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1. Inleiding
1.1

Vooraf

“Om te weten waar we naar toe gaan moeten we weten wat we hebben.”
De Omgevingsvisie wordt het eerste integrale beleidskader voor de fysieke leefomgeving van de
gemeente Westerkwartier. We willen in duidelijke stappen, met afgeronde diensten, toewerken naar de
Omgevingsvisie.
Dit document is het resultaat van de eerste en tweede stap richting de Omgevingsvisie: de analyse van het
bestaande beleid, trends en ontwikkelingen die de gemeente te wachten staan op verschillende thema’s.
Ook bevat dit document een waardering van de verschillende thema’s. Al deze aspecten samen vormen
de context waarbinnen de nieuwe Omgevingsvisie wordt opgesteld. Bij het opstellen van dit document is
rekening gehouden met de recent uitgevoerde participatieprocessen en de waardevolle informatie die
daarin naar voren is gebracht. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de participatieopbrengst van de
woonvisie, visie hernieuwbare energie en het lokaal sportakkoord.
Na de stappen van analyseren en waarderen werken we via de stap toekomstscenario’s en de stap
voorkeursscenario toe naar de uiteindelijke omgevingsvisie.
Bij de voorbereiding van het opstellen van dit document hebben we twee interne en externe expertsessies
georganiseerd. Daarnaast hebben we informatie gebruikt uit de enquête (300 respondenten) die we in
december 2020 hebben uitgezet. De opbrengst van deze activiteiten staat op de website
www. omgevingsvisiewesterkwartier.nl.
De thema’s waar dit analyse- en waardendocument op ingaat, zijn thema’s die zijn benoemd als onderdeel
in de definitie van de fysieke leefomgeving in de Omgevingswet (artikel 1.2, lid 2) óf invloed kunnen
hebben op één of meerdere onderdelen van de fysieke leefomgeving. De volgende thema’s komen aan de
orde in dit document:
A.

Landschap

B.

Erfgoed

C.

Milieu

D.

Natuur

E.

Duurzaamheid

F.

Gezondheid

G.

Veiligheid

H.

Economie

I.

Wonen en leven

J.

Infrastructuur en verkeer
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Opzet analysedocument- en waardendocument (leeswijzer)
Het grootste deel van dit document bestaat uit de thematische analyse, opgenomen in hoofdstuk 2. In dit
hoofdstuk komen per thema de volgende vier vragen aan de orde:
1.

Wat zegt ons huidige beleid?

2.

Wat staat ons te wachten?

3.

Hoe staan we er voor?

4.

Hoe waarderen we dit thema?

Onder vraag 2 (wat staat ons te wachten?) komen de trends en ontwikkelingen aan bod waar de
gemeente mee te maken krijgt de komende jaren. Vraag 3 (hoe staan we ervoor?) is uitgewerkt in een
factsheet per thema, waarop van verschillende indicatoren is weergegeven wat de huidige stand van
zaken is. Bij vraag 4 komen de eerste drie vragen samen en beschouwen we hoe de gemeente het doet
per thema. Het thema landschap kent een iets andere insteek. Daarbij is vanuit een zogenaamde
lagenbenadering ook gekeken naar de ontstaansgeschiedenis en de verschijningsvorm van de diverse
landschappen. Het hoofdstuk eindigt met een waardering van de hele gemeente
In hoofdstuk 3 van dit document wordt vervolgens het overkoepelende, ruimtelijke beleid vermeld waar
rekening mee moet worden gehouden in het verdere proces richting de Omgevingsvisie.
Integraliteit
Hoewel de Omgevingsvisie een integraal beleidskader gaat vormen, is de analyse van ‘wat we hebben’
thematisch ingestoken. De thema’s hangen in veel gevallen in meer of mindere mate nauw met elkaar
samen. Omdat de precieze samenhang in de Omgevingsvisie nader wordt uitgewerkt hebben we dit in de
hoofdstukken niet specifiek weergegeven.
Corona
Een actueel thema is Corona. De maatregelen die door de overheid zijn genomen om het virus tegen te
gaan hebben invloed op de thema’s die in het analyse- en waardendocument worden behandeld.
Momenteel werken bijvoorbeeld erg veel mensen thuis. Het is nog te vroeg om van een trend te spreken,
maar wel mag worden verwacht dat (in ieder geval deels) thuiswerken verder doorgezet wordt. Daarnaast
was een aantal trends reeds ingezet, welke nu worden versneld door corona. We houden dit in het proces
van de Omgevingsvisie goed in de gaten en nemen ontwikkelingen mee als ze meer blijvend van aard en
relevant zijn.
Beleid andere overheden
Deze analyse is gericht op de gemeente Westerkwartier. De Omgevingsvisie bevat straks de beleidskoers
van de gemeente Westerkwartier. Het beleid van andere overheden zoals het Rijk en de provincie is dan
ook niet afzonderlijk meegenomen in deze analyse. Bij het opstellen van de verschillende beleidsstukken
die mede de onderlegger vormen voor de omgevingsvisie is reeds rekening gehouden met (bindend)
beleid van andere overheden. Afstemming op het beleid van hogere overheden is op die manier reeds
geborgd. Bij het opstellen van de Omgevingsvisie zal het beleid van andere overheden altijd worden
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gecheckt indien relevant.
1.2

Het Westerkwartier in breder perspectief

De gemeente Westerkwartier werd op 1 januari 2019 gevormd uit de gemeenten Grootegast, Leek,
Marum en Zuidhorn en een deel van de gemeente Winsum. Door die samenvoeging ontstond een
gemeente met en oppervlakte van bijna 370 km2. Qua grondgebied behoort het Westerkwartier daarmee
tot de grootste plattelandsgemeenten van ons land. Met ruim 63.000 inwoners is het Westerkwartier na
de gemeente Groningen de gemeente met de meeste inwoners van de provincie.
Het Westerkwartier ligt op de grens van drie provincies en daarmee in het hart van het noorden. De
gemeente ligt geografisch gunstig ten opzichte van de steden Groningen, Drachten, Leeuwarden. Steden
met een breed maatschappelijk en cultureel voorzieningenniveau en aanbod van werkgelegenheid. Het
Westerkwartier grenst aan zeven gemeenten en ligt in het beheergebied van twee waterschappen. Dit
tekent de schaal, omvang en strategische ligging van het Westerkwartier in het noorden.
De gemeente wordt doorsneden door de A7 (nationale verkeersader), de Vaarweg Lemmer – Delfzijl (van
Starkenborghkanaal) en de spoorlijn Groningen – Leeuwarden. Daarmee kent de gemeente een relatief
goede bereikbaarheid en ontsluiting.
Het Nationaal Landschap Middag-Humsterland valt binnen de begrenzing van de gemeente. Het
Westerkwartier grenst aan het Natura2000-gebied Lauwersmeer en het Natura2000-gebied
Leekstermeer; voor een heel klein valt dit Europees beschermde natuurgebied binnen de gemeente. Tot
slot zijn verschillende gebieden aangewezen als onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland.
De gemeente Westerkwartier maakt deel uit van de bestuurlijke samenwerking Regio Groningen Assen.
Ook is de gemeente aangesloten bij de P10, een landelijk samenwerkingsverband van grote
plattelandsgemeenten.
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2. Analyse per thema
2.1.

A. Landschap

2.1.1.

Wat zegt ons huidige beleid?

Ten aanzien van het landschap is er in de gemeente Westerkwartier een aantal beleidsdocumenten die
voor deze analyse nog relevant zijn:
•

Landschappelijke raamwerk Westerkwartier (2003, ook gebiedsindeling)

•

LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP) Noord-Groningen (2006, alleen Noordelijk Westerkwartier)

•

Houtsingelhoofdstructuur Zuidelijk Westerkwartier (2005, alleen Zuidelijk Westerkwartier)

•

Deze stukken zijn niet recent vastgesteld en inmiddels ook niet meer van kracht ten gevolge van de
gemeentelijke herindeling. De algemene lijn van het beleid is hetzelfde, namelijk het waarderen van
de kwaliteiten in het landschap en deze behouden. De gebiedsindeling die in 2003 is gemaakt, komt
ook redelijk overeen met de meest recente gebiedsindeling die adviesorganisatie Libau heeft
gemaakt in het kader van de Ruimtelijke verkenning voor de Regionale Energie Strategie (RES) in
het Westerkwartier (2019).

Naast bovengenoemde beleidsstukken is ook een Visie Middag-Humsterland opgesteld. Dit document is
vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Zuidhorn. De gemeente heeft als één van de
partijen meegewerkt aan het opstellen van de visie voor het nationaal landschap Middag-Humsterland.
De visie beschrijft de kernkwaliteiten om te behouden of ontwikkelen in het gebied. Ook worden er
ontwikkelambities- en kansen uitgesproken (onder andere ten aanzien van nieuwe verdienmodellen voor
agrarische ondernemers, zelfvoorzienend op het gebied van energie, bereikbaarheid, marketing). Tot slot
wordt beschreven wat in elk geval niet in dit gebied passend is, wat betreft de meeste partijen.
In de Ruimtelijke verkenning voor de Regionale Energie Strategie (RES), opgesteld door
welstandsorganisatie Libau, is een analyse gedaan van de effecten van energieopwekking in de gemeente
op de leefomgeving. De conclusies uit de Ruimtelijke verkenning voor de RES en de Visie MiddagHumsterland zijn nu (nog) niet opgenomen in gemeentelijk beleid.
Op dit moment werkt de gemeente nog aan een Plan van aanpak houtsingelhoofdstructuur en een
actualisatie van het beschermde slotenpatroon in Middag-Humsterland. Daarnaast zijn via
bewonersinitiatieven een nieuwe dorpsvisie en landschapsplan Den Horn en een Landschapsvisie MiddagHumsterland in de maak.
2.1.2.

Hoe zit ons landschap in elkaar?

Het Westerkwartier: een gemeente vol variatie: wierden, kronkelende dijken, sloten en vergezichten in het
noorden, houtsingels en lange bebouwingslinten in het zuidelijk deel. Er zijn borgen, kerken en gemalen.
De landschappelijke verschillen tussen noord en zuid geven de gemeente veel diversiteit binnen haar
grondgebied. Aan de hand van een beschrijving van de natuurlijke ondergrond, hoe de mensen daar een
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cultuurlandschap van hebben gemaakt en hoe we van dat cultuurlandschap nu nog steeds kunnen
genieten en beleven, geven we een beeld van het Westerkwartier.
2.1.2.1. LAAG 1. De natuurlijke ondergrond
De basis van het landschap in Westerkwartier is de natuurlijke ondergrond. Die ondergrond is ontstaan
tijdens de laatste ijstijd en heeft uiteindelijk geleid tot een gebied dat zich in het zuiden en in het noorden
heel verschillend heeft ontwikkeld. Dat laat de geomorfologische kaart ook zien. Zonder alle details te
benoemen is een duidelijk verschil te zien tussen de blauwgroene delen in het noorden van de gemeente,
waar de zee veel invloed heeft gehad op de ontwikkelingen van de bodem (afzetten van klei), en de bruine
gebieden waar de zandgronden liggen.

IJstijden
In de voorlaatste ijstijd, het Saalien, is het noordelijk deel van Nederland met ijs bedekt. Het ijs duwt de
bovenliggende grond omhoog. In het Westerkwartier ontstaan zo verschillende lage ruggen. Tijdens de
laatste ijstijd bereikt het landijs Nederland niet. Wel is het koud. Door harde winden wordt er veel zand in
het gebied afgezet. Zo ontstaan er verschillende zandruggen in het Westerkwartier, bijvoorbeeld tussen
Grootegast en Oldekerk en van Marum naar Nuis en Tolbert. Ook ontstaat er een zandplateau in de buurt
van Opende. Grondwater dat omhoog komt bevriest en vormt een ijslens. Als de temperaturen langzaam
weer stijgen, smelten de ijslenzen. Dit zijn pingo’s. Veel van deze restanten van pingo’s zijn nu nog steeds
zichtbaar als min of ronde meertjes op de zandruggen in het Westerkwartier, bijvoorbeeld het Bolmeer bij
Zevenhuizen.
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In het centrale deel van het zuidelijk Westerkwartier ontstaat tussen de zandruggen een breed beekdal. Dit
beekdal verdeelt het gebied in tweeën. Het noordelijk deel krijgt de naam Langewold, het zuidelijke deel
wordt Vredewold genoemd. De waterloop in het beekdal wordt meestal Oude Diep genoemd. Het Oude
Diep ontspringt in de omgeving van Trimunt nabij de grens met Friesland. Tegenwoordig is het diep
gekanaliseerd en enigszins versneden. In het landschap is het Oude Diep nu te herkennen als een
combinatie van het Oude diepje, Oude Diep, Dwarsdiep, Matsloot, Zuidhorner tocht en Oude Riet.

Bodemopbouw
De zandruggen bestaan uit zandgronden, meest veldpodzol- en laarpodzolgronden. Op de kaart te zien in
de roodbruine tinten. De paarse en blauwe tinten geven de beekdalen weer. De loop van de Oude Riet is zo
in de bodem herkenbaar. Hier is een afwisseling van veen- en zand-op-veengrond te vinden.
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Veengroei
Rond 5000 v. Chr. wordt het gebied steeds natter. Door die nattigheid begint er veen te groeien. Dit
veenpakket bedekt uiteindelijk het hele zuidelijke Westerkwartier. Het gebied wordt onbegaanbaar.
Vanaf de 7e eeuw na Chr. wordt het veen stap voor stap afgegraven vanuit de beekdalen. Vegetatie wordt
verwijderd en er worden sloten gegraven. Het veen daalt en klinkt in. De zandruggen worden daarom de
hogere plekken waar mensen op kunnen wonen.
De zuidelijkste punt van het Westerkwartier raakt bedekt met hoogveen. Vanaf de 16e eeuw wordt dit
moeras ontgonnen om turf te winnen. Wigbold van Ewsum neemt daarvoor het initiatief. Via een stelsel
van wijken die zijn verbonden met het Leekster Hoofddiep en de Jonkersvaart wordt de turf afgevoerd.
Wat rest zijn de zandgronden die al in de laatste ijstijd zijn ontstaan.
Bodemopbouw
In de bodemopbouw is nu niets meer terug te vinden van de oorspronkelijke veengroei. De bodem in het
gebied bestaat uit zandgronden (veldpodzol- en laarpodzolgronden) en deels nog moerige zandgronden.
Dat zijn gronden waar in de bodem een laag met veel organisch materiaal als restant van het veen te
vinden is. Op onderstaande bodemkaart zijn deze gronden te herkennen aan hun paarse kleur.
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Invloed van de zee
Het noordelijk deel van het Westerkwartier krijgt vorm na de laatste ijstijd (10.000 jaar geleden). De
Noordzee bereikt het noordelijk deel van Nederland door stijgingen van de zeespiegel. Dikke lagen klei
overspoelen de oorspronkelijke zandbodem en vormen een laag van soms wel 10 meter dik.
Perioden van zeespiegelstijging en -daling wisselen elkaar af. Ten noorden van de lijn Visvliet- Grijpskerk Noordhorn staat het gebied voortdurend onder invloed van de zee.
In het deel daar ten zuiden van vindt er afwisselend veengroei plaats of juist opslibbing van klei door de
zee. Hier bestaat de grond uit klei in wisselende samenstelling. Dit komt doordat fijner zand op de
kwelderwallen blijft liggen en juist de zware klei op de kweldervlaktes achter de kwelderwallen. Vanaf ca.
2000 v Chr. is de stijging van de zeespiegel zover afgenomen dat de kwelderwallen niet meer permanent
werden overspoeld. Hierdoor blijven de kwelderwallen droog liggen en worden ze geschikt voor
bewoning.
Tussen 850-1000 na Chr. is er weer een lange tijd van zeespiegelstijging en overstromingen. Door de groei
van de Lauwerszee komen Middag als schiereiland en Humsterland als eiland in de zee te liggen. De
Hunze verlegt als waterloop haar monding naar het westen. Nu ligt daar nog steeds het Reitdiepdal.

