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Voor u ligt het ontwerp van de Intergemeentelijke
5tructuurvisie Leek-Roden. De vele reacties op het

Kredietcrisis

eerder gepresenteerde voorontwerp en de lagere

Dat de kredietcrisis invloed heeft op de
uitvoeringsmogelijkheden valt is niet te ontkennen.
De woningmarkt is verslechterd en niemand kan
voorspellen in welk tempo die weer verbetert.

opgave voor woningbouw zijn de basis voor deze
nieuwe visie.

Toekomstgericht
In overleg met de maatschappelijke organisaties
hebben we binnen de kaders van de regiovisie
Groningen Assen een gebiedsgerichte en
grensoverschrijdende visie ontwikkeld. Bij de

stedenbouwkundige vormgeving is steeds gewerkt
vanuit het landschap. Drie landschapstypen vormen
samen de unieke identiteit van dit gebied. Die

identiteit komt in alle onderdelen terug. Ook de
eigen identiteit van de verschillende kernen en hun
ontwikkelingsmogelijkheden zijn basiselementen voor
de visie.

Vergeleken met het voorontwerp, zijn in het ontwerp
de kernwaarden behoud en ontwikkeling bijgesteld en

gebruikt als toetsingskader.

Dat wil niet zeggen dat de omvang van de
woningbehoefte met deze crisis is gedaald. Zorgvuldig
zal moeten worden bezien op welke wijze in de
veranderde marktomstandigheden invulling aan de
woningbehoeftebehoefte kan worden gegeven. Dat

doen we op lokaal en regionaal niveau.

Stap voor stap uitvoeren

Wij benadrukken hier dat de Intergemeentelijke

Structuurvisie een lange termijn visie is, die stap voor
stap wordt ingevuld. De feitelijke uitwerking wordt
afgezet tegen de actualiteit. De IGS is zo opgesteld

dat we kunnen versnellen of vertragen wanneer dat
nodig is. De uitvoering wordt gevolgd. Waar nodig
wordt het tempo aangepast. Vooral de ontwikkelingen

van de mobiliteit en de woningbouw (kwantitatief en
Ambitie voor lange termijn

Uit de visie spreekt een duidelijke ambitie voor dit
gebied voor de lange termijn. Deze ambitie blijkt onder
meer uit:
De hoogwaardige woon- en werkmilieus;
Het binnendorps bouwen;

De inzet van nieuwe gebieden voor woningbouw

en werkgelegenheid;
De forse investeringen in het bestaande, unieke
landschap als drager voor de bebouwing, zowel

in de woonwijken als in het omringende
landschap;
Een goede ontsluiting voor auto, openbaar
vervoer, fietser en wandelaar;
Het behoud van de identiteit van de kernen;
De goede ontwikkelingskansen voor de kernen,
passend bij de functie die Leek en Roden hebben
in de regio Groningen Assen;
Het grensoverschrijdende karakter van de visie.
FunctietoedeJing is in de visie niet gebaseerd op

gemeente of provinciegrenzen, maar bepaald
vanuit het gebied als geheel, als ware er geen
grenzen.

Betrokkenheid bevolking
De vele inspraakreacties op het voorontwerp zijn
betrokken bij de opstellng van de visie. In een
reactiedocument inspraak hebben wij aangegeven
hoe wij daarmee zijn omgegaan. De wensen van
de maatschappelijke organisaties, verenigd in de
klankbordgroep, hebben de visie in belangrijke mate
mee bepaald.. Alle stuurgroepleden waarderen deze

inbreng. Ook wanneer we het niet altijd met elkaar
eens zijn.

Wij hopen en verwachten diezelfde betrokkenheid

bij de uitvoering. Ook van de organisaties, die zich
minder in de visie kunnen vinden. Wij blijven alle

maatschappelijke organisaties uitdagen met ons mee te
denken.

kwalitatief) worden nauwlettend gevolgd.
Met het opstellen van de IGS hebben wij

gezamenlijk een lange termijn fundament gelegd.
In de IGS zijn de belangrijkste keuzes voor het

gebied gemaakt: de hoofdstructuur van de
ontsluiting, de landschapsopgave als drager voor
woningbouw
en bedrijvigheid en de identiteit en
ontwikkelingsmogelijkheden van de kernen.

Van ambitie naar daden
De stuurgroep, gemeenten, provincies en Dienst
Landelijk Gebied presenteren de raden en staten een
samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering. Wij
zetten vervolgens samen de visie om in daden. Dat
kunnen we niet alleen. Daarbij hebben we ook de inzet

van de verschillende marktpartijen nodig en hogere
overheden. Voorbeelden daarvan zijn de versterking
van het winkelcentrum in Leek, de invulling van de as
van Leek naar Tolbert, het vormgeven en herprofileren
van de verouderende bedrijventerreinen en de forse

landschapsopgave.
Andere thema's

Dit ontwerp voor de Intergemeentelijke Structuurvisie
Leek-Roden is een visie waar we samen met de

maatschappelijke organisaties hard aan hebben
gewerkt. Wij presenteren u deze visie met

waardering voor de enorme inzet van de leden van
de klankbordgroep. Deze mensen zijn vanaf 2004
betrokken bij het tot stand komen van de visie. Zonder
hen had de visie niet de kwaliteit gekregen die hij nu
heeft. We hadden een lange adem nodig, maar kunnen
samen tevreden zijn met het resultaat: een visie met
draagvlak bij de bevolking van beide gemeenten. Wij
staan nu samen voor de uitvoering. Wij zijn er klaar
voor!

j.H. van der Laan, voorzitter
Namens de stuurgroep ontwerpopgave Leek-Roden
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2.1 LEESWIJZER

,

I

Inleiding

Ontwerp

Oe Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden is
opgedeeld in 9 hoofdstukken. Aan de ies zijn drie

In hoofdstuk 5, 6, 7 en 8 wordt het ontwerp
toegelicht. Omdat het landschap de belangrijkste

rapporten gekoppeld: de PIanMER Intergemeentelijke

drager is van de ontwikkelingen in het gebied is dit

Structuurvisie Leek-Roden (rapport Arcadis dd 24
maart 2009), de Studie Hoofdontsluiting (rapport

Provincie Groningen dd 3 februari 2009) en Second
opinion Studie Hoofdontsluiting Leek-Roden (rapport

deel van het ontwerp als eerste behandeld, daarna
volgen de infrastructuur, de bebouwing op hoofdlijnen

en het ontwerp voor de deelgebieden.

dd. 14 oktober 2008)

In hoofdstuk 2 wordt het ontwerp op hoofdlijnen

toegelicht met een bijbehorende plankaart. Deze
plankaart is de formele structuurvisiekaart. Daarnaast
is het ruimtelijk ontwerp opgenomen met een
bijbehorende plankaart. Deze kaart laat de ruimtelijke
kwaliteiten zien van het ontwerp en de ruimtelijke
samenhang met zowel de bestaande dorpen als met
het bestaande landschap. Beide kaarten vormen het
uitgangspunt voor verdere ontwikkeling.

Ontwikkel i ngsstrateg ie

In hoofdstuk 9 wordt de ontwikkelingsstrategie
behandeld. Hier wordt uiteengezet hoe het ontwerp
stap voor stap in kleine fases kan worden uitgevoerd

in afgeronde gehelen. Tevens komt hier aan de orde
hoe transformaties van bestaande bedrijvengebieden
en centrum-dorpse ontwikkelingen kunnen worden

opgezet.

De plankaart op hoofdlijnen geeft de aanduiding van
de bestemming van de gebieden aan en plaatst deze
in de landschappelijke hoofdstructuur. De ruimtelijke
plankaart is meer verfijnd. Hierbij moet wel worden

opgemerkt dat ook hier de intentie voor de te bereiken
ruimtelijke en functionele kwaliteiten voorop staan.
Met name voor structuren, zoals lanen en langzaam
verkeer routes, is een beeld geschapen dat inzet op
de compleetheid van een totaal netwerk. Een exacte
uitwerking per deelgebied zal later moeten uitwijzen
waar deze structuren precies worden ontworpen.
De omschrijving van het planproces is grafisch

weergegeven voor de periode juni 2004 - april 2009.
Een uitgebreide procesbeschrijving iS opgenomen in

de bijlagen. Hoofdstuk 2.S geeft weer hoe de opgave
is gekoppeld aan de Regiovisie Groningen-Assen.

Ook wordt hier ingegaan op een actualisering van de
opgave die tussentijds heeft plaatsgevonden.

Kernwaarden
Hoofdstuk 3 geeft de kernwaarden weer die zijn
opgesteld, zowel vanuit het behoud van bestaande
kwaliteiten van het landschap en van de dorpen,
alsmede de kernwaarden die zijn gericht op
ontwikkeling.
Het aspect duurzaamheid speelt een belangrijke

rol bij de ontwikkeling en is apart omschreven.
De kernwaarden zijn belangrijke toetsingscriteria
proces tevens een grote rol
gespeeld in de verwerking van resultaten uit de
plan
MER, maar ook in de communicatie met bewoners
en hebben in het plan

van Leek en Roden.

Relatie met het pianMER
Hoofdstuk 4 laat op hoofdlijnen de afstemming met
het pianMER zien die heeft plaatsgevonden op drie

momenten in het planproces.

Inleiding i i
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2.2 ONTWERP OP HOOFDLIJNEN
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Opgave en planningshorizon
De ies (Intergemeentelijke Structuurvisie) Leek-Roden is
een structuurvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van de
gemeente Leek en de omgeving van Roden in de gemeente

Noordenveld voor de periode 2010-2030. Deze visie is een
uitwerking van de Regiovisie Groningen-Assen 2030 voor
het gebied Leek-Roden.

De visie voorziet in een uitbreiding, transformatie en

revitalisering van de dorpen Leek en Roden, en de kernen
Zevenhuizen, Oostwold, Nietap, Tolbert en Nieuw-Roden
binnen een landschappelijk raamwerk.

De omvang van de opgave is uitgedrukt in een maximale
hoeveelheid toe te voegen woningen van 5850, waarvan
1400 reeds gepland. Voor de werkgelegenheid is naast

in de dorpen en langs de wegen waaraan wordt gewoond

wordt gegarandeerd en waarbij sluipverkeer over wegen en
straten die daarvoor niet geschikt zijn wordt tegengegaan,
ten gunste van de kwaliteit van het langzame verkeer.

Om dit te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat het
bestaande wegennet wordt aangevuld met een nieuwe

hoofdontsluitingsweg ten westen van Leek. Deze weg
wordt aangesloten op de Al en verbonden met NieuwRoden. Op deze manier wordt het totale netwerk van

wegen aantrekkelijk voor de ontsluiting en om aan te
wonen en werken.
Het openbaar vervoer wordt aantrekkelijk gemaakt door
de aanleg van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) op

twee stamlijnen: die van Roden naar Groningen en die van
Leek naar Groningen. Tevens is voorzien in een mogelijke
doorkoppeling van de stamlijnen tussen Roden en Leek.

revitalisering een ruimte beschikbaar voor 20 ha regionaal
georiënteerde bedrijvigheid bovenop 40 ha reeds in

Op deze manier ontstaat een netwerk dat flexibel gebruikt

ontwikkeling genomen bedrijvigheid. De visie voorziet in

vervoer.

een ruime opvangcapaciteit voor combinaties van wonen en
werken op diverse locaties.

Landschappelijk raamwerk
De basis van het landschappelijk raamwerk wordt

gevormd door de drie landgoederen, waarvan Nienoord
en Mensinge landschappelijk worden versterkt en Terheijl

landschappelijk wordt ontwikkeld met een landgoedgericht
recreatief programma.

Rondom de dorpen worden aan de landgoederen diverse
landschappelijke gebieden gekoppeld met ieder een eigen
karakter en een verschillende ontstaansgeschiedenis. Voor
een aantal van deze gebieden wordt een landschappelijke
versterking voorgesteld door ontwikkeling. In het
Wijkengebied, aan en in de bosstrook langs het Steenbergerveld en op het nieuwe landgoed Roden-Oost, wordt
de aanleg van nieuwe landschappelijke elementen zoals

wijken, bospercelen en houtwallen gecombineerd met een

kan worden al naar gelang de vraag in het openbaar

In de IGS wordt sterk ingezet op de realisatie en een

verfijning van een netwerk aan langzaam verkeer routes,
zowel van dorp naar landschap als tussen de dorpen in het
landschap. Het landschappelijk raamwerk is de basis voor
de samenhang in de routes.

Bebouwing
De realisatie van woon- en werkgebouwen is gericht
op de versterking van de identiteit van de 14 dorpen
en buurtschappen, waarbij het grootste deel van het
programma is gekoppeld aan de dorpen Leek- Tolbert,
Roden-Nieuw-Roden en Zevenhuizen. Het programma

is verdeeld over zowel de uitbreidingen van de centra
van Leek en Roden met centrum dorps wonen in
transformatiegebieden als over een aantal locaties aan
de rand van de dorpen. Deze locaties staan niet op

zichzelf maar worden nadrukkelijk in verband gebracht
met het omringende landschap. Zo is er Wonen in het
houtsingellandschap, Wonen aan de Wijken, Wonen aan het

en bedrijvenprogramma.
Voor andere gebieden wordt de landschappelijke

Wijkengebied, Wonen in het esdorpenlandschap en Wonen

versterking bereikt door de aanleg van typische

aan het landgoed. De verschillende bebouwingslocaties

zeer bescheiden woningbouw

landschappelijke beplantingen zoals houtsingels in het
houtsjngelgebied en rondom Zevenhuizen, en kleine bosjes
met houtwallen in het oude cultuurland rondom Roderesch

landschap ook in het woongebied centraal te stellen.
Ook voor de bedrijventerreinen staat de landschappelijke

en ten noorden van Roden.

identiteit centraal. Op het Leeksterveld aan de Al staat

Rondom de Steenbergerloop en bij de uitmonding van deze

van het grootste bedrijventerrein bij Roden (Bitseveld-

loop in het Peizerdiep voorziet de IGS in natuurontwikkeling
voor natte natuur. Om het landschappelijk raamwerk
compleet te maken en beleefbaar te maken wordt op

drie locaties een landschappelijk randpark aangelegd
en worden landschappelijke verbindingen gerealiseerd
die zowel in het buitengebied liggen als in de bebouwde
kom. De landschappelijke verbindingen worden in het
ontginningslandschap aangevuld met een waterstructuur
van wijken en kanalen. Daar waar de hoofdstructuur
ontbreekt wordt deze weer uitgegraven (in het centrum van
Leek en in het Wijkengebied) of nieuw gerealiseerd (in- en

rondom Zevenhuizen).

Infrastructuur
De ontwikkeling van de hoofdinfrastructuur is gericht op

de ontwikkeling van een wegennet waarbij in een goede
ontsluiting van zowel de bestaande dorpen als de geplande
nieuwe locaties wordt voorzien, een goede leefbaarheid

bevatten diverse woon

milieus door de identiteit van het

het houtsingellandschap centraal en bij de revitalisering
Haarveld) wordt de ligging in het esdorpenlandschap
beeldbepalend gemaakt. De twee buurtschappen Nietap en

Oostwold krijgen ieder een beperkte opgave om te kunnen
voorzien in de versterking van de kleine kernen. Op twee
locaties wordt de landschappelijke kwaliteit binnen de
dorpen versterkt door de toevoeging van landelijk wonen
in combinatie met recreatieve voorzieningen. Dit wordt

gerealiseerd bij Tolbert en aan de zuidkant van Roden.
Binnen de kernen vindt een kwalitatieve verbetering plaats
door de versterking en aanvulling op de landschappelijke

structuur (lanen en vaarten). In Leek wordt de verbetering
ook gerealiseerd door een revitalisering van de
industrieparken Diepswal en Oldebert.

