NOVEMBER 2020

NIEUWSBRIEF
LEADER ZUIDWEST-DRENTHE
In 2016 zijn we gestart met het Europese LEADER-programma in Zuidwest
Drenthe. Doelstelling is vooral de vrijetijdseconomie een boost te geven.
In deze nieuwsbrief wordt u bijgepraat over nieuwe activiteiten, nieuwe
en vernieuwde accommodaties en vooral een steeds verdergaande
samenwerking tussen ondernemers en organisaties, veelal rond een
thema.
Inmiddels zitten we in het laatste jaar van dit programma (POP 3,
Plattelands Ontwikkeling-Programma) en we kunnen concluderen, dat
we in onze ambitie zijn geslaagd en hebben kunnen bijdragen aan
prachtige projecten. In totaal hebben we ruim € 4,5 miljoen bijgedragen
aan vernieuwende projecten. Waarbij de investering van de ondernemers
ca € 15 miljoen bedraagt.
We hadden niet kunnen vermoeden, dat dit jaar zo bijzonder zou gaan
verlopen, vanwege het Covid-19 virus, wat vooral de vrijetijdseconomie
ontzettend heeft getroffen. Desondanks hebben we gezien dat er ook
veel veerkracht zit bij de ondernemer, dat de schouders eronder gezet
worden en doorgegaan wordt met het ontwikkelen van nieuwe plannen.
Ook de komende tijd, in de overgangsjaren 2021 en 2022 zullen we weer
op zoek gaan naar vernieuwende initiatieven in de vrijetijdseconomie.
In 2023 zal het POP 4 programma met een nieuwe opzet komen en
vermoedelijk zal de focus vanuit LEADER ook een andere kunnen worden.
Het bestuur van LEADER
Meer weten over de mogelijkheden die LEADER Zuidwest-Drenthe u biedt? Kijk dan op www.leaderzuidwestdrenthe.nl.
U kunt ook contact opnemen met de provincie Drenthe, (0592) 36 55 55 of post@drenthe.nl.

NIEUW IN 2020
Hoeve Willem III - Frederiksoord
Dit melkveebedrijf in de voormalige Koloniën van Weldadigheid had op
het erf nog een mooie leegstaande paardenstal. Eigenaren Ruth en Aaldert
hebben de stal volledig gerenoveerd en er vier luxe appartementen
in gerealiseerd. In de monumentale boerderij wordt aanvullend een
streekproductenwinkel en boerderij-educatiecentrum ontwikkeld. Hiermee
biedt de Hoeve een complete agrarische beleving, waarbij de toerist zich
kan onderdompelen in het boerenleven. Deze ontwikkeling sluit aan bij
de wens om in de (landbouw)Koloniën van Weldadigheid het akker-thema
weer een podium te geven.
Villa Blauwhemel - Diever
Na 10 jaar leegstand hebben drie ondernemers de handen ineengeslagen
en aan de rand van het Nationaal Park Drents Friese Wold bij Diever, luxe
restaurant Villa Blauwhemel geopend. Met deze Leadersubsidie kan het
landgoed uitgebreid worden met 10 thematische hotelkamers met unieke
terrasbeleving. Hiermee wordt het een compleet 4*-plus Boutique Hotels.
Verbinding van de verblijfsgasten aan het bestaande dagrecreatie aanbod
in de regio staat centraal.
Open Science Hub - Dwingeloo
Aan de rand van het Dwingelerveld staat de alom bekende radiotelescoop.
ASTRON, het Nederlands instituut voor radioastronomie bestudeert met
deze telescoop al sinds 1956 het heelal. In de Open Science Hub ‘De
Melkweg’ op de Brink in Dwingeloo kunnen bezoekers de spannende
wetenschap en techniek van ASTRON op een toegankelijke manier
beleven. Zo maak je op een interactieve wijze kennis met de geschiedenis
van de radiosterrenkunde, met de techniek van radiotelescopen en
natuurlijk met gaswolken, pulsars en zwarte gaten. De Open Science Hub
is een initiatief van ASTRON, de gemeente Westerveld en de Stichting
Open Science Hubs Drenthe. Er zullen in de toekomst meerdere van deze
Open Science Hubs in Drenthe ingericht worden. Ieder met zijn eigen
wetenschappelijke thema.

