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Inmiddels zitten we in het 7e en laatste uitvoeringsjaar van het Europese LEADER programma in Zuidwest-
Drenthe, waarbij de focus ligt op kwaliteitsverbetering in de vrijetijdseconomie.

In deze nieuwsbrief praten we u bij over nieuwe projecten en geven we een update over lopende ontwikkelingen
bij ondernemers die een LEADER subsidie hebben gekregen.

Ondanks de Covid-19, die ook afgelopen jaar voor de nodige beperkingen zorgde, bleven ondernemers 
verder investeren in hun accommodaties en activiteiten. In Zuidwest-Drenthe waren we klaar om de stroom aan 
binnenlands toerisme op te vangen en te ‘entertainen’ met een aantrekkelijk aanbod natuur, cultuur, horeca 
en dagrecreatie aanbod. De groei die het toerisme in de regio doormaakt, geeft ondernemers de energie en 
moed om te blijven investeren.

In dit laatste uitvoeringsjaar rekenen we dan ook weer op voldoende vernieuwende LEADER aanvragen om de 
sector nog een laatste impuls te kunnen geven. Na dit jaar is het nog onzeker hoé het LEADER-programma eruit 
gaat zien. Het ligt in de lijn van de verwachting dat er een bredere opzet volgt met wél kansen voor het toerisme, 
maar vooral méér cross-over met de agrarische sector, o.a. groen en blauw (natuur en water). Deze sectoren 
zijn ook op zoek naar nieuwe kansen. Het beschikbare POP-budget (Plattelandsontwikkelingsprogramma) zal 
breder ingezet worden. In de loop van dit jaar zal duidelijk worden welke kant het opgaat voor de POP-4 
periode 2023-2027.

Het bestuur van LEADER



Landgoed Welgelegen - Koekange

Landgoed Welgelegen is een cultuurhistorische 
rijksmonumentale boerderij in Koekange. Jarenlang was 
het een stoeterij voor Friese Paarden. Sinds 2000 bevindt er 
zich een kleinschalige horeca, mini-camping en B&B kamers. 
Met LEADER subsidie zal via een visuele en audiobeleving 
de rijke geschiedenis van het landgoed een podium krijgen. 
Ook wordt restaurant De Hooiberg gerenoveerd, waardoor 
er meer gasten en grotere groepen ontvangen kunnen 
worden op het landgoed. Hierbij wordt in het restaurant 
zoveel mogelijk ‘natuurlijk’ gekookt met producten uit 
moestuin en boomgaard.

De Blauwe Haan - Uffelte

Om aan de huidige en toekomstige verwachtingen en 
wensen van recreanten te voldoen, gaat Kampeerterrein 
De Blauwe Haan te Uffelte (nog) meer vergroenen naar een 
nog duurzamere camping, waar de gasten verrast zullen 
worden met o.a. educatie, biodiversiteit, permacultuur 
en met een eetbaar landschap. Kampeerplaatsen worden 
meer organisch én meer groen; aan de overzijde van de 
camping wordt een perma-cultuurtuin gecreëerd. Deze is 
voor gasten, maar ook voor inwoners uit de omgeving. Er 
worden arrangementen gemaakt, die passen bij dit concept 
o.a. koken met streekproducten, maar ook arrangementen 
goed voor de innerlijke rust zoals yoga.

Onderduikersmuseum ‘de Duikelaar’ - Nieuwlande

In 2020 werd in een voormalige basisschool van Nieuwlande 
een klein museum geopend. Het Onderduikersmuseum 
De Duikelaar brengt de unieke geschiedenis en 
persoonlijke onderduikverhalen van Joden, verzetsmensen 
en weigeraars van de ‘Arbeitseinsatz’ tijdens de 2e 
Wereldoorlog in Nieuwlande en omgeving in beeld. Met 
behulp van de LEADER subsidie zal de huisvesting van het 
onderduikersmuseum geschikt worden gemaakt voor een 
toekomstbestendige en flexibele inrichting van de museale 
collecties. Bovendien zullen er educatieve programma’s 
voor leerlingen van basis- en middelbare scholen ontwikkeld 
worden.
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Hoeve Erica in Frederiksoord

Hoeve Erica (gelegen tussen Vledder en Frederiksoord) is 
een boerderij met voormalige veehouderij en minicamping. 
De nieuwe eigenaren gaan voor een complete make over 
en realiseren een kleinschalige camping met maximaal 20 
verhuurbare luxe accommodaties (Belltenten in de zomer en 
Tiny Houses het hele jaar door). De Tiny Houses zijn duurzaam 
gebouwd en hebben zonnepanelen en eigen sanitair. Voor 
de Bell tenten worden er in de voormalige koeienstal luxe 
privé familiebadkamers gebouwd. Op het terrein komt een 
natuurspeeltuin, pluktuin en kampvuurplek. De stal wordt 
verbouwd tot een grote warme huiskamer met café-achtige 
uitstraling en groot terras. Het wordt een uitnodigende plek 
met open haard en speelzolder, voor de koude en natte 
dagen. Door de aanplant van fruitbomen staat de camping 
bovendien in directe verbinding met de naastgelegen 
boomgaard van de Koloniën van Weldadigheid, De Fruithof.