Ontwerp op hoofdlijnen - ruimtelijk ontwerp
De IGS Leek-Roden is op hoofdlijnen vertaald in een
'ontwerp op hoofdlijnen'. Dit ontwerp is aangevuld met
een ruimtelijk ontwerp om met name de landschappelijke
ambities van de visie ruimtelijk inzichtelijk te maken.
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Landgoed, ontwikkeling (Terheijl E'n Roden-Oost)
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Wijkengebied, landschapsontwikkt'ling

ClQl

Steenbergerveld, landschapsontwikkeling mei recreatie
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Oud cultuurlandschap rondom Roderesch,landschapsversll'rking

Oud cultuurlandschap ten noorden van Roden,landschapsverstt'king

Houtsingellandschap
Buitenplaats Oostwold

Oeverontwikkeling

Infrastructuur
Bestaande hoofdinfrastructuur
Uitbreiding hoofdinfrastructuur, zoekgebied
HOV hoofdstructuur

Hoofdverbinding recreatief naar het buitengebied

Bebouwing
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Bestaande kern
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Reeds geplande uitbreiding
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Centrum-dorpse ontwikkeling, transformatie
Landelijk wonen binnen de dorpskern met maatschappelijkke en recreatieve functies

Ontwikkelingsgebied station Leek,met bijbehorend programma

Tolbertervaart West - Wonen tussen de houtsingels
Leek-Terheijl- Wonen aan hei

landgoed

Nieuw Nieuw-Roden - Wonen aan het wijkengebied
Roden Zuid - Wonen in het esdorpenlandschap
Zevenhuizen - Wonen aan de vaart

Nietap - Wonen in Nietap

Oostwold - Wonen in Oostwold

Werkgelegenheid

~e

($'J

æg

..

mi

LJ
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Technologiepark Roden, revilalisering

Woonlwerk aan de Tolbertervaart, revitalisering
Leeksterveld, werken langs de A7 (reeds gepland)

Leeksterveld, werken langs de Al (nieuw)
Wonen en werken in Zevenhuizen

Wonen en werken in Nieuw Nieuw-Roden

Projectgebied
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2.2 ONTWERP OP HOOFDLIJNEN: PLANKAART
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LEGENDA RUIMTELIJK ONTWERP

..
-J
ll
r~
(I

Landschap

ø_~

-

1.,,..---

0i
~:::~i

!.
~
~

Nieuwe woon

Bestaand lands(hap

landgoed
(weide. bos en laan)

Natuurontwikkeling
(beekdall
Boscomplex
Park

Park met vorzieningen
(sport, sclll. begraafplaats 'lIC.)
Lindelijk wonen, mei maatschappelijke en recreatieve functies
Recre.iieontwikkeling
Sportlelden, exactie locatie

locatie met specifieke

dorps/landschappelijke kwaliteit

eæ
1!

~
C!

-

Roden ~ Wonen in het esdorpenlandschap
Zevenhuizen ~ Wonen aan de vaan

Nieuw-Roden - Wonen aan hei wijkengebied

Leek(Tolben - Wonen tussen de houtsingel~

leek-Terheijl - Wonen aa het landgoed
Nietap - Wonen in Nietap
OoslWld - Duurzam wonen in OO~1WId

nog niei vastgelegd

.f
c:

Wa~rgang. hoofdstructuur

.l'''' ...i

Watergang, soms droogvallend

Structuren - Landschap

Wonen / werken

iUUUIU: Laan

~W:&1 Bestaande bebouwing

!

"f

..
I

~;;

ll~
C,~

i:
I.:":'
-E

tt! I

~.~

Watergang, substructuur

e..'

Houtwal. liutsingel
Houtwal XL

Beeldbepalend wItuurhistorisch lint
Entree landgoed

Structuren - Infrastructuur

! -I
---

-0..
-EJ
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Snelweg, A7

Hoofdstructuur autoverkeer

(2straaks - 1 rijban)

r=
ii

-

IhAI

t:
i:
::
~
L:

Reeds geplande bebouwing
(wonen)
R'leds geplande bebouwing
(bedrijv'ln)

Bescheiden cenirum-dorpse
ontwikkeling
Centrum-dorpse ontwikkeling

Woon/werklocatie met specifiek programma
Herstructurering won/werk

Bedrijvenierrein aan de A7

Bedrijvencampus in het 'lsdorpenlandschap

Stationsgebied Leek, inclusief bijbehorend

programma

Oriëntatiepunten
Belangrijk cultuurhistorisch gebouw
Nieuw orientatiepum in landgoed

C8-.

School

Hoofd~truÇ!uur openbaar vervoer (HOV)

C05J

Sportvelden

Toekomstige spoorlijn met zoekgebeid
voor ~tationslocatie

C~-:

Recreatievoorziening

Ruiterpad

c:ø=:

Voorzieningen

Hoofdstructuur langzaamv..rk.....
(primair fiets/Voet)

locatie
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2.3 RUIMTELIJK ONlWERP
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INTERGEMEENTELIJKE STRUCTUURVISIE

GEKOPPELDE DOCUMENTEN

COMMUNICATIE

juni 2004

Informatieavond

nov 2004

- - - -I
Opdracht PIanMER: Arcadis

jan 2005

Klankbordgroep

- -- -I
maa 2005

Workshops met

deskundigen
Ontwerpateliers:
gebiedskwaliteiten
juni 2005

Opstellen strategische
milieubeoordeling (SMB)

dec 2005

Notitie reikwijdte en
detailniveau
feb 2006

Publicatie modellen

Werkrapport Verkeer en Vervoer

(opgenomen in het 5MBl

juni 2006

Variantenstudie hoofdonsluiting
Advies kwaliteitsteam

feb 2007

Vaststelling financIele haalbaar-

heid van het voorontwerp

Overleg regiopark

- - -I

Notitie plancapaciteit
apr 2007

Publicatie voorontwerp
juni 2007

Informatiemarkt
-- - i

sep 2007

Besluit nieuw PlanMER

1- - - nov 2007

jan 2008

Besluit plan studie

hoofdontsluitlng
Bijstelling woning
behoefte

regiovisie

-

-

publicatie samenvattng

feb 2008

mrt 2008

Raden stellen opgave bij

inspraakreaeties

-

Eerste werkatelier IGS

juni 2008

Werkateliers Hoofdontsluiting

Start gesprekken met buurtschappen en dorpsbelangen
Tweede werkatelier aanpassing
kernkwaliteiten

Publicatie werkdocument

Werkdocument PIanMER

PIanMER

1- - - -

GespreKken met overige
buurtschappen j verenigin!len
302 werkatelier, hoofd~

ontsluiting, visie stedenbouw

okt 2008
nov 2008

Advies kwaliteitsteam

Extra werkatelier

- - -I
Informeren raden over studie
hoofdontsluiting en ontwerp

feb 2009
- _. Bespreking met klankbordgroep
april

2009

i 8 Inleiding
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2.4 HET PLANPROCES

I

I

Na de vaststelling van de ontwerpopgaven voor
Leek en Noordenveld, die voortvloeien uit de
geactualiseerde Regiovisie Groningen-Assen, door

de raden van de beide gemeenten in juni 2004, is
een planproces gestart. Dit proces is in twee delen te

onderscheiden;

Voorontwerp
Vanaf het raadsbesluit tot april 2004 is gewerkt aan
het voorontwerp van de visie. Het voorontwerp werd

op 10 april 2008 gepubliceerd.

Time out
Op grond van het advies van de commissie MER,

de omvang en inhoud van de inspraakreacties op

het voorontwerp en het besluit de woningbehoefte
neerwaarts bij te stellen werd een time out ingelast.

Ontwerp
De gemeenteraden besloten in maart 2008 dat er een
ontwerp diende te worden gemaakt waarin van een
lagere woningbehoefte moest worden uitgegaan. Een
ontwerp dat meer draagvlak zou moeten vinden bij de

bevolking. Na dit besluit volgde een nieuw planproces
om tot een ontwerp te kunnen komen.

De grote lijnen van het proces zijn hiernaast
schematisch weergegeven.

In de bijlagen treft u een meer uitgebreide
procesbeschrijving aan van de totstandkoming van het
voorontwerp en het ontwerp.

beworiersateliers en irispraakavorideri
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Regio Groningen-Assen 2030

~.

~

( ~

, -=

~-r

kolibrlJ
OVNETW'AK~

_ wegenstructuur
~ light

rail

. station, bestaand

~ station, nieuw

P+R parkeren en reizen

-trm

D aantal te vervangen woningen tot 2020

- snelbus
. aantal hectares bedrijventerreinen tot 2020

. overstappunt, bestand

K grootschalige kantoorloeaties tot 2020
11 ecologisch en culturhistorisch wardevol

() overstappunt. nieuw

landschap

T trnsferium
Ovl!rzicht van de Regiovisie Groningen-Assen, gedateerde impressie d.d. oktober 2003

Bron: website Regiovisie Groningen Assen: http://ww.regiovisie.nl
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2.5 DE INTERGEMEENTELIJKE STRUCTUURVISIE (IGS) ALS
ONDERDEEL VAN DE REGIOVISIE GRONINGEN-ASSEN 2030

De opgave van 2004
De Regiovisie Groningen-Assen voorziet in de ontwikkeling
van een gevarieerd aanbod aan woon en werklocaties.

Naast een stedelijke opgave van transformatie in de steden

Ontwerp- en beheeropgaven van 2004:
Tot het jaar 2020 circa 6.000 woningen realiseren in
groene en centrum-dorpse woonmilieus en de

bestaande voorraad zorgvuldig beheren. Bij de

Groningen en Assen wordt ingezet op een forse ontwikkeling
aan de randen van de steden en in de omgeving van
Hoogezand-Sappemeer en Leek-Roden. Deze zogenaamde
T -structuur wordt ondersteund door de ligging van de AZS

herstructurering worden 1100 woningen gesloopt
zodat de netto toevoeging 4.900 woningen bedraagt.
Komen tot een ruimtelijke ontwikkeling die het

en de A7.

realiseren en tegelijkertijd voldoende ruimte te

De regiovisie benoemt de opgave voor Leek-Roden als volgt:

reserveren voor een voortgaande ontwikkeling na
2020. Bij de planvorming moet rekening worden
gehouden met zowel een mogelijk gewenste

mogelijk maakt de gestelde opgave tot 2020 te

"De kernen Leek en Roden ontwikkelen zich met een
gezamenlijke schragende functie voor Groningen, en

versnelling als met eventuele vertraging bij het

fungeren als een soort brug richting Drachten. Binnen de

realiseren van de opgave. Gelet op de schragende rol

regio bieden Leek en Roden ruimte voor groene woonmileus
en regionale bedrijventerreinen, waarvoor de ruimte in

Groningen te schaars wordt geacht.

richting Groningen dient daarbij rekening gehouden
te worden met een mogelijke aanvullende regionale

opgave.
Een structuur voor het hele gebied Leek-Roden

Dm de positie als schragende kern te kunnen invullen

en om de noodzakelijke bijdrage te leveren aan het

ontwikkelen, waarbij de ontwikkeling in beide
kernen wordt afgestemd op het bereiken van meer

ontwikkelen en instandhouden van een hoogwaardig DV-

samenhang. Aanknopingspunten daarvoor zijn:

netwerk richting Groningen, krijgen de kernen een regionale
woningbouwopgave, waarbij samenhang tussen Leek en
Roden van belang is. De woonmilieus die kunnen worden
gerealiseerd worden omschreven met de termen groenstedelijk, klein-stedelijk (groen) en centrum-dorps. De te
realiseren woonmilieus worden niet als autonome opgaven
gezien, maar gaan uit van een ontwikkeling waarbij lokale

de locatiekeuzen voor woningbouw

aan onderling

verbindende infrastructuur, het afstemmen en
optimaliseren van de voorzieningen in de centra,
gezamenlijke bedrijven

locaties en het benutten van

het tussengebied als groene schakeL.

Bij de stedelijke ontwikkeling rekening houden met

groene dorpen, omringd door een verscheidenheid aan
landschappen.

de structuur van het slagenlandschap aan de
westzijde, en de waarden van de beeksystemen aan
de zuid- en oostzijde.
Een ontsluitingsstructuur vanuit beide kernen
realiseren richting A7, mede ten behoeve van de

Een sterk gewijzigde bereikbaarheidssituatie binnen de regio

ontsluiting van de toekomstige stedelijke uitleg vanaf
de A7 en de aansluiting op het Kolibri DV-Netwerk.

kwaliteiten optimaal worden benut. De opgave kan kortweg
worden omschreven als: ontspannen wonen en werken in

kan aanleiding zijn om de regionale stedelijke opgaven voor
Leek-Roden op termijn te vergroten. Dit kan het geval zijn
als er een snelle verbinding met Groningen zou worden

gerealiseerd bij aanleg van de Zuiderzeelijn, of met een
hoogwaardige verbinding via het Kolibri DV-Netwerk".

De ontwerpopgave van 2004
Leek en Roden zijn twee suburbane kernen nabij Groningen
die sinds 1960 fors zijn gegroeid. In de zestiger en
zeventiger jaren kwamen er veel huishoudens uit de stad

Vrijhouden van het tracé voor de inpassing van
de Zuiderzeelijn en de eventuele ontwikkeling van

een voorstadshalte met de daaraan verbonden
functies.
Realiseren van een robuuste ecologische structuur
langs de westrand van Groningen en herstel van de
natuurlijke afvoer van het Eelder-, en Peizerdiep.

Het realiseren van een robuuste ecologische hoofdstructuur

langs de westrand van Groningen en herstel van de
natuurlijke afvoer van het Eelder- en Peizerdiep worden niet
beschouwd als onderdeel van de verstedelijkingsopgave.

Groningen. Beide kernen hebben inmiddels hun eigen

werkgelegenheid en dynamiek ontwikkeld. Een aantal
bedrijven heeft een regionale en bovenregionale betekenis.
Dankzij de ligging aan de A7 en het Kolibri DV-Netwerk
kerk als de A7) zijn beide kernen goed
bereikbaar ten opzichte van Groningen.

(zowel via Peize-Hoog

De kernen liggen aan de noordzijde van het Drents Plateau,
aan de rand van het beeksysteem van het Eelder- en

Peizerdiep en ten westen van het natuurgebied van de
Eelder- en Peizermaden. Deze omgevingskwaliteiten dragen
bij aan het natuurlijke imago van het woonmilieu, maar ze
begrenzen tegelijkertijd groeimogelijkheden in die richting.
De landgoederen van Terheijl, Nienoord en Mensinge

geven de structuur van het gebied mede vorm en maken de
historische aChtergrond zichtbaar.
De ligging in het slagenlandschap van het Westerkwartier ter

De locatie Leek-Roden voorziet ook in de accommodatie
van de groei van de werkgelegenheid. Behalve een lokale

opgave is er ook een regionale opgave, waar met name
langs de snelwegen wordt ingezet op een ontwikkeling van

'vervoer en logistiek'. Een andere belangrijke werkgever in
dit deel van de regio is de sector 'toerisme en recreatie'.

Daar waar het mogelijk en wenselijk is deze sector te
ondersteunen zal dat opgenomen dienen te worden
in de IGS. Ten behoeve van het accommoderen van de

bedrijvigheid heeft de regio een opgave toegevoegd
van 20ha, zodat de totale regionale opgave 60ha (netto)
bedraagt. Aan de opgave voor de lokale behoefte

van de gemeente Noordenveld is ten behoeve van
het accommoderen van de bedrijvigheid SOha (bruto)

toegevoegd.

De visie dient niet te leiden tot aantasting van kernwaarden.

weerszijden van de A7 en aan de west- en noordzijde van de

kernen, vormen een uitdaging voor de verdere ontwikkeling.

STU'."'''. ....nu.~
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2.5 DE INTERGEMEENTELIJKE STRUCTUURVISIE (IGS) ALS
ONDERDEEL VAN DE REGIOVISrE GRONINGEN-ASSEN 2030
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De actualisatie van de opgave. (2008)
De woningbouwopgave:
Na de totstandkoming van het voorontwerp in
april 2007 werd op grond van door de provincie

Groningen uitgevoerd onderzoek duidelijk dat de
woningbouwopgave neerwaarts moest worden
bijgesteld. De woningbouwopgave bij het maken van

l) ~UiD...~

~I £--1"
'~j.~,

het voorontwerp was 6.890 nieuwe woningen tot 2030.