Drenthe Hikes
De Drenthe Hikes zijn lange afstandswandelingen van 15 á 20 kilometer met unieke belevingen op de route. Elke
Drenthe Hike heeft een eigen thema om Zuidwest Drenthe wandelend te ontdekken. De Drenthe Hikes zijn ontwikkeld
door Stichting Promotie Zuidwest Drenthe. Er zullen 5 Drenthe Hikes met de volgende thema’s ontwikkeld worden:
 Ik ben in Drenthe ge-waste
 Duisternis en sterren
 Zand- en veenroute
 Bevrijdingsloop Meppel-Westerbork
(gebaseerd op het Westerborkpad)
 Foodsteps
Via het boekingsportaal www.drenthehikes.nl kunnen wandelaars naast
de basisroutes ook alle extra’s boeken. Zoals bezoek aan musea en
attracties, maar ook gidsen zoals een boswachter of schaapsherder.

NIEUW IN 2020
Grenzeloos & Zo - Doldersum
Precies op de grens van Drenthe en Friesland vind je Grenzeloos & Zo.
Een familiebedrijf dat begin van deze eeuw het pluimveebedrijf verkocht
en zich volledig op recreatie ging richten. Grenzeloos & Zo bestaat uit
een hotel, restaurant en vakantiepark en ligt super centraal, direct aan
het Doldersumseveld en Drents Friese Wold én met de Koloniën van
Weldadigheid in de achtertuin. Om bij de vraag uit de markt aan te
sluiten worden er 10 mobiele hotelsuites gerealiseerd. Luxe lodges met
een glazen pui en dak, om de gast zoveel mogelijk de natuurbeleving te
laten ondervinden. Daarbij wordt er een toegangspoort voor dagrecreatie
bezoekers ontwikkeld, inclusief tourist info balie, fietstransferium met
e-bikes en e-chopper verhuur en MTB-faciliteiten.
Taribush Jachthut - Wijster
Taribush is al jaren specialist op gebied van outdoor team- en familieuitjes.
Naast het bestaande grote buitenterrein in Lhee, werden er ook vanuit
de Jachthut te Wijster diverse groepsactiviteiten georganiseerd. De oude
jachthut wordt afgebroken en er verschijnt een eigentijdse duurzame
versie (CO2-neutraal). En ook hier zullen weer vele soorten groepsuitjes
en teambuildingen georganiseerd worden, o.a. met boogschieten,
klootschieten, mountainbikes en activiteiten rondom het thema Oer
Drenthe. Ook de locatie draagt bij aan een unieke sfeerbeleving. De
hut heeft een relaxte zithoek met houtkachel, een stamtafel en een bar,
en biedt plek aan 30 personen. Buiten is meer dan genoeg ruimte voor
groepen tot 60 personen. Wordt het boeren- of bosgolf, boogschieten,
kanoën of toch klootschieten?
De Stobbe Hotels & Suites
Familiehotel De Stobbe in Ruinen heeft haar bestaande hotel in de
afgelopen jaren al voorzien van een kwaliteitsupgrade. Het hotel breidt
uit met 10 luxe suites, met gezamenlijke ruimte, welke als ‘groeps’ hotel is
te reserveren. Geschikt voor toeristen, familie, vrienden met de faciliteiten
van een hotel. Rode draad is ‘het verhaal van de Heerlyckheid Ruinen’. Er
zijn tevens fietsroutes en arrangementen voor de gasten.
Camperparc Stee in Lhee
Een agrarisch bedrijf dat omschakelt van melkvee naar recreatie. Er is
een camperplaats gerealiseerd tussen een hotel en de boerderij in een
esdorpenlandschap. Er is ruimte voor ca 50 campers, waaronder 4 met
extra comfort in de sfeer van privé-sauna en hottub. Er is een e-auto,
e-scooter en e-bike beschikbaar om het gebied in te trekken.

