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Structuurvisie Westerbork gemeente Midden - Drenthe

Leeswijzer

In dit boekwerk staat de visie op de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden
van het dorp Westerbork centraal.
In hoofdstuk 1 wordt uitgelegd waarom er een structuurvisie voor
Westerbork is gemaakt en hoe deze in samenwerking met het dorp tot stand
is gekomen.
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de identiteit van Westerbork en hoe die
sturend werkt voor de ruimtelijke opgaves van het dorp.

Voorbeelduitwerkingen:
De voorbeelduitwerkingen zijn geen definitieve planuitwerkingen en geen blauwdrukken
voor de toekomst, maar een verbeelding van de ambitie voor de betreffende opgave.
Ze bieden handvatten voor de gemeente, private partijen en andere betrokkenen om
in de periode tot aan 2020 ‘in de geest van de voorbeelduitwerking’ tot definitieve
planuitwerkingen van de diverse locaties te komen.
Het gezamenlijke doel is inpassing van de nieuwbouw in de waardevolle omgeving van
Westerbork.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de regionale afstemming op het Drents
Plateau. Vraagstukken als wel of geen uitbreiding van het bedrijventerrein
De Noesten en het verkeersvraagstuk behoren op het regionale schaalniveau
te worden opgelost en worden daarom in dit hoofdstuk toegelicht.
In hoofdstuk 4 wordt de omgang met de te koesteren kwaliteit - Westerbork
als dorp in het landschap - beschreven voor de dorpsranden van Westerbork.
Voorbeelduitwerkingen verduidelijken de omgang met het dorp en het
landschap.
In hoofdstuk 5 wordt de kwaliteitsprong beschreven, die nodig is om
meer dorpse kwaliteit in de kern van Westerbork te ontwikkelen. Van de
cruciale projecten om deze kwaliteitsprong te bereiken worden voorbeelduitwerkingen getoond.
In hoofdstuk 6 worden de kansen beschreven, die er op dit moment in het
dorp zijn voor kleinschalige inbreidingen. Van de meeste kansen, die anno
2007 bekend waren, wordt een voorbeelduitwerking getoond.
In hoofdstuk 7 wordt kort een aantal aspecten van de gemeentelijke sturing
beschreven om duidelijk te maken hoe de verschillende projecten zich tot
elkaar verhouden.
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hoofdstuk 1

Doel en context
Waarom en hoe?
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Misschien gaat het niet zozeer om de wens tot groei,
maar om de wens om ook in de toekomst goed te functioneren als dorp.

1927

1954

1975

2000
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1.1 Waarom een structuurvisie voor Westerbork?

Context

Kader

Westerbork is één van de hoofdkernen in Midden-Drenthe. Het is een dorp
dat een grote vervlechting heeft met het omringende landschap. Dit is van
groot belang voor het karakter en de leefbaarheid van het dorp. Mede door
deze kenmerken neemt Westerbork binnen de gemeente Midden-Drenthe
een belangrijke positie in als toeristische trekpleister.

Als kader voor de structuurvisie heeft het POP II (provinciaal omgevingsplan)
van de provincie Drenthe, het Woonplan 2005+ en het landschapsbeleidsplan
van de gemeente gediend. Het POP II stuurt op kleinschalige inbreiding
van dorpen in plaats van uitbreiding door middel van nieuwbouwwijken.
Het Woonplan 2005+ geeft aan dat Westerbork een woningbouwbehoefte
van ongeveer 200 wooneenheden heeft, waarvan het laatste deel van de
nieuwbouwwijk Hooimaveld een gedeelte van deze woningbehoefte al dekt.
Belangrijk is dat het Woonplan 2005+ aandacht vraagt om meer specifiek
te bouwen voor starters en ouderen in Westerbork, omdat voor deze
doelgroepen het aanbod nog te wensen overlaat.

In de loop van de tijd zijn er een aantal ruimtelijke vraagstukken ontstaan,
die bepalen hoe het dorp zich tot 2020 gaat ontwikkelen:
Hoe gaan we om met de veranderde vraag naar wonen, die nu 		
meer gericht is op starters en senioren?
En moet er dan, nu de nieuwbouwwijk Hooimaveld bijna vol is, 		
gezocht worden naar een locatie voor een nieuwe nieuwbouwwijk
of moeten er kleinschalige dorpsinbreidingen komen?
Hoe geven voorzieningen voor onderwijs, welzijnsvoorzieningen en
verenigingen een positieve impuls aan het dorpsleven?
Hoe wordt ervoor gezorgd dat de Hoofdstraat, waarlangs de 		
voorzieningen van Westerbork liggen, heroverd wordt op agressief
rijdend autoverkeer in de Hoofdstraat?
Wat is de rol van het bedrijventerrein De Noesten en moet er wel
of niet worden gezocht naar uitbreiding?

Tot slot geeft het landschapsbeleidsplan van de gemeente tezamen met
het POP II van de provincie een duidelijke bescherming aan van de essen
en beekdalen rondom Westerbork.

Open planproces
Bij het maken van de structuurvisie hebben inwoners en belanghebbenden
uit Westerbork vanaf de start van het project een belangrijke rol gespeeld.
Naast de deelname van de Belangenvereniging van Westerbork hebben
bewoners en andere geïnteresseerden tijdens vier Open Atelierdagen
aangegeven wat zij belangrijk voor het dorp vinden (zie paragraaf 1.2).

Doel

Abstractieniveau

Samengevat is de vraag die de structuurvisie moet beantwoorden:
Wat is er nodig om ook in de toekomst goed te functioneren als dorp?

Bewust is ervoor gekozen om de structuurvisie niet te maken in de vorm van
abstracte tekeningen opgebouwd uit vlakken, pijlen en arceringen, omdat
deze vaak niet of verschillend worden geïnterpreteerd met als resultaat
weinig sturing en stimulans richting planvorming.

De structuurvisie is een richtinggevend document tot 2020, waarin voor
overheden, maatschappelijke organisaties, private partijen en burgers
duidelijk wordt welk ruimtelijk beleid de gemeente voor Westerbork
nastreeft. Ook zal de structuurvisie als onderlegger dienen voor de nog te
actualiseren bestemmingsplannen. Daarnaast zal de structuurvisie dienen
als vertrekpunt voor de afweging bij elke beslissing over concrete ruimtelijke
invullingen. Hiervoor moet de structuurvisie de landschappelijke omgeving,
de cultuurhistorische waarden en de toeristische kracht van Westerbork en
zijn directe omgeving zoveel mogelijk in stand houden en waar mogelijk
versterken. De visie moet handvatten bieden om op stedebouwkundig
niveau eventuele nieuwbouw te laten passen in de waardevolle omgeving
van Westerbork.

						

De structuurvisie van Westerbork focust juist op een aantal concrete
speerpunten en locaties, die geformuleerd zijn tijdens het open
planproces en die al lange tijd ‘leven’ in het dorp. Als aanzet en stimulans
voor de planvorming is voor een groot aantal locaties een concrete
voorbeelduitwerking gemaakt. Dit zijn geen definitieve planuitwerkingen en
geen blauwdrukken voor de toekomst, maar een verbeelding van de ambitie
voor de betreffende opgave. Ze bieden handvatten voor de gemeente,
private partijen en andere betrokkenen om in de periode tot aan 2020
‘in de geest van de voorbeelduitwerking’ tot definitieve planuitwerkingen
van de diverse locaties te komen.
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Het open planproces stond centraal tijdens het maken van de structuurvisie.

Presentatie aan de experts tijdens de eerste ochtend van de open atelierdagen.

Open atelierdagen - informatie, discussie en overleg.

Open atelierdagen - informatie, discussie en overleg.

Open atelierdagen - informatie, discussie en overleg.
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1.2 In gesprek met het dorp

In april 2007 werd na een verkennend gesprek met de Belangenvereniging
Westerbork besloten om te starten met een ‘inputdag’. Op deze dag konden
de verschillende lokale organisaties, waarbij een ruimtelijk vraagstuk
speelde, hun ideeën kwijt. Daarmee was een eerste stap gezet om meer
te weten te komen over de wensen, kansen en problemen die leefden in
Westerbork.
Uitkomst van de inputdag samengevat:
1.
Vraag naar seniorenhuisvesting dichtbij de winkels en de 		
voorzieningen in de dorpskern.
2.
Vraag naar starterswoningen op plekken waar de gemeente de
regie over heeft, zodat de kansrijkheid voor realisatie groot is.
3.
Hoofdstraat is onveilig voor fietsers: aggressief rijdende auto’s
drukken de fietsers op doodlopende fietstroken.
4.
Vraag naar een Brede School met vormen van kinderopvang en
voorzieningen voor (muziek)verenigingen.
5.
Parkeren in het centrum functioneert niet goed. Bijvoorbeeld het
parkeerterrein naast het Badhuisterrein wordt niet benut.
6.
Tennisclub heeft een goed functionerend sportcomplex.
7.
Voetbalvereniging heeft een goed functionerend sport-		
complex. Het is goed gesitueerd tussen de kinderrijke wijken 		
van Borkerhout en Hooimaveld en zorgt ervoor dat deze wijken
niet aan elkaar groeien tot één ‘ondorps’ grote wijk.
8.
Annie Londo buurthuis wil op huidige plek blijven.
9.
Van Weezelplein functioneert tijdens markt en evenementen wel
als een gezellig dorpshart, maar ziet er buiten deze piekmomenten
niet uit als een gezellig dorpshart. Met andere woorden de 		
inrichting is niet overtuigend.
10
Voormalig AZC-terrein, Kassencomplex en Meursinge zijn o.a. 		
locaties waaraan gedacht wordt voor inbreiding.
11.
Een duidelijke wens om na Hooimaveld weer een grote uitbreiding
van Westerbork te realiseren is er niet. Reden hiervoor 		
is dat dit de omvang en het karakter van het dorp teveel 		
verandert en te weinig kansen biedt voor huisvesting van de jeugd
en de ouderen uit het dorp.

						

Hierna zijn de kansen en problemen in het dorp omgezet in schetsvoorstellen
die met de projectgroep zijn besproken. Na aanpassing zijn deze presentabel
gemaakt in schetsmaquettes voor de open atelierdagen. Deze dagen
waren bedoeld om aan de hand van schetsmaquettes in gesprek te komen
met inwoners van Westerbork over de toekomst van hun dorp. De open
atelierdagen zijn gehouden in het oude gemeentehuis van Westerbork van
maandagochtend 25 juni tot en met donderdagavond 28 juni 2007.
Op maandagochtend waren diverse experts op het gebied van architectuur,
verkeer, economie, landbouw en uit het dorp Westerbork uitgenodigd om
feedback te geven op de eerste schetsvoorstellen. Iedere expert heeft
vanuit de eigen expertise gereageerd op de voorstellen van Bureau Alle
Hosper. Hierdoor ontstond een interessante uitwisseling van vakkennis
en kennis over Westerbork en een eerste gevoel voor aanpassingen van
de ontwerpvoorstellen. Maandagmiddag ging het atelier open voor iedere
belangstellende. Tot en met donderdagavond zijn honderden inwoners en
belangstellenden langsgeweest om zich te laten informeren, over voorstellen
te discussiëren en met anderen te overleggen.
Bureau Alle Hosper veranderde en verbeterde tijdens de open atelierdagen
de ontwerpvoorstellen, luisterde en discusieerde mee met als doel om de
argumentatie voor of tegen bepaalde ingrepen helder te krijgen.
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De locatie van de Brede School is door het dorp aangegeven.

Startvoorstel: Brede School op locatie evenemententerrein naast de sporthal.

Startvoorstel: ouderenwoningen op locatie kassencomplex.

Nieuw voorstel: handhaven evenemententerrein.

Nieuw voorstel: Brede School op locatie kassencomplex.
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1.3 Input van het dorp

Twee voorbeelden zijn illustratief voor het open planproces, dat aan de hand
van de maquette-inlegstukken tijdens de atelierdagen is doorlopen en dat
de voedingsbodem van de structuurvisie vormt.

Startvoorstel: een omsloten hofstructuur op locatie Meursinge.

Een eerste voorbeeld is de argumentatie voor de plek van de nieuwe
Brede School. De oorspronkelijke inzetstukken voor het kassencomplex
en het evenemententerrein bestonden uit een Brede School op het
evenemententerrein en woningen op het kassencomplex. Tijdens
de inloopdagen bleek al snel dat veel mensen de locatie van het
evenemententerrein niet ideaal vonden voor de Brede School. Een groot
aantal mensen wees op het kassencomplex als betere locatie, vooral
omdat die centraler in het dorp en dichter bij de kinderrijke wijken ligt:
de kinderen hoeven dan niet zo ver te fietsen en ze hoeven de (door veel
mensen gevaarlijk gevonden) Hoofdstraat niet over te steken. Ook de
kansen voor het combineren van een Brede School met de sportvelden en
het gebruik kunnen maken van het Padenbos en de volkstuinen (voor de
lessen en/of naschoolse opvang) werd door een aantal mensen genoemd.
Daarnaast was er uiteraard nog een aantal andere argumenten (zowel voor
als tegen), maar vooral de betere situering van het kassencomplex was
een vaak genoemd argument. Het evenemententerrein wilden de meeste
mensen in de huidige vorm handhaven, omdat er voor het dorp belangrijke
en ruimtevragende evenementen kunnen worden georganiseerd zoals de
Middenveld tentoonstelling en de kermis.
Het idee van de Brede School op het kassencomplex is dus tijdens de open
atelierdagen ontstaan. Bureau Alle Hosper heeft daar tijdens de open
atelierdagen een inzetstuk van gemaakt en die naast het oorspronkelijke
inzetstuk gelegd. In de dagen daarna bleek dat verreweg de meeste
mensen een voorkeur hadden voor de Brede School op het kassencomplex
en dat er goede argumenten waren om deze voorkeur te onderbouwen,
daarom is dat uiteindelijk in de structuurvisie opgenomen (zie paragraaf
5.6).
Een tweede voorbeeld is de locatie Meursinge. Hier was de invulling met
woningbouw weinig reden voor discussie, maar was juist de situering van de
bebouwing reden voor discussie. Een tijdens de inloopdagen nieuw gemaakt
voorstel met een vrijere structuur van bebouwing langs erven kon rekenen
op meer draagvlak bij omwonenden en is daarom in de voorbeelduitwerking
voor de locatie Meursinge opgenomen (zie paragraaf 6.5).

