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1 BESTUURSOPDRACHT
1.1

Aanleiding

De Woldstreek welke is gelegen aan de noordelijke stadsrand van de stad Groningen,
staat onder druk. Veel mensen uit zowel de stad Groningen (met name uit de
buitenwijken Lewenborg en Beijum) als uit het noordelijk gelegen Zuidwolde, genieten
van het gebied zoals het nu is. Daarnaast is er sprake van een goed geoutilleerde en
renderende landbouw in het gebied. In het recente verleden zijn bij de gemeente
Bedum verzoeken ingediend voor het ontwikkelen van verschillende plannen zoals
productiebos, natuurgolfbaan, natuurterrein en verschillende vormen van woningbouw.
Eén van de effecten daarvan was dat er sprake was van grondspeculaties. Dit vormde
in eerste instantie voor gemeente Bedum een aanleiding om een plan op te stellen. Al
gauw werd dit signaal herkend door gemeente Groningen waardoor het idee ontstond
een gebiedsplan op te stellen voor het gebied De Woldstreek. Daar kwam nog eens
bovenop dat deze specifieke stadsrand onder druk bleek te staan door specifiek
“stadsrandoverschrijdende” activiteiten vanuit de stad Groningen zoals bijvoorbeeld de
verdere ontwikkeling van uitloop- en recreatiegebieden. Voor de provincie Groningen
vormde dit mede de aanleiding om een bijdrage te leveren aan het opstellen van een
plan voor De Woldstreek.
Bovenstaande gedeelde zorgen en belangen hebben er in 2009 toe geleid dat er een
Stuurgroep is samengesteld waarin naast gemeente Bedum ook gemeente Groningen
en de provincie Groningen zaten. Deze Stuurgroep heeft de volgende
bestuursopdracht gegeven:
Stel ten behoeve van de ontwikkeling een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam gebied, in overleg met
alle betrokken gebiedspartijen, een gedragen en integraal plan op voor het gebied van De Woldstreek
waarbij geldt dat:
•
de functies landschap en cultuurhistorie, landbouw, natuur, recreatie en zorgwonen een plek
vinden en in balans zijn;
•
de ontsluiting adequaat is en toegesneden op de verschillende functies;
•
een plan dat bestuurlijk gedragen wordt door provincie Groningen en gemeenten Bedum en
Groningen;
•
een plan dat ondersteund wordt door alle andere betrokken partijen;
•
een plan dat ruimte geeft aan toekomstige ontwikkelingen;
•
en waarvan haalbaarheid en financierbaarheid reëel is.

In opdracht van de Stuurgroep is een ambtelijke projectgroep samengesteld waarin
vertegenwoordigd waren ambtenaren van beide gemeenten, provincie en
natuurmonumenten. Daarnaast was waterschap Noorderzijlvest agendalid.

MD-GR20130100
Gemeente Bedum/Perspectief voor de Woldstreek

14 maart 2013, versie 1
-2-

HaskoningDHV Nederland B.V.

