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Inleiding 
Meestal hebben we het niet eens echt door; de plekken, 
gebouwen en objecten in en om het dorp die je het gevoel 
geven van thuis zijn. Zoals aan komen rijden over de es, de 
mast van Hoogersmilde of de rode beuk op je erf die je al 
vanuit de verte ziet staan. Anders gezegd ontlenen we een 
belangrijk gevoel van identiteit aan deze plekken.  
Het “Hier kom ik weg” van Daniel Lohues.   
 
Vaak zijn dit plekken, gebouwen of objecten uit het 
verleden. Zij kunnen ons ook iets vertellen over hoe onze 
voorouders hier geleefd hebben. Dan hebben we het over 
cultuurhistorie. 
 

Om er achter te komen welke plekken, gebouwen en objecten voor de bewoners van 
Midden-Drenthe belangrijk zijn is op donderdag avond 18 oktober 2018 is het project Kiek 
oeze Streek officieel van start gegaan. In deze nieuwsbrief leest je alles over de stand van 
zaken.  
 

Uitnodiging: werkatelier Kiek oeze Streek 
Op dinsdag 12 maart organiseren we een Werkatelier Kiek oeze Streek. 
Voor wie: Voor iedereen die interesse heeft in de kwaliteit van dorp en landschap 
Wat: Wanneer je geïnteresseerd bent in de kwaliteit en de cultuurhistorie van dorp en 
landschap stuit je al snel op heel veel materiaal en informatie. Teksten, verhalen en ook 
foto’s of filmmateriaal. 

 

Op het werkatelier krijg je praktisch advies hoe je al deze informatie goed kunt vastleggen. 

En hoe je het weer mooi kan overbrengen aan een breder publiek. Wij staan voor je klaar: 

- Saco van Veen:  

gemeente Midden-Drenthe  werken met de cultuurhistorische waardenkaart 

- Mark Goslinga: Drents Archief  gebruik van foto’s en film  

- Tim Willems Kruize: Libau  belevingskaarten 

- Geert Woldman: Huus van de Taol Dréents in de buitenruimte 

   

Laat je informeren wat de Historische Verenigingen kunnen betekenen.  

En daarnaast is er natuurlijk ruimte om met elkaar als (ervarings-)deskundigen tips en trucs 

uit te wisselen!  

 

Dinsdag 12 maart 

20:00 – 22:00 uur (inloop 19:30 uur) 

Locatie: Buurthuis ’t Trefpunt, Holthe 3a (Beilen) 

   

Aanmelden graag vóór 6 maart bij Janneke Verdijk 

j.verdijk@welzijnswerkmd.nl of tel: 06-25 63 81 72 
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Stand van zaken project Kiek oeze Streek 
Cultuurhistorisch erfgoed is voor dorpsbewoners een belangrijk onderdeel van de kwaliteit 
van onze dagelijkse leefomgeving. Begin 2017 zijn bewoners betrokken bij de ontwikkeling 
van een gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart. 
 
Toen bleek dat meerdere dorpen en buurtschappen in onze gemeente geïnteresseerd zijn in 
cultuurhistorie. Vooral vanuit hoe dorp en landschap beleefd worden door bewoners en 
bezoekers. Hierom hebben Dorpenoverleg Midden-Drenthe, Welzijnswerk Midden-Drenthe 
en de gemeente Midden-
Drenthe contact gezocht met 
Stichting Libau. Zij zijn een 
adviesorganisatie voor 
ruimtelijke kwaliteit in 
Groningen en Drenthe. Samen 
is het project ‘Kiek oeze streek’ 
ontwikkeld.  
 
Het project Kiek oeze Streek bestaat uit: 

- Het opzetten van een kennisnetwerk: uitwisseling van kennis, kunde en 
ervaringen op het gebied van cultuurhistorie van het dorp en het landschap 

- Het ontwikkelen van een  belevingskaart met cultuurhistorische waarden door 
De Beilervaart 

- Het stimuleren en ondersteunen van dorpsinitiatieven die bezig zijn met de 
cultuurhistorie van het dorp en het landschap. 

 
18 Oktober ’18: De start van het project Kiek 
oeze Streek. v.l.n.r.: 
Tim Willems Kruize (Stichting Libau),  
Martinet Oosterhof (waarn. directeur 
Welzijnswerk Midden-Drenthe),  
Jan Seubring (vz Buurtvereniging 
Beilervaart),  
wethouder Dennis Bouwman (gemeente 
Midden-Drenthe) en Willem Tanis (vz 
Dorpenoverleg).   
 
 

 

Kennisnetwerk Kiek oeze Streek Midden-Drenthe 

Sinds de lancering van Kiek oeze Streek houden we contact met de dorpen, buurtschappen 
en organisaties die bezig zijn met cultuurhistorie. Met elkaar vormen we een kennisnetwerk 
cultuurhistorie – zo kunnen we bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, elkaar inspireren en 
wellicht ook samenwerken!  
Informatie uitwisseling vergroot het bewustzijn over de kwaliteit van de leefomgeving en 
tevens vergroot het de kennis over dorp en landschap – onder inwoners en bij professionals. 
De resultaten kunnen ingezet worden om gebiedsregie te voeren passend bij het dorps- en 
streekeigen karakter.  
 