Nieuw voorstel: een vrijere structuur van nieuwe erven op locatie Meursinge.
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hoofdstuk 2

Visie op het ontstaan
en de identiteit
Westerbork als recreatief startpunt
van Midden-Drenthe!
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Behoud de open essen en bouw voort op een boomrijk woonlandschap, dat rugdekking geeft aan de open
essen.

1852

1927

1975

1988
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2.1 Door de jaren heen zijn dorp en landschap nog steeds één.

De identiteit van Westerbork ligt voor een groot deel besloten in de
ontstaansgeschiedenis van het dorp als esdorp. Het dorp ligt op een
wat hogere, oost-west gerichte zandrug en wordt omringd door goed
herkenbare essen, beekdalen, heidevelden en bossen. Vanuit het dorp
stralen in alle windrichtingen wegen en paden uit, die door deze mooie
landschapseenheden voeren.
Karakteristiek is de boom- en bosrijke inbedding van Westerbork met goede
groene dorpsranden, die inspelen op het landschap. Deze vouwen zich om
het open landschap van de essen en de overige landbouwgebieden heen.
Dit geeft Westerbork naast het imago van agrarisch esdorp ook het karakter
van een chique, boomrijk woondorp waar het aantrekkelijk is om te wonen.

1954

essen
beekdalen
woeste gronden
kleinschalig ontginningslandschap
grootschalig ontginningslandschap
bos
woonkavels met bebouwing
beken
wegen
2000
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Of het nu door middel van uitbreiding of inbreiding is, houd contact met het landschap,
want “om iedere hoek uitzicht op groen” is een te koesteren Westerborkse kwaliteit.

1852

1927

1975

1988
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2.2 Houd contact met het landschap.

Op de hiernaast afgebeelde plaatjes is te zien dat Westerbork door middel van
een boomrijk woonlandschap om de es heen groeit. Naast het voordeel dat
de karakteristieke essen hierdoor worden gespaard, levert deze bijzondere
dorpsvorm ook een aantrekkelijk grote randlengte op met contact met het
landschap. Het contact met het landschap is essentieel voor de identiteit
van Westerbork inzake dorps wonen en een landelijke sfeer.
Het gaat er daarbij om dat er vanuit de woonstraat een zichtrelatie is met
het omringende landschap, of dat er een groene plek aan de woonstraat
ligt.
Omdat het wonen in Westerbork haar aantrekkingskracht heeft in de
landelijke dorpssfeer, moet worden voorkomen dat veel open ruimte in het
dorp en het contact met de natuur en het landschap verloren gaat.
Anno 2008 is de situatie in Westerbork nog gunstig. Zowel natuur,
bosgebieden als sportterreinen en landbouwgronden dringen door tot in het
hart van het dorp. Bij de nieuwe woningbouwplannen moet deze situatie
worden gehandhaafd. In geen geval mogen woningbouwplannen het hart
van Westerbork verstikken. Hierdoor zou het contact met en de nabijheid
van het landschap en de open ruimte verloren gaan en is het karakter, de
sfeer en dus de identiteit van Westerbork plotsklap verdwenen.

1954

essen
beekdalen
woeste gronden
kleinschalig ontginningslandschap
grootschalig ontginningslandschap
bos
woonkavels met bebouwing
beken
wegen
contactpunten met het landschap

2000

						

structuurvisie Westerbork gemeente Midden-Drenthe

21

Westerbork heeft veel en gezellige voorzieningen in de dorpskern. Door de sloop van historische bebouwing, de
verschraling van de openbare ruimte op en rondom het G. Van Weezelplein door de toegenomen parkeerdruk
en de bouw van te forse en qua architectuur te grove appartementencomplexen, is de dorpskern minder aantrekkelijk geworden qua sfeer en beleving.

Westerbork heeft veel en gezellige voorzieningen (de reclame mag wel iets terughoudender).

Parkeerplaats naast het Badhuisterrein ligt t.o.v. de Hoofdstraat achteraf en uit het zicht.
Hierdoor wordt deze ondanks de parkeerdruk op piekmomenten in het centrum weinig
gebruikt.

De inrichting van het G. Van Weezelplein moet beter. Bijvoorbeeld een grasweide op de
plek van de huidige verharding en een pleindeel in aansluiting op de restaurants langs de
Hoofdstraat.

Nieuwe appartementencomplexen zijn qua afmetingen fors en qua architectuur veelal grof.
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2.3

De dorpskern heeft een kwaliteitsimpuls nodig.

Westerbork staat bekend als een gezellig en recreatief dorp met veel
voorzieningen. De basis voor de sfeer en de rerceatieve mogelijkheden
wordt gevormd door het landschap en de historische bebouwing van
Westerbork. Door de jaren heen is een deel van de historische bebouwing
gesloopt. Hiermee is een deel van de identiteit en de aantrekkelijkheid van
Westerbork voor bewoners en toeristen verdwenen. Met name de bestaande
(veelal historische) boerderijen zijn essentieel voor het dorpse karakter van
Westerbork. Ze laten de agrarische ontstaansgeschiedenis van het dorp
zien en zijn bepalend voor de sfeer in het dorp.
Echter, alleen behoud is niet genoeg. Er ligt een grote ontwerpopgave
om op het vlak van de openbare ruimte, de parkeerproblematiek en de
stedebouwkundige ontwikkelingen langs de Hoofdstraat en het G. Van
Weezelplein meer nieuwe, dorpse kwaliteit te realiseren. De voorstellen
hiervoor worden toegelicht in hoofdstuk 5.

Kerkhoflaantje ter hoogte van de huidige parkeerplaatsen bij de kerk rond 1900-1930.

Oosteinde met hotel (later zalencentrum Meursinge) in de twintiger jaren van de vorige eeuw.
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hoofdstuk 3

Visie op de regionale
afstemming
Maak gebruik van aanvullende
regionale kwaliteiten!
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De toekomstige ontwikkeling van Westerbork wordt gebaseerd op het behouden en versterken van de functie
van recreatieve uitvalsbasis voor Midden-Drenthe. Er wordt ingezet op het behouden van een landelijke
uitstraling voor het dorp door een passende omvang en meer dorpse kwaliteit in de kern.

				

Westerbork
toeristisch startpunt van Midden-Drenthe
‘mooi dorp in het landschap’

Beilen
groeikern van Midden-Drenthe
‘stadsdorp tussen infra’
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3.1

Maak gebruik van de onderscheidende kwaliteiten van
Westerbork en Beilen.

Het economisch fundament van Drenthe wordt gevormd door de
vrijetijdseconomie, dat profiteert van de lage bevolkingsdichtheid, de grote
beschikbare ruimte en het aantrekkelijke landschap van Drenthe. Westerbork
is onderdeel van deze economie.
Westerbork is een mooi dorp met een landelijke sfeer en ligt centraal op
het Drents Plateau: een prachtig cultuurlandschap bestaande uit essen,
beekdalen, bossen en heidevelden, waar landbouw en natuur voor rust en
ruimte zorgen. Het museumdorp Orvelte en de grote boswachterijen met
de radiosterrenwacht en het herinneringscentrum Kamp Westerbork liggen
in de omgeving van Westerbork. Het dorp kent diverse overnachtingsaccommodaties, winkels, restaurants, cafés, terrasjes en gezellige
evenementen. Westerbork is voor veel toeristen dè uitvalsbasis voor
fiets- en wandeltochten op het Drents Plateau. De marketingpositie van
Westerbork is goed, omdat het dorp een grote naamsbekendheid heeft in
Nederland. Deze goede marketingpositie moet wel meer worden benut.
In Westerbork is het niet alleen goed recreëren. Het is er ook goed wonen.
Het dorp heeft een landelijk karakter, een groene en ruime opzet, er is direct
contact met natuur en open ruimte en er zijn voorzieningen zoals goede
scholen voor het basisonderwijs. Tevens is het dorp via de provinciale
weg aangesloten op de snelweg Assen-Groningen. Hierdoor wonen er in
Westerbork veel mensen die werken in verder weg gelegen plaatsen als
Beilen, Assen, Hoogeveen en Groningen.
Samenvattend is de succesfactor van Westerbork:
de centrale ligging van een landelijk dorp in
een aantrekkelijke en gevarieerd landschap.

Van oudsher willen Westerbork en Beilen niet voor elkaar onderdoen.
Hierin schuilt het gevaar dat de beide dorpen zich richten op dezelfde zaken
als bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk en een nieuw bedrijventerrein. Hiermee
zouden de dorpen zichzelf tekort doen, omdat ze dan niet voortbouwen op
de eigen kwaliteiten. Daarom wil de gemeente dat Westerbork en Beilen zich
verschillend ontwikkelen op basis van hun onderscheidende kwaliteiten.
Het nabijgelegen Beilen is de groeikern van de gemeente Midden-Drenthe.
Beilen is sterk in bedrijvigheid, voorzieningen en woonwijken. Het is van
oorsprong ook een esdorp als Westerbork, maar kent door een grote brand
in 1820 minder historische dorpsgebouwen als Westerbork. Beilen heeft zich
de afgelopen dertig jaar door de aansluiting op de snelweg en de provinciale
weg en het treinstation aan de spoorlijn Zwolle-Groningen ontwikkeld tot een
groot stadsdorp met ruimte voor bedrijvigheid, voorzieningen en suburbaan
wonen. Beilen verzorgt de groeiwensen voor de gemeente Midden-Drenthe
op het gebied van woonwijken en bedrijventerreinen.
Samenvattend is de succesfactor van Beilen:
de sterke verbinding van een bedrijvig stadsdorp met 			
Westerbork
is provinciale
een mooi weg
en vitaal
dorp!
snelweg,
en treinstation.

Er zijn veel verenigingen en voorzieningen. Het is groen en
Doorlandschap
de nabijheid is
vanonder
het stadsdorp
Beilen kan
Westerborkheeft
zich ontwikkelen
het
handbereik.
Westerbork
nog
op zijn sterke kant: een mooi dorp in het landschap. Een extra woonwijk en/
een historisch en agrarisch karakter. In het dorp is het goed
of een extra bedrijventerrein, die de aantrekkelijkheid van Westerbork voor
wonen
. ontwikkelingen en landelijk wonen aantasten, worden geplaatst
recreatieve
bij
Beilen. Juistis
diteen
dorprecreatief
kan een schaalsprong
gebruiken
om structureel te
Westerbork
knooppunt
in de gemeente
werken aan het opwaarderen van haar centrum.
Midden-Drenthe. Van hieruit wordt het buitengebied
van
Drenthe ontdekt.
Het en
buitengebied
is een
prettigevormt het
Het ontwikkelen
van dorpse
landschappelijke
kwaliteiten
afwisseling
van de
landbouwen natuurgebieden.
uitgangspunt voor
structuurvisie
van Westerbork. Tot 2020 moeten alle
ontwikkelingen in Westerbork er op gericht zijn om dat te versterken.
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3.2 Ontwikkel het Drents plateau in regionale samenhang.

Om Westerbork succesvol dorpse en landschappelijke kwaliteiten te laten
ontwikkelen is het ook nodig om het Drents plateau op regionaal niveau
samenhangend te ontwikkelen en te promoten. Hiervoor is afstemming
nodig met omliggende gemeenten. Ingezet moet worden op de pijlers van
het Drents plateau: natuur, landbouw, dorpen en recreatie.
Een inspirerend voorbeeld is hoe het Zuid-Limburgs Heuvelland en de
omliggende gemeenten Maastricht, Sittard, Heerlen en Kerkrade elkaar
aanvullen en promoten: Het Heuvelland levert een toeristisch product
gericht op natuur, landbouw, dorpen en toerisme. Maastricht, Sittard,
Heerlen en Kerkrade bundelen stedelijke voorzieningen, verkeersfuncties,
kantoor- en bedrijventerreinen.
Eenzelfde situatie kan worden bereikt op het Drents plateau en Westerbork
kan daarin een aantrekkelijk recreatief startpunt zijn. Naast gezamenlijke
toeristische promotie en branding van het Drents Plateau met haar dorpen is
het belangrijk om gebruik te maken van de aanvullende regionale kwaliteiten,
die te vinden zijn in Assen, Hoogeveen en Emmen. Hierdoor kan het Drents
plateau worden gevrijwaard van bedrijventerreinen en verkeerswegen.
Het Drents Plateau krijgt zo rust en ruimte om te floreren op de gebieden
van natuur, landbouw, dorpen en recreatie. Hier maken vice versa ook de
inwoners van Assen, Hoogeveen en Emmen weer gebruik van.
Het vraagstuk over wel of geen uitbreiding van het bedrijventerrein
De Noesten wordt toegelicht in paragraaf 3.3.
Het verkeersvraagstuk in Westerbork wordt toegelicht in paragraaf 3.4.
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Voorbeelduitwerking: Van bedrijventerrein naar woon-werkterrein.
bestaande woonkavels
bestaande wegenstructuur
bestaande bosschages
nieuwe bomenrij

nieuwe woon-werkkavel
nieuwe bedrijfskavel
nieuw bedrijfsverzamelgebouw

bestaand bos
bestaande laan/bomenrij
bestaande bebouwing
bestaande weg
bestaand water
bestaande sloot

nieuw bos
nieuwe losse bomen
nieuwe bebouwing
nieuwe weg
nieuwe woon-werk bedrijfskavel

De al aanwezig woonfuncties, de landschappelijke inpassing en het stratennet wat aansluit op
het dorp zijn sterke uitgangspunten van de Noesten.