1.2 Kader
Binnen het programma Regiopark van de Regiovisie is als investeringsgebied De
Woldstreek en Noordoostelijke stadsrand opgenomen. Eén van de projecten hierin is
een perspectief voor De Woldstreek. Dit is tevens een van de deelopgaven van de
“Stadsrand Groninger Ommelanden”. Het streven is een plan te maken voor een
dynamisch gebied dat zich onderscheidt door goed gebalanceerde verhoudingen
tussen de stad Groningen en het landelijke karakter van het gebied van gemeente
Bedum. Het landschap, de bebouwing, de activiteiten van ondernemers die voor het
merendeel uit agrariërs bestaan en de gebruikers zoals bewoners, wandelaars, fietsers
en recreanten dirigeren zelf de ruimtelijke kwaliteit.
Deze ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald door drie hoofdfactoren:
• Gebruikswaarde;
• Belevingswaarde;
• Toekomstwaarde.
De gebruikswaarde zit in de bruikbaarheid van de dorpen en de landerijen als woon-,
recreatie- en werkomgeving. Belangrijk daarbij is de doelmatigheid en functionele
samenhang van al die gebruiksfuncties. Belevingswaarde zit al veel dichter bij de
unieke, gebiedspecifieke kenmerken van De Woldstreek. Het gebied kent zogenaamde
terugkomplekken, heeft diversiteit, identiteit en schoonheid. Als we het over de
kwaliteiten en kansen van het gebied hebben, hebben we het over de toekomstwaarde.
Welke, diverse gebruiksfuncties kunnen in de toekomst doorontwikkeld worden? Waar
en op welke manier kan daarbij aansluiting worden gezocht op de specifieke ruimtelijke
kenmerken zodat deze versterkt worden? Waarderingen in de vorm van duurzaamheid,
inpasbaarheid en beheer(s)baarheid spelen dan een belangrijke rol.
1.3 Procesverloop
Na de inrichting van de Stuurgroep (wethouder Te Velde van Gemeente Bedum,
wethouder Visscher van gemeente Groningen en gedeputeerde Hollenga van de
provincie Groningen) is de projectgroep vanaf juni 2009 tot en met september 2010
aangevangen met het opzetten van een gedragen en integraal gebiedsplan voor De
Woldstreek. Het advies- en ingenieursbureau DHV heeft in augustus 2009 van de
gemeente Bedum de opdracht gekregen om het plan verder uit te werken en het
proces rondom de totstandkoming daarvan te begeleiden.
Al vrij gauw werd door de projectgroep bemerkt dat gezien de gevoeligheid van het
proces, het van het allergrootste belang was dat bewonersgroepen maximaal
geïnformeerd werden en gelegenheid zouden krijgen om reacties te geven en actief
deel te nemen met voorstellen. De projectgroep heeft daarvoor voldoende terugkoppelmomenten ingelast door voorlichtings- en bewonersavonden door gemeente Bedum te
laten organiseren. Parallel daaraan heeft gemeente Groningen nog enkele
terugkoppelmomenten georganiseerd, met name vanuit Lewenborg, Beijum en
Noorddijk. In Bijlage 2 (zie Bijlage 2, Gevolgd communicatietraject, pm..) staat beknopt
het gevolgde communicatietraject aangegeven.
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Zo is op 29 maart 2010 als procesonderdeel een druk bezochte informatieavond voor
inwoners en omwonenden gehouden. Die bewuste voorlichtingsavond heeft veel
commotie teweeg gebracht vanwege het vermoeden vanuit de streek dat een
natuurgolfbaan een vaststaand onderdeel zou zijn van het plan. Daarnaast is toegelicht
dat een initiatief als een natuurgolfbaan een belangrijke kostendrager zou kunnen zijn
voor een eventuele inrichting (m.n. recreatieve voorzieningen) van het gebied.
Ondanks het feit dat gemeente Bedum herhaaldelijk heeft aangegeven dat zo’n
initiatief net zoals alle andere initiatieven, moest passen binnen de bestuursopdracht
van de Stuurgroep met bijbehorende criteria, stuitte dit op enorme weerstand bij de
bewonersgroepen. Met name het aspect verkeer kwam daarbij prominent naar voren
omdat bewoners vreesden voor extreme toename van de verkeersintensiteit.
Tussentijds heeft gemeente Groningen extra, aparte bijeenkomsten georganiseerd
waarbij zij in aansluiting daarop zelfstandig nog een klankbordgroep heeft geformeerd.
Als gevolg van de steeds sterker wordende druk vanuit de bewoners
vertegenwoordigingen heeft de Stuurgroep op 29 september 2010 de bestuursopdracht
aangepast. Belangrijk aspect daarbij was toen dat feitelijk twee varianten voor een
mogelijke herinrichting van De Woldstreek nader onderzocht dienden te worden.
Daarbij moest een globale verkenning worden gedaan naar alle onderdelen van beide
varianten zodat op basis van feiten een definitief besluit kon worden genomen.
De eerste variant betrof een landbouwgebied in optima forma en de tweede variant
betreft een variant met een landbouwgebied met inpassing van recreatie en dus met
de mogelijkheid van voornoemde natuurgolfbaan. Door de Stuurgroep zijn deze twee
varianten aangegeven als nieuw startpunt in het proces. De projectgroep heeft in de
periode van september 2010 tot in het voorjaar van 2011 beide varianten onderzocht,
gecommuniceerd en getoetst bij bewonersgroepen. Daarnaast zijn én door gemeente
Bedum en gemeente Groningen extra overleggen met bewonersgroepen en
belangenbehartigers gevoerd.
In het september 2011 is een eerste conceptplan met de (vernieuwde) Stuurgroep
besproken. De Stuurgroep bestond nu uit wethouder H. te Velde van de gemeente
Bedum, wethouder J. Visscher van de gemeente Groningen en de nieuwe
gedeputeerde W. van de Ploeg van de provincie Groningen. De twee belangrijkste
onderdelen die daarbij zijn besproken waren de resultaten van voornoemd
verkeersonderzoek en de ruimtelijke inpassing en de financiële haalbaarheid van een
natuurgolfbaan. Daarnaast zijn ook de optimaliseringmogelijkheden van de bestaande
landbouw zijn aan de orde geweest.
Naar het oordeel van de Stuurgroep kwam nog steeds niet duidelijk naar voren dat een
natuurgolfbaan financiële haalbaar was. De resultaten van het onderzoek naar de
verkeerskundige effecten van een natuurgolfbaan gaven aan dat de toename van de
verkeersintensiteit als gevolg daarvan nihil was en dat de aanwezigheid van bestaand
sluipverkeer een geheel andere oorzaak had/heeft.
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Op 22 mei 2012 heeft de Stuurgroep ten aanzien van de natuurgolfbaan onder meer
geconcludeerd dat:
1. de economische levensvatbaarheid van een natuurgolfbaan in het gebied
onvoldoende is aangetoond;
2. dat mede dáárom geconcludeerd is dat een natuurgolfbaan niet de
gedachte kostendrager van aanleg van recreatieve voorzieningen kan zijn;
3. waardoor niet vast is komen te staan dat met de inpassing van een
natuurgolfbaan voldaan kan worden aan de eis van de overheden dat er
geen publieke middelen anders dan de gebruikelijke subsidies, worden
aangewend.
• Daarnaast is door de bestuurders geconcludeerd dat er bij klankbordgroepen
en bewoners weinig draagvlak aanwezig lijkt voor een natuurgolfbaan.
• Met betrekking tot de mogelijke veranderingen in verkeersintensiteit is
geconcludeerd dat ondanks de zeer geringe toename van het verkeer door
een natuurgolfbaan, het verkeer, mede gezien de andere oorzaken van (ook
loonwerkverkeer) het sluipverkeer, een aandachtspunt blijft.
Dit alles overwegende heeft de Stuurgroep in het voorjaar van 2012 besloten af te zien
van de benadering middels varianten omdat de variant met een natuurgolfbaan was
afgevallen en feitelijk alleen een variant met landbouw overbleef. Geconstateerd is dat
de opdracht om te komen tot een integraal gebiedsplan feitelijk niet haalbaar was en
dat nu is ingestoken op het genereren van een lijstje met wensen en mogelijkheden.
Belangrijk voor de Stuurgroep was dat de mensen uit het gebied hebben aangegeven
dat het gebied eigenlijk zo moet blijven. Met respect voor het reeds gedane werk van
de projectgroep heeft de stuurgroep opnieuw de opdracht aangepast.
Zij heeft aangegeven dat in het kader van het plan een korte beschrijving moet worden
gegeven van de kwaliteiten en kansen van landschap en cultuurhistorie, landbouw,
natuur, recreatie en zorgwonen in het gebied en dat mogelijke oplossingsrichtingen en
ideeën aangaande deze aspecten met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen
voor De Woldstreek moeten worden geïnventariseerd. Dit overzicht is als perspectief
en ter afsluiting van het communicatietraject begin maart 2013 met de streek
gecommuniceerd.
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2

