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Het is 2020. Ruinen is een bijzonder Brinkdorp in

Zuidwest Drenthe, gelegen aan Nationaal Park

Dwingelderveld. Het is een plek met een heel eigen

- Heerlyck- karakter. Men woont er graag en ook

bezoekers uit de regio of verder komen er met 

plezier. Het is een plek die niet alleen aantrekkelijk

is voor de inwoners ervan maar die ook tal van 

mogelijkheden biedt voor de vrijetijdsbeleving.

Programma Welkom in Ruinen 
2017 – 2018
Om dit beeld te realiseren is in 2017 het Programma

Welkom in Ruinen opgestart. Gedurende twee jaar

zal onder de vlag van dit programma samenwerking

tussen ondernemers en inwoners worden geïnten-

siveerd. Er gebeuren al decennia lang fantastische

dingen voor bezoekers en inwoners. Met een gast-

vrijheidsprogramma gericht op de bezoekers van

Ruinen werken we met elkaar aan meer afstemming

en plezier in samenwerking. En bovenal: een 

toekomstbestendig dorp Ruinen. Immers ‘zonder

toerist, geen bakker en drogist’!

Handboek ‘Kompas van Ruinen’ 
Dit handboek dient als een Kompas voor alle partijen

uit het dorp en daarbuiten om samen vorm te geven

aan ‘de Heerlyckheid Ruinen’. Met een gedeeld doel

voor ogen kunnen we onze krachten gericht bundelen

en onze tijd en aandacht richten op activiteiten die

direct impact hebben op herkenbaarheid en een

gastvrije beleving van kwaliteit. Ook kunnen we met

dit ‘Kompas’ in gesprek met gemeente, provincie en

recreatiepartijen om samen vast te stellen wat er nog

nodig is om Ruinen en omgeving te versterken. 

Proces
Het Regieteam Ruinen heeft in 2016 het programma

‘Welkom in Ruinen’ ingestart met diverse Werk-

sessies in het dorp en opdracht te geven tot het

Handboek ‘Kompas van Ruinen’. In Februari 2017

hebben acht communicatieprofessionals uit Ruinen

deze opdracht aangenomen. Door onderzoek, analyse

en creatieve ontwikkeling is dit Handboek tot stand

gekomen. Leader Zuidwest Drenthe heeft proces-

gelden beschikbaar gesteld om het grootste deel

van deze ontwikkeling te financieren. Daarnaast veel

dank aan deze mensen en andere betrokkenen voor

de vrije tijd die zij in dit deel van de samenwerking

hebben gestopt. Daarmee stopt het proces niet,

maar begint het net! 

Inmiddels wordt de uitvoering van het programma

‘Welkom in de Heerlyckheid Ruinen 2017 – 2018’

aangevoerd door het bestuur van de Stichting 

Promotie Ruinen en diverse ‘teams’.

Inleiding
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Met het handboek ‘Kompas van Ruinen’
geven we het programma Welkom in Ruinen
en de betrokken ondernemers, ondernemende
nwoners, organisaties en overheden en
recreatiepartijen handvatten om gezamenlijk
en individueel Ruinen op de kaart te zetten …
en te houden!
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Waarom : noodzaak en kans
Een gezonde vrijetijdseconomie is cruciaal voor een sterke lokale economie plus leefbaarheid van het dorp Ruinen in een 

veranderende markt en maatschappij. Ruinen speelt in op de ontwikkelingen om ook in de toekomst zichtbaar te blijven in

de Drentse markt en aantrekkelijk te blijven als woonplaats.

Noodzaak

• De maatschappij verandert onder invloed van

ontwikkeling van technologie en toenemende

schaarste van grondstoffen. Hoe blijf je bij als

ondernemer of ondernemende organisatie?

• De concurrentie in de vrijetijdseconomie en in

de Drentse markt neemt toe. Waarom zou een

bezoeker naar Ruinen komen? 

• Behoefte van bezoekers veranderen. Dit vraagt

om meer beleving en aanpassing van de kwaliteit

van het aanbod.

• Veel partijen werken vrijwillig aan de vrijetijds-

economie: met een toenemende vergrijzing 

ontstaan tekorten in organisatie en neemt de kans

op ‘ruis’ in de communicatie toe. 

Kans

• Meer directe en indirecte inkomsten: Het Nationaal

Park kent jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers en nabij-

gelegen trekpleisters als het Bezoekerscentrum en de

Schaapskooi zorgen voor zo’n 150.000 passerende

bezoekers per jaar. Zij geven gemiddeld 8 euro per

persoon uit in dit gebied.

• Nieuwe bezoekers en sterk imago: Marketing

Drenthe en andere recreatiepartijen zijn i.s.m. 

Provincie en gemeentes hard bezig met het werven

van nieuwe bezoekers voor Drenthe en geven 

kernen zoals Ruinen de mogelijkheid om zich via

hun kanalen te profileren. 

• Steun van buiten: Provincie en Gemeente zetten 

in op gebiedsmarketing en een ‘poortenbeleid’. 

Ruinen is geoormerkt als poort* naar het Dwingel-

derveld.

• Sterke basis: er zijn veel mensen in het dorp al 

decennia lang actief in de vrijetijdseconomie en met

hun inzet en kennis is er een sterke basis neergezet

om op door te bouwen.

• Meer taart: bij de start van het programma werd het

genoemd - de taart is groot genoeg voor iedereen

als we Ruinen en omgeving in goede afstemming

ontwikkelen met focus op aanpakkers. 

*   Een poort is een bewezen recreatieconcept, en levert sig-

nificant hogere bezoekersaantallen, meer bestedingen en

een langer verblijf op, ook buiten de reguliere seizoenen.

Foto: Natuurmonumenten - Geurt Besselink
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Doelstellingen
We werken met elkaar aan de volgende vier doelen en enkele subdoelen en de

bijbehorende gewenste effecten. Hierdoor weten we: wanneer is onze krachten-

bundeling geslaagd?  

Herkenbaarheid
Collectieve uitstraling van het dorp

Onderscheidend vermogen 

Kwaliteit
Beleving, gedrag en product van ondernemers

Reuring
Reuring op en om de Brink

Beweging van bezoekers in de ‘gouden driehoek’

Omzet
Bestaande bezoekers - meer besteden, verlengen

Nieuwe bezoekers - vindbaar en verlengen seizoen

Ambassadeurs
1) Betrokken en trotse inwoners en ondernemers

2) Loyaliteit voor Ruinen > terugkerende gasten

3) Synergie met externe relaties (recreatieschap, Marketing Drenthe, etc.)

Ontwikkeling
Ontwikkeling van kennis, kunde en capaciteit

Plezier en bier
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Ruinen staat niet als toeristisch dorp op zichzelf. Het is 

onderdeel van het gebied Zuidwest Drenthe en de provincie

Drenthe, die beide over een toeristische visie en beleid 

beschikken. Ruinen gebruikt deze koers als fundering van

haar eigen kompas: enerzijds willen en kunnen we onder-

scheidend zijn, anderszijds gaan we ook mee in de lijn die in

Drenthe en Zuidwest Drenthe en Gemeente de Wolden wordt

uitgezet. 

Dit betekent voor Ruinen dat we als belangrijke kenmerken

van het Kompas elementen uit dit beleid meenemen, zoals

het typisch Drentse

brinkdorp, de prach-

tige natuur zodat het

dorp zichtbaar onder-

deel is van Drenthe en

zelfs uitblinkt op speci-

fieke pijlers. 

In Ruinen beleef je het

ultieme Drenthe (ja...

zelfs Lammechien, het zusje van Bartje woont er!). Het mooie

brinkdorp ligt direct aan Nationaal Park Dwingelderveld 

(natuur) en is als enige dorp in een Hoge Heerlyckheid met

dus een bijzondere geschiedenis. Bovendien is er volop 

vertier in het dorp zelf en de omgeving te beleven. Denk 

hierbij aan evenementen als Lammetjesdag, de Brinkdagen

en de Paarse en Donkere Paarden Dagen. 

Ontwikkeling Marketing Drenthe
Natuur, cultuur én avontuur. Samen vormen ze de gouden mix

die Drenthe glans geeft. Het zijn unieke kenmerken die Drenthe

al in huis heeft. In de aankomende jaren zal Marketing Drenthe

zich focussen op het vermarkten van dit beeldmerk aan

nieuwe bezoekers. Zij bieden daarnaast inspiratie aan 

bestaande en potentiële bezoekers. Hierbij wordt nauw 

opgetrokken met Provincie Drenthe en Recreatieschap 

Drenthe en Tourist Info de Wolden. 

