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Leeswijzer

Dit rapport beschrijft enerzijds het gevolgde proces van de
projectuitvoering, anderzijds de inhoud van het eigenlijke
Dorpsomgevingsplan Anloo. 

Voor wie onbekend is met het instrument Dorpsomgevings-
plan geeft de Inleiding een goed overzicht. Het Belevings-
onderzoek behandelt de resultaten van het onderzoek naar
de opvattingen en waardering van het dorpslandschap door
de bewoners, die vervolgens samengevat worden in Lokaal
Programma.
Het Gebiedsprogramma geeft een overzicht van het relevante
beleid van overheden, maatschappelijke trends en andere
ontwikkelingen die het dorp aangaan. In Confrontatie wordt
dit vergeleken met het Lokaal Programma, op knelpunten en
overeenkomsten.

De planinhoud wordt weergegeven in Dorpsomgevingsplan
en de bijbehorende gevouwen plankaart achterin het rapport.
De Lokale Agenda tenslotte behandelt de overleg- en project-
initiatieven die kunnen worden genomen in de uitvoering
van het Dorpsomgevingsplan Anloo.
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Nationaal Landschap 
Ten tijde van de aanmelding van Anloo organiseerde de
BOKD in 2001 vanuit haar aanjaagfunctie voor participatie 
in het gebiedsgericht beleid twee informatieavonden, in
Oudemolen en in Gasteren. Anderen, Gasteren en Anloo 
toonden toen hun gezamenlijke interesse in de ontwikkeling
van een dorpsomgevingsplan. 
In dezelfde periode trad de zogenoemde Voorbereidingsgroep
voor het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa
regelmatig naar buiten. In het gebied werden workshops en
informatieavonden georganiseerd rond het uitwerken van
een Beheer-, Inrichting- en Ontwikkelingsplan (BIO-plan). 
Er bestond bij de bewoners echter nog veel onduidelijkheid
over de voorgestelde ontwikkeling, die toch erg veel weg had
van behoud. Desalniettemin was er een apart thema Wonen
en leefbaarheid, met aansprekende doelen en het instrument
Dorpsomgevingsplan dat met name werd genoemd.
In juni 2002 stelde de Voorbereidingsgroep NBEL het BIO-
plan vast en kon vervolgens een bestedingenplan 2003 voor
de uitvoering van de eerste maatregelen opgesteld. De 
financiering bestaat uit een rijksbijdrage (‘parkenpot’), 
naast cofinanciering door gemeenten, terreinbeherende 
organisaties en particulieren. In december 2002 stelde 
minister Veerman officieel het NBEL Drentsche Aa en het 
bijbehorende Overlegorgaan in. 

Inleiding De aanleiding voor het maken van een Dorpsomgevings-
plan Anloo ligt in de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie
voor het Nationaal beek- en esdorpenlandschap (NBEL)
Drentsche Aa. Die strategie is vastgelegd in het Beheer-,
Inrichting- en Ontwikkelingsplan en diverse uitwerkingen
daarvan. Dorpen kunnen middels het instrument Dorps-
omgevingsplan een eigen inbreng leveren.

1.1 Kaderproject Dorpsomgevingsplan 

Aanmelding Anloo
Het begrip Dorpsomgevingsplan (afgekort DOP) is betrekkelijk
nieuw en wordt pas enkele jaren als instrument voor 
ruimtelijke planvorming genoemd, voor het eerst in de 
experimentele projectuitvoering Dorp 2000anno en recenter
in het vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan (POP-II). 
Het Dorpsomgevingsplan wordt als kaderproject door de
Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) aan-
geboden aan haar leden-dorpen. Zo kan vorm gegeven worden
aan de door bewoners gewenste ruimtelijke ontwikkeling 
van hun dorpsgebied. Vooral in gebieden waar ingrijpende
ruimtelijke veranderingen worden voorzien kan een DOP 
worden ingezet om deze veranderingen te kunnen sturen. 

Diepje Bieten op de molenes
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Dorpshuisproblematiek
Hoewel bij de aanmelding niet als aanleiding genoemd, 
werd al snel duidelijk dat de problematiek rond het dorps-
huis in Anloo een belangrijk DOP-onderwerp zou worden.
Gedurende het belevingsonderzoek is uitgebreid stilgestaan
bij het ontstaan van het probleem, dat kortweg neerkomt op
de onvoldoende accommodatie voor het verenigingsleven. 
De Homanshof bood eerder onderdak aan diverse verenigin-
gen, evenals C.R. Hollander. Door verkoop van Homanshof
aan SBB en onenigheid met de horecaondernemer werden
veel verenigingen dakloos. Er is met subsidie van de gemeen-
te en veel vrijwilligerswerk een ruimte bij de OBS-Anloo 
ingericht als dorpshuis dat echter volgens velen te klein is. 

Herziening bestemmingsplan 
Als gevolg van de gemeentelijke herindeling in 1998 beschikt
de gemeente Aa en Hunze nu over ongeveer tweehonderd-
vijftig documenten aan geldende bestemmingsplannen.
Afgezien van het feit dat een deel ervan verouderd is en 
herziening behoeft wil het gemeentebestuur de plannen zelf
meer harmoniseren. Belangrijke elementen daarin zijn het
volgen van eenzelfde systematiek in de planvorming en het
digitaliseren van de documenten. Voor de komende jaren
heeft de gemeente een planning uitgezet waarin de drie 
dorpen betrekkelijk vooraan staan. Anderen in 2005, Anloo 
in 2006 en Gasteren in 2004, met dien verstande dat ook 
voor laatstgenoemd dorp het Dorpsomgevingsplan wordt
afgewacht.
Overigens is er voor het buitengebied van de voormalige
gemeente Anloo, waartoe de drie dorpen behoorden, nog in
1997 een bestemmingsplan buitengebied ontwikkeld. Recent
werd uitvoering gegeven aan het bestemmingsplan voor de
nieuwbouw aan de oostzijde van Anloo.
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1.2 Projectorganisatie

Vereniging Dorpsbelangen, werkgroep DOP en BOKD
Op de informatieavond over participatie in gebiedsgericht
beleid reageerden Anderen, Gasteren en Anloo gezamenlijk
op het aanbod voor de ontwikkeling van een DOP. Er was op
dat moment echter geen uitzicht op financiering van de 
projectuitvoering, omdat de Subsidieregeling Gebiedsgericht
Beleid (SGB) nog niet kon worden ingezet en het BIO-plan
geen uitvoeringsprogramma kende. Uiteindelijk kon de uit-
voering van de eerste fase, het belevingsonderzoek, worden
ingericht als een afstudeervak door Wendy Klazenga, bij het
Van Hall Instituut in Leeuwarden. Deze zou parallel in de
drie dorpen plaatsvinden. 

