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NATUUR, BOS & HET
WEIDSE LANDSCHAP
De antwoorden

MEER-dorpers genieten van de natuur
De antwoorden
en het weidse landschap. Er is een wens

voor meer ommetjes, meer biodiversiteit
en meer bos. Het bos en het fluitenkruid
zit in het (collectieve) geheugen van de
MEER-dorpers. Dat is bijzonder, hier is de
kennis naar oorspronkelijke biologische
omstandigheden.
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LEVENDE
GESCHIEDENIS
MEER-dorpers hebben veel kennis van
en liefde voor de historische elementen,
panden en plekken inlevende
de MEER-dorpen,
geschiedenis
tegelijkertijd lijkt er veel animo voor
het gebruiken van dergelijke plekken.
Er is aandacht voor de kwaliteit, maar
geen angst deze plekken te gebruiken
en onderdeel te houden van de
gemeenschap.
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natuur, bos en het weidse landschap

natuur, bos en het

samen & vrij

De dorpen zijn divers, een mix van
mensen en hebben een menselijke
schaal. Dat wordt als waardevol ervaren.
Er zijn dan ook verschillende plekken
die door velen worden gebruikt, zoals
weidse
landschap
de Engelberterplas,
het MFC, het Engelenmeerpad en de twee kerken. Je komt
elkaar dus tegen in de MEER-dorpen,
maar het hoeft niet.
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dorps duurz

groot en verbonden netwerk
GROOT &
groot en verbonden
netwerk NETWERK
dorps duurzaam & buitenleven
VERBONDEN

Typisch Gronings in de MEER-dorpen – Groninger Dorpen, Tijdschrift Noorderbreedte, Studio MARCHA! & Ontwerpsta
MEER-dorpers hebben veel verbinding
metTijdschrift
plekken Noorderbreedte,
die buiten het Studio
dorp liggen.
ypisch Gronings in de MEER-dorpen – Groninger Dorpen,
MARCHA! & Ontwerpstation Loppersum
Ook
de
routes
en
het
landschap
groot en verbonden netwerk zijn
dorps duurzaam & buitenleven
onderdeel van de ervaringen en beleving
van de MEER-dorpers. Het bereik van
de MEER-dorpers is daarmee niet alleen
Typisch Gronings in de MEER-dorpen
– Groninger
Tijdschrift Noorderbreedte,
Studio MARCHA! & Ontwerpstation Loppersum
groot,
maar Dorpen,
ook verbonden,
mensen
Het buitenleven, flora en fauna, het
voelen zich verbonden met plekken ver
ervaren van de seizoenen met stadse
van het eigen erf.
voordelen wordt veel genoemd. Verwordt als belangrijk gezien,
groot en verbonden netwerk
dorps duurzaam & buitenleven duurzamen
maar wel graag op een schaal die past bij
de dorpen.

DORPS DUURZAAM
& BUITENLEVEN

dorpen – Groninger Dorpen,
Tijdschrift
Noorderbreedte,
Studio MARCHA! & Ontwerpstation Loppersum
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TYPISCH GRONINGS IN DE MEER-DORPEN
Vanaf januari 2020 hebben de Belangenvereniging
MEER-dorpen, de MEER-dorpers en het TEAM Typisch
Gronings gewerkt aan het project Typisch Gronings in
de MEER-dorpen. Op deze poster delen we een indruk
van de resultaten.
Met het gereedschap Typisch Gronings zijn de
waarden van de leefomgeving voor de MEER-dorpers
verzameld. Dit gaat over de kennis van bewoners,

kennis die nergens anders te vinden is dan bij de
mensen die in het gebied leven.

In de vervolgstappen worden de MEER-dorpers weer
uitgenodigd om mee te doen en mee te denken.

Dit is een begin, de volgende is actie is de stap naar
de brede dorpsvisie, met gezamenlijke keuzes voor
onderwerpen en actieplannen voor de ideeën die
leven. In die stap worden ook cultuur-historische
waarden en elementen die nu onderbelicht zijn
gebleven meegenomen.

Kijk voor het vervolg en de een uitgebereide toelichting
op de resultaten op meerdorpen.info.
Wil je nu al meer weten?
Neem contact op met de Belangenvereniging MEERdorpen via secretarismeerdorpen@gmail.com.

Typisch Gronings in de MEER-dorpen is mogelijk gemaakt door de inzet van de MEER-dorpers. Daarnaast is dit project mede mogelijk gemaakt door bijdrages van de provincie Groningen, Gebiedsteam Oost van de gemeente Groningen en de Belangen
vereniging MEER-dorpen. Typisch Gronings is een methode van: Groninger Dorpen, Tijdschrift Noorderbreedte, Studio MARCHA! en Ontwerpstation Loppersum. Ontwerp poster: Studio MARCHA!