Een project samen oppakken als inwoners heeft bovendien een positieve invloed ons 
naoberschap. Tot slot zorgt het in beeld brengen van de belevingswaarden er voor dat het 
mogelijk is de kennis over te dragen en beleefbaar te maken. Zo kunnen de resultaten 
eventueel ook ingezet worden bij het vermarkten van de omgeving (afhankelijk van wat het 
dorp wil, ten gunste van het uitdragen van lokale identiteit, voor lokale ondernemers of 
recreatie en toerisme). 
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Belevingskaart van de Beilervaart 

De Beilervaart verkozen tot ‘Kiekstreek’. Met professionele ondersteuning vanuit Stichting 
Libau en Welzijnswerk Midden-Drenthe zullen zij de cultuurhistorische belevingswaarde van 
hun streek in kaart gaan brengen. De eerste contouren van hun kaart staan al op papier. 
Vervolgens is nagedacht welke plekken in het buurtschap en het omringende landschap van 
waarde zijn voor bewoners en bezoekers. Deze 
plekken vertellen iets over de historie en over 
het buurtschap nu. Op dit moment worden de 
verhalen verzameld. En wordt nagedacht hoe 
deze verhalen mooi verteld of overgedragen 
kunnen worden. De resultaten zullen deze 
zomer gepresenteerd worden – houd de 
website www.dorpenoverleg.nl in de gaten!  
 

Wat gebeurt er allemaal in Midden-Drenthe? De dorpsinitiatieven 

We zijn positief verrast hoe veel bewoners bezig zijn met de cultuurhistorie en de kwaliteit 
van het dorp en het landschap. Van dorpsommetjes, boeken over de dorpsgeschiedenis tot 
informatiepanelen en markering van historische plekken in het landschap.   
 
Vanuit Kiek oeze Streek zetten wij ons in om meer bekendheid te krijgen voor wat er 
allemaal gebeurd. Zodat je elkaar kunt inspireren, helpen en misschien zelfs samen kan 
optrekken! Op de website van het www.dorpenoverleg.nl onder “projecten – Kiek oeze 
Streek” houden we nieuwe ontwikkelingen bij. Hieronder vindt u al vast een paar mooie 
voorbeelden. 
 
In de Broekstreek ligt het mooie Schoolpad – een dorpsommetje over de route die de 
kinderen van oudsher naar school toe liepen. Vanuit Kiek oeze Streek is het idee ontstaan 
om het pad een plus te geven door onderweg uitleg te geven over cultuurhistorie, dorp en 
landschap.  
 
In Orvelte wordt “Het Verhaal van Orvelte” ontwikkeld. Een prachtig verhaal dat als rode 
draad door het dorp, het landschap en de geschiedenis loopt. Het verhaal zorgt er voor dat 
de informatie gaat leven. En het dus echt een belevenis wordt. Dit is een bijzonder en 
creatief voorbeeld hoe je cultuurhistorie interessant kunt maken voor een heel breed 
publiek, bewoners én bezoekers! 
 
Zwiggelte is van plan een cultuurhistorische wandelroute uit te stippelen. Net als in de 
Broekstreek wordt nagedacht hoe je de informatie over wilt dragen: met een folder, 
wandelgids, in het veld met bordjes of digitaal via je smartphone? Kiek oeze Streek denkt 
graag mee over de mogelijkheden. 
 
Appelhof de Oude Veenhoop Smilde is een mooi voorbeeld hoe je een cultuurhistorisch 
waardevolle plek in ere kunt herstellen. In april organiseren we een excursie en zal het 
Fruitgilde Smilde een kijkje in de keuken geven hoe ze het gedaan hebben.  
 

http://www.dorpenoverleg.nl/
http://www.dorpenoverleg.nl/
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Tips en inspiratie 
Het Kennisnetwerk Kiek oeze Streek verzamelt en 
verspreid tips en inspiratie. Deze worden op de 
website www.dorpenoverleg.nl onder het project 
‘Kiek oeze Streek’ geplaatst zodat iedereen het 
kan vinden. Hieronder de eerste tips die binnen 
zijn gekomen. 
 
Heeft u zelf mooie voorbeelden die u met anderen 
wilt delen? Laat het ons weten! Via 
info@dorpenoverleg.nl . Al vast bedankt! 

 
Tip 1 

www.delpher.nl : digitaal zoeken in ruim 100 duizend Nederlandse kranten, boeken en 
tijdschriften. Zwiggelte: bedankt voor de tip! 
 

Tip 2 

Op de prachtige website’s van de Historische Verenigingen van Smilde, Beilen en 
Westerbork vindt u een schat aan informatie. Ook kunt u bij deze verenigingen terecht voor 
advies.  
www.desmilde.nl  
www.historiebeilen.nl 
www.historischeverenigingwesterbork.nl  

 

Tip 3 

Op de volgende sites vindt u meer over cultuurhistorie. 
www.drentsarchief.nl  
www.erfgoedenruimte.nl 
www.landschapinnederland.nl 
www.geheugenvandrenthe.nl  
 

Tip 3 

www.bomenstichting.nl  
Alles over monumentale bomen en een link naar een overzichtskaart. 

  

Overzicht komende evenementen 
Werkatelier Kiek oeze Streek   dinsdag 12 maart 20:00 uur  

Excursie Appelhof de Oude Veenhoop Smilde  april – houd de website in de gaten  

 

Contact 
Voor meer informatie, vragen, opmerkingen en tips voor de volgende nieuwsbrief kunt u 

contact opnemen met:  

Henk Wolbers of Reina Mulderij (Dorpenoverleg Midden-Drenthe)  

info@dorpenoverleg.nl  

http://www.dorpenoverleg.nl/over-ons-1/bestuur-dorpenoverleg-midden-drenthe 

 

Janneke Verdijk (Welzijnswerk Midden-Drenthe)  projectcoördinator Kiek oeze Streek   

j.verdijk@welzijnswerkmd.nl  tel: 06-25 63 81 72 
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