GERAADPLEEGDE BRONNEN

2.1 Inleiding
Tijdens het onderzoek van de afgelopen 2 jaar zijn veel bronnen geraadpleegd,
gebruikt en met klankbordgroepen en bewoners besproken in de vorm van
gepresenteerde uitwerkingen. Onderhavig hoofdstuk beperkt zich nu voornamelijk tot
de belangrijkste feiten die van belang kunnen zijn om mogelijke oplossingsrichtingen
en ideeën voor de toekomstige ontwikkelingen voor De Woldstreek in beeld te kunnen
brengen. Hierbij is ook gebruik gemaakt van de resultaten van het verkeerskundig
onderzoek (DHV, 2011). De eisen en randvoorwaarden, die door gemeenten, provincie
en Rijk zijn vastgesteld, vormen uitgangspunt voor het perspectief voor De Woldstreek.
2.2 Beleidskader
In het Provinciaal Omgevingsplan (POP) is ten aanzien van De Woldstreek
opgenomen dat de (bestaande) landbouw in belangrijke mate de drager moet blijven
van de landschapsstructuur. Met betrekking tot het perspectief voor de economische
functie van het gebied wordt ten aanzien van de landbouw aangegeven dat er ruimte
moet blijven bestaan voor verdere schaalvergroting. Daarnaast moeten er kansen
bestaan voor recreatieve en toeristische ontwikkelingen hetgeen gepaard zou kunnen
gaan met de bescherming van het aanwezige cultuurhistorisch erfgoed in het gebied.
In de Regiovisie is opgenomen dat (bestaande) bedrijfsfuncties verbreed moeten
kunnen worden richting meer taken op het gebied van zorg, natuur- en
landschapsbeheer, recreatie en water. Ook is aangegeven dat bij de ontwikkeling van
stedelijke randzones nieuwe verbindingen worden meegenomen (in dit geval
recreatieve wandel- en fietspaden).
Onderhavig onderzoek voor het
perspectief voor De Woldstreek
heeft
betrekking
op
het
projectgebied zoals hiernaast in de
figuur
(zie
Figuur
1)
staat
aangegeven.
Binnen dit projectgebied zal sprake
moeten zijn van een uitbreiding van
het routenetwerk met betrekking tot
wandelen en fietsen en zullen
mogelijkheden
voor
horeca
aangegeven
moeten
worden.
Uitbreiding van dit routenetwerk mag
er echter niet toe leiden dat
sluipverkeer zal toenemen en er nog
meer hinder ontstaat voor/door
landbouwverkeer.
Figuur 1. Begrenzing projectgebied
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Voor het landschap en de cultuurhistorie, de aanwezige landbouw, de natuur, de
recreatie en de verschillende vormen van zorgwonen in het gebied is tevens gebruik
gemaakt van initiatieven vanuit de streek. Naast enkele individuele initiatieven zijn twee
specifiek te noemen lokale initiatieven betrokken in onderhavige perspectief.
2.2.1.1 Dorpsvisie 2004 - 2014
Op initiatief van de vereniging Plaatselijk Belang Zuidwolde is door de bewoners van
het dorp Zuidwolde in 2004 de Dorpsvisie 2004 – 2014 opgesteld. Hierin wordt onder
andere uitgesproken dat een soort van bufferzone tussen de stad Groningen en het
dorp Zuidwolde zeer gewenst is.
2.2.1.2 Noorddiekster Visie
Op initiatief vanuit de streek is in maart 2010 de zogenaamde “Noorddiekster Visie”
opgesteld. Aan deze variant is zowel in overleg met de streek, als ambtelijk en
bestuurlijk veel aandacht besteed. Een samenvatting hiervan is als zodanig
opgenomen in de bijlage (zie Bijlage 1, Noorddiekster Visie).
2.3

Gevolgde werkwijze

Veel van de resultaten van de onderzoeksvragen en hetgeen uit de voorlichtings- en
bewonersavonden naar voren is gekomen zijn gebruikt om de kansen voor het
perspectief te inventariseren en te schetsen. Deze zijn besproken in de project- en de
stuurgroep.
Omdat de Stuurgroep in haar bestuursopdracht heeft aangegeven dat landschap en
cultuurhistorie, landbouw, natuur, recreatie en wellicht zorg nader onderzocht dienen te
worden en voor de toekomst van De Woldstreek in balans moeten zijn, is in dit
hoofdstuk ten aanzien van deze functies een beschrijving gegeven.
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3 KWALITEITEN EN KANSEN
3.1 De Woldstreek (ligging en landschap)
Tussen Bedum en de stad Groningen ligt het gebied De Woldstreek. Veel verschillende
gebruikers maken zowel ruimtelijk als functioneel aanspraak op het gebied. De
landbouw vervult er een prominente rol, bewoners en toeristen recreëren in het gebied
en aan de landbouw gerelateerde ondernemers maken gebruik van het gebied om
vanuit de stad naar het buitengebied te gaan. Er werd gedacht dat onzekerheden over
de toekomst van het gebied zouden leiden tot onduidelijkheid over de functies, gebruik
en ‘verschijning’ van het landschap geleid. Maar eigenlijk moet geconstateerd worden
dat het gebied prima functioneert, qua bewoners én gebruikers. De ligging van De
Woldstreek staat in onderstaande figuur (zie Figuur 2) globaal aangegeven