Samenstelling werkgroep
De studieplanning van Wendy Klazenga leidde echter tot een
uitvoering van het belevingsonderzoek in de zomer van 2002.
Niet bepaald een gunstig tijdstip voor het werven van vrij-
willigers. De besturen van de dorpsbelangenorganisaties
slaagden er desondanks in om werkgroepen te formeren. 
In Anloo trad een voldoende grote werkgroep aan, met ver-
tegenwoordigers vanuit Dorpsbelangen, Plattelandsvrouwen,
ondernemers, boermarke en het dorpshuis. Ook was er
contact met OBS Anloo. Plaatsvervangers participeerden in
de vergaderingen van de werkgroep, als inbreng nodig was. 

In de tweede fase van de projectuitvoering vernieuwde de
werkgroep zich enigszins. Froukje Bruins en Yntze Haitsma
traden terug en hun plaats werd ingenomen door Gerdien
Koning, Guus Houtsma en Jan Mulder.
Aan deze nieuwe werkgroep werden vervolgens agendaleden
van gemeente en provincie toegevoegd. 

De BOKD als coördinator
Bij de uitvoering van het belevingsonderzoek door Wendy
Klazenga trad Gerard Wezenberg op als stagebegeleider en
projectcoördinator. In de fase van de planvorming leverde 
hij ook een inhoudelijke inbreng. Hij was tevens verant-
woordelijk voor de eindrapportage.

Inbreng agendaleden
De agendaleden vanuit de gemeente en de provincie hadden
een inbreng in de tweede fase van de projectuitvoering, 
de planvorming. Hun taak was het zogenoemde Gebieds-
programma helder en overzichtelijk te presenteren aan de
werkgroep en om vervolgens de discussie hierover aan te
gaan in de confrontatie met het Lokale Programma. Verder
dienden zij bij de uitwerking van het Dorpsomgevingsplan
en de Lokale Agenda de uitvoerbaarheid van de voorstellen
(technisch, financieel en procedureel) aan te geven.

Een dorpsomgevingsplan is een visie van bewoners op de
door hen gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het
dorpsgebied. De ruimtelijke kwaliteiten, de identiteit 
van het dorpsgebied en de verwachtingen van bewoners 
worden door een zogenoemd belevingsonderzoek 
achterhaald. Door lokale deskundigheid van bewoners via
een participatieve benadering te koppelen aan 
professionele deskundigheid van bijvoorbeeld een 
landschapsarchitect ontstaat er een inhoudelijk beter
plan, met draagvlak onder bewoners. 

Een dorpsomgevingsplan is een belangrijk document
voor een dorpsbelangenorganisatie in het overleg met
overheden, instellingen en de eigen achterban. 
Er worden uitvoeringsgerichte projecten uit afgeleid, 
de zogenoemde Lokale agenda, voor de korte of langere
termijn. De uitvoeringskansen hangen samen met de
beschikbaarheid van subsidies, de samenwerking met
partners en de inzet van de bewoners, waar die nodig
blijkt. Een dorpsomgevingsplan is bovenal een plan dat
nooit af is en vereist steeds een bijstelling naar de
actualiteit.

Box 1 
Wat is een dorpsomgevingsplan

Werkgroepvergadering met agendaleden
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Intermezzo
Aanvankelijk was het de bedoeling van de BOKD om Wendy
Klazenga ook direct in te zetten bij de uitvoering van de 
tweede fase van de projectuitvoering. De financiering bleef
echter uit. Er was nog geen uitsluitsel over de SGB-regeling 
en onderhandelingen van de BOKD met de provincie over een
DOP-financiering op langere termijn vorderden onvoldoende.
Wel was het mogelijk om een beroep te doen op het bestedin-
genprogramma 2003 van het NBEL Drentsche Aa. 
De gemeente Aa en Hunze had inmiddels uit eigen beweging
een budget op haar begroting voor 2003 gereserveerd voor 
de uitvoering van twee DOP’s, waarvan één in Anderen.
In maart 2003 praatte de BOKD de drie dorpen bij. Besloten
werd om de uitvoering van de tweede fase op te schorten. Het
oorspronkelijke voornemen om één DOP voor de drie dorpen
gezamenlijk te maken was gezien de BOKD-werkplanning niet
haalbaar. Toen kwam de BOKD met de provincie, gemeente Aa
en Hunze, en Stamm tot overeenstemming over een ad hoc
financiering, waarin gebruik werd gemaakt van de LEADER+
regeling. De ontwikkeling van Dorpsomgevingsplannen
(BOKD) en Dorpsagenda’s (Stamm) werden ondergebracht 
in het project ‘Plattelandsvernieuwing nieuwe stijl’.
Het gemeentebudget voor aanvankelijk één DOP was toe-
reikend voor de cofinanciering van de tweede fase in drie 
dorpen. Anloo startte daarmee in het voorjaar van 2004.

Publiciteit
Anloo beschikt over een eigen periodiek ‘Dorpsnieuws’, 
waarin maandelijks de school en verenigingen hun activi-
teiten kunnen aankondigen. Om verslag te doen van de 
stand van zaken in de projectuitvoering werden vaak aparte
DOP-bewonersbrieven uitgebracht, met vooraankondigingen
in het ‘Dorpsnieuws’.

1.3 Projectuitvoering in fasen

Belevingsonderzoek
Het project DOP-Anloo is voortgekomen uit de werving van
de BOKD in het kader van haar aanjaagfunctie gebiedsgericht
beleid. Met de beperkte middelen kon het project alleen 
gestart worden in het kader van een afstudeervak bij het 
Van Hall Instituut te Leeuwarden. Op dat moment vertrouwde
de BOKD op een continuering van de aanjaagfunctie en
financiering van de DOP-projecten vanuit de SGB-regeling.
De eerste fase van de projectuitvoering Dorpsomgevingsplan
is het belevingsonderzoek onder de bewoners naar de eigen
voorstelling en waardering van de woonomgeving (perceptie).
In de lijn van Dorp 2000anno deed Wendy Klazenga onder-
zoek naar de bruikbaarheid van een aantal nieuwe methoden.
Een nieuw aspect daarbij was de communicatieve waarde,
vooral omdat de werkgroepen van de drie dorpen ook op
bovenlokaal niveau met elkaar van gedachten wisselden.
De uitkomsten van het belevingsonderzoek werden 7 augus-
tus 2002 gepresenteerd op een goed bezochte bewonersavond
in dorpshuis ‘Oes Stee’ te Anderen. Ze zijn kort daarna vast-
gelegd in een aparte rapportage (ongepubliceerd).

