Westerbork, maart 2017

VISIE m.b.t. (toekomstige) INRICHTING WESTERBORK
Inleiding
Het dorp Westerbork staat bekend als een vriendelijk en gezellig dorp met veel activiteiten. Als er
over het dorp Westerbork wordt gesproken, vallen al gauw de omschrijvingen 'het is er gezellig' en
'daar is altijd wat te doen'. Omschrijvingen die door de meeste inwoners van het dorp met enige
trots worden gebezigd of bevestigd. En ook in de regio staat het dorp als zodanig bekend. Toch vallen
hier een paar kanttekeningen bij te plaatsen:
- Alhoewel het dorp Westerbork regionaal/provinciaal goed bekend staat, geldt dat minder voor het
gebied buiten Drenthe. Voor mensen buiten Drenthe is de naam 'Westerbork' vaak synoniem aan
'Kamp Westerbork' met het Herinneringscentrum. 'Kamp Westerbork' is landelijk bekend vanuit de
historie. Mensen die 'Kamp Westerbork' bezoeken, en dat waren er vorig jaar 160.000!, gaan hier
vaak gericht naar toe zonder te weten dat er ook een dorp Westerbork is. In feite zijn 'Kamp
Westerbork' en het dorp Westerbork twee grootheden met ieder een eigen publiek en
aantrekkingskracht: de een landelijk en de ander regionaal. Er is weinig onderling verkeer.
- Het dorp kenmerkt zich weliswaar als 'gezellig' en 'vol activiteit', maar heeft toch een onvoldoende
en kenmerkend gezicht. Het is onvoldoende onderscheidend van andere dorpen. Andere dorpen
profileren zich met bijvoorbeeld onderscheidende bouwwerken (Havelte met de hunebedden, Dalen
met zijn molens, etc.) of met historie (Museumdorp Orvelte, Veenhuizen).

Het verhaal van Westerbork
Als start heeft de St. Westerbork: Dorp van de Vrijheid’ onderstaand document gemaakt. Dit
document is leidend bij de activiteiten die de stichting organiseert.
HET VERHAAL VAN WESTERBORK
Organisatie
Sinds kort bestaat de stichting 'Westerbork: Dorp van de Vrijheid'. Deze stichting richt zich op
activiteiten die te maken hebben met een positieve connotatie van de naam 'Westerbork' en op
activiteiten die hun historische wortels vinden in het verleden, en dan met name WO2, maar deze
willen verbinden met de toekomst. Het centrale begrip van waaruit gedacht, gewerkt en
georganiseerd gaat worden is het begrip 'Vrijheid'.
De stichting 'Westerbork: Dorp van de Vrijheid' is een samenwerkingsverband van Belangenver. Dorp
Westerbork, St. Zomeractiviteiten Westerbork, Ondernemersver. Westerbork, Hist. ver. Westerbork
e.o. en Pro Bork (horeca-ondernemers).
Ook zal samenwerking worden gezocht met de beide basisscholen in het dorp, met
Herinneringscentrum Westerbork en met culturele organisaties.
'Het verhaal van Westerbork' is opgebouwd vanuit:

A) Historie
Hierbij moet worden gedacht aan:
- De historische verbondenheid van het dorp Westerbork met Kamp Westerbork.
- Operatie Amhurst op 10 april 1945 en Aanval op Duitse commandopost in het dorp Westerbork.
Deze gebeurtenis wordt elke 5 jaar op grootse en passende wijze herdacht, het laatst in april 2015.De
plannen voor viering en herdenking in 2020 zijn inmiddels gemaakt.
De naam van het dorp Westerbork is onlosmakelijk verbonden met Kamp Westerbork. Zeer
regelmatig gebeurt het dat mensen die Kamp Westerbork willen bezoeken in het dorp Westerbork
terecht komen. En omgekeerd: mensen die Kamp Westerbork bezoeken weten vaak niet dat even
verderop het mooie dorp Westerbork is te vinden. De verbondenheid en het onderscheid van Kamp
Westerbork en het dorp Westerbork willen we aan bezoekers duidelijker vertellen, waardoor
bezoekers beide locaties (Kamp Westerbork en Dorp Westerbork) gaan bezoeken.
Dit betreft ook de werkkampen die in WO2 aanwezig waren in de naburige dorpen Orvelte, Elp en
Mantinge en op enige afstand in Oranje.
Doel: Zorgen dat bezoekers het onderscheid tussen Kamp Westerbork en dorp Westerbork kennen en
beiden ook weten te vinden en te waarderen.
We gaan dit doen door de onderlinge relatie te versterken en dmv gerichte communicatie en fysieke
middelen op de diverse locaties.
Opbrengst: Meer bezoekers in Kamp Westerbork en in het dorp Westerbork.
B) Toeristische infrastructuur in Westerbork
Mensen in de omgeving van het dorp Westerbork kennen het dorp als gezellig en bruisend van
activiteiten in de zomer. Naast een onderscheidende horeca met hotels, restaurants, cafés, e.d. zijn er
in de naaste omgeving campings en vakantieparken. Hiernaast presenteert het dorp zich als gezellig
en bruisend met de vele zomerse activiteiten.
Doel: Dit beeld nog nadrukkelijker presenteren aan de bezoekers van het dorp Westerbork. En de
bezoekers van Kamp Westerbork uitnodigen het dorp Westerbork te leren kennen.
We gaan dit doen door nadrukkelijker samenwerking te zoeken tussen Kamp Westerbork en Dorp
Westerbork, dmv. gerichte evenementen en samenwerkingsverbanden met culturele organisaties,
e.d.
Opbrengst: Meer bezoekers in het dorp Westerbork.
C) Het 'gezicht' van Dorp Westerbork
Naast Kamp Westerbork en het museumdorp Orvelte willen wij het dorp Westerbork nog
nadrukkelijker presenteren als een dorp met een eigen gezicht. Hiervoor willen we het begrip
'Vrijheid' centraal stellen. Dit begrip heeft een relatie met de historie en Kamp Westerbork, maar ook
met de beleving van de inwoners en met de ondernemingsgeest in het dorp.
Doel: Het 'gezicht' van Westerbork nadrukkelijk presenteren dmv allerlei fysieke middelen.
Opbrengst: De herkenbaarheid van het dorp Westerbork wordt vergroot voor bezoekers en daarmee
de aantrekkelijkheid, wat zal leiden tot herhaald bezoek van toeristen.