Als er teveel leegstaande hallen zijn kan worden overwogen om te stoppen met het LPG-punt
en bedrijven met grote hindercircels te verplaatsen, zodat leegstaande hallen kunnen transformeren in bedrijfsverzamelgebouwen of in kleinere kavels met zowel een bedrijfshal als een
woning.

Zo kan op termijn het bedrijventerrein meer een gemengd woonwerkterrein worden.

Mocht in de toekomst een nijpend tekort aan kleinschalige bedrijfsruimte ten behoeve van
lokale bedrijfigheid ontstaan dan is een kleine uitbreiding voorzien aan de locatie Kikkerpol.
Voorwaarde is een goede landschappelijke inpassing met houtwallen en uitbreiding van het
bestaande bosperceel.
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3.3

Meer ruimte om wonen en werken te combineren op
bedrijventerrein De Noesten.

In Westerbork is de behoefte aan bedrijventerrein gerelateerd aan de
eigen bevolking. Het provinciaal omgevingsplan geeft aan dat groei van
bedrijventerrein wordt gebundeld in de economische kernzones van Drenthe:
Assen-Groningen en Hoogeveen-Emmen.
Wel is het voor de vitaliteit van Westerbork van belang dat het bestaande
lokale bedrijventerrein De Noesten goed functioneert voor de lokale
ondernemers en de eigen bevolking. Het bedrijventerrein De Noesten is
redelijk groot in vergelijking met het inwoneraantal. Met het oog op de
relatief beperkte toename van het aantal woningen is de verwachting
dat de behoefte aan extra bedrijventerrein in Westerbork gering zal zijn.
Omdat anno 2007 er naast een nog niet verkochte kavel ook een aantal
loodsen en showrooms te koop en/of te huur staan kan het aanbod qua
volume in principe de vraag naar lokale bedrijvigheid dekken. Wel heeft de
Ondernemers Vereniging aangegeven dat er behoefte is aan kleinschalige
bedrijvigheid met de mogelijkheid om te wonen naast het bedrijf.
Daarom is het de opgave om het aanbod qua typologie passend te maken
op de lokale vraag. Hiervoor zet de gemeente in op herstructurering
van De Noesten. Doel is om voor startende ondernemers kleinere units
beschikbaar te krijgen, het leegstaande vastgoed weer te laten renderen en
de kwaliteit en leefbaarheid van De Noesten op peil te houden. Dit kan door
in te zetten op de verbouw van te koop en de te huur staande showrooms en
loodsen tot bedrijfsverzamelgebouwen, zodanig dat deze passend worden
voor de lokale ondernemer. Tevens wordt ingezet op het verplaatsen van
bedrijven, die te groot worden voor de infrastructuur van Westerbork, naar
de bedrijventerreinen van Beilen, Hoogeveen, Emmen of Assen. Hierdoor
ontstaat weer ruimte voor lokale, kleinschalige bedrijvigheid. In de provincie
Drenthe is nog veel nieuw en bouwrijp bedrijventerrein beschikbaar. Anno
2007 was meer dan 500 hectare netto bedrijventerrein beschikbaar en is
meer dan 200 hectare netto nieuw bedrijventerrein in planvoorbereiding. In
de gemeente Midden-Drenthe is Beilen de groeikern. Anno 2007 is binnen
de gemeente 75 hectare netto in voorraad.
Herstructurering van een lokaal bedrijventerrein is een moeilijke opgave,
omdat de geringe schaalgrootte de herstructurering een financieel
kostbare en onrendabele operatie maakt, die het bedrijfsleven niet alleen
kan realiseren. De gemeente gaat daarom in overleg met de provincie

						

Drenthe om een herstructureringsstrategie te ontwikkelen en tevens
medefinanciering te verkrijgen ten behoeve van revitalisering van het lokale
bedrijventerrein De Noesten.
Ter illustratie van de mogelijkheden is op de naastgelegen bladzijde een
voorbeeld van een herstructureringsstrategie voor De Noesten afgebeeld.
Hierin wordt de ombouw van grote leegstaande hallen en showrooms tot
bedrijfsverzamelgebouwen of kleinere hallen gefinancierd met de bouw
van bedrijfswoningen. De vervanging van grote leegstaande hallen, door
kleinere bedrijfseenheden en woningen, speelt in op de anno 2007 al
aanwezige menging van woningen en bedrijven, De strategie om wonen
en werken verder te combineren op De Noesten leidt tot een voorkeur
voor kleinschaligheid. Direct naast een groot bedrijf wonen is vaak niet
prettig, maar wonen naast een klein bedrijf is minder snel een probleem.
Voorwaarde voor het op gang brengen van de herstructurering van De
Noesten is dat de gemeente en de provincie ervoor zorgen dat binnen De
Noesten geen grote oppervlakten door één bedrijf worden ingenomen en
dat het bestemmingsplan voor De Noesten wordt aangepast om voor het
gehele terrein combinaties van wonen en werken mogelijk te maken. Tot
slot zal de openbare ruimte aangevuld moeten worden met extra voetpaden
en meer bomen voor een prettiger woonklimaat. Aandachtspunten bij de
herstructuring zijn de milieucirkels van het tankstation met LPG-installatie
en de bestrijdingsmiddelenopslag.
Wanneer in de toekomst een nijpend tekort aan kleinschalige bedrijfsruimte
ten behoeve van lokale bedrijvigheid ontstaat, dan voorziet de structuurvisie
in een kleine uitbreidingslocatie aan de Kikkerpol tegenover de
brandweerkazerne. De ontsluiting van de uitbreidingslocatie takt aan op de
Sliemkampen. De uitbreidingslocatie is alleen bestemd voor ondernemers uit
Westerbork. In de voorbeeldverkaveling zijn de voorkanten van de bedrijven
gericht naar het landschap en wordt fors geïnvesteerd in de aanplant van
extra houtwallen en uitbreiding van een bestaand bosperceel. Dit in verband
met de aanwezigheid van ecologische structuren/waardevol landschap.
Aandachtspunt bij de uitbreidingslocatie is dat een aantal hindercirkels
van bestaande bedrijven het waarschijnlijk niet mogelijk maken om ook te
wonen op het terrein.
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Het Drents plateau meer verkeersluw.

N374 afwaarderen?

extra aansluiting op de N381?

N374 afwaarderen?

In een regionale verkeersstudie moeten vragen worden beantwoord omtrent de kansen en knelpunten voor het verder afwaarderen van de N374 of een extra aansluiting op de N381.
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3.4 Regionale verkeersstudie Drents plateau

In de huidige situatie heeft het autoverkeer het voor het zeggen in de
dorpskern van Westerbork. Het vele asfalt, de doorgaande voorrangsweg
en de niet continue fietsstroken werken dit in de hand. Hierdoor ontstaan
zowel onveilige situaties voor fietsers en wandelaars als ook dat de
inrichting en de snelheid van het autoverkeer toeristen niet verleidt om
te stoppen en het dorp te bezoeken. Voorafgaand aan het maken van de
structuurvisie is duidelijk geworden dat een rondweg over de es via de
Brandenweg definitief van de baan is, omdat de provincie daar in geen
geval planologische medewerking aan verleent. De reden hiervoor is dat
een rondweg een onevenredig zware inbreuk op het landschap van de es
is. Temeer omdat het niet resulteert in een grote verlichting van het aantal
voertuigen in de Hoofdstraat.

2.

De gemeente wil een genuanceerde verkeersoplossing, die in geen geval het
landschap aantast en de identiteit en de toeristische kracht van Westerbork
op het spel zet. Daarom zet de gemeente in op de verbetering van de
doorgaande wegen binnen Westerbork; Oosteinde-Hoofdstraat-Westeinde,
Zandhoeklaan en noordelijk deel Hoogeveenseweg. Deze krijgen een bij het
dorp passende inrichting, die prioriteit geeft aan het gebruik door het dorp,
meer gericht is op verblijfskwaliteit en minder gericht is op doorstroming
voor doorgaand verkeer (zie hoofdstuk 5).

1.

Biedt het verder afwaarderen van de N374 kansen voor een 		
afname van het verkeer in de kern van Westerbork?
En:
Wanneer komt de functie van de N374 in het regionale 		
wegennetwerk in het gedrang?

2.

Biedt een extra aansluiting op de N381 ter hoogte van de 		
Beilerstraat kansen voor een afname van het verkeer in de kern
van Westerbork?
En:
Kan worden voorkomen dat door deze extra aansluiting een 		
sluiproute voor o.a. vrachtverkeer ontstaat, b.v. vanaf de 		
A28, rondweg Beilen door Westerbork heen richting Borger?

3.

Geeft de regionale verkeersstudie aanknopingspunten voor een
goede, genuanceerde verkeerskundige ingreep, die zorgt voor
minder doorgaand verkeer op de noord-zuidroute (N374) door
Westerbork?

Deze ideeën hebben invloed op het provinciale verkeersnetwerk op het
Drents Plateau. Vandaar dat deze ideeën onderzocht worden in een
regionale verkeersstudie voor het Drents Plateau, die de provincie Drenthe
in samenwerking met de betreffende gemeenten uitvoert. Vragen die deze
studie voor het verkeer in Westerbork moet beantwoorden zijn:

Gedurende de atelierdagen bleek onder de bevolking zorg te bestaan over
met name het vele (vracht)autoverkeer dat door de kern van Westerbork
rijdt. In aanvulling op de herinrichting van de openbare ruimte van het
centrumgebied van Westerbork werden er in gesprekken tussen ontwerpers
en bewoners nog een tweetal andere ideeën genoemd:
1.

N374 op meer punten afwaarderen tot 60 km/uur weg, b.v. 		
bij kruisingen met recreatieve en ecologische routes ter hoogte
van het Mantingerveld en de boswachterijen ten noorden van Elp.
De gedachte bij dit idee is dat hierdoor het doorgaande gebruik
op de route Hoogeveen - Borger verder wordt ontmoedigd en 		
mogelijkheden voor recreatie en ecologie worden bevorderd.

						

Indien de uitbreidingswijk van Beilen-Oost wordt ontwikkeld, dan
in de planvorming een aansluiting van de Beilerstraat op de N381
meenemen.
De gedachte bij dit idee is dat hierdoor het lokale verkeer van en
naar Westerbork wordt gespreid en het centrumgebied wordt 		
ontlast.
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hoofdstuk 4

Visie op de dorpsranden
Blijf de kwaliteit van dorp
in het landschap koesteren!
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bos
laan/bomenrij
bebouwing
weg
water
sloot

4.1 Visiekaart: landschappelijke structuur.

es
waardevol open landschap (agrarisch)
waardevolle open groene plekken
beekdal
historisch dorp
Oosteinde-Hoofdstraat-Westeinde
De structuurvisie continueert het landschapsbeleid dat de gemeente en
de provincie al decennia consequent voor Westerbork voeren, namelijk het
herkenbaar houden van de karakteristieke Drentse landschapseenheden.
Dit betekent dat de essen onbebouwd blijven en niet worden doorsneden
door infrastructuur, de beekdalen indien nodig naast landbouwkundig gebruik
worden ingezet voor waterberging en natuurontwikkeling, de bossen door
middel van bosaanplant en nieuwe landgoederen worden uitgebreid en het
dorp lommerrijk wordt beplant. Met name in de rand van het Timmerholt
is de aanplant van eikenbomen noodzakelijk voor een boomrijke afronding
van het recreatiepark. Maar ook in de groenzone van het Hooimaveld is het
advies om aanvullend nog een aantal extra eikenbomen te planten. Op deze
wijze ontstaan boomrijke randen, die passen bij het Drentse landschap.
Een aandachtspunt is de geringe beleefbaarheid van de beekdalen
van de Westerborkerstroom in het wegbeeld van de Elperstraat en de
Zwiggelterstraat. Voor een betere beleefbaarheid van de beek en het meer
ecologisch functioneren van de beek is het advies om bij vervanging van
de huidige duikers in de Elperstraat en de Zwiggelterstraat in te zetten op
bruggen, die tevens de snelheid van het autoverkeer iets remmen.

schets voor een brug over de Westerborkerstroom
(Zwiggelterstraat)
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bos
laan/bomenrij
bebouwing
weg
water
sloot

4.2 Visiekaart: dorp in het landschap.

es
waardevol open landschap (agrarisch)
waardevolle open groene plekken
beekdal
historisch dorp
Oosteinde-Hoofdstraat-Westeinde
kansen voor landschappelijk wonen in lage dichtheid (< 5 won/ha)
grens van gebied met kansen voor landschappelijk wonen
kansen voor dorpsinbreiding binnen de rode lijn

De structuurvisie biedt ruimte aan twee typen bebouwingsmogelijkheden:
dorps inbreiden en landschappelijk wonen in het buitengebied.
Ten eerste zet de gemeente in op de inbreidingsmogelijkheden van
Westerbork (zie ook paragraaf 1.2 en 6.1). De kansen voor dorpsinbreidingen
bevinden zich binnen de rode lijn op de hiernaast afgebeelde kaart.
Voor de inbreidingsmogelijkheden geldt dat er niet gebouwd mag worden
op de waardevolle, open, groene plekken in het dorp. Deze zijn op de kaart
aangegeven. Tevens is het noodzakelijk dat de inbreidingen met aandacht
voor de bestaande dorpse omgeving en de bestaande bomen worden
ingepast.
Uit de test van de voorbeelduitwerkingen blijkt dat de inbreidingslocaties
genoeg capaciteit (plusminus 225 wooneenheden) hebben om te voldoen
aan de in het gemeentelijk Woonplan 2005+ berekende woningbouwvraag
van plusminus 200 wooneenheden. Te meer omdat het laatste deel van de
nieuwbouwwijk Hooimaveld een gedeelte van deze woningbehoefte al dekt.
Tevens bieden de inbreidingslocaties de zo gewenste kansen om te bouwen
voor de jeugd en de ouderen uit Westerbork. De locaties van de inbreidingen
worden toegelicht in hoofdstuk 5 en 6.
Ten tweede zet de gemeente in op de mogelijkheden voor landschappelijk
wonen in het buitengebied van Westerbork. Hierdoor wordt het mogelijk dat
het groene karakter van de dorpsranden van Westerbork in de toekomst
verder wordt versterkt. De essen en de beekdalen vallen buiten de
mogelijkheden voor het wonen in het buitengebied: deze landschapstypen
blijven vrij van nieuwe bebouwing. Nieuw wonen in het buitengebied (buiten
de rode lijn) is mogelijk in het landschap van de heideontginningen: specifiek
in de zones waar op de hiernaast afgebeelde kaart de groene pijl overheen
gaat (tot aan de groene stippellijn). In deze zones moet een nieuwe woning
worden gecombineerd met een groot aantal hectares bos aangevuld met
heide en/of vennetjes. Kansrijk zijn bijvoorbeeld nieuwe landgoederen, die
voldoen aan de provinciale landgoedregeling. In paragraaf 4.3 zijn hiervan
illustraties te zien. In paragraaf 4.4 worden de kaders gesteld voor het
landschappelijk wonen op het voormalige AZC-terrein. Paragraaf 4.5 laat
zien hoe een eventuele uitbreiding van het recreatiepark Timmerholt eruit
kan zien. Paragraaf 4.6 laat zien dat camping De Valkenhof kan uitbreiden
mits de uitbreiding landschappelijk wordt ingepast met houtwallen en veel
bomen.
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Voorbeelduitwerking: Wonen in een bosrijk landschap.