Figuur 2. Ten noord-oosten van de stad Groningen gelegen Woldstreek.
Om tot een perspectief te komen dat kan bijdragen aan de (toekomstige)identiteit van
het gebied zijn de huidige kwaliteiten vertaald in kansen. De ruimtelijke kwaliteit van
een dorp of stadsrand is sterk gekoppeld aan de karakteristieken van het omliggende
landschap. Het benoemen van toekomstkansen biedt mogelijkheden voor verdere
kwaliteitsontwikkelingen waarbij versterking van het gebieds-DNA - de identiteit van het
landschap - voorop staat. Deze identiteit wordt vertaald in dragers; groene dragers (de
groenelementen), blauwe dragers (water), rode dragers (bebouwing) en grijze dragers
infrastructuur). Nieuwe ontwikkelingen kunnen op deze bestaande identiteitsdragers
voortborduren en daarmee de karakteristieken van het dorp of stadsrand versterken.
Met behulp van (historisch) kaartmateriaal en het onderliggende landschap wordt het
gebieds-DNA bepaald.
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3.2 Ruimtelijke, historische kwaliteiten
De topografische kaart van 1700 toont een netwerk van vaarwegen en dijken in alle
windrichtingen. De dorpen ontwikkelden zich aan het water, de belangrijkste
vervoerswegen in die tijd. Langs het Boterdiep zijn de dorpen Zuidwolde, Noordwolde
en Bedum ontwikkeld.

Met name rond de periode
1800 werd de aanleg van
paden over land aangelegd.
De infrastructuur is met name
noord-zuid
gericht.
De
kavelstructuur is veelal haaks
daarop georiënteerd.

Figuur 3. Situatie 1700

Ruim een eeuw later is de
landschappelijke
structuur
nog vrijwel identiek gebleven.
Het wegennetwerk heeft zich
enigszins uitgebreid en de
stad Groningen heeft zich
buiten de oude stadsgracht
ontwikkeld.

Figuur 4. Situatie 1800
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Na 1900 heeft een enorme
groei
van
de
stad
plaatsgevonden. De stad en
ommelanden zijn in de loop
van de tijd met elkaar
verweven, als het gaat om
belangrijke
landschappelijke dragers zoals de
water- en groenstructuur.

Figuur 5. Situatie 1900

De
wijken
Beijum
en
Lewenborg
vormen
de
huidige
stadsrand
van
Groningen samen met de
groene
enclave,
het
Beijummerbos.
De
wijk
Beijum werd in de periode
1970-1980 ontwikkeld op en
rondom een van nature
landschappelijke verhoging,
een wierde.

Figuur 6. Situatie 2005
Het Beijummerbos werd aangelegd in de jaren ’90. Het bos is aangeplant met een C02
doelstelling voor Stichting Face. Er is een bosontwikkelingsplan opgesteld voor de komende 25
jaar en de instandhouding is voor 40 jaar vastgelegd.
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Figuur 7. Waterstructuur (blauwe dragers).

Figuur 8. Infrastructuur.

Figuur 9. Bebouwingsstructuur
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3.3 Historische structuur
De historische structuur van De Woldstreek kenmerkt zich door de volgende punten:
- het gebied kent ‘lange lijnen’ die de basis vormen voor water en infrastructuur,
- de infrastructuur is van oudsher met name noord-zuid georiënteerd,
- het contrast van het open landschap met dorpen vs. de bebouwde stad,
- het open landschap wordt gekenmerkt door de erven die als groene enclaves is het
landschap liggen,
- de dorpen hebben
een compacte
dorpskern en
worden omringd
door het open
landschap,
- ontwikkeling van
de dorpen is
gekoppeld aan en
georiënteerd op het
water.