Dit was inclusief de reeds geplande capaciteit. De

. '\'.'

herstructureringsopgave was 1.100 woningen tot 2020.

De Regiovisie Groningen-Assen besloot op 11
januari 2008 over de vraag op welke wijze de lagere

..5'''0

r

l¡--li · ti

c

behoefte over de deelnemers zou moeten
worden verdeeld. Dit verdeelbesluit leidde tot een
woning

*' ~IJr; Et

nieuwe woningbouwbouwopgave van 5.850 woningen
voor het plangebied. De regiovisie heeft een regionaal
kader vastgesteld voor het plangebied. Dit kader ligt

~--. IT

ten grondslag aan deze visie en de pianMER.

li

Van de 5.850 woningen zijn i .400 woningen
reeds door de gemeenten gepland. Per saldo is de
geactualiseerde woningbouwopgave circa 4.450

T- structuur regiovisie

nieuwe woningen tot 2030. Deze geactualiseerde
woningbouwopgave is door de raden in maart 2008
onderschreven. De herstructureringsopgave is
ongewijzigd gebleven. In deze structuurvisie wordt bij

herstructurering uitgegaan van de sloop en nieuwbouw
van een woning. Wordt er per saldo geïntensiveerd, dan
tellen deze woningen mee in de nieuwbouwopgave.

Binnendorps bouwen.
De raad van de gemeente Leek heeft in maart 2008
bepaald dat binnen de gemeente Leek meer ingezet

dient te worden op binnendorps bouwen. De raad van
Noordenveld heeft in dezelfde periode besloten dat er
geen weg door de Maatlanden komt.
r ....._...._.._...._....._....,

De Zuiderzeelijn.
In het voorontwerp werd ruimte gereserveerd voor de
aanleg van de Zuiderzeelijn. In het compensatiepakket
dat het noorden is overeengekomen met het Rijk zijn

middelen beschikbaar gesteld voor de aanleg van een
treinverbinding Heerenveen-Groningen voor 2020.
Voor deze lijn, met een mogelijke stopplaats in Leek,

dient in de visie ruimte te worden opgenomen, welke
tevens kan dienen als halteplaats voor de regiotram.

I
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3.1 KERNWAARDEN - BEHOUD

draagkracht van het landschap en van de dorpen
De ontwikkeling van het plangebied
I

In het plangebied wordt al eeuwen gewoond en
gewerkt. De occupatie van het plangebied is een

i
I
"1

aantal keer goed in kaart gebracht. Een mooi

voorbeeld van de ontwikkeling van de specifieke
occupatiepatronen, is de Franse kaart uit 1811-1813.
De bebouwing is op veel plaatsen aanwezig, maar het

,

landschap overheerst. Op veel plaatsen is het zelfs
nog niet ontgonnen. Tot aan de 2de wereldoorlog

is het landschap stap voor stap ontgonnen en is de

' r / "
,
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bebouwing met een zelfde langzame tred uitgebreid.
Na de 2de wereldoorlog is de ontwikkeling van het

gebied in een stroomversnellng gekomen, onder
andere door de aanwijzing van de dorpen Leek

en Roden als industriekernen in de jaren '50 en
toestroom van forensen gericht op werken in de stad
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Groningen in de jaren '60.

De dorpen Leek en Roden zijn zodanig groot
geworden dat het voor de hand lag om deze kernen
ook een fors aandeel in de regionale bouwopgave te
geven (zoals beschreven in de Regiovisie Groningen-

Assen 2030). De vraag is: in hoeverre kan deze
ambitie worden opgenomen in een landschappelijk

en cultuurhistorisch waardevol gebied zonder dat
dit ten koste gaat van de huidige gemeenschappelijk
gedragen omgevingskwaliteiten?

Om deze zogenaamde draagkracht van het landschap
en de dorpen te onderzoeken zijn de volgende
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kernwaarden opgeschreven. Deze kernwaarden

vormen een belangrijk toetsingskader voor de
ontwikkeling.
1.

-

Landschappelijke samenhang

I

In het plangebied bevinden zich drie

occupatielandschappen: het esdorpenlandschap
rondom Roden (Drenthe), het wegdorpenlandschap
rondom Tolbert en Oostwold (Groningen), en
Het ontginningslandschap ten zuiden van Leek

rondom Zevenhuizen (Drenthe en Groningen).
De landschappen hebben een verschillende

ontstaansperiode: zo is het esdorpenlandschap het
oudste landschap, daterend uit de middeleeuwen
met veel variatie en kleinschalige ingrepen. Het
wegdorpenlandschap dateert van na de 12d~ eeuw
en laat een systematische strekvormige verkaveling

zien. Het ontginningslandschap is het meest recent en
dateert uit de 16d~ tot de 19de eeuw. De samenkomst
van de drie landschappen is uniek voor deze omgeving

en vormt in zijn samenhang de belangrijkste
kernwaarde van het gebied.
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2. Bijzondere bodem

-

d-

Het plangebied bevindt zich op de rand van het
Drents-Fries plateau. In de noordoost hoek bij het

Leekstermeer duikt het reliëf onder een laagte van
veen. Op deze overgang van zand naar veen, is de
bodem sterk geërodeerd. Zo zijn oude bodems aan
de oppervlakte gekomen. Rondom Roden is potklei
daardoor een veel voorkomende bodemsoort. De
specifieke bodemsituatie laat een grillig kwelpatroon

zien wat ook bijzondere vegetaties voorbrengt. Deze
bodemsituatie is uniek op Europese schaal en is
daarom een kernwaarde van het gebied.

potkleigebied

3. Drie landgoederen

-

,

Op belangrijke posities in het plangebied liggen
de drie landgoederen: landgoed Nienoord welke is
gekoppeld aan Leek, landgoed Terheijl tussen Leek
en Roden en landgoed Mensinge welke is gekoppeld
aan Roden. De landgoederen hebben een belangrijke

betekenis voor het recreatief gebruik van het gebied.
Zij zijn niet alleen verbonden met de dorpen, maar
liggen tevens verankert in het landschap.
1

"

.
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drie landgoederen

28 Kernwaarden

J~!!!~!!lu~ (+) ~~~~"~:-

.

3. i KERNWAARDEN - BEHOUD

draagkracht van het landschap en van de dorpen

I

4. Ecologische hoofdstructuur
....-...... .............. _... .i""".,,5~-""-'-'1
:..l"
...--..

Het landschap in het plangebied heeft een grote
natuurwaarde. Deze natuurwaarde iS voor een deel
vastgelegd in de Ecologische Hoofd Structuur (EHS).

Het Leekstermeergebied is een zogenaamd VHRgebied (beschermd gebied voor weidevogels en
ganzen, Vogel- en Habitat Richtlijn) en onderdeel van
Natura 2000. De natuurwaarden in het gebied worden
zeer waardevol geacht en behoren daarom tot de

, ~

/- I~ '.

L""'-::"~:.-::..._._.,-./--::~)

~

kernwaarden.

..

"

'"

ecologische hoofdstruciuur en Natura 2000 gebieden

5. Landschappelijke structuren

Het feit dat er drie landschapstypen in het gebied
voorkomen zegt ook iets over de schaal en
korrelgrootte van het landschap. De landschappen
kunnen grofweg worden opgedeeld in meer bosachtig

~.¡'

in het esdorpenlandschap, meer veldachtig in het
ontginningslandschap en meer weideachtig in het
wegdorpenlandschap. De landschappelijke structuren

zorgen voor de verfijning van het landschap. Soms
zijn ze onderscheidend, zoals de vaarten en wijken in

het ontginningslandschap, de houtsingels en sloten
met langgerekte kavels in het wegdorpenlandschap,
en de houtwallen, beken en bosstroken in het
esdorpenlandschap. De lanen vormen de bindende

factor in het gebied (uitgezonderd houtsingelgebied).
AI deze structuren bepalen de rijkdom van het
landschap en vormen hiermee een kernwaarde van het

gebied.
=

,.

l

.

,
lanen, houtwalen, waterlopen
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6.

..

Landschappelijke recreatie

\

Het landschap is het decor waardoor men zich

verplaatst van A naar B, aan (of in) het landschap
wordt gewoond, het landschap levert voedsel, in
het landschap bevindt zich natuur, maar bovenal is
het landschap de plek waar je graag verblijft, sport,

I

wandelt en fietst. Deze zogenaamde recreatieve
kwaliteiten van het landschap vormen een groot
aandeel in ons welbevinden en zijn daarom een
kernwaarde van het gebied.

reçreatie ill het landschap

7. De identiteit van Leek en de identiteit van

Roden

..

i

-

De dorpen Leek en Roden zijn allebei uitgegroeid tot
flnke woonplaatsen van een gelijke maat met een
goed ontwikkeld voorzieningen
pakket van scholen,
bibliotheken, sport, winkels, ete. De zelfstandige positie
van beide dorpen voert ver terug en heeft zijn oorsprong
mede in het feit dat Leek ligt in de provincie Groningen

en Roden in de provincie Drenthe. Leek en Roden hebben
duidelijk een eigen identiteit en dit wordt dan ook geduid
als kernwaarde.

.
,

..

..

Leek. en Roden
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draagkracht van het landschap en van de dorpen

I

I

8. De identiteit van 14 dorpen en

-Enumatil

buurtschappen
Naast Leek en Roden bevinden zich in het gebied nog
veertien dorpen en buurtschappen: Tolbert, Enumatil,

Midwolde, Lettelbert, Oostwold, Zevenhuizen, Nietap.
Nieuw-Roden, Leutingewolde, Sandebuur, Foxwalde,

Roderwalde, Steenbergen en Roderesch. Deze
dorpen vertegenwoordigen allen een eigen sociale
gemeenschap met een rijk verenigingsleven en eigen

voorzieningen. De waarde hiervan is een belangrijke
kernwaarde.

~

I

'"~Nieu
_!i r

iJ ,
..
~
Zevenhuizen.

I

.1 '\ '

,..~

~ iL ..

~l/

..

-

..

~
14 dorpen

9.

Cultuurhistorische waarden

f1

...~
.~

De rijke geschiedenis van het gebied kan voor een
deel worden herkend in de huidige cultuurhistorische

waarden die nog waarneembaar zijn. Naast
landschappelijke structuren zijn met name de linten
en de landgoederen de dragers van het gebied. In

het esdorpenlandschap zijn een aantal escomplexen
nog goed waarneembaar. Verspreid over het

gebied bevinden zich een aantal zeer kenmerkende
historische gebouwen zoals de molen van Roderwolde,
het landhuis van Mensinge en Nienoord, de kerk

"

van Midwolde, Tolbert en Roden, het oude stadhuis

van Leek en diverse markante oude boerderijen. De

zichtbaarheid van de rijke cultuurhistorie vormt een
belangrijke kernwaarde.

,.

.

,.

v O~

o
essen, landgoederen, monumenten
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3.2 KERNWAARDEN ONTWIKKELING
(

de opgave kwalitatief bekeken

(
De omgeving van Leek en Roden is in de Regiovisie

Groningen-Assen 2030 aangewezen als aantrekkelijk
woon en werkgebied op korte afstand van de grote
steden Groningen en Assen. De locatie is opgenomen
in een zogenaamde regionale T -structuur. De

ontwikkelingsopgave omvat het realiseren van
bedrijventerreinen, groene woonmilieus en centrum-

energiebron niet toepasbaar is of onvoldoende

rendement oplevert, wordt onderzoek gedaan naar
de toepassing van alternatieve duurzame energie,
zoals warmte/koude-opslag en biomassa.

Naast de

algemene uitgangspunten is speerpunt van duurzame
ontwikkeling te komen tot een signifcante reductie
van de energievraag van woningen.

dorpse woonmilieus op een ontspannen manier

omringd door een verscheidenheid aan landschappen.
Om de kwalitatieve toets van de opgave te kunnen

3. Bodem

vertalen naar een ontwikkellngsmodel zijn veertien
zogenaamde 'kern-ontwikkelingswaarden' opgesteld.

tegen te gaan en hergebruik van bestaand materiaal
binnen het gebied te bevorderen. Teneinde dit

Hierin wordt zowel de kwaliteit van de opgave. als de

te realiseren wordt ruim voor het moment van
locatieontwikkeling bodemonderzoek gedaan, gericht

kans om bestaande zwakke aspecten van het gebied
te verbeteren verwoord. Ook duurzaamheid speelt een

Het streven is om verspreiding van grondstromen

op ketenbeheer.

belangrijke rol in de IGS

Duurzaamheid

4. Landschap
Investering in het landschap is een belangrijke opgave
bij het realiseren van een aantal woningen van de
omvang zoals in de ontwerpopgave is opgenomen

In de Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden

en draagt bij tot een duurzame ontwikkeling van het

(IGS) wordt verstaan onder duurzame ontwikkeling:

gebied.

'Voldoende werkgelegenheid in een voor mens en
natuur leefbaar gebied met behoud en versterking
van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij
toekomstige generaties voldoende mogelijkheden
houden zich te ontplooien.'
Gezien de looptijd van de IGS (tot 2030) zijn de

nu wettelijk geldende eisen of de streefwaarden
voor duurzaamheid die op een andere wijze
zijn afgesproken, niet opgenomen in de IGS.
De wijzigingen op dit onderwerp blijven in de
komende tijd elkaar snel

opvolgen. Een voorbeeld

van een dergelijke wijziging is de ondertekening
door de gemeenten Leek en Noordenveld van het

Energieakkoord in Noord-Nederland, waardoor de
gemeenten zich verbonden hebben om de EPC (

Energie Prestatie Coeffcient) voor woningen vanaf
2010 aan te scherpen tot 0,5.
Bij de uitwerking van de IGS in bestemmingsplannen

en bij de realisatie van die plannen zullen de dan
geldende wettelijke eisen en anderszins geldende
streefwaarden uitgangspunt zijn.
De negen duurzaamheidsaspeeten die van belang zijn
voor het niveau van de IGS zijn:
1. Ecologie
In het proces van de totstandkoming van de IGS

j
j
j

zijn onderwerpen als ketenbeheer grond, bodem en
grondwaterstructuren medebepalend geweest voor
de locatiekeuzes. Ook in het PIanMER komen deze

onderwerpen aan de orde.

5. Economie

Bedrijventerreinen: in de IGS zijn bedrijventerreinen
zodanig ten opzichte van OV-knooppunten en
infrastructuur geplaatst, dat een goede bereikbaarheid
van deze terreinen kan worden gegarandeerd.
Bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen wordt
parkmanagement gerealiseerd. De bedrijventerreinen
voldoen aan de principes van duurzame inrichting
bedrijventerre inen.

6. Infrastructuur
Bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen wordt
gebruik gemaakt van de VPL (vervoersprestatie op
locatie), teneinde een verduurzaming te verkrijgen in
de verkeers-en vervoersbewegingen. Uitgangspunten

bij ontwikkelingen zijn: denken vanuit langzaam
vervoer, opzetten van voetgangersnetwerken binnen
plangebieden en creëren van korte verbindingen
tussen netwerken voor fietsers.

7. Betaaibaarheid woningen
Binnen de plangebieden in de gemeente Noordenveld
en Leek wordt een aandeel van de woningen in de

sociale sector gerealiseerd.
8. Openbaar vervoer
Concentraties van wonen, werken en voorzieningen
vallen samen met Openbaar Vervoer knooppunten.
Gestreefd wordt naar het realiseren van OV-haltes in
de beginperiode van een planexploitatie.

