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1 Voorstellen

• Dirk Buiter projectleider gemeente Westerveld

• Rene Vree Egberts projectgroep Brinkenplan, Diever op Dreef

• Monique Smidt Stichting Diever village of Shakespeare

• Carin Reinders  Kunstenplan 

• Henk Klaassens  projectleider Tauw

• Ellen Wilms  landschapsarchitect Tauw



Brinkenplan Diever, aanleiding

• In 2016 is er een nulmeting uitgevoerd naar de kwaliteit van de openbare ruimte dorpskern 
Diever  

• Verkeersproblematiek (de doorstroom verkeer, parkeerproblemen) en toegankelijkheid

• Maatschappelijke aspecten (samenhang dorpskern, recreatie & cultuur, economie) en 
demografische ontwikkelingen 

• Gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld



2 Proces participatie

• 16 januari 2017 informatiebijeenkomst 
Dingspilhuus (projectgroep gevormd)

• Instanties:
• Buurtverenigingen
• Dorpsbelang
• Dorpskracht
• Ondernemersvereniging
• Horecaondernemers
• ANWB
• Stichting Ouderenbeleid Diever
• Historische Vereniging
• Gehandicaptenplatform

• Gemeente faciliteert en ondersteunt de 
projectgroep (basis is ‘Zo buiten Zo 
binnen’) 



Wat hebben we gedaan
• Opstellen plan van aanpak (jan-april 2017) vastgesteld door het college april 2017;

• Aanbesteding begeleiding (TAUW juni 2017); 

• Gesprekken basisscholen, Stad en Esch, Stichting Vos, provincie;  

• Diverse gesprekken achterban per instantie;  

• In opdracht van het college toegevoegd aan het project locatie Dingspilhuus en Stad en 
Esch oktober 2017 ;

• Opstellen visie door projectgroep nov. 2017- jan. 2018;

• Inloopbijeenkomst inwoners/instanties d.d. 11 december 2017, 5 juni 2018 en 8 sept 
2018;

• Opdracht gegeven aan B+O nadere uitwerking woningbehoefte locatie Dingspilhuus 27 
jan. 2018, inwonersbijeenkomst 26 juni 2018;

• Presentatie provincie 1 februari 2018;

• 4 nieuwsbrieven, vullen website etc.; 

• Concept visie akkoord projectgroep 7 febr. 2018;

• Aanbieden conceptvisie college en Masterplan stichting VoS d.d. 7 maart 2018. 
Instemming college



Afstemming met andere partijen

• Basisscholen

• Voortgezet onderwijs Stad en Esch

• Stichting Diever Village of Shakespeare

• Openbaar Vervoer – OV bedrijf

• Medewerkers gemeente Westerveld

• Provincie Drenthe;

• Drents Friese grensstreek. 



3 Ambitie 



Projectgroep Brinkenplan, Stichting VoS, Gemeente Westerveld en Provincie Drenthe 

streven samen naar een PLUS:

Een hoge kwaliteit en belevingswaarde van Diever, onderscheidend in Drenthe en 
binnen en buiten Nederland

Diever;  momentum voor WOW factor 



4 Planproces 



Planproces in hoofdlijnen

Analyse
Kennismaking 
Doelstellingen en  
waarden 

Visievorming
Terugkoppeling 
achterbannen en 
bewoners

Inrichtingsplan
Terugkoppeling 
achterbannen en 
bewoners

Definitief ontwerp
Terugkoppeling 
achterbannen en 
bewoners

Zomer 2017 Najaar 2017- Winter 2018 Voorjaar - Zomer 2018 Zomer - Najaar 2018



1. Centrumstraten

2. Marktbrink

3. Kerkbrink

4. Pleintjes / Parkeerplaatsen

N.B.

Kasteel en Achterstraat later in uitvoering

Toegevoegd:

5    Stad en Esch; sport en educatie

6    Dingspilhuus; lokale ontmoeting

Scope plangebied

3

2

4

5

6

1



Analyse beleid en gebied

• BrinQ, LOP, GSP

• Dorpsvisie, Beleidsplan brinken

• Rioleringsonderzoek, Bomenonderzoek

• Verlichtingsplan

• Cultuurhistorie en beleving

• Gebruik

• Duurzaamheid



Wat is Diever? 

Diever is een iconisch Drents brink/esdorp.

De brinken waren oorspronkelijk verzamelplaatsen voor vee,

kunnen met het nieuwe plan een markante ontmoetingsplek

voor bewoners en bezoekers worden.

In en rondom Diever liggen de essen en akkers,

die voor een karakteristiek uitzicht zorgen.

Diever, rijk aan cultuurhistorische locaties en verhalen.

Diever, gelegen tussen twee nationale parken.

Diever, één van de donkerste plekken van Nederland.

Diever, de enige plek in Nederland waar sinds 1946 jaarlijks Shakespeare vertolkingen zijn 

in het buitentheater en recent in globetheater. 



