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SAMENWERKEN LOONT!
De Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe is in 2015 ontstaan vanuit een burgerinitiatief in de gemeente De
Wolden. Het eerste project was de aanleg van glasvezel in de regio. In de afgelopen jaren heeft de
Gebiedscoöperatie zich organisch ontwikkeld tot een professionele organisatie met als doel: de regionale
economie en de duurzame leefbaarheid in de regio versterken.
Ambitie
Wij willen het werkgebied aantrekkelijk houden om te wonen, te leren en te werken. Dit doen we door als
aanjager en verbinder op te treden in lokale en regionale projecten. Want een succesvolle economie van de
toekomst vraagt om nieuwe vormen van samenwerking, kennisvorming en financiering. Uitgangspunt is, dat
dit van onderop wordt geïnitieerd. Voldoende draagvlak is noodzakelijk om mooie projecten in de regio te
realiseren. Wij vinden het belangrijk, dat partijen betrokken en gedreven zijn en bereid te investeren. Dat kan
door een financiële bijdrage, maar ook door een bijdrage van kennis, vaardigheden en netwerken. Onze
stellige overtuiging is dat samenwerken loont!
Projecten
De Gebiedscoöperatie onderzoekt initiatieven en brengt ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en
omwonenden met elkaar in contact om deze tot wasdom te brengen. Onze aanpak is van onderop:
laagdrempelig, praktisch en verbindend. We betrekken zoveel mogelijk mensen uit de omgeving bij onze
projecten. Door de praktische uitvoerbaarheid van onze projecten ontstaan ook weer nieuwe ideeën, zodat er
een positieve spiraal ontstaat. Het grote doel is altijd de verbindende schakel te zijn in regionale
samenwerking, waarbij kennisdeling voorop staat, kansen worden benut en het netwerk vergroot. Wij spelen
zoveel mogelijk in op actualiteiten en veranderingen. Op specifieke projectthema’s worden projecten
ontwikkeld, zoals de energietransitie, groene reststromen en het verkorten van de voedselketen. Over andere
relevante projectthema’s laten wij ons graag inspireren door onze relaties!
Dit document geeft inzicht in onze ambitie en onze projectenportefeuille. Het is een levend document, dat
steeds weer wordt aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen.
Wij hopen u hiermee een beeld te geven wat de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe voor u kan betekenen.
Ruinerwold, 14 april 2021
Jannes Oosterveld, voorzitter Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe

Samenkomen is een begin;
Samen blijven is vooruitgang;
Samenwerken is succes.
- Henry Ford -
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PROJECT RIF: KORTE KETEN EN PROFESSIONALISERING
CONTACT

VISIE

info@gczuidwestdrenthe.nl

De vraag naar gezond voedsel groeit al jaren. Biologische- en
streekproducten zijn niet meer weg te denken uit de schappen.
Maar we kunnen nog een stapje verder: van Boer tot Bord. Wat
is er nou mooier dan te kunnen zeggen dat het brood dat je eet,
van de graanvelden buiten het dorp komt. Een korte keten is
belangrijk en een coöperatieve aanpak kan hierbij helpen.

THEMA
Agro & Food
STATUS
Afgerond 1
oktober 2020
PROJECTDUUR
Afgerond
OPDRACHTGEVER(S)
Terra MBO
PARTNER(S)
Terra MBO
Dubbel Drents
bakkers

DOEL EN RESULTAAT
 Door regionale en lokale samenwerking van producenten de
afzet van de producten naar regionale consumenten
vergroten.
 Het professionaliseren van de werkorganisatie van de
Gebiedscoöperatie.
 Ontwikkelen van een MBO- opleiding Food, Life and
Innovation.