Bewonersavond belevingsonderzoek
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Planvorming
De fase van de planvorming begon met de formulering van
het Lokale Programma op basis van de rapportage van het
belevingsonderzoek uit 2002. De draad was snel opgepakt.
Inmiddels was ook het BIO-plan voor het Drentsche Aa 
gebied gepubliceerd en ieder werkgroeplid kreeg de beschik-
king over een exemplaar om zich voor te bereiden op het
Gebiedsprogramma. Het BIO-plan bleek hiervoor bij uitstek
geschikt, omdat het allerlei overheidsbeleid en ontwikkelin-
gen op elkaar betrekt. De agendaleden werden gevraagd om
een toelichting te geven op het Gebiedsprogramma, in een
confronterende maar waardevolle vergadering.
Het Ontwerpatelier vond plaats op zaterdag 6 november 2004
in de Koningsherberg. Er werd twee keer eenzelfde sessie 
met bewoners gehouden aan de hand van ontwerpopgaven.
De opkomst was goed. Bewoners die gaandeweg de dag 
binnenliepen schoven aan bij groepjes en leverden hun 
inbreng. Het Ontwerpatelier werd plenair afgesloten. 
De bewoners meldden na afloop de discussie waardevol te
hebben gevonden. 

Rapportage
De eerste teksten van het concept-Dorpsomgevingsplan 
gingen vergezeld van een grote overzichtskaart, met daarin
de diverse ruimtelijke voorstellen. Opnieuw gaven de voor-
stellen die betrekking hadden op het natuur- en landschaps-
beheer door landbouwbedrijven aanleiding tot discussie.
Vooral het voorstel tot inplaatsing en nieuwbouw van 
verbrede bedrijven. Verkeersmaatregelen en voorstellen 
voor oplossing van de parkeerproblematiek bleken moeilijk
te onderbouwen, omdat het BIO-plan geen duidelijke 
prognoses voor het recreatief verkeer geeft. 
Op 10 maart 2005 verzorgde de werkgroep een Powerpoint-
presentatie van het concept-Dorpsomgevingsplan voor een
volle zaal. De gepresenteerde voorstellen gingen een deel 
van de aanwezigen te ver, maar dit leverde ook de gespreks-
stof voor de groepsdiscussies na de pauze. Bij de afsluiting
zegde de werkgroep de zaal toe het definitieve Dorps-
omgevingsplan op een extra bewonersavond te zullen voor-
leggen aan de bewoners. Deze vond plaats op 22 juni 2005.

Uitgestelde afronding
De rapportage van het Dorpsomgevingsplan vond versneld
plaats in juni, vrijwel tegelijkertijd met die van Anderen en
Gasteren. De accentverschillen tussen de drie dorpen, die in
het belevingsonderzoek in 2002 al aan het licht kwamen, 
zijn in de plannen zeker herkenbaar. 

Eerste fase: belevingsonderzoek
1 Informatieavond voor bewoners

Het project wordt toegelicht en bewoners kunnen 
intekenen. 

2 Uitvoering methoden belevingsonderzoek
Drie tot vijf methoden, met wisselende groepen 
bewoners.

3 Tussentijdse presentatie
De uitkomsten belevingsonderzoek worden besproken.

4 Bewonersavond
De eerste fase wordt afgesloten, eventueel combinatie
met stap 5.

Tweede fase: planvorming
5 Formulering Lokaal Programma

Alle voorstellen uit het belevingsonderzoek worden 
geordend naar thema’s 

6 Formulering Gebiedsprogramma
Middels studies van nota’s enz. worden de kaders 
verkend waaraan een DOP zich moet houden. 

7 Confrontatie Lokaal- en Gebiedsprogramma
Knelpunten en overeenstemming tussen beide worden 
duidelijker.
Het Lokaal Programma wordt verder aangescherpt.

8 Ontwerpatelier 
Een actieve inloopdag voor bewoners, die onder 
begeleiding kunnen praten en schetsen. Er ontstaan 
ook nieuwe ideeën. 

9 Uitwerking Dorpsomgevingsplan
De werkgroep maakt een concept-plan en onderbouwt 
de keuzen. De landschapsarchitect maakt de kaart.

10 Bewonersavond als afsluiting
Het Dorpsomgevingsplan wordt gepresenteerd door 
de werkgroep en het bestuur DB ontvangt de 
rapportage.
Voorzet voor een Lokale Agenda van projectinitiatieven.

Box 2 
De projectuitvoering in stappen

Ontwerpatelier



10Dorpsomgevingsplan Anloo

Collage



11Dorpsomgevingsplan Anloo

Acht methoden voor belevingsonderzoek
In haar afstudeervak sloot Wendy Klazenga aan op de project-
ervaringen van Dirk Jasper Keegstra in de DOP’s van
Spijkerboor-Annerveen en Buinen. De sleutelbegrippen in 
de beoordeling van de methoden voor belevingsonderzoek
waren informatie, communicatie en draagvlak (voor het DOP-
voorstel). Een nieuw element was bovendien het onderscheid
in niveau’s, van eigen groep, het dorp en van de dorpen 
gezamenlijk. Er zijn acht methoden ontwikkeld, waarvan de
Schoolmethode en Historische Excursie eerder ook in Dorp
2000anno waren toegepast. De methode Dorpshuisdiscussie 
is een variant op de Huiskamerdiscussie, bedoeld voor een
bespreking tussen de drie werkgroepen over hun dorps-
identiteit.
De methoden Collage, Woordenmix, Rollenspel, Beeld-
spraak, Praatplaat waren nieuwe methoden. Woordenmix viel 
overigens al snel uit door een absoluut gebrek aan jeugdige
deelnemers. Wendy Klazenga heeft de methoden met 
wisselende groepen bewoners en met de werkgroepen uit-
gevoerd en geprobeerd hun bruikbaarheid te kwantificeren.
Een belangrijke conclusie was dat methoden aan effectiviteit 
winnen door ze in een bepaalde combinatie uit te voeren.

In het belevingsonderzoek worden de lokale deskundigheid
en de wensen van bewoners ontsloten. Dat gaat middels
de uitvoering van methoden, die deels op hun bruikbaar-
heid moesten worden getoetst in het afstudeervak.
De uitkomsten van het belevingsonderzoek vormen het
basismateriaal voor het formuleren van het Lokale
Programma: de uitgangspunten en voorstellen voor het
Dorpsomgevingsplan.