Figuur 10. Historische structuur (1900) De Woldstreek.
In de huidige situatie zijn de in de figuur (zie Figuur 11) getoonde kenmerken nog
steeds aanwezig. Een belangrijke ontwikkeling voor de beleving van het gebied is de
aanleg van de wijk Beijum en het Beijummerbos. Deze ontwikkelingen hebben ertoe
geleidt dat een ‘scherpe’ of ‘harde’ stadsrand is ontstaan die bestaat uit zowel
bebouwde stadsrand (Beijum) als groene stadsrand (Beijummerbos). Inherent aan de
ontwerpgedachte
van
Beijum ligt de wijk als het
ware met de ‘rug’ tegen
het
landschap.
De
woningen aan de heerden
zijn georiënteerd op de
(binnen)pleintjes.
Hierdoor is een situatie
ontstaan die zich afkeert
van het landschap. De
aanleg van Beijum heeft er
tevens toe geleidt dat de
afstand tussen de stad
Groningen
het
dorp
Zuidwolde minimaal is
geworden.
Figuur 11. Huidige structuur (2000) De Woldstreek.
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3.4 Landbouw
De bestaande landbouw is en blijft de belangrijkste functionele ruimtegebruiker van het
gebied. Voor het merendeel veeteelt (weilanden met gras) en voor een beperkt deel
akkerbouw (volle grond groententeelt). Het gebied is voor het merendeel voor de
landbouwkundige functie goed ontsloten behoudens de te smalle toegangsbrug in
Zuidwolde wat een Rijksmonument is. Belangrijk om hier te noemen is dat een
optimale grondgebonden landbouw alle overige gronden binnen het projectgebied
nodig heeft voor een gezonde bedrijfsvoering.
3.5 Natuur
De Woldstreek bestaat uit voornamelijk een
open landschap met matig intensieve
landbouw. De daarbij behorende natuur
langs de slootranden bestaat uit algemene
water- en oeverplanten en bijbehorende
vis- en macrofauna. Het gebied geeft buiten
het broedseizoen ruimte aan verschillende,
veelal (door)trekkende vogelsoorten. De
broedvogelpopulatie bestaat voornamelijk
uit eveneens algemene weide- en
akkervogels zoals Wilde Eend, Kievit,
Scholekster, Gele Kwikstaart, Graspieper
en Veldleeuwerik met direct aan de randen
van bebouwing erfgebonden vogels als Merel, Huismus, Ringmus, Putter, Gekraagde
Roodstaart, Vink en Koolmees. Daar waar de slootranden met Riet begroeid zijn
komen Blauwborst en Kleine Karekiet voor. Stootvogels als Bruine Kiekendief, Buizerd,
Havik en Ransuil foerageren regelmatig in het gebied.
3.6 Waterhuishouding
In het gebied is sprak van een optimaal ingericht watersysteem ten behoeve van de
landbouw. Er is sprak van een goed gedetailleerde ontwatering van de
landbouwgronden. Het poldersysteem van De Woldstreek ontvangt geen stedelijk
water en watert af op de omringende watersystemen waardoor watergebonden
organismen vrijelijk kunnen migreren.
3.7 Recreatie
Het gebied wordt voornamelijk door stadjers als uitloopgebied (wandelaars) gebruikt
waarbij de wandeling langs het Beijumerbos erg gewaardeerd wordt. Op mooie
zondagen kan het er enorm druk zijn. Daarnaast wordt er veel gefietst door het gebied.
Gekoppeld aan Kardinge vinden er nog tal van recreatieve activiteiten plaatst zoals
bijvoorbeeld kanoën. In het hart van het gebied is een horecagelegenheid (i.e.
zalencentrum) in een oude boerderij die veel wordt gebruikt.
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3.8 Zorgwonen
Op één plek in het gebied vindt nu een vergelijkbare vorm van zorgwonen plaats
namelijk dagbesteding in de voormalige boerderij van Dijkstra (Zorgboerderij
Kardinge). Daarnaast vindt op verschillende plaatsen in Beijum deze vorm van wonen
plaats waarvan sommige al dateren van begin jaren ’90.
3.9 Op kansen ingezoomd
Veranderingen zijn noodzakelijk om het platteland leefbaar te houden, maar moeten
wel passen bij het unieke karakter van dat platteland. Dat vraagt kennis van en respect
voor de geschiedenis en de cultuur van het gebied en kan inspirerend zijn.
Voor De Woldstreek ligt een kans om op een duurzame en robuuste bestemming te
sturen die het open karakter van dit gebied behoudt en versterkt. De landschappelijke
kwaliteiten worden bepaald door het contrast van de scherpe stadsrand, het open
landschap en compacte dorpen en groene enclaves (erven).
Opvallend is de hechte relatie tussen dorp en landschap. Dit geldt met name voor
Zuidwolde dat in de nabijheid van de stad ligt. De ruimtelijke buffer tussen Zuidwolde
en Groningen vraagt om een goed afgestemd perspectief waarbij verrommeling van
het landschap moet worden voorkomen. Ook een punt van zorg van de bewoners.
Tegelijkertijd vraagt de huidige stadsrand om een kwaliteitsslag. Ter hoogte van het
ommetje via het Zadelpad en Spakenpad liggen kansen voor verbetering en ‘hechting’
aan het landschap. Dit geldt ook voor de – door bewoners aangegeven – huidige rand
van het Beijummerbos. Hier is meer afwisseling in vegetatie gewenst. Dit biedt kansen
voor de beleving van het landschap door de bewoners en toeristen maar ook voor
ontwikkeling van de flora en fauna. In het algemeen is er een grote behoefte naar
uitbreiding van goede wandel- en fietspaden in het gebied zoals ook onlangs nog in
een recentelijk onderzoek van Vereniging Natuurmonumenten (Kwaliteitstoets
Kardinge 2012) naar voren kwam.
Voortborduren op de bestaande infrastructuur is de opgave voor de komende jaren.
Wandelen en fietsen vanuit zowel de stad als het dorp via straten, stegen en paden
langs landerijen, tuinen en weitjes in de nabijheid van dorp en landschap is uniek.
Anderzijds is infrastructuur ook belangrijk om veilig van A naar B te komen.
Infrastructuur kan gezien worden als identiteitsdrager en belevingsader van het gebied.
Met name de Oosterseweg biedt kansen ter verbetering van de veiligheid van de
verschillende verkeersstromen en – snelheden. Tevens kan daarmee de beleving van
het landschap worden verbeterd.
Schaal en dynamiek van de agrarische bedrijven en de structuur van het landschap
kunnen beter met elkaar in relatie worden gebracht. De agrarische bedrijfskavels
vragen in die zin om erfbeplanting, beplanting met een landschappelijk karakter,
houtsingels maar ook hagen en grote solitaire bomen.
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4

VRAGEN EN EFFECTEN

Met in het achterhoofd de kansen voor het gebied worden nieuwe kansen voor het
gebied gecreëerd en ontstaan daardoor weer verschillende effecten op het gebied.
Deze zijn zowel positief als negatief. In onderstaande paragrafen worden de effecten
op basis van de behandelde onderzoeksvragen kort opgesomd. Het betreft hier een
eerste inschatting waarbij de effecten kwalitatief worden beschreven.
4.1 Behandelde vraagstukken
De volgende onderzoeksvragen zijn aan de orde geweest:
•

•

•

Welke economische en landschappelijke gevolgen op middellange termijn en
lange termijn zijn te verwachten als de landbouw zich in het projectgebied
autonoom ontwikkelt?
Wat is de haalbaarheid van alternatieve/duurzame vormen van landbouw die
zich meer richten op de afname van producten en diensten uit de stad, zoals
stadsboerderij, zorgboerderij, etc. Vormen van landbouw die zich meer richten
op beleving van bezoekende klanten? Interessant daarbij is om ook het
hergebruik van leegstaande bedrijfsgebouwen en erven mee te nemen.
Wat zijn de verkeerskundige effecten en de gevolgen voor infrastructuur bij
doorgezet landbouwkundig gebruik, combineren of scheiding van
verkeersstromen ten behoeve van recreatief/landbouwkundig gebruik? De
beantwoording hieromtrent zal zodanig moeten geschieden dat eenduidige
interpretatie voorop staat.