INHOUD
Terra was de opdrachtgever voor dit project, dat mede mogelijk
is gemaakt door een subsidie van het Regionaal Investerings
Fonds (RIF). Het doel van deze regeling is het verkorten van de
voedselketen. De genoemde doelen dragen hieraan bij. MBOstudenten worden beter voorbereid op de toekomstige
arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met
nieuwe methodieken in de praktijk. Het initiatief van de
Gebiedscoöperatie om de voedselketen aan de kant van de
producent te verkorten paste hier heel goed bij.
Dit heeft geleid tot het ontstaan van een samenwerking tussen
producenten onder de naam Dubbel Drents. Met boeren, een
molenaar en bakkers in het Drentse Aa gebied is brood
ontwikkeld, waarbij alleen met grondstoffen uit de regio wordt
gewerkt. Op dit moment is het Dubbel Drents Brood bij meer
dan 31 verkooppunten in heel Drenthe verkrijgbaar.
Het project heeft navolging gekregen in nieuwe projecten met
andere productlijnen, zoals Dubbel Drents Bier, Dubbel Drents
Kaas, Dubbel Drents Koolzaadolie en Dubbel Drents Asperges.
Om de succesvolle coöperatieve aanpak van projecten binnen
de Gebiedscoöperatie te borgen, ontstond de behoefte om
verder te professionaliseren. Met de gelden van dit project kon
dit gerealiseerd worden. Zo zijn er duidelijke modellen en
richtlijnen opgesteld voor projecten en de organisatie. Ook is de
marketing en communicatie geprofessionaliseerd. Dit document
is daar onderdeel van. Een opgefriste website en een ander logo
konden hierbij niet ontbreken.

RELATIES MET ANDERE PROJECTEN
 Dubbel Drents Producten
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PROJECT DUBBEL DRENTS PRODUCTEN
CONTACT

VISIE

Jan van Goor
06 – 27 74 59 55
Jan.vanGoor@
gc-zuidwestdrenthe.nl

Het produceren en verkopen van producten in de regio leidt tot
minder transport- en distributiekosten en een meer duurzame
wijze van produceren. De regionale verkoop van eigen
producten versterkt de regionale economie. Door in de regio te
produceren wordt de CO2 uitstoot verlaagd.

THEMA
Agro & Food

DOEL EN RESULTAAT

STATUS

 Uitbreiden van de productlijnen onder het merk Dubbel
Drents
 Dubbel Drents moet een sterk, opvallend en aantrekkelijk
merk (een begrip) worden
 De producten moeten in de winkels goed zichtbaar in het
schap liggen

In uitvoering

PROJECTDUUR
1 januari 2019 1 maart 2022

OPDRACHTGEVER(S)
Dubbel Drents
producenten

PARTNER(S)
Drentse
BioEconomie

INHOUD
Vanuit het Project RIF is een start gemaakt met het verkorten
van de voedselketen. Producenten worden nu uitgedaagd om
zelf een ketensamenwerking aan te gaan in een specifieke
productlijn. Samen met studenten van Terra MBO is meermaals
gebrainstormd over producten die hiervoor in aanmerking
komen en is de naam Dubbel Drents bedacht en verder
ontwikkeld.
Dit project is gestart in navolging van het succes van Dubbel
Drents Brood in het RIF project.
We willen meer ambachtelijke producten onder de naam Dubbel
Drents produceren , waarbij elke groep van samenwerkende
producenten verantwoordelijk blijft voor zijn eigen keten.
Gekeken wordt hoe hun samenwerking het best vermarkt kan
worden; enerzijds door een gezamenlijk beeldmerk, anderzijds
door de lokale afzetmogelijkheden te vergroten.
Inmiddels zijn de volgende productlijnen ontwikkeld:
bier, kaas, koolzaadolie, asperges, veldbonenmeel en gesneden
groenten.

RELATIES MET ANDERE PROJECTEN



RIF: korte keten en professionalisering
Dubbel Drents Goed
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PROJECT DUBBEL DRENTS GOED
PROJECTLEIDER

VISIE

Sanne Hiemstra
06 46 53 40 08
Sanne.Hiemstra@
gc-zuidwestdrenthe.nl

Samenwerken loont! Op het gebied van ketenverkorting worden
steeds meer initiatieven ontwikkeld die overlap vertonen.
Hierop is regie nodig en hierin is samenwerking wenselijk.