9. Onderwijs, recreatie, leefbaarheid
2. Energie
Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de

Binnen plangebieden wordt ruimte ingepland voor

bodem in het gebied geschikt is voor de toepassing
van aardwarmte. Waar sprake is van een grotere
woningdichtheid wordt gestreefd naar het gebruik

(multifunctionele) openbare voorzieningen, waaronder
onderwijsvoorzieningen en kinderopvang daar waar
nodig en speelterreinen voor de diverse doelgroepen.
Binnen de ruimtelijke plannen worden zichtlijnen en

van deze energiebron. Waar de hiervoor genoemde

ruime groenzones opgenomen.
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3.2 KERNWAARDEN ONTWIKKELING

de opgave kwalitatief bekeken

(

14 kernwaarden ontwikkeling

Wonen
,. Hoofdaccent op ontwikkeling in Leek en Roden

De beide dorpen Leek en Roden hebben een zelfstandig

Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van bedrijvigheid

in het plangebied is een diverse locatiegerichte
kwaliteitsverbetering toe te passen. Daarnaast is een
uitbreiding van bedrijvigheid alleen langs de snelweg A7
voorzien.

opererend en uitgebreid voorzieningenpakket. De

ontwikkeling zal erop gericht zijn beide dorpen op
een evenwichtige manier met een woon
programma te
ondersteunen.
2. Bescheiden versterking kleine kernen
Een deel van het toe te voegen woon
programma zal tevens
als functie hebben dat zelfstandig functionerende dorpen
en buurtschappen als Zevenhuizen en Oostwold, Tolbert,

Landschap
9. Ontwikkelen van een krachtige landschappelijke drager
De diverse landschappen zullen meer als één
samenhangend geheel gezien moeten worden. Dit
kan worden bereikt door een aantal belangrijke

landschappelijke elementen, die zich rondom de dorpen
Leek en Roden bevinden, samen te brengen tot de

Nieuw-Roden en Nietap, in hun identiteit en functioneren
worden versterkt.

deze landschappelijke drager wordt gevormd door de drie

3. Landschappelijke kwaliteit als basis voor wonen en
werken

landgoederen Nienoord, Terheijl en Mensinge. Hieraan
worden landschappelijk strategisch gelegen gebieden
gekoppeld.

De bestaande landschappelijke kwaliteiten zullen worden

landschappelijke drager van het gebied. De basis van

benut als identiteitsdrager voor de verschillende te
ontwikkelen woon- en werkmilieus. Het landschap heeft
een sterke aanwezigheid en zorgt ervoor dat hierdoor de
woonmilieus onderscheidend zijn onder andere: wonen

10. Versterken van de landschappelijke structuren
De landschappelijke structuren zijn de binders van het
landschap. Zij maken ook de verbindingen tussen het
buitengebied en de bebouwde zones. Voor de dorpen zijn

tussen de houtsingels, wonen aan het landgoed, wonen in

zij zelfs de ontginningsbasis (Roden als brinkdorp met een
ster van eikenlanen en Leek als ontginningsdorp aan het

het bos.

ontwikkelen in het centrum als in het buitengebied
Een evenwichtige verdeling tussen bouwen in het
buitengebied en herstructurering van de centra in de
dorpen Leek en Roden door het toepassen van een
functiewisseling. Centraal gelegen oude bedrijventerreinen
4. Zowel

worden ingewisseld voor aantrekkelijke centrum-dorpse

woonmilieus. De verschillende woonmilieus zullen tevens
onderscheidend zijn door het toepassen van verschillende
woonintensiteiten (hogere dichtheid in het centrum, lagere
dichtheid in het buitengebied).

5. Ontwikkelingen met een kleine stedenbouwkundige
korrel
Het kleinschalige en diverse landschap leent zich niet

Leekster Hoofddiep). Op strategische locaties zullen de
structuren weer in ere worden hersteld of nieuw worden

aangelegd.
11. Uitbreiden van oppervlaktewater en
waterbergingscapaciteit in het bebouwde gebied.
De bijzondere bodem
situatie in het gebied laat zien dat
er veel keileem en potklei in de ondergrond aanwezig is.
Dit leidt in veel gevallen tot ondiepe grondwaterstanden
en kwelsituaties. Om deze aspecten op een duurzame

manier op te nemen in het ontwerp, is het van belang
meer bergingscapaciteit voor opgevangen regenwater te
realiseren en het open watersysteem goed aan te sluiten op
het totale netwerk van waterlopen in het gebied.

voor grootschalige ontwikkelingen. De periode waarin het

programma wordt gerealiseerd is tussen de tien en twintig
jaar. De kans bestaat dat er gewijzigde inzichten ontstaan
over de omvang en de invulling van het programma. De
structuurvisie zal dus moeten voorzien in de mogelijkheid
tot een gefaseerde aanpak in een kleine korrel (50 - 300

woningen) met een afgerond geheel per fase.

Infrastructuur
'2. Optimalisering van het openbaar vervoer
De Regiovisie Groningen-Assen 2030 voorziet in een
ambitieuze aanpak van het openbaar vervoer. In het
voorgestelde regionale HOV (Hoogwaardig Openbaar

Vervoer) netwerk zijn Leek en Roden primair gericht en

Werken
6. Een vitale werkgelegenheidssituatie in zowel Leek als
Roden
Leek en Roden hebben beide een goed ontwikkeld
bedrijvenbestand. Voor beide dorpen is het belangrijk dat
dit bedrijvenbestand op niveau blijft en kwalitatief wordt

uitgebreid.

7. Een bescheiden ontwikkeling in de kleine kernen
In een aantal kleine kernen bestaat de mogelijkheid ook de

werkgelegenheid te versterken. Het gaat hier met name om
de ontwikkeling van woon-werkcombinaties. De dorpen die
hiervoor in aanmerking komen zijn Zevenhuizen en Nieuw-

aangesloten op de stad Groningen. In het ontwerp wordt
onderscheid gemaakt in een zogenaamde 'stamlijn' voor
HOVen een serie onderliggende lijnen die de stamlijn

kunnen voeden.
13. Verbetering langzaam verkeer netwerk.
Het optimaliseren van langzaam verkeersroutes die zowel

aantrekkelijk zijn voor dagelijks gebruik (van huis naar
school, van huis naar het werk, van huis naar de winkel,

ete.) als voor recreatief gebruik zorgt voor een optimale
beleving van de landschappelijke kwaliteiten en kan een
goed alternatief zijn voor vele autoritten.
14. Uitbreiding wegenstructuur die is gericht op verbetering

van de leefbaarheid in het totale gebied.

Roden.

De wegenstructuur dient zodanig te worden ontwikkeld

8. Een ontwikkeling van diverse werkmilieus afgestemd op

dat er zowel sprake is van een soepele doorstroming
als van een verbetering van de leefbaarheid rondom de
infrastructuur in het totale gebied.

de locatie. Verspreid over het gebied bevinden zich diverse
bedrijvengebieden met verschillende locatiekwaliteit.
J~~~~~~ (+l ~~~:!~:-
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3.3 SAMENVATTING KERNWAARDEN BEHOUD EN ONTWIKKELING

1.

In de ies zijn de volgende onderdelen
omschreven als te behouden:
Landschappelijke samenhang tussen
de drie landschapstypen esdorpenlandschap, wegdorpenlandschap,
ontg i n n ingsland schap.

2.

De bijzondere bodem: het potkleigebied

3.

De drie landgoederen: Nienoord,
Mensinge, Terheijl

4.

Bestaande Ecologische Hoofdstructuur
en Ecologische Verbindingszone.

S.

Bestaande landschappelijke structuren

6.

De bestaande landschappelijke

7.

recreatie.
De identiteit en het functioneren van
Leek en Roden als twee aparte dorpen.

8.

De sociale en ruimtelijke identiteit van
de 14 kleine dorpen en buurtschappen
in het plangebied, Enumatil, Foxwolde,
Oostwold, Midwolde, Lettelbert, Tolbert,

,
9.

In de ies zijn de volgende onderdelen
omschreven als te ontwikkelen:
1.

Hoofdaccent op ontwikkeling in Leek en
Roden

3.

Bescheiden versterken kleine kernen
Landschappelijke kwaliteit als basis
voor wonen en werken

4.

Zowel

2.

S.

6.
7.
8.

9.

ontwikkelen in het centrum als in
het buitengebied.
Ontwikkelingen met een kleine
stedenbouwkundige korrel

Een vitale werkgelegenheidssituatie in
zowel Leek als Roden
Een bescheiden ontwikkeling in de
kleine kernen
Een ontwikkeling van diverse
werkmilieus afgestemd op de locatie
Ontwikkelen van een krachtige

landschappelijke drager

Nietap, Leutingewolde, Sandebuur,

10.

Roderwolde, Roderesch, Nieuw-Roden,
Steenbergen, Zevenhuizen.

11.

Versterken van de landschappelijke

structuren
Uitbreiden van oppervlaktewater

en waterbergingscapaciteit in het
bebouwde gebied.

Cultuurhistorische waarden zoals de
essen, lintbebouwing en monumenten.
12.

Optimalisering van het openbaar

13.
14.

vervoer
Verbetering langzaam verkeer netwerk
Uitbreiding wegenstructuur die is

gericht op een verbetering van de
leefbaarheid in het totale gebied.
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4.0 RELATIE MET HET PLANMER

De relatie tussen het opstellen van de IGS en de pianMER is op een

drietal momenten in het ontwerpproces verankerd.

Moment 1: Periode juni 2004 - jan 2006,
Het eerste moment van afstemming heeft plaatsgevonden na de
opstelling van de vier verstedelijkingsmodellen:

Programma, planningshorizon 2030;
Nieuwbouw woningen: 6.890 (inclusief 1.400 reeds gepland)
Herstructurering woningen: 1.430;
Bedrijvigheid regionaal: 20 ha (nieuw) en
40 ha (reeds gepland);

Bedrijvigheid lokaal: 50 ha (Roden).

Model 1. 2 dorpen - 3 landschappen
Het programma voor wonen en werken is verdeeld over een
aantal compacte locaties rondom de twee dorpen Leek en
Roden. Het programma is zodanig verdeeld over een elftal

locaties dat beide dorpen los van elkaar te onderscheiden
blijven. De versterking van de drie landschapstypen en
de ontwikkeling van het landgoed Terheijl zorgt voor een
landsschappelijke kracht die beide dorpen van elkaar
gescheiden houdt.

Model 2. Netwerklandschap
In dit model staat de structuur van het landschap centraal. De
bouwopgave wordt voornamelijk ingevuld rondom Leek en
Roden, maar gedeeltelijk ook bij Zevenhuizen en Oostwold.
Landschappelijk waardevolle gebieden en nieuwe dorpsranden
kunnen bebouwd, echter in zeer lage dichtheden, terwijl

locaties die dichter zijn gelegen bij de centra van de dorpen
veel compacter worden bebouwd.

Model 3. Nieuwe weg - nieuw dorp
De organiserende kracht van een nieuwe hoofdontsluiting
wordt in dit model centraal gesteld. Door een nieuwe
weg aan te leggen aan de westkant van Leek en aan de
noord-westkant van Roden met een doorkoppeling naar

de randweg te noorden van Roden ontstaat een heldere
ontsluitingsstructuur met twee aansluitingen op de Al. Aan
deze weg worden nieuwe ontwikkelingen gesitueerd ten
westen van Leek, in het Wijkengebied, en ten noorden van
Roden.

Model 4. Wonen op het zand
In dit model is gezocht naar een concentratie van de
opgave op de meest geschikte bodem met een ideale

waterhuishouding. Het meest geschikt is hiervoor is het
Sieenbergerveld (zandgrond, geen poiklei). Een groie

concentratie van de opgave buiten de dorpen betekent ook
een forse ingreep in de hoofdinfrastructuur.
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Moment 2: Periode jan 2006 - maart 2008
De planMER-toets op de vier modellen leverde
geen voorkeur voor een model

op, maar heeft wel

inzichtelijk gemaakt wat de kwetsbaarheden per
deelgebied zijn. Belangrijke conclusies uit de toets
voor het voorontwerp zijn:
Geen bebouwing ten noorden van de noordelijke

randweg Roden en ten oosten van de Santeeweg
bij Nietap in verband met een mogelijk negatief

effect op het Natura 2000 gebied Leekstermeer
en aantasting van het Potkleilandschap;

Geen grote concentratie van bebouwing in

het Wijkengebied en Steenbergerveld in verband
met navenant grote negatieve effecten op

ecologische verbindingen en fourageergebieden;

-to
voorontwerp: ruimtelijk ontwerp

Bovengenoemde bevindingen hebben geleid tot
een andere invulling van de SOha lokale

bedrijvigheid voor Roden (intergemeentelijk
bekijken, accent op herstructurering);
Een invulling van de oostkant van Roden met

woningbouw uitsluitend in een lage dichtheid
in verband met de nabijheid van het Peizerdiep
(EHS) en de gevoelige waterhuishouding.

J

Op basis van de bevindingen uit de toets en het
doorlopen planproces (zie hfdst. 2.4) zijn kernwaarden
opgesteld voor behoud en ontwikkeling. Deze

kernwaarden vormen de opmaat voor het voorontwerp
IGS van maart 2007.

Het voorontwerp IGS is het voorkeursmodel wat
is samengesteld uit de goede onderdelen van

voorontwerp: landschappelijke drager

de modellen 1 en 2 met een situering van de
hoofdinfrastructuur uit model 3. Het voorkeursmodel
gaat uit van een verspreide verstedelijking rondom
Leek en Roden met aanvullingen in Zevenhuizen
en Oostwold. Het landschappelijk raamwerk is
opgebouwd rondom de drie landgoederen Nienoord,

Terheijl en Mensinghe, het Wijkengebied en het
Potkleilandschap ten noorden van Roden.
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4.0 RELATIE MET HET PLANMER
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Moment 3: Peiode maart 2008 - april 2009
MER toets

Op het conceptontwerp heeft weer een plan

plaatsgevonden. Tevens is een programmawijziging

doorgevoerd (van 6.890 woningen naar 5.850
woningen) en zijn de kernwaarden aangescherpt. Oe
belangrijkste conclusies uit pianMER toets voor het
ontwerp zijn:
Roden-Oost is geen woningbouwopgave maar
een landschapsopgave waarin een
herpositionering van de golfbaan, ontwikkeling

van woningbouw, bedrijvigheid, recreatie,
landschapsversterking en natuurontwikkeling

worden samengebracht in een nieuw landgoed;
Op het Steenbergerveld vindt geen woningbouw

plaats. De enige invullng op het
Steenbergerveld is een landschapsopgave
waarbij een bestaande bos

strook wordt

verdubbeld en onderdeel wordt gemaakt
van het landschappelijk raamwerk. In deze
bosstrook kan een zeer beperkte (30 woningen)
woningbouwopgave op een landschappelijk

kwalitatieve manier worden opgenomen.
Een geringere ontwikkeling bij Nietap en LeekTerheijl en een sterkere landschappelijke

ontwikkeling van het landgoed Terheijl in
verband met een complexe waterhuishouding

en een wens om hier de potentiële

landschappelijke kwaliteiten te versterken;

~.
ruimtelijk ontwerp

Een geringere ontwikkeling bij Roden-Zuid in
verband met het behoud van een escomplex
en betere ontwikkeling van het landschappelijk
raamwerk;

..'

Bovengenoemde ingrepen zorgen in combinatie

met ingrepen rondom Zevenhuizen, langs de
Tolbertervaart, bij Tolbert en Oostindie voor een
aanzienlijke versterking van het landschappelijk

raamwerk

Een groter accent op herstructurering met
centrum-dorpse ontwikkelingen van de beide
centra van Leek en Roden (van 450 woningen
naar 1.400 woningen);
Een groter accent op de kwaliteit van de

herstructurering van bestaande
bedrijventerreinen in Leek en Roden;
Een gedeeltelijke uitvoering van de nieuwe
hoofdontsluiting met een ingreep ten westen
van Leek en ten noordwesten van Roden met
een afbuiging naar Nieuw-Roden. Tevens is
de doortrekking in zuidelijke richting van de
hoofdinfrastructuur door de groene zone tussen
Roden en Roden West komen te vervallen

ontwerp landschappelijk raamwerk
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5. ONTWERP - LANDSCHAP, WAARDERING HUIDIG LANDSCHAP

De grootste inspiratie voor de ies is het huidige landschap.
Omdat het huidige landschap de drager is van de stedelijke

ontwikkeling is een juiste aanduiding van elk landschapstype
belangrijk. In het plangebied komen drie landschapstypen
samen.

i

1. Esdorpenlandschap (Drenthe)

I.