De Perenhoeve - Ruinerwold

Aan de langste perenlaan van Europa in Ruinerwold wordt 
een voormalige mega mestsilo omgetoverd tot luxe 
recreatiebedrijf, met speciale focus op ruiters en stijlzoekers. 
De appartementen zijn op de eerste verdieping gelegen (4 
meter hoogte) en kijken enerzijds uit over de paardenbak/
paddock en aan de andere zijde over de weilanden. 
Op de begane grond bevindt zich de algemene zaal/
vergaderruimte. Voor ruiters  zijn er speciale faciliteiten, 
zoals een paardenbak, stallen en paddocks. De paardenbak 
kan overkapt worden, zodat feestjes en evenementen ook 
mogelijk zijn.
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’t Ambacht - Ruinerwold

In het dorp Ruinerwold wordt het verhaal van de boerderij 
naar het dorp gebracht. Waar komt ons voedsel vandaan en 
hoe wordt het bereid voordat het bij ons op het bord beland?  
’t Ambacht kent een cross-over invulling bestaande uit een 
verswinkel, brasserie, bierbrouwerij en een dagbesteding. 
Het doel is om door het creëren van voedselbeleving 
de boerderij zichtbaar te maken in het dorp en een fijne 
werkplek te bieden aan mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.



Regiopromotie Zuidwest-Drenthe

In 2018 zijn vijf gemeentes in Zuidwest-Drenthe van start gegaan met een gezamenlijke agenda voor regionale 
gebiedspromotie. In plaats van gemeentelijke profilering werd gekozen voor een samenwerking op gebied van 
toeristische productontwikkeling, gebiedspromotie en het ontwikkelen van gastheerschap. Niet alleen voor de 
gastbeleving, maar ook voor ondernemers biedt de gezamenlijke aanpak voordelen. Een greep uit de activiteiten van 
de afgelopen drie jaar:

• Bussafari ‘Stoer Buitenspelen’
• Gebiedssafari Koloniën van Weldadigheid
• Wandelestafette Persreis met Outdoor Bloggers 
• Fietskaart – 7 mooiste fietsroutes van Zuidwest-Drenthe
• Maandelijkse evenementenposters 
• Ansichtkaarten Winactie ‘Kom je buitenspelen’ 
• Social Media Advertenties  
• E-learning modules Zuidwest-Drenthe
• Zuidwest-Drenthe Magazine (later doorontwikkeld tot Drenthe Magazine)

T E L L     I T     P R O J E C T E N

In de eerste fase hebben gemeentes ondervonden wat de voordelen zijn van de regionale aanpak voor 
toeristische promotie. Vanuit het positieve resultaat is besloten om een vervolg te geven aan het project en in de 
aankomende drie jaar, de samenwerking uit te breiden en te borgen. Naast het verkennen van de ontwikkeling 
van een toekomstbestendige samenwerkingsentiteit op het gebied van regiomarketing, zal er concreet een 
vervolg gegeven worden aan de ontwikkeling van regionale toeristische producten. Hierbij zal in deze fase 
ingezet worden op het zichtbaar en beleefbaar maken van de unieke verhalen van Zuidwest-Drenthe:

• Gouden Driehoek Nationale Parken - Dwingelderveld, Drents Friese Wold, Weerribben-Wieden
• Duisternis & Sterren 
• Landgoederen en Havezathes 
• Holtingerveld & Havelterberg - Land van IJs en Oorlog 
• Veendorpen - Verhaal van de arbeid
• ‘De Reest’ - Boeren beeklandschap

Vervolg Fase 2
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In Diever hebben ondernemers de krachten gebundeld 
om hun unieke propositie Village of Shakespeare middels 
een Kunstenplan een podium te geven. Onderdeel van het 
project zijn lichtkunstwerken die het dorp Diever met het 
Shakespeare theater verbinden. Zo heeft Jaap van den Elzen 
een lichtkunstwerk ontworpen voor de Bosweg in Diever om 
het dorp en het theater in 5 scènes met elkaar te verbinden. 
Teksten en portret van William Shakespeare worden gebruikt 
in een spel van licht en donker. Licht uit, spot aan. Een 
belangrijk onderdeel van het theater. Het lichtkunstwerk zal dit 
jaar feestelijk gepresenteerd worden.

