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Weetjes over Eexterveen 

• De eerste vermelding van Eexterveen dateert uit 1505

• Het dorp heeft circa 500 inwoners

• Elk jaar vinden er sport- en speldagen plaats

• Eén keer in de vier jaar is er een dorpsfeest met 
 praalwagens

• Eexterveen heeft geen winkels

• Eexterveen heeft een jongerensoos én een 
 ouderensoos

• Eexterveen heeft een eigen dorpswapen





Jong en oud in Eexterveen
Elly van der Klauw was drie jaar geleden al een keer in Eexterveen. Verschil-
lende mensen hadden tegen haar gezegd dat ze ‘in Eexterveen met zo veel 
bezig zijn, daar moet je echt eens komen kijken en een krimpcafé organi-
seren!’. En dus zette Elly koers richting Eexterveen en werd op 23 september 
2021 een krimpcafé in dit mooie Drentse dorp georganiseerd.
Dit krimpcafé had een andere insteek dan voorgaande pre-corona krimpcafés. 
Geen workshops of uitgebreide presentaties, maar een korte intro met daarna 
een wandeling door het dorp. En daarna napraten en discussie over de 
‘Eexter’ aanpak.

Door Lucinde Terluin

Het dorpshuis in Eexterveen
De korte intro vond plaats in de theaterzaal in het dorpshuis, midden 
in het dorp. Rolina Esschendal, geboren en getogen Eexterveener, 
vertelde de aanwezigen over dit bijzondere gebouw: “ons dorpshuis 
is geopend in 1983. Daarmee waren we de eerste multifunctionele 
accommodatie in Drenthe, en misschien zelfs wel in heel Nederland!”
Het dorpshuis werd na een grote brand in tweeën gedeeld: achterin 
een toneelzaal, beschikbaar gesteld door de gemeente, voorin een café 
en winkel, gerund en beheerd door een particulier. In 2001 besloot de 
toenmalige particuliere eigenaar de werkzaamheden in het voorste 
gedeelte stop te zetten, en bood hij zijn deel te koop aan. Helaas 
had Dorpsbelang toen nog niet de mogelijkheid om het pand aan te 
kopen, waardoor het voorhuis jaren te koop bleef staan.
In 2016 kwam daar verandering in: de Eexterveeners namen het heft 
in handen. Met elkaar gingen ze op zoek naar fondsen, gelden en 
mogelijkheden voor dit dorpshuis. Op 1 september 2017 werd het 
gehele pand eigendom van het Dorpsbelang, trok er een uitbater in 
met zijn gezin in en werd het dorpshuis zoals het nu is: een verzamel-
plaats voor talloze activiteiten. 



Handen uit de mouwen
Uit bovenstaand verhaal blijkt hoe actief Dorpsbelang Eexterveen 
aan de gang is met haar dorp. Voorzitter Jan Roelof Vos: “Je kunt ’t 
niet opnoemen of we doen het hier. We maken bijvoorbeeld plannen 
om formele zorg aan te bieden in het dorpshuis, en informele zorg 
naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast zijn we al geruime tijd 
bezig met het realiseren van jongeren- én seniorenwoningen. 
Eigenlijk, benadrukt Jan Vos tijdens zijn praatje, is Dorpsbelang 
Eexterveen met alles bezig wat het wonen en leven in het dorp 
aangenamer maakt. “We zijn een dorp in beweging waar iedereen 
die wil, kan en mag meedoen.”

Zelf woningen realiseren
Snel terug naar die jongeren- en seniorenwoningen, want deze 
woningen zijn dé reden dat alle aanwezigen op donderdag de 23e 
naar Eexterveen trokken. Dit dorp is namelijk hét voorbeeld van ‘zelf 
aan de gang gaan’ met woningnood en dorpsbewoners in eigen dorp 
houden.
Jan Roelof Vos: “We zagen dat zowel jonge mensen als senioren 
moeite hadden met het aankopen van een geschikt huis, terwijl ze 
wel graag in het dorp willen (blijven) wonen. En dus hebben we de 
handen uit de mouwen gestoken en zelf een actieplan gemaakt en 
uitgevoerd.”
Eerste punt van het actieplan: waar zetten we huizen neer? “We 
zijn op zoek gegaan naar gronden waar al infrastructuur en zaken 
zoals riolering aanwezig waren. Na deze plekken bepaald te hebben, 
zijn we grondeigenaren gaan benaderen en hebben we gevraagd of 
ze de grond exclusief aan ons ter beschikking wilden stellen voor 
een aantrekkelijke prijs.” legt voorzitter Vos uit. En dat wilden de 
grondeigenaren in Eexterveen wel. Daarna ging het snel: binnen zes 
maanden was het bestemmingsplan gewijzigd, waren de bouwteke-
ningen klaar en konden de huizen gebouwd worden.



Een actieplan voor Eexterveen
Tijd voor de aanwezigen van het krimpcafé om zelf eens rond te 
gaan kijken. Verdeeld over drie groepen worden ze door dorpsken-
ners rondgeleid door het dorpje en bezoeken ze de basisschool (met 
zo’n 100 kinderen), de ijsbaan en de kikkerpoel met eendenmanden. 
En natuurlijk de nieuwgebouwde jongeren- en seniorenwoningen.
Maar wat is nou zo bijzonder aan deze woningen? Jan Roelof Vos: 
“De 6 seniorenwoningen zijn gebouwd volgens de laatste technische 
kennis. Dus 0 op de meter en alle faciliteiten op de begane grond. 
Door vooraf goed te kijken naar de juiste technieken en bouwwijze 
is het ons gelukt om de huizen betaalbaar te houden: namelijk onder 
de €275.000.”

