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L E A D E R   Z U I D W E S T - D R E N T H E

In 2016 zijn we van start gegaan met het LEADER programma in 
Zuidwest-Drenthe. Doelstelling van het Europese programma is 
de vrijetijdseconomie een boost te geven en de verbinding stad-
platteland te versterken. De betekenis van recreatie in Zuidwest-
Drenthe is groot. Jaarlijks komen vele bezoekers. Dat willen we graag 
zo houden en nog liever uitbreiden en dat stelt eisen aan de kwaliteit 
en het aanbod. 

Een bruisende vrijetijdseconomie is van belang voor het leefbaar 
houden van de dorpen en de lokale economie, goed voor de 
supermarkten, de winkels, de horeca en alle andere voorzieningen 
op het platteland. Kernwoorden van de projecten zijn samenwerking, 
innovatief, onderscheidenheid en voldoende spin-off. Op dit moment 
zijn we over de helft van het budget en is er voor 2019 en 2020 nog 
circa € 1,5 miljoen beschikbaar. 
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Entertainment Plaza 
Mooi of minder mooi weer, zomer of winter.. Vakantiepark Westerbergen in Echten kan haar 
gasten binnenkort het hele jaar door vermaken. Er wordt een prachtig entertainment plaza 
gerealiseerd, inclusief bowlingbanen, indoor speeltuin, innovatief klimpark, grotten-parcours, 
amfitheater, Drentse speelheide en een moderne horecavoorziening. 

Groepsaccommodatie Wiendsels 
Een authentieke boerderij in Ruinerwold wordt nieuw leven in geblazen. In de loop van 2019 
opent hier een stijlvolle groepsaccommodatie voor 22 personen. Op het terrein komen tevens 
semipermanente glamping units voor de losse verhuur. In combinatie met een voormalig 
bakhuusje dat wordt ‘omgetoverd’ tot originele bruidssuite, wordt zo weer een mooie nieuwe 
en unieke verblijfslocatie toegevoegd aan ons toeristisch aanbod. Waarbij specifiek groepen 
een interessante doelgroep zijn. 

Verdieping en Ruimte Camping Noordenveld
Camping Noordenveld in Wapse, tot voor kort een combinatie van melkveebedrijf én camping, 
heeft besloten afscheid te nemen van het boerenbedrijf en zich volledig te richten op de recreatie. 
Dit betekent dat er maar liefst 32 nieuwe ruime kampeerplaatsen met eigen duurzame sanitaire 
voorzieningen aangelegd kunnen worden. Tevens is er ruimte voor extra parkeerplaatsen 
voor bezoekers van de camping en wordt er een visvijver met natuurlijke oever en boswallen 
gerealiseerd. De aanvrager organiseert (wild)excursies met een elektrische transsporter.

Natuurlijk de Wiltzangh 2.0
Vakantiepark de Wiltzangh zet in op de drieluik natuur-water-rust, compleet in lijn met haar 
directe omgeving het Nationaal Park Dwingelderveld. Daar direct aan de bosrand, met uitzicht 
over de heide verrijzen in het voorjaar van 2019 luxe wellness-lofts. De 2-persoons huisjes zijn 
voorzien van whirlpool, sauna en hottub (buiten!). Het project wordt gecompleteerd met een 
informatieve uitkijkpost over de hei. 

Huis van Weldadigheid Experience
Op de unieke, historische plek van de eerste proefkolonie in Frederiksoord, opent in het 
voorjaar 2019 het beleef- en experience centrum: het Huis van Weldadigheid. Een attractieve 
multimediale bezoekersbeleving voor een breed publiek en daarmee een vliegwiel voor de 
versterking van de vrijetijdseconomie in het gebied. Bezoekers maken via een multimediaal 
belevingsparcours een tijdreis door in de huid van de eerste kolonisten te kruipen en de wereld 
van toen mee te beleven. Het Huis van Weldadigheid verbindt deze levensverhalen met het 
omringende cultuurlandschap waar nog vele sporen van deze bijzondere geschiedenis te 
beleven zijn. De LEADER aanvraag omvat de Post-show, als onderdeel van de totale experience.

Boomhut XXL 
Een grote hit op TV afgelopen winter: het programma Boomhut XXL bij SBS6. Wekenlang 
was in vele huiskamers het mooie Drenthe van dichtbij te beleven. In het project werden vijf 
unieke boomhutten ontwikkeld en geëxploiteerd door verschillende campings verdeeld 
over de provincie. Het bouwen van de boomhutten werd in een wedstrijdsetting uitgevoerd 
waarna de jury bepaalde wat de mooiste, beste en meest duurzame boomhut was. De unieke 
accommodaties bieden de deelnemende recreatiebedrijven permanent een sterke ‘unique 
selling point’ in de markt.