Bijdrage St. 'Westerbork: Dorp van de Vrijheid' aan het gezicht van Westerbork
De stichting wil bovenvermelde gedachten concreet maken d.m.v. fysieke middelen, die het dorp een
meer eigen gezicht moeten geven en d.m.v. culturele activiteiten, met name in de maand mei. Zo
streven wij naar:

- aanduidingen dorp als 'dorp van de Vrijheid': entreeborden, vlaggenmasten met banieren in het
dorp (oost-west, noord-zuid, van Weezelplein, .....)
- vrijheidsvlam bij monument met de aanduiding ‘Dorp van de Vrijheid’: zie kaart
- lessenaars bij Aole Gemientehoes, kerk, Westerburcht, Van Weezelplein (i.s.m. Hist. Ver.
Westerbork e.o.): zie kaart. Deze lessenaars bevatten historische info over de betreffende
gebouwen/locaties.
- lessenaars met materiaal leerlingen basisscholen (i.s.m. basisscholen): zie kaart. Leerlingen
schrijven en tekenen jaarlijks over 'Vrijheid'. Producten van leerlingen worden jaarlijks in de
lessenaars tentoongesteld.
- historische fietsroutes i.s.m. Hist. Ver. Westerbork e.o. en Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
- historische wandelroutes i.s.m. Hist. Ver. Westerbork e.o. en Herinneringscentrum Kamp
Westerbork.

Hoe ziet een en ander er uit op de kaart?
Locaties Vlam en lessenaars
1 = 3 lessenaars naast elkaar (kindertekeningen: vrijheid). Voor muurtje, straatkant.
2 = 3 lessenaars naast elkaar (kindertekeningen: vrijheid). Achter heg tussen pad en bank.
3 = 1 lessenaar: historie kerk en rol 10 april 1945. Bij toegangshek.
4 = 1 lessenaar: historie Aole Gemientehoes en rol 10 april 1945. Achter heg op hoek Hoofdstraat-Zandhoeklaan.
5 = 1 lessenaar: rol 10 april 1945. Voor terras en naast toegang terras.
6 = 'permanente' vlam links naast monument De Vlag.
7 = 1 lessenaar met historie dorp.
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Locaties entreeborden en vlaggenmasten
De entreeborden met 'Dorp van de Vrijheid' worden onder of bij de aanduidingsborden/entrees van
het dorp geplaatst.
De vlaggenmasten komen bij de 5 hoofdtoegangen van het dorp en dan daar waar het dorp
daadwerkelijk begint. Ook willen we graag langs de oost-west verbinding nog 4 vlaggenmasten
(posities nader te bepalen) en ook langs de noord-zuid verbinding nog 3 vlaggenmasten. Tot slot
willen we 3 vlaggenmasten op het Van Weezelplein. alle vlaggenmasten zijn voorzien van de
mogelijkheid er banieren aan te hangen.
Draagvlak
Er bestaat groot draagvlak bij de inwoners van Westerbork. Dit draagvlak is op twee momenten
gepeild:
Eerst op 27 maart 2017, waarbij de volgende organisaties zijn uitgenodigd: Ondernemersver.
Westerbork, Belangenver. Dorp Westerbork, Pro Bork, St. Zomeractiviteiten, 4/5-mei Comité.
Een tweede bijeenkomst was op 29 maart 2017. Dit betrof de jaarvergadering van de Belangenver.
Dorp Westerbork, waarvoor alle leden, buurtverenigingen en individuele leden, waren uitgenodigd.
Veel buurtverenigingen en leden waren aanwezig en waren unaniem positief over de plannen.
Westerbork, maart 2018.

