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Bewoners

Drenthe omstreeks 1850

Het Stadskanaal is in aanleg

Vanuit Groningen wordt 
Drents veengebied ontgonnen 
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Monden Monument

.

Criteria wereld erfgoed:
1. Een meesterwerk van 

menselijk vernuft te zijn, en / 
of

2. Een belangrijke overgang te 
markeren in de ontwikkeling 
van techniek, architectuur, 
stedenbouw of 
landschapsontwerp, en / of

3. Een uniek of zeldzaam 
overblijfsel te zijn van een 
bestaande of verdwenen 
cultuur, en / of

4. Een voorbeeld te zijn van 
een bouwwerk of van een 
landschap dat één of meer 
belangrijke fasen in de 
geschiedenis 
vertegenwoordigt, en / of

5. Een voorbeeld te zijn van een 
traditionele nederzetting of 
van traditioneel gebruik van 
land of zee, vooral wanneer 
onomkeerbare veranderingen 
optraden, en / of

6. Geassocieerd te zijn met 
gebeurtenissen, tradities of 
geloven enz. van universele 
betekenis en dit bij voorkeur 
in samenhang met één of 
meer andere criteria.

Het Monden Monument voldoet in 
beginsel aan deze criteria.
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Monden als Monument

Voorstel monument: van het Stadskanaal tot aan het beekdal: 
Drouwenermond, Nieuw Buinen, 1e en 2e Exloërmond, Valthermond

inclusief de randveenontginningen  

Water
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De monden hebben behoefte aan waterberging, zodat kan 
worden ingespeeld op pieken in regenval en droogte. De 
afhankelijkheid van wateraanvoer uit het IJsselmeer is groot. 

Het gebiedseigen water van de monden kan wellicht voor een 
deel worden opgevangen in een zone langs de provinciale 
weg tussen Buinen en Stadskanaal. 

Langs de N374 kan zo een nieuw lint ontstaan met water, 
natuur en recreatie. Het lint verbindt het Stadskanaal en de 
Hondsrug en sluit aan op Lofar en het Dorpsomgevingsplan
van Buinerveen en Nieuw Buinen tot de Mondenweg. 

De waterberging wordt dan onderdeel van een verbinding 
tussen de centra van Stadskanaal en Borger. 

De belevingswaarde van water en natuur wordt 
daarmee vergroot. 
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Bewoners
In de 19e eeuw komt Groningen Drenthe binnen 

Een ontmoeting in Buinen

Drenthe Groningen Drenthe

Google Streetview

Landbouw
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De veenkoloniën zijn vooral een landbouw-
productie gebied. De teelt van suikerbieten en 
zetmeelaardappelen is afhankelijk van Europese 
subsidies. Als gevolg van het Gemeenschappelijke 
Landbouwbeleid (GLB), dat op 1 januari 2014 in werking 
treedt, drogen subsidies op. 

Er is behoefte aan nieuwe economische dragers voor de 
regio. Bio energie biedt kansen om te sturen in de markt 
en daarmee de afhankelijkheid van de landbouw van 
subsidies te verkleinen. 

Op basis van comfort bufferzones is in beginsel op 
meerdere plaatsen ruimte te reserveren voor 
grootschalige landbouw bedrijven in samenhang met bio 
energie. Voorgesteld wordt dit te overwegen in twee 
zones, in samenhang met windenergie. 

Bewoners
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Veel visies voor de Veenkoloniën. Mooi. Bewoners geloven 
het wel. In de Monden (De Mondjes) zegt men: “Het is 
goed zoals het is, doe maar gewoon”. 

Tegelijkertijd is er een opgave rondom bevolkingskrimp. 
De krimp zal naar verwachting oplopen . Het niveau van 
de voorzieningen kan in beginsel een kritische ondergrens 
bereiken. 

De benadering van DGD probeert aan te sluiten bij de 
maat van de Monden, dus mondjesmaat en zet in op het 
erkennen en versterken van bestaande kwaliteiten. 

Rondom de comfortzones van de bestaande linten
worden comfortbufferzones voorgesteld. Het 
gebied kan hierdoor tegen een stootje. 
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De achtergrond is beschikbaar gesteld door kunstschilder 
Geert Schreurder uit Onstwedde

Drenthe Groningen Drenthe

Het hoge land in 
Groningen staat 
bekend om zijn 

weidsheid en zijn 
luchten. 

De Monden 
kennen een 
zelfde soort 
weidsheid. 

“In de ruumte
kist wel weez’n”

In de ruimte 
kun je wel zijn

“in de ruumte is 
wel te weez'n” 

Iets kan beter te 
groot zijn, dan te 

klein

Energie
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`Energietransitie` is de naam van een beleidsplan
van de overheid om van fossiele brandstoffen naar 
volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en 
windenergie over te stappen. Volgens dit plan moet 
Nederland in 2020 één van de duurzaamste landen van 
Europa zijn, met 14% duurzame energie.

De Veenkoloniën kunnen hier een bijdrage aan leveren. 
Kansen voor een goede energieoogst liggen naar 
verwachting bij windenergie, biogas (energieproductie via 
biomassavergisting of –vergassing) en geothermie 
(bodemwarmte WKO en WKK en eventueel diepe 
geothermie).

