Werk mee aan
een bruisend Zuidwest-Drenthe!

LEADER in Zuidwest-Drenthe
van start
LEADER Zuidwest-Drenthe is onlangs echt van start gegaan met vier
projecten die een mooie cheque in ontvangt mochten nemen. Met deze
bijdrage kunnen zij een impuls geven aan de vrijetijdseconomie in
onze mooie provincie. Heeft u ook een onderscheidend plan voor een
vernieuwend product, voorziening of attractie, dan horen wij dat graag!

Eerste cheques overhandigd
Op 28 februari hebben gedeputeerde Henk Jumelet en Cees Hesse, voorzitter van de
Lokale Actiegroep LEADER Zuidwest-Drenthe, de eerste vier bijdragen symbolisch uitgereikt. Dit gebeurde bij één van de initiatieven: de schaapskooi van Ruinen. Inmiddels is
al met de nieuwbouw van de kooi begonnen. De werkzaamheden bij de Reëenwissel
zijn ook in volle gang

De 1e ronde: vier projecten in uitvoering!
Nieuwe schaapskooi in Ruinen

LEADER
Zuidwest-Drenthe

Stichting het Drentse Heideschaap bouwt aan een nieuwe schaapskooi. Er komt een
ruimte voor informatie en educatie en een uitkijktoren. Deze uitbreiding zal zeker
meer bezoekers trekken. Dorpsbelangen Ruinen en Stichting Promotie Ruinen zijn op
dit moment bezig met plannen om een betere verbinding te maken met onder meer de
schaapskooi, zodat al deze bezoekers ook een kijkje nemen in het prachtige dorp.

De 2e ronde: weer vier projecten in uitvoering!
Vanaf eind maart zijn weer vier projecten gehonoreerd.
Ook zij gaan nu van start met de uitvoering van hun mooie
plannen.

Deze projecten zijn vorig
jaar ingediend bij het

De Drentse Koe
In Ruinerwold gaat de ‘De Drentse Koe’ met nieuwe activiteiten beginnen. Er komen
nieuwe groepsruimtes , een indoor klimparcours boven de koeien en een ‘laser
escaperoom’ in de voormalige mestkelder. Ook komt er een overdekt waterplein om op
warme dagen lekker af te koelen. De Drentse Koe wordt door deze uitbreidingen een
nóg aantrekkelijker ‘attractiepark’ voor de regio en aanwezige recreanten.

LEADER is een Europese
subsidie om de leefbaarheid en economische
vitaliteit van het platte-

Het Nolderwoud

vrijetijdseconomie. Goed

Het Nolderwoud in Zuidwolde gaat een groepsaccommodatie realiseren. Dit om ook
groepen de mogelijkheid te bieden van een meerdaagse kuurbehandeling. Tevens komt
er een trimbaan met buitenfitnessfaciliteiten.

voor de recreatie, maar

meer bestedingen en meer
werkgelegenheid, dat

Ackerlodges
In Ruinerwold gaat Roelof Dekker zeven ackerlodges bouwen. Niet op een vakantiepark maar op zijn weiland langs een houtwal. Een nieuwe manier van recreëren op het
platteland, met het zicht op de koeien die in het weiland grazen.

is het doel. De regeling
LEADER ZuidwestDrenthe loopt tot en
met 2020. Elk jaar wordt
tweemaal de mogelijkheid
geboden om aanvragen
voor nieuwe projecten in
te dienen. De regeling is
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Camping Reeënwissel
Camping Reeënwissel in Hoogersmilde gaat de camping toegankelijk maken voor
dagjesmensen. Het terrein grenst aan het Drents Friese Wold waar veel wandelaars
en fietsers komen, die nu ook in de nieuw te realiseren horecavoorziening terecht
kunnen voor een kopje koffie, een drankje en een hapje. Er wordt een educatieve
ruimte ingericht samen met Staatsbosbeheer. Tevens komen er natuurlodges en camperplaatsen. Reeënwissel zal in de toekomst zelfs 46 weken open zijn, een belangrijke
seizoensverlenging.

bedoeld voor recreatie- en

projecten, waarbij Europa
de helft van de subsidie
bijdraagt en de provincie
Drenthe en de gemeenten
samen de rest. In totaal

Klimavontuur Meppel
Bad Hesselingen van Stichting
Zwembad Meppel heeft een
regiofunctie. Met een nieuw activiteitenaanbod in de vorm van een
klimpark en het integreren van de
bestaande midgetgolfbaan Meppel
realiseren zij een nieuw concept op
de sportieve bewegingsmarkt.

zijn in 2016 10 projecten
ingediend, verdeeld over
twee tenders, waarvan
8 een subsidie hebben
ontvangen. In het 1e jaar
was 1,5 miljoen euro
17 mei is het klimpark feestelijk geopend door o.a. voorzitter v.d. LAG

beschikbaar om met
projecten aan de slag te
gaan.