Indoor Speelruimte RCN de Noordster
Klimmen en klauteren op Mars en Jupiter of springen op de zon? Dat is nog eens bijzonder…
en dat kan bij Vakantiepark De Noordster. De camping verrast met een binnenspeeltuin van 
maar liefst 240m2, met een scala aan ludieke en educatieve speelattributen rondom het thema 
‘de ruimte’. Zelfs aan astronautenpakjes is gedacht. Met deze uitbreiding zorgt De Noordster 
voor een elk-weer-voorziening, passend bij de toeristische usp’s van onze provincie Drenthe. 
Naast toeristische gasten beoogt de camping ook dagjesbezoekers aan te trekken, die gebruik 
kunnen maken van de speeltuin.

Paviljoen recreatiegebied Nijstad
Als het volgend jaar net zulk mooi weer wordt als deze zomer, dan zitten ze in Hoogeveen wel 
goed! Daar wordt momenteel hard gewerkt om de voormalige zandwinningplaats om te bouwen 
tot uitgebreid recreatiegebied met zwemplas en strand. Het paviljoen wordt het middelpunt 
van dit recreatiegebied wat verder bestaat uit een mix van dag- en verblijfrecreatie en een 
multifunctioneel activiteitenterrein. Het paviljoen omvat een restaurant, ijssalon, sportbar en 
een terras aan het water. LEADER draagt bij in de kosten voor bouw van het paviljoen, aanleg 
strand, nutsvoorzieningen en parkeerplaatsen. 

Tralaluna Zuidwest-Drenthe Experience
Met het project “Tralaluna Zuidwest-Drenthe experience” zet Tralaluna een unieke beleving neer 
in Zuidwest-Drenthe door de realisatie en verhuur van lokaal gemaakte Tiny Houses on Wheels en 
van oldtimer kampeerbusjes gerestyled in thema Zuidwest-Drenthe. De Tiny Houses on Wheels 
komen te huur op verschillende locaties in Zuidwest-Drenthe. Voor de kampeerbussen worden 
roadtrips ontwikkeld waarmee bijzondere plekjes in Zuidwest-Drenthe worden verbonden. Voor 
beide activiteiten wordt samenwerking gezocht met andere ondernemers in de regio.

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 !

Be Good Projecten Be Good Projecten

https://www.youtube.com/watch?v=XP7l48YALMs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XP7l48YALMs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XP7l48YALMs&feature=youtu.be


De prachtige natuur van Drenthe is ideaal om actief beleefd te worden. Het 
landschap biedt de ideale omstandigheden voor sportieve outdoor attracties 
en evenementen. Dit project is neergezet om het aanbod bijzondere 
voorzieningen en activiteiten uit te breiden en het scala aan bestaande 
sportieve evenementen meer landelijke zichtbaarheid te geven. Alles met als 
doel om meer toeristen over te halen Zuidwest-Drenthe te bezoeken. 

Twee bijzondere nieuwe attracties 

Glow in the dark pad

Social sofa’s, oplichtende bomen, glow-elementen en heuvelpaadjes.. het zijn de 
bijzondere elementen van een glow in the dark pad dat tussen Ruinen en Echten 
aangelegd wordt. Het fietspad staat bovendien niet op zichzelf. Met inbreng van 
ondernemers en bewoners is gekeken hoe het gebied er omheen verder verrijkt 
kan worden. Zo komt er een nieuw pannenkoekenrestaurant, nieuwe mtb-routes 
en zijn er gesprekken gaande om een bestaand bungalowpark nieuw leven in te 
blazen.  

The Nature Game

Het is een sprookje, een vette game, en een les natuureducatie. The Nature Game 
is een magische Ipad game voor het hele gezin in de natuur. Met dit spel kan je 
dingen ontdekken die je normaal nooit kunt zien. Met de spectator (Ipad) ontdek 
je dat wat voor een gewone wandelaar verborgen blijft. Deze onvergetelijke en 
interactieve ontdekkingsreis is binnenkort te beleven bij de Boslounge te Spier. Dit 
gebied is eigendom van Staatsbosbeheer en wordt geëxploiteerd door Van der 
Valk Hotels. 

We hebben Staatsbosbeheer, de manager Justin Van der Valk en een aantal 
medewerkers van het hotel en de boslounge uitgenodigd om de game te spelen 
op de Hoge Veluwe, zodat ze zich bewust werden van de waarde van de game en 
de inspanningen die exploitatie van hen gaan vergen, aldus Projectleider Bianca 
Grote Beverborg. 
Van der Valk is enthousiast en we hebben afspraken gemaakt over de exploitatie. 
De bouw van de game is op 20 september jl. gestart met als doel de eerste gasten 
in de zomer van 2019 te verwelkomen. 
 