Het esdorpenlandschap is het oudste en meest gevarieerde
landschap en dateert van de middeleeuwen. De

nederzettingsvorm is het esdorp Roden met agrarische
bebouwing rondom de Brink, op de rand van droog bouwland

(es) en nat hooiland (beekdal). Naast de es van Roden die
inmiddels is bebouwd, zijn een aantal escomplexen rondom
het dorp aanwezig: de Esch van Leutingewolde, de Esch
van Roderwalde, de Roderesch en de Steenbergeresch. Oe

esdorpenlandschap

escomplexen zijn herkenbaar door de aanwezigheid van een
microreliëf in het landschap. Het beekdal en beekdalvlakte zijn
het Lieverse Diep, het Peizerdiep en de Steenbergerloop. Het

oude cultuurland ligt ten noorden en oosten van Roden en ten
westen van Roderesch. Dit typische kleinschalige potkleigebied
kenmerkt zich door de aanwezigheid van een grote hoeveelheid
sloten en greppels met houtsingels. In het esdorpenlandschap
bevinden zich tevens veel lanen en bosopstanden. Het totale
karakter is intiem.

2. Wegdorpenlandschap (Groningen)

Het wegdorpenlandschap dateert van na de 12de eeuwen laat
een systematisch uitgevoerde lineaire verkaveling zien. Deze
nederzettingsvorm is terug te vinden in wegdorp Tolbert,

Midwolde, Lettelbert en Oostwold op het lint van Marurn naar
Groningen. Het landschap kan worden opgedeeld in twee

wegdorpen land schap

verschijningsvormen. Oe eerste is weide met houtsingels op
het droge gebied met een zandige ondergrond. Langs de

strekvormige kavels staan houtsingels van voornamelijk elzen

":~~Q
.,~.

haaks op de richting van het wegdorp. Het geheel heeft een

'''~:l..

sterke coulissevorm waardoor het landschap intiem wordt.
Oe tweede verschijningsvorm is weide op laagveen. Hier is

'~;s~

de strekvormige verkaveling niet omgeven door houtsingels,
maar door sloten omdat het gebied veel natter is. Door de
hoge waterstanden worden de percelen gebruikt als weiland en

hooiland. Het Leekstermeer is onderdeel van dit gebied.
3. Ontginningslandschap
Het ontginningslandschap is het meest recente en dateert uit de

16de-i gde eeuw. Oe nederzettingsvorm is het ontginningsdorp,
vaak in de vorm van een kanaaldorp of lintbebouwing zoals
Leek en Zevenhuizen. Soms zijn kleine kernen ontstaan om
te profiteren van de handel zoals Nietap. Nieuw-Roden is

on tgi nn ingslandschap

een compact opgezet ontginningsdorp. Het landschap kan

worden opgedeeld in twee verschijningsvormen. De eerste
is de hoogveenontginning, een open akkerbouwgebied dat
wordt gekenmerkt door grote maten, rechte lijnen en parallelle

wijken. De lintbebouwing varieert hier van aaneengesloten
tot transparant en is gecombineerd met kanalen. De tweede
verschijningsvorm is de jonge heide- of veenheideontginning,

waarbij de grootschalige openheid wordt afgewisseld met
bosopstanden. Hier bevindt zich weinig en voornamelijk
agrarische bebouwing.
Los van de aanwezigheid van de verschillende landschapstypen
vormen de landgoederen het overstijgende kenmerk. Het

landgoed Mensinge is gekoppeld aan Roden, het landgoed
Nienoord is gekoppeld aan Leek en het landgoed Terheijl heeft
een zelfstandige positie, waarbij zowel relaties liggen met
Roden als met Leek en Nietap.

1 eSdorpenlandS(ha~iil 'o 1' wegdorpenlandsctiap
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Binnendorpse landschapsontwikkelingszone
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Randpark

Bestaand oriëntatiepunt landgoed
Nieuw oriëntatiepunt landgoed

~ Verbindingen naar het buitengebied
~ Groene hoofd

verbinding
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5.1 ONTWERP - LANDSCHAP, DE LANDSCHAPPELIJKE DRAGER

Ontwikkelen van een krachtige landschappelijke

drager

De draagkracht van de drie occupatielandschappen bepaalt in

hoeverre nieuwe ontwikkelingslocaties voor wonen en werken
passen in de omgeving. Tegelijkertijd is de aanwezigheid van
het rijke en kleinschalige landschap een belangrijke inspiratie
voor het ontwerpen van nieuwe woon- en werkmilieus. Om
de draagkracht te kunnen bepalen is een landschappelijke

drager opgesteld. Hierin wordt een duidelijk inzicht gegeven
welke gebieden landschappelijk dienen te zijn en welke
samenhang wordt nagestreefd. Binnen de landschappelijke

drager worden een aantal gebieden aangewezen als
landschapsontwikkelingszone, waar versterking van de
landschappelijke positie nodig wordt geacht en bebouwing ook

een rol speelt. Daarnaast zijn een aantal gebieden aangewezen
als landschapsversterkingszone waarbij wordt ingezet op

landgoed Mensinge

behoud van het huidige landschap en een realisatie van

uitsluitend landschappelijke elementen zoals houtsingels en
bosopstanden.
De draagkracht van de drie occupatielandschappen bepaalt in

hoeverre nieuwe ontwikkelingslocaties voor wonen en werken
passen in de omgeving. Tegelijkertijd is de aanwezigheid van
het rijke en kleinschalige landschap een belangrijke inspiratie
voor het ontwerpen van nieuwe woon- en werkmilieus. Om
de draagkracht te kunnen bepalen iS een landschappelijke

drager opgesteld. Hierin wordt een duidelijk inzicht gegeven
welke gebieden landschappelijk dienen te zijn en welke
samenhang wordt nagestreefd. Binnen de landschappelijke

drager worden een aantal gebieden aangewezen als
landschapsontwikkelingszone. Op deze manier wordt het
landschap robuuster gemaakt.

landgoed NierlOord

De basis van de landschappelijke drager wordt gevormd
door de drie landgoederen Nienoord, Terheijl en Mensinge.

Hieraan worden landschappelijk strategisch gelegen
gebieden gekoppeld met een belangrijke natuurcomponent,

zoals het potkleigebied ten noorden van Roden, het
gebied waar de beekdalen van het Peizerdiep en van de
Steenbergerloop samenkomen, en het Steenbergerveld.

In deze gebieden staat natuur- en landschapsbeheer
centraal. Daar waar de Steenbergerloop aantakt op het

Peizerdiep wordt een natuurontwikkelingsgebied voorzien
dat een invulling geeft aan de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS). De derde component van de landschappelijke
drager zijn de landschapsontwikkelingszones waarin

versterking van het landschap samengaat met een recreatie
programma en een beperkt landschapsgericht woningbouw

programma. De locaties die hiervoor zijn gereserveerd zijn
het nieuwe landgoed Roden-Oost, de bos
strook bij het
Steenbergerveld en het Wijkengebied. De vierde component
van de landschappelijke drager zijn de landschappen die zich
bevinden nabij ontwikkelingsgebieden voor woningbouw.
Deze locaties zijn het houtsingellandschap bij Leek-

--

landgoed Terheijl

Tolbert, het ontginningslandschap bij Zevenhuizen en het
esdorpenlandschap ten zuiden van Roden.

Wijkengebied
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5.2 ONTWERP - LANDSCHAP, LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR - LANEN

.

I

I

De landschappelijke structuren zijn de dragers van het
landschap. Zij maken ook de verbindingen tussen het
buitengebied en de bebouwde zones. Voor de dorpen

zijn zij zelfs de ontginningsbasis (Roden als brinkdorp
met een ster van eikenlanen en Leek als ontginningsdorp
aan het Leekster Hoofddiep). Toch zijn deze bijzondere

i

structuren lang niet altijd gekoesterd. Veel eikenlanen
zijn nog maar gedeeltelijk aanwezig, vaarten zijn
gedeeltelijk gedempt, houtsingels en houtwallen

zijn gekapt en de oevers van de Steenbergerloop
zijn uitgegeven tuinen. De structuurvisie herstelt
de oorspronkelijke traditie door belangrijke

landschappelijke verbindende structuren zoals vaarten
en lanen tot de landschappelijke hoofdstructuur te
benoemen, zowel binnen de bebouwde kom als in het

buitengebied. Het in ere herstellen van deze structuren
(zowel binnen de dorpen als in het buitengebied) geeft

het totale gebied meer landschappelijke samenhang en
een sterkere identiteit. Netwerk langzaam verkeer op
intergemeentelijk niveau

De beleving van het landschap is een van belangrijkste
argumenten voor veel mensen om zich in het gebied

willen vestigen. Een uitbreiding en verbetering van het
netwerk voor langzaam verkeer ligt hier voor de hand,
omdat vele routes niet goed op elkaar aansluiten en veel
gebieden nauwelijks te bezoeken zijn. Het ontwerp voor
de routes is te vinden in hoofdstuk 6.4

Lanen
De lanen in het gebied zijn al eeuwenlang aanwezig. Op
de Franse kaart uit 1811-1813 komen vooral de lanen
op de landgoederen Nienoord, Terheijl en Mensinge

duidelijk naar voren. Op de topografische kaart van
1959 is goed te zien dat de lanenstructuur is uitgebreid.
Veel kleine wegen en paden zijn zowel in de dorpen als

in het buitengebied van een laanbeplanting voorzien.
Ook langs de watergangen is een begeleidende bomenrij
aangebracht. De laanbeplanting is hier niet typisch

voor een type landschap, maar vormt als het ware het
verbindende netwerk. Op de kaart van 1959 valt op hoe
het landschap en bebouwing een eenheid vormen.

Inmiddels zijn de dorpen Leek en Roden zo sterk
gegroeid dat deze situatie behoorlijk is veranderd.

Tegelijkertijd zijn de lanen nauwelijks meer de dragers,
maar is het binnen de dorpen een rijk scala aan
groentjes, veldjes, plantsoentjes en tuinen geworden.

Om de dorpen zoveel mogelijk met het buitengebied
te verankeren en het groene karakter van de dorpen
veel sterker en regionaal verbonden te maken, worden
de lanen opnieuw met hun oorspronkelijke soorten

(inlandse eik, kastanje) beplant. Het laanherstel
beperkt zich niet tot de beide dorpen, maar is juist
gericht op een samenhangend stelsel in het binnen- en
buitengebied. Zo zal een deel van het landgoed Terheijl
en het Wijkengebied opnieuw van laanbeplanting worden

voorzien.
De laanbeplanting is ook het thema voor nieuwe
wegen, zowel voor wegen in de uitbreidingsgebieden
(Nieuw Nieuw-Roden, Roden-Zuid, Leek- Terheij1)

als voor nieuwe wegen die onderdeel zijn van de
hoofdinfrastructuur (westelijke ontsluitingsweg,
parallelweg langs de A7).
voorbeelden van verschillende lanen in het gebied
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5.3 ONTWERP - LANDSCHAP, LANDSCHAPPELIJKE
STRUCTUUR - WATERGANGEN

I

De watergangen hebben in het gebied verschillende
betekenissen. Bij het esdorp Roden horen de beken
Lieverse Diep, Peizerdiep, en de Steenbergerloop.

Deze oorspronkelijk aanwezige watergangen hebben
naast hun beleving een belangrijke natuurwaarde. De
IGS voorziet in het ontwikkelen van natuurlijke oevers

langs de beken en het ontwikkelen van een klein
natuurgebied op de plek waar de Steenbergerloop

overgaat in het Peizerdiep.

In het ontginningslandschap zijn de watergangen
gegraven en waren zij de ontsluiting van het
gebied waarlangs werd gewoond in lintdorpen. Dit

fijnvertakte stelsel van watergangen mondde uit in
het Leekster Hoofddiep, die via het Leekstermeer in
verbinding stond met de rest van de wereld. Inmiddels

$teenbergerloop Roden

hebben de watergangen hun ontsluitende functie

verloren en zijn ze op een aantal plaatsen gedempt.
Omdat de verschijningsvorm van de watergang nauw
samenhangt met de identiteit van het landschap

worden op een aantal strategische locaties de
watergangen weer uitgegraven. De belangrijkste

ingreep is het opnieuw uitgraven van het Leekster
Hoofddiep in het centrum van Leek. Andere ingrepen
zijn het opnieuw uitgraven van de wijken in het
Wijkengebied.

Uitbreiden van waterstructuren in het

bebouwde gebied.

Naast het herstellen van de oorspronkelijke

waterstructuur voorziet de ies ook in het aanleggen

Molenkanaalleek

van een aantal nieuwe watergangen. In Zevenhuizen

wordt de dorpsuitbreiding gekoppeld aan een
structuur van nieuw te graven watergangen die
rondom het dorp liggen. In het noordelijk deel
van Nieuw Nieuw-Roden worden de watergangen

uitgebreid en aangesloten op de wijken in het

Wijkengebied en bij Leek- Terheijl en Nietap wordt
de nieuwe waterstructuur aangesloten op die van
landgoed Terheijl.

I.
1

De voorspelling is dat het Nederlandse klimaat een
verandering zal

ondergaan. Een van de kenmerken

hiervan is het voorkomen van meer periodes met
hevige regenval. De bijzondere bodemsituatie in het
gebied laat zien dat er veel keileem/potklei in de
ondergrond aanwezig is. Dit leidt in veel gevallen tot
ondiepe grondwaterstanden en kwelsituaties. Om deze
aspecten op een duurzame manier op te nemen jn het

Wijkengebied

ontwerp, is het van belang meer bergingscapaciteit
voor opgevangen regenwater te realiseren en het
open watersysteem goed aan te sluiten op het totale
netwerk aan waterlopen in het gebied. Ook hier
ontstaat op deze manier een sterke verweving tussen

bebouwing en landschap.

leeksIer Hoofddiep
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5.4 ONTWERP - LANDSCHAP, BELANGRIJKE
LANDSCHAPPELIJKE VERBINDINGEN

De landschappelijke drager is pas sterk als het ook als
zodanig in zijn samenhang kan worden beleefd.
Naast de opwaardering van de landgoederen, de
ontwikkeling en versterking van landschappelijk
waardevolle gebieden zal de drager worden aangevuld
met een drietal rand
parken, twee bjnnendorpse
landschapsontwikkelingszones en een aantal
landschappelijke verbindingen door de dorpen en naar

van Roden en Potkleigebied aan de noordkant via

het bedrijventerrein Bitseveld. De landschappelijke
verbindingen zijn tevens opgenomen in het langzaam
verkeer netwerk zoals omschreven in hoofdstuk 6.4.
Tevens worden de landschappelijke verbindingen per
deelgebied toegelicht.

de omgeving.

Randpark
Op drie locaties worden parkgebieden (rand

parken)

toegevoegd aan de landschappelijke drager. De
locaties hiervoor zijn het randpark Roden-Zuid,
het randpark Nieuw-Roden en het park bij de
Tolbertervaart. Deze parken zijn belangrijk als
uitloopgebied voor de dorpen. Vanuit ieder rand

park

zijn goede aansluitingen gemaakt op de omliggende
park Roden-Zuid
landschapsgebieden. Zo is het rand
een mooie verbinding tussen het landgoed Mensinghe
en het bos bij het Steenbergerveld, is het randpark

Nieuw-Roden een schakel tussen het Steenbergerveld,
het Wijkengebied en het landgoed Terheijl, en is
het park langs de Tolbertervaart een aantrekkelijk
uitloopgebied met landschappelijke verbindingen naar

Oostindie, het houtsingellandschap en de oude kern
van Tolbert.
De inrichting van de rand

parken is gericht op

openbare toegankelijkheid met wandelen, fietsen,
verblijven en spelen. Kleinschalige recreatieve functies

die een beperkt ruimtegebruik hebben zoals een
kinderboerderij, speeltuin of een theetuin kunnen in
de randparken worden opgenomen. Grootschalige
recreatieve functies zoals sportterreinen kunnen wel
aan de randparken worden gekoppeld, maar vormen
geen onderdeel van het randpark.

Binnendorpse landschapsontwikkelingszone
Op twee locaties vindt een binnendorpse
landschapsontwikkeling plaats. In Tolbert en in

Roden-Zuid.
Deze gebieden zijn op dit moment al landschappelijk
van aard. De gebieden zijn echter niet duidelijk
opgenomen in het totale landschappelijke raamwerk.