Voorlopige inrichtingsschets van het initiatief aan de Zwiggelterstraat uit 2004
(Sacon, architectuur, stedenbouw en landschap).
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Voorlopige inrichtingsschets van het initiatief aan de Orvelterstraat uit 2008
(Landschapsbeheer Drenthe, ontwerpbureau voor Natuur & Landschap).

4.3 Mogelijkheden voor nieuwe landgoederen.

De afgelopen jaren zijn langs de dorpsranden van Westerbork een tweetal
initiatieven gestart voor de stichting van een landgoed. De planlocaties zijn
gesitueerd langs de Zwiggelterstraat en de Orvelterstraat. De structuurvisie
biedt ruimte voor de ontwikkeling van landgoederen. Dit is te zien op de
visiekaart ‘dorp in het landschap’. Hierop is met de groene pijl aangegeven
waar initiatieven voor landgoederen een kans krijgen om tot realisering uit
te groeien. De initiatieven langs de Zwiggelterstraat en de Orvelterstraat
vallen beiden binnen deze zone voor landgoedontwikkeling. De landgoederen
kunnen pas definitief worden gerealiseerd als de provincie Drenthe op grond
van de provinciale landgoedregeling medewerking verleent. De plankaarten
van de voorlopige inrichtingsschetsen van deze initiatieven zijn op de
naastgelegen pagina ter illustratie opgenomen.

Referentiefoto van een landgoed in landelijke stijl bij Eext (Cor Kalfsbeek Architect).

Referentiefoto van een landgoed in landelijke stijl (Hans Ruijssenaars Architecten).

						

structuurvisie Westerbork gemeente Midden-Drenthe

41

Kader voor ontwikkeling:
50% privé-kavels en 50% nieuw gemeenschappelijk groen.

Luchtfoto van de locatie van het voormalige AZC-terrein.

Referentiefoto van landschappelijk wonen in een gemeenschappelijke bomenweide
in Zuidlaren (Faro Architecten).

Referentiefoto van landschappelijk wonen in een gemeenschappelijke bomenweide
(Onix Architecten).

Referentiefoto van woningen met een gemeenschappelijke buitenruimte.
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4.4 Landelijk wonen op het voormalige AZC-terrein.

De herontwikkeling van het voormalige AZC-terrein kent een lange
voorgeschiedenis. In het verleden is er overleg geweest over deze
locatie waarbij er afspraken zijn gemaakt. Deze moeten in redelijkheid
zo goed mogelijk worden nagekomen. In overleg met de eigenaar en met
inachtneming van deze structuurvisie zal een passende invulling voor deze
locatie moeten worden ontwikkeld.
Het kader voor de herontwikkeling van het bijzondere terrein is gebaseerd
op de landelijke ligging van het terrein in het buitengebied van Westerbork
aan de weg naar Orvelte. Een bijzondere vorm van landelijk wonen doet recht
aan de landschappelijke kwaliteiten van deze locatie, zoals bijvoorbeeld de
ecologische verbindingszone Orvelterzand - Ter Horsterzand, die langs deze
locatie loopt.
Uitgangspunt is dat maar 50% van het terrein wordt verkaveld tot private
kavels. De erfgrenzen van deze kavels moeten als hagen of houtwallen
worden uitgevoerd. Het parkeren is op eigen erf. De overige 50% van
het terrein moet worden ingericht als nieuw collectief te gebruiken en te
beheren opgaand groen. Bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwe brink,
een nieuwe boomgaard, een nieuwe bosstrook, nieuwe wadi’s met bomen,
nieuwe houtwallen, etc.
Een op te richten Vereniging Van Eigenaren is eigenaar van dit collectieve
groen. Het nieuwe opgaande groen speelt in op de ecologische
verbindingszone Orvelterveld - Ter Horsterzand, die langs deze locatie
loopt.

Referentiefoto van landschappelijk wonen in een gemeenschappelijk bos
(Bart Duvekot Architecten).

De ingang van het terrein moet aan de Orvelterstraat liggen. Ook moeten
zoveel als mogelijk de voorkanten van de woningen worden georiënteerd
op de Orvelterstraat. Architectonische sturing en afstemming tussen de
woningen is nodig.

Referentiefoto van landschappelijk wonen in gemeenschappelijk groen van bomen en wadi’s
(Duinker van der Torre Architecten).
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Voorbeelduitwerking:
Wonen in langgerekte boskavels haaks op het beekdal van de Westerborkerstroom.
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4.5 Landschappelijke uitbreiding recreatiepark Timmerholt

Een uitbreiding van het recreatiepark Timmerholt is nu nog niet aan de
orde, maar kan in de toekomst niet worden uitgesloten. Temeer omdat
de vrijetijdseconomie een sterke pijler is voor de voorzieningen van
Westerbork. Wel zal er een verhoogde kwaliteit moeten worden aangeboden.
Wanneer je, zoals nu op Timmerholt, uitsluitend met dezelfde huisjes wordt
geconfronteerd, komt dat het vrijetijdsgevoel niet ten goede. In geen geval
mag het complex verder richting Hooimaveld of richting de es uitbreiden.
Een evenuele uitbreiding mag plaatsvinden tussen de Westerborkerstroom
en de Gagelmaat, wanneer er ook landschapsbouw plaatsvindt. Er tevens
doorzicht en transparantie van en naar het landschap in het ruimtelijk plan zijn
opgenomen, evenals een voor wandelaars openbaar toegankelijk padennet.
De Gagelmaat blijft een openbare weg toegankelijk voor auto’s, fietsers en
wandelaars. Naast de ruimtelijke aspecten spelen ook andere vraagstukken
een rol bij de beoordeling om wel of niet te komen tot een uitbreiding van
het recreatiepark Timmerholt. Met name het vraagstuk rondom permanente
bewoning van recreatiewoningen zal daarbij een belangrijke afweging zijn.
Dit betekent ook dat bij een eventuele planuitwerking er tussen de woonwijk
Hooimaveld en het recreatiepark Timmerholt sprake moet zijn van een
substantiële buffer.

Referentiefoto voor een vakantiewoning die inspeelt op het omringende landschap.
(Maarten Elelijn Architect)

Referentiefoto voor een vakantiewoning die vanuit het bos uitkijkt over het omringende landschap.

						

In de voorbeelduitwerking heeft Timmerholt in samenwerking met de
bestaande boerderij een landgoed opgericht, dat zichtlijnen naar het beekdal
als uitgangspunt heeft en is opgebouwd uit een afwisseling van beboste
stroken en weidestroken. Het nieuwe landhuis is in de plaats gekomen van de
boerderij. Daarnaast zijn er 45 vakantiehuisjes en/of tweede huisjes gebouwd
in de randen van de bosstroken. Deze hebben geen tuin, maar staan met de
voeten in het landschap en kijken uit over het weideland. De ontsluiting
vindt plaats per bosstrook en takt aan op de Gagelmaat. Door het weideland
lopen openbare wandelpaden naar het beekdal van de Westerborkerstroom.
De weidestroken kunnen worden gebruikt voor natuurontwikkeling, maar ook
is het mogelijk deze te gebruiken voor schapen en paarden. Mooi zou het
zijn als naast ontworpen vakantiewoningen mensen zelf hun eigen tweede
huisje kunnen bouwen of ontwerpen, dat voldoet aan een beeldkwaliteitplan.
Daarin kan bijvoorbeeld worden voorgeschreven dat er gebruik moet
worden gemaakt van veel hout, glas, veranda’s en overstekken, die de
woning een natuurrecreatieve uitstraling geven en het mogelijk maken om
in ieder jaargetijde van het landschap te genieten. Voor het voldoen aan een
provinciale landgoedregeling met bijbehorende subsidies is het belangrijk
dat er maar weinig bebouwd oppervlak en veel landschapsbouw is. In de
voorbeeldverkaveling wordt maar 2,5% bebouwd oppervlak toegevoegd en
ontstaat een volwaardig landgoed met bijbehorende landschapswaarden.
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Voorbeelduitwerking:
Kamperen in het bos.

2

1

Foto van de bosrijke omgeving van het bestaande campingterrein van De Valkenhof.
Inspiratie voor een eventuele uitbreiding van het terrein.

3

Foto van de bosrijke omgeving van het bestaande campingterrein van De Valkenhof.
Inspiratie voor een eventuele uitbreiding van het terrein, die in deze foto is gemonteerd.
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Foto van de bosrijke omgeving van het bestaande campingterrein van De Valkenhof.
Met daarop aangegeven de richting voor een eventuele uitbreiding van het terrein.

4.6 Landschappelijke uitbreiding camping De Valkenhof

Camping de Valkenhof heeft aangegeven dat de camping te groot is om
te concurreren met kleinere boerencampings en dat ze te klein is om met
het luxe voorzieningenniveau van grotere campings te concurreren. Zonder
groei en/of verandering wordt volgens de huidige eigenaar het voortbestaan
van de camping bedreigd.
Omdat de gemeente recreatie als een belangrijke functie ziet voor
Westerbork geeft de structuurvisie de eigenaar/exploitant ruimte om te
zoeken naar mogelijkheden voor een rendable invulling van de camping.
Deze zoekruimte bestaat uit twee delen.
Ten eerste heeft de gemeente gezocht naar een plek voor uitbreiding van de
camping. Hierdoor kan de camping voldoende schaalgrootte krijgen om ook
een luxe voorzieningenniveau aan te bieden aan de toerist. De structuurvisie
ziet aan de zuidoostkant van de bestaande camping ruimte voor een
uitbreiding. Voorwaarde voor uitbreiding is dat deze goed landschappelijk
wordt ingepast met veel bomen en houtwallen, zodat de uitbreiding dezelfde
aantrekkelijke bosrijke sfeer krijgt als het huidige campingterrein.

Foto van de bosrijke omgeving van het bestaande campingterrein van De Valkenhof.
Inspiratie voor een eventuele uitbreiding van de camping.

Ten tweede is er ruimte om te zoeken naar mogelijkheden om de camping aan
te vullen met extra functies. Voorwaarde is dat deze aanvullende functies
behoren tot de toeristisch-recreatieve sector. Er wordt bijvoorbeeld gedacht
om een klein deel van de camping in te zetten om recreatiewoningen in
een bosrijke setting te bouwen. Grootschalige verstening van het campingterrein moet worden voorkomen. Tevens mogen de woningen niet permanent
worden bewoond en mogen het qua architectuur geen platte aftreksels
worden van boerderettes, maar moeten ze door de toepassing van veel
hout, veranda’s en terrassen, glas en overstekken een natuur-recreatieve
uitstraling krijgen.