THEMA
Agro & Food

STATUS
In uitvoering

PROJECTDUUR
1 januari 2020 1 maart 2021

OPDRACHTGEVER(S)
Stuurgroep Dubbel
Drents Goed

PARTNER(S)
Dubbel Drents
DrentsGoed
Streekproducten

DOEL EN RESULTAAT
Dubbel Drents en DrentsGoed Streekproducten zijn inmiddels
uitgegroeid tot toonaangevende partijen in Drenthe op het
gebied van regionale producten. Doel is dat zij gezamenlijk regie
voeren in Drenthe en hun onderlinge product- en afzetlijnen
versterken en stroomlijnen. Hierdoor wordt het assortiment van
beide partners uitgebreid, is er duidelijkheid over hoe beide
organisaties meer gaan samenwerken en overlap en hiaten op
Drentse schaal worden herkend en waar mogelijk opgelost.

INHOUD
DrentsGoed Streekproducten en Dubbel Drents delen de visie
dat regionaal produceren en vermarkten van voedsel niet alleen
duurzamer is, maar ook leidt tot een beter verdienmodel van
regionale partners. Gekeken wordt waar en hoe beide partijen
elkaar kunnen aanvullen en versterken. Hierbij ligt de focus op
assortiment, logistiek, marketing en toerisme/recreatie.

RELATIES MET ANDERE PROJECTEN
 Dubbel Drents Producten

5

PROJECT STROPHARIA
PROJECTLEIDER

VISIE

Jan van Goor
06 27 74 59 55
Jan.vanGoor@
gc-zuidwestdrenthe.nl

Steeds meer agrariërs schakelen over van traditionele landbouw
naar biologische landbouw. Maar ook binnen de biologische
landbouw is een transitie gaande. Was vroeger iets biologisch
als er met biologische bestrijdingsmiddelen werd gewerkt, nu
zijn er onderzoeken gaande om ook in het agrarisch bedrijf
circulair te gaan werken. Dit schept nieuwe mogelijkheden in
afzet en bevordert de duurzaamheid van de regio.

THEMA
Agro & Food

STATUS
In uitvoering

PROJECTDUUR
1 oktober 2018 1 september 2021

OPRACHTGEVER(S)
Katoele Subsidie
Experts

PARTNER(S)
Dennenhoeve –
Biologische
pluimveehouderij

DOEL EN RESULTAAT
De Gebiedscoöperatie is gevraagd om hun kennis en kunde in te
zetten bij een project voor het kweken van paddenstoelen op
een nieuw soort kweekbed. Dit project zit in de onderzoeksfase.
Aan het einde van het project moet duidelijk zijn of het
levensvatbaar is.

INHOUD
Agrarisch ondernemer Kees Sijbenga uit Hooghalen heeft het
plan opgevat om de paddenstoel Stropharia te gaan kweken.
Stropharia is uitermate geschikt voor consumptie. Het is een
gezond product en een uitstekende vleesvervanger. Het is één
van de weinige paddenstoelen die op stro wil groeien. De
paddenstoel wordt nu alleen nog maar op kleine schaal
gekweekt. Sijbenga heeft inmiddels een subsidie van SNN
ontvangen om dit project uit te voeren. Hij verbouwt het voer
voor zijn eigen kippen. Op het stro dat overblijft na de
graanoogst worden de stropharia gekweekt. Als de
paddenstoelen zijn geplukt, gaat het restant naar de kippen. Zij
eten de schimmels uit het stro. Wat dan overblijft gaat op de
mesthoop en dit gaat weer op het land. De bedoeling is de
paddenstoelen regionaal af te zetten, ook in de horeca.
De Gebiedscoöperatie begeleidt Sijbenga en is voor hem op
zoek naar partner(s) voor het project en naar
afzetmogelijkheden in de horeca.

RELATIES MET ANDERE PROJECTEN
Dubbel Drents Producten
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PROJECT REGIO DEAL
PROJECTLEIDER

VISIE

Jan van Goor
06 27 74 59 55
Jan.vanGoor@
gc-zuidwestdrenthe.nl

Door een veranderende omgeving en technieken kan de
landbouw alleen nog maar produceren als dit op een
maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt. Vanuit het Rijk is
hiervoor een speciaal programma opgesteld. Wij willen hier
graag in meedenken. Hoe kun je het productieproces binnen de
landbouw zo inrichten, dat het maatschappelijk en sociaal
aanvaardbaar is? En dan zodanig, dat het tegelijkertijd ook
voldoende bestaansmiddelen biedt voor de agrarische
ondernemer?