4.1.1 Economische en landschappelijke gevolgen
Er is onderscheid gemaakt op middellange en lange termijn wanneer de landbouw zich
in het projectgebied autonoom ontwikkelt. Op middellange termijn zal er nauwelijks
verandering plaatsvinden. Dit geldt zowel voor de economische context als voor de
landschappelijke. Voor de lange termijn daarentegen zal het Europese landbouwbeleid
voor de landbouw schaalvergroting betekenen. Er moet rekening gehouden worden
met een kapitaals- en grondgebonden landbouwgroei van ca. 7% per jaar.
Landschappelijk zullen beter ontsloten kavels ontstaan met her en der in het landschap
verspreid liggende, rechte aan- en afvoer locaties (op eigen erf) met grotere bedrijfsgebouwen die ook ten aanzien van energieopwekking een functie zullen krijgen.
Daarnaast zullen grotere aaneengesloten monocultures ontstaan die eenvoudig te
bewerken zijn.
4.1.2 Haalbaarheid alternatieve/duurzame vormen van landbouw
Andere vormen van landbouw in dit goed ontwikkelde landbouwgebied zullen in
economische zin nauwelijks of geen bestaansrecht kennen en derhalve geen kans
krijgen. Dicht tegen de stadsranden aan echter wel, daar zal versnipperde verkaveling,
al dan niet rechtsreeks beïnvloed door de stadsrand, leiden tot het mogelijk maken van
dit soort van initiatieven.
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4.1.3 Verkeerskundige effecten
Op basis van de globale verkeerskundige analyse die is uitgevoerd kunnen de
volgende uitspraken worden gedaan.
• Als gevolg van robuuste verbreding van het wegprofiel (stortsteen/graskeien in
berm) zal met name de passeerbaarheid van het landbouwverkeer verbeteren.
• Aan de ontsluiting van de smalle (historisch waardevolle, Rijksmonument) brug
in Zuidwolde worden geen aanpassingen doorgevoerd.
• Het scheiden van verkeersstromen (recreatie- en landbouwverkeer) is
voornamelijk om economische redenen niet haalbaar oftewel: het relatief lage
aantal verkeersbewegingen rechtvaardigt geen investeringen waarbij nieuwe
wegen (en eventueel een nieuwe brug) wordt aangelegd. Wel zal als gevolg
van extra aangelegde fiets- en wandelpaden een lagere “recreatieverkeersdruk”
op de Oosterseweg ontstaan. Hierbij zal tevens de hinder die door het
landbouwverkeer wordt ondervonden verminderen.
4.2

Effecten van een meer recreatieve stadsrand op de landbouw

Een meer recreatief ingerichte stadrand van Groningen zal op de (bestaande)
landbouw een licht negatief effect hebben. Dit negatieve effect komt voornamelijk tot
uitdrukking wanneer er extra claims worden gelegd op bestaande landbouwgronden.
Wanneer verkeerstromen (recreatie en landbouwverkeer) goed worden gescheiden zal
als gevolg van de recreatieve inrichting de toegenomen recreatiedruk van het gebied
geen negatieve effecten hebben op de landbouw.
4.3

Ontsluiting gebied

Met name de ontsluiting van het gebied en het eventuele combineren of scheiden van
verschillende verkeersstromen (landbouw, recreatie en bestemmingsverkeer) spelen
een cruciale rol bij het maken van de juiste keuzes tijdens de verdere planvorming.
Door de aanleg van extra recreatieroutes (wandel- en fietspaden) is het goed mogelijk
de verkeersstromen landbouw en recreatie meer te scheiden. Met name in het voor- en
najaar zal dit voordelen opleveren ten opzichte van de huidige situatie. Daarnaast zal
verbreding van de Oosterseweg met bijvoorbeeld stortsteenbermen er toe leiden dat
de passeerbaarheid van/en door landbouwverkeer beter zal verlopen maar dat het
wegbeeld er niet toe zal uitnodigen sneller en harder te rijden. Deze maatregel zal
nauwelijks of geen intensivering van sluipverkeer opleveren. Daarnaast zal als gevolg
van aanpassingen aan de ringweg in de nabije toekomst tot minder sluipverkeer
resulteren.
Wanneer de route langs het Van Starkenborgkanaal weer doorgaand wordt gemaakt
(bij de Korreweg fietsersbrug) zal het sluipverkeer van Zuidwolde naar/via Noorddijk en
vice versa aanzienlijk afnemen. Helaas ligt deze maatregel búiten onderhavig
projectgebied en navenant buiten de invloedsfeer van het perspectief. Wél vormt het
voor gemeente Groningen een belangrijk onderhandelingspunt richting de bewoners
van Noorddijk met betrekking tot gedane toezeggingen ten aanzien van de toekomstige
verkeersbelasting aldaar.
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5