Voor ondernemers en regio’s heeft Marketing Drenthe kanalen

ontwikkeld waar de ondernemer op in kan haken en zo mee

kan liften in de centrale ontwikkeling van het toeristisch 

product en de communicatie. Zo is mid april 2017 een nieuwe

website gelanceerd, waarbij we met elkaar moeten zorgen

dat we ook als Ruinen er op worden getoond. 

“In Ruinen
beleef je 
het ultieme
Drenthe”

Samenwerkingsagenda 
De marketing van Drenthe is onderverdeeld in verschillende

gebieden. Ruinen maakt onderdeel uit van de regio 

Zuidwest Drenthe. In dat gebied is een plan gemaakt om toe-

risten te ontvangen in zogenaamde ‘Poorten’. Een 

Europees recreatieconcept wat de beleving van de toerist

Ruinen als speler in de 
Drentse vrijetijdseconomie

7

versterkt en het makkelijker maakt voor

ondernemers het aanbod aan te passen

aan de routing van de toerist. Ruinen is

geoormerkt als de eerste poort in Drenthe,

voor bezoekers die vanuit het zuiden komen. 
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Nationaal Park 
Dwingelderveld
Deze ‘natuurlijke’ toeristische 

trekpleister trekt jaarlijks 1,5 miljoen

bezoekers. Men wil nalaten het 

begrip “grootste, stille natte heide”

met de wijdsheid en Drentse Heide-

schaap centraal. Momenteel wordt

een cursus gastheerschap aan-

geboden door Natuurmonumenten

om het verhaal van dit gebied te

kunnen vertellen aan bezoekers. 

Verder is er in 2017 een volledig 

gerenoveerde Schaapskooi en wordt

het Bezoekerscentrum van Natuur-

monumenten steeds verder ontwik-

keld.

Fietsen & Wandelen
Omdat op dit moment een meerder-

heid van de toeristen het gebied 

bezoekt om te wandelen en te 

fietsen, wordt er fors geïnvesteerd in

de renovatie van fiets- en wandel-

paden en het optimaliseren van 

routes en knooppunten en lift men

mee op het beleid van de provincie

om Fietsprovincie van Nederland 

te worden. Natuurorganisaties 

werken tevens nauw samen op de

ontwikkeling met de recreatiepar-

tijen en gemeentes. 

Erfgoed en authenticiteit
In Zuidwest Drenthe, en specifiek

De Wolden bevinden zich diverse

prachtige monumenten, havezathes

en landgoederen. De rijke historie is

zichtbaar in het landschap en bieden

een unieke beleving voor de toerist. 

Paarden
De gemeente staat bekend om haar

‘paardvriendelijkheid’ en investeert

niet alleen in de aanleg van ruiter-

paden, maar ook in activiteiten als

CH De Wolden en het EK jeugd-

springen. Wie door het landschap

rijdt ziet veel paarden grazen in de

groene weides. 

Grens van zand & water
Drenthe staat bekend om een droog

en zanderig gebied met bos & heide.

Onbekend bij de toerist is het feit dat

er zeker in Zuidwest Drenthe 

voldoende water in de nabijheid te

vinden is. De streek grenst aan het

Reestdal (Beekje De Reest), 

Nationaal Park De Weerribben 

in Overijssel en het bekende toeris-

tische dorp Giethoorn. Tevens zijn er

diverse zwemmeren. 

Kindvriendelijkheid
In Zuidwest Drenthe wordt steeds

meer de focus op de doelgroep 

gezinnen met kinderen gelegd. Zo is

er bijv. een aparte folder gemaakt

rondom de vele belevingspaden. 

Ook zijn kinderen sinds begin 2017

vrijgesteld van toeristenbelasting

met als doel de meer gezinnen met

kinderen naar Drenthe te trekken en

het relatief ‘grijze’ imago achter zich 

te laten.  

Toeristisch beleid Gemeente
De Wolden i.s.m. Zuidwest Drenthe
De Gemeente De Wolden participeert actief in de gebiedsmarketing Zuidwest

Drenthe en profileert zich op de volgende punten:
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Gouden driehoekPostkoetsroute Klaverblad van Ruinen

± 20 KM
± 40 KM

Binnen 1,5 uur
vanuit de Randstad

Wie doet wat? 
Stakeholders als de gemeente de Wolden, Tourist Info, Recreatieschap en Marketing Drenthe helpen mee om nieuwe bezoekers

naar het dorp te krijgen. In en om het dorp zal een samenwerking van ondernemers en ondernemende inwoners en organisaties

ervoor moeten zorgen dat de bezoeker zijn/haar weg en informatie vindt om Ruinen zo optimaal mogelijk te beleven. 

Hoe ver gaan we? 
In de aanpak maken we de cirkel in feite steeds groter: 

• Gouden Driehoek

  In eerste instantie richten we ons op de gouden driehoek,

omdat daar het grootste aantal bezoekers verblijft en deze

nu onvoldoende de voorzieningen in en om Ruinen weten

te vinden. 

• Klaverblad

  Het verhaal van Ruinen betreft de gehele cirkel van 10 kilo-

meter om Ruinen heen, met de oude postkoetsroute van

Meppel naar Assen als as en van Park tot Bos als tweede

as. Dit noemen we wel het Klaverblad.

• Actieradius

  We vertellen het verhaal tot ongeveer 40 kilometer om ons dorp,

omdat dat de actieradius is van de gemiddelde bezoeker.

N375

E232
A28

 

LSSKPE
RH [IK

WX
VSSZP

IH
H

VMJX

ER
WI

VT
EH

KVSXI

ZIPH[IK

ZIPHWPEKIR

FSW

LIIW1

HI
RT

EH

KI
[

 

GS
QQMW

WE
VM

W 
GV

EQ
IV

TE
H

FI
MP

IV
WX

VE
EX

WGLETIRQIIV

OVEPSÏV[IK

 

Erwir

[

[mxxiziir

Piiy{xi

Erlspx

Ovepss

Iyvwmrki

Rymp

Tiwwi

Liiw

6<

6;

t

Eglxivwxi
[imhi

Erwivlssm
ir [imperhir

F

 

 

 

Rexmsreep Tevo

Ovepsïviwgl

Rympivfswgl

Vymrivziph

Tiwwiviwgl

Erwivziph

Fsivirwxvss1
zpihhiv

 

Lix Rssvhirziph

W

 

 

 

 

  

Omffiplsio

[iwxivziir

R  

Rympivziph

 

 

vw{imhi

Wteevfero1
fswTiwwivziph

 

 

Hezmhwtpewwir

Lspxziir

X

QshhivkexQiiy{irtpew

Ovepssïv Tpewwir

Vymriv Ee

Vymriv Ee

Fsivziirwgli Tpewwir

S
 

 

 

Vymriv EeHi Vmixi

Wgleetqiiv

S
 

:979;

58877

:7549

46;<: 5

:7548

4

4754:

:8:65

4

:7548

:

Qeriki Wqmx

Sfwivzexmilyx

Zskipomno{erx

K

 

 

 

 

 

 

Hi ^eerhtpexxi

  

 

Kviir 
Tperix

Lix Syhi
Neglxlymw

Y

Ymxomnoxsvir

[

 
 

Kepkirfivk

  

 

  

 

 
 

6  3,2 km

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 km

2,1 km
1,6 km

0,8 km

3,5 km

2  

 km

3,5 km

1  

 

 
 

 

 

 

 

 

4,8 km

2  

 

 

09

20

3

32

58

7

86

H{mrkiphivziph

Dwingelderveld
Poort Ruinen

Kasteel Oldenhave Galg



10Kompas voor de toekomst van Ruinen

Gerard
Gerard houdt van actie en gezelligheid. Overdag een stevige

fietstocht op de mountainbike, ’s avonds goed eten en een

lekker biertje.  Voor hem zijn onder andere de wandel- en

fietstochten, excursies vanuit het bezoekerscentrum, de

theatervoorstellingen in het amfitheater op de Brink, de 

gezellige campings, het ruime aanbod aan horeca en de 

mogelijkheid om uitstapjes te maken naar bijvoorbeeld

Zwolle, Giethoorn en de Weerribben de reden om Ruinen als

bestemming te kiezen. Hij komt graag nog eens terug voor

evenementen zoals de Donkere Paardendagen en ATB 

Ruinen. 

