Drentécole dit jaar van start

van onderop
Kees Siderius

Dit jaar is in Drenthe een uniek
project voor plattelandsvernieuwing van start gegaan.
Onder de naam Drentécole
wordt op drie plaatsen
geprobeerd het landschap aantrekkelijker te maken en
tegelijkertijd de leefbaarheid te

De versterking van het landelijke woonmilieu
in Noord-Drenthe, dat is de centrale gedachte
achter het project Drentécole. De Brede
Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) probeert
al jarenlang de leefbaarheid op het Drentse
platteland te verbeteren. Haar projecten als
'Dorpen in het groen' en de vele knapzakroutes zijn ook buiten de provinciegrenzen
welbekend. En weer lijkt het erop dat de
BOKD met Drentécole een goed initiatief
heeft genomen.
Boermarke

vergroten. En niets gebeurt
zonder toestemming van de
dorpsgemeenschappen. Het
initiatief van de Vereniging
Brede Overleggroep Kleine
Dorpen in Drenthe blijkt goed
aan te slaan.

Samen met de Vereniging van Drentse
Boermarken heeft de BOKD dit project opgezet. Voorlopig richt men zich op drie
gebieden in het stroomdal van de Drentse
Aa; in de bovenloop rond de dorpen Amen,
Ekehaar en Deurze, in het middengedeelte
bij Anderen en in de benedenloop bij
Tynaarlo. Wanneer dit project aanslaat, dan
kan het een voorbeeld zijn voor andere dorpen
in Drenthe en daarbuiten om woonomgeving
en leefbaarheid te verbeteren.
'Een wezenlijk onderdeel van Drentécole is,
dat het van onderop gedragen moet worden',
vertelt BOKD-medewerker HenkWeggemans.
'Voor alles moet een draagvlak in het dorp
zijn. Daarom hebben we de Drentse
Boermarken er ook bijgehaald; die hebben
van oudsher een basis in de dorpsgemeenschap.'

Het woord Drentécole is opgebouwd uit de
woorden Drenthe, ecologie en het Franse
woord voor school (école). Ideëen voor
verbetering van de leefomgeving en de landschappelijke identiteit moeten uit de dorpen
zelf afkomstig zijn. Daartoe is in elk dorp een
werkgroep ingesteld, waarin de plaatselijke
Boermarke een actieve rol speelt. Voor de
uitwerking van de ideëen worden deze werkgroepen bijgestaan door een landschapsarchitect. Vrijwillige deskundigen en de
BOKD spelen desgewenst een rol bij de
organisatie en bij specifieke plannen. Ook
het speurwerk naar geschikte subsidiemogelijkheden wordt door deskundige
vrijwilligers gedaan.
Niet spectaculair
Deze groep mensen gaat nu twee jaar lang
aan het werk. Er moeten uitvoeringsgerichte
plannen gemaakt worden voor het dorp en
het buitengebied. Het accent zal daarbij liggen
op de erven, openbare dorpsruimten, herstel
en aanleg van kleinschalige groenelementen
in het buitengebied, de landschappelijke
overgang van de dorpskern naar het buitengebied (zoals de inpassing van nieuwbouw),
een eenvoudig netwerk van wandelpaden en
recreatieve voorzieningen.
'De bedoeling is om eenvoudige plannetjes

zo snel mogelijk uit te voeren. Zichtbare resultaten doen het altijd goed.
Toch moet men er ook weer niet
teveel van verwachten', aldus
Weggemans, 'het wordt nooit
spectaculair, al is het voor de direct
betrokkenen natuurlijk wel heel
belangrijk.'
Vanuit de dorpen is totnutoe goed
op het initiatief gereageerd.
Weggemans: 'Er zijn hele leuke
suggesties gekomen, zoals een
voetpad van Anderen naar het
Balloërveld en het inrichten van het
spoorterrein bij Tynaarlo als wandelgebied. Ook was er een mevrouw
die wilde wel een tennisbaan vlakbij,
maar daar is dit dus niet voor
bedoeld.' Ook werd in Tynaarlo na
veelvuldig overleg een compromis
bereikt over de verplaatsing van
een kippenboer naar het buitengebied.
Weggemans vertelt, dat voor de
aanleg van een vee-passage onder
een weg geen geld te krijgen was.
Een subsidie-deskundige ontdekte
dat er wel een bijdrage mogelijk
was, als diezelfde vee-passage
ingericht werd als fauna-passage.
In het algemeen blijkt dat het lastig
is om aan alle voorwaarden te voldoen. Ook een deelfinanciering van
bijvoorbeeld 50% is een enorme
drempel voor goede plannen.
Hobbyboeren
Het project Drentécole wordt grotendeels
gefinancierd met subsidies van de ministeries
van VROM en LNV. Voor Landbouw was een
voorwaarde dat het ook iets voor boeren
moest opleveren. Plannetjes voor meer
recreatie bij de boer en het inschakelen van
boeren bij het landschapsonderhoud worden
nu onderzocht. Persoonlijk heeft Weggemans
zijn twijfels of de moderne produktieboer wel

geschikt is voor het onderhoud van houtsingels. 'Je kunt daar beter deeltijdboeren of
hobbyboeren bij inschakelen. Maar het
probleem is, dat het ministerie nog geen oog
heeft voor deze groepen. Een deel van de
oplossing van de plattelandsproblemen is
volgens mij, wanneer het ministerie zou
erkennen dat deze groepen er zijn.'
Een ander probleem dat Weggemans
signaleert is de rol van gemeente en
gemeenteraad. 'Men is er al niet meer aan

gewend dat dit soort initiatieven van onderop
kunnen komen. Wanneer hetzelfde door een
ministerie wordt gezegd, dan wordt er wel
serieus naar geluisterd', stelt Weggemans.
'Maar ik verwacht dat er goed kan worden
samengewerkt.' g