THEMA
Boer, burger en
biodiversiteit

STATUS
Actieplan is bij de
provincie Drenthe
ingeleverd

PROJECTDUUR
In ontwikkeling

OPDRACHTGEVER(S)
Eigen initiatief

PARTNER(S)
Provincie Drenthe

DOEL EN RESULTAAT
Het maken van een door agrarische ondernemers gedragen
toekomstplan voor de ontwikkeling van het landbouwgebied in
Zuidwest Drenthe.

INHOUD
De Rijksoverheid wil de kracht van regio’s in Nederland
versterken. Denk hierbij aan betere scholing en werk, met als
doel een betere woon- en leefomgeving te creëren voor de
inwoners van Nederland. Het Rijk werkt hierin samen met
regio’s. De afspraken hierover worden vastgelegd in regio deals.
Het Rijk investeert in totaal € 950 miljoen voor deze
maatregelen. De regio’s verdubbelen dit bedrag.
Eén van de regiodeals is de Regio Deal Natuurinclusieve
Landbouw. Hierin werken de provincies Groningen, Friesland en
Drenthe samen met boeren, bewoners, natuurorganisaties,
landschapsorganisaties en kennisinstellingen om te komen tot
een goed evenwicht tussen landbouw, natuur en leefomgeving
in Noord Nederland. Uitgangspunt moet zijn dat de Regio Deal
bijdraagt aan een duurzame landbouwsector in 2030.
In Drenthe wordt per regio een plan met speerpunten opgesteld.
De intentie is, dat bij uitvoering een gebiedsregisseur wordt
aangesteld, die de ontwikkelingen zal aanjagen en borgen.
Vanuit de Gebiedscoöperatie is een actieplan voor Zuidwest
Drenthe opgesteld. Op 11 september 2019 is hiervoor de basis
gelegd, tijdens een informatiebijeenkomst voor agrarische
ondernemers en bewoners. Gezamenlijk zijn de volgende
speerpunten vastgesteld:
 Bodem
 Biodiversiteit
 Water
 Educatie
 Ondernemerschap
Het actieplan is bij de provincie Drenthe ingeleverd. Hierbij zijn
de speerpunten uitgewerkt. Als het plan gehonoreerd wordt, zal
de Gebiedscoöperatie de rol van gebiedsregisseur vervullen.

RELATIE MET ANDERE PROJECTEN
-
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PROJECT VERWAARDEN GROENE RESTSTROMEN
PROJECTLEIDER
Robert Ekkelenkamp
06 54 72 76 46
Robert.Ekkelenkamp@
gc-zuidwestdrenthe.nl

THEMA
Circulaire Economie

STATUS
In uitvoering

PROJECTDUUR
1 januari 2020 -

1 december 2022
OPDRACHTGEVER(S)
Stuurgroep
gemeenten en
Stuurgroep
ondernemers
PARTNER(S)
8 gemeenten /
Provincie
Drenthe /
Waterschap DOD

VISIE

Eén van de grootste uitdagingen in de 21e eeuw is het efficiënter
omgaan met grondstoffen. De circulaire economie kan hierbij
een antwoord bieden. Door afvalstoffen te hergebruiken als
grondstof, wordt er minder een beroep gedaan op de natuurlijke
bronnen. Ook is dit goed voor de biodiversiteit. Optimaal
gebruik van (groene) restmaterialen is daarom een belangrijk
duurzaamheidsthema voor de komende jaren. Eén van deze
restmaterialen is bermgras.

DOEL EN RESULTAAT

Dit project bestaat uit twee onderdelen:
1. Het realiseren van een efficiënt logistiek model voor het
inzamelen van groene reststromen, oftewel hoe komen we
aan grondstoffen?
2. Het onderzoeken van de (on)mogelijkheden van groene
reststromen als grondstof voor een half- of eindfabricaat.
Uiteindelijk wordt er een business case opgeleverd. Afhankelijk
van deze business case worden er verdere acties ondernomen.