Bodemopbouw
De zee heeft haar sporen nagelaten in de bodemopbouw. In de bodem speelt klei een grote rol. De
gronden die later bedijkt zijn hebben een lichtgroene kleur en worden getypeerd als kalkrijke
poldervaaggronden. Het eerst bewoonde gebied van de kwelderwallen laat zich ook zien op de
bodemkaart. Hier is veel knipklei te vinden: juist kalkarme, zware en moeilijk bewerkbare klei.
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2.1.2.2. LAAG 2. Het cultuurlandschap
Zodra de omstandigheden het toelaten wordt het Westerkwartier bewoond. De eerste sporen van
bewoning stammen al van duizenden jaren terug. Hoe de mensen het land ontginnen, bewerken en
bewonen verschilt afhankelijk van de ondergrond en de bodemopbouw. Het leidt tot verschillende
landschappen in het Westerkwartier:
•

het wegdorpenlandschap met houtsingels rond Grootegast, Marum, Zuidhorn en Leek;

•

het wegdorpenlandschap op laagveen in de gebieden tussen de zandruggen, zoals bij Briltil en
Enumatil;

•

het heide- en veenontginningslandschap in het zuiden van de gemeente bij Zevenhuizen en De Wilp;

•

het wierdenlandschap rond Oldehove en in het Middag-Humsterland;

•

het dijkenlandschap ten noorden van Grijpskerk.
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Wegdorpenlandschap met houtsingels
Bewoningsgeschiedenis
Tot 6000 voor Chr. zijn de zandgronden van het zuidelijk Westerkwartier droog en worden grote delen van
het gebied bewoond. Er zijn veel bewoningssporen uit alle perioden van de Steentijd terug gevonden: van
de Neanderthalers, van rendierjagers, van jagers-verzamelaars en van de Trechterbekercultuur (de
hunebedbouwers uit Drenthe).
Een voorbeeld van zo’n uitgebreide vindplaats is de Hooge Traan bij Boerakker. Hier hebben
amateurarcheologen veel vondsten gedaan. Er zijn talloze stekers, krabbers, bijlen en pijlpunten van
vuursteen, verkoolde hazelnootdoppen, haardkuilen, etc. aangetroffen.
Als de veengroei vervolgens lange tijd het zuidelijk Westerkwartier bedekt, raakt het gebied
onbewoonbaar en verlaten. Pas vanaf de vroege Middeleeuwen komen er bewoners terug. Zij maken het
gebied door de ontginning van het veen stap voor stap bewoonbaar.
Het is aannemelijk dat deze ontginning al is begonnen vanaf 700 na Chr. Het is niet duidelijk of het
ontginnen van het veen samen ging met het winnen van turf, wat later in de Middeleeuwen wel het geval
14

is.
Vanuit de beekdalen wordt begonnen met het verwijderen van de vegetatie en het graven van sloten. Zo
wordt het gebied omgezet in akkerland. In eerste instantie wonen de bewoners bij dit akkerland. De teelt
van gewassen gaat daar goed. Maar de ontwatering zorgt voor een inklinking van het veen. De bodem
daalt en het gebied wordt natter. De bewoners schuiven zo steeds verder door het veen tot ze bij de oude
zandruggen komen. Deze zandruggen liggen hoger. Hier is letterlijk vaste grond onder de voeten. Deze
hoger liggende zandruggen worden de plekken waar de dorpen worden gesticht.
In het noordelijke deel, het Langewold, liggen twee zandruggen. Op de noordelijke rug is Lutjegast
ontstaan. Op de zuidelijke rug zijn Doezum, Grootegast, Sebaldeburen, Oldekerk, Niekerk en Faan te
vinden. Opende ligt op de rand van een zandplateau.
Het deel ten zuiden van de Oude Riet is het Vredewold. Hier ontstaat de bewoningsas Marum-NuisNiebert- Tolbert-Midwolde-Lettelbert. De plek van Marum is daarbij bijzonder. De oorspronkelijke
verkaveling rondom dit dorp is zeer kleinschalig. Er is lange tijd zelfs sprake van een es-achtige structuur.
Door de hoge ligging is dit dorp nooit verplaatst. Het feit dat Marum als enige dorp van de reeks MarumOostwold een tufstenen kerk heeft, doet vermoeden dat hier diep in het veen de bewoning van Vredewold
wel eens kan zijn begonnen.
De oude bewoningsas van Niebert en Nuis lag aanvankelijk enkele honderden meters zuidelijker dan de
huidige kernen. Het Malijksepad en het Holmerpad herinneren nog aan deze situatie. Hier liggen ook het
Iwemasteenhuis en de Coendersborch. Als de zandweg Oostwold-Marum wordt verhard tot straatweg
concentreert de bewoning van beide dorpen zich aan deze weg.
Veel dorpen ontwikkelen zich in de loop van de vorige eeuw tot grote kernen. Er komen nieuwe
woonwijken bij de dorpen. Leek en Tolbert groeien zo aan elkaar vast. Dwars door het gebied wordt de
snelweg A7 aangelegd, die zorgt voor vlotte verbindingen met Groningen, Drachten en verder. Bij Marum
en Leek ontstaan bedrijventerreinen tussen het dorp en de snelweg. In tweede instantie groeien deze
bedrijventerreinen ook over de weg heen verder.
In het landelijke gebied vindt schaalvergroting plaats. Veel oude houtsingels verdwijnen ten faveure van
betere landbouwomstandigheden.
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Het watersysteem
Het landschap kent een afwisseling van hogere zandruggen en tussenliggende laagten waar de beken
stromen (het wegdorpenlandschap op laagveen). Het regenwater infiltreert in de bodem van de
zandruggen en stroomt via sloten af naar de laagtes. De sloten staan haaks op de zandruggen en vallen
samen met de houtsingels of liggen in het verlengde van de houtsingels. Beide fungeren van oudsher ook
als kering voor het vee. De tochtsloten verzamelen het water en via het Reitdiep komt het water
uiteindelijk in het Lauwersmeergebied terecht.
Het huidige wegdorpenlandschap met houtsingels
Kenmerken:
•

Geleidelijke overgang van lintbebouwing ‘de gasten’ op hoger gelegen zandruggen naar meer
waterrijk open gebied aan de ‘achterkanten;

•

Wegdorpen op de zandruggen: lange bebouwingslinten aan licht slingerende wegen die de loop van
de zandruggen volgen;

•

Kanaaldorpen langs de oude kanalen met lintbebouwing aan weerszijden van het water

•

Een opstrekkend patroon van houtsingels dat doorloopt in de dorpen, haaks op de zandruggen;

•

Pingoruïnes op de zandgronden. Markante voorbeelden zijn het Ronde Meer en Bolmeer.

•

Kerken, borgen en borgterreinen: Coendersborg, Nienoord en Iwema steenhuis.

•

Bebouwing is overwegend kleinschalig en eenvoudig van karakter. In de bebouwing is de Friese
invloed zichtbaar. In de kern Zuidhorn is de straat De Gast grotendeels aangewezen als
rijksbeschermd dorpsgezicht.

•

Aanwezigheid van landgoederen zoals Nienoord, Iwema Steenhuis en Coendersborg. (komt van
2.1.2.2)
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Karakteristiek voor het wegdorpenlandschap zijn de lange bebouwingslinten over de zandruggen. Haaks
op de zandrug staan de houtsingels die de verschillende percelen van elkaar scheiden. Hierdoor heeft het
gebied een besloten karakter en een grote mate van coulissenwerking. Er zijn lange zichtlijnen in de
lengterichting van de percelen, maar overdwars is het zicht beperkt. De singels lopen vaak door tot in de
kern van de dorpen en zijn mede bepalend voor het streekeigen karakter van de dorpskom.
De beplante en bebouwde zandrug vormt een groot contrast met de veel opener en weidser beekdalen
tussen de ruggen (het wegdorpenlandschap op laagveen).
De dorpen
De dorpen in het wegdorpenlandschap zijn vrijwel allemaal, zoals de naam al zegt, wegdorpen. Dorpen als
Doezum, Grootegast, Marum, Oldekerk en Sebaldeburen zijn voorbeelden van wegdorpen. De Wilp, Leek
en Niekerk zijn ontginningsdorpen.
Kenmerkend voor de wegdorpen is hun langgerekte opzet. De bebouwing ligt aan licht slingerende wegen
dien de lengterichting het patroon van de langgerekte zandruggen volgen. Waar de zandrug breed
genoeg is, komen zelfs twee parallelle wegen voor, zoals bij Nuis. De ruimte tussen deze wegen is vaak
bebouwd geraakt. De bebouwing in de wegdorpen is gelijkmatig langs het lint verspreid. Binnen de
dorpskernen is de doorgaande hoofdweg het meest bepalend. Traditioneel is de rijweg smal en de
bebouwingsstructuur kleinschalig. Het historische bebouwingsbeeld is meestal eenvoudig van karakter.
De bebouwing in het lint is divers en vaak van dezelfde maat en schaal. Het gebied kent een eigen,
Westerkwartierse variant op de kop-rompboerderij, met een bescheiden woongedeelte in de kop. Een
ander kenmerkend type is de stelpboerderij uit de jaren dertig van de 20e eeuw. In deze boerderij zijn de
Friese invloeden zichtbaar, In de kanaaldorpen vormt het kanaal, of de vaart, de basis van het dorp. De
eerste bebouwing groeit langs het water. Zo ontstaan lange bebouwingslinten aan weerszijden van het
kanaal, zoals het Leekster Hoofddiep in Leek en de Wilpstervaart bij De Wilp. In Leek is het kanaal
(grotendeels) gedempt en bepaalt de weg nu het beeld. In de bebouwingslinten zijn vele functies te
vinden. Dat komt ook tot uitdrukking in de bebouwing, die vaak eenvoudig is vormgegeven. De variatie in
bebouwing is groot: van burgerwoningen tot winkels en kleine bedrijven.
Wegdorpenlandschap op laagveen
Lange tijd is het gebied onbewoond. De natte omstandigheden in de beekdalen en laagtes maken het
gebied simpelweg ongeschikt om te wonen. Maar door aanpassingen in de waterhuishouding, het graven
van nieuwe vaarwegen en het bouwen van bruggen ontstaat daarin verandering.
In de Middeleeuwen worden er in het gebied een aantal bruggen (til) aangelegd als onderdeel van de
verbindingen vanuit de stad Groningen met de ommelanden. Zo is dat de brug Enuma in 1445 en rond
1600 een brug bij Briltil over het Kolonelsdiep, later het Hoendiep. Deze bruggen vormen strategische
plekken, onder andere in de Tachtigjarige Oorlog. In die periode wordt ook ter verdediging het
Kolonelsdiep gegraven (nu een deel van het Van Starkenborghkanaal).
Bij Enumatil wordt om die reden ook een schans aangelegd als verdedigingswerk voor de stad Groningen.
Op de kruisingen van weg en water ontstaat bedrijvigheid. Zo ook bij Gaarkeuken, waarvan de naam is
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afgeleid van een daadwerkelijk kleinschalige gaarkeuken (restaurant) bij de sluis in het kanaal. Enumatil en
Briltil zijn in eerste instantie kleine dorpen met wat woningen en bedrijvigheid rond het water en
naastliggende trekpad.
Later groeien de dorpen uit tot bescheiden kernen. Enumatil is bekend om zijn vele molens die het dorp
heeft gekend.
Door vooral natte vervening van delen van het gebied (baggeren van het veen) ontstaan in het gebied ook
grotere natte laagtes. De Lettelberter petten, de petgaten bij Pasop en Bakkerom zijn daar een voorbeeld
van. Dit zijn nu waardevolle natuurgebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland, net als
een groot deel van het beekdal van de Oude Riet. Ook bij Tolbert lagen veel petgaten, maar dat gebied is
later ingepolderd via één van de eerste ruilverkavelingen in Nederland. Het gebied is zo voor landbouw
geschikt gemaakt en vormt nu een rationeel ingericht landschap.
Het watersysteem
Het watersysteem is de basis van dit landschap. In eerste instantie zijn het de beken zoals het Oude diep
en de Oude Riet die het water afvoeren richting Reitdiep en Lauwersmeer. In tweede instantie komen daar
het Hoendiep, Kolonelsdiep en Van Starkenborghkanaal bij. Deze kanalen vervullen ook in belangrijke
mate een functie voor het transport van goederen over water.
De afgelopen jaren wordt gewerkt aan aanpassingen aan het watersysteem. De beekdalen worden
geschikt gemaakt voor het langer vasthouden van water in het gebied, zowel in perioden van extreme
neerslag als bij droogte. Hiervoor worden de beekdalen natuurlijker ingericht met onder andere een meer
meanderende loop van de beek.
Het huidige wegdorpenlandschap op laagveen
Kenmerken:
•

Restanten van de vervening in de vorm van petgaten, zoals bij Lettelbert;

•

Open en weids, in contrast met de veel meer beplante en bebouwde zandruggen;

•

Stelsel van kanalen, vaarten en diepen;

•

Gehuchten en kruisdorpen bij de kruising weg en water;

•

Bebouwing is overwegend kleinschalig en eenvoudig van karakter;

De bebouwing en beplanting op de zandrug zorgen voor een groot contrast met dit veel minder tot
onbebouwde lage gebied ertussen. De beken en later gegraven kanalen en diepen vormen de basis van het
landschap. Op strategische plekken, bij de kruisingen van wegen en water groeien dorpen en enkele
gehuchten als Gaarkeuken en Eibersburen.
Hier liggen erven her en der verspreid als eilanden in de weidse omgeving. Beplanting concentreert zich
rond deze erven, rond de dorpen en soms langs de infrastructuur. Een goed voorbeeld daarvan is het aan
twee zijden beplante Van Starkenborghkanaal.
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De dorpen
De dorpen in dit landschap zijn komdorpen. Kenmerkend is dat ze zijn gegroeid op de kruising van weg en
water, bij een brug of sluis. De dorpen hebben vaak een kruisvorm, waarbij de bebouwing langs het water
en de haaks daarop staande weg is gegroeid. In de oksels van de kruising verdicht het dorp. De bebouwing
is gelijkmatig langs de redelijk rechte wegen verspreid. Dichter bij de kruising en het oude hart van het
dorp staat de bebouwing dichter op elkaar. Traditioneel staan hier ook vaak de brugwachterswoning en
het (oude) café. Het historische bebouwingsbeeld is meestal eenvoudig maar divers van karakter. De
bebouwing langs de oude structuren varieert maar vaak van dezelfde maat en schaal. Briltil en Enumatil
zijn in dit gebied voorbeelden van kruisdorpen. Bij Briltil zijn er achter het oude lint woonwijken
aangelegd. Hierdoor is Briltil nu vastgegroeid aan Zuidhorn.
Heide- en veenontginningslandschap
Bewoningsgeschiedenis
In het zuidelijk deel van de gemeente ligt lange tijd een groot hoogveengebied. Vanuit de dorpen op de
zandruggen worden kleine delen ontgonnen. Hier wordt boekweit verbouwd en her en der wordt turf
gestoken voor eigen gebruik. Op wat grotere schaal wordt er turf gestoken door de kloosterlingen van
Aduard. De abdij heeft veel brandstof nodig voor de baksteenproductie en verveent het gebied vanuit hun
voorwerk, de nabij Roden gelegen kloosterboerderij in Terheijl.
Vanaf de 16e eeuw wordt gestart met een systematische ontginning van het hoogveen. Het is Wigbold van
Ewsum die het initiatief neemt tot één van de vroegste verveningen van Noord-Nederland. Vanaf 1508
kocht hij grote stukken hoogveen met de bedoeling om het te laten afgraven en als turf te verkopen. In
1525 stichtte hij de borg Nienoord.
Het Leekster Hoofddiep wordt een van de belangrijke watergangen voor de ontginnen en afvoeren van
het veengebied. Het is de eerste veenkoloniale vaart in de provincie Groningen. Vanwege de
hoogteverschillen worden er schutsluizen in het kanaal aangelegd. Bij de één van de sluizen ontstaat het
dorp Leek. Het dorp wordt een nederzetting van neringdoenden en schippers. Tot in de 19e eeuw behoren
alle huizen toe aan de heren van Nienoord.
De turfwinning ging gelijk op met het graven van nieuwe kanalen. Haaks op het Leekster Hoofddiep
werden aan weerszijden zijkanalen (de wijken) en greppels gegraven. Zo ontstond de typische,
blokvormige verkaveling van een veenkolonie. De Oostindische Wijk en de Kokswijk dateren uit deze
periode. Met behulp van greppels wordt het veen ontwaterd.
In de 18e eeuw gaat het bergafwaarts met de vervening. Als aan het eind van de 18e eeuw (1780) de
Jonkersvaart wordt aangelegd kan een nieuw deel van het veen worden ontgonnen. Er ontstaan
langgerekte veenkoloniën met namen als Jonkersvaart en Zevenhuizen. Aan de vaarten, Jonkersvaart
destijds als dubbele vaart uitgevoerd, groeien lange bebouwingslinten die gerelateerd zijn aan de
veenontginning. In de 19e eeuw raken de Groningse veenontginningen de Friese ontginningen van het
veen bij De Wilp. De Friese kanalen en wijken worden hier met de Jonkersvaart doorverbonden door
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middel van een schutsluis. Door deze extra bedrijvigheid groeide Zevenhuizen uit tot de grootste
veenkolonie van het zuidelijk Westerkwartier.