Een completering van het langzaam verkeer netwerk
wordt hier gecombineerd met een versterking van
de landschappelijke structuren en een toevoeging
van programma wat past bij de landschappelijke

sfeer. Beide gebieden zijn verder uitgewerkt op
deelgebiedniveau.

Landschappelijke verbindingen
De bestaande veelgebruikte landschappelijke
verbindingen zijn in kaart gebracht. Dit levert niet
overal een samenhangend netwerk op. In een aantal

gebieden zijn deze verbindingen toegevoegd.
Voorbeelden hiervan zijn de verbinding tussen het
park Tolbertervaart en het landgoed Terheijl via
rand
Oostindie, de verbinding tussen landgoed Terheijl en
de jonkervaart, en de verbinding tussen het centrum
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5.5 ONTWIKKELING LANDGOED TERHEIJL

'~'"

Terheijl is gesticht in de 13d. eeuw door de monniken van
het Cisterciënzer klooster van Aduard, als strafkolonie
(Ter Helle) voor monniken die de kloosterregels hadden
overtreden. De werkzaamheden waren hoogveenontginning.
Samenwerking met de steen- en pannenbakkerij te
Foxwalde (potklei). In de 1 5d. eeuw werd Ter Heijl een

voor bezinning en rust (er werd een kapel
buitenverblijf
gebouwd en een park aangelegd).
Het oude landgoed is op dit moment nog in fragmenten

aanwezig. De oude lanen zijn gedeeltelijk intact gebleven,
maar functioneren tegelijkertijd als sluiproutes voor verkeer
wat van Roden naar de Al wiL. De recreatieve beleving van

hei landgoed wordl daarmee beperkiioi een aanial paden
en het bosrijke gebied Natuurschoon. Het landhuis in het
hart van het gebied (Huize Terheijl) is verdwenen, daardoor
ontbreekt het aan een natuurlijk hart.

Huize Ter Heijl

De ambitie is het landgoed opnieuw beleefbaar te laten
zijn in zijn volle omvang. Dat betekent een uitbreiding
ten opzichte van de huidige situatie naar de westkant. Op
deze manier komt het hart van het gebied (waar ooit huize

Terheijl stond) weer in het midden te liggen. Naast het feit
dat het landgoed hiermee interessanter wordt voor recreatie

en natuurontwikkeling, kan het tevens functioneren als
landschappelijke verbinding lussen hei Wijkengebied aan de
westelijke kant en het potkleigebied aan de oostelijke kant.
Het nieuwe landgoed zal verder worden ontwikkeld tot
een aantrekkelijk landschap met afwisselend bospartijen
en weides. De oude laanstructuur zal worden hersteld en
op een aantal strategische locaties (om te beginnen bij

voormalig Huize Terheijl) zullen opnieuw gebouwen worden
gerealiseerd met een publieke, recreatieve functie. De

uitstraling van de gebouwen wordt afgestemd op de totale
landgoedsfeer.
De be
leefbaarheid van het landgoed wordt verbeterd
doordat alle routes primair worden ingericht voor langzaam
verkeer, met medegebruik van de weg voor lokale

oude laan in Terheijl

bewoners. Dit netwerk van paden en weggetjes wordt vaak
uitgevoerd als laan en optimaal aangesloten op het netwerk

van paden in de omgeving. Bij de entrees van het landgoed
zal een poort de positie van het landgoed versterken.
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het landgoed Terheijl staat niet op zichzelf maar vormt tevens een verbindende
schakel voor ecologie en waterhuishouding tussen het ontginningslandschap en
het leekstermeergebied.
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5.6 ONTWIKKELING WIjKENGEBIED

-~

Het Wijkengebied is onderdeel van het
ontginningslandschap. De ontginning van het

.

hoogveen, welke heeft plaatsgevonden vanaf de 17de

eeuw tot in de 20,te eeuw, werd ontsloten door het
graven van vaarten en wijken. In het Wijkengebied

iS de structuur bijzonder omdat hier kort op elkaar
een aantal wijken parallel aan elkaar zijn gegraven
(Kortewijk, Langewijk, Poolswijk, Bisschopswijk).
Deze wijken sluiten aan op de Drostinnewijk die weer
in verbinding staat met het Leekster Hoofddiep. De

zuidkant van het Wijkengebied heeft een gedraaide
verkaveling, omdat het ontgonnen is vanaf de
Zevenhuisterweg. Langs de wijken is bebouwing
aanwezig, meestal op enige afstand van de wijk.

Rondom de bebouwing bevindt zich erfbeplanting,
langs de wijken laanbeplanting en de kavels worden

geclusterd wonen in het Wijkengebied

soms afgescheiden door houtsingels.
De wijkenstructuur is op dit moment nog maar
gedeeltelijk aanwezig als gevolg van het plaatselijk
dempen van de wijken. Andere landschappelijke
structuren zoals lanen, houtsingels en erfbeplanting

zijn ook nog maar gedeeltelijk aanwezig. Het
oogt nog steeds landelijk, maar is wel toe
aan een opknapbeurt. Met name de verschuiving
geheel

van agrarische bebouwing met agrarisch land naar
woonboerderijen met ponyweides geeft het gebied een
andere aanblik.

bestaande wijkenstructuur

!.
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principeprofiel Wijkengebied met laanbeplanting langs de wegen en los daarvan

/'--.. \

gelegen erven met erfbeplanting.

-- I-----j'
\v/",
het Wijkengebied wordt met het uitgraven van de wijken weer onderdeel van

voorbeelduitwerking wonen in het Wijkengebied

hoofd waterstructuur in het gebied
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5.6 ONTWIKKELING WIlKENGEBIED

Het Wijkengebied vormt een belangrijk onderdeel van
de landschappelijke drager en zal daarom worden
ontwikkeld tot een robuust landschappelijk element.

De basis voor de ontwikkeling wordt gevormd door
de wijken die opnieuw worden uitgegraven. Aan de
wijken zal in beperkte mate een landschappelijk
georiënteerde bebouwing worden toegevoegd. De

wijken zijn, naast de ontsluiting voor de bewoners,
primair gericht op gebruik voor langzaam verkeer.
Haaks op de wijken zullen kleine paden, die vaak ook
de ontsluiting vormen voor de bebouwing, worden
aangelegd zodat het totale gebied beleefbaar wordt
gemaakt en wordt aangesloten op omringende
gebieden als Nieuw-Roden en landgoed TerheijL.

Rondom de nieuwe bebouwing zal erfbeplanting
worden aangelegd. Tevens zullen de lanen en
houtsingels weer in ere worden hersteld.
Het totaal levert een landschap op waarin wonen,

bestaand erf

recreatie en kleinschalig agrarisch gebruik zorgen

voor een intieme landelijke sfeer.

eikenlaan

--

hoofdstructuur langzaamverkeer

het Wijkengebied vormt de recreatieve verbinding iussen het steenbergerveld en

landschappelijk karakter

landgoed Terheijl

J~T~!!~~~ (+l ~~~~~...

Landschap 61

voorbeelden bebouwing

l.

¡:.

i(
/'" ...~

:Sen.!

~

~

,

.

..

cD
Om 2SOm 500m lOOOm
uitsnede uit het ruimtelijk ontwerp: bosstrook bij Steenbergerveld

62 Landschap

J'l~.!~!'!u~ (+) ~~~~Ø~r

.

5.7 ONTWIKKELING STEENBERGERVELD

---l

Ontwikkeling Steenbergerveld

Het Steenbergerveld is op dit moment voornamelijk
een
en veeteelt. Tevens
combinatie van akkerbouw
functioneert het Steenbergerveld als foerageergebied
een open veld met grootschalige landbouw

voor ganzen die komen van het Fochterlooërveen. De

geomorfologische situatie van het Steenbergerveld
laat zien dat het beekdal van de Steenbergerloop een
bijzondere uitsnijding in het landschap maakt, deze
is op dit moment echter nauwelijks zichtbaar. De

Steenbergerloop is nu een gekanaliseerde beek zonder
natuurlijke oevers. De zuidkant van het veld wordt
begrensd door een bosstreok met de Noorderduinen
en de Zuursche duinen. In dit gebied wordt veel
gerecreëerd. Een uitbreiding van recreatieactiviteiten
naar het Steenbergerveld lijkt hier kansrijk. Om

Steenbergerveld

het Steenbergerveld een solide onderdeel van de
landschappelijke drager te laten zijn zal daarom
bekeken moeten worden in hoeverre natuur, recreatie
en landbouw hier tot een nieuwe, duurzame balans
kunnen komen.

Ontwikkeling bosstrook

Aan de oostzijde wordt het Steenbergerveld
begrensd door een bosstrook langs de Esweg. Deze
bos

strook vormt een belangrijk onderdeel van

de landschappelijke drager voor het gebied. Een

uitbreiding van deze bosstrook in het Steenbergerveld
maakt de drager sterker. Tevens wordt de rand van
Steenbergerloop

het bos aantrekkelijker door hier een wandel- en
fietspad op te nemen. Het bos wordt doorkruist door
de Steenbergerloop die hier een natuurlijke oever

krijgt. Op een aantal plaatsen wordt bebouwing op
een landschappelijke manier opgenomen (wonen in

het bos). Deze bostypologieën geven het bos een
bijzonder karakter.

8
Esweg

¡¡

-I

I I
I 1'-'1-",--

De bestaande bossIrook wordt verdubbeld waardoor hel

principeprofiel bosstrook met bos-wonen en een

steviger in het landschap komt Ie staan en er levens ruimte

recreatief pad aan de rand van het bos langs het

wordt gecreëerd voor het accommoderen van bos-wonen.

Steenbergerveld.
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5.8 ONTWIKKELING LANDGOED - GOLFBAAN - NATUUR RODEN-OOST

.

Ontwikkeling natuur langs Peizerdiep en
landgoed-golfbaan Roden-Oost.

Het landschap aan de oostkant van Roden is onderdeel
van het esdorpenlandschap op de overgang van
droog (esdorp) naar nat (beekdal). Het beekdal heeft

op dit moment een belangrijke natuurfunctie en is
onderdeel van de EHS. Het gebied oogt landelijk,

maar heeft in het midden een golfbaan die doorsteekt
tot in het beekdaL. De oude houtwalstructuur is
nog gedeeltelijk aanwezig. Tevens bevindt zich in
het gebied een oud gaswinstation dat niet meer in

gebruik is. Stedenbouwkundig bevindt het gebied
zich op de grens van bebouwd (aan de noordzijde) en
oogt niet
landschappelijk (aan de zuidzijde). Het totaal

als een robuust onderdeel van het landschap.

oeverontwikkeling rond de Steenbergerloop en he! Peiierdiep

Om het wel robuust te maken worden een aantal
ingrepen gedaan: de overgang van droog naar nat zal

duidelijker worden vormgegeven door het beekdal
opener en natter te maken (natuurontwikkeling) en
het gebied langs het Oosteinde meer intiem met
bosjes, houtwallen en weides (landgoedontwikkeling).

De golfbaan wordt gedeeltelijk verplaatst naar het

r

landgoed zodat het beekdal geschikt kan worden
gemaakt voor natuurontwikkeling. De golfbaan wordt
als het ware een kwart slag gedraaid. Op het landgoed
zal op een drietal plaatsen bebouwing worden

toegevoegd op een manier die past in het landschap.

r

Deze bebouwing staat niet op zichzelf maar houdt

sterk verband met de bestaande waardevolle
agrarische bebouwing. Het nieuwe ensemble
van landgoedachtige bebouwing kan zowel een

woonfunctie als een representatief kantoor zijn. Op

het landgoed zal het netwerk van openbare recreatieve
paden worden uitgebreid zodat het totale gebied beter

landschappelijke inpassing van de golfbaan en het landgoed

wordt verankerd met zijn omgeving.
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de bestaande golfbaan wordt zodanig gedraaid dat er ruimte komt voor natuurontwikkeling langs de Steenbergerloop en Peizerdiep
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6.1 ONTWIKKELING VAN HET ONDERSTEUNEND NETWERK

spreiding van drukte
Ontwikkeling van een ondersteunend netwerk van
wegen dat gericht is op leefbaarheid (spreiding van

drukte);

Infrastructuur en landschap.
De wegenstructuur in het gebied is een fijnmazig
netwerk. De wegen zijn vaak de oude landschappelijke

structuren. Infrastructuur is traditioneel de basis voor
occupatie van het land. In het gebied rondom Leek

en Roden zijn de verschillende occupatievormen ook
duidelijk herkenbaar in de wegenstructuur. Roden
heeft, als esdorp met een veelvormige kerkbrink,
een ei-vormige ring als hart van het dorp. Hierop

aangetakt is een radiale wegenstructuur met grillge
uitlopers over de zandruggen naar Foxwoldel
Roderwolde, Leutingewolde, Nietap/ Terheijl.
Steenbergen en Lieveren. Opvallend is een weg
die met een boog om Roden heen loopt, dit is de

Infrastructuur en toekomst
De belangrijkste vraag is op welke manier op het
bestaande verfijnde wegennet in de toekomst verder
kan worden ontwikkeld. Een ontwikkeling van het
wegennet is noodzakelijk (zie rapportage provincie
Groningen) om verschilende redenen. Op dit moment

zijn een aantal wegen zo druk belast dat het ten koste
gaat van de leefbaarheid rondom deze wegen. Deze
situatie komt voor in Leek bij de Auwemalaan en in
Leek bij de N372.

Een verdere ontwikkeling van het gebied met
en bedrijvigheid zal, indien het netwerk
niet wordt uitgebreid, de bestaande wegen nog
meer belasten. Daarnaast is er ook nog sprake

woningbouw

van een autonome groei van het autogebruik. Bij

Noordholt. Leek en Nietap zijn georganiseerd rondom

de ontwikkeling van de infrastructuur zal daarom
ingezet worden op een combinatie van een soepele
afhandeling van het verkeer in combinatie met de

de brugverbinding over het Leekster Hoofddiep.

handhaving en verbetering van de leefbaarheid

De basisvorm is een kruis met bebouwing, zowel

rondom de wegen. Een spreiding van de drukte is

langs het Hoofddiep als haaks hierop langs de

dus gewenst, met daarbij een duidelijke visie waar

verbindingsweg tussen Midwolde en Roden.

De drie landgoederen Nienoord, Ter Heijl en Mensinge
(Huis te Roden) kenmerken zich door een formele
structuur van lanen. Nienoord heeft een lineaire

hoofdvorm, Ter Heijl een kwadrant met kruisvorm en
Mensinge is aangetakt met de bebouwing aan Roden

het in het netwerk het autoverkeer drukker mag
zijn (met een omschreven maximum) en waar het
autoverkeer rustiger moet zijn (met een omschreven
maximum). Het ontwerp kan hiervoor in drie lagen
worden beschreven: optimalisering openbaar vervoer,

verfijning langzaam verkeer netwerk en uitbreiding
hoofdinfrastructuur .

en heeft een radiale laan- en bosstructuur richting
Lieveren.
Ten noorden van Leek ligt de grillig verlopende
weg met lintbebouwing in oost-westelijke richting

van Marum naar Groningen. Hierlangs zijn de
wegdorpen Tolbert, Midwolde, Lettelbert en

Oostwold gesitueerd. In het zuid-oostelijk deel van
het gebied ligt een lineaire vaartenstructuur in het
veenontginningsgebied, ontgonnen vanaf Leek en

Terheijl tot aan Zevenhuizen. Later, vanaf het eind
van de 1 gde eeuw, is hier een lineaire wegenstructuur
in het heideontginningsgebied Steenbergerveld aan
toegevoegd.