INHOUD
Dit is de tweede fase van het project. De eerste fase betrof een
onderzoek naar groene restromen, met name bermgras. Uit dit
onderzoek bleek dat er voor bermgras verschillende
afzetmogelijkheden zijn, zoals compost, plaatmateriaal,
papier/karton en groen gas. Daarnaast bleek dat het hergebruik
ook gunstige neveneffecten heeft, zoals het versterken van de
lokale economie en het reduceren van de CO2 uitstoot.
In deze tweede fase van het project moet een plan van aanpak
worden gemaakt:
 Hoe kunnen we het verzamelen van bermgras op een
slimme en efficiënte manier organiseren?
 Welke effecten heeft het verwerken van bermgras op de
CO2 uitstoot?
 Welke mogelijkheden zijn er om bermgras lokaal te
verwerken tot bouwmaterialen?
Ook buiten ons werkgebied is er interesse voor dit project.
Inmiddels zijn acht gemeenten, provincie Drenthe en het
Waterschap aangehaakt en zijn verschillende (lokale)
ondernemers geïnteresseerd in de uitkomsten van dit project.
Een aantal gemeenten en bedrijven volgen de ontwikkelingen
op de voet.

RELATIES MET ANDERE PROJECTEN
Energie
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PROJECT ENERGIE
PROJECTLEIDER

VISIE

Jan van Goor
06 27 74 59 55
Jan.vanGoor@
gc-zuidwestdrenthe.nl

Het klimaat verandert wereldwijd. In 2050 moet de
energievoorziening in Nederland klimaatneutraal zijn. Dit vraagt
om een andere vorm van energievoorziening. Door over te
stappen van fossiele brandstoffen op duurzame
energiebronnen, kan dit winst opleveren voor gezondheid,
veiligheid en natuur. Deze noodzakelijke energietransitie zal een
aantal jaar in beslag nemen .

THEMA
Energie

STATUS
In uitvoering

PROJECTDUUR
01-01-2020 31-12-2020

OPDRACHTGEVER(S)
Rendo en
gemeente De
Wolden

PARTNER(S)
Rendo, N-tra,
gemeente De
Wolden

DOEL EN RESULTAAT
Met betrokken partijen wordt gekeken naar de mogelijkheden
die er zijn om de energietransitie in regionaal verband te
organiseren.

INHOUD
In juni 2019 is een bijeenkomst met relaties gehouden, waarin
energiebedrijf RENDO en de gemeente De Wolden hun visie op
de energietransitie hebben gepresenteerd. Tijdens deze
bijeenkomst is aangegeven dat het belangrijk is om deze
transitie van onderop vorm te gaan geven. De impact van deze
transitie op Zuidwest Drenthe is groot en vraagt inspanningen
op alle fronten. Een coöperatieve aanpak is daarbij heel
wenselijk. De Gebiedscoöperatie zal de organisatie en het
secretariaat vanaf 2020 op zich nemen.
Er is inmiddels een onderzoek gestart naar hoe een groot deel
van de groene reststromen uit de regio gebruikt kan worden
t.b.v. het produceren van groen gas. Groen gas is een duurzame
variant van aardgas en wordt schoon geproduceerd vanuit o.a.
(tuin)afval. Het kan voor dezelfde toepassingen worden ingezet
als aardgas. Het restproduct (digestaat) kan worden ingezet
voor bodemverbetering en als potgrond.
Bij dit onderzoek wordt ook gekeken hoe de bestaande gasinfrastructuur benut kan worden en of bestaande NAM locaties
geschikt zijn voor de productie van groen gas.

RELATIES MET ANDERE PROJECTEN
 Verwaarden Groene Reststromen
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PROJECT CULTUUREXPLOSIE DE WOLDEN
PROJECTLEIDER

VISIE

Jan van Goor
06 27 74 59 55
Jan.vanGoor@
gc-zuidwestdrenthe.nl

Cultuur bindt en verbindt, vraagt om en zorgt voor creativiteit
en speelt op die manier een belangrijke rol in de leefbaarheid
van regio’s en dorpen.