2.1 Onderzoek naar methodieken

Perceptie van bewoners
Het onderzoek naar de ‘perceptie’ van bewoners is gekoppeld
aan een zogenoemde participatieve of interactieve benade-
ring in de ruimtelijke planvorming. Belanghebbenden, 
zoals bewoners of hun dorpsbelangenorganisaties, worden 
nadrukkelijk in het hele proces van planvorming betrokken.
Perceptieonderzoek betekent het achterhalen van de lokale
ervaringen, de deskundigheid en de waardering van het
dorpslandschap. Dat gebeurt systematisch, door gebruik 
te maken van specifieke methoden. Methoden die eerder 
ontwikkeld en beproefd werden in het project Dorp
2000anno.

Belevings-
onderzoek

Gerard Wendy
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Beeldspraak 
Achtergrondkennis van de problematiek in een dorp is een
voorwaarde voor de uitvoering van de Beeldspraak. Belang-
rijke punten worden gekoppeld aan algemene maatschappelijke
trends voor de toekomstige dorpsontwikkeling, 
in de vorm van drie scenario’s. De werkgroepleden gebruiken
deze als bouwstenen voor hun eigen beeldspraak. In de 
werkgroep worden deze vervolgens besproken en weer 
geïntegreerd in een nieuwe beeldspraak.
Een arbeidsintensieve methode, zowel in de voorbereiding 
als de verwerking, maar de moeite waard. Het levert enorm 
veel voorstellen op. De ‘beeldspraak’ is overigens in een tekst 
gegoten. Waar de Collage nog algemene uitspraken opleverde,
worden deze in de Beeldspraak veel concreter.
De voorstellen betreffen de inrichting van landbouwbedrijven
met nevenactiviteiten, een beheerste recreatieve ontwikke-
ling, de regeling van het natuurbeheer door (hobby)boeren,
de betekenis van het dorpshuis voor een actief verenigings-
leven, (onderzoek), specialistische winkeltjes en behoud van
de rijdende winkel, een goedlopend OV en schoolbus, en een 
verkeersplan. 

2.2 Uitkomsten van het belevingsonderzoek

Collage
Door werkgroepleden en bewoners zijn zes collages gemaakt
en besproken. De methode werd als kennismaking en als 
activiteit zeer gewaardeerd. De collages laten duidelijk zien
(beelden) waaraan wordt gerefereerd als men de dorps-
karakter wil aangeven. Ook komen de eerste voorstellen naar
voren, die echter nog erg algemeen zijn: behoud van de land-
bouw i.v.m. het dorpsbeeld, minder grootschalige natuur,
samenwerking landbouw-natuur, behoud van het dorps-
karakter, kleinschalige (nieuwe) bedrijvigheid in de recreatie. 

Dorpshuisdiscussie
Uit de bespreking van de collages komt een beeld van het
dorpskarakter naar voren, waarin Anloo zich op bepaalde
punten onderscheidt van Anderen en Gasteren. In de
Dorpshuisdiscussie werd gevraagd het eigen dorp ‘te 
promoten’ of een belangrijk ‘probleem’ te behandelen. 
Anloo noemt haar dorpshuisproblematiek. Op een kaart van
de dorpskom zijn alle verenigingen en activiteiten met vlag-
getjes weergegeven. De vlaggetjes zijn in de afgelopen jaren
gemigreerd van het ene naar het andere onderkomen en 
ontberen nu vaak een goede voorziening. Yntze Haitsma 
laat daarop een ontwerp voor uitbreiding van het dorpshuis
zien. 

Schoolmethode
Een kleine groep leerlingen van groep 7-8 van OBS Anloo
geeft de wensen voor het eigen dorp weer in een tekening/
collage. De voorstellen hebben betrekking op eigen belangen,
zoals herstel van de speelvoorziening bij de school, als op
algemene belangen. Zo wordt aangegeven dat de ABZ toren
best verbouwd kan worden en wordt het effect van het 
verkeer op de ozonlaag geïllustreerd. Het parkeren zou het
beste ondergronds kunnen plaatsvinden, onder de brink bij
de kerk. De kinderen pleiten voor een Anloo dat niet verder
uitgebreid en gemoderniseerd wordt. De speelvoorziening bij
de school is nog tijdens de projectuitvoering gerealiseerd. 

Woordenmix
De methode is gestrand in de uitvoering, dus zonder resultaat
gebleven. 

Historische excursie
Dorpskenners verzorgen een historische wandeling rond 
het dorp. De excursie wordt geheel door hen voorbereid en
uitgevoerd. Langs de route worden wetenswaardigheden 
over plekken verteld aan de groep bewoners, wat aanleiding
geeft tot gesprek en discussie. 
Voorstellen betreffen behoud van het landschap met plaatse-
lijk wat verbeteringen, een wandelpad van Molenberg naar
Evertsbos, herstel van de Speulkoel en het Staolengat. 

Dorpshuisdiscussie Schoolmethode Beeldspraak
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Rollenspel
Uit de Beeldspraak van de werkgroep vallen mogelijke 
belangenconflicten eenvoudig af te leiden. Zo is voor Anloo
het ‘levend bezoekerscentrum’ in samenhang met de 
‘toegangspoort NBEL’ als onderwerp voor het Rollenspel voor-
bereid. Verplaatsen in andermans positie en argumentatie,
strategisch danwel communicatief handelen en het zoeken
naar consensus zijn de elementen in het spel. Bovendien
moet ieder werkgroeplid een ander lid observeren bij de
rolopvatting. 
De deelnemers hebben geen weerstand tegen de ‘toegangs-
poort’, maar hangt alles af van de uitwerking. Recreanten
zorgen ook voor meer bedrijvigheid. Een SBB-bezoekers-
centrum kan gekoppeld worden aan een multifunctioneel
centrum. Maar meer recreatieverkeer is alleen aanvaardbaar
bij de aanpak van de hoge snelheid. 

Praatplaat
Alle voorstellen uit de voorgaande methoden worden ruimte-
lijk weergegeven in een overzichtskaart van het dorpsgebied
op A0-formaat. Het dorpsgebied is daarbij in landschaps-
eenheden verdeeld en de voorstellen zijn geordend in een
aantal functies. Bovendien worden deze functies ‘verbeeld’
door elementen uit de Collage, aangegeven langs de rand
van de overzichtskaart. Voor het eerst worden de ruimtelijke
voorwaarden en landschappelijke karakteristieken bespreek-

baar gemaakt. Ook daarin treden knelpunten op en moeten
afwegingen worden gemaakt. Integratie of segregatie van
voorstellen? Veel voorstellen krijgen nu letterlijk een plek. 
In Anloo worden twee locaties voor nieuwe landbouw-
bedrijven aangeduid, agrarisch natuurbeheer blijkt niet
interessant voor standaardbedrijven en zou kunnen worden
verricht door de hobbyboeren. Er kunnen twee campings in
het dorp ingericht worden, liever niet in het buitengebied.
Beter bewegwijzerde P-plaatsen en een verkeersveilige dorps-
kom. Een multifunctioneel centrum bij de Homanshof, 
aangevuld met (nieuwe) bedrijvigheid langs de Brinkstraat,
Annerweg en Lunsenhof. Verschillende boerderijen lenen
zich voor verbouw tot appartementen. De Praatplaat vormt
de eerste aanzet tot de planvorming, in de tweede fase van 
de projectuitvoering. 