Referentiefoto van een te prefabriceren vakantiewoning in het bosrijke recreatiepark Oosterduinen te Norg (DAAD Architecten).
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hoofdstuk 5

Visie op het dorpshart
en de sleutelprojecten
Zorg voor meer dorpse kwaliteit
en plek voor ontmoeting!
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bos
laan/bomenrij
bebouwing
weg
water
sloot
es
waardevol open landschap (agrarisch)
waardevolle open groene plekken
beekdal
historisch dorp
Oosteinde-Hoofdstraat-Westeinde
G. Van Weezelplein
waardevol landschap nabij dorpskern
plaats waar waardevol landschap de dorpskern nadert
inbreidingsprojecten die van essentieel belang zijn
om meer dorpse kwaliteit te brengen in de kern van Westerbork
brede school als schakel tussen dorpskern, de wijken, het sportpark, de roesinghkamp met moestuinen en het Padenbos

5.1 Visiekaart:
meer dorpse kwaliteit
en plek voor ontmoeting in het
vernieuwde dorpshart.
Het is tijd voor een kwaliteitssprong! Reden hiervoor is dat het woon-/
verblijfscomfort voor inwoners in het hart van Westerbork verschraalt en
dat zonder verbetering het dorp in de toekomst toeristen onvoldoende
weet te verleiden om gebruik te maken van de voorzieningen van het dorp.
Een viertal sleutelprojecten moet hierin verbetering brengen. Met de term
sleutelproject wordt bedoeld dat het project een hoog ambitieniveau kent
en dat het project de ‘sleutel’ is tot kwaliteitsverbetering voor het hart van
Westerbork.
Ten eerste heeft de historische wegstructuur van Oosteinde-HoofdstraatWesteinde een kwaliteitsverhoging nodig. Het eerste sleutelproject - De
herinrichting van de openbare ruimte - wordt toegelicht in paragraaf 4.2.
Ten tweede dreigen een viertal voormalige boerderijen langs de Hoofdstraat
te verpauperen. Renovatie en/of herbouw van deze boerderijen moet met
groot vakmanschap worden uitgevoerd. Dit is het tweede sleutelproject.
In paragraaf 4.3 wordt dit toegelicht.
Ten derde heeft het G. van Weezelplein een kwaliteitsverhoging nodig.
Deze belangrijke groene plek in de structuur van Westerbork heeft het in
zich om inwoners en toeristen het zo gewenste gezellige, groene dorpshart
te bieden en de kwaliteit van het omringende landschap voelbaar te maken
tot in het hart van het dorp. In paragraaf 4.4 en 4.5 worden voor dit derde
sleutelproject voorbeelduitwerkingen getoond.
Ten vierde wordt het waardevolle landschap in de groene ‘vlinderstrik’ op de
hiernaast afgebeelde kaart aangevuld met een bijzondere maatschappelijke
voorziening: de nieuwe Brede School. De groene ‘vlinderstrik’ wordt
gekenmerkt door waardevol grootschalig landschap in de vorm van
bos, houtwallen, akkers en weilanden. Bijzonder is dat deze groene
‘vlinderstrik’ veel plek biedt aan sociaal-maatschappelijke functies zoals
sportparken, volkstuinen, begraafplaats, natuurijsbaan, sporthal, manege
en evenemententerrein. Een Brede School in deze groene ‘vlinderstrik’ is
een waardevolle schakel in deze serie. Op deze locatie van de Brede School
heeft het dorp concrete invloed uitgeoefend. (zie paragraaf 1.2). In paragraaf
4.6 wordt de voorbeelduitwerking van de Brede School getoond. Dit is het
vierde sleutelproject.
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Prioriteit voor het gebruik door het dorp, met meer aandacht voor verblijfskwaliteit en minder prioriteit voor op
hoge snelheid doorstromend verkeer.

Referentiefoto van gebakken klinkers in de openbare ruimte van Beetsterzwaag.

Huidige situatie Westerbork:
doorgaande voorrangsweg met sterk wisselende wegbreedten, doodlopende uitwijkstroken
en op sommige plekken veel asfalt.

Referentiefoto van gebakken klinkers in de openbare ruimte van Beetsterzwaag.

Huidige situatie Westerbork:
doorgaande voorrangsweg met sterk wisselende wegbreedten, doodlopende uitwijkstroken
en op sommige plekken veel asfalt.
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5.2 Herinrichting openbare ruimte dorpskern.

De historische wegstructuur van Oosteinde-Hoofdstraat-Westeinde is van
oudsher de belangrijkste route door het dorp. Ook nu wordt vanaf deze
route het dorp beleefd en gebruikt. Uit het open planproces is gebleken
dat het echter geen route meer is ván het dorp, maar dat aggressief, snel
rijdend doorgaand verkeer de weg van het dorp heeft afgenomen (zie
ook paragraaf 1.2). De huidige situatie met de doorgaande voorrangsweg,
de niet continue uitwijkstroken en het vele asfalt werken dit in de hand.
Hierdoor ontstaan zowel onveilige situaties voor fietsers als ook dat de
inrichting en de snelheid van het autoverkeer toeristen en bewoners niet
verleidt om te stoppen en gebruik te maken van de voorzieningen van het
dorp. Op de ‘expert’-ochtend, die onderdeel was van de vier atelierdagen
in 2007, is samen met de uitgenodigde verkeersexpert onderzocht hoe de
weg Oosteinde-Hoofdstraat-Westeinde weer dorpseigen en aangepast op
het dorp gemaakt kan worden.

Voorbeelduitwerking: Rijloper met een continue breedte, die is uitgevoerd in gebakken
klinkers waarop zowel auto’s als fietsers rijden en waar rechts voorrang heeft.
Onderzocht moet worden of een 30-km zone haalbaar en wenselijk is.

Concreet betekent dit dat de huidige, niet continue, uitwijkstroken en het
asfalt worden verwijderd om vervangen te worden door een bestrating
van gebakken klinkers met een rijbaanbreedte tussen de 5,50 meter en
6,00 meter. Uitgangspunt is dat de bestaande bomen gehandhaafd blijven
en dat deze worden aangevuld met hagen en bomen. Onderzocht moet
worden of een 30-km regime haalbaar en wenselijk is. Door bovenstaande
maatregelen en eventueel ondersteund door een 30-km/uur regime in de
kern van Westerbork kunnen fietsers op de rijbaan blijven fietsen en zal de
snelheid van het autoverkeer worden begrensd.
De resultaten van het regionale verkeersonderzoek Drents Plateau (zie
paragraaf 3.4) worden gebruikt om in een vervolgtraject de herinrichting
van het Westeinde - Hoofdstraat - Oosteinde nauwkeurig fijn te slijpen en de
voorgestelde maatregelen in de juiste vorm toe te passen. Tot slot is het aan
te raden om in het vervolgtraject uitgevoerde dorpsstraat-herinrichtingen
te bezoeken. Nie alleen om van fouten te leren, maar ook om inspiratie voor
Westerbork op te doen.

Voorbeelduitwerking: Rijloper met een continue breedte, die is uitgevoerd in gebakken
klinkers waarop zowel auto’s als fietsers rijden en waar rechts voorrang heeft.
Onderzocht moet worden of een 30-km zone haalbaar en wenselijk is.
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Voorbeelduitwerking:
Wonen in verbouwde boerderijen
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bestaand bos
bestaande laan/bomenrij
bestaande bebouwing
bestaande weg
bestaand water
bestaande sloot

nieuw bos
nieuwe losse bomen
nieuwe bebouwing
te renoveren historische boerderij
nieuwe weg
nieuw parkeren
nieuw voet-/fietspad
nieuw gras
nieuwe kavel

5.3 Renovatie historische boerderijen Hoofdstraat.

Om de dorpse kwaliteiten van Westerbork te behouden is het belangrijk
dat de Hoofdstraat de dorpse sfeer met boerderijen behoudt. Anno 2008
dreigen een viertal boerderijen langs de Hoofdstraat te verdwijnen,
omdat ze in verval raken. Dit verval ontstaat omdat de boerderijen geen
agrarische functie meer vervullen en de locatie achter de boerderijen al
lange tijd genoemd wordt om te bebouwen. Hierdoor wordt er geen geld
meer gestoken in het onderhoud van de boerderijen. Tevens is de locatie in
eigendom bij verschillende grondeigenaren. Dit maakt de planontwikkeling
er niet makkelijker op.
Om het verval van de boerderijen tegen te gaan geeft de structuurvisie een
bouwmogelijkheid voor woningen achter de boerderijen, maar koppelt dit
aan het herstel van de bijbehorende boerderij aan de Hoofdstraat. Zonder
herstel geen bouwmogelijkheid op het achterterrein. Indien verbouw niet
meer mogelijk is dan zal passende nieuwbouw op ruime erven moeten
worden ontworpen. Hiervoor zijn in het bestaande bestemmingsplan reeds
richtlijnen opgenomen bijvoorbeeld met betrekking tot de hoofdvorm
van de boerderijen. De gemeente laat bij de herbouw of verbouw van de
boerderijen een architectonisch supervisor van de welstandsorganisatie
Drents Plateau regie voeren. De gemeente gaat, in overleg met de
welstandsorganisatie Drents Plateau, onderzoeken of het mogelijk is van
te voren een beeldkwaliteitsplan te maken waarin de randvoorwaarden voor
verbouw of herbouw duidelijk worden omschreven.

Referentiefoto van tot zorgcomplex verbouwde boerderij in Huissen (Tex architecten).

Referentiefoto van nieuwbouw met landelijke boerderij uitstraling door de kapvorm en het
materiaalgebruik (Onix architecten).
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Voorbeelduitwerking:
Supermarkt en parkeerplein centraal in het dorp.
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bestaand bos
bestaande laan/bomenrij
bestaande bebouwing
bestaande weg
bestaand water
bestaande sloot

nieuw bos
nieuwe losse bomen
nieuwe bebouwing
te renoveren historische boerderij
nieuwe weg
nieuw parkeren
nieuw voetpad
nieuw gras
nieuwe kavel

5.4. Supermarkt Super de Boer, appartementen en woningen
op locatie Roesinghkamplaan.
Ontwikkeling van deze locatie is mogelijk als het bouwplan van Woonservice voor de Roesinghkamplaan een andere invulling
krijgt. Anno 2007 is dit bouwplan door rechtzaken vertraagd. Uit het open planproces kwam naar voren dat door een andere
stedebouwkundige invulling het mogelijk wordt de parkeerproblematiek in Westerbork te verbeteren en het G. Van Weezelplein op
te waarderen. De voorbeelduitwerkingen van paragraaf 5.4 en 5.5 laten de kansen van deze locaties zien, maar onzeker is of ze
gerealiseerd kunnen worden.
Het sociale hart van Westerbork is het G. Van Weezelplein. Op deze plek
wordt de markt gehouden, worden dorpsevenementen gehouden, wordt
gefeest en stopt de bus. Met deze functies is weinig mis. Echter, wel met de
inrichting van het plein. Dit moet veranderen om bewoners en toeristen een
gezellig en groen dorpshart te bieden. Het G. Van Weezelplein kan worden
omgevormd tot een groen en gezellig dorpshart als de supermarkt met de
bijbehorende parkeerplaatsen en parkeerdrukte wordt verplaatst.
Hiervoor bestaan kansen, omdat de huidige supermarkt meer parkeerplaatsen wil hebben en deze op de huidige plek niet kan realiseren. Omdat voorzieningen elkaar ondersteunen is het essentieel dat de supermarkt Super
de Boer, de markt en de overige winkels in elkaars nabijheid blijven.
Daarom is voor de nieuwe supermarkt van Super de Boer een goede plek
gekozen direct aan de andere kant van het Westeinde ten noordwesten van
de kruising met de Roesinghkamplaan.

Referentiefoto winkels met appartementen met kappen voor een dorpse uitstraling (Sleen).

Indien de supermarkt niet wil verhuizen dan is dit een terugvaloptie met een invulling met
appartementen voor bijvoorbeeld ouderen en starters (afwisselend 2 à 3 lagen hoog).

						

In de voorbeelduitwerking is een nieuw appartementencomplex, met mogelijk kleine winkels in de plint, haaks op het Westeinde gesitueerd.
Het gebouw speelt qua maat, volume en hoogteopbouw in op de bestaande
boerderijen langs de Hoofdstraat o.a. door een lage kopgevel te hebben aan
het Westeinde. De appartementen worden ontsloten via een parkeerterrein
dat bereikbaar is vanaf de Lindelaan. Achter de bestaande bomenrij, op
het voormalige Badhuisterrein, is een nieuwe supermarkt getekend voor
de te verplaatsen Super de Boer met daarop appartementen. De (totale)
hoogte is maximaal 3 lagen, waarvan 2 lagen appartementen. Naast de
nieuwe supermarkt voor Super de Boer is er ruimte voor een tweetal tweeonder-een-kap woningen. Het parkje langs de Lindelaan wordt uitgebreid.
De supermarkt Super de Boer en het appartementencomplex met winkelplint liggen aan een openbaar parkeerplein, dat functioneert voor de supermarkt en het dorpscentrum van Westerbork. Hierdoor wordt de parkeerdruk
langs het Westeinde en het G. Van Weezelplein verlicht. Door de ligging aan
het Westeinde zijn de parkeerplaatsen zichtbaar en kunnen ze ook gebruikt
worden door mensen die niet bekend zijn in het dorp (in tegenstelling tot
het huidige parkeerterrein bij het Oude Badhuis: dat is niet zichtbaar vanaf
de Hoofdstraat en wordt daardoor onvoldoende benut).
Indien de supermarkt Super de Boer niet kan verhuizen is het helaas niet
mogelijk de optie uit te voeren zoals die in de volgende paragraaf 5.5 wordt
beschreven. Op de locatie Roesingkamplaan komt dan alleen woningbouw.
Ook in deze hiernaast in het klein afgebeelde voorbeelduitwerking is het
parkeerplein in het zicht van het Westeinde gesitueerd, zodat het parkeerplein beter zal functioneren dan het huidige parkeerterrein bij het Oude
Badhuis en de parkeerdruk rondom het G. Van Weezelplein zal verbeteren.
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Voorbeelduitwerking:
Wonen aan een gezellig dorpshart.
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bestaand bos
bestaande laan/bomenrij
bestaande bebouwing
bestaande weg
bestaand water
bestaande sloot

nieuw bos
nieuwe losse bomen
nieuwe bebouwing
te renoveren historische boerderij
nieuwe weg
nieuw parkeren
nieuw voetpad
nieuw gras

5.5 Appartementen en herinrichting G. Van Weezelplein.
Ontwikkeling van deze locatie is mogelijk als het bouwplan van Woonservice voor de Roesinghkamplaan een andere invulling
krijgt. Anno 2007 is dit bouwplan door rechtzaken vertraagd. Uit het open planproces kwam naar voren dat door een andere
stedebouwkundige invulling het mogelijk wordt de parkeerproblematiek in Westerbork te verbeteren en het G. Van Weezelplein op
te waarderen. De voorbeelduitwerkingen van paragraaf 5.4 en 5.5 laten de kansen van deze locaties zien, maar onzeker is of ze
gerealiseerd kunnen worden.

Referentiefoto van een groen dorpshart (Bureau Alle Hosper).

Referentiefoto van een ‘dorps’ kleinschalig appartementencomplex (Faro Architecten).

