
   

Andere projecten van de BOKD zijn: 

• Dorpsomgevingsplannen 

• Belevingsonderzoeken 

• Mooi zo—Veilig zo 

• Dorpsommetjes 

• Knapzakroutes 

• Landschappelijk bouwen 
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Indien haalbaar werkt de werkgroep deze 

verder uit tot beplantingsvoorstellen. 

Op een plantinstructieavond krijgen de deel-

nemers tekst en uitleg hoe zij hun bomen en 

struiken moeten planten. 

Daarna volgt de plantdag. Op deze dag kun-

nen alle deelnemers hun plantmateriaal af-

halen op een centraal punt in het dorp en 

kan ieder aan de slag. 

Van informatieavond tot plantdag vraagt ca.  

4 tot 6 maanden tijd.  
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Inleiding 

Het project Dorp in ’t Groen is halverwege de 

tachtiger jaren ontstaan uit bezorgdheid 

over het wel en wee van hoogstamfruitbo-

men. Enerzijds gezien vanuit de landschap-

pelijke betekenis en anderzijds vanuit het 

behoud van oude fruitrassen.  

Doel 

Het project richt zich op het versterken van 

de karakteristieke erf- en dorpsbeplanting. 

Het gaat hierbij niet alleen om hoogstam-

fruitbomen maar ook erfbomen, hagen en 

singels. Voorstellen voor beplanting worden 

door bewoners zelf aangedragen en uitge-

voerd op een sobere, praktische wijze die 

eigen is aan Drenthe. De opgave is om de 

karakteristieke verschillen tussen dorpen in 

de beplanting te benadrukken en om oude 

dorpsstructuren te versterken en daar waar 

mogelijk te herstellen. 
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Aanmelding 

Bij de BOKD aangesloten dorpen kunnen 

meedoen aan dit project. De dorpsbelangen-

organisatie meldt zich hiervoor aan. Voor het 

uitvoeren van dit project zullen na de  aan-

melding middelen worden gezocht die Dorp 

in ‘t Groen voor uw dorp mogelijk maken. 

Pas bij volledige dekking zal het project van 

start gaan. 

Projectopzet 

Het project start met een informatieavond 

voor de bewoners. Er wordt een plaatselijke 

werkgroep ingesteld en in het dorpskrantje 

wordt het project Dorp in ’t Groen gepresen-

teerd. Belangstellenden dienen schetsen en 

ideeën in bij de werkgroep. Dit is tevens de 

aanmelding als deelnemer DIG. Elke deelne-

mer krijgt een erfbezoek en een uitgewerkt 

beplantingsplan. Bewoners kunnen ook idee-

ën met betrekking tot openbare ruimten 

indienen.  