Jannie 
Jannie is 50+ en houdt van rust en natuur. Voor haar zijn

onder andere de wandelroutes langs historische plekken in

en om het dorp, het bezoekerscentrum, de paardentram, de

houten fietsen, de rustige hotels en rustieke B&B’s en de 

mogelijkheid om uitstapjes te maken naar bijvoorbeeld 

Museum de Fundatie, het Drents Museum en Westerbork de

reden om Ruinen als bestemming te kiezen. Ze komt graag

nog eens terug voor evenementen zoals de Brinkfair en de

Scheeper Wandeltocht.  

Sophie 
Sophie is moeder in een gezin met jonge kinderen. Voor 

haar zijn onder andere de belevingspaden van het bezoekers-

centrum, speurtochten langs historische plekken in en om het

dorp, het amfitheater met watersproeiers op de Brink, de

bruisende campings, het heerlijke buitenzwembad en de 

mogelijkheid om uitstapjes te maken naar bijvoorbeeld de

Drentse Koe, Plopsa Land en Wildlands de reden om Ruinen

als bestemming te kiezen. Ze komt met haar gezin graag nog

eens terug voor evenementen zoals de Lammetjesdag en het

Kerstevenement. 

Doelgroepgericht aanbod 
Op dit moment wordt met name Jannie en Gerard als doel-

groep goed bediend. Voor zowel Gerard als Sophie is voor

meer kwaliteit nodig in het aanbod, waarbij specifiek de laat-

ste doelgroep veel potentie heeft. Deze groep zal in de

toekomst groeien. Maar let op: zij houden wel van comfort!

Dat aanbod mag in Ruinen nog meer worden ontwikkeld en

zichtbaar gemaakt. 

Ruinen - dit zijn onze doelgroepen
Met het Kompas van Ruinen stemmen we ons aanbod af op de bezoekers die er nu al komen maar ook op de gasten die we in

de toekomst nog verwachten. De drie belangrijkste doelgroepen waar Ruinen zich op richt, omschrijven we hieronder als Gerard,

Jannie en Sophie. Deze persona zijn afgeleid van een Drentse studie i.o.v. de Recron 2011. Door vanuit de beleving van de 

bezoeker te redeneren, vergroten we de kwaliteit van ons aanbod en de beleving in Ruinen en omgeving, van het eerste contact-

moment tot na het vertrek. 

Voor wie doen we het 
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bron: NBTC

JOS

IK KOM UIT HET
WESTEN, MAAR
VOEL ME RUNER

JAN

“JA, IK BEN EEN
GEBOREN EN

GETOGEN RUNER”

ANITA

HIER KAN ONZE
DOCHTER RUSTIG

OPGROEIEN

HILLIE

ONS BEDRIJF IS
EEN VISITEKAARTJE
VOOR HET DORP

Aanbod gedurende
de gehele klantreis
Een bezoeker – of gast – krijgt zijn eerste ervaringen met

Drenthe en Ruinen op het moment dat zij zich gaan oriënteren

op een bezoek of een vakantie. De kwaliteit van aanbod dient

aan te sluiten bij de verwachtingen van onze bezoekers –

Jannie, Gerard en Sophie – tijdens de gehele klantreis.

Dat betekent dat Ruinen naast een kwalitatief goede en gast-

vrije ontvangst in het dorp, ook moet zorgen voor een online

visitekaartje via eigen kanalen en via de Drenthe-breed 

vermarkte kanalen, zoals de website van Marketing Drenthe.

En we helpen mensen om hun fijne tijd in Ruinen te delen met

anderen. De beste klant is een klant – of gast – die terugkomt

en als ambassadeur anderen motiveert om ook naar ons

gebied te komen. 

Met wie doen we het
De partijen met wie we de lokale vrijetijdseconomie vorm-geven geven we ook in persona weer. Zij staan voor de 

Runers en we maken onderscheid tussen ondernemers en inwoners en locals en import. Deze verschillende personen werken

met elkaar samen en maken gebruik van elkaars verschillende talenten, kennis en ervaring.
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Hoge Heerlyckheid, een bijzonder verhaal
Anno 1139 was Ruinen een Hoge Heerlyckheid. Otto van Runen kreeg in dat jaar de rechten van het

Bisdom van Utrecht. De heren van Runen woonden op hun kasteel de Oldenhave. Deze havezathe is

helaas niet meer zichtbaar, evenals het klooster achter de Mariakerk (nabij huidige Buitencentrum de

Poort). De heren van Ruinen hadden een eigen herenbank in de kerk, waarvan nog steeds een replica

zichtbaar is. Het was een tijd waarin Ruinen zijn eigen wetten en rechtspraak had. Men mocht hier zelfs 

de doodstraf uitdelen. En dat gebeurde dan ook. Op de weg van Ruinen naar Pesse (de oude Postkoets-

route) zie je nog een lichte glooiing in het landschap… de Galgenberg. 

De bekendste heer is Jan van Runen en zijn vrouwe Zwedera van Rechteren. Zwedera was een jonge

vrouw van 14 jaar die met de dertig jaar oudere ridder Jan van Ruinen moest trouwen, vanwege haar

bruidsschat. Zwedera, die gewend was aan het meer stadse Deventer, leidde in Drenthe het leven

van een jonkvrouw met feesten en jachtpartijen. Maar het verhaal gaat dat zij na jaren van plezier

en genot haar heil zocht bij het Benedictijner klooster van Ruinen. Na de dood van haar echtgenoot

werd ze uit Oldenhave verdreven door een rijke jongeman omdat zij weigerde met hem te trouwen.

De Heerlyckheid hield op te bestaan vlak voor de Franse tijd aanbrak. Zij werd - naar zeggen -

in delen verkocht via een advertentie in de Leidsche Courant in het jaar 1798. 

De ‘gewone’ Runer verdiende de kost met het bewerken van land en het hoeden van vee. Families

woonde met boerderijen aan de Brink - een plek in gezamenlijk eigendom. Oorspronkelijk lag zo'n brink

aan de rand van het dorp waar de koeien en schapen 's avonds en 's ochtends bijeenkwamen. De eiken

of populieren werden wel gebruikt als bouwmaterialen. Door de groei van de dorpen kwam die brink later

vaak in het centrum van het dorp te liggen en kreeg het een centrale functie (markten!). 

Dit maakt Ruinen uniek

�   Een eeuwenoude rijke geschiedenis als

      Hoge Heerlyckheid

�   De poort van Nationaal Park Dwingelderveld,

      grootste natte heidegebied van West Europa

      met een bijzondere schaapskudde 

�   Ruinen is puur, hoor de stilte en ervaar de

      donkere pracht van de nacht

�   Een uiterst gastvrij, gezellig, mooi en

      kindvriendelijk brinkdorp, met uitgebreide horeca,

      dagrecreatie en diverse unieke evenementen

�   Dé entree van Drenthe, bereikbaar binnen

      ruim een uur vanaf de Randstad! 

�   Een ideale ligging/uitvalsbasis voor

      een scala aan uitjes in de omgeving

Ons Ruinen
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De schaapskooi van Ruinen 
Het Drentse heideschaap, met lange vacht en stoer hoorns,

onderhoudt al eeuwen de sobere gronden van Drenthe. Een

beetje vlees, wat vacht maar vooral de mest van het schaap

kwam de boeren eeuwenlang goed van pas voor de bemes-

ting van de akkers. Kort na de Tweede Wereldoorlog was dit

mooie, typisch Drentse dier bijna uitgestorven. Het schaap

was de inwoners niet meer van nut en er waren nog maar

200 schapen van dit oeroude ras over. Dankzij inspanningen

van fokkers en liefhebbers, is het heideschaap gered.

Op het Dwingelderveld zijn twee kuddes met Drentse Heide-

schapen actief. Achter het bezoekerscentrum van het

Dwingelderveld, bevindt zich de schaapskooi van Ruinen. 

In de winter komt de schaapsherder – ook wel scheper

genoemd - tegen zonsondergang terug met de kudde.

Met het beeld van de kudde, die langzaam over de velden

dwaalt, is alsof de tijd hier heeft stilgestaan. 