Het watersysteem
Voor de ontginning van het veen worden sloten (wijken) gegraven. Deze sloten staan in verbinding met de
grotere vaarten. Nog steeds vormt dit stelsel de basis van het watersysteem in het zuidelijk deel van het
Westerkwartier.
Het huidige heide- en veenontginningslandschap
Kenmerken:
•

Stelsel van kanalen en wijken als basis voor de ontginning van het landschap;

•

Langs de kanalen liggen lange bebouwingslinten die zijn uitgegroeid tot dorpen;

•

Een patroon van vaak langgerekte percelen haaks op de ontginningsas;

•

Houtsingels op perceelsgrenzen, vooral in de omgeving van De Wilp;

•

Bebouwing is overwegend kleinschalig en eenvoudig van karakter.

•

Restanten van pingoruïnes en oude waterlopen (bv. Oude Riet, Gave, Lauwers)

Het stelsel van kanalen, vaarten en wijken vormt de basis ontginningslandschap. Haaks op de kanalen
liggen de wijken. Dit geeft het gebied een duidelijk rationele opzet. De oriëntatie en richting van de
verkaveling wisselt en hangt samen met de wijze waarop het gebied stap voor stap is ontgonnen.
De dorpen De Wilp en Zevenhuizen zijn langs het kanaal gegroeid. In het buitengebied liggen de erven als
beplante eilanden aan de wegen en vaarten. Hierdoor ontstaan er lange bebouwingslinten met
regelmatige doorzichten naar het achterliggende landschap.
In het landelijke gebied liggen verspreid boerenerven en bosjes. Veel wegen zijn beplant net als de erven.
Ook komen er op verschillende plekken houtsingels voor. Het gebied heeft daardoor een halfopen
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karakter.
De dorpen
De kanalen vormen hier de ontginningsbasis van de dorpen en zijn het meest bepalend voor de structuur
van de dorpen. Op een aantal plekken zijn de kanalen gedempt. Daar is de weg nu de drager van het lint.
De bebouwing in de linten is vaak eenvoudig. Er is een grote variatie aan burgerwoningen, winkels en
kleine ondernemingen. Het gaat hierbij om zogenaamde ontginningsdorpen. Jonkersvaart, De Wilp, Leek
en Zevenhuizen zijn te karakteriseren als ontginningsdorp.
In het landelijke gebied liggen verspreid boerenerven en bosjes. Veel wegen zijn beplant. Het gebied heeft
daardoor een halfopen karakter.
Het wierdenlandschap
Bewoningsgeschiedenis
Het is waarschijnlijk dat de eerste bewoning in dit noordelijke kleigebied stamt uit de steentijd, toen er
nog een zandbodem lag. Omdat deze zandbodem nu ver onder de huidige kleilagen ligt, is van die
bewoning niets meer te zien in het huidige landschap. Maar archeologische vondsten als
aardewerkscherven en vuurstenen gereedschappen in deze zandlagen laten zien dat er onder andere
bewoners van de Trechterbekercultuur zijn geweest. Een belangrijke ingreep is de aanleg van het
Aduarderdiep met de Aduarderzijl wat naar later bleek een heel strategische plek zou worden. (komt van
2.2.5)
Als na een lange tijd van zeespiegelstijging de kwelderwallen droog blijven, trekken mensen vanaf de
hogere delen van Drenthe of Noord-Duitsland naar de kwelderwallen. Ze leggen wierden (woonheuvels)
aan om nog hoger beschermd tegen de zee te kunnen wonen. Op de kwelderwallen ontstaat een lange
reeks aan wierdendorpen. Langs de kusten van Middag-Humsterland ontstaan al in en vroeg stadium de
woonkernen voor de latere wierden Antum, Feerwerd, Ezinge, Saaksum, Englum, Kenwerd en Aalsum. De
meer naar binnen gelegen wierden hebben een duidelijke relatie met kreken die uit de Waddentijd
dateren.
In de 3e eeuw na Chr. trekken veel bewoners weg. Maar dat blijkt tijdelijk. Vanaf de 6e en 7e eeuw worden
de kwelderwallen weer bewoond. In de vroege Middeleeuwen neemt de invloed van de Lauwerszee toe.
De bewoners moeten in die tijd hachelijke momenten hebben doorgemaakt. Vooral het eiland
Humsterland ligt midden in de branding van de Lauwerszee. Doordat het eiland is doorsneden met veel
waterlopen verandert Humsterland bij vloed in een archipel van kleine eilanden. Alleen op de wierden
kunnen de bewoners overleven. De woonheuvels werden in deze periode daarom flink opgehoogd.
Talloze keren moeten de woonheuvels volledig door zeewater zijn omgeven.
Met de aanleg van dijken vanaf de 11e eeuw onder aanvoering en na 1200 van het Klooster van Aduard is
een verdere ophoging van de wierden niet nodig.
Naast de kloosterordes vormen jonkers lange tijd een belangrijke machtslaag in het gebied. Ter
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verdediging van bezit en rechten bouwt deze lokale elite steenhuizen, stenen versterkingen die soms
uitgroeien tot borgen, zoals de borg Allersma in Ezinge. De borg Piloersema bij Den Ham is als enige borg
in de gemeente integraal bewaard gebleven. De jonkergeslachten verliezen aan het einde van de
achttiende eeuw hun heerlijke rechten. Vele borgen worden op afbraak verkocht.
Vanaf het begin van de twintigste eeuw groeien de dorpen door een toenemende middenstand en meer
inwoners. Eerst langs de uitvalswegen, met winkelpanden, villa’s en burgerwoningen. De grote groei vindt
plaats na de Tweede Wereldoorlog met kleine woonwijken aan de randen van de wierden en de dorpen, al
blijven de dorpen bescheiden van omvang. Ook de boerenerven groeien met vaak nieuwe stallen bij de
oorspronkelijke boerderij. Toch blijft de historie in het hele gebied voelbaar. Door ruilverkavelingen raakt
de oorspronkelijke verkaveling opgeschaald, maar in Middag-Humsterland blijft de schaalvergroting
beperkt.
Het watersysteem
De kwelderwallen zijn de hogere delen in het gebied. Vanaf de kwelderwallen wordt het water via sloten
naar de watergangen in de lagere delen geleid. Veel van deze watergangen hebben nog een kronkelend
beloop als restant van de natuurlijke waterlopen. Via het Reitdiep watert het gebied af op het
Lauwersmeer.
Het huidige wierdenlandschap
Kenmerken:
•

Contrast tussen de grootschalige openheid van de kweldervlaktes en de beslotener dorpen op de
kwelderwallen.

•

Kenmerkende en soms ook nog authentieke onregelmatige blokverkaveling die ook tot uiting komt
in het slotenpatroon.

•

Karakteristieke dorp silhouetten, waarvan veel als beschermd dorpsgezicht zijn gewaardeerd
(Garnwerd, Ezinge, Oostum, Niehove en Saaksum).

•

Historisch gegroeide dorpsstructuur op de wierde, rond de kerk.

•

Agrarische bebouwing als in de ruimte verspreid liggende groene eilanden.

•

Verbindend systeem van waterlopen en opvaarten aantakkend op wierdendorpen.

•

Kronkelend beloop van voormalige kweldergeulen en rivieren, zoals de Lauwers en het Reitdiep. Het
Reitdiep is goed herkenbaar met beeldbepalende dijken. Langs het Diep bevinden zich
doorbraakkolken, coupures en oude afwateringssluizen (Schouwerzijl, Schaphalsterzijl, Aduarderzijl,
Wetsingerzijl).

•

Stelsel van trekvaarten en wegen, soms ook op oude dijken.

•

Vele monumentale boerderijen, borgen en kerken, borg-, kerk- en kloosterterreinen, zoals de
Piloersemaborg en Allersmaborg.

Het wierdenlandschap ligt in het noordoosten van de gemeente. Het is een landschap van grote openheid
met reeksen van dorpen met karakteristieke dorpssilhouetten die van grote afstand herkenbaar zijn.
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Wegen over de hoger gelegen delen van het land verbinden de dorpen. De kerktorens en het groen rond
de dorpen geven ieder dorp zijn eigen uitstraling. Veel dorpen zijn maar beperkt gegroeid, waardoor de
oude structuren nog goed zichtbaar zijn.
De boerderijen liggen als groene eilanden verspreid in de open ruimte. De boerenerven liggen aan de weg
of vrij in het veld, op- of nabij een (voormalige) huiswierde. Hun plek past binnen het veelal onregelmatige
verkavelingspatroon. Op de erven staan vaak middelgrote boerderijen van het kop-hals-romp of
Oldambster type, vaak met meerdere schuren, grachten en erfbeplanting.
In het weidse landschap kronkelen waterlopen. Ze volgen deels de voormalige kweldergeulen en zijn deels
gegraven waterlopen om de dorpen via het water bereikbaar te houden. De waterlopen vormen de basis
voor de kenmerkende onregelmatige blokverkaveling, zoals die nog herkenbaar is in MiddagHumsterland. Mede daarom is het Middag - Humsterland aangewezen als Nationaal landschap. Het
Middag - Humsterland is een uniek en heel oud landschap. Door vele gave kenmerken zoals de wierden,
kreken, dijken en de zeer onregelmatige blokverkaveling op basis van het stelsel van voormalige
wadgeulen is de ontginning en het gebruik van het gebied door de mens nog goed af te lezen. Het gebied
is een typisch voorbeeld van ontginningsgeschiedenis van de noordelijke zeekleigebieden en is hiermee
ook internationaal gezien zeldzaam.
De dorpen
De dorpen in dit gebied zijn voornamelijk wierdedorpen zoals Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Niehove en
Saaksum. Den Ham is in dit gebied te karakteriseren als dijkdorp. Op de rand van de wierde staat vaak de
kerk. Soms ligt de kerk in het midden van de Wierde zoals in Niehoeve. De oudste bebouwing ligt daar
rondom. Vele wierdedorpen hebben haventjes die verbonden zijn met de maren. Kenmerkend voor de
wierdedorpen is hun radiale of juist blokvormige structuur. De radiale structuur is goed zichtbaar bij
bijvoorbeeld Ezinge en Niehove. In Feerwerd is juist de blokvormige structuur terug te zien.
Veel dorpen hebben een beschermd dorpsgezicht. De dorpen hebben een rijkgeschakeerd
bebouwingsbeeld. De sociale verhoudingen uit het verleden komen naar voren in de grote variatie in de
woonbebouwing, van luxueuze renteniersvilla’s, langs de uitvalswegen tot kleinere en grotere
dwarshuizen in de dorpskern en eenvoudige landarbeidershuizen bij de boerderijen, in de dorpen of
streekjes. In de kernen komt ook andersoortige bebouwing voor, zoals kerken, scholen, winkels en
bedrijfjes zoals smederijen, molens etc.
Het dijkenlandschap
Bewoningsgeschiedenis
Onder leiding van het klooster van Aduard wordt de waterhuishouding in het noordelijk deel van het
Westerkwartier onder handen genomen. Er worden dijken aangelegd Vanaf de 17e eeuw wordt stap voor
stap de Lauwerszee verder ingepolderd door de aanleg van dijken. De zijlen worden met de voortdurende
inpoldering van de Lauwersboezem steeds verder in noordelijke richting verlegd. Langs twee belangrijke
afwateringsgeulen ontstaan twee reeksen zijldorpen: Visvliet – Pieterzijl – Munnekezijl (Friesland) –
Lauwerzijl en Niezijl – Kommerzijl.
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In 1877 wordt het Reitdiep van de Lauwerszee afgesloten door de aanleg van zeesluizen bij Zoutkamp. In
1969 wordt het Lauwersmeer door een dijk van de Waddenzee afgesloten. Maar de invloed van de zee is
nog altijd in het landschap afleesbaar door een reeks van dijken.
Het watersysteem
Om de invloed van de zee in te dammen worden dijken aangelegd en een waterhuishoudingssysteem
opgezet. Dit systeem is nog steeds de basis voor de huidige waterhuishouding. Via zijlen of sluisjes in de
dijken, die het verschil tussen eb en vloed opvangen, wordt het water afgevoerd naar het Lauwersmeer.
Later worden bij de ontwatering ook watermolens en gemalen ingezet.
Het huidige dijkenlandschap
Kenmerken:
•

Open landschap van zeekleipolders met een uitgebreid stelsel van oude dijken, voormalige
dijktracés en uitwateringssluizen (zijlen);

•

Meer besloten en deels dichtbebouwde zijldorpen bij de (voormalige zijlen);

•

Verspreid liggende, soms monumentale boerderijen in het landelijk gebied;

•

Opstrekkende verkaveling vanaf de (oude) dijken.

•

Inversierug langs de Oude Riet.