Uitvoeringsambities 

1. Een veilige verkeerssituatie creëren

2. Bijdragen aan een gezonde leefomgeving

3. Recreatie en toerisme in Diever bevorderen

4. De beleving met behulp van cultuurhistorie vergroten

5. Een klimaatbestendige en duurzame inrichting maken 



Visievorming 



Visiekaart



Kernwaarde  
Natuur/Landschap

Relatie met landschap en 
Nationaal Park versterken

• Marktbrink poortfunctie 

• Brinken groene knooppunten  

• Kerkbrink centrale dorpsfunctie

• Groenstructuren verbinden

• Verbinden met beeldende kunst



Kernwaarde  
Historie

Authentieke uitstraling benadrukken

• Profielen met dorpskarakter

• Behouden keienbestrating en symbolen

• Passend straatmeubilair

• Accenten met verlichting



Kernwaarde 
Cultuur

• Culturele activiteiten Diever faciliteren 
• Iedere locatie specifieke functiemix 
• Podium bieden voor culturele activiteiten 
• Verbinden met Shakespeare Shakespearetheater

Marktbrink

Kerkbrink

Dingspilhuus
Locatie Stad en Esch



Kernwaarde 
Recreatie / Energiek 

Beweging en ontmoeting stimuleren
• Meer ruimte voor voetgangers
• Specifieke voorzieningen doelgroepen
• Aansluiten bij Oermuseum en TIP

Ontwerp
• Ruimte voor evenementen en activiteiten
• Goed begaanbare ruimte voor voetgangers
• Spelaanleidingen Marktterrein 



Inrichtingsplan



Bestrating DieverProfielen met dorps karakter 



Straatmeubilair Diever

Referentiebeeld : ontwerpopdracht kunstenaar

Straatmeubilair  



Brink 

Uitgangspunten

• Auto is hier te gast 

• Ontmoeting en vitaliteit staan centraal

Ontwerp

• Eénrichtingverkeer

• Blauwe zone 

• De Kerkstraat wordt smaller (van 6m 
naar ca. 3,5m) 

• De brink wordt groter en groener, 
maar behoudt het oude 
stratenpatroon en omlijsting. Het blijft 
één geheel



Brink dag en nacht 



Plein Kruisstraat Peperstraat

• Verbinding tussen twee brinken

• Vergroenen plein

• Kwaliteit verhogen

• Keienrand met zitplekken

• Sierbeplanting in stijl Shakespeare

• Grote boom

Pleintje Kruisstraat



Marktterrein 

Uitgangspunten
• Poortfunctie versterken tussen 

nationaal Park, Shakespeare en Diever
• Meer gebruiksfuncties 
• Meer licht door kap bomen

Ontwerp
• Uitbreiden  P-plaats
• Nieuwe paden in half verharding
• Bankjes en speelaanleidingen
• Pleintje bij TIP met sierbeplanting, 

zitplekken en fietsenstallingen
• MTB afspoelplek
• Kunsttoevoegingen podium en 

veranda



Definitief ontwerp

Planning

• DO gereed eind oktober

• Bestemmingsplan en vergunningen tot 1 april 2019

• Opstellen contract december 2018

• Aanbesteding begin 2019

• Kap bomen jan 2019

• Start uitvoering (fasering in overleg) april 2019

• Einde uitvoering / oplevering half 2020

Projectgroep

• Na realisatie over in “overleggroep beheer Diever op Dreef”



Locaties buiten 
historisch centrum  



Dingspilhuus Openbare ruimte

Een nieuwe markthal 

en woningen

• Gekozen voor variant met markthal

• Langs Valkenakker 6 nieuwe rijwoningen 
met voorkant naar de weg en achterkant 
naar park/markthal

• Bomen (zoveel mogelijk) behouden

• Parkeren verkleinen



Onderzoek Stad en Esch 

Uitgangspunten

• Aanleg parkeervoorziening
• Relatie met omgeving door open 

inrichting
• Toegankelijkheid

• Voetpaden
• Wegen

• Entrees versterken



5 Kunstenplan 



Diever op Dreef & St Village of Shakespeare  

1

3

2

Kunstenplan



STICHTING DIEVER, VILLAGE OF SHAKESPARE 2017-2021 

Doel van de campagne:

• Ervoor zorgen dat meer mensen en ook andere doelgroepen naar Diever komen en 
langer (ver)blijven.

• De metafoor van Diever als podium is de rode draad in alle facetten. 

Diever, dé plek in Nederland waar Shakespeare beleefd kan worden



BRANDING DIEVER

1e fase vooronderzoek, karakteristieken, doelstelling campagne, uitgangspunten campagne

2e fase concept logo beeldmerk, ideevorming campagne, mediakanalen

3e fase schetsontwerp en strategie

4e fase uitwerken campagne

• De wereld als schouwtoneel is het centrale thema

• Geen disneyficatie

• Gedachtengoed van Shakespeare

• Diever als podium historie, natuur, kunst en cultuur

STUDIO DE RONNERS



All the world’s a stage, 
and all the men and women merely players



Diever op Dreef
Diever on Stage 

Eén gezamenlijk masterplan vanuit het gedachtengoed van 
Shakespeare: Diever als de plaats van handeling en wij als acteur én 
toeschouwer.

Stedebouwkundig, landschapsplan en kunstenplan samengebundeld in 
één script met het podium als metafoor, ons gezamenlijk uitgangspunt. 



WOW factor

DIEVER, THE PLACE TO BE OR NOT TO BE







































We schrijven 2021…

De dorpskern Diever heeft een nieuwe kwaliteitsimpuls: WOW!

Inwoners en bezoekers worden aangenaam getroffen door een  duurzame mix van:
- Gemoderniseerd, Drents en authentiek, eigentijds, geënt op de menselijke maat

- Een veilige plek om te wonen, werken en recreëren

- Zowel economisch als sociaal vitaal

- Kwaliteit in bestrating, meubilair en verlichting

- Zichtbaarheid van kunst en elementen in de openbare ruimte, die je in contact 
brengen met kunst en cultuur, met referentie aan Shakespeare

Diever is de plek in Nederland waar Shakespeare beleefd wordt