Infrastructuur en gebruik
Bebouwing aan het lint in Tolbert

Na de 2de wereldoorlog trad een belangrijke

verandering op in het ontwerpen van infrastructuur.
Met de aanleg van de A7 ontstond er een bundeling

van verkeer die ook invloed had op het functioneren
van de dorpen Leek en Roden. De Santeeweg-

N372 werd aangesloten op de A7 en hier mee de
belangrijkste ontsluiting voor autoverkeer voor zowel
Leek als Roden. Doordat Leek en Roden uitbreidden

en tegelijkertijd het autogebruik enorm toenam
werden er op dit traject verkeerskundige maatregelen
getroffen om de verkeersdruk in de dorpen onder
controle te houden. De twee belangrijkste ingrepen
waren de aanleg van een zogenaamde 'bypass' met

een tunnelbak bij Leek en Nietap, en de randweg en
entreeweg aan de noordwest zijde van Roden.
Leefbare omgeving door spreiding van drukte

J~::!!~!!~ (+l ~~~s~!:-
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6.2 HOOFDINFRASTRUCTUUR

¿

Doelen
Wij willen een aantal doelen bereiken:

een goede ontsluiting van de bestaande dorpen
en de geplande nieuwe locaties

een goede leefbaarheid in de dorpen en langs
de wegen waaraan gewoond wordt
het tegengaan van sluipverkeer over wegen en
straten die daarvoor niet geschikt zijn

Realisatie hoofdontsluiting
De studie hoofdontsluiting Leek-Roden (bijlage studie
hoofdinfrastructuur) laat zien dat deze doelen niet
gehaald worden als de bestaande hoofdontsluiting

ongewijzigd blijft. Ingrijpen is noodzakelijk om
onacceptabele situaties te voorkomen, ook bij een
autonome verkeersontwikkeling. Indien het komt

tot totale realisering van de IGS-opgave en als
tegelijkertijd een autonome groei van het bestaande
autogebruik blijft plaatsvinden, dan is een doorgaande
hoofdverbinding met voldoende verkeersoplossend
vermogen als noodzakelijk. Met de aanleg van een
geheel nieuwe hoofdontsluiting van Roden, westelijk

langs Leek naar de A7 kan het grootste effect worden
bereikt op de drie doelen.

(~
/

Een Westtangent langs Leek met aansluitingen vanuit
Tolbert ontlast de Midwolderweg, de Holm en de

Auwemalaan, biedt een goede ontsluiting voor de
nieuwe woningbouwlocatie ten westen van Tolbert en

Overzicht bestaande en nieuwe hoofdinfrastructuur
Gearceerd weergegeven is het zoekgebied

lost het probleem van het sluipverkeer op de Halbe

Wiersmaweg op. Aansluitend een oost-westverbinding
tot aan de geplande nieuwbouw bij Nieuw-Roden
biedt een goede ontsluiting voor de nieuwbouw bij
Nieuw-Roden en maakt het mogelijk het sluipverkeer
tussen Nieuw-Roden en Leek effectief aan te pakken.

Daarmee wordt de effectiviteit van de Westtangent
versterkt. Om de Terheijlsterweg verkeersluw te

maken ten behoeve van een aantrekkelijke fietsroute
richting Nietap/Leek wordt ervoor gekozen de nieuwe
auto-ontsluiting via de nieuwbouw van Nieuw-Roden
te verbinden met de Zevenhuisterweg.

Op de lange duur is de aldus aangepaste
wegenstructuur niet afdoende. Voortgaande

en mobiliteitsontwikkeling leiden
uiteindelijk tot een te zware verkeersdruk op de

woningbouw

bestaande N372, met name op deJP. Santeeweg,

en in Leek. Indien het komt tot totale realisering

bestaande hoofdontsluiting in Roden, het
Oosteinde. uitgevoerd als laan

van de IGS-opgave, dan is een doorgaande

hoofdverbinding met voldoende verkeersoplossend
vermogen noodzakelijk. Het moment en de manier
waarop een doorgaande verbinding in de praktijk
wordt gerealiseerd hangt af van de fasering van de
woningbouwopgave en de autonome ontwikkeling van

het verkeer. Daarbij wordt de intensiteitsontwikkkeling
op het wegennet nauwlettend gevolgd en wordt

gemonitord in hoeverre grenswaarden voor
bereikbaarheid en leefbaarheid overschreden
worden. Getoetst wordt aan de grenswaarden die zijn

gehanteerd in de studie hoofdontsluiting Leek-Roden.

besiaande hoofdontsluiting in het plangebied,
Nieuw-Roden, Zevenhuisterweg
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6.2 HOOFDINFRASTRUCTUUR

Eerste stap: direct aanpakken

draait in oostwestelijke richting zal deze op worden

De aanleg van een Westtangent langs Leek met

verkaveling

aansluitend een oost-westverbinding tot aan de
geplande nieuwbouw bij Nieuw-Roden is een
noodzakelijke eerste stap om een structurele
oplossing te bieden voor de verkeersknelpunten in
het ieS-gebied en om de nieuwe locaties van Leek en

genomen in de richting van de wijk Oostindie, de

richting van het Wijkengebied en van
het landgoed Terheijl. Om te voorkomen dat de
nieuwe weg bestaande landschappelijke eenheden
doorsnijdt, is de weg hier gelegd op de grens van het

Wijkengebied en het landgoed Terheijl.

rond Nieuw-Roden een goede ontsluiting te bieden.
Deze infrastructuur is goed landschappelijk in te
passen. Oe oost-westverbinding vanaf de Westtangent

Bij de vormgeving van de weg hoort ook een

tot aan de nieuwbouw van Nieuw-Roden wordt om
landschappelijke redenen op de grens van landgoed

tevens op beleving. Oe landschappelijke beleving van

Terheijl en het wijkengebied getraceerd. Dat biedt
vrijheid om ter zijner tijd, met de inzichten van

van laanbeplanting.

landschappelijke beplanting. Het ontwerpen van
infrastructuur is niet alleen gericht op inpassing, maar

de wegen zal worden versterkt met het aanbrengen

dat moment een nadere keuze te maken over de

manier waarop een doorgaande verbinding wordt
gerealiseerd. Daarnaast hebben de deelnemende
overheden de gezamenlijke verantwoordelijkheid om

maatregelen te bedenken en te treffen die de huidige
verkeersproblemen verminderen en verergering te
voorkomen in het ieS-gebied van de gemeenten Leek
en Noordenveld.

Parallelweg langs de A7
Aan de noordzijde van Leek- Tolbert, ten zuiden

van de Al en parallel aan de toekomstige
infrastructuur tevens
railinfrastructuur, zal de hoofd
worden uitgebreid met een doorkoppeling tussen de
westelijke ontsluitingsweg en de op- en afrit 'LeekRoden' bij de Al. Deze doorkoppeling maakt een ring
aan de noordwest kant van Leek- Tolbert en zorgt

er tevens voor dat een toekomstig station optimaal
vanuit beide kanten wordt ontsloten.

Sluipverkeer
Het fijnvertakte netwerk van wegen leidt niet altijd tot
een kwalitatieve structuur voor alle verkeerssoorten.
Daarom zal op de plaatsen waar het langzame verkeer

verkozen wordt boven het autoverkeer gekeken
moeten worden in hoeverre hier het gewenste
evenwicht in het gebruik van de weg kan worden
bereikt. Vaak zijn het wegen met een verkeersgebruik
die worden bestempeld met de term 'sluipverkeer',

zoals de landweggetjes door landgoed Terheijl en aan
de westkant van Leek. De nieuwe ontsluitingsweg zal

landelijke wegen in Terheijl worden vrij van 51uipverkeer

een groot deel van het huidige sluipverkeer opnemen.
Daarnaast zal gekeken moeten worden in hoeverre
de landelijke wegen tussen Roden en Leek moeten
worden afgesloten sluipverkeer door auto's.

Landschappelijke inpassing en vormgeving van
de weg
Oe landschappelijke inpassing van nieuwe wegen
is een belangrijk gegeven. Het streven is naar een
vormgeving met zo min mogelijk bogen en diagonalen
en met zoveel mogelijk richtingen die in het landschap
aanwezig zijn. Hiermee vormen de nieuwe wegen een
harmonische eenheid met het landschap. De westelijke

ontsluitingsweg zal dus op moeten gaan in het
houtsingel

landschap. Daar waar de ontsluitingsweg

J~~!!~!!!~ (+l ~~~s~.!:-

infrastructuur op de overgang tussen bos
en weidegebied. met laanbeplanting

Infra51ructuur 73

,,- - -

'\

.
"I~

,', 't

.,' , Ij .

;;...

.r

i r

/

(/
Overzicht HOV\lructuur

74 Infrastructuur

J'l~!!~!!lu!! (+l ~~~s~~~:-

.

6.3 OPENBAAR VERVOER

De maatregelen voor het openbaar vervoer, die in het
kader van het IGS worden voorgesteld vallen uiteen in
twee groepen:

- de maatregelen op structuurniveau,
het verbindend netwerk
- de maatregelen op detailniveau,
het ontsluitende netwerk.

Concreet gaat het om het volgende:

en varieert van reguliere lijnen tot servicebuslijnen.
Het netwerk kan eenvoudig worden uitgebreid of
anderszins worden aangepast aan een veranderende
vraag. Zodra het gebruik daartoe aanleiding geeft
kan zelfs een kwaliteitsniveau vergelijkbaar met
hoogwaardig openbaar vervoer geboden worden. Naar

verwachting zal dat de eerste jaren in ieder geval nog
niet aan de orde zijn. Er wordt rekening gehouden met
een toekomstige koppeling tussen beide stamlijnen,
zeker als een spoorverbinding Heerenveen-Groningen

wordt gerealiseerd.

'Stam'-lijnen voor hoogwaardig openbaar vervoer
als dragers van de vervoersfunctie. Het systeem

Bij de keuze van het openbaar vervoersysteem iS het

- op structuurniveau - is opgehangen aan twee
separate 'stam'-lijnen, de dragers van het systeem:

aspect flexibiliteit nadrukkelijk meegenomen. De
openbaar vervoerwereld is volop in beweging en een

één stamlijn tussen Groningen en Leek via de A7
en één stamlijn tussen Groningen en Roden via

al te star systeem maakt inspelen op toekomstige
veranderingen nodeloos moeilijk. Daarom wordt

Peize. Beide stamlijnen lopen via het OV-knooppunt
Transferium Hoogkerk. Ze worden uitgevoerd als
volwaardig hoogwaardig openbaar vervoer (modern

geen blauwdruk van het toekomstige systeem in het

materieel, een gestrekte lijnvoering, primair gericht

eis van een optimale openbaar vervoerontsluiting is
daarbij vast uitgangspunt.

op snelheid en doorstroming, met een hoge

IGS neergelegd, maar een robuuste structuur met

maximale flexibiliteit in de uitwerking. De functionele

betrouwbaarheid en een herkenbaar imago). Voor de

stamlijnen staat de vervoersprestatie voorop. Daar
waar zich potentiële vertragingen voordoen worden

schreven principe legt daarvoor de
basis. De uitwerking is een continu proces, startend
Het bovenom

doorstromingsmaatregelen genomen, bijvoorbeeld

met het opstellen van een separaat Masterplan

in de vorm van eigen infrastructuur. In de bestaande

Openbaar Vervoer Leek-Roden, waarin op korte
termijn de ontwerpuitgangspunten voor het openbaar
vervoersysteem verder worden uitgewerkt in termen

kernen én in de nieuwe uitbreidingsgebieden wordt
lijnen zoveel mogelijk 'recht'
de route van de stam

getrokken om snelheid en comfort op een zo hoog
mogelijk peil te krijgen. Vooral in Roden is in dat
verband nog veel verbetering mogelijk. Ook in de stad
Groningen worden maatregelen voorgesteld, die het
hoogwaardige karakter van de lijnen in termen van
snelheid, doorstroming en stiptheid onderstrepen.
Nu zijn daar belangrijke knelpunten, die moeten
worden opgelost voordat gesproken kan worden van

hoogwaardig openbaar vervoer. De aanpak van deze
knelpunten is cruciaal: de kracht van de ketting wordt
immers bepaald door de zwakste schakeL. Stamlijnen

krijgen een beperkt aantal, goed geoutilleerde haltes,
die aansluiting geven op het onderliggend ontsluitend
openbaar vervoernetwerk in Leek en Roden. Ze sluiten
aan op het langzaam verkeersnetwerk, zodat de

stamlijnen goed per fiets of te voet bereikbaar zijn, en
de reikwijdte van de haltes aanzienlijk wordt vergroot.

van concrete maatregelen en financiering. Het te
actualiseren Masterplan dat is opgesteld onder
regie van de stuurgroep voor de Ontwerpopgave, in
samenwerking met het OV-bureau en Kolibri, wordt
geactualiseerd. Voorwaarde iS dat de ontwikkeling van

woongebieden zij aan zij gaat met het activeren van
de openbaar vervoervoorzieningen.

Station Leek
Een substantiële verbetering in het functioneren van
het openbaar vervoer treedt op indien de voorgestelde

treinverbinding van Groningen naar Heerenveen
wordt aangelegd. Deze lijn, die grotendeels direct

naast de A7 ligt, biedt de mogelijkheid voor een
station in Leek. Het spoorstation kan na 2020 de
functie van halteplaats voor de trein vervullen, als een
halteplaats voor de regiotram die van dezelfde rails

gebruik kan gaan maken. Het station Leek kan dan als
De bestaande buslijn vanuit Oosterwolde naar

subregionaal knooppunt voor het OV-netwerk gaan

Groningen blijft ook in de toekomst voor Zevenhuizen
de rol vervullen van basislijn richting Groningen.
Daarbij is denkbaar dat de lijn in de toekomst wordt

functioneren.

aangesloten op het Hoogwaardig Openbaar Vervoer
van Leek (of Roden) naar Groningen. En in een latere
fase in Leek op de trein naar Drachten of Groningen.
Afhankelijk van de vervoervraag kan de frequentie

hierbij bijvoorbeeld in de spits worden opgevoerd
naar een structurele halfuursdienst. In de huidige

situatie wordt een uurdienst geboden met in de
ochtendspits extra versterkingsbussen.

Onderliggende lijnen voor de voeding van de
stamlijnen
Het ontsluitend netwerk - het detailniveau - iS
een samenstel van optimaal op de vervoersvraag

toegesneden lijnen. De vorm is vraagafhankelijk
zoekgebied ontwikkeling station Leek
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6.4 LANGZAAM VERKEER NETWERK

Verfjning langzaam verkeer netwerk

Het voorgestelde netwerk wordt op twee manieren
gerealiseerd, zowel door de aanleg van nieuwe paden

Het bezitten van een netwerk van aantrekkelijke

routes die primair zijn gericht op het gebruik van de
fiets of op de voetganger is van grote toegevoegde

als door het toepassen van een functieverandering.
Dit laatste kan worden gerealiseerd indien de
uitbreiding van de hoofdinfrastructuur voorziet in

waarde. Deze routes zijn zowel aantrekkelijk voor

aantrekkelijke alternatieven voor het autoverkeer.

dagelijks gebruik (van huis naar school, van huis

Het wegen- en padennet van het landgoed Terheijl

naar het werk, van huis naar de winkel, etc.) als voor

kunnen bijvoorbeeld primair worden afgestemd

recreatief gebruik. De structuurvisie voorziet in een
optimalisatie van deze routes op drie manieren:

op het langzaam verkeer, omdat er een nieuwe

hoofdinfrastructuur wordt aangelegd vanaf de Al tot
aan Nieuw-Roden.

1.

2.

Het complementeren van het totale netwerk aan
routes vanuit de dorpen naar het buitengebied.
Deze routes zijn op de kaart aangegeven in
groen.
De positionering van nieuwe paden op
aantrekkelijke locaties die zorgen voor een
totale landschappelijke beleving. Deze paden
zijn gekoppeld aan de landschappelijke drager
en zorgen voor de mogelijkheid een rondje
Leek-Roden te maken. Het landgoed Terheijl

wordt hierdoor het centrale belevingsgebied
(de spin in het web). De routes zijn op de kaart
aangegeven in dik-rood.
3.