Het wierdengebied wordt aan de zuid- en westzijde omgord door het dijkenlandschap van het stroomdal
van de Oude Riet. Dit open landschap is door inpoldering tot stand gekomen. De Dijkweg, die van west
naar oost door het gebied loopt, ligt op een inversierug van de voormalige rivier de Oude Riet. Door de
invloed van de Lauwerszee is in de rivierbedding een laag zware klei afgezet. Buiten de oevers was een
dikke laag veen ontstaan. Als gevolg van ontwatering klonk het veen in en daalde de bodem. De met klei
opgevulde bedding van de Oude Riet werd hierdoor zichtbaar in het landschap. Ook de ‘jonge kleipolders’
zijn gewonnen op het zeewater. Vanuit de hogere zandruggen en kwelderruggen wordt het land
ontgonnen door de aanleg van dijken. De inpoldering vindt in etappes plaats. Kenmerkend voor het
dijkenlandschap is het stelsel aan dijken en zijlen. De zijlen zijn doorvoerpunten in de dijk waar het water
van het ingepolderde land afwatert op eerst de zee en later het Lauwersmeer. Bij de zijlen liggen ook
dorpen.
De dorpen
In dit landschap komen twee soorten dorpen voor: de dijkdorpen Grijpskerk, Den Horn en Den Ham en de
komdorpen bij de zijlen.
De kruisdorpen zijn kleinschalig met veel eenvoudige, traditionele bebouwing. Zeker in het hart van de
dorpen staat de bebouwing dicht op elkaar. De intimiteit van de dorpen vormt een groot contrast met de
weidsheid van het landelijk gebied rondom. De opstrekkende verkaveling loodrecht op de dijken geeft een
duidelijk beeld van de ontginningsgeschiedenis.
De dijkdorpen vinden hun basis in de bebouwing langs een weg op een voormalige dijk. De bebouwing
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volgt het slingerende beloop van de weg. Het bebouwingsbeeld is gevarieerd met eenvoudige
woonhuizen, vaak van het dwarshuistype en enige bedrijvigheid en natuurlijk een kerk. Ook enkele villa’s
in verschillende bouwstijlen (opvallend veel Amsterdamse Schoolstijl in Grijpskerk) en boerderijen bepalen
het straatbeeld. De voortuinen in het bebouwingslint verschillen maar zijn vaak klein.
Grijpskerk is vanaf het bebouwingslint verder gegroeid in zuidelijke richting met verschillende
woonwijken.
2.1.2.3. LAAG 3. De verstedelijking van het landschap
In de loop van de twintigste eeuw nemen de (technologische) ontwikkelingen hand over hand toe. De
afhankelijkheid van het landschap en de natuurlijke ondergrond neemt af. Het landschap wordt maakbaar
en nieuwe ontwikkelingen krijgen een plek die niet meer afhankelijk is van de natuurlijke ondergrond.
Juist de koppeling aan het netwerk, efficiëntie en nabijheid en bereikbaarheid worden belangrijk. De
aanleg van de A7 van Groningen naar Drachten en verder richting Noord-Holland is een belangrijke
aanjager van ruimtelijke ontwikkelingen rond de dorpen in de omgeving. Leek, Tolbert en Marum groeien
als vestigingskern met nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. De dorpen worden knooppunten van
bedrijvigheid. De op- en afritten van de weg worden beplant, evenals de tankstations langs de weg. De
knooppunten vormen zo puntvormige verdichtingen in het gebied.
Ook Zuidhorn en Grijpskerk maken een flinke groei door. De spoorlijn Groningen – Leeuwarden maken
deze dorpen een gunstige woonplek. Zeker Zuidhorn is daarnaast door de nabije ligging bij Groningen een
groeikern geworden. De nieuwe woonwijken zijn een voorbeeld van de tijd waarin ze zijn gebouwd en de
op dat moment overheersende stedenbouwkundige denkbeelden. Hierdoor ontstaat ook wat sommigen
“eenheidsworst” noemen. De eigenheid van elke kern is in de wijken niet terug te vinden en door hun
planmatige opzet worden veel dezelfde soort woningen gebouwd (catalogusbouw), niet alleen in de wijk,
maar zelfs in verschillende wijken van verschillende dorpen: alles gaat op elkaar lijken. De laatste decennia
is er weer meer aandacht voor identiteit en de gegevenheden van de plek. Wolveschans in Leek is daar een
mooi voorbeeld van. Een wijk, weliswaar niet zonder catalogusbouw maar met een herkenbare verwijzing
naar de structuur van de Groninger buitenplaatsen (incl. borgen).
Het Van Starkenborghkanaal is al een oude verbinding die in de afgelopen decennia is aangepast, vergroot
en verlegd. De lange lijn van het kanaal doorkruist het landschap van de gemeente van oost naar west. De
rechtlijnigheid van het kanaal staat haaks op de onregelmatige verkaveling van het omliggende gebied.
Het Van Starkenborghkanaal valt op door zijn dubbele laanbeplanting. De bomen aan weerszijden van het
kanaal vormen een onmiskenbare groene lijn in het relatief open landschap.
De aanleg van de snelweg, het spoor en het kanaal heeft op andere plekken in het landschap ook sporen
nagelaten. Op een aantal plekken is zand gewonnen voor de aanleg van infrastructuur, zoals bij
Strandheem (voor de A7). Deze zandwinplassen zijn nog steeds goed herkenbaar. Voor een deel hebben ze
nu een recreatieve en natuurlijke betekenis gekregen. Langs het Van Starkenborghkanaal liggen meerdere
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baggerdepots. Soms is een depot opgeruimd, zoals bij Gaarkeuken of krijgen depots een andere functie.
Zo worden op het depot bij Eibersburen zonnepanelen geplaatst en is er het voornemen om het
voormalige stort ten westen van Aduard de functie van natuurbegraafplaats te geven.
Een andere vorm van verstedelijking is te zien in de komst van hoogspanningsleidingen. Deze
hoogspanningsleidingen leiden naar het grote transformatorstation bij Vierverlaten. Het landschap van het
wegdorpenlandschap op laagveen en het wierdenlandschap worden door hoogspanningsleidingen
doorkruist. In het wierdenlandschap is het zelfs een dubbel tracé. Door het weidse karakter van beide
landschappen domineren de leidingen de horizon, zeker in de directe nabijheid. Met het aanleggen van de
nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten zal de aanblik van het landschap in het
wierdenlandschap aanzienlijk veranderen. Nieuw masttypen (ranker en hoger) vervangen de traditionele
vakwerkmasten die worden verwijderd.
In het dijkenlandschap liggen geen bovenregionale netwerkstructuren. Wel ligt in het gebied een grote
locatie van de NAM, ten noorden van Grijpskerk. Deze aardgaslocatie is bovengemiddeld groot en
landschappelijk gezien een grote, gebiedsvreemde ingreep. De locatie is wel omringd door een fraai
natuurpark, de Noorderriet, dat veel (recreatieve) betekenis heeft voor de omliggende dorpen.
2.1.2.4. LAAG 4. Het landschap als beleving
Vanaf 1950 komt de recreatie op. Het landelijk gebied wordt naast productiegebied ook een plek voor
ontspanning. Dat uit zich in de aanleg van fiets- en wandelpaden en de komst van recreatieterreinen,
campings en bungalowparken.
De verblijfsrecreatiecomplexen, de attracties, de routes voor wandelen, fietsen en (kano)varen zijn een
belangrijkere economische factor geworden voor het landelijk gebied. Hierdoor verandert het aanzien, de
gewenste gebruiksmogelijkheden en betekenis van het buitengebied.
Deze derde laag is de laag van de beleving. Het zijn de bouwstenen die het de moeite waard maken om
voor ‘om te fietsen’. Het zijn vaak de bijzondere plekken die ook voor een deel de trots en eigenheid van
het Westerkwartier vertegenwoordigen. Daarnaast zijn het de recreatieve trekpleisters, waar bezoekers
speciaal voor komen.
De basis voor deze laag vormt het informele fiets- en wandelnetwerk. Van oudsher zijn dit de paden die
vroeger de dorpen en het omliggende landelijk gebied met elkaar verbonden. Later is dit stelsel uitgebreid
tot een volwaardig wandel- en fietsknooppuntennetwerk.
Op verschillende plekken zijn campings en vakantieparken ontstaan. De locaties van deze grotere
terreinen zijn vaak gekoppeld aan landschappelijke en daarmee recreatief interessante locaties. Rond een
oude pingo, zoals camping de Watermolen, bij het Reitdiep zoals camping Rode Haan, bij een grote
waterplas zoals ’t Strandheem, of op een landgoed zoals bij Nienoord en Hayemaheerd.
Ook verspreid in het landelijk gebied liggen kleine terreinen, vaak ontstaan als verbreding van het
agrarische bedrijf.
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Garnwerd is als dorp in de nabijheid van de stad Groningen al jarenlang geliefd bij de recreant en toerist.
De ligging aan het Reitdiep, de historie van het dorp en het vermaarde Café Hammingh hebben Garnwerd
met recht een toeristische pleisterplaats gemaakt.
In het Westerkwartier zijn ook grotere publiekstrekkers te vinden. Te denken valt aan het Blotevoetenpad
in Opende of familiepark Nienoord in Leek, het LEGIO-museum in Grootegast en museum Wierdenland in
Ezinge.
Veel monumentale oude panden zoals de borgen zijn al van zichzelf een toeristische trekker van formaat.
Samen met de oude kerken, vele (kleine) musea en diverse bijzondere natuurgebieden is ook het
Westerkwartier een gebied dat gezien mag worden!
2.1.3.

Wat staat ons te wachten?

Ons huidige landschap is het resultaat van eeuwen lange bewoning. We hebben het land naar onze hand
gezet en dat doen we nog steeds. We zien dat de woningvraag leidt tot een verdere vergroting van onze
kernen met nieuwe woonwijken, zoals bij Zuidhorn, Leek, Marum en Grootegast.
Vrije tijd, recreëren en beleven worden steeds belangrijker. Mensen zijn op zoek naar unieke ervaringen.
Dat betekent dat ook in de recreatiesector veranderingen worden doorgevoerd. De verwachting is niet zo
zeer een toename aan recreatieterreinen, maar wel een verandering van de bestaande.
Het landschap verandert ook als gevolg van veranderingen in de landbouw. De landbouw is de
belangrijkste gebruiker en bewaarder van ons landschap. De stikstofcrisis werpt een andere blik op de
landbouw van de toekomst. Bedrijven zullen stoppen omdat er geen opvolging is, agrarische bedrijven
zullen vergroten of verbreden. De kringlooplandbouw, met onder andere de vorm van natuurinclusieve
landbouw, zal een plek krijgen. Al deze ontwikkelingen zullen effecten hebben op het landschap, maar het
is nog onduidelijk hoe.

“In de landbouw spelen trends als schaalvergroting en intensivering.
Extensivering loont op dit moment nog niet voor de boer (en dan gebeurt het
niet). (expert tijdens expertsessie, oktober 2020) “
Een andere grote ruimtelijke verandering is de energietransitie. De omschakeling van fossiele
brandstoffen naar andere vormen van (duurzame) energie heeft ruimtelijke consequenties. Op dit
moment zijn zonne- en windenergie de meest voor de hand liggende energiebronnen. Zonneparken en
windturbines worden meer en meer een onderdeel van het landschap, in ieder geval voor de komende 25
jaar.
Tot slot kunnen we ook de klimaatverandering benoemen. De zomers worden heter en droger en de kans
op extreme neerslag neemt toe. Dat vraagt een andere inrichting van ons gebied. Bij de inrichting van het
openbaar gebied is meer aandacht voor het goed kunnen opvangen van regenwater en het voorkomen van
hittestress.
In het landelijk gebied zien we dat gebieden worden heringericht om water langer vast te kunnen houden
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en te bergen bij grote watertoevoer, zoals in het beekdal van de Oude Riet bij Marum.
Ook noemen we hier het initiatief Groeningen. Het zuidelijk deel van de gemeente Westerkwartier ligt in
de laagveengordel dat van West-Groningen via Noord-Drenthe naar Midden-Groningen dwars door de
regio Groningen-Assen loopt. Een gebied met een grote variatie aan natuurgebieden en landschappen
met kansen op gebied van water, natuur, klimaat, maar ook voor recreatie, wonen, werken en
ondernemen. Het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen heeft hiervoor het 'Netwerk
Groeningen' opgezet. De komende jaren gaan de partners in dit netwerk het natuurgebied beschermen
waar het moet en benutten waar het kan. Er is een Uitvoeringsagenda opgesteld met
ambassadeursprojecten die Groeningen tot leven brengen. De projecten Gebiedsontwikkeling Zuidelijk
Westerkwartier en Miscanthusteelt in onze gemeente maken hier onder andere al onderdeel van uit als
ambassadeursproject. Het project Energiebos Boerakker maakt onderdeel uit van de potentiële projecten
die nog nader uitgewerkt moeten worden. Naast de ambassadeursprojecten en de potentiële projecten
zijn er projecten ingediend die in grotere samenhang bij kunnen dragen aan het verwezenlijken van de
Groeningenambitie, waaronder een klimaatbos, eetbaar Groeningen en voedsel en Natuur-inclusieve en
biologische landbouw.
2.1.4.

Hoe waarderen we het landschap?

Het landschap is de basis en de resultante van de ontwikkelingsgeschiedenis van het Westerkwartier. Het
landschap bepaalt mee de eigenheid van onze gemeente. Veel mensen voelen zich met het landschap
verbonden en hechten aan de alom aanwezige landschappelijke kwaliteiten en verscheidenheid. Uit de
enquête kwam dit heel duidelijk naar voren. We waarderen het landschap daarom als belangrijke kwaliteit
van de gemeente. We waarderen de verschillen die er zijn tussen het noordelijk deel van de gemeente en
het zuiden. We waarderen ook de landschappelijke kwaliteiten van ieder landschap, zoals die als
kenmerken van het landschap worden beschreven.
Drie elementen willen we specifiek nog benoemen. Dat is Middag - Humsterland als nationaal landschap
en dat zijn de beschermde dorpsgezichten en alle (rijks)monumenten en karakteristieke panden in onze
gemeente. Deze gebieden en panden zijn vanwege hun bijzondere karakter extra gewaardeerd en hebben
een bijzondere status gekregen.
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2.2.

B. Erfgoed

2.2.1.

Wat zegt ons huidige beleid?

Ten aanzien van het erfgoed is het volgende beleidsstuk relevant:
•

Archeologie en cultuurhistorie in de Westerkwartier-gemeenten (2014)

Dit beleidsstuk bestaat uit twee onderdelen. In deel A (Archeologie) zijn de archeologische (verwachtings)
waarden in kaart gebracht en is op basis hiervan een beleidskaart opgesteld. Deel B (Cultuurhistorie) is
een inventarisatie die een eerste indruk van de nog aanwezige bovengrondse cultuurhistorische waarden
biedt. Hier zijn geen beleidskeuzes aan gekoppeld.
In de bijlagen bij het bovengenoemde beleidsstuk zijn kaarten van de cultuurhistorische en archeologische
waarden opgenomen. Het is nadrukkelijk geen uitputtende inventarisatie. Onder de bovengrondse
cultuurhistorische waarden vallen ook de gemeentelijke en rijksmonumenten en de beschermde
dorpsgezichten.
Op een digitale kaart van de gemeente Westerkwartier zijn de monumenten en dorpsgezichten te
raadplegen. De bescherming van de dorpsgezichten en archeologische waarden heeft een plek gekregen
in de bestemmingsplannen van de gemeente.
In 2010 is ook de nota Het Nieuwe Wonder van Aduard vastgesteld. Dit is een nota die specifiek voor
Aduard uitspraak doet over de inrichting van de openbare ruimte in het dorp, de locatiekeuze voor het
Aduard Steengoed Erfgoed en het kunstproject voor Aduard, in het kader van de kloostergeschiedenis van
het dorp.
2.2.2.
•

Wat staat ons te wachten?

De energietransitie is een enorme opgave. De omvang en de impact zijn groot op het landschap en
de cultuurhistorie.

Ook de afname van het aantal agrarische bedrijven en de daarmee gepaard gaande vrijkomende
agrarische bebouwing vraagt aandacht voor behoud en herbestemming van agrarisch erfgoed.
Ook binnen de gemeente Westerkwartier sprake van aardbevingsschade aan (historische waardevolle)
panden. Dit blijft in de toekomst een punt van zorg.
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2.2.3.

Hoe staan we er voor?

Waarden op de kaart
Op onderstaande kaart zijn een aantal waarden te zien die vanuit erfgoed van belang zijn. Op deze kaart
zijn gebieden met een hoge archeologische verwachting, beschermde dorpsgezichten en wierden,
waterlopen en houtsingels weergegeven.
Dorpsgezichten en monumenten
•

Het Westerkwartier kent 6 rijksbeschermde dorpsgezichten, namelijk: Ezinge, Garnwerd
(dorpskern), Garnwerd (deel Oostum), Niehoeve, Saaksum en Zuidhorn (De Gast). De gemeentelijke
dorpsgezichten zijn Enumatil en Tolbert.

•

Het aantal monumenten in de gemeente bedraagt 323, waarvan 80 gemeentelijk monumenten en
243 rijksmonumenten.

2.2.4.

Hoe waarderen we dit thema?

De waarden van cultuurhistorische en archeologie in de gemeente Westerkwartier zijn groot. In het
noordelijk deel van de gemeente zijn veel gronden met hoge archeologische waarden gelegen. Hier vallen
ook de wierden onder. In het zuidelijk deel van de gemeente zijn veel pingoruïnes met hoge
geomorfologische waarden.
Naast deze archeologische waardevolle gronden zijn er in de gemeente veel beschermde dorpsgezichten,
karakteristieke panden, gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten karakteristieke waterlopen en
houtsingels aanwezig. De panden en beschermde dorpsgezichten hebben een extra grote waarde
aangezien deze een grote invloed hebben op het karakter van de gemeente. Daarbij wordt tijdens de
sessies opgemerkt dat ook de overgangen van de karakteristieke dorpen naar het buitengebied erg
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waardevol zijn. De karakteristieke waterlopen zijn ook van belang en worden in de enquête ook op deze
manier aangehaald door inwoners. Als laatste zijn, in voornamelijk het zuidelijk deel van de gemeente,
een groot aantal houtsingels van grote waarde aanwezig. Deze belangrijke landschappelijke structuur
staat onder druk.
2.3.

C. Milieu

2.3.1

Wat zegt ons huidige beleid?

2.3.2

Wat staat ons te wachten?

•

De milieudruk op de leefomgeving door vervuilende stoffen is sinds 1990 flink verminderd door
verlaging van emissies van vervuilende stoffen, zowel in de bodem als in water en lucht. Het landelijk
beleid is nog steeds gericht op verbetering van milieucondities en dit blijft een aandachtspunt.

•

De watertransitie: deze transitie gaat over het anders omgaan met water, om hiermee het hoge
verbruik te verminderen, de vervuiling te beperken en klimaatverandering te beperken. Er komt
steeds meer aandacht voor het circulair inrichten van ons watersysteem, waarin afvalwater wordt
hergebruikt, regenwater altijd wordt opgevangen en gebruikt en bespaard wordt op drinkwater. Ook
verdroging als gevolg van peilverlaging is in dat kader een aandachtspunt.

•

Ten aanzien van geluid en geur zijn er geen duidelijke trends te verwachten. Wel kunnen trends als
schaalvergroting van de landbouw en toename van verkeer indirect leiden tot toename van
respectievelijk geur en geluid.

•

Ten aanzien van geluid is wel als trend aan te merken: een groeiend besef vanwege een rapport van
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2018), dat geluid al bij lagere geluidniveaus dan in het
verleden werd aangenomen, leidt tot ernstige gezondheidseffecten zoals coronaire hartziekten.
Volgens het RIVM (zie rapport 2019-0227) zou het Nederlandse beleid kunnen worden verbeterd
door het aan te passen aan de nieuwe inzichten van de WHO. Beleidsmakers en andere (lokale)
professionals kunnen gezondheid dan een belangrijker onderdeel laten zijn van beslissingen over
geluid bij woningen.

•

Gezoneerde industrieterreinen (in de zin van de Wet Geluidhinder) zijn te vinden bij:
• Bedrijventerrein Leek en Oldebert;
• Friesland Campinaterrein in Noordwijk (Noorderweg 27);
• Industrieterrein van Starkenborgh;
• Bedrijventerrein de Hoek, Marum (het plan is om de geluidszone hiervan af te halen).
• NAM locatie Grijpskerk

Er zijn niet veel geluidsklachten over deze terreinen. Bij Bedrijventerrein Leek zijn wel enkele klachten
(geweest) van omwonenden, die betrekking hadden op de winkels/supermarkten. Dit zijn dus feitelijk
geen klachten over de ‘grote lawaaimakers’, zoals ze vroeger genoemd werden.
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2.3.3

Hoe staan we ervoor?

Bijna de hele gemeente is de concentratie fijnstof (PM10) minder dan 18 μg/m3.
Alleen in het zuidelijke puntje is de concentratie hoger, mogelijk veroorzaakt door een aantal intensieve
veehouderijen.
De norm voor fijnstof is 40 μg/m3 (jaargemiddeld). De Wereld Gezondheidsorganisatie houdt een
advieswaarde aan van 20 μg/m3.
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•

Bijna de hele gemeente is de concentratie stikstofdioxide (NO2) minder dan 10 μg/m3.