						

Het sociale hart van Westerbork is het G. Van Weezelplein. Op deze plek
wordt de markt gehouden, worden dorpsevenementen gehouden, wordt
gefeest en stopt de bus. Met deze functies is weinig mis. Echter, wel met de
inrichting van het plein. Niet alleen heeft de supermarkt te weinig parkeerplaatsen met parkeerproblemen als gevolg, maar de parkeerplaatsen en de
verharde cirkel in het midden degraderen het omliggende gras tot kleine
randjes, waardoor het plein er zonder activiteiten stenig en troosteloos bij
ligt. Dit moet veranderen om bewoners en toeristen een gezellig en groen
dorpshart te bieden. Het G. Van Weezelplein kan worden omgevormd tot
een groen en gezellig dorpshart als de supermarkt met de bijbehorende
parkeerplaatsen en parkeerdrukte wordt verplaatst. Hiervoor bestaan
kansen, omdat de huidige supermarkt meer parkeerplaatsen wil hebben en
op de huidige plek deze niet kan realiseren. Omdat voorzieningen elkaar
ondersteunen is het essentieel dat de supermarkt Super de Boer, de markt
en de overige winkels in elkaars nabijheid blijven. Daarom is een goede plek
voor de nieuwe supermarkt van Super de Boer direct aan de andere kant
van het Westeinde ten noordwesten van de kruising met de Roesinghkamplaan (zie hiervoor de vorige paragraaf 5.4). In dat geval komt de locatie van
de huidige supermarkt Super de Boer vrij voor de bouw van appartementen
voor ouderen.
In de voorbeelduitwerking heeft het G. Van Weezelplein, in het deel dat
aansluit op de horecazaken langs de Hoofdstraat, een pleindeel gekregen.
Op dit pleindeel is voldoende ruimte voor alle dorpsactiviteiten. De doorgaande weg wordt verwijderd: de hele oostkant wordt voetgangersgebied.
Daardoor wordt de beschikbare ruimte optimaal benut en komen de horecazaken aan de Hoofdstraat áán het plein te liggen. Het deel dat aansluit
op het Zuideinde en het Westeinde krijgt in de voorbeelduitwerking een
groener karakter door daar de verharding te verwijderen en een grasweide
onder de bomen te maken. Omdat de kiosk het zicht blokkeert op het van
Weezelplein wordt overwogen om deze op termijn te slopen. De functie
van de kiosk kan samen met de VVV worden geplaatst in de historische
boer-derij van het voormalige gemeenteloket en de politiepost of in het
voormalige PTT-gebouw daarnaast. Hierdoor wordt de aandacht gericht op
de historische bebouwing van het G. Van Weezelplein. Op de plek van de
supermarkt Super de Boer is ruimte voor een tweetal kleinschalige dorpsgebouwen met 10 appartementen gesitueerd aan het G. Van Weezelplein.
Deze moeten qua maat aansluiten op de omgeving. De ontsluiting is via de
brede pleinzone. Achter de bebouwing wordt geparkeerd.
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Voorbeelduitwerking:
Brede School centraal tussen de kinderrijke buurten,
sportvelden, volkstuinen en het Padenbos.
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5.6 Brede School op locatie kassencomplex.

In Westerbork staan twee scholen voor basisonderwijs: de christelijke
basisschool de Wegwijzer en de openbare basisschool de Lindelaar.
De schoolgebouwen worden tevens gebruikt door andere instanties en
verenigingen, zoals bijvoorbeeld de peuterspeelzaal, de muziekvereniging en de EHBO. De schoolgebouwen hebben echter ruimtegebrek om deze
instanties en verenigingen goed onderdak te kunnen bieden.
Tevens kunnen de scholen de verplichte aansluiting tussen onderwijs en
buitenschoolse opvang van 7.30 tot 18.30 niet optimaal regelen.
Tot slot is het schoolgebouw van de o.b.s. de Lindelaar bijna aan het einde
van de gebruiksduur.

Referentiefoto van een langs een houtwal gesitueerd schoolgebouw.
(Mecannoo Architecten)

Een Brede School kan een grote verbetering brengen in de bovenstaande
problematiek. Hierin delen de beide scholen een nieuwe huisvesting, waarin
ook de peuterspeelzaal en dag-en naschoolse opvang een plek hebben.
De spil van de Brede School is een multifunctionele aula waarvan ook de
verenigingen en tal van maatschappelijke en culturele functies van Westerbork gebruik gaan maken. Een sportlokaal of volwaardige sporthal wordt
opgenomen in het te delen gebouw, zodat kinderen dan geen leertijd verliezen op de weg van en naar het sportlokaal.
In de voorbeelduitwerking krijgen de schoollokalen uitzicht op de Groeneweg
en de volkstuinen. De peuterspeelzaal/naschoolse opvang ligt in de beschutting tussen de lokalen en het Padenbos. Halen en brengen van kinderen
vindt plaats middels een éénrichtingsstraatje dat aansluit op de Groeneweg
en de Gagelmaat. Hier ligt ook het schoolplein met de ingang(en) van de
Brede School en de sporthal. Parkeren, anders dan halen en brengen, vindt
plaats op een parkeerterrein dat tevens functioneert voor de tennisclub
en bereikbaar is vanaf de Gagelmaat. Hiervoor wordt het skateveld iets
naar het zuiden verplaatst. Eveneens wordt de Groeneweg dichter naar de
bestaande vijver verschoven om een veiliger kruispunt te kunnen maken
met de Gagelmaat. Het fietsparkeren krijgt dicht bij de school een plek.
De niet verharde openbare ruimte bestaat uit gras en functioneert als uitloopruimte voor de school, peuterspeelzaal en naschoolse opvang.
De kinderrijke wijken, sportvelden, volkstuinen en het Padenbos liggen op
loopafstand van de Brede School.
Op de locatie van de Brede School heeft het dorp concrete invloed uitgeoefend (zie paragraaf 1.2)

Referentiefoto voor een multifunctionele aula gesitueerd aan het schoolplein.
(Mecannoo Architecten)
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hoofdstuk 6

Kansen voor inbreidingen
Kleinschalig met aandacht voor bomen!
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bos
laan/bomenrij
bebouwing
weg
water
sloot

6.1 Visiekaart: kleinschalig bouwen.

es
waardevol open landschap (agrarisch)
waardevolle open groene plekken
beekdal
historisch dorp
Oosteinde-Hoofdstraat-Westeinde
kansen voor kleinschalige dorpsinbreidingen
inbreidingsprojecten die van essentieel belang zijn
om meer dorpse kwaliteit te brengen in de kern van Westerbork
(zie hoofdstuk 4)
brede school als schakel tussen dorpskern, de wijken, het sportpark, de roesinghkamp met moestuinen en het Padenbos
(zie hoofdstuk 4)

Inbreiding boven uitbreiding
In plaats van één nieuwe uitbreidingswijk wordt er ingezet op meerdere
kleinschalige inbreidingen. Reden hiervoor is dat dit het beste past bij de
omvang en het karakter van het dorp en veel kansen biedt voor huisvesting
van de jeugd en de ouderen uit het dorp (zie paragraaf 1.2 en 1.3).
Vanzelfsprekend kan niet worden voorzien wat er na 2020 aan de orde zal zijn
als het gaat om het vinden van lokaties voor woningbouw. Evenmin kan met
zekerheid worden voorzien of de inbreiding volkomen is te realiseren. Dat is
wel waar deze structuurvisie voor gaat. Echter, mocht dit niet realiseerbaar
zijn, dan is er sprake van een nieuwe situatie die dan om maatregelen kan
vragen. Uiteraard is uitbreiding dan ook een bespreekbare optie.
Een aantal inbreidingslocaties vallen onder de sleutelprojecten, die zijn
toegelicht in hoofdstuk 5. Sleutelprojecten zijn:
inbreidingsprojecten die van essentieel belang zijn
om meer dorpse kwaliteit te brengen in de kern van Westerbork
Brede School als schakel tussen dorpskern, de wijken, het sportpark, de Roesinghkamp met moestuinen en het Padenbos
Uit de voorbeelduitwerkingen, die zijn afgebeeld in de hoofdstukken 4,
5 en 6 blijkt dat er plekken genoeg zijn om aan de behoefte van +/- 200
nieuwe wooneenheden te voldoen. Temeer omdat de werkelijke capaciteit
nog iets hoger zal liggen. Immers, in de definitieve planvorming vindt er
(helaas) nog een verdichtingsslag plaats om de locatie rendabel te krijgen.
Tevens is het waarschijnlijk dat wanneer het nieuwe beleid in gang is gezet
extra inbreidingslocaties zullen opduiken. Anno 2008 is bijvoorbeeld
de zg. voormalige Aldi-locatie aan het Westeinde onderwerp van een
inbreidingstudie. Deze capaciteit is nu nog niet meegerekend. Conclusie is
dat het dorp middels inbreiding vele jaren vooruit kan.
Uit de voorbeelduitwerkingen in hoofdstuk 5 blijkt dat de Brede School met
recht een sleutelproject mag worden genoemd, omdat door de Brede School
op het kassencomplex te situeren er meerdere locaties vrijkomen voor een
woningbouwinvulling.
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Wonen langs de houtwallen.
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6.2 Betaalbare woningen op bijveld voetbalvereniging VKW.

De bouw van betaalbare woningen is voor het dorp een grote wens om het
vertrek van de jeugd uit Westerbork te voorkomen. Om te voldoen aan deze
behoefte wordt in overleg met de sportverenigingen onderzocht wanneer
en hoe er op een bijveld van de voetbalvereniging VKW betaalbare woningen worden gebouwd. Anno 2007 heeft de voetbalvereniging aangegeven
dat dit veld boventallig is en omgezet kan worden ten behoeve van woningen voor de jeugd van Westerbork. Indien nodig worden de overige velden
heringericht of kunnen velden omgezet worden naar een kunstgrasveld.
Uitgangspunt is dat eventuele ontwikkeling altijd in overleg met de voetbalvereniging VKW zal gaan.
In de voorbeeldverkaveling zijn 32 huizen in rijtjes gesitueerd langs de
houtsingels, die het voormalige bijveld omzoomen. De woningen kijken uit
op de bestaande houtsingels. Alleen ter plekke van de aansluitingen op de
Perkenslag moeten een aantal bomen worden gekapt.

Referentiefoto van betaalbare rijwoningen met uitzicht op een houtwal.

Referentiefoto van betaalbare rijwoningen met informele uitstraling door het materiaalgebruik
(ag nova architecten).
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Wonen aan een groen hofje.
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6.3 Betaalbare woningen op locatie Lindelaar.

De bouw van betaalbare woningen is voor het dorp een grote wens om het
vertrek van de jeugd uit Westerbork te voorkomen. Om te voldoen aan
deze behoefte worden, wanneer er een Brede School op de locatie van het
kassencomplex is gebouwd, op de locatie Lindelaar betaalbare woningen
gebouwd. Omdat de gemeente de regie heeft over deze locatie in plaats van
een private partij, is de kansrijkheid voor realisatie groter.
In de voorbeeldverkaveling zijn in korte rijtjes 23 woningen gesitueerd
rondom een groen, autovrij hofje, dat gericht is op het Westeinde.
Zoveel mogelijk van de bestaande bomen worden gehandhaafd. Aan het
Westeinde wordt 1 vrijstaande woning toegevoegd, die in maat van de bebouwing en de kavel aansluit op de overige bebouwing langs het Westeinde.

Referentiefoto van het wonen aan een groen, autovrij hofje.

Referentiefoto van betaalbare woningen aan een hofje (ag nova architecten).
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Woongebouwen in het groen.
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6.4 Zorgtoegankelijke woningen op locatie Wegwijzer.

Veel ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
In Westerbork is behoefte aan extra geschikte huisvesting voor ouderen.
Om te voldoen aan deze behoefte worden, wanneer er een Brede School
op de locatie van het kassencomplex is gebouwd, op de locatie Wegwijzer
naast het verzorgingstehuis Derkshuus zorgtoegankelijke ouderenwoningen
gebouwd. Omdat de gemeente de regie heeft over deze locatie in plaats van
een private partij, is de kansrijkheid voor realisatie groter.
In de voorbeeldverkaveling zijn 37 appartementen gesitueerd in drie
woongebouwen, die kunnen wisselen van 2 naar 3 bouwlagen. Tussen de
woongebouwen zijn grasvelden opgenomen waarop grote bomen worden
geplant. Zo wordt ingespeeld op het groene karakter van Westerbork.
Het parkeren is gekoppeld aan de ontsluiting vanaf de Zuidbrink.
Nieuwe voetpaden maken wandelingen mogelijk. Tot slot kan nog een wens
van de inwoners van het Derkshoes worden vervuld door een wandelroute
met bankjes te maken naar het bosje en de dierenweide.
Referentiefoto van zorgtoegankelijke woningen met een informele, dorpse uitstraling met
balkons, veranda’s en tuintjes (DP6 Architecten).

Referentiefoto van zorgtoegankelijke woningen met een informele, dorpse uitstraling met
balkons, veranda’s en tuintjes (DP6 Architecten).
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6.5 Levensloopbestendige woningen achter locatie Meursinge.

Een succesfactor van Westerbork is de landelijke sfeer met boerderijen.
Anno 2007 dreigen een viertal boerderijen langs de Hoofdstraat te
verdwijnen, omdat ze in verval raken. Om dit verval tegen te gaan koppelt
de gemeente de bouwmogelijkheid voor woningen op deze locatie aan de
verbouw of herbouw van de bijbehorende boerderij aan de Hoofdstraat.
Er kan alleen gebouwd worden op het achterterrein als de bijbehorende
boerderij is gerenoveerd is of passend is herbouwd (zie paragraaf 5.3).
Over de wijze waarop gebouwd zou moeten worden op het achterterrein is in
het open planproces aandacht geweest (zie paragraaf 1.3). Sleutelwoorden
waren informeel, groen en dorps. Daarom zijn in de voorbeeldverkaveling de
27 levensloopbestendige woningen met de slaapkamer op de begane grond
als ‘wonen op boerenerven’ getekend. De twee nieuwe ‘boerenerven’ worden
ontsloten vanaf het Oosteinde. Hierdoor blijft de historische relatie met de
boerderijen aan het Oosteinde in stand. Op de erven staan de woningen
losjes in een groene ruimte van gras en bomen met kleine tuinen omzoomd
door hagen.
Referentiefoto van woningen met informele uitstraling door de kapvorm en het materiaalgebruik (Onix architecten).