Het Nationaal Park Dwingelderveld 
Stilte en ruimte zijn de kernwoorden voor het Nationaal Park

Dwingelderveld; het grootste natte heidegebied van West-

Europa. Van ruisende dennen, glooiende heidevelden en

herder die zijn schapen terugleidt naar de schaapskooi.

Behalve een vliegtuigstreep oplichten aan de hemel, zijn er

geen signalen van de moderne samenleving. 

Het Dwingelderveld heeft ruim veertig vennetjes waar ruimte

is voor bijzondere reptielen, zoals de heidekikker, die blauw

kleurt in het voorjaar en andere dieren zoals de adder, de

gladde slang en de ringslang. De enige drie slangen, die in

Nederland voorkomen. Als de zon langzaam verdwijnt aan de

horizon, dan laten de reeën zich zien aan de bosrand. 

Het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten (Ruinen) is

het middelpunt van alle activiteiten en ook een plek waar je

van alles kunt leren over de natuur en de omgeving. 

Pure natuur (stil – donker – zuiver)
In Ruinen ervaar je de puurheid van de natuur, niet alleen

overdag. De nachten zijn hier stil en donker, waardoor je

de sterrenhemel kunt bewonderen in al zijn pracht om

vervolgens weer helemaal op te laden dankzij een diepe

nachtrust. Het Dwingelderveld staat bekend als donkerste

plek van Nederland. Een uniek gebied met nauwelijks licht-

vervuiling en een van de weinigen plekjes in Nederland waar

je géén snelweg hoort. 

Gastvrij – gezellig 
Ruinen is gastvrij, gezellig en kindvriendelijk. Een dorp waar

men elkaar nog ‘goeiedag’ zegt (of ‘moi’). Het dorp biedt veel-

zijdige horeca met terrassen en basis als een bakker, drogist,

bloemist en cadeauwinkel en supermarkt. Gezellige terrassen

en mooie evenementen zorgen voor de nodige reuring op

en om de Brink door het jaar heen. Jong en oud voelt zich

oprecht welkom in Ruinen. – 

Kindvriendelijk
In Ruinen en omgeving is volop vertier voor kinderen te bele-

ven, met naast speeltuinen, de schaapskooi, diverse beleve-

nispaden een fantastisch buitenzwembad. Buiten spelen tot

de zon onder gaat, urenlang spelen in de bossen en met fiets

of paard lekker crossen door de modder. Voor velen is Ruinen

zo een onvergetelijke jeugdherinnering.

De entree van Drenthe -
Binnen anderhalf uur in de pure natuur 
Dankzij de gunstige ligging in Zuidwest Drenthe, nabij

Meppel, is Ruinen vanuit de Randstad binnen anderhalf uur

te bereiken. Daarmee vormt het vanuit het Zuiden & Westen

de entree van de prachtige Provincie. De Drentse Hondsrug

is ruim 30 minuten langer rijden. Ook is Ruinen met openbaar

vervoer vanuit Amsterdam goed bereikbaar. Binnen 1,5 uur

vanaf Schiphol (rechtstreeks) en Amsterdam (1 overstap),

Utrecht (1 overstap) naar Meppel, met vervolgens een directe

buslijn naar de brink van het dorp. Dit is een pluspunt ten

opzichte van andere dorpen in Drenthe. 

De ideale uitvalsbasis voor een Heerlycke vakantie Ruinen

is niet alleen de entree van Drenthe, het is een ideale uitvals-

basis voor een vakantie in de Provincie. Bovendien ligt

Ruinen tegen Overijssel en Friesland aan. Ruinen biedt

hiermee een vakantiebestemming op de grens van zand &

water. Naast het wandelen en fietsen in de prachtige

omgeving en door Nationaal Park Dwingelderveld, zijn er

leuke steden zoals Zwolle en Meppel, het Drents Museum in

Assen, Giethoorn, Westerbork, De Weerribben, zwemmeren

(Het Blauwe Meer) en specifiek voor gezinnen met kinderen,

Wildlands Emmen, attractieparken Duinen Zathe Drouwener-

zand, Plopsa Coevorden en Slagharen, als ook diverse

buitenspeeltuinen (bijv. De Drentse Koe) en een fantastisch

buitenzwembad in Ruinen zelf. 
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Foto: Natuurmonumenten - Andries de la Lande Cremer

Het kompas van Ruinen maakt duidelijk waarom het belangrijk is om de vrijetijdseconomie in Ruinen en omgeving gezamenlijk te

ontwikkelen. Ook is gesteld waartoe dit dient: welk beeld en welke uitstraling we willen neerzetten. En welke waardes het op

levert aan bezoekers, inwoners en overige partijen. 

Strategie
De vraag die nu overblijft is: Hoe doe je dat? Wat moeten we gaan doen om dit gezamenlijke beeld verder te ontwikkelen?

Wie doet dan wat en hoe hoog leg je met elkaar de lat? Als uitgangspunt voeren we de strategie ‘be good en tell it’: 

• Be Good: versterken van de beleving en vergroten van de kwaliteit van het aanbod gericht op

doelgroepen Jannie, Gerard en Sophie

• Tell it: laten zien wat we doen, als individuen, als dorp en samen met het gebied Zuidwest Drenthe en de Provincie Drenthe.

Binnen deze strategie kiezen we vier aandachtspunten, om te zorgen dat het verhaal en de beleving van Ruinen op de juiste

plekken tot leven wordt gewerkt in een hanteerbaar uitvoeringsprogramma. Deze focus is gekozen met behulp van overleg met

ondernemers, feedback van gastvrijheidsexperts, gebruik van gastvrijheidstheorie en in lijn met het  beleid van gemeente

De Wolden.

Ruinen in beweging: Be Good en Tell It
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Be Good
          Omgeving 
          Een prachtige omgeving en reuring op en om de Brink,

waar de historie van en pure natuur rondom Ruinen

zichtbaar en te beleven is.

          Evenementen
          Focus op unieke evenementen,

met landelijke aantrekkingskracht 

          Community
          Waar we met elkaar als slim netwerk een veelzijdig,

kwalitatief, en gastvrij horeca en retail aanbod

ontwikkelen.

Tell It
  

          Communicatie
          Eén eenduidige, laagdrempelige en toegankelijke

communicatie richting bezoekers, middels een sterke

herkenbare huisstijl.

Ruinen in beweging
Het uitvoeringsprogramma kent een horizon van twee jaar en

zal in ‘sprints’ van een half jaar worden gerealiseerd. ‘Sprints’

zijn overzichtelijke projecten per pijler van het kompas.

Vooruitgang en succes van deze aanpak wordt bepaald door

de manier waarop we ons organiseren: 

• Het kiezen van focus en duidelijke keuzes maken: waar

wordt met elkaar tijd, geld en aandacht op gericht?

En het leren van gerealiseerde projecten. 

• Goed afstemmen: er zijn veel partijen betrokken in de 

ontwikkeling van de pijlers. Het is een aandachtspunt om

iedereen goed aangesloten te houden. Dat kan dankzij de

hedendaagse ‘sociale’ communicatiemiddelen en enige regie.

• Samen leren en ontwikkelen: Wat ging er goed en wat 

zouden we in de toekomst graag anders willen? 
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       Omgeving
Doel: Beleving van de bijzondere historie, de band met 

NP Dwingelderveld, de puurheid van het dorp en de 

gezelligheid en kindvriendelijkheid in de fysieke ruimte 

De Heerlyckheid - 
beleving van bijzondere historie 
• Een gastvrije ontvangst door duidelijke bewegwijzering en

aankleding van oriëntatiepunten van bezoekers van de A28

tot parkeerplaatsen: Welkom! Dit is Ruinen! Je bent er! 

• Beleving van de bijzondere geschiedenis van Ruinen door

middel van een beleefpad van de Kloosterstraat naar het

Dwingelderveld en overige activiteiten zoals evenementen

en wandel- en fietsactiviteiten.

• Een stijlvolle Brink: een gezellige, kindvriendelijke Brink met

reuring en de beleving van de historie en cultuur van 

Ruinen. Denk aan een centralisatie van winkelaanbod, 

een amfitheater voor bijeenkomsten en om lekker te 

‘ontspannen’ en misschien wel weer de oorspronkelijke

‘ovale’ vorm. 