•

Rondom de A7 liggen een aantal kilometerblokken met een concentratie van maximaal 15μg/m3.

•

De norm voor stikstofdioxide is 40 μg/m3 (jaargemiddeld). De advieswaarde van de Wereld
Gezondheidsorganisatie is hieraan gelijk.

Ten opzichte van de rest van Nederland is het in het noordelijke en zuidelijk gedeelte van de gemeente
nog echt donker.
Bronvermelding
RIVM, waarstaatjegemeente.nl, Atlas leefomgeving, Rapport WHO
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2.3.4

Hoe waarderen we dit thema?

Kijkend naar de cijfers staan we er als gemeente relatief goed voor. De luchtkwaliteit (concentratie
stikstofdioxide en fijnstof) voldoet aan de norm. Schone lucht komt in de enquêteresultaten naar voren als
positief punt. De lichtemissie in het Westerkwartier is laag, de gemeente is ten opzichte van de rest van
Nederland echt donker. Ook de geluidsbelasting aan de gevel van woningen is lager dan het landelijke
gemiddelde. Omdat het landelijke beleid nog steeds gericht is op verbetering van milieucondities, blijft dit
ook in onze gemeente een aandachtspunt. Bijvoorbeeld in het kader van de ontwikkeling van
schaalvergroting in de agrarische sector, dat tot geurtoename zou kunnen leiden.
Het specifieke milieuthema water kwam ook aan bod in de sessies. De klimaatverandering heeft een grote
invloed op dit thema, zoals meer neerslag in korte tijd en periodes van extreme droogte. Dit zorgt de
komende jaren voor een aantal uitdagingen. De wens is daarbij uitgesproken om water meer
richtinggevend te laten zijn bij de inrichting van de fysieke leefomgeving. Er moet ruimte zijn om water
vast te houden. De gemeente doet (samen met haar partners) overigens al veel op het gebied van
klimaatadaptie en watertransitie.
We hebben in de gemeente een aantal gezoneerde industrieterreinen, waar weinig klachten over zijn. Dit
is een positief gegeven.
2.4.

D. Natuur

2.4.1

Wat zegt ons huidige beleid?

Het Westerkwartier heeft geen beleid met betrekking tot het thema Natuur. Het thema Natuur heeft wel
overlap met de thema’s Milieu, Landschap en Duurzaamheid.
In het Zuidelijk Westerkwartier wordt natuurontwikkeling (het Natuurnetwerk Nederland) gecombineerd
met de inrichting van waterbergingsgebieden en beleefbaarheid van het landschap. Tegelijk worden
maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid
meegenomen. Vanuit de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier wordt dit gecoördineerd.
Het Provinciaal inpassingsplan Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier (2018) is hiervoor een
basis. Omdat het onlangs door de provincie opnieuw begrensde Natuurnetwerk Nederland (NNN) moet
worden vastgelegd, is het Provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld.
2.4.2

Wat staat ons te wachten?

•

Door de zeespiegelstijging en de temperatuurstijging krijgen we hetere zomers en langere
periodes van droogte. Ook periodes met extreme neerslag nemen toe. In de natuur heeft dat zijn
weerslag, ook in Westerkwartier.

•

De agrarische sector staat aan de vooravond van belangrijke veranderingen die van invloed zijn
op de

•

natuur, bijvoorbeeld de overstap naar kringlooplandbouw.
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•

De recreatieve druk op de natuur en het landelijk gebied neemt toe.

•

Verdere achteruitgang biodiversiteit en de impact van de opwekking van duurzame energie op
natuurwaarden (energietransitie)

•

De komende tien jaar moet er in de provincie Groningen 750 hectare groen bij komen (Provinciaal
programma bos en hout). De uitbreiding met 750 hectare/7,5 km2 is verdeeld in ongeveer 50
procent nieuw bos, 30 procent in groene landschapselementen zoals houtsingels en
wegbeplanting en de rest in het vergroenen van bedrijventerreinen en erven. Ook het
Westerkwartier is in beeld om aan deze opgave te werken.

2.4.3

Hoe staan we er voor?

Op deze kaart is het neerslagtekort in Nederland weergegeven. Voor het Westerkwartier geldt een
neerslagtekort van 90 tot 180 mm
Bronvermelding
Provincie Groningen, KNMI
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2.4.4

Hoe waarderen we dit thema?

Natuur en groen zijn zeer belangrijke thema’s in de sessies en enquête. Gezien de beleidsambities en de
trends is deze aandacht van belang, want de klimaatverandering heeft een grote invloed op de natuur. Er
komt naar voren dat men het kleinschalige, rustige landschap in het Westerkwartier aantrekkelijk vindt en
wil behouden. Men waardeert het dat het Westerkwartier ‘nog steeds’ groen is. Natuur, groen en schone
lucht worden erg gewaardeerd.
We hebben als gemeente geen (specifiek) beleid met betrekking tot het thema Natuur. Wel bestaan het
Provinciaal inpassingsplan Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier en de Gebiedsontwikkeling
Zuidelijk Westerkwartier. Onder meer natuurontwikkeling, waterberging en maatregelen op het gebied
van de agrarische sector en recreatie komen hier aan bod.
2.5.

E. Duurzaamheid

2.5.1

Wat zegt ons huidige beleid?

In september 2020 is het Duurzaamheidsbeleid 2020-2025 vastgesteld. De centrale doelstelling van de
gemeente Westerkwartier: “Het realiseren van een duurzame samenleving in het Westerkwartier, waarin
invulling wordt gegeven aan ons deel van de (inter)nationale klimaatdoelen: 50% CO2-reductie in 2030 en
volledig CO2-neutraal in 2050”. Belangrijk is dat naast het tegengaan van klimaatverandering, ook een
grote opgave ligt voor het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering (‘klimaatadaptatie’).
Deze centrale doelstelling is uitgewerkt aan de hand van drie zogenoemde zuilen. Deze vormen de drie
thema’s van het verduurzamingsbeleid. De zuilen zijn:
•

Een toekomstbestendige woonsituatie;

•

Een klimaatvriendelijke leefomgeving;

•

Een circulaire economie.

De zuilen zijn uitgewerkt in 14 speerpunten:
1.

Wij hebben voorlichting over energiebesparing op een effectieve manier vormgegeven.

2.

We hebben energiearmoede in onze gemeente bestreden.

3.

We hebben in 2030 20% van alle woningen en gebouwen in onze gemeente verduurzaamd door
isolatie en woningverbetering.

4.

Wij hebben een transitievisie warmte opgesteld en hieraan uitvoering gegeven met (pilot)projecten.

5.

Duurzame mobiliteit hebben we actief gestimuleerd en bijbehorende laadfaciliteiten gefaciliteerd.

6.

In 2030 is de CO2-uitstoot van het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed met 50% gereduceerd
en beschikken we over een fossielvrij wagenpark.

7.

We hebben samen met waterketenpartners uitvoering gegeven aan het Watertakenplan 2020-2024.

8.

In 2030 wekken we 0,35 TWh per jaar aan duurzame elektriciteit op, zoveel mogelijk in lokaal
eigendom.

9.

De gemeente Westerkwartier is een proeftuin in het Noorden als het gaat om energie-en
klimaatinnovaties.
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10.

Bij de (her)inrichting van gebieden en transformatie van gebieden hebben we standaard
klimaatvriendelijk ontwerpprincipes toegepast.

11.

We hebben een excellente afvalinzameling en –verwerking in onze gemeente

12.

We hebben lokaal economiebeleid ontwikkeld met aandacht voor duurzame, circulaire
verdienmodellen voor ondernemers.

13.

We hebben kortere voedselketens en kringlooplandbouw actief gestimuleerd.

14.

We hebben invulling gegeven aan een duurzaam en circulair inkoop-en aanbestedingsbeleid.

Voor maatregelen, aantallen, afspraken en andere uitwerking van de speerpunten, zie het
Duurzaamheidsbeleid 2020-2025.
In april 2020 heeft de gemeenteraad de Visie Hernieuwbare Elektriciteit vastgesteld, met daarin de
veranderruimte voor zonne- en windenergie. Wij hanteren samen met de regionale overheden in
Groningen het ruimtelijke principe ‘schaal bij schaal’: per ruimtelijke schaalniveau is aangegeven tot welke
omvang een zonne- of windinitiatief wenselijk is. De eerste twee schaalniveaus, erven en dorpsomgeving,
bieden mogelijkheden voor kleinschalige ontwikkelingen. ‘In het landschap’ en ‘bovenlokale structuren’
ook voor grootschalige ontwikkelingen. De visie diende ook als input voor de concept RES Groningen die
de regio Groningen in oktober 2020 bij het Rijk heeft ingediend.

De gemeente werkt aan een Transitievisie Warmte. In de Transitievisie warmte wordt aangegeven op
welke manier woningen en gebouwen in de toekomst fossielvrij gaat verwarmen en in welke planning de
gemeente gaat hanteren.
Het klimaat verandert en het weer wordt extremer. Periodes van hevige neerslag en wateroverlast zullen
worden afgewisseld door periodes van droogte en watertekort en hitte. Dat heeft gevolgen voor onze
gezondheid en kan leiden tot schade aan gebouwen en infrastructuur. Momenteel wordt er gewerkt aan
een Klimaatadaptatiestrategie waarin komt te staan hoe de gemeente Westerkwartier het hoofd zal
bieden aan deze ontwikkelingen.
2.5.2

Wat staat ons te wachten?

Er zijn diverse (landelijke) trends op het gebied van energie & klimaat. Zonder uitputtend te zijn
beschrijven we hieronder een aantal belangrijke ontwikkelingen:
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•

Het tegengaan van klimaatverandering is belangrijk. Tegelijkertijd is klimaatverandering nu al
gaande en is in Nederland nu al merkbaar door zeespiegelstijgingen, veranderende
neerslagpatronen, temperatuurstijging die hetere zomers met zich meebrengt en langere periodes
van droogte.

•

Klimaatverandering gaat ons raken. Het voeren van risicodialogen tussen de gemeente, inwoners,
bedrijven en andere betrokken overheden gaat het Westerkwartier helpen om gezamenlijk de
risico’s in kaart te brengen en te bespreken.

•

Periodes met extreme neerslag nemen toe in het Westerkwartier. De klimaatadaptatiestrategie en
een uitvoeringsagenda moeten ervoor zorgen dat we in onze gemeente in de toekomst
klimaatbestendig is ingericht en daarmee veilig is en aangepast aan extreem weer. Denk aan de
verzwaring van het rioleringsnetwerk en voorkomen van ‘water op straat’.

•

De uitvoering van het Klimaatakkoord en het met 50% terugdringen van de CO2-uitstoot in 2030 is
een omvangrijke operatie met veel impact voor het Westerkwartier. In toenemende mate zullen we
elektrisch rijden, elektrisch koken en met elektriciteit onze huizen gaan we verwarmen. Er valt een
aanzienlijke toename van de elektriciteitsvraag te verwachten en omvangrijke taak voor verzwaring
van het elektriciteitsnetwerk op meerdere niveaus.

•

Op regionaal niveau zijn in Nederland afspraken gemaakt in de Regionale Energietransitie ( RES) en
over het organiseren van voldoende duurzame energiebronnen in 2030. De regionale ambities in de
RES Groningen zijn hoog. De ambitie in de concept RES Groningen is om als regio in 2030 5,7 TWh
per jaar te produceren. De gemeente Westerkwartier wil met een voorgenomen opwek van 0,35 TWh
een belangrijke bijdrage leveren aan deze regionale ambitie.

•

Sinds 1 juli 2018 is het landelijk - naar aanleiding van de aardgaswinning in Groningen - verboden om
nieuwbouwwoningen nog langer aan te sluiten op het aardgasnetwerk. Van gemeenten wordt
verwacht dat ze voor de gehele woningvoorraad een transitievisie warmte maken. We maken alle
woningen in de dorpen en in het buitengebied in het Westerkwartier aardgasvrij, niet alleen de
nieuwe maar ook de bestaande. Deze opgave is ook te verbinden met andere sociale opgaven zoals
ondersteuning bij armoedevraagstukken of voorzieningen voor langer thuis wonen. Op die manier
kan de energietransitie een hefboom zijn voor de dorpsvernieuwing en buurtwerk in onze 41 kernen.

Gebrek aan regie bij het RES-programma kan leiden tot een ongebreidelde groei van windmolens en
zonneparken in het gebied.
•

De toekomst van de gasopslaglocatie Grijpskerk heeft de afgelopen jaren een samenhang gekregen
met de afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld. Het sneller afbouwen van de gaswinning
heeft het belang van de gasopslagen voor de leveringszekerheid vergroot. Het intensieve gebruik
van de ondergrond lijkt hierbij noodzakelijk te blijven. Over de toekomstige functie van deze
gasopslaglocatie verwachten wij op korte termijn duidelijkheid. Tegelijkertijd biedt de lokale
aardgaswinning en aanwezige infrastructuur kansen voor nieuwe ontwikkelingen die het mogelijk
maken invulling te geven aan een toekomstbestendige energievoorziening. Hierover continueren de
dialoog met betrokken stakeholders zoals de NAM en het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (min. EZK). Bijvoorbeeld over beschikbare ruimte voor zonne-energie op terreinen en het
ontwikkelingen van een productie- en distributieketen voor groene waterstof na 2030.
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•

Bij inpassing van energiebronnen zijn ook mogelijkheden om opgaven te verbinden. Denk aan
combinaties tussen waterberging, waterpijlverhoging en verminderde veenoxidatie,
stikstofuitstoot, energieopwekking, biodiversiteit en bosaanplant in het Zuidelijke Westerkwartier.
De provincie Groningen kent een opgave om 700 ha bos aan te planten. Bij de groei van jonge
bomen wordt extra CO2-vastgelegd.

•

Klimaatvraagstukken zouden voor de gemeente Westerkwartier financiële voordelen kunnen
opleveren, niet alleen op milieugebied. Denk aan de versterking van de positie van de gemeente als
woongemeente, de opbrengsten van duurzame energiebronnen in te zetten voor het aardgasvrij
maken van woningen, nieuwe banen en werkgelegenheid, duurzame producten en diensten,
samenwerking met o.a. de Gebiedscoöperatie Westerkwartier (een maatschappelijke onderneming
en fungeert als aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Daarbij worden nieuwe
kennis en inzichten ontwikkeld en toegepast bij vraagstukken in het Westerkwartier) en diverse
kennisinstellingen en regionale partners, zoals een internationaal klimaatadaptatiecentrum in
Groningen.

2.5.3
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Hoe staan we er voor?

Bronvermelding
Waarstaatjegemeente.nl
2.5.4

Hoe waarderen we dit thema?

Duurzaamheid wordt door onze inwoners als één van de belangrijkste thema’s gezien. Uit de enquête
volgt enerzijds dat men meer aandacht voor duurzaamheid en klimaatvraagstukken wil. Tegelijkertijd is er
onder een gedeelte van de inwoners ook weerstand tegen grootschalige veranderingen zoals windmolens
en zonneparken (vooral in het buitengebied).
De (bestaande en nieuwe) woningmarkt staat voor een verduurzamingsopgave. Het is de wens dat de
gemeente hiervoor draagvlak creëert en faciliteert, zo volgt uit de sessies.
De cijfers geven aan dat we voor de meeste energie- en klimaatonderwerpen op dit moment gelijk lopen
aan het landelijk gemiddelde. Tegelijkertijd plaatsen we deze cijfers in perspectief: in het Westerkwartier
moeten we de komende jaren veel inspanning plegen om ook invulling te geven aan de afspraken van het
Klimaatakkoord en de lokale uitwerking daarvan: het Duurzaamheidsbeleid 2020-2025. Daarbij is
wenselijk om energie- en klimaatvraagstukken zoveel mogelijk met andere ruimtelijk opgaven te gaan
verbinden.

41

2.6
2.6.1

F.

Gezondheid
Wat zegt ons huidige beleid?

Algemeen gezondheidsbeleid heeft de gemeente Westerkwartier niet. Wel staan in het Sportakkoord een
aantal beleidsambities met een link met de fysieke leefomgeving:
•

We willen de fysieke openbare ruimte zodanig inrichten, dat deze bewegen en spelen stimuleert en
de creativiteit prikkelt. We sluiten hierbij aan bij de ontwikkelingen van de omgevingsvisie. Hierbij is
het van belang, dat inwoners en organisaties worden geïnspireerd hoe de openbare ruimte benut
kan worden om te bewegen en ontmoeten.

•

In samenspraak met de schoolbesturen in de gemeente Westerkwartier maakt de gemeente
afspraken over het gebruiken van schoolpleinen als openbare speelplekken. Hierbij wordt ook
gekeken naar natuurlijk spelen.