THEMA

DOEL EN RESULTAAT

Leefomgeving

STATUS
In uitvoering

PROJECTDUUR
1 januari 2018 31 december2020

OPDRACHTGEVER(S)
Gemeente De
Wolden

PARTNER(S)
Gemeente De
Wolden, Welzijn De
Wolden

Het doel is om gezamenlijk met vertegenwoordigers van
overheid, onderwijs, omwonenden en ondernemers een
structureel plan op te stellen voor een duurzame, culturele
toekomst. Het hogere doel hierbij is om de verenigingen in de
gemeente De Wolden toekomstbestendig te maken.

INHOUD
In 2017 zijn in de gemeente De Wolden onder de noemer
Cultuurexplosie diverse culturele activiteiten georganiseerd. De
Cultuurexplosie heeft nieuwe culturele activiteiten opgeleverd
en aan oude activiteiten nieuwe impulsen gegeven.
Binnen dit project is een overleggroep opgestart voor het
onderwijs, ondernemers, verenigingen en de gemeente De
Wolden om een structurele aanpak op te stellen voor een
duurzame toekomst. De belangrijkste pijlers van dit project zijn:
1. Samen sterker
2. Cultuur is gezond
3. Het verhaal van De Wolden
In maart 2020 is een inspiratiebijeenkomst georganiseerd,
waarbij 60 deelnemers vanuit de Vitale Verenigingen De Wolden
hebben gebrainstormd over een plan van aanpak.

RELATIES MET ANDERE PROJECTEN
-
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PROJECT EHEALTH
PROJECTLEIDER

VISIE

Jan van Goor
06 27 74 59 55
Jan.vanGoor@
gczuidwestdrenthe.nl

Zuidwest Drenthe is een gebied waar mensen graag blijven
wonen. Ze voelen zich verbonden met hun buurt en genieten
van de rust en de omgeving. Grotere steden waar je alles vindt
wat je nodig hebt zijn dichtbij. Deze mensen worden steeds
ouder en we willen ze zo lang mogelijk gezond en gelukkig
houden. Wij werken graag samen met zorginstellingen,
gemeenten en ondernemers om zorg en goede voeding samen
te brengen, een gezonde leefstijl te stimuleren en mensen weer
actiever deel te laten nemen in hun gemeenschap.

THEMA
Leefomgeving

STATUS
In offertefase

DOEL EN RESULTAAT

PROJECTDUUR

Inwoners van de regio informeren over de mogelijkheden van
eHealth in de toekomst.

In voorbereiding

OPDRACHTGEVER(S)
-

PARTNER(S)
Gemeente De
Wolden, Actium,
Zorgcollectief
Zuidwest-Drenthe,
Icare
(ledenvereniging),
huisartsen
gemeente De
Wolden, Glasvezel
De Wolden,
Buurtzorg De
Wolden

INHOUD
eHealth is de toepassing van zowel digitale informatie als
communicatie om de gezondheid en gezondheidszorg te
ondersteunen en/of te verbeteren." (Nictiz (2019).
Het Drenthe College heeft het (t)Huis van de Toekomst
nagebouwd in twee containers. Dit huis is ingericht met allerlei
sensoren voor diverse ontwikkelingen rondom domotica: welke
processen kunnen thuis worden geautomatiseerd met slimme
technieken, zodat senioren langer thuis kunnen blijven wonen?
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een sensor die een seintje geeft als
iemand voor 9 uur niet is opgestaan.
Deze containers worden binnenkort in de regio geplaatst.

RELATIE MET ANDERE PROJECTEN
-
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CONTACTGEGEVENS
Wilt u meer informatie over de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe of de projecten die wij uitvoeren? Neem
dan contact met ons op. Dit kan via het algemene telefoonnummer of algemene mail, maar u kunt ook
rechtstreeks contact opnemen met de projectleider van het desbetreffende project.
Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe
Dijkhuizen 7
7961 AE Ruinerwold




06 22 96 75 29
info@gc-zuidwestdrenthe.nl
www.gc-zuidwestdrenthe.nl
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