Poortbeleving Nationaal Park 
Dwingelderveld 
Als je in Ruinen aankomt dan weet je meteen door de heldere

bebording: Ik ben er! Het prachtige dorp – nee, de Heerlyck-

heid - Ruinen met het Nationaal Park Dwingelderveld in de

achtertuin. Met een beleefpad en diverse vervoersmodaliteiten

zoals een paardentram en houten fietsen bewegen bezoekers 

zich gemakkelijk en met plezier van het Nationaal Park naar

het Dorp en vice versa. Een slimme manier om de afstand te

overbruggen en de beleving van de Heerlyckheid tot leven te

wekken. 

Fietsen passen bij de ambities van de Provincie om Drenthe

tot fietsprovincie te maken. De paardentram versterkt het

imago van het dorp (paarden, puur, natuur, gezelligheid,

beleving).

Gastvrij - Gezellig 
Een beleving van de Heerlyckheid zit in de kleine dingen.

Echt gastheerschap en kleine dingen in ieders gedrag zoals

het goedendag zeggen (of: ‘moi’), het verhaal van het gebied

kunnen vertellen en mensen verder helpen met informatie of

tips.

Alle ondernemers in en om Ruinen kunnen hiermee bijdragen

aan de het creëren van een gastvrije ontvangst en een gezellig

verblijf van bestaande bezoekers, met als resultaat dat zij 

tevreden zijn en dit doorvertellen en mogelijk zelfs terugkeren. 

Kindvriendelijk
Op en om de Brink kun je genieten van terrasjes of een ijsje

eten op de tredes van het Amphitheater of een reuzenkei.

Met waterspritsers en/of een klimtoestel uit de tijd van de

Heerlyckheid vermaken kinderen zich heel goed op de Brink. 

De Schaapskooi, het Bezoekerscentrum en de ontvangst bij

de Kloosterstraat stralen kindvriendelijkheid uit doordat zij

gericht zijn op het vermaken van gezinnen met kinderen. 

Puur 
Puur betekent een schone, mooie omgeving met zo weinig

mogelijk ‘vervuiling’ in de vorm van (natuur)afval, het mijden

van ‘lelijke’ reclame, duurzame producten en karakteristieke

borden of kunstobjecten.

En: De Brink zal zoveel mogelijk moeten gaan voldoen aan

het authentieke, nostalgische beeld van Ruinen zonder 

ouderwets te zijn. 

          Evenementen
Ruinen kent al diverse succesvolle evenementen met regio-

nale aantrekkingskracht. In de aankomende jaren zal de focus

gaan liggen op 4 grote evenementen, die passen bij de 

identiteit van het dorp en geschikt zijn om bereik te vergroten.

Per seizoen staat minimaal 1 evenement centraal – voor de 

komende periode ligt de focus op:

Lammetjesdagen & Lentefeest 
Lammetjesdag is een reeds bestaand evenement, waar

ca. 4- tot 5000 bezoekers op afkomen. Het event vindt met

name plaats rondom de schaapskooi en het bezoekers-

centrum van Natuurmonumenten bij het NP Dwingelderveld.

Om een grotere spin off te realiseren naar het dorp Ruinen

wordt Lammetjesdag in de toekomst gecombineerd met

een Lentefeest op de Brink. Met een markt, springkussens,

voorstellingen (amfitheater), etc., zal de toerist uitgenodigd

worden om voorafgaand of na het evenement ook het dorp

te bezoeken. 

Heerlycke Brinkdagen
In de zomer worden de traditionele Brinkdagen omgetoverd

tot een spetterende Brinkfair met zomerse kraampjes en 

buitenspelletjes voor de kinderen mbv professionele 

organisatie. De Brinkfair nieuwe stijl zal wekelijks plaats-

vinden tussen 14 en 21 uur. Beleving begint hier dan met aan-

kleding aangevuld met entertainment, denk aan acts met het

tot leven brengen van Jan van Runen, thematisering van

Heerlyckheid, eg. terrasstoelen van strobalen, speelkasteel

van strobalen, proeverijen van streekproducten. Tzt kunnen
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we denken aan theaterspektakels met hologram techniek,

waarbij de witte wieven en vrouwe zwedera tot leven komen

op het podium.

Donkere Paardendagen
In de herfst bieden de Donkere Paardendagen een aantrek-

kelijk spektakel dat paardenliefhebbers vanuit het hele land

naar Ruinen aantrekt. Het event wordt uitgebreid naar de 

centrale Brink.

Kerstlicht 
In de winter wordt de bestaande Kerstmarkt gekoppeld aan

een hartverwarmende lichtjesoptocht waarbij de school-

kinderen van Ruinen de herder en zijn schapen opwachten

op de Brink. Onder het genot van kerstliederen, glühwein en

warme chocolademelk komt alles samen rond de levende

Kerststal bij de Mariakerk. De herder met zijn schapen, komt

vanaf De Benderse naar de Brink, waarbij verlichte engelen

op stelten hem begeleiden. Na aankomst is er samenzang

van kerstliederen. Dit evenement kan uitgebreid worden tot

een nationaal evenement in de lijn van The Passion, waarbij

in dit geval het een gezinsevenement is.

Dit evenement borgt alle pijlers van de identiteit van Ruinen:

historie, natuur, sterren, de unieke kudde, Dwingelderveld,

gastvrij en gezellig, kindvriendelijk en puur. 

       Community
Door een sterke samenwerking zal de gedeelde uitstraling en

kwaliteit van aanbod en evenementen geborgd moeten 

worden dat in de toekomst deze basis blijft bestaan en 

desgewenst uitgebreid kan worden.

a) De ondernemers worden door het Regieteam gestimuleerd

om het verhaal en de uitstraling van Ruinen en de focus

van het dorp (Heerlyckheid, Pure Natuur) zoals beschreven

in dit Kompas te verweven in hun productaanbod en 

individuele presentatie. Als we een ‘Heerlyckheid’ beloven

aan onze bezoekers moeten we dat ter plekke ook 

waarmaken en in alle details terug laten komen. 

b) Samenwerken en delen. Door informatie met elkaar te

delen via een nieuwsbrief en in een besloten Facebook

groep, wordt meer én vaker informatie met elkaar gedeeld.

Hierdoor onstaat synergie in communicatie en samen-

werking. 

c) Daarnaast worden zij gestimuleerd om een zo hoog 

mogelijke kwaliteit van hun productaanbod en dienst-

verlening te realiseren. Middels informatieavonden worden 

diverse trainingen en workshops op dit gebied

georganiseerd. Dit kan bijv. in samenwerking met

Recreatieschap Drenthe (RET). Be Good is de basis van

een goede lange termijn toeristisch imago. 

d) Samen weten we meer van de bezoeker. Feedback-

loops nodig. Zo kan Ruinen gaan werken met gast-

tevredenheidsenquêtes om de beleving van gasten

objectief te meten. Met de uitkomsten hiervan kan het

productaanbod Ruinen verder geoptimaliseerd worden.

Deze enquetes kunnen ontwikkeld en uitgevoerd worden

in samenwerking met onderwijs en/of experts.

       Communicatie
We zorgen voor een herkenbare uitstraling en vindbaarheid

door

• De R van Ruinen; een heldere en onderscheidende

huisstijl. Het logo heeft standaard als ondertitel

Heerlyckheid Ruinen.

•  Verhalen; Het beeldmerk wordt geladen met herkenbare

verhalen die consequent en eenduidig worden daarnaast

toegepast in alle uitingen.

• Focus; We selecteren gericht activiteiten waarop we ons

laten zien aan de buitenwereld (zie ‘het verhaal van Ruinen’

en ‘speerpunten’). 

• Doelgroepgericht; We richten ons op de doelgroepen

Jannie, Gerard en Sophie. Met gezamenlijk onderzoek

proberen we steeds meer te weten te komen van onze

bezoekers om zo ons aanbod en de kwaliteit van informatie

   continu te kunnen verbeteren.

• Communicatieplatform; Met behulp van een modern

multi-channel communicatieplatform delen we informatie

gericht op de doelgroepen en in afstemming met de

inwoners-communicatie. We zorgen voor duidelijke en

deelbare informatie zowel online als offline. 