Centraal in het gebied wordt een openbare parkruimte met een speelplek
gemaakt, die ook voor de omliggende buurten functioneert. De oude
historische route wordt een openbare langzaamverkeerroute, die het
Oosteinde verbindt met de Julianastraat via de speelplek. Aan het Oosteinde
is plek voor een vrijstaande woning.
In de voorbeeldverkaveling is bij zalencentrum Meursinge de omzetting van
zalencentrum naar een kleinschalig appartementencomplex getekend, die
qua maat past bij de overige bebouwing aan de Hoofdstraat.
De zalen en het voormalige hotelgedeelte zijn in deze opzet gesloopt en
vervangen door een nieuwe achterbouw. De karakteristieke voorbouw aan
de Hoofdstraat is gehandhaafd. In het appartementencomplex Meursinge
kunnen acht appartementen worden ondergebracht. Het parkeerterrein
is achter de bebouwing gesitueerd. Wanneer het parkeren ondergronds
wordt opgelost kunnen er meer appartementen worden gerealiseerd, maar
zal de karakteristieke voorbouw moeten worden herbouwd. Op het terrein
van Meursinge, aan de Wilhelminastraat, kunnen 3 vrijstaande woningen
worden gebouwd, die qua maat en kaveldiepte aansluiten op de bestaande
woningen.

Referentiefoto van woningen met informele uitstraling door de kapvorm en het materiaalgebruik (d’Ambrosia architecture).
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Voorbeelduitwerking:
Wonen in dorpse, kleinschalige appartementengebouwen.
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6.6 Optie voor woningen en/of appartementen op locatie
Zandhoeklaan.

Anno 2008 zijn er voor de locatie Zandhoeklaan door marktpartijen studies
gedaan naar een mogelijke woningbouwontwikkeling. Omdat de locatie
past binnen de visie: inbreiding boven uitbreiding, is ook voor deze locatie
een voorbeeldverkaveling gemaakt. Hierin zijn langs de Zandhoeklaan 2
kleinschalige, vrijstaande appartementencomplexen getekend, die zich
voegen in het straatbeeld van de bestaande boerderijen en huizen langs de
Zandhoeklaan. De appartementencomplexen zijn langwerpig en haaks op
de Zandhoeklaan georiënteerd. In de voorbeeldverkaveling is ruimte voor
10 appartementen. De bestaande, waardevolle bomen aan de westzijde
worden gehandhaafd en parkeren vindt achter de bebouwing plaats.
Anno 2009 zijn er kansen dat het plangebied van de locatie wordt uitgebreid.
Aandachtspunt voor een eventuele verdergaande planontwikkeling is dat er
geen grote, massale volumes met dezelfde architectuur mogen verrijzen
langs een aaneengesloten gevelwand. Bij vernieuwing van de vrijstaande,
pandsgewijze gegroeide structuur moet per woning of per gebouw een
verschillende architectonische uitstraling uitgangspunt zijn.
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Wonen achter de houtwallen.
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6.7 Optie voor levensloopbestendige woningen op locatie
sporthal Börkerkoel.

Bij de vorming van de Brede School is het van belang dat er een sportlokaal
wordt opgenomen in het te delen gebouw, zodat kinderen geen leertijd verliezen op de weg van en naar het sportlokaal. Dit heeft echter ook tot gevolg
dat de kinderen niet meer gymmen in de bestaande sporthal Börkerkoel.
Hierdoor bestaat de kans dat de exploitatie van de Börkerkoel niet meer
rond te krijgen is. Of dit wel of niet gebeurt moet voor de ontwerpfase van
de Brede School bekend zijn.
Mocht namelijk de exploitatie van de Börkerkoel niet meer houdbaar zijn,
dan zal het sportlokaal tijdens de ontwerpfase van de Brede School opgeplust moeten worden naar een volwaardige sporthal. Op het terrein van de
Börkerkoel kunnen dan levensloopbestendige woningen worden gebouwd.
Omdat de gemeente de regie heeft over deze locatie in plaats van een private partij, is de kansrijkheid voor realisatie groter.

Referentiefoto (Feekes & Colijn Architecten).

In de voorbeeldverkaveling worden er 17 levensloopbestendige woningen
met een slaapkamer op de begane grond gebouwd. Deze zijn gesitueerd
langs de houtwallen van de locatie Börkerkoel. Zoveel mogelijk worden de
bestaande bomen gehandhaafd. Het woongebied is via de Oude Beilerweg
en het Kieveen verbonden met het dorp.

Referentiefoto (Feekes & Colijn Architecten).
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Wonen in een buurt.

78

Structuurvisie Westerbork gemeente Midden - Drenthe

6.8 Geen grootschalige sloop en inbreiding, maar groot onderhoud
van de bestaande woningen in de Bomenlanenbuurt.

Deze sfeervolle buurt wordt gekenmerkt door eenvoudige en betaalbare
woningen, die in een waardevolle stedebouwkundige setting geordend zijn
langs een openbare ruimte van lanen, die leiden naar de groene open ruimte
langs de Roesinghkamplaan. Grootschalige sloop en herstructurering is niet
wenselijk omdat de structuur van de wijk kwalitatief goed is, de openbare
ruimte goed aansluit op het dorpse karakter en de woningvoorraad belangrijk
is voor de in het dorp gewenste hoeveelheid betaalbare woningen.

Referentiefoto van gerenoveerde naoorlogse woningen in Heerlen
(Bouwhulpgroep Eindhoven).

In plaats van sloop en herstructurering moet groot onderhoud plaatsvinden,
want woningtechnisch voldoen de woningen niet meer. Het onderhoud
betreft bijvoorbeeld: vernieuwing van kozijnen, ramen en deuren, muur-,
vloer- en dakisolatie, vervanging van cv-installatie. Tevens kunnen aan de
achterzijde van de woningen voorzieningen worden aangebracht waarmee
een aanbouw technisch mogelijk wordt. Indien gewenst kunnen bewoners
de mogelijkheid krijgen om voor een meerprijs aanvullende maatregelen
door te voeren, zoals renovatie van keuken, toilet of badkamer. Tevens kan
worden besloten om de opgeknapte woningen te koop aan te bieden aan de
bewoners.
Bovenstaande bouwkundige renovatie is met succes door de woningstichting
Wonen-Zuid uitgevoerd in Heerlen Stad Oost in de Witte Wijk. Mogelijk
kan deze wijkaanpak als voorbeeld dienen voor de aanpak van de
Bomenlanenbuurt.

Referentiefoto van gerenoveerde naoorlogse woningen in Heerlen
(Bouwhulpgroep Eindhoven).
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Wonen in een ensemble in het bos.

gemeentewerf

De locatie is uniek gelegen in het bos en vlakbij de voorzieningen.
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De locatie is uniek gelegen in het bos en vlakbij de voorzieningen.

6.9 Optie voor seniorenwoningen en appartementen op locatie
gemeentewerf.

Recent wordt nagedacht over de toekomst van de gemeentewerf in Westerbork. Een optie waaraan wordt gedacht is om de gemeentewerf te verplaatsen naar het bedrijventerrein de Noesten. De huidige locatie van de
gemeentewerf komt dan vrij. Omdat het terrein vlak bij de voorzieningen
van het dorpshart Westerbork ligt en op een unieke, groene plek in het
Padenbos is het terrein van de gemeentewerf geschikt om een aantal luxe
seniorenwoningen/appartementen te bouwen in de vorm van een modern
‘esemble’ in het bos.
Omdat het gaat om een unieke plek in Westerbork en de gemeente de regie
heeft over deze locatie kunnen er hoge eisen aan de beeldkwaliteit worden
gesteld. Uitgangspunt is dat een architectonisch ensemble wordt ontworpen dat goed wordt ingepast in het bos. Het kan bijvoorbeeld een hofachtig
karakter krijgen met een meer gesloten of een meer open karakter. Omdat
de locatie op afstand ligt van de bestaande bebouwing van Westerbork kan
de architectuur modern en eigentijds zijn.
Referentiefoto van een ensemble van woningen en appartementen ingepast in een bosrijke
omgeving.

Referentiefoto van een hofachtig ensemble van woningen en appartementen.
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Een hofje met starterswoningen aan het Westeinde
en twee vrije kavels langs de Kerkhoflaan.

De locatie ligt aan het Westeinde nr. 27.

Schetsverkaveling voor een hofje met starterswoningen (Compositie 5 stedenbouw).

De locatie ligt aan de Kerkhoflaan.

Afdruk van het bestemmingsplan waarin de locatie voor de twee vrije kavels is aangegeven
plus de aantekening van Bureau Alle Hosper met de vraag of het mogelijk is de volumes van de
woningen wat terug te schuiven, zodat de voortuinen groter en dus groener worden.
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6.10 Lopende planvorming voor kleinschalige
dorpsinbreidingen.

Westeinde

Kerkhoflaan

De bouw van betaalbare woningen is voor het dorp een grote wens om het
vertrek van de jeugd uit Westerbork te voorkomen (zie paragraaf 1.2).
Langs het Westeinde is daarom een initiatief gestart voor de bouw van
starterswoningen aan een kleinschalig hofje waarop grote dorpsbomen en
hagen worden geplant.

In het bestaande bestemmingsplan zijn twee vrije kavels opgenomen langs
de Kerkhoflaan, die tot op heden niet zijn ingevuld. Aan deze planvorming
zijn twee aspecten van belang:

De inbreiding voldoet aan de doelstelling van de structuurvisie wat betreft
inbreiding in plaats van uitbreiding. Tevens wordt er gebouwd in een categorie waar het dorp behoeft aan heeft, nl. starterswoningen.

Beleidsmatige aspecten:
De locatie valt niet onder een waardevolle groene plek in het dorp (zie
visiekaart paragraaf 4.2). De inbreiding voldoet aan de doelstelling van de
structuurvisie wat betreft inbreiding in plaats van uitbreiding.
Belevings- en gebruiksaspecten:
De belangenvereniging en met haar veel andere bewoners hebben aangegeven dat deze groene plek voor het dorp niet alleen van belang is als
waardevol dorpsgroen, maar ook van groot belang is voor het parkeren als
er een begrafenis is vanuit de aula bij de kerk of als er huwelijken plaatsvinden bij de kerk en het Oude Raadhuis. Tot slot wordt het terrein gebruikt
voor evenementen.
Afweging aspecten:
De structuurvisie geeft in de afweging van de aspecten prioriteit aan de
belevings- en gebruiksaspecten. Hiervoor zijn twee redenen.
Ten eerste is het voordeel van het beleidsmatige aspect relatief klein, omdat
het om twee woningen gaat en deze woningen niet speciaal zijn toegewezen
voor starters of ouderen (doelgroepen die in Westerbork in de periode 20092020 prioriteit hebben).
Ten tweede is het voordeel van het belevings- en gebruiksaspect relatief
groot, omdat door extra parkeervoorzieningen (in grasbetonklinkers) en
een aantal extra bomen te planten de locatie Kerkhoflaan, zowel kan uitgroeien tot een waardevolle groene plek als ook een bijdrage kan leveren
aan de verlichting van de parkeerdruk in het centrum van Westerbork.

						

structuurvisie Westerbork gemeente Midden-Drenthe

83

84

Structuurvisie Westerbork gemeente Midden - Drenthe

hoofdstuk 7

Aanzet tot prioritering van
de projecten
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4
1a

7.1 Ontwikkelingsvolgorde.

Bij de ontwikkeling van de projecten denkt de gemeente aan de volgende
prioriteiten:
1a. Eerste prioriteit in de ontwikkelingsvolgorde is de verbouw c.q. herbouw
van de boerderijen langs de Hoofdstraat. De gemeente schakelt een ervaren
supervisor van de welstandsorganisatie Drents Plateau in om samen met de
gemeente de ver- en/of herbouw van de betreffende boerderijen succesvol
te begeleiden.
1b. Parallel aan de herontwikkeling van de boerderijen langs de Hoofdstraat
werkt de gemeente aan de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Brede
School. De nieuwe locatie (het Kassencomplex) zorgt ervoor dat er drie
andere locaties (de oude schoollocaties en mogelijk de sporthal) vrijkomen
voor woningbouwontwikkeling.
2. Tweede prioriteit in de ontwikkelingsvolgorde is het ontwikkelen van
starterswoningen op het bijveld van VKW, omdat hier in het dorp veel
behoefte aan is. In goede samenwerking tussen gemeente en VKW kan
deze locatie worden ontwikkeld. Inmiddels zijn er in Nederland meerdere
ontwikkelaars gespecialiseerd in het bouwen van starterswoningen. Advies
is om deze gespecialiseerde ontwikkelaars kansen te bieden in Westerbork.

bos
laan/bomenrij
bebouwing
weg
water
sloot
es
waardevol open landschap (agrarisch)
waardevolle open groene plekken
beekdal
historisch dorp
Oosteinde-Hoofdstraat-Westeinde
kansen voor kleinschalige dorpsinbreidingen
reserve-locatie voor een kleinschalige dorpsuitbreiding,
die (indien noodzakelijk) gaat spelen op de langere termijn
(na 2020)

3. Derde prioriteit in de ontwikelingsvolgorde is de ontwikkeling van de
locaties rondom het G. Van Weezelplein. Locaties die wezenlijk zijn om een
nieuw, gezellig en groen dorpshart te maken, maar die er niet van vandaag
op morgen hoeven te staan. Helder is dat deze twee locaties zowel van de
ontwikkelaars als ook van de gemeente een bovengemiddelde inspanning
verlangen om de vereiste ambities te halen. Dit in het belang van de
belangrijkste plek in Westerbork.
4. Vierde prioriteit in de ontwikkelingsvolgorde hebben de locatie van de
Zandhoeklaan en de locatie achter de boerderijen van Meursinge.
Op termijn kunnen deze locaties vrij komen voor woningbouw. De gemeente
hoeft hierin niet het voortouw te nemen, omdat door in te zetten op de
Brede School en de vrijkomende school- en sporthallocatie er voldoende
bouwmogelijkheden voor de eerstkomende jaren voorhanden zijn.