Geen winst op de jongerenwoning

Ook de 10 starterswoningen aan de andere kant van de straat zijn 
niet zo maar neergezet. Vos: “De vraagprijzen van de goedkoopste 
starterswoningen zijn indertijd uitgekomen op minder dan €130.000. 
Het kopen van een dergelijk huis is wel verbonden aan een aantal 
voorwaarden. Bijvoorbeeld dat het de eerste koopwoning is, dat 
bewoners tussen de 18 en 35 moeten zijn en dat ze het niet binnen 
5 jaar mogen verkopen. Ook mag het huis niet met winst verkocht 
worden.” 
Deze voorwaarden zijn vastgelegd in het koopcontract, die Dorps-
belang in samenwerking met de gemeente Aa en Hunze heeft opge-
steld. Door deze afspraken rechtsgeldig te maken en vast te leggen 
maakt Dorpsbelang het mogelijk om de huizen betaalbaar en voor 
de doelgroep te houden. De aanwezigen zijn onder de indruk van 
de aanpak. Een van hen zegt: ‘Ik bespeur veel passie, creativiteit, 
het ergens in vast willen bijten. En er zijn ontzettend veel voorzie-
ningen. Dat is echt de kracht van het dorp.’



Belang in omringende dorpen
Terug in het dorpshuis ontstaat ook discussie. Zeker als de 
voorzitter vertelt dat hij en zijn kompanen  door het succes 
in Eexterveen ook in omringende dorpen op zoek gaan naar 
gronden.  Een enthousiaste Vos: “We rijden door dorpen 
heen en zeggen dan tegen elkaar ‘leuk plekkie, hier kan wel 
gebouwd worden’. Daarbij kijken we vooral naar locaties 
binnen de bebouwde kom en langs de weg, waar al infrastruc-
tuur is. Als die ruimte er is, dan adviseren we het dorp en 
kijken we met hen kritisch of bouwen kan, mag en nodig is.
En dan belt Dorpsbelang de wethouder om de plannen te 
presenteren. Desgevraagd beaamt wethouder Henk Heijerman 
dat hij altijd een welwillend oor heeft voor dit soort plannen, 
mits ze ook gedragen worden door de bewoners. Maar als de 
plannen buiten de bebouwde kom zijn, kan hij niet zomaar 
een bestemmingsplan wijzigen. “En dat is misschien maar 
goed ook”,  meent prof Dirk Strijker van de Rijksuniversiteit 
Groningen en streekgenoot, “want bestemmingsplannen zijn er 
niet voor niets, en regionale woonvisies ook niet.”

Dat is gemakkelijk, of toch niet?
Samenwerking is niet in alle  kernen en dorpen even 
eenvoudig. Vos benadrukt: “dorpelingen die écht willen 
meewerken aan een dergelijk project zijn redelijk schaars. Maar 
wel heel belangrijk, want zij zijn de kartrekkers, de aanjagers, 
en dus onmisbaar. Dat gaan wij als extern Dorpsbelang name-
lijk niet voor ze doen.”
Na de enthousiaste verhalen en de kritische noot vanuit de 
wetenschap ontstaat er over dit initiatief discussie in het 
dorpshuis. ‘Moet niet eerst gekeken worden naar de behoefte 
in een dorp, voordat wordt gekeken naar wáár eventueel 



gebouwd zou kunnen worden?’. Want als er geen behoefte is, moet 
je dan wel plannen willen maken?
Een andere aanwezige stelt kritisch: ‘Zijn dorpen als Eexterveen 
wel geschikt voor seniorenwoningen? Als er geen winkels zijn, geen 
openbaar vervoer, geen goede voorzieningen, wat heeft iemand 
dan aan een seniorenwoning op het platteland?’ Een logische vraag, 
waar meteen op wordt gereageerd met ‘Mensen die ouder worden 
verdienen toch ook een plek in het dorp?!’.
Jan Roelof vult aan: “in Eexterveen hebben we geweldige Naober-
hulp. Heeft iemand hulp nodig met boodschappen doen, of met iets 
ophalen bij de apotheek, dan gaat er graag iemand mee of staat er 
iemand klaar.”

Beleid vs. Bevolking
Gaan we uit van beleid en een bevolking die het beleid volgt? Of 
volgt het beleid de bevolking? In het geval van Eexterveen komt het 
neer op het laatste. In dit Drentse dorp hebben ze gezegd ‘we gaan 
gewoon van start’. ‘Zij en wij, overheid en bevolking, dat schiet niet 
op’ benadrukt een aanwezige. ‘We moeten naar elkaar luisteren, en 
op basis van die dialoog een plan maken voor de toekomst!’
Daar zijn meerdere aanwezigen het mee eens. Samen werken aan 
leefbare dorpen is immers in ieders belang. En ook tijdens dit 
krimpcafé wordt weer benadrukt: als burger moet je plannen komen 
brengen, en niet met de armen over elkaar wachten totdat de over-
heid een plan voor je gaat maken. 
En dat dat werkt hebben ze in Eexterveen met succes bewezen. 
Een aanwezige besluit: ‘Eexterveen is zo langzamerhand een voor-
beeld aan het worden om te volgen. Het inspireert andere dorpen 
om creatief op zoek te gaan naar mogelijkheden op het gebied van 
woningbouw, kunde en doorzettingskracht!’
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