De bezoeker die op zoek is naar informatie rondom Ruinen,

zal in de periode 2017 – 2018 in ieder geval met de volgende

middelen gefaciliteerd worden:

• Een compleet en up to date communicatieplatform dat is

   geankerd op de site Ruinen.nl incl social media en kalender

• Een brochure / magazine die het toeristisch product Ruinen

   presenteert 

• Goede herkenbare, gezamenlijke uitstraling 

   door individuele ondernemers en organisaties

• Informatiepunt(en) met folders
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Communicatie Team Ruinen
Het Regieteam Ruinen heeft een werkgroep ondernemers

en inwoners als klankbord ‘Welkom in Ruinen’ uitgenodigd

om de wensen rondom het onderscheidend vermogen van

de vrijetijdseconomie Ruinen in kaart te brengen. Op basis

van hun kennis over en ervaring met de bestaande bezoekers

alsmede hun ideeën en wensen voor de toeristische toe-

komst, heeft een team van communicatie professionals uit

het dorp, de opdracht gekregen deze input om te zetten in

een strategie voor een Kompas voor Ruinen. 

Arda van Dam

Communicatie deskundige

Marjanne Teunissen

Journalist en Tekstschrijver marjanneteunissen.nl

Ingrid Mascini

Mascini Marketing & Communicatie mascini.nl

Ronald Prévoo & Ankie Hoonhoudt

Drukkerij Prévoo 

Jacco Stoel

Vanhaaster Reclamebureau vanhaaster.nl

Tevens gaat onze dank uit naar 
de lokale communicatieprofessionals Carlijn Brink van 

Upsign, Stefan Dekker werkzaam bij Klinkhamer Reclame

en media ondernemer Peter Nefkens voor hun inbreng.

En alle leden van de klankbordgroep (20 personen).

Stakeholders
Gemeente De Wolden 

College B& W, Mevr. R. Muller en Mevr. I. De Groot

Promotie Zuidwest Drenthe

Mevr. M. Van Schooten

Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe

Mevr. B. Jansen 

Leader  Zuidwest Drenthe

Mevr. V. Bootsma

Provincie Drenthe 

Mevr. C. Scholte

Opdrachtgever handboek

Projectleider 
Charlotte Extercatte

AmbassadorWise

Regieteam
Leden van het Regieteam Ruinen

(vertegenwoordigers Stichting Ondernemend Ruinen

Johan Laarman en Henri Storm

Stichting Promotie Ruinen

Bertjan Hooijer en Rolien Horlings

Stichting Dorpsbelangen Rune

Suzan Glazenborgen Ina Leuninge

Natuurmonumenten

Casper de Jong

Stichting het Drentse Heidschaap

Albert Kerssies en Roel van Bezoen

Stichting Benderse Berg 

Jirtsin Beenhakker en Herrie van Vliet

Gemeente de Wolden

Contactpersoon Eduard Annen

Uitvoering Programma 
Welkom in Ruinen 2017 – 2018

Kernteam
(Leden van het bestuur van Stichting Promotie)

Bertjan Hooijer

Rolien Horlings

Johan van den Berg 

Bert Kuik

Rianne Klomp

Ingrid Mascini

Peter Berendse

Jan de Jong

Sander van den Doel

Plus vier teams (20 personen)

Over de makers
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De Heerlyckheid Ruinen (ca. 500-1800)
Ruinen kent een eeuwenoude geschiedenis als Hoge 

Heerlyckheid. 

Een hoge heerlijkheid was vanaf de Middeleeuwen tot laat in

de achttiende eeuw een zelfstandig gebied met eigen wetten

en rechtspraak. Drenthe bestond in die tijd uit zes dingspelen

en vier Heerlyckheden. Samen vormden zij in die tijd het

Drentse Ridderschap: het bestuur van het landschap Drenthe. 

Anno 1139: Heerlyckheid Ruinen
De Heerlyckheid Ruinen is ontstaan in 1139 toen het Bisdom

van Utrecht de speciale rechten van een Hoge Heerlijkheid

aan Otto van Ruinen had verleend. Aan een hoge heerlijkheid

waren speciale rechten verbonden met betrekking tot jacht

en visserij, het molenrecht en de benoeming van dragers van

openbare ambten. Een belangrijke bron van inkomsten was

het tiendrecht (innen van ‘belasting’). Ook bezat de landsheer

het recht om lijfstraffen uit te delen zelfs het halsrecht, het

recht om misdadigers tot de galg te veroordelen en te laten

executeren.

Gebied 
De Heerlyckheid Ruinen besloeg een relatief groot gebied dat

zich uitstrekte van De Wijk tot aan Ansen. Van de oorspron-

kelijke drie kastelen is er nog maar één over: de Havixhorst

in De Wijk. Van de andere twee, het Huis te Rheebruggen en

de burcht van Ruinen op de Oldenhave, is bijna niets meer

terug te vinden. De belangrijkste weg door het gebied was

de weg van Meppel naar Assen, tevens de route van de

Postkoets. 

Kastelen
De heren Otto van Ruinen van de Heerlyckheid woonden

in Ruinen op de Oldenhave. Deze havezate stond in de

gelijknamige straat in de bocht waar nu een grote boerderij

staat met rode dakpannen. In het landschap is nog een lichte

glooiing te zien waar de havezate moet hebben gestaan. Deze

havezate wordt ook wel de burcht van Ruinen genoemd. In

1820 werd de burcht gesloopt. Het verhaal gaat dat de ste-

nen van het oude kasteel, de havezate, verwerkt zijn in de

boerderij.

Jan van Runen en Vrouwe Zwedera
Een van de bekendste kasteelbewoners was Vrouwe Zwedera.

Zwedera van Rechteren moest in 1360 op amper veertien-

jarige leeftijd trouwen met de dertig jaar oudere Drentse 

ridder Jan van Ruinen. De heer van Ruinen trouwde Zwedera

vanwege haar bruidsschat. Zwedera, die gewend was aan

het meer stadse Deventer, leidde in Drenthe het leven van een

jonkvrouw met feesten en jachtpartijen. Maar het verhaal gaat

dat zij na jaren van plezier en genot haar heil zocht bij het

Benedictijner klooster van Ruinen. Zij bekeerde zich en ging

een sober leven leiden met oog voor anderen. Zo deelde ze

bijvoorbeeld brood uit aan de armen. Na de dood van haar

echtgenoot werd ze uit Oldenhave verdreven door een rijke

jongeman omdat zij weigerde met hem te trouwen.

Zwedera verliet de Heerlyckheid Ruinen en ging terug naar

haar geboortegrond. Daar werd zij één van de eerste 

moderne devoten. Mede dankzij haar gulheid kwam het

klooster van Diepenveen tot stand. 

Einde van een tijdperk 
In 1764 werd de Heerlijkheid Ruinen in een advertentie in de

Leidsche Courant te koop aangeboden, als twee gezamen-

lijke heerlijkheden Ruinen en Ruinerwold, inclusief kasteel en

heerlijke rechten. In de Franse Tijd rond 1798 werden de

heerlijke rechten afgeschaft. Na de Franse tijd schijnt er een

korte opleving te zijn geweest van deze feodale bestuurs-

structuur maar met de invoering van de Grondwet in 1848

was deze tijd definitief voorbij. 

De Mariakerk 
Over de ontstaansgeschiedenis van de kerk van Ruinen gaan

verschillende verhalen de ronde. Het is in ieder geval één van

de oudste kerken van Drenthe. In de 12e eeuw werd er al 

gesproken over de kerk en deze zou destijds al driehonderd

jaar oud zijn. In ieder geval is zeker dat er in de 12e eeuw al

een kerk was in Ruinen, gesticht door Benedictijner monniken

in opdracht van Otto van Ruinen rond 1140. Het Benedictijner-

klooster was verbonden met de Mariakapel. Tegenwoordig is

alleen de kerk nog maar te zien. Het klooster is jaren geleden

al afgebroken. Maar de ondergrondse gewelven zijn nog te

bezichtigen en ook aan de architectuur en de buitenmuur van

de kerk is te zien hoe het eerdere klooster verbonden was

Bijlage A  - Geschiedenis van de Heerlyckheid
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aan de kerk. Links van de Bank van de Heren van Ruinen

(zie verderop) is ook nog de voormalige doorgang naar de

Sint Catharinakapel te zien. 

In eerste instantie was het een klein, met riet overdekt houten

gebouwtje. Wellicht is de Mariakerk gebouwd op een 

heidense heilige plek, zoals zoveel kerken in die periode.