Denken, durven, doen in de vrije Koloniën van Weldadigheid
De Stichting Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord wil meer bezoekers
trekken naar Zuidwest-Drenthe. Ze zetten daarvoor het gedachtegoed van Johannes
van den Bosch als oprichter van de Maatschappij van Weldadigheid in en vertalen dat
naar het heden en de toekomst. Zij gaan dit doen met een tijdelijke tentoonstelling over
Koning Willem I in het museum De Koloniehof, een marketingcommunicatiecampagne,
wandelroutes en het realiseren van kunst in het landschap van de kolonie.

agrarische ondernemers
(individueel of samen),
burgerinitiatieven,
musea, natuurbeheerders en historische
verenigingen en andere
organisaties of samen-

Goed idee? Kom ermee!

werkingsverbanden.
U moet gevestigd zijn in

Bosbad Vledder

de gemeente Hoogeveen,

Bij Bosbad Vledder komt een speeltuin en een paviljoen waar koffie en thee gedronken
kan worden en met de mogelijkheid voor een eenvoudige lunch. Verder zal de entree
een facelift krijgen. Belangrijk is dat het vooral een vrijwilligersinitiatief vanuit het dorp
Vledder is, waar veel lijnen samenkomen bij het zwembad. In samenwerking met plaatselijke verenigingen en ondernemers zullen gedurende het hele jaar sportieve en recreatieve
activiteiten worden georganiseerd. Een attractie voor direct omwonenden, maar vooral
ook voor de dagrecreanten en toeristen, die in de omgeving op vakantie zijn.

Meppel, Midden-Drenthe,
De Wolden of Westerveld.

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!
Ook in 2017 zijn er weer nieuwe kansen om een bijdrage te ontvangen voor een

Goed idee?
Kom ermee!

vernieuwend product, voorziening of attractie. In maart was de 1e tender en in
september gaat de 2e tender open. LEADER Zuidwest-Drenthe loopt tot en met 2020 en
is er geld beschikbaar voor goede plannen.

Vernieuwend
We zijn op zoek naar nieuwe ontwikkelingen in de vrijetijdseconomie. Het gaat vooral
om vernieuwende producten, voorzieningen, attracties en activiteiten die we nog niet
hebben in Zuidwest-Drenthe.
Het gaat niet alleen over kwaliteitsverbetering of v ernieuwing van uw bedrijf of
attractie, maar vooral om het ‘beeld dat u wilt uitstralen’ en met welk toeristisch pakket
u een verbinding wilt en kunt maken (in gezamenlijkheid met andere ondernemers).
Toeristen komen naar Drenthe om te fietsen, vanwege de cultuurhistorie, de authenticiteit, de parken, de rust, enzovoort. Wat draagt u als bedrijf hieraan bij? Het gaat dus
niet alleen om uw bedrijf, maar ook om de bijdrage aan het totale toeristische product
Drenthe. Dát moet vooral uitnodigen en uw bedrijf is ‘een entree’ naar dat product.

Wilt u meer informatie?
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.

Lokale Actie Groep
De Lokale Actie Groep (LAG) is namens bewoners, ondernemers en overheden het
bestuur en tevens de trekker van LEADER in Zuidwest-Drenthe. De Lokale Actie Groep
bestaat naast voorzitter Cees Hesse uit vertegenwoordigers en ondernemers namens de
gemeenten en het dorpsbelang en betrokkenen namens de sector: Dirk Bouma, Rense
Schonewille, Herman Koobs, Bert van der Tuuk, Jansje Bijmholt, Gerard Mul, Bert van
de Belt, Hilda Mulder en Ingeborg de Groot.

Leader Zuidwest-Drenthe is een subsidieprogramma om de (vrijetijds)economie en de leefbaarheid op het platteland te versterken.

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling; Europa
investeert in zijn platteland.

