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NIEUWSBRIEF
LEADER ZUIDWEST-DRENTHE
In 2016 zijn we van start gegaan met het Europese LEADER programma
in Zuidwest Drenthe. Doelstelling is de vrijetijdseconomie een boost
te geven en de verbinding stad-platteland verder te versterken.
Inmiddels zijn we 3 jaar verder en hebben we voor ruim € 3,5 miljoen
beschikt. We zijn dan ook TROTS op de mooie projecten die zijn
gerealiseerd. Bovenal op de versterking van de samenwerking tussen
gemeenten, de verschillende toeristische organisaties en ‘last but not
least’ de ondernemers. Zij zijn immers de belangrijkste gastheren en –
vrouwen van onze bezoekers aan de provincie Drenthe.
Ook voor 2020 zijn er nog kansen voor subsidies. Heeft u vernieuwende,
onderscheidende plannen, dan horen we dit graag.
Het bestuur van LEADER

GOED IDEE? KOM ERMEE!
Heeft u een vernieuwend en onderscheidend plan om de (vrijetijds)economie en de leefbaarheid van ZuidwestDrenthe te versterken? Dan helpt LEADER u graag op weg. Samen creëren we een bruisend platteland!

UPDATE
Verdieping en Ruimte Camping Noordenveld in Wapse
Camping Noordenveld in Wapse heeft in 2018 de LEADER subsidie
toegewezen gekregen. Het voormalige melkveebedrijf heeft afstand
gedaan van de koeien en zich volledig toegespitst op de camping.
Met inzet van middelen is dit jaar al direct een grote slag gemaakt het
recreatiebedrijf naar een hoger plan te tillen. 32 ruime kampeerplaatsen
zijn voorzien van duurzame prive sanitair units. Bovendien is er een visvijer
gerealiseerd. Uniek zijn de wildexcursies die worden aangeboden met
een elektrische transporter. Hierbij worden arrangementen aangeboden
in samenwerking met collega ondernemers uit de regio.
Museum De Proefkolonie in Frederiksoord
Dit voorjaar opende Museum De Proefkolonie haar deuren voor het publiek.
De interactieve experience is gevestigd in het ‘Huis van Weldadigheid’,
het bezoekerscentrum van de Koloniën van Weldadigheid in de eerste
proefkolonie Frederiksoord. In het museum beleeft de bezoeker een
multimediale tijdreis en ervaart zo het leven van de eerste kolonistengezinnen uit Holland die in 1818 in Drenthe een nieuwe toekomst vonden.
Dit unieke en ambitieuze plan van Generaal Johannes van Den Bosch is nu
de bakermat van onze verzorgingsstaat. De Koloniën van Weldadidgheid
zijn genomineerd voor de UNESCO Werelderfgoedstatus. De LEADER
subsidie heeft bijgedragen aan dit prachtige museum waar vele bezoekers
in de toekomst ontvangen zullen worden.
Tralaluna Zuidwest Drenthe Experience
Tralaluna beloofde vorig jaar aan de slag te gaan met unieke, duurzame en
lokaal gemaakte Tiny Houses on Wheels, te huur op verschillende locaties
in Zuidwest Drenthe. Ondertussen is de eerste Tiny House een feit en
pronkt dit bijzondere ‘vakantiehuisje’ op een even zo bijzonder plekje, te
weten De Vosseheugte in Mantinge. De volgende twee Tiny Houses staan
in de steigers en zullen in voorjaar 2020 het Drentse levenslicht zien. Naast
deze tak van sport, verhuurt Tralaluna ook vintage campers, waarmee
dit jaar speciale road trips en arrangementen door Zuidwest Drenthe
ontwikkeld zijn. Denk hierbij aan ‘High Tea’ arrangement, waarmee je met
ludiek vervoer naar een uiterst lekkere bestemming toert.

Buiten sporten en bewegen fase 2
Dit project is een vervolg op de 1e fase om voor de sportieve buitenrecreant een verder aanbod te ontwikkelen en
te promoten. Deze bestaat uit voortborduren en promoten wat reeds ontwikkeld is o.a. Nature Game, evenementen,
beleefpaden, lange afstandroutes en sportieve evenementen. Met dit project worden sportieve initiatieven meer met
elkaar verbonden door heel Zuidwest Drenthe heen.

Succes project! - The Nature Game
Het is een sprookje, een vette game. En een les over de natuur. Maar
wel een heel erg hele leuke! The Nature Game is een magische iPadgame, midden in de natuur op het Dwingelderveld. Met dit spel ontdek je
dingen die je normaal nooit kunt zien. De Nature Game is zowel voor jong
en oud een onvergetelijke beleving. De belevenis start bij de Boslounge
in Spier en wordt in samenwerking met Van der Valk Spier geëxploiteerd.
Deze zomer speelden al meer dan 350 gezinnen naar volle tevredenheid
het spel. Resultaat om trots op te zijn.