Bij binnenkomst in de kerk is aan de linkerhand nog een 

heidense steen te zien. Deze steen is omgeven met mysterie.

Waarvoor hij gebruikt werd in voor-christelijke tijden is 

onduidelijk. Zeker is dat de steen in 1100 na Christus gebruikt

werd als deksel van de sarcofaag en daarna gewijd is tot 

altaarsteen, middels het aanbrengen van vijf kruizen (symbool

voor de vijf wonden van Christus). Maar er zit ook een 

sepulchrum in de steen (een kleine holte, waar een reliek in

werd gestopt van de plaatselijke heilige). Het is dus 

aannemelijk dat de steen daarvoor ook werd gebruikt voor

heidense rituelen door vroegere inwoners van Ruinen.

De monniken hebben de plek van de oorspronkelijke tempel

en de attributen hergebruikt.

Tegenwoordig geven wichelroedelopers aan dat er veel 

energieën zijn in en rondom de Mariakerk. Ook hebben

paranormaal begaafde bezoekers aangegeven dat er kracht

uitgaat van de steen, zodra je deze aanraakt.  

Nu nog te zien in de kerk

Maria
De naam Mariakerk is bij uitstek een katholieke naam. En dat

is bijzonder in een protestants gebied.  Er zijn ook andere

katholieke details terug te vinden. Begin 20e eeuw werd

tijdens restauratiewerkzaamheden een fresco teruggevon-

den, dat dateert van rond 1500. Maar deze afbeelding is al

een eeuw later, ten tijde van de reformatie, onder de witkalk

verdwenen.De afbeelding die nog te zien is betreft de

Annunciatie. Je ziet Maria geknield voor een gotische

knielbank en voor haar een opengeslagen boek. Boven haar

hoofd is de Heilige Geest symbolisch uitgebeeld als van een

witte duif. Links boven Maria is het hoofd van de aartsengel

Gabriël nog te zien. Het fresco is onderdeel geweest van een

groter geheel, dat het hele levensverhaal van Maria vertelde. 

Herenbanken
Ten tijde van de Heerlyckheid hadden de hooggeplaatste

heren van Ruinen letterlijk een speciale plek in de kerk. De

bank van Landschap Drenthe staat direct links als je de kerk

binnenkomt. Deze bank werd in 1630 aangekocht door onder

andere Landschap Drenthe, een bestuursorgaan dat bestond

naast de kerkelijke heersers. Als deze mensen in Ruinen

waren en ze wilden naar de kerk dan konden ze daar plaats-

nemen. De overige keren namen de edelen van Ruinen hier

plaats.
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Rechts als je de kerk binnenkomt staat een andere herenbank

met een halve overkapping. Deze is in 1780 gekocht door de

familie van Echten. Daarvoor was hij in het bezit van de 

havezate van Ansen. De familie van Echten had al een plaats

in de kerk maar vond de bank met de overkapping deftiger.

De derde herenbank staat onder de orgelgalerij en dit is 

waarschijnlijk de oudste bank. Hier zaten de Heren van 

Ruinen, de bestuurders van de Hoge Heerlyckheid. 

Gewelven
Vanuit de tijd dat het klooster er nog stond zijn zoals eerder

gezegd de gewelven nog steeds te bezichtigen. Er zijn 

meerdere gewelven onder de pastorie en onder kerkelijk 

bijgebouw De Bron. Slechts een klein deel van deze onder-

aardse gewelven is nog te bezichtigen via De Bron. Het is niet

zeker waarvoor deze duizend jaar oude ondergrondse 

gangen gediend hebben. De verhalen gaan dat er misschien

een verbinding is geweest met de havezate, als vluchtgang.

Maar ook minder romantische doeleinden kunnen een reden

zijn geweest voor de bouw van de gewelven. Zoals opslag of

een ruimte waar monniken leerden bidden. 

De omgeving van Ruinen
De herkomst van de naam Ruinen is onbekend, waarschijnlijk

komt het van Rin A dat stromend water betekent. Veel straat-

namen verwijzen ook naar water, zoals Voor de Blanken, dat

afkomt van ‘blank staan’ en dus verwijst naar water. Ook de

namen Voor en Achter De Broeken verwijzen naar een laag-

gelegen gebied dat vaak blank staat. De namen Klooster-

straat, Munnekenweg en de Kloosterhof verwijzen naar het

klooster te Ruinen.

Smeltwaterheuvels zoals de Galgenberg zijn overblijfselen

van de voorlaatste ijstijd. Op de Galgenberg werd tijdens de

Hoge Heerlyckheid de doodstraf uitgevoerd. Delen van de

galg zijn later teruggevonden bij archeologische opgravingen.

Nu is alleen de naam nog een verwijzing naar de gruwelijk-

heden, die hier werden uitgevoerd uit naam van de Heer van

Ruinen. Want in tegenstelling tot een gewone Heerlyckheid

mocht de heer van een Hoge Heerlyckheid de rechtspraak

in de regio doen en ook de hoogste vorm van jurisdictie,

namelijk het uitspreken van de doodstraf. De Hoge

Heerlyckheid Ruinen omvatte ook een belangrijk deel van de

postroute van Meppel naar Assen. De galg werd niet voor

niets bovenop de berg geplaatst, op deze manier was

hij goed zichtbaar vanaf de route, en had mogelijk een af-

schrikwekkende werking op de altijd   aanwezige struikrovers. 

Een andere smeltwaterheuvel is de Hunneglooberg oftewel

Hunnekloosterberg bij het buurtschap Heesch. Hier heeft 

volgens legendes een zogeheten wit wief geleefd die de 

inwoners van Ruinen van goede raad voorzag.  

Bron: H. Westerman; Drentse onmensen en J. Poortman 
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Een plek met een heel
eigen - Heerlyck - karakter

Foto: Natuurmonumenten - Andries de la Lande Cremer
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Huisstijl 
(logo, kleuren, stijlelementen, typografie)

Om eenheid en veelzijdigheid te verenigen is een logo 

ontworpen dat sterk overeind blijft staan wanneer het op 

uiteenlopende manieren wordt toegepast. Een open, heden-

daags beeld dat staat voor Ruinen.

Het logo bestaat uit een beeldmerk: de grote R, met daaronder

de tekst: heerlyckheid Ruinen. Het logo kan in elke voor-

komende kleur gebruikt worden, afhankekijk van het 

kleurgebruik van de lay-out waarop het gebruikt wordt.

Aan het eind van deze bijlage in dit brandbook staan de 

technische specificaties voor het gebruik van logo en huisstijl. 

Om de kwaliteit van de communicatie uitingen te borgen

wordt voor grafische vormgeving en drukwerk samengwerkt

met de volgende bureaus: 

Vanhaaster Reclamebureau

Jacco Stoel

T 0528-34 84 50

info@vanhaaster.nl

www.vanhaaster.nl

Upsign

Carlijn Brinks

T 0528-859045

upsigninfo@gmail.com

Drukkerij Prevoo

Ankie Prevoo

T 0522-85 19 39

drukkerijprevoo@gmail.com

Heeft u voor een activiteit een media-uiting nodig? Neem

contact op met één van de grafische bureaus. Zij passen

graag een logo voor u aan of maken een complete flyer, 

poster, mailing etc. voor u.

Bijlage B  - 
Communicatie handboek
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Promotietekst Heerlyckheid Ruinen
Welkom in Heerlyckheid Ruinen, een historisch en bruisend

Brinkdorp in Zuidwest-Drenthe.

Binnen anderhalf uur vanuit de Randstad bereikt u de ideale

bestemming voor een korte break maar ook een langere 

vakantie. Met het grootste natte heidebied – het  Nationaal

Park Dwingelderveld - als achtertuin, en daarbij horend de

schaapskooi met haar bijzonder schaapskudde, beleeft u de

natuur op zijn aller puurst. Hier hoort u de stilte en ervaart u

de donkere pracht van de nacht. 

Maar wist u ook dat Ruinen een bijzonder rijke geschiedenis

heeft als Hoge Heerlyckheid? Wij vertellen u graag het verhaal

van ridders van Ruinen en Vrouwe Zwedera, waarna u zelf

lopend of op de fiets de geheimen van ons dorp kunt 

ontdekken. 

