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DE OPENBARE RUIMTE VAN HET DRENTSE DORP DIEVER IS TOE AAN EEN 

HERINRICHTING VAN DE DORPSKERN EN DE KARAKTERISTIEKE BRINKEN, 

WAARDOOR HET DORP LEEFBAAR EN BELEEFBAAR BLIJFT. UNIEK IS  

DE ENORM HOGE MATE VAN PARTICIPATIE WAARBIJ DE PROJECTGROEP  

– BESTAAND UIT VERTEGENWOORDIGERS UIT HET DORP – LEIDEND IS.

VEEL VRIJHEID:  
BEWONERS EN  
ONDERNEMERS 
MAKEN KEUZES

Ingenieursadviesbureau Tauw begeleidde 
het proces en ondersteunde de projectgroep 
met technische kennis, ontwerpvoorstel-
len en 3D-uitwerkingen. Het resultaat: een 
uitvoerbaar herinrichtingsplan met een hoge 
ruimtelijke kwaliteit, technische en financi-
ele haalbaarheid. Het plan kan rekenen op 
een groot draagvlak met een hoge betrok-
kenheid. 

Hoe het allemaal begon
De gemeente Westerveld wil de dorps-
kern Diever een nieuwe kwaliteitsimpuls 
geven. Wethouder Doeven: ‘Wij hebben 

als gemeente gekozen voor een integrale 
aanpak; bewoners en ondernemers worden 
nauw betrokken bij het project en mogen 
meedenken en meepraten over de herin-
richting. Daarom is er een projectgroep 
geformeerd die de schakel vormt tussen de 
bewoners, ondernemers, bezoekers en de 
gemeente. Bijzonder is dat de projectgroep 
leidend is en de koers bepaalt. De gemeente 
geeft alleen de kaders mee. Zo veel vrijheid 
maakt dit een uniek participatieproces.’
Annemieke Helder is projectcoördinator 
bij Tauw: ‘Het is heel bijzonder om op deze 
manier mee te werken aan de herinrichting 
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van de openbare ruimte. Gedurende het 
hele proces trekken we samen op met de 
projectgroep en vullen elkaar prima aan. De 
projectgroep levert gebiedskennis en brengt 
de gebruikerswensen in. Wij leveren onze 
specialistische kennis en onze visie op een 
duurzame leefomgeving.’

Betrokkenheid projectgroep
Annemieke: ‘Wat echt uniek is, is de betrok-
kenheid van de leden van de projectgroep. 
Zij komen al dik twee jaar regelmatig in hun 
eigen tijd bij elkaar. Dit blijven ze met en-
thousiasme doen. En ze blijven ook in elke 
fase steeds weer met nieuwe ideeën komen. 
De projectgroep is er niet ‘blind’ ingespron-
gen; de leden hebben van tevoren zelf goede 
afspraken en regels opgesteld. Er zijn best 
weleens aanvaringen in de groep, maar dit 
wordt met elkaar uitgesproken. Men durft 
dus ook open te zijn naar elkaar.’
‘Verder vormt de projectgroep écht een 
vertegenwoordiging. Ook andere partij-
en worden vaak benaderd. Zo zijn er veel 
een-op-eengesprekken geweest met on-
dernemers, scholen, kerken en bewoners. 
Hierbij is nagenoeg altijd iemand van de 
projectgroep aangeschoven. Uiteraard 
worden deze overleggen ook altijd in de 
projectgroep teruggekoppeld.’ 

Unieke waarden
Volgens landschapsarchitect Ellen Wilms 
van Tauw heeft Diever unieke waarden. 
Neem bijvoorbeeld de groene landelijke 

omgeving met onder meer twee Nationale 
Parken, de cultuur en evenementen (Village 
of Shakespeare), de karakteristieke brinken 
en bebouwing en de wegenstructuur in 
het dorp. Daarnaast kent Diever een rijke 
historie. De uitdaging is om bij de totstand-
koming van het nieuwe inrichtingsplan, 
behalve deze waarden, ook de historie met 
het hedendaags gebruik en comfort, verkeer 
en recreatie te combineren. 
Ellen: ‘Doordat de projectgroep in het begin 
van het planproces al had uitgesproken 
dat ze streven naar een ‘wow’-factor is er 
samenwerking met het Shakespeare theater 
gezocht. Dit heeft geresulteerd in een aan-
vullend Kunstenplan. Het Kunstenplan gaat 
zorgen voor extra beleving van de openbare 
ruimte. Daarnaast zorgt het Kunstenplan 
ook voor de verbinding van de Nationale 
Parken met het dorp en andersom, er ont-
staat een soort wisselwerking tussen natuur 
en dorp. Zo is er één totaalplan ontstaan, 
met daarin het inrichtingsplan én het Kun-
stenplan.’
‘Het is een uitdagend proces omdat er zoveel 
verschillende disciplines bij betrokken zijn. 
Het is spannend om op al die raakvlakken 
te opereren. Maar omdat iedereen hetzelfde 
doel heeft, kunnen we elkaar versterken. 
Omdat er sprake is van een intensief samen-
werkingsproces moet er ook een klik zijn op 
persoonlijk vlak. Om echt connectie en ver-
binding te maken met de groep moet je ook 
veel van jezelf als mens geven. Dit vormde 
de basis voor de goede samenwerking met 

de projectgroep en het ontstaan van betrok-
kenheid.’ 

Gouden Sleutel
De aanpak in Diever spreekt tot de ver-
beelding. Half mei 2019 wint dit project de 
‘Gouden Sleutel tot de Omgevingswet’; een 
prijs voor projecten met de focus op nieuwe 
vormen van participatie, het loskomen 
van de gebruikelijke denkpatronen en op 
een positieve manier samenwerken met de 
omgeving.
Juryvoorzitter Marc van Leeuwen, directeur 
Projectmanagement & Engineering Stads-
ontwikkeling gemeente Rotterdam, lichtte 
de keuze van de vakjury als volgt toe: ‘Wat 
eruit sprong, is dat er voor de herinrichting 
van Diever 160 bomen gekapt zijn, zonder 
bezwaar. De bewoners waren aan zet. Het is 

een mooi voorbeeld van een duurzame leef-
omgeving; de wensen van wonen, cultuur en 
natuur zijn gecombineerd in een integrale 
aanpak. Dat moet een geweldige cohesie 
opleveren in het dorp.’

Ook Rikus Kloeze, voorzitter van Dorpsbe-
langen Diever, noemt de kap van de bomen 
zonder bezwaar een uniek bewijs van de 
samenhang binnen het dorp. Annemieke 
Helder: ‘Dat klopt, aanvankelijk was er 
bezwaar op drie bomen. Deze zijn uit de 
kapaanvraag gehaald om hier eerst nader 
over af te stemmen: wat moet en wat kan? Ik 
denk dat dit ook de kracht van dit proces is. 
Zien we ergens problemen, dan zoeken we 
ook direct naar oplossingen op maat.’

www.tauw.com of www.dieveropdreef.nl
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