Centrale website voor sportieve evenementen

Dit project is geboren vanuit de behoefte aan meer landelijke exposure voor 
de vele sportevenementen in onze regio. Er wordt op dit moment al een zeer 
groot aantal events met uiteenlopend karakter georganiseerd. Het totaalaanbod 
is echt indrukwekkend. Ook is bekend dat deze events voor een toeristische en 
economische impuls zorgen. Kortom: wat gebeurt er als we onze krachten bundelen 
en zorgen voor een communicatie-paraplu over al deze individuele organisaties 
heen? 

Samen met Drenthe Beweegt, Marketing Drenthe, de event organisatoren en 
horecaondernemers is bekeken welke ambities, wensen en ideeën er zijn om 
tot meer slagkracht te komen en welke raakvlakken er al zijn. Zo kan een aantal 
evenementen al mee in de Oercampagne van Marketing Drenthe. Als eerste 
concrete start van het project wordt er een eventkalender (digitaal als pdf) 
ontwikkeld voor recreatieondernemers. Aanvullend komt er een brochure over 
buiten bewegen en sporten in het grootste groene sportpark van Nederland. 

BETER VINDBAAR 
OP INTERNET?

Wat is het doel van het project? 
Erik Noorman kwam op het idee naar aanleiding van een vraag van een van zijn klanten. Dit hotel wilde niet simpelweg de 
online marketing uitbesteden, maar ook zélf grip krijgen op de inzet van Google en social media. Heel concreet, ze wilden 
op termijn deze werkzaamheden in eigen huis uitvoeren. En eerlijk gezegd is dat niet zo gek, gezien optimale presentatie op 
het internet een ‘dagelijkse’ business is. 

Hoe ziet het programma eruit? 
Het is een uniek 2-jarig programma, waarbij de deelnemers deels coaching op maat krijgen aangeboden en deels in 
groepsverband hun eigen weg leren te vinden in positionering en online zichtbaar maken van hun bedrijf. 

Om de tijdsinvestering behapbaar te houden is de cursus uitgesmeerd over twee jaar, van oktober 2018 tot juli 2020. Juli en 
augustus vallen buiten de lesperiode. Het programma telt vijf thematische blokken van telkens drie maanden, met één les 
van drie uur per week: in totaal 20 lessen. Tenslotte zijn er enkele mini-seminars en vier strategische één-op-één sessies om 
tot een optimale individuele invulling te komen. 

Om optimale begeleiding te garanderen zijn de groepjes klein en geformeerd naar segment (hotels/restaurants, attracties, 
campings, kunst en cultuur).  

Wat zijn de kosten voor de ondernemer? 
Dankzij de LEADER subsidie is de investering beperkt. De ondernemer betaalt nu slechts 400 euro per jaar.

Info & aanmelden
Inschrijving staat open voor ondernemers uit de gemeenten Westerveld, Meppel, Hoogeveen, De Wolden en Midden-
Drenthe. Schrijf u zo snel mogelijk in, laat deze unieke kans niet aan u voorbijgaan! De eerste cursusdag staat gepland op 
18 oktober a.s. 
www.project-stimuleren.nl.

Veel ondernemers in de vrijetijdssector worstelen met 
hun online marketing. “Hoe zorg ik dat ik vindbaar en 
zichtbaar ben? Hoe vertel ik mijn unieke verhaal?” Voor 
alle ondernemers in de vrijetijdssector in Zuidwest-Drenthe 
is er nu een oplossing: het les- en coachingprogramma 
‘StimuLEREN’. Ontwikkeld door De Noormannen Marketing 
en Communicatie en Sabos Webdesign uit Beilen. Een uniek 
programma mede mogelijk gemaakt door LEADER.

Tell it Projecten Tell it Projecten

B U I T E N  S P O R T E N  E N  B E W E G E N 
I N  Z U I D W E S T - D R E N T H E

S T I M U L E R E N  -  O N L I N E  M A R K E T I N G C U R S U S  
V O O R   O N D E R N E M E R S



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 vernieuwing 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, LTO/DAJK, Recreatieschap, Staatsbosbeheer 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.

De Provincie Drenthe verzorgt het secretariaat. Linda Hoeksema is secretaris en Vronie Bootsma is coördinator van 
het LEADER programma.

L E A D E R Zuidwest-Drenthe is een subsidieprogramma 
om de (vrijetijdseconomie en de leefbaarheid op het platteland te versterken.

G O E D   I D E E ?   K O M   E R M E E !