Evaluatie methoden
Bepaalde methoden winnen aan effectiviteit of zijn zelfs
alleen dán uitvoerbaar als ze in een bepaalde volgorde 
toegepast worden. Zo scoren de methoden Beeldspraak en
Praatplaat hoog als zij worden voorafgegaan door methoden
als de Collage. Laatstgenoemde methode is ook uitermate
geschikt bij een kennismaking met elkaar of het dorp. Het
Rollenspel draagt in deze opzet (rolwisseling, observatie) bij
aan wederzijds begrip en het zoeken naar consensus.

Rollenspel Praatplaat
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• Nieuwe boerderijplaatsen aan de Anderenseweg en 
Schipborgerweg moeten worden onderzocht.

• In plaats van grootschalige natuur en landgoederen moet 
er gezocht worden naar een nieuwe combinatie van 
natuur en landbouw, bijvoorbeeld in agrarisch natuur-
beheer en betere regeling voor (hobby)boeren met SBB.

• Het huidige landschap moet behouden blijven, maar wel 
met ruimte voor vernieuwing, zoals de recreatieve ontwik-
keling binnen het NBEL.

• Meer doorzichten in het landschap houden en terug-
brengen, met name langs het beekdal.

• Verbouw van boerderijen tot appartementen voor zowel 
starters als senioren, waarvoor verschillende boerderijen 
in aanmerking komen.

• Ruimte voor hobbyboeren rond de dorpskom.

2 Er moet een goede dorpshuisvoorziening komen  
voor het verenigingsleven in Anloo. De huidige 
voorziening is absoluut onvoldoende.

• Een goede samenwerking tussen de dorpshuizen van 
Anloo, Anderen en Gasteren. Anloo kan zich o.a. ook 
richten op de aan OBS verbonden voorzieningen en gaat 
een haalbaarheidsplan opstellen.

• Een samenwerking met Anderen en Gasteren bij het 
organiseren van diverse voorzieningen en feesten.

Het Lokaal Programma vormt het sluitstuk van het bele-
vingsonderzoek. De uitkomsten zijn door de werkgroep
geordend naarvijf thema’s, waaronder vervolgens de
voorstellen voor het dorpsomgevingsplan zijn genoemd.
Zo is het programma controleerbaar voor bewoners.

Vijf thema’s
De uitkomsten van het belevingsonderzoek in Anloo zijn
geordend naar vijf thema’s. 
De thema’s die betrekking hebben op de beheerste ontwikke-
ling van de recreatie en  op de verkeersveiligheid hebben 
veel raakvlakken. Ook het tweede thema kan niet losgezien
worden van de meer algemene problematiek van het land-
schapsbeheer. 
De volgorde is niet willekeurig. Het toekomstig beheer van
het dorpslandschap heeft de meeste prioriteit, op de voet
gevolgd door een goede dorpshuisvoorziening.
De verkeersproblematiek is een zaak die al heel lang speelt,
met name de voor schoolkinderen gevaarlijke oversteek op 
de Brinkstraat. 

1 De landbouw is belangrijk voor het landschapsbeeld 
van Anloo en moet daarom behouden blijven.

• De bestaande bedrijven moeten behouden blijven. Zij zijn 
de basis voor het landschapsbeheer.

Lokaal programma
Ruimte hobbyboeren Herbestemming
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5 Anloo moet weer een aantrekkelijk en verkeersveilig 
dorp worden, voor bewoners én voor recreanten die 
het dorp bezoeken.

• Terugdringen van het sluipverkeer (vooral woon-werk) en 
de hoge snelheid van automobilisten, door middel van een 
verkeersplan (samen met Gasteren)

• Een goede, realistische uitwerking van de aanwijzing tot 
toegangspoort

• Verbetering openbaar vervoer en behoud van de Magic 
Schoolbus, tegen een lagere prijs.

• Het beter benutten of aanvullen van de parkeervoor-
zieningen in het dorp, met name voor bezoekers van de 
horeca, kerk en Homanshof.

Discussiepunten
De uitkomsten van het belevingsonderzoek laten ook 
spanningen zien tussen belangen en opvattingen. Door deze
te benoemen als discussiepunten bij het Lokale Programma
wordt duidelijk waar de ambitie van de werkgroep precies
ligt. Het Lokale Programma wordt hierdoor evenwichtiger 
en dat is van belang bij de confrontatie met het Gebieds-
programma.
Een voorbeeld daarvan is het pleidooi voor een beheerste 
ontwikkeling van recreatie en toerisme, waarbij nieuwe voor-
zieningen ook voor bewoners van belang moeten zijn. Maar
zijn er voldoende exploitatiemogelijkheden? Moet je als 
bewoners ondernemersinitiatieven voorschrijven of niet? 
De landbouw wordt gezien als belangrijke beheerder van het
landschap, maar de groep boeren die het betreft zijn minder
geïnteresseerd in een expliciet natuur- en landschapsbeheer.
En wat te doen als er geen andere beheerders opstaan?

• Benutten van de meerwaarde van de OBS Anloo in het 
aanbod, zoals BSO, jeugdsoos enz.

3 Er zijn allerlei plekken in de dorpsomgeving die 
opgeknapt kunnen worden.

• Een wandelpad van de Molenberg naar het Evertsbos.

• Herstel van het ‘Staolengat’ aan de Annerweg.

• Herstel van het voormalig openluchttheater ‘De 
Speulkoel’.

• Herstel van de singelbeplanting bij de camping en 
nieuwbouw.

4 Een beheerste ontwikkeling van toerisme en 
recreatie, met een voorkeur voor kleinschalige 
voorzieningen die ook voor bewoners van belang 
zijn.

• Meer specialistische winkeltjes die (mede) op toeristen 
gericht zijn, aan de ‘doorgaande route’ door Anloo.

• Verruiming van de mogelijkheden binnen het 
bestemmingsplan.

• Behoud van de rijdende winkel voor ouderen.

• Enkele nieuwe (mini)campings in het dorpsgebied, mits 
goed landschappelijk ingepast.

• Meer bed & breakfast voorzieningen in het dorpsgebied.