Village of Shakespeare - Diever

© Jaap van den Elzen



T E L L     I T     P R O J E C T E N

In 2019 heeft Museum De Proefkolonie de deuren 
geopend in Frederiksoord. Bezoekers ervaren 
op multimediale wijze het leven in de eerste 
proefkolonie van de Maatschappij van Weldadigheid. 
Sinds de opening maakt het museum, ondanks 
corona, een enorme groei door. Zeker gezien de 
Koloniën van Weldadigheid in 2021 de UNESCO 
Werelderfgoedstatus hebben gekregen. Het museum 
trekt samen met het Nationaal Gevangenismuseum 
in Veenhuizen op als bezoekerscentrum voor het 
gebied. 

Museum De Proefkolonie - Frederiksoord

Het project ‘Entertainment Center Westerbergen’ 
richt zich op de realisatie van een entertainment 
centrum op het terrein van Vakantiepark 
Westerbergen in Echten. Het entertainment centrum 
zal met de volgende onderdelen worden opgeleverd: 
bowlingbanen, indoor-speeltuin, innovatief 
klimpark, glow in the dark mini-golf en een moderne 
horecavoorziening. Met de realisatie van het project 
wordt een slechtweervoorziening gerealiseerd welke 
het gehele jaar door gebruikt kan worden. Oók voor 
gasten die niet op het park verblijven. 

Vakantiepark Westerbergen - Echten
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Tralaluna Casita on Wheels zet Drenthe op de kaart met 
originele overnachtingen op wielen. Van unieke Tiny Houses 
gemaakt van spullen met een verhaal tot gerestylede oldtimer 
kampeerbusjes. Met behulp van LEADER subsidie worden er 4 
Tiny Houses on Wheels ontwikkeld. Hiervan zijn er inmiddels 3 
op een bijzonder plekje te huur, op een natuurkampeerterrein in 
Mantinge en in de Koloniën van Weldadigheid in Frederiksoord. 
De 4e Tiny House wordt dit voorjaar onthuld.  Ook zal dit 
voorjaar het 2e  ZW Kampeerbusje de weg op rollen. Tralaluna 
biedt de verhuur aan in combinatie met roadtrips door Midden 
en Zuidwest-Drenthe, waardoor gasten de highlights uit de 
regio én de vele streekverhalen gegarandeerd beleven.

Tralaluna



W A T     I S     L E A D E R ?

Leader is een Europees subsidieprogramma, gericht op het versterken van het platteland. Bewoners kunnen 
zelf met vernieuwende plannen komen; Leader helpt hen om deze uit te voeren. Zo heeft ook ú de kans om 
uw regio een impuls te geven! Het Leader-programma loopt van 2016 tot en met 31 december 2022.

Leader in Zuidwest-Drenthe

Leader Zuidwest-Drenthe richt zich op het versterken van de economie 
en daarmee de leefbaarheid in Zuidwest-Drenthe. De focus ligt op de 
vrijetijdseconomie. Het principe is niet ‘wie het eerst komt, wie het 
eerst maalt’. Er zijn selectiecriteria en alleen de beste projecten zullen 
gehonoreerd worden. Belangrijk daarbij is:

• Be good: focus op kwaliteitsverbetering
• Tell it: focus op promotie, marketing en productontwikkeling van 

Zuidwest-Drenthe

We hebben in Zuidwest Drenthe dit jaar 2 openstellingen. In die periode kan een project ingediend worden bij 
SNN/RVO. Alvorens een project ingediend kan worden moet deze een Leaderwaardigheidstoets doorlopen 
hebben bij het bestuur van LEADER. 

1e openstelling:   14 februari – 21 maart 2022
2e openstelling:   9 mei - 24 oktober 2022 

Als u mogelijkheden ziet voor LEADER kijk dan op:
www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/bouwen-wonen/leader-zuidwest 

U kunt ook contact opnemen met de provincie Drenthe (0592-365555) of post@drenthe.nl

Heeft u een vernieuwend en 
onderscheidend plan om de (vrijetijds)

economie en de leefbaarheid van Zuidwest 
Drenthe te versterken? Dan helpt LEADER 

u graag op weg. Samen creëren we een 
bruisend platteland!

G O E D   I D E E ? 
K O M   E R M E E !
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Online vindt u een storymap met alle projecten vanuit LEADER

www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/bouwen-wonen/leader-zuidwest 
mailto:post%40drenthe.nl?subject=
https://provdrenthe.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=a75003e054cb4986a416ea91c7ba1916