Een en ander kan een nieuwe economische impuls 
betekenen voor de veenkoloniën.

Bewoners: initiatieven

voorwaardenscheppend voor initiatieven

DGD

Bewoners over de comfortzone:

ONS DORP: 
Dorpsomgevingsplan (DOP) 
Buinerveen – Nieuw Buinen
(tot aan de Mondenweg)

Graag denken de bewoners 
mee over ontwikkelingen die 
het eigen dorp aangaan. Hun 
DOP is een uitnodiging voor 
iedere instantie of organisatie 
die iets doet of wil doen in het 
dorpsgebied.

Deze inzending is een plan van 
benadering, dat inhoud kan 
krijgen in wisselwerking met 
bewoners, ondernemers, 
verenigingen, gemeenten en 
organisaties

Ons Dorp
De visie van de bewoners op de door hen gewenste ontwikkeling 

van hun dorp en de directe omgeving

voorwaardenscheppend voor initiatieven
De projectenlijst geeft in beginsel ook een beeld van mogelijke 

bewonerswensen in de overige Monden.
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Projectenlijst ONS DORP: 
• Erkenning leefgemeenschap
• Herontwikkeling en -inrichting 

centrumgebied
• Water terug in het dorp
• Uitwerken dorpsommetjes 

(wandel/fiets/ruiter)
• Uitwerken inrichtings- en 

beheerplan Dorpsbos
• Uitwerken dorpsentrees
• Uitwerken verkeersremmende

maatregelen bij de scholen
• Peilen woonbehoefte

• Herontwikkelen nieuwbouwplan
• Ontwikkeling nieuw lint en 

doorontwikkelen bestaande linten
• Behoud dorpshuis en onderwijs in 

het dorp
• Oprichten Jeugdhonk
• Uitwerken buitenspeelplek voor 

kinderen
• Borgen van het verenigingsleven
• Oprichten dorpsarchief
• Voorlichting en bedrijfsbezoeken
• Verbeteren communicatie / dorp 

als partner

Bewoners: interviews

voorwaardenscheppend voor initiatieven
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Interviews personen thuis en op 
straat met: ondernemer, politicus, 
ouders van schoolgaande kinderen, 
agrariër, restaurateur, kunstenaar, 
marktkoopman, initiatiefnemer voor 
windenergie:

Bewoners over de comfort zone:
Het is hier fijn wonen. 
Iedereen woont aan de rand. 
Het is hier rustig en ruim. 

Een touwtje uit de brievenbus, dat
kan hier nog.

Voorzieningen zijn ver weg. Je hebt 
een auto nodig. Sommige mensen 
verhuizen om die reden.

De bestaande voorzieningen 
moeten blijven als ondergrens. 

Zicht op het landschap is belangrijk

Saamhorigheid is gemeengoed.

Bewoners: interviews

voorwaardenscheppend voor initiatieven
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Bewoners over de comfort zone:

De ondernemer:
Voor de vergisters maken wij 
gebruik van onze grote volumes 
rest- en bijproducten.

In procenten van afzet speelt het 
gebruik van landbouwproducten 
voor energie geen rol van 
betekenis. Daarnaast is het 
landbouwbeleid decennia lang 
gebaseerd geweest op prijs-
dalingen, quota’s en verplichte 
braak, dus productiebeheersing. 

Nu er op dit moment lagere 
voorraden zijn en eindelijk 
weer betere prijzen (het 
niveau van 1985) zullen de 
producties weer kunnen 
toenemen.

Volumes die niet nodig zijn, 
kunnen dan gebruikt worden 
als grondstof voor energie.
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Comfortzone

Comfortzone: de linten, de straat, de ommetjes, het groen, 
de tuinen, de erven, de bebouwing, waar men woont, werkt, 

Drenteniert. 

“Wonen in het lint 
is wonen in het 
Landschap” 
(DOP).

Met het maken 
van een ommetje 
maakt men mede 
gebruik van het 
landschap. 

Door het maken 
van verbindende 
paden tussen 
bestaande paden 
kunnen ommetjes 
ontstaan.
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Comfortzone

Het landschap, de linten, de straat, de ommetjes, het groen, de 
tuinen, de erven, de bebouwing, waar men woont en werkt. 

Google Streetview
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Comfort bufferzone 500m

De comfort bufferzones zijn bedoeld om de Comfortzone 
comfortabel te houden en het monumentale te borgen. 

Rond de 
comfortzone 
een comfort 
bufferzone

Deze zone van 
circa 500 meter 
is bedoeld als 

buffer tot 
milieuhinder van 
het puzzelstukje 
Landbouw voor 

zover 
grootschalig
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Comfort bufferzone 1000m

De comfort bufferzone is bedoeld om de Comfortzone comfortabel 
te houden. Voor Windparken gaat dit tot1000 meter en meer.

De zone van 
circa 1000 
meter is 

bedoeld als 
buffer tot 

milieuhinder
van het 

puzzelstukje 
Energie voor 

zover 
Windparken

Drenthe Groningen Drenthe
mondjesmaat door het lint
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