Meer specialistische winkeltjes… Gevaarlijke oversteek!
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Beheer-, Inrichting- en Ontwikkelingsplan
De staatssecretaris nam het advies over en droeg een
Voorbereidingsgroep Nationaal beek- en esdorpenlandschap
(NBEL) op een ontwikkelingsplan te schrijven. Dit Beheer-,
Inrichtings- en Ontwikkelingsplan (BIO-plan) kwam tot stand
door de inbreng van diverse workshops en werkgroepen en
werd vastgesteld in juni 2002. 
Na een beschrijving van het unieke karakter van het 
‘laaglandbeek-landschap’ worden streefbeelden voor de 
(middel)lange termijn gegeven en vertaald naar doelen en
maatregelen. Er wordt geen nieuw beleid geformuleerd, maar 
bestaand beleid geïntegreerd. Het bestaand beleid wordt op
Europees-, landelijk-, provinciaal-  en gemeentelijk niveau in
kaart gebracht in relatie tot de streefbeelden. Tenslotte volgt
een planbeschrijving naar verschillende functies/thema’s.
Jaarlijks wordt een bestedingenprogramma vastgesteld voor
de uitvoering van projecten en maatregelen, afgeleid van een
meerjarenprogramma NBEL.

Recreatief mobiliteitsplan
Eén van de eerste uitwerkingen van het BIO-plan betreft het
Recreatief mobiliteitsplan uit juni 2003. Het is bedoeld om 
de recreatieve mobiliteit in goede banen te leiden, om over-
last en schade aan de kwetsbare gebiedsdelen te voorkomen. 
Belangrijk element van het plan is de inrichting van drie
zogenoemde toegangspoorten naar het gebied. Recreanten

Onder het Gebiedsprogramma wordt verstaan het geheel
van beleidsnota’s, maatschappelijke ontwikkelingen enz.
die het kader vormen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Ook
een initiatief als het Dorpsomngevingsplan heeft met dit
kader te maken. Voor Anloo is vooral de uitwerking van
het beleid rond het NBEL Drentsche Aa van belang.

4.1 Instelling Nationaal beek- en esdorpen-
landschap Drentsche Aa

Instelling Nationaal Landschap
In 1997 werd duidelijk dat het voornemen tot de instelling
van een Nationaal Park Drentse Aa schipbreuk zou leiden 
op het gebrek aan draagvlak in de streek, met name bij de
boeren. Immers, een park beslaat een aaneengesloten natuur-
gebied waar voor de landbouw geen plaats is anders dan in
de vorm van een agrarisch beheer. Een door staatssecretaris
Faber ingestelde regionale adviescommissie kreeg de
opdracht de mogelijkheden van een verbrede aanpak te
onderzoeken, waarin alle functies tot hun recht komen. 
In juli 2000 werd het advies uitgebracht, waarin sprake is 
van een landschapsgerichte ontwikkelingsstrategie onder 
het motto ‘behoud door vernieuwing’. Functies kunnen zich 
blijven ontwikkelen, maar wel passend in het unieke cultuur-
landschap.

Gebiedsprogramma
Bio-plan Recreatieve mobiliteit
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en de velden, en anderzijds naar diverse thema’s. Uit de bij-
behorende kaarten kunnen de voorgestelde maatregelen 
wel worden afgeleid, maar ze zijn niet in detail uitgewerkt.
In de Landschapsvisie wordt ook verwezen naar de Integrale
kansenkaart (IKK), bijvoorbeeld voor de toekomstige ontwikke-
lingskansen van de landbouw. 
Van de bovenlanden langs het Anloër Diepje moet de hout-
wallenstructuur behouden blijven. De markante overgangen
van Zuidesch en Molenesch naar beekdal en veld zijn van
grote waarde, evenals de strubbenbosjes en grafheuvels in 
het Evertsbos. De dorpsrand langs de Noordesch dient beter
ingepast te worden. Wandelpaden in de vorm van een ‘rondje
om de es’ worden aanbevolen.

Levend bezoekersnetwerk
Naast het beheersen van de recreatiemobiliteit wordt met de
rapportage Levend bezoekersnetwerk (LBN) aangegeven dat
ook het recreatiegedrag in brede zin een onderwerp van
management moet zijn. Twee groepen worden onderschei-
den: bewoners (dagelijkse recreatieomgeving) en bezoekers
van het NBEL. Belangrijke constatering is dat men veronder-
steld dat 60% van het dagrecreatieve bezoek voor rekening
komt van inwoners tot 25 km rondom het NBEL, met name
Assen en Groningen. Voor het NBEL wordt gestreefd naar 
een maximale, harmonieuze verweving van functies. 
Anloo is een vast punt in het netwerk, gezien de aanduiding

door de opvatting dat ook de vergoedingen/beloningen voor
het beheer van natuur en landschap door agrariërs op 
een redelijk niveau dienen te liggen, concurrerend met de 
agrarische voedselproductiemogelijkheden.
De recreatiekansen zijn niet in een kaartbeeld gevat, maar
worden beschreven naar aspect en locaties. Het beekdal en 
de gronden achter het landgoed De Schipborg bieden kansen
voor particulier natuurbeheer (lees SBB). Door de recente
overdracht van gronden van Defensie naar SBB is er een
aaneengesloten natuurgebied ontstaan tussen beekdal en 
het Kniphorstbos. 
Delen van de veldontginningen langs het beekdal worden
gezien als kansrijk voor ‘landbouw met natuur’. Hieronder
worden agrarische bedrijven verstaan, die tevens bijdragen
aan natuur- en waterdoelstellingen (groene diensten). 
De essen bieden kansen voor ‘landbouw met landschaps-
beheer’ of ‘landbouw met natuur- en landschapsbeheer’
(Noordesch, Zuidesch). Hier bevinden zich bedrijven die 
agrarisch natuurbeheer verrichten en daar een vergoeding
voor ontvangen. 

Landschapsvisie
Met de IKK werd ook de Landschapsvisie Drentse Aa gepubli-
ceerd middels een kostbaar boekwerk. De visie op de land-
schapsontwikkeling wordt enerzijds uitgesplitst naar de
onderscheiden landschapseenheden: de beekdalen, de essen

worden via een transferium gestimuleerd over te stappen op
alternatief vervoer en ter plekke ook geïnformeerd over het
recreatief aanbod in de omgeving. Eén van deze poorten is
gedacht bij de afslag N34 bij Annen. De ontwikkeling ervan
voorziet een NBEL-bord bij de afslag, een parkeervoorziening
van 100 plaatsen en een infopunt. Inmiddels is de trans-
feriumgedachte voor Annen verlaten.
Het Recreatief mobiliteitsplan heeft binnen het BIO-plan de
status van ‘bouwsteen’. Het is bedoeld voor verder overleg 
tussen de betrokken partijen in het gebied.