1 volgorde van ontwikkeling
etc.
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7.2 Mate van beeldregie.

Ook in de architectonische sturing door de gemeente en de provinciale
welstand is een prioritering aan te brengen:
1. Extra hoge beeldregie is vereist voor de ver- en of herbouw van de
boerderijen langs de Hoofdstraat en de ontwikkellocaties langs het G. Van
Weezelplein. Deze ontwikkelingen gaan in hoge mate bepalen of er meer
dorpse kwaliteit komt in de hoofdstructuur van Westerbork: Westeinde - G.
van Weezelplein - Hoofdstraat - Oosteinde. Sterke architectonische sturing
van de gemeente en van de welstandsorganisatie Drents Plateau is op deze
locaties noodzakelijk.
2. Hoge beeldregie is vereist voor de ontwikkeling van de nieuwe Brede
School en de locatie Meursinge achter de boerderijen aan de Hoofdstraat.
Reden hiervoor is dat de nieuwe Brede School op een beeldbepalende plek in
het dorp komt te liggen en dat de locatie achter Meursinge van historische
waarde is en niet zomaar bebouwd kan worden.
3. Gemiddelde beeldregie voldoet voor de overige bouwlocaties, die allen
niet op beeldbepalende of historische plekken langs de hoofdstructuur liggen
en veelal door geboomte omgeven zijn (deze moeten dus wel gehandhaafd
worden).

bos
laan/bomenrij
bebouwing
weg
water
sloot
es
waardevol open landschap (agrarisch)
waardevolle open groene plekken
beekdal
historisch dorp
Oosteinde-Hoofdstraat-Westeinde

beeldregie: gemiddeld
beeldregie: hoog
beeldregie: extra hoog
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7.3 Uitvoeringsparagraaf.

Waarom een uitvoeringsparagraaf?
Sinds de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het voor
gemeenten wettelijk verplicht geworden om in de structuurvisie aan te geven
hoe de gemeente denkt de daarin genoemde ontwikkelingen te realiseren.
Onder andere moet dus worden aangegeven hoe de ontwikkelingen worden
gefinancierd. Daarvoor is een uitvoeringsparagraaf als deze de meest
geëigende weg.
De Wro biedt gemeenten de mogelijkheid om bovenplanse kosten te verhalen
door een in te stellen fonds waarvoor bijdragen worden gevraagd in de op te
stellen exploitatieplannen (artikel 6.13 lid 7 Wro).
Ook kunnen in anterieure overeenkomsten financiële bijdragen aan
ruimtelijke ontwikkelingen worden bedongen (artikel 6.24 lid 1 Wro).
Het betreft hier in feite in beide gevallen vormen van bovenplanse verevening,
in het ene geval via de publiekrechtelijke route, in het andere geval via de
privaatrechtelijke route. Onder bovenplanse kosten worden zowel verstaan
kosten voor bovenplanse (bovenwijkse) voorzieningen als locatieverevening.
Voor zowel bovenplanse verevening via het exploitatieplan als via één of
meer anterieure overeenkomsten is een basis in de structuurvisie vereist.
Meer concreet houdt dit vereiste in dat de locaties ten laste waarvan de
bijdragen komen als wel de locaties / voorzieningen waaraan de bijdragen
ten goede komen in de structuurvisie moeten worden benoemd en dat de
onderlinge samenhang tussen de winst- en verlieslocaties / voorzieningen
moet worden aangegeven. Dit zal in deze uitvoeringsparagraaf gedaan
worden.

						

Inhoud uitvoeringsparagraaf
Deze uitvoeringsparagraaf bestaat uit de volgende onderdelen:
•
Beschrijving bovenplanse openbare voorzieningen
•
Beschrijving (her)ontwikkelingslocaties waarop een tekort 		
(onrendabele top) wordt verwacht
•
Verkenning van (her)ontwikkelingslocaties waarop een overschot
kan worden verwacht
•
Omschrijving samenhang tussen de winst- en verlieslocaties en
voorzieningen
Een en ander zal zowel beschrijvend als schematisch worden weergegeven.
In het schema worden de bovenplanse openbare voorzieningen en de
tekortlocaties enerzijds en de overschotlocaties anderzijds benoemd.
In de daarna volgende omschrijvingen wordt de samenhang tussen de
diverse locaties en voorzieningen beschreven.
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Beschrijving Uitvoeringsparagraaf
Om bovenplans te kunnen verevenen tussen winstlocaties enerzijds en
tekortlocaties en openbare voorzieningen anderzijds dient er samenhang
te bestaan tussen deze locaties / voorzieningen. In deze paragraaf zal de
samenhang tussen de in het schema genoemde locaties / voorzieningen
worden aangegeven.
Bovenplanse openbare voorzieningen
•
Aanplant eikenbomen in o.a. Timmerholt en Hooimaveld
Door de aanplant van eikenbomen ontstaan boomrijke randen, die passen
bij het Drentse landschap. Deze aanplant zorgt voor een upgrading van
het karakteristieke landschap in en rondom het dorp en een toename van
de belevingswaarde. Daardoor bestaat samenhang met alle in het schema
genoemde overschotlocaties .
•

Vervanging duikers door bruggen in Elperstraat en 			
Zwiggelterstraat
Indien de duikers worden vervangen door bruggen zorgt dat voor een
betere beleefbaarheid van de beek en het meer ecologisch functioneren
ervan. Evenals voor de aanplant van de bomen geldt dat dit een voordeel
voor het gehele dorp oplevert. Er bestaat derhalve samenhang met alle in
het schema genoemde overschotlocaties.
•
Beklinkerde (parallel)weg Orvelterstraat
De aanleg van deze (parallel)weg dient als ontsluiting voor de ontwikkeling
op het voormalige AZC-terrein, indien deze wordt gerealiseerd. Mocht de
(parallel)weg als bovenplanse voorziening worden bestemd, dan is hiermee
de samenhang met de ontwikkeling op het terrein gegeven.
•
Herinrichting G. Van Weezelplein
Dit plein geldt als het sociale hart van Westerbork. Op deze plek worden
de markt en dorpsevenementen en feesten gehouden, en de bus stopt er.
De inrichting van het plein laat echter te wensen over; het ligt er stenig
en troosteloos bij. Een nieuwe aankleding van het plein moet burgers
en bezoekers een gezellig en groen dorpshart bieden. Door de functie
die het plein voor alle inwoners van Westerbork heeft, is de samenhang
tussen de herinrichting van het plein en alle in het schema genoemde
overschotlocaties gegeven.
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7.3 Uitvoeringsparagraaf.

•
Uitbreiding parkje Lindelaan
De uitbreiding van het parkje maakt deel uit van de ontwikkeling van
een nieuwe supermarkt met appartementen en twee twee-onder-eenkapwoningen, dan wel, indien de supermarkt niet wordt verplaatst,
de realisatie van de appartementen en de woningen zonder nieuwe
supermarkt. Deze ontwikkeling vindt plaats in het gebied Westeinde/
Roesinghkamplaan/Lindelaan. De uitbreiding van het parkje zorgt
voor een prettiger leefklimaat en groenere leefomgeving voor de
bewoners van de nieuwbouwwoningen en –appartementen, waarmee
de samenhang met deze woningbouw is gegeven.
•

Aanleg parkeerterrein aan Westeinde,
hoek Roesinghkamplaan
Dit parkeerterrein wordt aangelegd ten dienste van het publiek dat
gebruik maakt van de voorzieningen in het centrum van Westerbork.
Hiermee wordt de parkeerdruk in het centrum verlicht, iets wat de
leefbaarheid voor iedereen in het dorp ten goede komt. Hiermee
is de samenhang gegeven, niet alleen met de direct aanliggende
overschotlocatie (de woningbouw aan de Roesinghkamplaan /
Lindelaan, maar met alle in het schema genoemde overschotlocaties.
•

Aanleg straatje voor halen en brengen bij Brede School,
aanleg parkeerterrein en verplaatsing skateveld
De Brede School wordt een multifunctioneel gebouw, dat gedurende een
groot deel van de dag in gebruik zal zijn. Afdoende parkeergelegenheid
en een goede afwikkeling van de verkeersstromen zijn daarbij
belangrijk. Dit voorkomt ergernis bij zowel bezoekers van de Brede
School als bij omwonenden en bewaart de rust in het dorp, hetgeen de
leefbaarheid van het dorp ten goede komt. Daarmee is de samenhang
gegeven met alle in het schema genoemde overschotlocaties.
Het skateveld heeft een belangrijke sociale functie in Westerbork. De
aanwezigheid hiervan maakt dat jongeren minder op andere plaatsen
in het dorp aanwezig zullen zijn op een manier die soms als overlast
kan worden ervaren. Hiermee is de samenhang gegeven tussen
de verplaatsing van het skateveld en alle in het schema genoemde
overschotlocaties.

Tekortlocaties
•
Revitalisering bedrijventerrein De Noesten
Het huidige bedrijventerrein moet worden gerevitaliseerd om beter in te
spelen op de lokale vraag (kleinere bedrijven) en de kwaliteit en leefbaarheid
op peil te houden. De revitalisering betreft een financieel kostbare en
onrendabele operatie. Overwogen wordt om een kleine uitbreiding aan het
bedrijventerrein te realiseren. Deze uitbreiding is als overschotlocatie in
het schema opgenomen.
Gezien de ligging naast het huidige bedrijventerrein en de functie die de
uitbreiding heeft als aanvulling op het huidige bedrijventerrein bestaat er
samenhang tussen de uitbreiding en de revitalisering.
Echter, de revitalisering heeft zijn weerslag op Westerbork als geheel.
Een bedrijventerrein met kleinere bedrijven past beter bij het karakter van
het dorp; bovendien zorgen kleinere bedrijven over het algemeen voor minder
overlast (geurhinder, geluidhinder, verkeersstromen) dan grote bedrijven.
Omdat de revitalisering het gehele dorp ten goede komt bestaat er naast
samenhang met de eventuele uitbreiding van het bedrijventerrein tevens
samenhang met de overige in het schema genoemde overschotlocaties.
•
Bouw Brede School
De Brede School biedt basisschool De Wegwijzer en basisschool De Lindelaar
nieuwe huisvesting. Tevens kunnen de peuterspeelzaal en de dag-ennaschoolse opvang hier een plaats krijgen, evenals tal van verenigingen en
maatschappelijke en culturele functies. Ook wordt een sporthal opgenomen
in het te delen gebouw.
De samenhang is met name gegeven voor de vrijkomende locaties van de
twee scholen. Immers, zonder verplaatsing van de scholen geen ruimte
voor woningbouw.
De vrijkomende locaties van De Wegwijzer en De Lindelaar zijn als
overschotlocaties in het schema opgenomen. Dezelfde samenhang bestaat
met de vrijkomende locatie van de huidige sporthal Borkerkoel. Ook op
deze locatie kan dan woningbouw plaatsvinden en deze locatie is dan ook
eveneens opgenomen als overschotlocatie in het schema.
Vanwege de functie die de Brede School zal vervullen voor het dorpsleven
in geheel Westerbork, bestaat echter ook samenhang met de overige in het
schema genoemde overschotlocaties.

•
Herinrichting Oosteinde-Hoofdstraat-Westeinde
Het weer dorpseigen en toeristisch aantrekkelijk maken van deze
hoofdverkeersader door Westerbork zorgt voor een algehele upgrading
van het dorp. Hiermee is de samenhang gegeven met alle in het schema
genoemde overschotlocaties.
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Colofon

Bureau Alle Hosper
landschapsarchitectuur & stedebouw
Postbus 5231, 2000 CE Haarlem,
tel. 023 - 531 70 60, fax 023 - 531 81 60
e-mail: info@hosper.nl
website: www.hosper.nl

Belangenvereniging dorp Westerbork
Lindelaan 35, 9431 CJ Westerbork

Ronald Bron - landschapsarchitect
Hilke Floris - landschapsarchitect
Remco Rolvink - architect
Ellemijk Marks - stedebouwkundige
Mark van der Heide - stedebouwkundige

Experts ‘expert-ochtend’ open atelierdagen
Haiko Meijer - Onix Architecten
Hans Jonkers - verkeerskundige gemeente Groningen
Gerrit van Werven - locale en regionale economische 				
		
ontwikkeling
Henk Kloen - Centrum Landbouw en Milieu
Dhr. De Boer - dorpsexpert Westerbork
Dhr. Nieuwschepen - dorpsexpert Westerbork

G. Bouwman
S. Mellema
A. Veldkamp

Gemeente Midden-Drenthe
Postbus 24, 9410 AA Beilen
tel. 0593 53 92 22, fax 0593 53 93 90
e-mail: gemeente@middendrenthe.nl
website: www.middendrenthe.nl
Hessel Posthuma - projecleider 1e fase
Roelof Engbers - projectleider 2e fase
Ellen Folkerts - volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Ruud Dörfel - stedenbouwkundige
Astrid Karsten - economische zaken
Hanneke van Daatselaar - landbouw, landschap en plattelandsontwikkeling
Dirk Beugel - contactambtenaar dorpen en recreatie en toerisme
Jan Darwinkel - contactambtenaar dorpen en onderwijshuisvesting
Geert van de Logt - verkeer en vervoer
Ger van de Veen - bouwzaken
Theo Metz - sport
Provincie Drenthe
Postbus 122
9400 AC Assen
e-mail: post@drenthe.nl
website: www.drenthe.nl
Marieke Blom - wonen
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