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Verslag expedities Stakeholdergroep III: 
Dwingeloo, Lhee, Lheebroek, Eemster en 
omgeving 

30 mei en 6 juni 2017, Cultureel Centrum Over Entinghe Dwingeloo 

Met de stakeholdergroep III zijn op dinsdag 30 mei 2017 de expedities voor het project BrinQ gestart. 
De expedities zijn voor vertegenwoordigers van groepen inwoners (bijvoorbeeld dorpsbelangen, 
ondernemersverenigingen, boermarken et cetera). Deze vertegenwoordigers vormen een werkgroep 
van stakeholders en gaan eerst in subgroepen op expeditie. De eerste twee expedities waren met de 
eerste subgroep voor de kernen Dwingeloo, Lhee, Lheebroek, Eemster en omgeving was in en rond 
het Cultureel Centrum over Entinghe in Dwingeloo.  

 

Expeditie 1: 
Na een korte kennismaking ging de groep van 8 personen naar buiten. Tijdens de wandeling over de 
Entingheweg en de Bruges vertelden Dirk Buiter van de gemeente Westerveld en Dion Koens van BTL 
Advies over de vele facetten van de openbare ruimte en de keuze die aan het beheer en inrichting 
daarvan ten grondslag liggen.  

Na het gesprek buiten ging de bijeenkomst binnen verder met het maken van ‘mindmaps’. Op deze 
‘mindmaps’ zette ieder voor zich, wat kwaliteit in de openbare ruimte voor hem of haar betekent. In de 
daaropvolgende discussie kwamen interessante overeenkomsten maar ook tegenstellingen naar voren. 
De begeleiders van het proces hebben de ‘mindmaps’ samengevoegd tot een gezamenlijke mindmap 
voor de hele subgroep. Het resultaat hiervan staat op de volgende pagina. 

In het tweede deel van de bijeenkomst spraken de stakeholders in twee deelgroepen over de waarden 
(zoals rust, ruimte, a of netjes) waaraan een goede openbare ruimte moet voldoen. Dit gebeurde aan 
de hand van de vier onderstaande werelden: 

 

 

 

 
Expeditie 2: 
Na een korte terugkoppeling van de samengevatte resultaten van de vorige bijeenkomst is de groep 
verdergegaan met het concretiseren van twee centrale kwaliteitsthema’s op de mindmap: 
multifunctioneel en uitstraling. Aan de hand van twee creatieve werkvormen heeft de groep bepaald, 
welke attributen en elementen in de openbare ruimte helpen om deze kwaliteitsthema’s te stimuleren 
en te faciliteren.  

Het tweede deel van de bijeenkomst bestond uit het in kaart brengen van de in de eerste expeditie 
bepaalde werelden. Per dorp en omgeving is met gekleurde cirkels op de kaart aangegeven welke 
wereld waar gewenst is. Daarnaast is per deelgebied een prioritering aangegeven voor het beheer en 
onderhoud, door het toekennen van een cijfer op een schaal van 1 [laag] tot 5 [hoog]. Daarnaast hebben 
de deelnemers met een plusteken aangegeven waar volgens hen de kwaliteit wel omhoog kan. Het 
resultaat hiervan staat op de volgende pagina. 

 
Vervolg: 
De resultaten van deze expedities worden met de resultaten van de overige drie subgroepen 
samengebracht in een centrale visie voor gebruik en beleving van de openbare ruimte. Als alles volgens 
planning verloopt, wordt deze visie op 11 juli 2017 in concept gepresenteerd aan de totale groep van 
stakeholders. De deelnemers worden hier nog voor uitgenodigd.  

 

 

Rode wereld: vitaliteit 
 

Energiek, eigenzinnig, 
verassend, actief.   

Blauwe wereld: 
structuur 

 
Structuur, orde en 

netheid. 

 Gele wereld: 
Authentiek 

 
Van origine, cultuur-

historisch,  
landschappelijk 
karakter, dorps 

 Gele wereld: 
avontuur 

Vernieuwend, ontdekken, 
omdenken, verrassend. 

Groene wereld: 
harmonie 

Rust, samen, gemak en 
harmonie. 

Groene wereld: 
harmonie 

 
Rust, samen, gemak 

en harmonie. 

https://www.brinqwesterveld.nl/expedities


2 
 

 

Resultaten 

Samengevoegde Mindmap 
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Waarden: 

Groep 1: Authentiek & Vitaal Groep 2: Verbinden, landschapswaarde en 

gastvrijheid 

Gele wereld: authentiek 

 Oude deel Dwingeloo 

 Open plekken in de dorpen behouden 

 Begraafplaats (toegankelijk) 

 Buitenplaatsen 

Rode wereld: Vitaal 

 Wandelroutes 

 Beweegroutes voor ouderen 

 Verbinding met dorp met alle wandel- en 

fietspaden 

 Extra aandacht water 

Gele wereld: authentiek in de dorpen 

Groene wereld: harmonie op de brinken 

Rode wereld: vitaliteit op de (sport-) velden en 

evenemententerrein 

Blauwe wereld: Entrees dorpen (mooi) 

 

Verbinden mensen met de natuur (biodiversiteit 

Behouden en benutten van oorspronkelijke 

waarden van het landschap 

 

 

 

 

Mindmap geconcretiseerd 

 

Uitwerking waarde Uitstraling (werkvorm negatief brainstormen en omdraaien): 
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Uitwerking waarde Multifunctioneel (werkvorm denken vanuit een ander): 
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Werelden in kaart en prioritering beheer en onderhoud: 

Dwingeloo (van de dorpen Eemster, Lhee en Lheebroek was niemand aanwezig): 

 