•

Stimuleren om te komen tot open, duurzame en multifunctionele sportparken.

Daarnaast heeft het college vastgesteld dat het de benadering van positieve gezondheid wil
implementeren in de gemeentelijke werkwijze en projecten. De omgevingsvisie is één van de projecten
waarbij gekeken wordt hoe positieve gezondheid kan worden uitgewerkt.
Ook het voedselakkoord kan hier genoemd worden. Het Voedselakkoord is opgesteld met en door
deelnemers uit de Westerkwartierse samenleving met daarin hun visie op voedsel en doelstellingen die ze
samen met de gemeente de komende periode willen behalen. Deze doelen worden nog concreet gemaakt
in een uitvoeringsprogramma, dat de komende tijd vorm gaat krijgen. Het akkoord gaat uit van 3
ambities. Binnen het thema Gezondheid gaat het om gezamenlijk een cultuur en omgeving creëren
waarin Westerkwartierders langer, socialer en gezonder leven.
De overige twee ambities uit het voedselakkoord zijn:
Voedselproductie, natuur en landschap zorgen voor synergie.
De voedselbranche in het Westerkwartier doorontwikkelen naar een sterke, duurzame en
toekomstbestendige branche.
Op het snijvlak van gezondheid en fysieke leefomgeving is met de dorpen Aduard, Grootegast en
Noordhorn deelgenomen aan het experiment van GO!NOORD. GO staat voor een Gezonde
leefOmgeving. Doel van GO! Noord Nederland is stapsgewijs samen met bewoners kansen identificeren
en benutten om de leefomgeving in dorpen gezonder in te richten, door slimme aanpassingen in de
openbare ruimte.
2.6.2

Wat staat ons te wachten?

•

Steeds meer aandacht voor gezondheid in relatie met de fysieke leefomgeving.

•

Steeds meer aandacht voor het gedachtegoed van positieve gezondheid. Dit is het concept van
gezondheid waarbij niet de afwezigheid van ziekte centraal staat, maar de veerkracht van mensen
om met alle uitdagingen van het leven om te gaan en hierin eigen regie te voeren. Het gaat niet
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alleen om lichamelijke gezondheid, maar veel over een betekenisvol leven.
•

In het kader hiervan is het belangrijk om ook trends ten aanzien van de kwaliteit van leven (objectief
en subjectief) in ogenschouw te nemen. De belangrijkste conclusies van het onderzoek ‘De sociale
staat van Nederland 2019’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP):
• De objectieve kwaliteit van leven van Nederlanders neemt niet toe, ondanks de economische
opleving.
• Er zijn grote verschillen tussen bevolkingsgroepen in de kwaliteit van leven.
• Er waren in de afgelopen tien jaar ook bevolkingsgroepen en levensterreinen die wel verbetering
zagen in de objectieve kwaliteit van leven.
• Het aandeel mensen met een lage levenstevredenheid stijgt. Opvattingen over de samenleving en
de politiek hangen beperkt samen met de persoonlijke situatie.

•

De vergrijzing, die de komende jaren doorzet, heeft uiteraard invloed op de gezondheidszorg.

•

Als het gaat om ouderenzorg, worden door Zonnehuisgroep Noord de volgende trends gezien:
• Een forse toename van ouderen in de gemeente. Globaal een verdubbeling 80-plus in 2040.
Navenant zal ook de zorgbehoefte fors toenemen..
• Maatschappelijke ontwikkelingen dat mensen nog veel meer en langer zo zelfstandig willen
wonen, ook als ze een zwaardere zorgbehoefte hebben.
• toenemend belang van e-health & domotica om invulling te geven aan moderne en passende
zorg- en dienstverlening. Dat vertaalt zich dan in bv een goed dekkend netwerk van 4/5/6/7 G, om
de toekomstige apps en applicaties werkzaam te hebben, ook in buitengebieden met nu nog
soms mindere dekking van netwerk.
• Toenemende vraag van ouderen zelf, maar ook financiers als zorgkantoor en zorgverzekeraars
om waar mogelijk lichte vormen van zorg-, behandeling en dienstverlening in te zetten.
• Ouderen en hun naasten willen zoveel mogelijk de regie houden over hun leven, ook bij een
toenemende zorgvraag.
• Door deze andere behoefte zal met name meer behoefte komen aan tussenvoorzieningen en
varianten daarop. Tijdelijk is iemand dan gast bij ons, als de gezondheid achteruit gaat {griep, na
herstellend van/voorkomend van ziekenhuisopname, revalideren van orthopedie; of bij tijdelijk
uitval van belangrijke mantelzorgers. Dit s steeds tijdelijk: bedoeling is om weer terug te gaan
naar huis.
• Netwerken worden steeds belangrijker voor ons soort organisaties: samenwerken met
huisartsen, corporaties, ziekenhuizen, corporaties, welzijn, lokale initiatieven (als Knarrenhof en
zorgcoöperaties) en collega-ouderzorg instellingen.

•

Omdat mensen naar verwachting steeds meer thuiswerken, is ook de kwaliteit van de directe
leefomgeving van belang als het gaat om bewegen en afleiding.

De hierna weergegeven cijfers zijn een gemiddelde. Lokaal kunnen de cijfers (sterk) verschillen.
•

Er waren in de afgelopen tien jaar ook bevolkingsgroepen en levensterreinen die wel verbetering
zagen in de objectieve kwaliteit van leven.

•

Het aandeel mensen met een lage levenstevredenheid stijgt. Opvattingen over de samenleving en
de politiek hangen beperkt samen met de persoonlijke situatie. (Komt van veiligheid)
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2.6.3

Hoe staan we er voor?

Ervaren gezondheid
Goed tot zeer goed:
83,4% van de volwassenen (19-64 jaar) en 67,4% van de ouderen (65+) in het Westerkwartier ervaart zijn
of haar gezondheid als goed tot zeer goed.
Mantelzorg en vrijwilligerswerk
Circa 15,9% van de inwoners vanaf 19 jaar geeft mantelzorg
Sporten
51% van de volwassenen sport wekelijks (landelijk 56%).
33% van de ouderen sport wekelijks (landelijk 35,4%).
27,9% van alle inwoners is lid van één of meer sportverenigingen (landelijk bijna 25%).
Vooral het percentage kinderen/jongeren is opvallend: meer dan de helft van de inwoners tussen 10 en 25
jaar van Westerkwartier is lid van een sportvereniging.
Eenzaamheid
42,6% van de inwoners voelt zich wel eens eenzaam (landelijk 42,9%).
Overgewicht
52,7% van de inwoners heeft overgewicht (landelijk 48,9%).
Sport en beweegmogelijkheden
De gemeente scoort onder het landelijk gemiddeld als het gaat om hoeveel de woonomgeving bijdraagt
om te sporten en te bewegen.
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“We zien dat de openbare ruimte steeds meer gebruikt wordt om te bewegen,
ontmoeten en spelen” (expert tijdens expertsessie, oktober 2020)
2.6.4

Hoe waarderen we dit thema?

De cijfers bieden een redelijk positief beeld op dit thema. Gezien de beleidsambities en de trends die op
ons afkomen is er echter ook nog werk aan de winkel. De fysieke leefomgeving nog niet optimaal
afgestemd op een gezonde leefstijl. Blijkens bovenstaand kaartje, open we op dit punt namelijk nog
achter bij het landelijk gemiddelde. (Positieve)gezondheid vinden onze inwoners een groot en belangrijk
thema waar (vanuit de sessies en de enquête) veel aandacht voor wordt gevraagd. Dit wordt versterkt
door de huidige coronacrisis en andere ontwikkelingen als vergrijzing en digitalisering. Inwoners en
kennispartners geven eigenlijk allemaal aan dat gezond gedrag en bewegen stimuleren niet zo zeer zit in
het realiseren van (sport)voorzieningen. Maar meer in prettige plekken (rustig, mooi en schoon) creëren
en het realiseren van bewegingsmogelijkheden in de openbare ruimte om zo te komen tot een omgeving
die uitnodigt tot vitaal leven.
Bronvermelding
CBS.nl,Waarstaatjegemeente.nl , Atlas van de Leefomgeving ,Volksgezondheidenzorg.info
2.7

G. Veiligheid

2.7.1

Wat zegt ons huidige beleid?

Wanneer het gaat om veiligheid in de fysieke leefomgeving zijn er verschillende ‘soorten’ veiligheid.
Allereerst verkeersveiligheid. De gemeente heeft in de analyse ‘Hoofdwegenstructuur Westerkwartier’
(2019) onder andere onderzoek gedaan naar verkeersknelpunten. De knelpunten zijn onderverdeeld in de
thema’s verkeerstructuur, verkeersveiligheid, inrichting, leefbaarheid en bereikbaarheid. Ook is een kaart
opgesteld, waarop de knelpunten worden aangeduid. Voorbeelden van verkeersknelpunten in het
Westerkwartier zijn de afrit Boerakker (veiligheid en afwikkeling), de afrit Leeksterhout (congestie),
Aduarderdiep (hoge snelheid) en De Poffert (snelheid, vrachtverkeer en verkeersveiligheid). Al met al gaan
de knelpunten om routes die worden gebruikt door sluipverkeer wat tot onveilige situatie leidt, de snelheid
van het verkeer, oversteekplaatsen die niet goed ingericht zijn, etc.
Naast verkeersveiligheid is ook sociale veiligheid een voorwaarde voor een gezonde leefomgeving. In de
gemeente Westerkwartier loopt op dit moment een onderzoek naar sociale veiligheid. De uitkomsten
hiervan zullen later worden ingevuld.
Tot slot is ook externe veiligheid relevant voor de veiligheid in de leefomgeving. De gemeente
Westerkwartier heeft gemiddeld een lage bevolkingsdichtheid en er vinden relatief weinig risicovolle
bedrijfsactiviteiten plaats, waardoor het externe veiligheidsrisico in de gemeente ook relatief laag is. Voor
externe veiligheid gelden landelijke normen. Er is geen gemeentelijk beleid als het gaat om externe
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veiligheid.
2.7.2
•

Wat staat ons te wachten?
Kinderen en oudere ouderen (75+) zijn extra kwetsbaar voor sociale onveiligheid. In een sociaal
veilige omgeving kunnen kinderen zich goed ontwikkelen. Vergrijzing vraagt extra inzet op de
toegankelijkheid en veiligheid van de openbare ruimte.

•

Landelijk gezien lijkt met name het aantal ongevallen onder fietsers toe te nemen. Een groot deel
van deze slachtoffers is 60 jaar of ouder (72% van de verkeersdoden en 50% van de ernstig
verkeersgewonden). Bijna een derde van de fietsdoden is zelfs 80 jaar of ouder (LBZ). Doordat de
bevolking vergrijst, is er een mogelijkheid dat deze toename zich blijft voortzetten.

•

De trend in het aantal verkeersdoden onder fietsende kinderen en jongeren (tot 17 jaar) is over de
afgelopen tien jaar dalend (LBZ).

•

Wat betreft externe veiligheid zijn geen opvallende trends te ontdekken. Het externe
veiligheidsrisico zal over het algemeen niet toenemen (met uitzondering van plaatselijke
ontwikkelingen, waarbij het risico per ontwikkeling afgewogen zal moeten worden).

2.7.3

Hoe staan we er voor?

Verschillende transportroutes voor gevaarlijke stoffen, zowel over spoor, weg en water.
Aantal gasleidingen en risicovolle inrichting.
15 woningen in de gemeente liggen binnen de plaatsgebonden risicocontour van een risicobron.
2.7.4

Hoe waarderen we dit thema?

Uit de sessies en de enquête komt veiligheid niet overheersend aan bod, maar het belang van
verkeersveiligheid wordt wel aangestipt, evenals het dragen van zorg voor veilige fietsroutes. Wat betreft
het aantal verkeersongelukken lopen we gelijk aan het landelijke gemiddelde. Gezien de trend dat het
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aantal ongevallen onder fietsers toe lijkt te nemen en de trend van vergrijzing, is verkeersveiligheid wel
een belangrijk punt. We hebben in de analyse ‘Hoofdwegenstructuur Westerkwartier’ knelpunten in kaart
gebracht, geprioriteerd en gaan hiermee aan de slag. Hieronder vallen ook fietsknelpunten, waaronder de
inrichting van het fietsnetwerk. Het ontbreken van fietsvoorzieningen kan als gevolg een onvoldoende
kwaliteit van veiligheid hebben.
De Veiligheidsregio Groningen merkt op dat mede door de demografische ontwikkelingen de functies
in/van gebouwen verandert. Dit beïnvloedt de brandveiligheid van bebouwing. Daarom stelt zij voor
veiligheid een integraal onderdeel van afwegingen over ontwikkelingen te maken.
De uitkomsten van het lopende onderzoek naar sociale veiligheid zullen later worden ingevuld en
gewaardeerd. Tot slot is er geen gemeentelijk beleid als het gaat om externe veiligheid. Wij volgen de
geldende wettelijke regels en landelijke beleidsrichtlijnen.
Bronvermelding
Risicokaart.nl, waarstaatjegemeente.nl
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2.8

H. Economie

2.8.1

Wat zegt ons huidige beleid?

De gemeente beschikt niet over beleid dat is gericht op de economie in brede zin.
Recent is door het college de Visie Toerisme en Recreatie Westerkwartier vastgesteld. De visie geeft aan
dat de vrijetijdssector bijdraagt aan een gezonde lokale economie, maar ook de leefbaarheid en
aantrekkelijkheid van ons gebied verhoogt. Juist de vrijetijdssector kan van grote maatschappelijke
betekenis zijn voor ons gebied en bijdragen aan het behoud van voorzieningen, het creëren van
werkgelegenheid en ondernemerschap stimuleren.
De visie gaat uit van de ambitie om de toeristische aantrekkingskracht van het Westerkwartier de
komende jaren te vergroten en onze vrijetijdseconomie te versterken (verhogen van de bestedingen en
werkgelegenheid), maar wel op een bewuste, duurzame en zinvolle manier. Iedereen moet kunnen
profiteren van toerisme en recreatie; van onze eigen inwoners, tot de lokale middenstand en het
toeristisch bedrijfsleven. En toerisme en recreatie mag niet voor overlast zorgen (voor de leefomgeving,
natuur of onze eigen inwoners), maar moet bijdragen aan onze brede welvaart. Daarmee werken we aan
een sector van betekenis! De uitwerking van de ambities worden gekoppeld aan deelgebieden die zijn
ontleend aan de landschapstypen die zijn weergegeven op de kaart Overzicht landschapstypen
Westerkwartier in paragraaf 2.2.
Ook wordt momenteel gewerkt aan gemeentelijk landbouwbeleid.
Verder beschikt de gemeente over een Gemeentelijke detailhandelsvisie 2019. Hierin is een
kwantitatieve analyse per dorp uitgevoerd. Conclusie is dat het toevoegen van winkelaanbod kritisch
beoordeeld moet worden, waarbij het verplaatsen en/of saneren van perifere winkels/locaties het
onderzoeken waard is.
De volgende beleidsuitgangspunten komen ook uit deze visie:
•

Randvoorwaarden goed invullen, o.a. toegankelijkheid en bereikbaarheid in verband met vergrijzing
(bereikbaarheid met OV, elektrische fiets oplaadpunten, vertrouwde stalling), winkels zonder
opstapjes, duidelijk verwijzingen, ruime parkeerplaatsen.

•

Clustering voorzieningen belangrijk (verkoop van producten vanuit agrarisch bedrijf in beperkte
mate, alleen beperkte oppervlakte, detailhandel buiten winkelgebieden niet gewenst, met
uitzondering van detailhandel in volumineuze goederen).

2.8.2

Wat staat ons te wachten?

Economische trends
•

De beroepsbevolking neemt af door vergrijzing en in veel plattelandsregio’s ook door krimp.

•

De arbeidsmarkt laat een stijgende werkgelegenheid zien. Tegelijk kunnen bedrijven moeilijk goed
gekwalificeerd personeel vinden.

•

De dienstensector groeit en het opleidingsniveau stijgt: maar er zijn ook 250.000 analfabeten en 1,5
miljoen laaggeletterden in Nederland.

•
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Daling van het aantal voorzieningen; door schaalvergroting, toegenomen mobiliteit en

veranderende consumenten voorkeuren is het aantal voorzieningen in de afgelopen decennia
gedaald. Deze trend is voornamelijk te zien in dorpen, en dan met name in dorpen zonder
centrumfunctie.
•

Online winkelen neemt een steeds grotere plaats in.

•

De toenemende concurrentie van winkelgebieden en daarbij het toenemende belang van de
identiteit en authenticiteit van winkelcentra.

•

Een noordelijk regionaal kennissysteem is in ontwikkeling. Voor de gemeente betekent dit een
doorontwikkeling van de al bestaande innovatiewerkplaats. Door met bedrijven,
onderwijsinstellingen, overheden en inwoners kennis en kracht te delen, kan onder meer de
regionale economie worden versterkt.