GEÏNVENTARISEERDE IDEEËN

5.1 Uitbreiding recreatief routenetwerk
Binnen de bestaande landbouwstructuren is uitgangspunt uitbreiding van het recreatief
routenetwerk voor fietsers en voetgangers, waardoor de beleving van het gebied kan
worden verbeterd. Er zijn drie ‘ommetjes’ te benoemen en te verbeteren; vanuit Beijum
naar Zuidwolde, een ommetje Beijumerbos en een ommetje Thesinge. In ieder
ommetje is of kan een horecafunctie in de route opgenomen worden.
Uitwerkingen voor de recreatie op een rij:
• ommetje ‘Beijum’ (Beijum – Zuidwolde);
• ommetje ‘Beijummerbos’ (Beijummerbos – richting Oosterseweg);
• ommetje ‘Thesinge’ / ommetje ‘rust’ (Beijummerbos – Thesinge, via kade
(westzijde) langs water Zuidwending en (noordzijde) Abbemaar);
• ommetje ‘Beijum’ heeft als rustpunt (horeca) het huidig café Vaatstra;
• ommetje ‘Beijummerbos’ heeft als mogelijk rustpunt een nieuw te ontwikkelen
horecagelegenheid wellicht in combinatie met golfcentrum en/of landwinkel;
• ommetje ‘Thesinge’ heeft als rustpunt het huidige ‘Rietland’;
• uitbreiden en verbeteren netwerk van paden en ommetjes rondom Zuidwolde,
met name verbindingen en routes ten noorden van Zuidwolde
• komende vanuit Bedum naar het Zuidoosten zou voor fietsers een praktische
kortsluiting zijn om vanaf het viadukt Eemshavenweg-Boterdiep een kortsluiting
te maken richting Kardingerbos-Noorddijk. Dat kan op een relatief gemakkelijke
manier omdat hemelsbreed die afstand kort is.

Figuur 13. Uitwerkingen voor de recreatie in beeld.
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5.2

ideeën voor de landbouw en ontsluiting

De bestaande landbouw in het gebied is sterk en zelfstandig levensvatbaar. Bij een
optimale ontwikkeling van de landbouw is de mogelijkheid tot uitbreiding van bedrijf en
erf een voorwaarde. Voor de lange termijn geldt dat een aantal grote
landbouwbedrijven in het projectgebied het land bewerken (akkerbouw en/of veeteelt).
Duurzaamheid in de zin van o.a. wind- en zonne-energie zijn aspecten die zeker aan
de orde komen in de optimale landbouw. De huidige grondeigendommen van de
gemeente Bedum wordt ‘verruild’ voor een smalle zone langs de bebouwingsrand van
Beijum. Deze zone biedt kans voor verbetering van de huidige bebouwing- en bosrand.
De optimale landbouw (gangbare toekomstgerichte grondgebonden landbouw) heeft
alle overige gronden binnen het projectgebied nodig voor een gezonde bedrijfsvoering.
De uitwerkingen voor optimale ontwikkeling van de landbouw op een rij:
• ontsluiting landbouw via nieuw te ontwikkelen route ten zuiden Zuidwolde
richting Oosterseweg;
• ontsluiting bewoners gebied (autoverkeer) vanuit dorp via Oosterseweg naar
erven (deels bestemmingsverkeer);
• ontsluiting voor recreant (autoverkeer) via nieuw te ontwikkelen route ten
zuiden van Zuidwolde richting Noorddijkerweg;
• ontsluiting voor fietsers, wandelaars e.d. via de aangegeven ommetjes;
• doorgaande route door gebied via nieuw te ontwikkelen route ten zuiden
Zuidwolde richting Noorddijkerweg;
• doorgaande route wordt aan weerszijden begeleid door (nieuw) water;
• ontwikkelen brug over Boterdiep; voor nieuw te ontwikkelen route ten zuiden
Zuidwolde;
• bestaande boerenerven worden op termijn particuliere erven, met alle te
verwachten ‘randverschijnselen’ zoals stallingen caravans, paardenbakken,
etc.;
• erf voorheen van fam. Bosma, nu nog eigendom van gemeente Bedum, wordt
particulier eigendom (terugverkocht aan of geruild met de agrariërs);
• boeren breiden bedrijfsgebouwen en stallen uit, centraal gelegen op hun land
(i.v.m. ideale verkaveling);
• landbouw ontwikkelt verschillende vormen van duurzame energieopwekking
(zonnecellen/windmolens);
• beeld landschap wordt bepaald door grote kavels met één gewas met moderne
landbouwmachines;
• erven in De Woldstreek allemaal voorzien van erfbeplanting.
Voor de uitwerkingen ten aanzien van de landbouw is vanwege de relaties die er liggen
met eigendomssituaties geen figuur opgenomen.
5.3 Ideeën voor Natuur
De Vereniging Natuurmonumenten heeft voor de landerijen naast het Beijumerbos een
streefbeeld uitgewerkt (zie Figuur 14). Daarin worden grote stukken open water met
diepe en ondiepe gedeelten die waar mogelijk een stuk het Beijumerbos inlopen,
voorzien. Deze openwaterstukken moeten uiteraard wel passen binnen de bestaande
waterhuishoudkundige infrastructuur met name wanneer er gekeken wordt naar de
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gehanteerde zomer- en winterpeilen van het omringende landbouwgebied. Het ligt in
de bedoeling dit extra gebied dan te laten begrazen.