Een vakantie in Ruinen, betekent oprecht ontspannen, 

onthaasten en nieuwe energie opdoen. Het is de perfecte 

uitvalsbasis om naast de natuur, de prachtige regio te 

ontdekken. Varen op de weerribben, een dagje Meppel,

Hoogeveen of Zwolle, bezoek aan het Drents Museum Assen

of Westerbork? Of wellicht naar Wildlands Emmen, Plopsa

Coevorden, belevingspad of klimpark met de kids? U komt

dagen te kort om alles te beleven! 

En dan hebben we het nog niet gehad over de vele evene-

menten in het dorp zelf. Wij verwelkomen en ontmoeten 

u graag in Heerlyck Ruinen! 

Foto / film materiaal
De volgende visuele content wordt gedeeld via de

middelenmix:

• Natuur (Dwingelderveld, Schaapskooi, Paardentram, 

   Belevingspad, Houten fietsen).

• Historie / Legendes.

• Mooie en bruisende Brink: altijd de combinatie van 

   mariakerk, boom en vol terras of evenement. 

• Horeca & Dagrecreatie : beelden van mensen in beweging

   op fiets of te voet of in een huifkar, actief in de natuur of 

   gezellig op een vol terras (bij voorkeur met mariakerk en

   brinkgevoel)

• Evenementen: zorgeloze vrolijke gezichten in een

   omgeving vol reuring – lammetjesdag, paardedagen,

   brinkdagen en met kerst. 

• Highlights omgeving Zuidwest Drenthe.

Deze beeldkeuze is gebaseerd op de pijlers van de identiteit

en zal t.z.t. beschikbaar worden gesteld in een database.

De communicatieprofessionals van Ruinen zijn bekend met

deze content criteria.  

Ruinen

Wandelroute
Historietocht
Hier nog een klein stukje

tekst over deze mooie 

fietsroute en nog wel een 

beetje informatie hierover.

Ruinen

FietsrouteRondje Ruinen
Hier nog een klein stukjetekst over deze mooie fietsroute en nog wel een beetje informatie hierover.

Ruinen

Wandelroute
Dwingelderveld
Hier nog een klein stukje
tekst over deze mooie 
fietsroute en nog wel een 
beetje informatie hierover.
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Communicatie middelen

Communicatieplatform
Ruinen.nl – compleet & up to date 

Als centrale basis voor de communicatie rondom Ruinen

(zenden en ontvangen), wordt een nieuwe multichannel

communicatieplatform gemaakt met als basis 

www.ruinen.nl
Dit platform biedt de toerist de volgende informatie:

• Promo movie 

• Informatie pagina Heerlyckheid / Legendes

• Pure Natuur 

         •   Nationaal Park Dwingelderveld: 

              wijds en in combinatie met de kudde

         •   Schaapskooi en herder

         •   Grens van zand & water 

         •   Stil, Donker, Sterren, Zuiver 

         •   Fietsen & Wandelen (Houten fietsen / Route.nl /

              wandeltochten) 

         •   Paardentram 

• De entree van Drenthe 

         •   Afstand Randstad 

         •   Uitvalsbasis (er-op-uit tips) 

         •   Zuidwest Drenthe 

• Verblijfsaccommodatie

• Gezelligheid

         •   Horeca aanbod 

         •   Retail aanbod + openingstijden

         •   Evenementenkalender

• Gezinnen met Kinderen 

         •   Vakantieparken 

         •   Buiten zwembad

         •   Attractieparken 

         •   Speeltuinen 

         •   Belevingspaden 

         •   Paardentram 

In alle communicatie in en om het dorp wordt verwezen naar

deze website voor meer informatie.
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Het logo
Het logo bestaat uit een beeldmerk: de grote R, met daar-

onder de tekst: heerlyckheid Ruinen.

Het logo kan in elke voorkomende kleur gebruikt worden, 

afhankekijk van het kleurgebruik van de lay-out waarop het

gebruikt wordt.

Als voorbeeld enkele basiskleuren met eronder de kleurwaarden.

CMYK:        Kleurwaarden in full-colour voor 

druk-/printwerk.

RGB en 

HTML(#):     Kleurwaarden voor digitale 

toepassingen.

PMS:           Alleen van toepassing voor drukwerk in steun-

kleuren (bedrijfslogo's/huisstijlen).  

CMYK: 70-100-20-10

RGB:    101-32-104

HTML: #652068

PMS:    2623

CMYK: 0-70-100-0

RGB:    235-105-11

HTML: #eb690b

CMYK: 100-10-100-20

RGB:    0-118-48

HTML: #007630

CMYK: 40-0-100-0

RGB:    117-200-0

HTML: #b1c800

CMYK: 100-10-10-0

RGB:    0-148-202

HTML: #0094ca

CMYK: 0-20-100-0

RGB:    255-204-0

HTML: #ffcc00

CMYK: 0-100-0-10

RGB:    210-0-114

HTML: #d20072

CMYK: 0-0-0-100

RGB:    26-23-27

HTML: #1a171b

CMYK: 0-0-0-70

RGB:    112-113-115

HTML: #707173

CMYK: 0-0-0-40

RGB:    177-179-180

HTML: #b1b3b4

CMYK: 25-25-80-5

RGB:    198-174-71

HTML: #c6ae47

CMYK: 40-65-90-35

RGB:    124-77-37

HTML: #7c4d25

Huisstijl handboek - heerlyckheid Ruinen
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Het logo
Het logo kan ook in wit worden gebruikt. Het logo wordt dan geplaatst op een gekleurde ondergrond of een ondergrond met een

foto. Dit kan een kleurenfoto, zwart-wit foto of duotone foto zijn.

Enkele voorbeelden:

Logo wit op egaal kleurvlak

Logo wit op zwart-wit fotoLogo wit op kleurenfoto Logo wit op duotone foto
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Daarnaast kan het logo gebruikt worden om een foto of illustratie

in te zetten. Het beeld (foto of illustratie) in het logo mag 

aangepast worden, passend bij de verschillende activiteiten die

georganiseerd worden.

Enkele voorbeelden:

Het logo



Het logo hoort hoort niet met

een outline gebruikt 

te worden.

Het logo hoort niet in meerdere

kleuren gebruikt te worden.

Het logo hoort goed leesbaar

te zijn en niet te klein

afgebeeld te worden.

In het logo horen geen andere

logo’s gebruikt te worden.
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Het logo hoort in de juiste 

verhouding te blijven.

Het logo hoort niet schuin

gezet of scheef getrokken 

te worden.

Het logo - zo mag het NIET
Er zijn ook een aantal manieren hoe het logo NIET gebruikt mag te worden.

Enkele voorbeelden:

Het logo hoort in de juiste 

verhouding te blijven, en 

hoort niet smaller gemaakt 

te worden.

Het beeldmerk R moet 

volledig gevuld zijn 

met beeld of kleur.

Het logo hoort voldoende 

contrast te hebben met de 

ondergrond.

Het logo hoort in de juiste 

verhouding te blijven, en 

hoort niet breder gemaakt 

te worden.
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Typografie
Voor de kopregel / heading wordt gebruik gemaakt van het lettertype Bree Serif. 

Dit is een duidelijke en goed leesbare schreefletter.

Voor de (body) teksten wordt gebruik gemaakt van Helvetica (Neue). 

Dit is een duidelijk en tijdloos lettertype, dat mooi contrasteerd met Bree Serif.

Voor korte kreten of bijschrift kan gebruik worden gemaakt van Shadows Into Light.

Dit is een speelse en vrolijke schrijfletter. Dit lettertype komt subtiel voor in een uiting 

en zeker niet voor langere stukken tekst.

Bree Serif en Shadows Into Light zijn Google fonts en zijn te downloaden op: https://fonts.google.com

Helvetica is een systeemfont van de meeste computers. 

Een alternatief voor de Helvetica mag een Arial zijn.

Bree Serif
The quick brown fox jumps over
the lazy dog. The quick brown
fox jumps over the lazy dog. The
quick brown fox jumps over the
lazy dog. The quick brown fox
jumps over the lazy dog. 

Helvetica (Neue)

The quick brown fox jumps over

the lazy dog. The quick brown

fox jumps over the lazy dog. The

quick brown fox jumps over the

lazy dog. The quick brown fox

jumps over the lazy dog. 

Shadows Into Light
The quick brown fox jumps over
the lazy dog. The quick brown fox
jumps over the lazy dog. 
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www.ruinen.nl