Trends digitalisering
•

Internet is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. In 2017 had vrijwel iedereen in Nederland
toegang tot internet en maakten mensen veel gebruik van de online mogelijkheden zoals bankieren,
thuiswerken, winkelen en sociale interactie. Een algemene trend is dat internetgebruik toeneemt en
dat technologie en digitalisering een prominentere positie in het dagelijks leven krijgt.

•

De aanleg en aansluiting van een glasvezelnetwerk.

•

De ontwikkelingen in de landbouwsector.

•

Ontwikkeling van bedrijventerreinen langs de A7.

2.8.3

Hoe staan we er voor?

•

De netto arbeidsparticipatie in het Westerkwartier is 69,5% tegenover landelijk 68,8%.

•

De beroepsbevolking bestaat uit 33.000 personen. Er is sprake van een afname van de
beroepsbevolking ten opzichte van de totale bevolking.

•

Het percentage laaggeletterden is 5-8%.

•

Het aandeel huishoudens met een langdurig laag inkomen: 2,1%.

•

De gemiddelde afstand tot voorzieningen is in het Westerkwartier groter dan de gemiddelde afstand
op landelijk niveau.
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2.8.4

Hoe waarderen we dit thema?

Uit de trends en de Gemeentelijke detailhandelsvisie 2019 is af te leiden dat sprake is van dynamiek in de
economie in onze gemeente. Er is in het Westerkwartier sprake van vergrijzing en ontgroening (hoewel
vergroening lijkt te stabiliseren, zo volgt uit de sessies). Dit heeft, samen met de trend van online
winkelen, invloed op de economie. Zoals de Detailhandelsvisie stelt, is het belangrijk om de sector
detailhandel en de verzorgingsstructuur van de gemeente ook in de toekomst aantrekkelijk te houden.
Hierbij komt ook de trend van de daling van het aantal voorzieningen aan bod. Om met de effecten van
deze ontwikkelingen om te gaan is een kader nodig om aantrekkelijke en levensvatbare centra te
behouden.
Door de veranderende economische bestedingsmogelijkheden per doelgroep en de toenemende
mobiliteit en vrije tijd worden steeds hogere eisen gesteld aan het winkelaanbod. Daarnaast, zoals de
Provinciale Omgevingsvisie stelt, moet aandacht worden besteed aan de ruimtelijke effecten van online
detailhandel.
Het is belangrijk om hier aandacht aan te (blijven) besteden, want er wordt in de enquête om extra
aandacht gevraagd voor (het behoud van) voorzieningen, detailhandel en horeca. In de sessies wordt het
behoud van de centrumfunctie van Leek en Zuidhorn extra benadrukt.
Uit ‘hoe staan we ervoor’ blijkt dat de gemiddelde afstand tot voorzieningen in Westerkwartier groter is
dan gemiddeld. Hiervoor is ook het thema bereikbaarheid, zoals besproken onder het thema
Infrastructuur en verkeer, van belang. Duidelijk is dat niet alle kernen kunnen beschikken over een breed
voorzieningenaanbod, van extra belang is dan dat de kernen met voorzieningen goed bereikbaar moeten
zijn en blijven.
De ontwikkeling van de dienstensector en het opleidingsniveau van de beroepsbevolking verdienen
aandacht, onder meer omdat hier nog geen gemeentelijk beleid voor is. Het blijkt voor bedrijven lastig te
zijn om goed gekwalificeerd personeel te vinden, terwijl de werkgelegenheid stijgt (in elk geval tot aan de
Corona crisis).
Daarbij is het wenselijk om de ontwikkeling van het noordelijk regionaal kennissysteem mee te nemen. In
de sessie wordt gesteld dat het gewenst is nieuwe bedrijven te verwelkomen die ondernemen in nieuwe
economie. Een noordelijk regionaal kennisecosysteem houdt heel in het kort in dat we krachten en kennis
(van ondernemers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, lokale verenigingen en coöperaties)
willen bundelen om samen te werken aan maatschappelijk en economisch rendement.
Zoals bij meer thema’s is besproken, vindt er ook veel verandering in de agrarische sector plaats. De
zoektocht naar een rendabel bedrijf, nieuwe verdienmodellen en mate van schaalvergroting zijn enkele
factoren.
In de enquête wordt om extra aandacht voor recreatie en toerisme gevraagd. In de sessies wordt
bijvoorbeeld een toename van toerisme in Middag Humsterland geconstateerd. De wens is om sector
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betekenisvol verder
ontwikkelen, met aandacht voor de leefomgeving, de gast en voor elkaar. Marketing op dit gebied is
gewenst. Dit is, samen met het feit dat het beleid ten aanzien van recreatie en toerisme verouderd is, een
aandachtspunt. Zoals vermeld, wordt momenteel gewerkt aan de Visie recreatie.
Tot slot wordt in de enquête aangegeven dat snel internet (met name in het buitengebied) van belang is.
De trends van digitalisering zijn niet uitgewerkt in gemeentelijk beleid. Hieromtrent is werk aan de winkel.
2.9

I. Wonen en leven

2.9.1

Wat zegt ons huidige beleid?

De gemeente geeft in haar Woonvisie 2020-2025 aan dat in alle dorpen wordt geïnvesteerd in
woonkwaliteit. Overal creëren we bij behoefte ruimte voor nieuwbouw en stimuleren we verbetering van
bestaande woningen. Overal verwelkomen we lokale initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld
duurzaamheid of recreatie.
We zetten in op een versnelde ontwikkeling in dorpen die nu al goed ontsloten zijn door trein of snelweg.
Daarmee benutten we de bestaande infrastructuur goed. Ook zijn dit nu al plekken waar de (extra) vraag
naar wonen zich concentreert, door overdruk in de stadsregio en enige overloop op de bevingsgebieden.
Extra instroom is geen doel maar een middel om de leefbaarheid in dorpen te behouden.
Als het gaat om winkels, werken en leren willen we dat de huidige basis-en voorzieningenkernen hun
positie vasthouden. Voor sommige functies geldt dat zij slechts op enkele plekken aanwezig kunnen zijn,
zoals voortgezet onderwijs, specialistische zorg en overheidsfuncties. Daarvoor zijn de grotere
voorzieningenkernen het meest kansrijk.
We vinden het belangrijk dat dorpen goed met elkaar, en met basisdorpen en voorzieningenkernen, zijn
verbonden. Dit is belangrijk omdat wij dorpen in een netwerk zien waarbinnen voorzieningen worden
aangeboden.

In de Woonvisie is aangegeven dat voor het onderdeel wonen de woonvisie de basis is voor de
Omgevingsvisie. De woonvisie is met intensieve inbreng van bewoners en organisaties gemaakt.
In de Woonzorgvisie wordt de gewenste situatie geschetst die past bij de trends en aanpalend beleid en
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de wensen van de bewoners van het Westerkwartier.
Ambities met effect op fysieke leefomgeving:
•

Voldoende geschikte woningen in elk dorp voor 75-plussers (door nieuwe nultredenwoningen bij te
bouwen of het aanpassen van de bestaande woningvoorraad);

•

Het creëren van voldoende tussenvoorzieningen (beschut wonen);

•

Voldoende intramurale plekken;

•

Veilige openbare ruimte.

2.9.2
•

Wat staat ons te wachten?
Demografische trends hebben direct gevolgen voor de woningmarkt. In het Westerkwartier valt het
volgende op in de demografische trends (Woningmarktonderzoek, 2020):
•

Bevolkingsgroei: in de bevolkingsprognose tot 2050 van het Sociaal Planbureau Groningen wordt,
net als in omliggende gemeenten als Noordenveld en Achtkarspelen, krimp verwacht in de
gemeente Westerkwartier:

• Vergrijzing en ontgroening: In de gemeente is sprake van vergrijzing en deze zet de komende
jaren door. De groepen tot 18 jaar en tussen 35 en 55 jaar nemen in omvang af (de gezinnen). Het
Westerkwartier heeft als geheel wel een blijvende aantrekkingskracht op gezinnen (vanuit
Groningen vooral, in het bijzonder naar Leek en Zuidhorn). Hier tegenover staat een forse
uitstroom van jongeren naar Groningen.
•

Doordat vergrijzing doorzet, vooral bij de groep 75-plussers, is er een groeiende behoefte aan
aangepaste woonvormen (woning, omgeving, organisatie). Ouderen blijven ook langer zelfstandig
wonen.

•

Opvallend is dat de groep jonge gezinnen en kleine huishoudens tot 50 jaar niet langer krimpt.

•

De woningbehoefte blijft groeien, door een aantrekkende werking in de regio Groningen-Assen en
de gunstige ligging aan de zuidwestkant van de regio. De groei zal teruglopen door oplopende
sterfte. Wij volgen en participeren in de Verstedelijkingsstrategie regio Groningen-Assen. De
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gemeentelijke woonvisie loopt daarmee in de pas.
In april 2021 deden de 3 Noordelijke provincies en de stedelijke gemeenten een aanbod van Noordelijk
Nederland in reactie op de nationale opgaven op het gebied van woningbouw en economische
structuurversterking. Het aanbod van het noorden vergt investeringen op diverse terreinen die ook voor
het Westerkwartier belangrijke gevolgen kan hebben. Onder meer de bouw van 50.000 extra woningen in
de provincie Groningen en de aanleg van de Lelylijn zijn voorzien. Verder worden er kansen gezien op
diverse economische terreinen. De gewenste Lelylijn verbindt Groningen met Drachten (en verder) en
doorsnijdt mogelijk parallel aan de A7 het zuidelijk Westerkwartier. Wij volgende deze ontwikkelingen op
de voet en beraden ons op de rol die Westerkwartier in dit vraagstuk wil spelen.
Naast bovenstaande trends zijn er nog een aantal landelijke trends die ook terug te zien zijn in het
Westerkwartier:
•

De prijzen van bestaande koopwoningen stijgen snel;

•

Behoefte aan tussenvormen van wonen en zorg;

•

Behoefte aan nieuwe onderscheidende woonvormen, met name voor (jonge) ouderen en voor kleine
huishoudens;

•

De vraag naar klein wonen neemt toe;

•

Onvoldoende aanbod in flexibel wonen;

•

Verduurzamen van bestaande woningen;

•

Een duurzame omgeving wordt belangrijker.

Bronvermelding
CBS, waarstaatjegemeente.nl, westerkwartier.nl, biblionetgroningen.nl, fierwesterkwartier.nl
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2.9.3

Hoe staan we er voor?

•

Aantal personen 0-15 JAAR: 10.844

•

Aantal personen 15-25 JAAR: 7.302

•

Aantal personen 24-45 JAAR: 13.437

•

Aantal personen 45-65 JAAR: 18.685

•

Aantal personen 65 JAAR EO: 13.061

•

De gemeente Westerkwartier heeft 39 basisscholen en 5 voorgezet onderwijsvestigingen.

•

De gemeente Westerkwartier heeft 7 bibliotheken, in Aduard, Grootegast, Grijpskerk, Leek, Marum,
Oldehove en Zuidhorn.

•

De gemeente heeft 18 musea. In het Westerkwartier zijn tientallen koren, theatergroepen en
muziekkorpsen actief waar inwoners terecht kunnen om uiting te geven aan hun creativiteit en waar
bezoekers verrast kunnen worden. Op de website Fier Westerkwartier wordt de gehele cultuursector
van het Westerkwartier gepresenteerd.
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2.9.4

Hoe waarderen we dit thema?

Uit de enquête volgt dat men het Westerkwartier over het algemeen ‘nog steeds’ een aantrekkelijke,
kleinschalige, rustige woon- en leefgemeente vindt. Wat ons uniek maakt, is de Groningse nuchterheid,
gecombineerd met openheid en assertiviteit. Het is echt nog platteland, ondanks dat het een
overloopgebied voor Groningen en het westen is.
Tot 2030 wordt groei verwacht, daarna volgt krimp. Ondertussen heeft het Westerkwartier te maken met
vergrijzing en ontgroening (ook al lijkt vergroening te stabiliseren, volgt uit de sessies). Het is belangrijk nu
al na te denken over de invloed van deze trends op de leefbaarheid en het woningaanbod. In de enquête is
aangegeven dat
men extra aandacht voor wonen wil. Onder andere betaalbare woningen, maar ook woningen voor
ouderen worden als aandachtspunt genoemd. Bij laatstgenoemde speelt mee dat ouderen langer thuis
wonen, wat een belangrijke trend en opgave is. De Woonzorgvisie schetst een gewenste situatie die past
bij trends en het betreffendebeleid en wensen. Het is voor de gemeente dan ook een opgave om de
ambities voor de woningmarkt te realiseren.
Met de krimp hangt eveneens de leefbaarheid en het (basis)voorzieningenaanbod samen. Zo komt in de
sessies naar voren dat het behoud van dorpshuizen van belang is. Ook blijkt het verenigingsleven terug te
lopen, maar er ontstaan bijvoorbeeld wel hardloopclubjes. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan
de leefbaarheid en het voorzieningenaanbod, en vindingrijke bewoners hierin te betrekken.
De demografische ontwikkelingen hebben invloed op de leerlingenprognoses. Vooral het voortgezet
onderwijs zal anders verdeeld worden over de gemeente, maar ook basisscholen zullen meer
geconcentreerd worden. Deze andere indeling zal invloed hebben op het ruimtegebruik, maar ook op de
mobiliteit (zie Infrastructuur en verkeer). Er bestaan kansen op scholen als multifunctionele gebouwen in
te richten. Het is dan ook een aandachtspunt dat de gemeente hier meedenkt en –werk.
2.10

J. Infrastructuur en verkeer

2.10.1 Wat zegt ons huidige beleid?
Beleid om te komen tot een geharmoniseerd totaalplan voor de infrastructuur in het Westerkwartier, is in
ontwikkeling. Het gaat dan om de visie Hoofdwegenstructuur Westerkwartier. In de visie op de
hoofdwegen in Het Westerkwartier is de visie vertaald in 10 speerpunten die resulteren in concrete
opgaven voor de komende jaren.
Eén van de ambities van de visie is om harmonisatie in verkeersbeleid binnen de gemeente te bereiken.
Hier wordt dus aan gewerkt. Tegelijk is de ambitie o.a. om op die manier ook een sluitend netwerk voor
fietsverkeer te maken en om de hoofdwegenstructuur samenhangend en sluitend te maken, waarbij
dorpen goed worden ontsloten op deze structuur en centrumdorpen worden verbonden. Voor dit beleid
zijn, in aansluiting op de woonvisie, de dorpen Zuidhorn, Grootegast, Marum en Leek als
‘voorzieningenkern’ aangehouden en zijn er een aantal dorpen als ‘basisdorpen’ beschouwd.
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Verder gaat de visie over verbeteren van duurzame bereikbaarheid, verbeteren van verkeersveiligheid en
het beperken van verkeersoverlast. Het thema verkeersveiligheid wordt in het hoofdstuk ‘Veiligheid’
behandeld.
We hebben in de visie ‘Hoofdwegenstructuur Westerkwartier’ knelpunten in kaart gebracht, geprioriteerd
en gaan hiermee aan de slag aan de hand van tien speerpunten. Een aantal van de speerpunten die een
groot raakvlak met de omgevingsvisie hebben zijn:
Inzet op een robuust en goed ingericht hoofdwegennet waarbij de belangrijke dragers A7, N355 en
N388/N979 op orde worden gebracht en waarbij we inzetten op versterking van de noord-zuid structuur
N355 – A7.
Versterken van onderlinge gemeentelijke verbindingen met de (centrum)dorpen en de regio voor alle
modaliteiten.
Verbeteren van de verkeersveiligheid op en leefbaarheid langs het (gemeentelijk) wegennet.
In de woonvisie wordt ook het belang van goede verbindingen tussen de kernen genoemd. Daarbij worden
in de woonvisie ook een aantal wensen genoemd:
Goede verbindingen tussen de voorzieningenkernen en hoofdkernen buiten de gemeente, per OV, auto
en fiets;
Snelle en veilige fietsverbindingen tussen dorpen;
Oplossen van verkeerskundige knelpunten / wensen: zoals een betere noord-zuidverbinding, een rondweg
om Leek.
2.10.2 Wat staat ons te wachten?
Voor het Westerkwartier geldt een aantal specifieke ontwikkelingen en kenmerken die soms afwijken van
de landelijke trends:
•

De auto is een belangrijk vervoermiddel in Westerkwartier. Door het plattelandskarakter zijn veel
inwoners afhankelijk van de auto. In de afgelopen 10 jaar is een gemiddelde stijging van de
intensiteiten met circa 1% per jaar op de drukste provinciale wegen in de gemeente zichtbaar.

•

De leefbaarheid en verkeersveiligheid in de dorpen staat onder druk als gevolg van sluipverkeer op
het onderliggend wegennet.

