Countryside Exchange helpt Groninger regio verder

‘Wees trots op het
Westerkwartier!’

Inwoners van het Westerkwartier hebben alle
reden om veel trotser te zijn op hun gebied.
Het gebied heeft al veel te bieden en heeft ook
nog eens enorme potentie. Dat is de mening
van dertig deskundigen uit zes landen die op
vrijdag 6 juni hun bevindingen presenteerden
van de Countryside Exchange: een driedaags
bezoek aan het Westerkwartier. Tijdens de
slotpresentatie op Kasteel Nienoord te Leek
deden de deskundigen aanbevelingen waarmee
het gebied nu verder aan de slag kan.

Op uitnodiging van de Werkgroep
Streek Initiatief (WSI) Westerkwartier
en de LEADER Actie Groep bogen de
deskundigen zich drie dagen lang over
een gebiedsvraag die door betrokkenen in het gebied was geformuleerd.
De gebiedsvraag luidde: ‘Welke randvoorwaarden, kansen en bedreigingen
voor integrale gebiedsontwikkeling
zijn er in het Westerkwartier aanwezig? En hoe kunnen randvoorwaarden
worden gecreëerd en kansen benut
worden?’ Om antwoorden te vinden
op deze vraag bezochten de experts
het gebied en spraken met heel veel
mensen, onder andere over de toe-
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komst van de landbouw, de kansen
voor toerisme, de leefbaarheid van de
dorpen en de mogelijkheden om regels
wat meer aan te passen aan de wensen
van mensen.
Enorme potentie
Ruim 50 bewoners, organisaties,
ondernemers en bestuurders kwamen
af op de slotbijeenkomst. Een algemene conclusie was dat het Westerkwartier als gebied al heel veel te bieden
heeft en dat de inwoners daar best
wat trotser op mogen zijn. “Draag het
uit en zet zo je gebied op de kaart”,

was het advies van de delegatie aan
het Westerkwartier. “Het gebied heeft
een enorme potentie: een aantrekkelijk landschap, een sterke landbouw,
rijke biodiversiteit, goed beheer van
landschap en natuur, ondernemende
agrariërs en veel mooie praktijken
zoals biogasproductie, energiewinning
uit houtsnippers en biologische bedrijven.” Maar de deskundigen zagen dat
er veel meer samengewerkt kan worden, bijvoorbeeld tussen het noordelijke en zuidelijke deel van het Westerkwartier. Beide gebieden versterken
elkaar en dit biedt kansen voor de toekomst. “Versterk de samenhang tussen alle mooie praktijken en zet zo je
gebied op de kaart. Bied informatie
over het gebied ook in het Engels aan
en ontwikkel nieuwe arrangementen
voor toeristen. En benut unieke dingen!” De deskundigen konden er niet
over uit dat er vrijwel niets gedaan
wordt met het verhaal van ontdekkingsreiziger Abel Tasman in de positionering van het Westerkwartier.
Betrek jeugd op jonge leeftijd
Martina Tauchmanová uit Tsjechië
kan zich niet voorstellen dat jongeren
zo’n mooi, schoon en goed georganiseerd gebied als het Westerkwartier
verlaten. Voor haar waren de dagen in
het Westerkwartier als een sprookje.

<< Verkenning van het Westerkwartier bij
de Oude Zeedijk bij Oldehove.
< Het Abel Tasmanpad is een laarzenpad
in Lutjegast dat, volgens de CEexperts, beter benut kan worden.

Ze vindt dat er meer gewerkt kan worden met kinderen op jonge leeftijd aan
bewustwording over hun gebied en
leefomgeving. “In Tsjechië hebben we
daar goede ervaringen mee. We leren
ze al heel jong dat hun gebied uniek is
en creëren mogelijkheden voor ze om
hun omgeving goed te leren kennen.
Voor jongeren is het belangrijk dat ze
in hun korte leventje ook resultaten
zien. Leg daarom de nadruk bij
gebiedsplannen niet alleen op de lange
termijn.”

Organisatie op het platteland
Voor de organisatie van gebiedsontwikkeling had Hans-Olof Ståhlgren
van de Zweedse delegatie een aantal
aanbevelingen. “In Nederland heeft
niet de Lokale Actie Groep (LAG),
maar de provincie het laatste woord
over plattelandsprojecten. Om echt
iets te bereiken in het gebied zou de
LAG autonoom moeten kunnen
beslissen. Ook is het goed om een
vast loket in elke gemeente te hebben waar bewoners en ondernemers

COUNTRYSIDE EXCHANGE
Door de blik van een buitenstaander kijken bewoners met nieuwe ogen naar
voor hen bekende zaken. Dat is het principe van Countryside Exchange. In een
gebied komt enkele dagen een team van vooral buitenlandse experts op
bezoek. Zij gaan in gesprek met de mensen in het gebied om samen
antwoorden te vinden op een zorgvuldig geformuleerde gebiedsontwikkelingsvraag.
Deze gebiedsvraag wordt vooraf opgesteld door een Lokaal Organisatie
Comité (LOC). Het LOC gaat met alle partijen in het gebied in gesprek. Dat
maakt veel los en mensen beginnen dan al met samenwerken. Uiteindelijk
gaat het erom wat er als gevolg van de Exchange in het gebied gebeurt. Uit
meer dan honderd Countryside Exchanges in de VS, Verenigd Koninkrijk,
Canada en Nederland komen steeds positieve resultaten: nieuwe
samenwerkingsverbanden, goede ideeën, uitvoerbare projecten en
toegenomen eigen verantwoordelijkheid in het gebied. Ook voor de
uitwisseling tussen Leadergebieden lijkt deze aanpak veelbelovend.

terecht kunnen met hun vragen en
ideeën voor het gebied.” Tot slot vindt
Ståhlgren dat plattelandsontwikkeling
op het lokale en provinciale niveau
best wat hoger op de politieke agenda
zou mogen komen. Irene van Dorp,
beleidsmedewerker bij de Provincie
Groningen, reageert enthousiast op de
aanbevelingen. “Het is leuk om te zien
dat een aantal van de ideeën al opgepakt worden. Er wordt bijvoorbeeld
gewerkt aan het opzetten van een
regioloket in het Westerkwartier, een
plek waar bewoners en ondernemers
terecht kunnen met al hun vragen en
ideeën over het gebied.”
Nico Boele, één van de initiatiefnemers van de Countryside Exchange
en lid van de WSI, voelde zich schatrijk met alle aanbevelingen. “De buitenlandse experts hebben onze ogen
geopend voor simpele dingen. Er is
heel veel energie en initiatief ontstaan

‘Om echt iets te bereiken in
het gebied zou de LAG
autonoom moeten kunnen
beslissen.’
deze week. Er is hier al veel, maar we
moeten anderen daar nu bewust van
gaan maken, de samenhang aanbrengen en kansen verder uitbuiten. We
voelen ons als WSI en LAG gesterkt in
het idee dat we meer een autoriteit in
het gebied kunnen zijn. Laten we het
Westerkwartier nu goed op de kaart
gaan zetten. Misschien moeten we
onze Groninger nuchterheid daarbij
wat laten varen!”

Meer informatie over de Countryside
Exchange Westerkwartier:
Nico Boele, 06-51417862,
n.boele@staatsbosbeheer.nl
Irene van Dorp, 050-3164221,
i.van.dorp@provinciegroningen.nl

Meer informatie over Countryside Exchange vindt u op:
www.countryside-exchange.nl
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