Integrale Kansenkaart
Een belangrijke, recente uitwerking van het BIO-plan is 
de Integrale kansenkaart (IKK), die aangeeft waar, welke 
ontwikkeling gewenst is. De IKK is opgebouwd vanuit sectorale
kansenkaarten voor de functies landbouw, natuur, water en
recreatie, die elk hun eigen trends volgen. De ruimteclaims
kunnen onderling conflicteren of elkaar ondersteunen, zodat
een afweging vereist is om de optimale combinatie aan te
geven. Daarnaast is een algemene gebiedsanalyse gemaakt,
met bijzondere aandacht voor de landbouwontwikkeling. 
Het IKK is ook een ‘bouwsteen’, met een betrekkelijk 
algemeen karakter. Het onderzoek verliep parallel aan de 
uitwerking van de Landschapsvisie.
Opvallend is dat alle genoemde landbouwcategorieën worden
gevat onder de ‘marktconforme landbouw’. Dat is ingegeven

Landschapsvisie LBN
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als toegangspoort (eerste orde), het informatiepunt
Homanshof, het horeca- en logiesaanbod (tweede orde) en 
het knooppunt in wandel- en fietsroutes. Het Pinetum aan 
de Anloërweg is een informatiepunt van de derde orde. 
De ontwikkeling van de NBEL-toegangspoort Noord heeft de 
hoogste prioriteit in het plan van aanpak LBN.

4.2 Gebiedsgericht beleid 

Provinciaal Omgevingsplan II
In juli 2004 werd het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe
vastgesteld, inmiddels de tweede op rij. Het POP vormt 
enerzijds een vertaling van landelijk ruimtelijk beleid, ander-
zijds een kader voor beleid van lagere overheden, terrein-
beherende organisaties, recreatieschappen enz. Belangrijk
was de toetsing van het BIO-plan op het nieuwe POP, waarbij
in het algemeen geen knelpunten werden vastgesteld. 
Vooral de ruimtelijke ontwikkelingskaart (groene- en blauwe
infrastructuur) en de functiekaart (zonering van functies) 
zijn van belang voor de ruimtelijke ontwikkeling van Anloo.
In principe geldt dat aan de landbouw beperkingen worden
opgelegd in de zones III en IV. In zone V is landbouw in de
vorm van agrarisch beheer mogelijk (functie natuur). 
Om de dorpskom van Anloo ligt een ‘rode contour’, die een
uitbreiding na voltooiing van het jongste bestemmingsplan
onmogelijk maakt.

Het sectoraal georganiseerde beleid van overheden
maakt steeds meer plaats voor een integrale- en
gebiedsgerichte aanpak. Vooral waar het vraagstukken
van plattelandsontwikkeling betreft. Dat kan alleen als er
op rijks- en provinciaal niveau een beleid op hoofdlijnen
wordt uitgezet, dat op regionaal- en lokaal niveau een
eigen uitwerking krijgt. 

Om die reden is de Stimuleringsregeling Gebiedsgericht
Beleid (afgekort SGB) ontworpen, met daaraan gekoppeld
budgetten voor uitvoeringsgerichte projecten. De provin-
cie Drenthe heeft zeven gebieden aangewezen waar
deze regeling wordt ingezet.
Eén daarvan is het stroomgebied van de Drentsche Aa
en Elperstroom, waartoe Anloo behoort. Het gebied
overlapt het Nationaal beek- en esdorpenlandschap
Drentsche Aa. 

Voor het SGB-gebied Drentsche Aa en Elperstroom is
een Gebiedsplan geformuleerd met een uitvoerings-
programma voor vier jaar. Het gebiedsplan bevat geen
nieuw beleid maar vat eigenlijk alle relevante beleids-
besluiten samen in de thema’s rond landbouw, milieu,
natuur en landschap, wonen en recreatie. In het uitvoe-
ringsprogramma worden de doelstellingen vertaald naar
(uiteindelijk) uitvoeringsgerichte acties en projecten.

De SGB-regeling loopt ten einde en zal na 2006 opgaan
in een nieuwe algemene regeling Investeringsbudget
Landelijk Gebied (ILG).

Box 3 
Wat is gebiedsgericht beleid

SGB-Drentsche Aa en Elperstroom
Het NBEL Drentsche Aa en het SGB-gebied Drentsche Aa 
en Elperstroom overlappen elkaar grotendeels. Uit de naam
blijkt al dat de zuidelijke begrenzing ligt ter hoogte van de
dorpen Hijken en Elp. Het BIO-plan en SGB-Gebiedsplan zijn
op elkaar afgestemd.
De Stimuleringsverordening Gebiedsgericht Beleid kent een
andere financiering, met name vanuit de Europese Unie. In
het uitvoeringsprogramma zijn nadrukkelijk geen doelen ter
verbetering van de leefbaarheid opgenomen. Wel doelen die
gericht zijn op het terugdringen van onveiligheid, milieu-
overlast en verstoring. 

LEADER+ Oost-Drenthe
Een ander Europees programma voor plattelandsvernieuwing
is het LEADER+ programma. Eén van de twee gebieden in
Drenthe strekt zich westelijk tot voorbij Anloo uit.
Het programma kent ook leefbaarheidsthema’s en sociale
thema’s (emancipatie, scholing), maar is op de eerste plaats
bedoeld om economische achterstandregio’s vooruit te 
helpen. Economische effecten moeten dus inzichtelijk 
worden gemaakt. 

POP II functies



De centrale doelstelling van het beleid Duurzaam Veilig
is het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers.
In 1997 ondertekenden het Rijk, het IPO en de VNG een
convenant over het startprogramma Duurzaam Veilig,
met daarin afspraken over de invoering van een nieuw
verkeersbeleid langs vier lijnen:
1 ruimtelijke ordening
2 infrastructuur
3 mobiliteitsbeleid
4 gedragsverandering

Ten aanzien van het aspect Infrastructuur is een belang-
rijke voorwaarde dat het wegennet herkenbaar wordt
ingericht. De categorisering van de weg naar verkeers-
of verblijfsfunctie gaat vooraf aan de (her)inrichting van
de weg conform de bijbehorende wegkenmerken. Deze
kenmerken zijn de laatste jaren vastgelegd in CROW-
handboeken.

Duurzaam Veilig kent de volgende categorisering:
• Stroomwegen: de zogenaamde verkeersaders voor de 

verkeersafwikkeling, de auto(snel)wegen 
• Gebiedsontsluitingswegen: met een regionale 

ontsluitingsfunctie, max. 80 km/uur (buiten de kom)
• Erftoegangswegen: met een verblijfsfunctie, max. 60 

km/uur buiten de kom (trajectsnelheid) en 30 km/uur 
binnen de kom (30 km-zones).