Figuur 14. Streefbeeld Beijumerbos oost (Vereniging Natuurmonumenten, 2012)
5.4 Landgoed wonen in combinatie met zorgwonen
In het noorden van het projectgebied zijn momenteel initiatieven om het zogenaamde
landgoedwonen te ontwikkelen. De langwerpige verkaveling aldaar geeft daartoe
goede mogelijkheden. Een ander initiatief is de mogelijke vorming van een landgoed in
combinatie met uitbreiding/ontwikkeling van een (nieuw) agrarisch bedrijf en/of
zorgwonen. Deze kans schijnt zich op korte termijn aan te dienen en zal door
gemeente Bedum op ingespeeld worden.
5.5 Mogelijkheden voor stadslandbouw
Belangrijke constatering is dat de landbouw als economische drager van het open
gebied als zeer belangrijk wordt gezien. Nieuwe vormen van landbouw, zoals het
verschijnsel ‘stadslandbouw’, is weinig van bekend en is slechts globaal onderzocht.
Over het algemeen wordt wel gedacht dat dicht in de buurt van de stadsranden
hiervoor mogelijkheden zijn. De rol van overheden beperkt zich echter tot het
randvoorwaardelijk faciliteren van dit soort ontwikkelingen, bijvoorbeeld door bepaalde
vergunningtrajecten te vereenvoudigen. Initiatieven zoals bedrijfsvestigingen, vorming
van (veiling)coöperaties, aan- en afvoerpunten e.d. kunnen veel beter vanuit het
bedrijfsleven zelf worden georganiseerd en opgepakt.
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6 BUDGETRAMING EN VERVOLG
De betaalbaarheid van de in dit perspectief beschreven ingrepen is uiteindelijk
bepalend voor het ondersteunen van een gebiedsontwikkeling, ook wanneer de
bewoners willen dat het blijft zoals het was. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling een
getailleerde budgetraming op te stellen ten aanzien van inrichting en beheer. Tijdens
het proces is gebleken dat nog er nog een fors aantal, sterk budgetbepalende factoren
meespelen (zoals bijvoorbeeld initiatieven vanuit de streek) waarvan het nog onzeker
is of deze maatregelen al dan niet in het perspectief kunnen worden opgenomen.
Hieraan in deze fase energie besteden zou inefficiënt zijn. Een voorbeeld hiervan is dat
er aanvankelijk is uitgegaan van een nieuwe ontsluiting ten zuiden van Zuidwolde,
waardoor het dorp wordt ontlast van alle verkeersdruk en het landbouwverkeer zoveel
mogelijk wordt gescheiden van de overige verkeersstromen. De kosten hiervan zijn
echter van zodanige omvang dat dit niet realistisch wordt geacht, met name een
nieuwe brug over het Boterdiep is daarbij de bottleneck.
Op basis van dit perspectief is een eerste projectraming uitgewerkt. De totale kosten
voor de gebiedsontwikkeling bedragen ca. 1,6 M€. De grootste kostenposten zijn:
•
•
•
•
•

aanleg recreatie- en fietspaden zoals aangegeven (0,8 M€);
aankleding wandel- en fietspaden (i.e. markeringspaaltjes, bankjes,
prullenbakken, e.d.) (0,1 M€)
aanleg (aangepaste) groenvoorziening (0,15 M€);
aanpassen Oosterseweg (i.e. aanbrengen bermverharding in combinatie met
verkeersremmende maatregelen) (0,25 M€);
aanleg duikers en andere ontwateringsmiddelen (0,3 M€);

Vanwege het grote aandeel te realiseren overheidsdoelen kunnen bijdragen voor de
gebiedsontwikkeling gevormd worden door publieke financieringsbronnen zoals
particuliere initiatieven. In de raming is uitgegaan van behouden aannames en er is
geen rekening gehouden met eventuele voordelen van creatieve oplossingen uit de
markt. Zoals gebruikelijk in dit stadium van de planvorming zijn de ramingen globaal en
beperkt openbaar in verband met de marktconsultatie en eventuele aanbesteding van
uit te voeren maatregelen.
Voor alle andere ideeën geldt dat de initiatiefnemers vooral zélf voor de betreffende
financiering zorg moeten dragen waarbij natuurlijk aandacht blijft voor meekoppelmogelijkheden. Gemeente Bedum zal ook hier randvoorwaardelijk en faciliterend in
willen optreden en de initiatiefnemers bijvoorbeeld door het toepassen van
eenvoudigere vergunningprocedures kunnen bijstaan.

MD-GR20130100
Gemeente Bedum/Perspectief voor de Woldstreek

14 maart 2013, versie 1
- 20 -

HaskoningDHV Nederland B.V.

6.1 Vervolg
Gebaseerd op initiatieven vanuit het gebied is het voorstel om door gemeente Bedum
een eenvoudig en concreet stappenplan op te laten stellen en dat te koppelen aan een
heldere uitvoeringsstrategie. In dat stappenplan zijn dan natuurlijk wel de
voorzieningen opgenomen zoals hierboven beschreven. Daarnaast kan dit stappenplan
tevens dienen voor de onderbouwing van subsidieaanvragen en andere vormen van
(co)financiering. Op die manier ontstaat op pragmatische wijze een soort van werkbaar
stappenplan voor in de nabije toekomst zodat wellicht ook andere initiatieven hier
gebruik van kunnen maken. Iets minder accent op de ontwerptechnische invulling van
het gebied en meer inzoomen op de haal- en betaalbaarheid van hetgeen dat
voorgestaan wordt. Gemeente Bedum kan met deze uitvoeringsstrategie op
eenvoudige wijze herken- en traceerbaar ruimte reserveren. Door parallel daaraan een
heldere communicatie met de streek te voeren, ontstaat draagvlak en ruimte voor
initiatieven.
6.2 Nader verkeersonderzoek
Belangrijk voor de verkeersbelasting in de toekomst voor de bewoners van Noorddijk
en de landbouwers in het gebied is vermindering van het sluipverkeer, hetgeen
voornamelijk wordt veroorzaakt door de afsluiting van de route langs het Van
Starkenborgkanaal. Een veel gehoorde suggestie vanuit het gebied is om deze
doorgaande route langs het Van Starkenborgkanaal weer open te stellen? Dit is echter
voor gemeente Groningen onbespreekbaar. Verkeerskundige gesproken zou naar een
andere oplossing moeten worden gezocht zodat daadwerkelijk een vermindering van
het sluipverkeer door De Woldstreek zou kunnen worden gerealiseerd.
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BIJLAGE 1

Noorddiekster Visie

Zie link naar Noorddiekster Visie (Presentatie bewoners Noorddijk, 29 maart 2010):
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=
http%3A%2F%2Fwww.bedum.nl%2Fbestand%2Fpresentatie_bewoners_noorddijk%2C_29_maart_2
010_215447&ei=PcaoUKzSLeWx0QWtvoGgDw&usg=AFQjCNGhJq6mJJzR4N-kvll0d37n5gjVDA

MD-GR20130100
gemeente Bedum

bijlage 1
-1-

BIJLAGE 2

Overzicht gehouden bijeenkomsten
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