NIEUW
Dwingeloo

Elim

Zwem- en beleefpark Dwingeloo

De Stee

Direct aan het Nationaal Park Dwingelderveld ligt
Bosbad Paasbergen. Al jarenlang een begrip in
de regio en zeer geliefd bij zowel inwoners uit de
wijde omgeving als toeristen. Door het zwembad
uit te breiden met een belevingspark in de natuur,
vindt er een interessante functieverbreding plaats,
waardoor het bad nóg attractiever zal worden en
uit kan groeien naar een complete dagattractie.
Het belevingspark telt tientallen natuurlijke
speelvoorzieningen,
een
waterspeelplaats,
een
openluchttheatertje
en
terras
met
horecamogelijkheden.

In Elim bij Hoogeveen worden enkele unieke
chalets gerealiseerd, gekarakteriseerd door het
echte ‘OER’ Drenthe gevoel in een moderne jas.
Dit project is een bijzondere samenwerking tussen
een recreatieondernemer, chaletbouwer en
architect, allen gevestigd in de regio Hoogeveen.
De luxe en 100% energieneutrale vakantiehuisjes
zijn gesitueerd in een landelijke omgeving,
waarbij specifiek de tuin wordt ingericht volgens
de kenmerken van het Drents landschap. Een
zwemvijver maakt het plaatje compleet.

Westerbork
Alle parels van Drenthe onder één dak
Bj Abdij de Westerburcht beleef je Drenthe tot in je
‘slaapkamer’. Door inzet van LEADER zijn bijzonder
luxe suites annex familiekamers gerealiseerd, met
ieder een unieke Drenthe thema. Er is keuze uit de
Wildlands, TT Circuit, Gevangenismuseum, Vincent
van Gogh, Hunebedcentrum en Rondje Drenthe.
Iedere kamer beschikt over een extra verdieping
met vrijstaand bad. De thema suites worden met
elkaar verbonden door het ‘Drenthepad’, een
gang waar je ‘puur’ Drenthe ervaart.

Ruinen
Streekproducten Vershuus
‘t Vershuus is een initiatief van 3 ondernemers,
die aan de Brink in Ruinen de grootste
streekproductenwinkel van Drenthe zullen
openen. Naast een winkel, biedt de nieuwe
locatie ruimte voor een Vers-Café, waar men kan
genieten van huisgemaakte heerlijkheden bereid
met streekproducten. Voor de leveranciers van
de streekproducten ontstaat een soort hub,
waar zij hun streekproducten en toeristische
diensten kunnen aanbieden. Onderdeel van deze
toeristische diensten is o.a. een route langs de
VERSHUUS
desbetreffende
agrarische bedrijven, waarbij de
toerist het verhaal van het product te horen en te
zien krijgt.

PROJECT UITGELICHT
L E A D E R Zuidwest-Drenthe is een Europees subsidieprogramma
om de (vrijetijds)economie en de leefbaarheid op het platteland te versterken.
Samenwerking Marketingprogramma Zuidwest Drenthe
Een nieuw project dat in voorjaar 2019 van start ging. De vijf gemeenten Midden-Drenthe, De Wolden, Westerveld,
Meppel en Hoogeveen slaan de handen ineen om de vrijetijdseconomie in Zuidwest Drenthe te stimuleren door
gezamelijke marketingactiviteiten te realiseren. Geen promotie per gemeente, maar synergie. Een win-win voor
de toerist én ondernemers die profiteren van de slagkracht ten gevolge van de samenwerking. Het eerste resultaat
is al zichtbaar. Naast een praktische regio brochure en handige evenementenkalenders, is er ook een promotiefilm
voor de regio gerealiseerd.
Facts
Wie werken samen
Doelstelling		
Type project		
Looptijdproject
Projectonderdelen

Gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Westervel, Midden-Drenthe
Gezamenlijke marketingagenda t.b.v. stimulans vrijetijdseconomie Zuidwest Drenthe		
Leader Tell It
1 april 2019 - 1 maart 2020
o.a. Online Marketing, Promotiefilm, Regio Brochure, Kennisbijeenkomsten, E-learning

Bekijk de promotiefilm van Zuidwest Drenthe

“

“

Gerrie Ebbeling
Beleidsmedewerker Recreatie & Toerisme | Gemeente Westerveld

Door samen te werken voorkomen we versnippering in communicatie. We investeren bijvoorbeeld in één
informatief toeristisch magazine in plaats van dat iedere gemeente haar eigen materiaal ontwikkelt. Dat geldt
ook voor evenementenkalenders, promotiefilmpjes en zeker ook voor de realisatie van nieuwe toeristische
producten. We moeten regio denken in plaats van in ‘grenzen’, zo maken we het verschil.

Marloes van Schooten
Toeristisch regisseur Hoogeveen | De Wolden

Nu het project een half jaar loopt komen we gaandeweg op nog zoveel meer ideeën. De samenwerking
werpt op vele fronten haar vruchten af. Ik hoop dat dit het begin is van een mooie toekomst.