•

In de regio en in het Westerkwartier is sprake van een woningbouwopgave. De bouw van extra
woningen leidt tot meer verkeer en een toenemende druk op het wegennet. In het Westerkwartier
gaat het om een opgave van circa 1.600 tot 2.400 woningen tussen 2020 en 2029.

•

Meer mensen kiezen ervoor om in steden en grotere dorpen te gaan wonen. Deze trend van reurbanisatie zorgt voor krimp in de buitengebieden. Dit heeft gevolgen voor het aantal voorzieningen
in het buitengebied, waardoor de verplaatsingsafstand (naar voorzieningen) groter wordt.

•

De stijgende levensverwachting zorgt voor een veranderend mobiliteitsbeeld. Onze inwoners blijven
steeds langer mobiel.

•
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Er is sprake van mobiliteitstransitie naar duurzame vervoermiddelen. In 2018 hebben de voormalige

gemeenten Marum, Leek, Zuidhorn, Grootegast en Winsum de Green Deal Openbaar toegankelijke
elektrische laadinfrastructuur ondertekend. De gemeente Westerkwartier wil hiermee elektrisch
rijden aantrekkelijker en toegankelijker maken. Dat geldt ook voor andere duurzame
mobiliteitsvormen en principes zoals, fietsen en deelauto’s.
2.10.3 Hoe staan we er voor?
Aantal auto’s
536 per 1.000 inwoners (landelijk 494, provincie Groningen 402)

Aandeel elektrische personenauto’s
3,3 per 1.000 inwoners (landelijk 11,8, gemeente Het Hogeland 6,3 en gemeente Noordenveld 12,8)
Aantal deelauto’s
3,2 per 100.000 inwoners (landelijk 41)
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“Tussen de grotere kernen mist een openbaarvervoer verbinding. Je moet altijd
via de stad.” (expert tijdens expertsessie, november 2020)

•

Spoorlijn Groningen – Leeuwarden met stations in Zuidhorn en Grijpskerk

•

Meerdere buslijnen

•

Van de 40 dorpen hebben 6 dorpen geen directe toegang tot het OV
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2.10.4 Hoe waarderen we dit thema?
Infrastructuur vinden we een belangrijk thema, zo blijkt uit de sessies en de enquête. Bereikbaarheid en
goede verbindingen (met name tot de A7) zijn aandachtspunten in de gemeente. Het openbaar vervoer
reikt niet tot elke locatie en de Qliner wordt elk jaar drukker. De vraag is nog wel of het gebruik van het OV
na corona weer op het oude niveau terugkeert of zelfs weer gaat groeien. Daar tegenover staat dat op
kleinere OV-lijnen het aantal reizigers ieder jaar afneemt. In de sessie en de enquête wordt de wens van
een goede noord-zuid verbinding (die niet via de stad loopt) genoemd. Ook het fuseren van scholen heeft
invloed op de mobiliteit. De huidige coronacrisis kan de toekomstige kijk op verkeer en infrastructuur
echter beïnvloeden. Het is van belang om zorg te dragen voor de bereikbaarheid en dat mensen bij
voorzieningen kunnen komen in een niet-stedelijke gemeente als het Westerkwartier.
Bronvermelding
waarstaatjegemeente.nl, Nationale Georegister, Roelofs
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Waardering gemeente totaal
Het Westerkwartier is een unieke gemeente in het midden van Noord-Nederland. We zijn een sterke
plattelandsgemeente waar wonen en ondernemen, natuur, landbouw en recreatie samen werken en
bouwen binnen de herkenbare schaal en dynamiek van het Westerkwartier.
Het Westerkwartier is een bijzondere gemeente: Groningse nuchterheid en Friese invloeden gaan
harmonieus met elkaar samen; we hebben in een groot deel van de gemeente zelfs een eigen dialect
waarin Groningen en Friesland samenkomen! Dat leidt tot een gebied met een grote diversiteit aan
landschappen, dorpen en eigenheid. Wierden, kronkelende dijken en vergezichten in het noorden,
houtsingels en lange bebouwingslinten in het zuidelijk deel van de gemeente.
Het landschap vertegenwoordigt veel waarde en eigenheid. Veel inwoners voelen zich met het landelijk
gebied verbonden; de inwoners zijn trots op hun landelijk gebied.
De dorpen zijn divers en ondernemend. In de dorpen is een grote saamhorigheid te zien, het ‘ons kent ons’
is zeker in de kleine dorpen herkenbaar. Maar onze dorpen hebben het niet altijd gemakkelijk. Krimp en
vergrijzing maken het ondernemen en wonen in de kernen niet altijd vanzelfsprekend. Het is een grote
uitdaging om de leefbaarheid in de kernen overeind te houden en de kernen een plek te laten zijn waar
jong en oud plezierig kunnen leven. Dat kunnen we als gemeente niet alleen, we zullen daar inwoners,
ondernemers en maatschappelijke partners voor nodig hebben. Het goed verbinden van kernen met
elkaar, zodat de kernen van elkaars kwaliteiten en voorzieningen kunnen profiteren is belangrijk.
Aandachtspunt is daarbij de infrastructuur en de OV-verbindingen.
Gezond oud worden wordt steeds belangrijker. Dat vraagt aandacht voor ruimte en mogelijkheden, voor
jong en oud, in een prettige woon- en leefomgeving. Daarnaast is er de laatste jaren sprake van
huishoudensverdunning: het aantal bewoners per huishouden wordt kleiner. Doordat meer mensen alleen
gaan wonen, kan eenzaamheid op de loer liggen. Het zorgen voor goede ontmoetingsplekken in de
dorpen is daarom belangrijk.
We wonen en leven anders dan weleer. Het internet is een belangrijk middel geworden: om afspraken te
regelen, maar ook om online te winkelen, zowel voor luxe goederen als de dagelijkse boodschappen.
Boeken en de krant lezen we tegenwoordig ook steeds vaker digitaal. De verandering van de
bevolkingssamenstelling en de veranderingen van ons (koop)gedrag zorgen ervoor dat de
voorzieningenwens verandert en onze woonwensen veranderen. Hoe zorgen we ervoor dat onze kernen
zijn toegerust op deze veranderingen?
Het landelijke gebied verandert. Niet alleen vanwege de verduurzaming, ook omdat de agrarische sector
aan de vooravond van belangrijke veranderingen staat. De kringlooplandbouw, het beter omgaan met
mest en de uitstoot van broeikasgassen, stikstof en fijnstof, vragen aanpassingen in de agrarische sector.
Daarnaast is een andere belangrijke pijler in het landelijk gebied, de recreatiesector, altijd in ontwikkeling.
Voor het landelijk gebied speelt daarnaast de zoektocht en ruimtevraag voor het robuust maken van het
watersysteem om op klimaatverandering voorbereid te zijn. Periodes van langdurige droogte en extreme
neerslag zullen vaker voorkomen. Dat heeft gevolgen voor de gewassen en de natuur.
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Een toekomstbestendig landelijk gebied vraagt een integrale blik op alle ontwikkelingen die er spelen en
een gezamenlijke koers om landbouw, recreatie, maar ook de natuur op een goede manier te laten
bouwen aan ons buitengebied.
Vanuit het Klimaatakkoord ligt er een belangrijke opgave voor de regio’s in Nederland: hoe kunnen we
verduurzamen en overstappen van fossiele brandstoffen naar vormen van hernieuwbare energie? In het
kader van de Regionale EnergieStrategie (RES) zijn we hierover volop in gesprek. Hoewel nog onduidelijk
is hoe groot onze verduurzamingsopgave zal zijn, weten we wel zeker dat deze verduurzamingsopgave
ruimtelijke consequenties zal hebben. Hierbij willen we streven naar een duurzame, prettige en mooie
woon-, werk en leefomgeving. Belangrijk is om te komen tot een goede mix waarbij we de
duurzaamheidsdoelstellingen halen zonder dat daarbij de landschappelijke kwaliteiten van onze
gemeente, een belangrijk deel van ons kapitaal en aantrekkingskracht, verloren gaan.
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3. Overkoepelend ruimtelijk beleid
3.1

Structuurvisies

Voor de Omgevingsvisie is het logisch om het huidige overkoepelende, ruimtelijke beleid van de
gemeente als basis te gebruiken om te vernieuwen. Meestal is dit beleid opgenomen in de structuurvisie.
Voor de gemeente Westerkwartier als geheel is geen structuurvisie. Wel beschikken de voormalige
gemeenten over een structuurvisie. Deze structuurvisies zijn niet meer helemaal actueel, maar deels wel
bruikbaar, bijvoorbeeld als het gaat over een landschappelijke analyse of analyse van infrastructuur.
Hieronder volgt kort wat opvalt in de structuurvisies van de voormalige gemeente Zuidhorn, Leek en
Marum.
In zowel de structuurvisie van de voormalige gemeente Zuidhorn als van de voormalige gemeente
Leek wordt een keuze maakt in kernen & gebieden voor ontwikkeling en kernen & gebieden waar behoud
centraal staat. Voor de gemeente Zuidhorn loopt de ontwikkelingsas van west naar oost, grofweg de lijn
van het spoor, het Van Starkenborghkanaal en de Friesestraatweg met op de ontwikkelingsas gelegen de
kernen Zuidhorn en Grijpskerk. Wat betreft grootschalige voorzieningen en nieuwe woningbouwprojecten
worden voornamelijk op deze as ingezet. De gemeente Leek heeft de structuurvisie samen met de
gemeente Noordenveld opgesteld en in deze visie is ontwikkeling voornamelijk gericht op de kernen Leek
en Roden. In de intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden ligt de ambitie meer op het gebied van
hoogwaardige woon- en werkmilieus, gecombineerd met goede gebiedsontsluitingen en forse
investeringen in het bestaande landschap dat als drager dient voor die ontwikkelingen.
De keuzes in positie en rol van kernen zijn gemaakt op de schaal van de voormalige gemeente Zuidhorn en
Leek. Op de schaal van de gemeente Westerkwartier is, nog geen overkoepelend, ruimtelijk beleid waarin
dit soort keuzes worden gemaakt om in de Omgevingsvisie op voort te borduren (overigens wordt hier in
het in ontwikkeling zijnde beleidsplan ‘Hoofdwegenstructuur Westerkwartier’ en in de recente Woonvisie
wel een voorzet voor gedaan in onderscheid voorzieningenkernen, basisdorpen en woondorpen).
In de Structuurvisie van Zuidhorn staan zoekgebieden voor fietsroutes, het voornemen om de verbinding
met de A7 te verbeteren en de ambitie een parallelweg voor langzaam verkeer te realiseren langs een deel
van de Friesestraatweg. Ook is het landelijk gebied ingedeeld in een gebied waar schaalvergroting in
landbouw mag en waar dat niet mag. Verder zijn kernen aangewezen waar uitbreiding van de bebouwde
kom voor woningen mogelijk is, en kernen waar alleen op inbreiding of herstructurering wordt ingezet. In
de Structuurvisie van Leek – Roden zijn dit soort keuzes en ambities ook opgenomen. Deze ambities en
keuzes zijn mogelijk niet helemaal actueel meer.
De structuurvisie van de gemeente Marum gaat in op de bestaande waarden en welke waarden moeten
worden versterkt. Bij de inventarisatie wat er nu is, wordt gekeken naar de thema’s economie en ruimte,
fysiek en infrastructuur, en sociaal maatschappelijk. Ten behoeve van de structuurvisie is een SWOT64

analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats) uitgevoerd, waaruit kan worden
geconcludeerd dat mensen tevreden zijn met het wonen, werken en verblijven in Marum.
Kansen liggen er voor een fijnmazig netwerk dat historie van de streek sterker verteld. Velen willen iets
doen met de vaarverbinding. Het centrum is aan een optimaliseringslag toe. Sterke punten van Marum
zijn de ondernemendheid van de bevolking en de kansen die de ligging van Marum biedt. Hier ligt echter
een bedreiging voor het landschap.
3.2

Dorpsvisies

Verschillende dorpen in de gemeente hebben een dorpsvisie of dorpsmanifest. Het gaat onder andere om
de kernen: Noordwijk – Lucaswolde (2010), Nuis Niebert (2007), Tolbert (2010), Doezum (2010), Ezinge
(2016),Garnwerd (2016), Niehove (2018), Den Ham/Fransum (2018), Den Horn (2018), Boerakker –
Lucaswolde (2019).
Dorpsvisies zijn visies waarin een dorpsbelangenorganisatie aangeeft wat de gewenste ontwikkeling is
van de leefbaarheid van het dorp en de naaste omgeving. De resultaten van de inventarisatie van wensen
en ideeën zijn uitgewerkt en er worden voorstellen gedaan hoe dit kan worden gerealiseerd. Uit alle visies
blijkt dat bewoners veel belang hechten aan de gemeenschapszin van de dorpen. De dorpen moeten
aantrekkelijk blijven voor (jonge) gezinnen; leegloop moet worden voorkomen. Dit uit zich in aandacht
voor voorzieningen (in de breedste zin, van verenigingen tot basisscholen), bedrijvigheid en een goed OV,
maar ook een woningbestand dat aansluit op de wensen van de bewoners. Ook is verkeersveiligheid een
punt van aandacht in de dorpsvisies, evenals dat in alle visies belang wordt gehecht aan behoud van het
buitengebied en landschap.
3.3

Gebiedsgericht of integraal beleid

Dan zijn er nog een aantal beleidsstukken die niet onder één thema te scharen zijn, maar die bijvoorbeeld
gebiedsgericht zijn of betrekking hebben op meerdere thema’s.
Specifiek voor de kern Aduard en het gebied tussen Aduard en Zuidhorn is de Ontwikkelingsvisie Om
Aduard opgesteld (2009). Een aantal van de ontwikkelingen uit het document zijn in uitvoering of
uitgevoerd. Er zijn ook een aantal ontwikkelingen (nog) niet uitgevoerd. De ontwikkelingen zijn lokaal, dus
niet op het abstractieniveau van de Omgevingsvisie, die uitgaat van hoofdlijnen voor beleid voor de
fysieke leefomgeving.
Daarnaast is in 2018 de Beheervisie voor Landgoed Nienoord vastgesteld. Via deze visie wil de gemeente
de karakteristieke kwaliteiten van de verschillende deelgebieden beter zichtbaar en beleefbaar maken, en
daarbij tegelijk de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van Nienoord versterken. Binnen die
kaders willen de gemeente de natuurwaarden verder ontwikkelen en het recreatief gebruik faciliteren. De
Toekomstvisie Landgoed Nienoord (2008) en Landschapsbeleidsplan Nienoord (1994) zijn verder
uitgewerkt in een Beheervisie.
De gemeente werkt op dit moment aan welstandsbeleid. Het welstandsregime is verschillend vanuit de
oude gemeenten. Een welstandstoets is bijvoorbeeld niet van toepassing op het grondgebied van de
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voormalige gemeente Marum. In december is besloten het welstandsbeleid van de oude gemeenten te
continueren. Het welstandsbeleid, onder de Omgevingswet het uiterlijk van bouwwerken, wordt vanuit de
contouren van de omgevingsvisie herijkt.
Tot slot is ook een Kwaliteitsvisie beheer openbare ruimte in de maak. De mate van beheer van het
gemeentelijk areaal in de openbare ruimte is een belangrijk aspect om te kunnen voldoen aan de eisen en
wensen van de ondernemers, inwoners en bezoekers. De visie gaat uit van een gebiedsgericht aanpak via
de zogenaamde de structuurelementen: Bedrijventerrein, Centrumgebied, Groengebied, Hoofdweg,
Woongebied en Buitengebied. Door verschillende structuurelementen te benoemen, wordt er per gebied
gekeken wat de passende kwaliteit is. De structuurelementen verschillen van elkaar in functie, inrichting
en gebruik. Via vier scenario’s wordt de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte inzichtelijk
gemaakt. Het voorkeursscenario dient nog bepaald te worden.
3.4

Overig relevant beleid

Er zijn naast de opgenomen stukken ook andere documenten die geen onderdeel zijn van het gemeentelijk
beleid maar wel relevant kunnen zijn in het verdere proces richting de Omgevingsvisie. Het gaat dan
voornamelijk om documenten opgesteld door externe partijen waarin adviezen en/of aanbevelingen aan
de gemeente worden gedaan. Deze stukken worden later in het proces richting de Omgevingsvisie, bij het
ontwikkelen van toekomstscenario’s, als bouwstenen gebruikt. Dit geldt in elk geval voor de volgende
stukken:
•

Dorpen in Groningen (2019, inspiratiedocument van Provincie Groningen)

•

Westerkwartier Paardenkwartier (2018, door Stichting Westerkwartier Paardenkwartier)

•

Samen naar een Mooi Westerkwartier (2017, door 25 deskundigen en vertegenwoordigers van
organisaties op het gebied van natuur- en landschap, educatie en cultureel erfgoed)

•
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Plan Dallandschap Oude Riet (2017, door Stichting Historische Vereniging Marum)