Het Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan (PVVP) legt de
kaders vast voor het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoers-
plan (GVVP). Het PVVP uit 1996 is onlangs herzien en
tegelijkertijd geïntegreerd in het Provinciaal Omgevings-
plan II.
Het categoriseringsplan (2000) en GVVP (2002) van de
gemeente Aa en Hunze zullen binnenkort ook aan een
evaluatie en herziening worden onderworpen. 

Box 4 
Duurzaam Veilig en het GVVP
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Landbouw
Als er één beleidsvorm van belang is voor de toekomstige 
ontwikkeling van het dorpsgebied Anloo, dan is dat het
Europees landbouwbeleid. In enkele studies van de Noorde-
lijke Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO) wordt een somber
beeld geschetst voor de ontwikkeling van de landbouw in
Drenthe, als gevolg van de afbouw van diverse prijssubsidies.
Het voortgaan op de bekende weg van kostenbesparing door
schaalvergroting en innovaties is maar voor een heel klein
deel bedrijven in het Drentsche Aa-gebied weggelegd. De
anderen zullen het moeten zoeken in verbreding van de
bedrijfsvoering in natuur- en landschapsbeheer, zorg en
recreatie. Afgezien daarvan wordt ook vastgesteld dat de
opvolgingssituatie sterk verslechtert, met name in de 
akkerbouw. Deze zorg wordt gedeeld door de boeren en 
de bewoners van Anloo. Naar verwachting zijn er op korte 
termijn nog maar twee of drie hoofdberoepers actief. 

Landinrichting
De Landinrichtingscommissie Drentsche Aa moet middels
kavelruil- en demonstratieprojecten een bijdrage leveren aan
verbetering van de landbouwstructuur, realisatie van de EHS
en aan andere ruimtelijke doelstellingen voor het gebied.
De commissie kan ook projecten uitvoeren, waarbij de Dienst
Landelijk Gebied (DLG) en Bureau Beheer Landbouwgronden
(BBL) ondersteuning bieden. 

4.3 Leefbaarheid

Verkeer
Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan van Aa en Hunze
dateert uit 2002 en werd voorafgegaan door een plan voor de
categorisering van wegen.  De Annerweg en Brinkstraat in
Anloo kregen toen een categorisering van voorlopige gebieds-
ontsluitingsweg, waarbij een maximumsnelheid geldt van 
50 km/u binnen- en 80 km/u buiten de kom. Wegen als de
Lunsenhof en Doornakkers kregen een regiem van een 30
km-zone, de erftoegangsweg. De oversteekplaats in de bocht
van de Brinkstraat bij de Koningsherberg geldt als erg 
gevaarlijk.
De weg naar Anderen is gecategoriseerd als voorlopige
gebiedsontsluitingsweg, de weg naar Gasteren als erftoe-
gangsweg. Op laatstgenoemde weg is op een deel een 60km/u
limiet ingesteld. Beide wegen kennen echter een weginrich-
ting die een maximumsnelheid van 80 km/u eigenlijk niet
toelaat, door het wegprofiel met bochten en beplanting.
Bovendien zijn er diverse aansluitingen van fiets- en wandel-
paden.

Brink bij de kerk
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Toeristisch- en recreatief ontwikkelingsplan
De gemeente heeft een eigen toeristisch-recreatief beleids-
plan opgesteld, met daarin veel aandacht voor de economische
betekenis van deze sector. De potenties daarvan worden nog
niet ten volle benut. Het specifiek toeristisch product ligt
voor een groot deel besloten in het ervaren van de kwaliteiten
van het Drentse landschap. Het voorzieningenniveau sluit
daar nog onvoldoende op aan. Er is een tekort aan dagrecrea-
tieve attracties en aan grootschalige verblijfsaccommodaties.
Deze voorzieningen kunnen echter niet overal aangeboden
worden, juist in verband met de kwetsbaarheid van natuur
en landschap.
In 2003 werd bekend dat er een groot verblijfsrecreatie-
project in Rolde ontwikkeld zal worden, bekend onder de
naam ‘Hof van Saksen’. De camping Anloo heeft zich ontwik-
keld tot een voorziening voor vaste kampeergasten en zou 
nu geen vergunning meer krijgen. Voor het NBEL-gebied wil
de gemeente alleen nog medewerking verlenen aan klein-
schalige vormen van plattelandsrecreatie.

Accommodatiebeleid dorpshuizen
Kort geleden verscheen de gemeentelijke nota over het
accommodatiebeleid. Dorpshuizen worden nog steeds gezien
als een basisvoorziening voor dorpen, vooral als ontmoetings-
plek en onderdak voor het verenigingsleven.De exploitatie
van dorpshuizen door besturen van vrijwilligers wordt echter
steeds moeilijker, door kostenstijgingen en toegenomen 
regelgeving. Daarom wordt er kritischer gekeken naar de
benutting van dorpshuizen, de mogelijkheden van samen-
werking (multifunctioneel) en naar de eigen verantwoorde-
lijkheid van dorpshuisbestuur en bewoners. De problematiek
is ook landelijk en provinciaal opgepakt.

Woonplan
De gemeente is vorig jaar gestart met de ontwikkeling 
van haar Woonplan. Dit plan is een voorwaarde om met de 
provincie te kunnen overleggen over de verdeling en bouw-
fasering van de contingenten woningen. Allerlei organisaties,
waaronder die voor dorpsbelangen, is gevraagd om hun
behoeften kenbaar te maken. Tegelijkertijd zijn in veel 
dorpen de bouwmogelijkheden zeer beperkt, als gevolg 
van restrictief ruimtelijk beleid.
Op landelijk niveau is de discussie gaande om de mogelijk-
heden voor bouwen in het buitengebied te verruimen.
Voorlopig laat het POP II dit niet toe. 

Voorzieningen
Anloo heeft vergeleken met de omliggende dorpen Anderen,
Gasteren en Oudemolen relatief veel voorzieningen. 
Allereerst de basisschool, met een ruim verzorgingsgebied,
waaraan tevens een dorpshuisvoorziening is gekoppeld.
De kerk, onderdak van de Hervormde gemeente maar ook
voor activiteiten als de Etstoel. Twee horecavoorzieningen,
enkele ambachtelijke- en winkelondernemingen, het SBB-
informatiepunt Homanshof met de theeschenkerij. Verder 
is er een rijdende winkel en een bibliotheekbus. 
Annen ligt op korte afstand en biedt belangrijke voorzienin-
gen als een supermarkt.  
Er is een goede OV-verbinding met Assen en Groningen, met
een overstapmogelijkheid in Annen naar Emmen.
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