GOED IDEE? KOM ERMEE!
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!

UPDATE
N I E U W - Online vindt u een storymap met alle projecten vanuit LEADER

Boerderijwinkel ‘t Vershuus

Ackerlodges Ruinerwold

In november 2019 opende ’t Vershuus haar nieuwe
boerderijwinkel in Ruinen. Een uniek concept, waarbij
drie boeren de handen ineen sloegen en gezamenlijk
een winkel oprichtten. Ondertussen maken vele
andere boeren onderdeel uit van het concept.
In de winkel bevindt zich tevens een Vers-Café
waar taart, soep en broodjes worden geserveerd,
vers bereid met de producten die rechtstreeks
van het land komen. Leuke tip: fiets de speciale
Boerderijenfietstocht langs diverse boerderijen
in de omgeving van Ruinen. Het Vershuus draagt
significant bij aan de ‘korte voedselketen’ in Drenthe
en maakt deze toegankelijk, zichtbaar en beleefbaar
voor, voor zowel inwoners als toeristen.

Eindelijk, na een paar jaar oponthoud door
bestemmingsprocedures, kon er dit najaar gestart
worden met de bouw van de Ackerlodges in
Ruinerwold. Midden in een weiland, met een prachtig
uitzicht en op mooie dagen een adembenemende
zonsondergang, worden 7 lodges gebouwd. Vanaf
april 2021 zijn de Ackerlodges te reserveren.

De Marke van Ruinen
In Gijsselte bij vakantiepark De Marke van Ruinen
wordt een accommodatie gebouwd met een
bezoekerscentrum, receptie, bar en restaurant.
Behalve parkgasten is dit vooral bedoeld voor
dagrecreatie, als vertrekpunt voor een dagtocht
of een goed verzorgd eindpunt na een dag in de
Staatsboswachterij Ruinen.

PROJECT UITGELICHT
Dwingeloo beleef de ruimte
In 2017 heeft een aantal ondernemers en ook organisaties, zoals IVN (Instituut voor Natuureducatie), Stichting Camras
en Astron de koppen bij elkaar gestoken. Onder begeleiding van een procesbegeleider met behulp van LEADER
zijn de kansen geïnventariseerd om méér samen te werken en gezamenlijk arrangementen te ontwikkelen. Het doel
was om Dwingeloo, als sterrendorp én de omgeving nadrukkelijk op de kaart te zetten. Sterren en duisternis staan
centraal. Inmiddels vormen ze samen een stichting met de naam ‘Beleef de Ruimte’. Ruimte vanwege Camras en
Astron, de radiotelescoop en het onderzoeksinstituut, die ‘ruimte’ onderzoeken. De Open Science Hub op de Brink
als een soort bezoekerscentrum over radioastronomie. En beleef de ruimte natuurlijk vanwege het Nationale Park
Dwingelderveld, waar ook van alles te beleven valt. Unieke belevenis is bijv. een rondleiding bij de radiotelescoop van
Camras. Ondernemers met belangstelling worden als gids opgeleid.
Afgelopen jaren is aan verschillende arrangementen gewerkt: o.a. verschillende wandelroutes (Wandel de Ster van
Dwingeloo), maar ook is nadrukkelijk de verbinding gezocht met burgers en ondernemers van het dorp Dwingeloo
en wordt gezamenlijk gekeken hoe bijv. ook de verbinding met het Dwingelderveld meer vorm te geven. Op deze
wijze hoopt ‘ondernemend Dwingeloo’ dat bezoekers aan het Nationale Park ook verleid worden om Dwingeloo te
bezoeken. En natuurlijk ook van belang om het draagvlak voor het thema ‘Beleef de ruimte’ te vergroten en deze
terug te laten komen in de activiteiten van de ondernemer zoals sterrenhuisjes, sterrenroute, sterrenkamers etc.
Een mooie vorm van samenwerking, die talenten van verschillende ondernemers benut en op deze wijze meerwaarde
geeft aan het toeristisch product.
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