
Melkfabriek De Groeve in dienst van het dorp 



De Groeve  



De Groeve - context 

Inwoners 500 Wel of  geen krimp 

Demografische factoren Vergrijzing, ontgroening Nieuwbouw Zuidoevers 

Voorzieningen School, Dorpshuis Kinderopvang 

Omgeving Lintbebouwing Omsloten door natuur 

Opmerkelijk Gemeenschapsmens: 86% 40+ zelfst. ondernemers 



Erfgoed: Oude melkfabriek 



Herbestemming 

  



Doelgroepen    Invulling     Waarden 

B&B Fiets- en kanoverhuur 
Lunch-

café 

Medisch 
Centrum 

Infopunt Drentse 
Landschap Maaltijden 

Pinautomaat Boodschappenservice Ontmoetingsplek 

Duurzaam 

Samen 

Gezond 

Gezellig Bedrijven 

Toeristen 

Forenzen 

Inwoners De Groeve 



Betekenis herbestemming erfgoed voor De Groeve 

• Een centrale plek in het dorp waar je elkaar ‘tegen het lijf  loopt’ 

• Een plek waar mensen vrijwilligerswerk kunnen doen (participatie, zingeving) 

• Een plek die betaalde werkgelegenheid biedt  

• Een stageplek voor jongeren uit het dorp 

• Voorzieningen die het mogelijk maken om tot op hoge leeftijd in het dorp te blijven 

• Voorzieningen die van De Groeve weer een aantrekkelijk vestigingsdorp maken 

• Gezonde maaltijdservice, geregeld samen eten voor ouderen en singles 

****** Dit zijn allemaal punten die Groevenaren zelf  aangeven belangrijk te vinden ******** 

 



Betekenis herbestemming erfgoed voor gemeente 

Tynaarlo en Provincie Drenthe 

Gemeente Tynaarlo Provincie Drenthe 

Inzetten op meer bruisende kernen Leefbaarheid dorpskernen 

Bereikbaar maken + verbeteren zorgvoorzieningen Burgerinitiatieven oplossing voor minder mobiele 

mensen 

Faciliteren lokaal toerisme Verbreding aanbod toerisme 

Behoud erfgoed Herbestemming monumentale en karakteristieke 

panden 

Duurzaam ondernemen Duurzame energie centraal beleidsthema 



Aandachtspunten 

• Financiering 

• Commerciële vs sociale doelstellingen (Social Enterprise) 

• Project Energieke restauratie, selectie aannemer, bestek, restauratie, inrichting terrein 

• Huurders  

 

Uitdagingen:  

- Voorbereidingskosten rijzen de pan uit voordat je weet of  je plan überhaupt door kan gaan = grote drempel initiatiefnemers 

- Alles voor het eerst -> leek te midden van experts, nieuw netwerk opbouwen, je weet niet wat je niet weet 

- Stap voor stap, kip en het ei -> Snelheid 

- Duurzaamheid  

- Inkomen in de voorbereidingsfase 

 

 



Contactgegevens 

• Patty Groenland en Jeroen Buist 

• Hunzeweg 39, 9473TB, De Groeve 

• Tel: 050 4092744 / 06 46818239 

• LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/pattygroenland 

• Twitter: @PattyGroenland 

https://nl.linkedin.com/in/pattygroenland
https://nl.linkedin.com/in/pattygroenland