Een duidelijk onderscheid tussen routes

die primair gericht zijn op het langzame verkeer
(vaak oude landschappelijke structuren) en
routes waar meer autoverkeer op voorkomt

(een duidelijk onderscheid tussen druk en
rustig). De routes zijn aangegeven in dun rood.
Daar waar belangrijke autoroutes en
langzaam verkeersroutes samenkomen zullen
voorbeeld van een aantrekkelijke route die primair

aparte voorzieningen voor het langzaam verkeer
dienen te worden aangelegd.

gericlit is op langiaam verkeer
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De randparken verbinden de verblijfsgebieden rondom de dorpen.
Hierdoor is het mogelijk om 'een rondje om Leek en Roden' te maken
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Vanuit de verschilende kleine kernen iorgen door-

gaande langiaam verkeer verbindingen er voor dat het
buitengebied eenvoudig te bereiken is.
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7.1 ONTWERP - BEBOUWING - WONEN

Regionale identiteit
De rijke geschiedenis van het gebied laat zich ook
aflezen aan de verschillende regionale bouwstijlen,

i
I

~~.Q.yl1
~~')~f'.io
,,~

die soms een agrarische oorsprong hebben en
soms specifieke dorpsstijlen zijn. Tot aan de 2de

wereldoorlog voerden de regionale bouwstijlen de

boventoon. Na 1945 hebben de dorpen zich meer
ontwikkeld in een generieke bouwstijl met standaard
rijtjeshuizen, twee onder één kappers en vrijstaande
woningen. Hierdoor werd de specifieke identiteit

van de bebouwing beperkt tot de oude centra, het
buitengebied en een sporadische oude woning in

een nieuwe woonwijk. Bij de verdere ontwikkeling
van het gebied zullen de specifieke architectonische

stijlkenmerken weer een inspiratie moeten vormen
voor nieuwe bebouwing.

Wijkengebied

Identiteit van twee grote kernen en
veertien kleine kernen
De identiteit van het gebied was er ooit één van

zestien kleine kernen. Na 1945 zijn Leek en Roden
sterk gegroeid, maar de kleine kernen bleven

bestaan, soms duidelijk leesbaar in het landschap
(zoals Oostwold, Zevenhuizen, en Roderesch) en
soms opgenomen in het bebouwde gebied (zoals

Tolbert en Nieuw-Roden). De nieuw voorgestelde
woonbebouwing sluit aan op deze situatie door in

het ontwerp twaalf verschillende locaties op te nemen
voor nieuwe woningbouw of functiewisseling, die
ieder identiteitsversterkend zijn. De grootte van de

Zevenhuizen

locatie is bepaald op basis van het landschappelijke
opnamevermogen (verhouding nieuwbouw ten

opzichte van de landschappelijke drager) en op
de gewenste identiteit van de aangrenzende kern
(sommige kleine kernen breiden bescheiden uit, de

grote of gekoppelde kernen breiden meer uit). Kernen

die klein zijn en sterk zijn verweven met het landschap
breiden niet uit, maar worden onderdeel van de
landschappelijke drager (zoals Roderesch, Foxwolde
en Midwolde).

Nieuw-Roden

I

lintbebouwing Tolbert
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7. i ONTWERP - BEBOUWING - WONEN

.

Functiewisseling en herstructurering

De woningbouwopgave wordt gerealiseerd binnen de grote
kernen en in het buitengebied. Hiervoor zijn zowel in

het centrum van Leek als in het centrum van Roden twee
functiewisselingsgebieden aangewezen. Het betreft hier oude
bedrijventerreinen die dicht tegen het centrum aanliggen. De
functiewisseling gaat samen met een herstructurering, omdat
de structuren van de bedrijventerreinen vaak grofmazig zijn

en niet goed aansluiten op de structuren van de bestaande
centra in Leek en Roden. Het ontwikkelen van woningbouw

dichtbij de centra speelt tevens in op een veranderende
woningbehoefte in de dorpen (er komt bijvoorbeeld steeds
meer vraag naar huisvesting voor ouderen). Een goede
balans tussen het in uitvoering brengen van ontwikkelingen
in de dorpen en ontwikkelingen aan de dorpen leidt
hiermee tot een goede opname capaciteit van verschillende

landschap met bestaande beboiiwing

doelgroepen in het plan. Samen met een strategie voor
doelgroepen zal

ook een strategie worden opgezet voor de

prijscategorieën van de woningen. Het uitgangspunt voor
ontwikkelingsgebieden in Leek is dat er minimaal 20% in de
sociale categorie wordt gerealiseerd, in Roden is dat 30%. Het

primaat voor de realisatie van de sociale sector (met name de
sociale huur) ligt bij de lokaal werkzame woningcorporaties.

Landschappelijke identiteit
De ontwikkelingslocaties liggen in verschillende
landschapstypen. Deze landschapstypen zijn zodanig
verschilend dat ze ook onderscheidend kunnen zijn als

woonmilieu, mits het landschap als ruimtelijke drager van
het woongebied wordt opgenomen. Het wonen vindt niet
langer plaats in een generieke woonwijk, maar is gericht
op het landschap. Aan de westkant van Leek- Tolbert wordt
straks gewoond tussen de houtsingels, bij Zevenhuizen
wordt gewoond aan de vaart en ten zuiden van Roden wordt

landelijk dorps wonen 5-10 won/ha

gewoond in het esdorpenlandschap.
Woon

intensiteit en dichtheid

Doordat de twaalf ontwikkelingslocaties allen verschillende
omstandigheden kennen zal de woonintensiteit hier op
worden afgestemd. Hiervoor zijn in het ontwerp een viertal
ontwikkelings dichtheden opgenomen: centrum-dorps wonen

met een bruto dichtheid van 30-40 woningen per hectare,
dorps wonen bij de kleine kernen met een bruto dichtheid
van 10-20 woningen per hectare en landelijk dorps wonen

met een bruto dichtheid van 5-10 woningen per hectare. Op
enkele plaatsen wordt er gewoond in het landschap met een
dichtheid van 1-5 woningen per hectare.

Dorps wonen: 10-20 won/ha.

leek - Centrum-dorps wonen
.
. leek - Werken en wonen aan de Tolberlervaart
. Tolbert - landelijk wonen
. leek / Tolberi - Wonen lussen de houtsingels

.ieek-Terheijl- Wonen aan het landgoed

. Roden - Centrum-dorps wonen
. Nieuw-Roden - Wonen en werken in Nieuw-Roden
. Roden - Wonen in het esdorpenlandschap

. Roden - Wonen aan de 51eenbergerloop
. Zevenhuiien - Wonen aan de vaart
. Nietap - Wonen in Nietap

. Oostwold - Wonen in Oostwold

. Bestaande bouwopgave
Centrum-dorps wonen: 30-40 won/ha.
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7.2 ONTWERP - BEBOUWING - WERKEN

Vitaal bedrijvenbestand

Branding: locatiekwaliteit afstemmen op
marktsegment

Het hebben van een vitale werkgelegenheidssituatie in zowel

Leek als Roden is één van de 'kern-ontwikkelingswaarden'.

De aantrekkelijkheid voor bedrijven in de dorpen leek

Leek en Roden hebben beide een goed ontwikkeld

en Roden is een combinatie van ligging aan de Al en
de aanwezigheid van een dorpslandschappelijke sfeer

bedrijven

bestand en voor beide dorpen is het belangrijk dat
bestand op niveau blijft en kwalitatief wordt

dit bedrijven

op een steenworp van de stad Groningen en Assen. De

uitgebreid. In de ies worden daarvoor de lijnen uitgezet. met
name de ruimtelijke keuzen die daarvoor nodig zijn.

Bestaande vitale bedrijven in een nieuwe samenhang

verschillende bedrijvenlocaties hebben een verschillend
potentieel profiel, waarbij de nieuwste Leekster locaties
zich duidelijk kunnen richten op de Al en de Rodense
locaties beter zijn gesitueerd bij het dorp en aan

Verspreid over het gebied bevinden zich op dit moment

het landschap. De specifieke rol van Leek-Roden op
regionaal niveau is het kunnen bieden van aantrekkelijke
woonwerkmilieus en deze ambitie past goed bij het

diverse bedrijvengebieden met een verschillende

ontwikkelen van een dorpslandschappelijke identiteit. De

locatiekwaliteit. In Leek bevinden zich drie kleine

specifieke kwaliteiten van de dorpen komt het best tot zijn
recht indien er sprake is van een duidelijke 'branding',
waarbij het uitgangspunt is dat er een wisselwerking tot
stand komt tussen de landschappelijke context en de

met nieuwe aantrekkelijke bedrijven

bedrijventerreinen in het dorp (Industriepark Leek,
Industriepark Oldebert, Industriepark Diepswal) en twee
grotere bedrijventerreinen langs de Al (Bedrijvenpark

In Roden bevindt de meeste bedrijvigheid zich aan de

product met als
bedrijven zelf. Het resultaat is een totaal
thema: recreatief wonen en werken in Leek en Roden.

noordoost zijde met Bitseveld als oudste bedrijventerrein

Voorbeelden hiervoor zijn:

leeksterveld, en Industriepark leeksterhout)

bij het centrum, Noordhoek meer aan de rand en de laatste
Roden hebben zich tot nu toe onafhankelijk van elkaar
ontwikkeld. Opvallend is dat alle oudere bedrijventerreinen

Het landgoed Nienoord wordt fysiek meer verbonden
met het centrum van Leek. Er worden arrangementen
ontwikkeld met Nienoord als centraal thema.

toe zijn aan een revitalisering, omdat veel industrieel gerichte
bedrijven worden geconfronteerd met verplaatsingen of

profileren;

beëindiging, en andere bedrijven twijfelen in het plegen van
investeringen.

In Roden liggen kansen voor een landschappelijke

Op een aantal plaatsen is een groot contrast aanwezig

profilering door een combinatie van het bedrijvenpark Haarveld, een transformatie van het

ontwikkeling Haarveld, hier weer aangekoppeld. leek en

tussen vitale bedrijven en leegstand of invullng van tijdelijke
programma's zoals caravanstallingen. Er is daardoor een
kans op verpaupering. De markt voor bedrijven is sinds de
jaren '50 aanmerkelijk veranderd. In plaats van het accent
op industrie ligt tegenwoordig het accent veel meer op

Hiermee kunnen bedrijven en de recreatie

markt zich

Bitseveld en de landschappelijk gelegen golfbaan in
een landgoedachtige setting;

Het bedrijventerrein Leeksterveld aan de Al wordt
opgezet met een sterk landschappelijk karakter en is

zakelijke- en maatschappelijke dienstverlening. Dit zijn

gericht op de uitstraling van de bedrijven naar zowel

bedrijven die vaak een veel kleinere omvang hebben en vaker
worden gecombineerd met andere programma's als wonen en
recreëren. De kunst zal zijn om in te spelen op het aantrekken

Al als naar het landschap. Het geheel geeft een

van nieuwe bedrijvigheid zonder dat dit ten koste gaat van het
verdwijnen van de bestaande vitale bedrijvigheid.

De voorbeelden staan niet op zichzelf. De

Werken en wonen
Het werken en de bedrijvigheid ontwikkelen op diverse
manieren. Een belangrijke trend is de toenemende vraag
naar woon-werk combinaties. Was dit vroeger vooral

visitekaartje af van Leek en Roden.

bedrijven in landschappelijke setting, de
landgoederen, de recreatiefaciliteiten en het
landschappelijk wonen versterken elkaar onderling.

i.

Balans tussen ontwikkeling nieuwe locaties en
herontwikkeling bestaande locaties

j
I

voorbehouden voor de aannemer met zijn bedrijf aan huis,
bestaat er nu steeds vaker de vraag naar wonen in combinatie

De realisatie van een op 'branding' gerichte kwalitatieve

met kleinschalige bedrijvigheid in de dienstensector en
recreatiesector, Juist dit soort programma's passen heel
goed binnen het dorp. Bestaande bedrijvengebieden als
Oldebert en Diepswal in leek zijn hiervoor aangewezen
als revitaliseringsgebieden. Aan de zuidoost kant van

verbetering van bedrijvigheid is geen eenvoudige

Zevenhuizen en aan de noordkant van Nieuw-Roden zijn twee

ontwikkelingslocaties voor werken in combinatie met wonen
toegevoegd. Zelfstandige bedrijfsvestigingen zonder de
combinatie met wonen in Nieuw-Roden zijn niet mogelijk.

opgave en vraagt om een gewogen strategie (zie
hfdst. 9 ontwikkelingsstrategie). De ies voorziet in

een beleidsaanpak voor vestigingsmilieus met een
meervoudige strategie. De aanpak varieert van een 'stap
voor stap transformatie' op Industriepark Oldebert en op
Diepswal in Leek tot het creëren van ontwikkelingsruimte

voor regionaal georiënteerde bedrijvigheid langs de Al.
De voorgestelde 'branding' en transformatiemethode
wordt per deelgebied toegelicht (zie hfdst. 8 Ontwerp

Deelgebieden).
. Technologiepark Roden, revitalisering

. Werken en wonen aan de Tolbertervaart, revitalisei
. Leeksterveld, werken langs de Al, uitbreiding

. Wonen en werken in Zevenhuizen

. Wonen en werken in Nieuw-Roden

. Centrum-dorps werken
. Recreatie
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7.3 ONTWERP - BEBOUWING - ORIËNTATIE OP HET LANDSCHAP

Oriëntatie en korrelgrootte
Een van de belangrijkste stedenbouwkundige
instrumenten is de oriëntatie van de bebouwing.
Met name in dit extravert opgezette en op het

landschap gerichte ontwerp is de goede oriëntatie een
succesfactor. Het ontwerp voorziet dan ook in zoveel
mogelijk naar buiten gerichte bebouwing. Dit geldt

als voor bedrijvigheid. Het
zowel voor woningbouw
ontwerp voorziet in twee korrelgroottes.

De kleinste korrelgrootte is op gebouwniveau.
Deze villa- of paviljoentypologie is alzijdig
georiënteerd en dient te worden toegepast in de
landsc hapsontwi kke I i ngszones (Wij ke ngebied,
Nietap

Bosstrook Steenbergerveld, landgoed Roden-Oost) of
in gebieden waar de landschappelijke sfeer de drager
is (wonen aan de Steenbergerloop, landelijk wonen in
Tolbert, werken in een brinkdorp).

De grootste korrelgrootte is op buurtniveau.
Deze korrelgrootte bepaald tevens de mogelijke
faseringsgrens. Indien er op buurtniveau wordt

ontwikkeld (tussen de 50-300 woningen) en de
oriëntatie is op dit niveau naar buiten gericht, dan is
er altijd sprake van een afgerond geheeL.

,

Brink, Nieuw-Roden
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Vredewoldsplantsoen, Leek
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8.1 ONTWERP LEEK, HISTORIE

I

Leek: veenontginningsdorp en handelsplaats
Dorp behorend bij een borg (Nienoord, 1525) met als
economische basis de turfwinning (hoogveen). Het
gevolg was het graven van het Leekster Hoofddiep
(hoofdstructuur van het dorp). Het dorp is ontwikkeld

vanuit de kruising landweg Roden-Midwolde met
nieuwe vaarweg (l 559). Van meet af aan heeft

Leek een 'stedelijk' karakter gehad met compacte
bebouwing van niet-agrarische functies. Dit in

tegenstelling tot alle omliggende kerspelen als Tolbert
en Midwolde.

Ontwikkeling: de eerste bebouwing dateert van
1550, tot 1867 zeer compacte kern, tot 1914 lineaire
leek, \ 825

ontwikkeling langs Leekster Hoofddiep en de weg van
Roden naar Tolbert.

Landgoed Nienoord
Aan de oostkant van Leek ligt het landgoed
Nienoord. Het in 1525, door de familie Van Ewsum,

gestichtte landgoed is opgezet ten behoeve van
de hoogveenontginning. Het dorp Leek dankt zijn
ontstaan aan het landgoed. Vanuit het landgoed
werd halverwege de 16t eeuw het Leekster Hoofddiep
gegraven, om het hoogveen te kunnen ontginnen.

Leek - Tolbert (15.000 inwoners)
Structuurplan 1964, ambitie voor het behalen van

3.500 woningen met 13.000 inwoners voor Leek-

leek, dorp5straat

Tolbert.

Het plan voorziet in de realisering van bedrijventerreinen en woningbouw op een oppervlakte van

I.

110 hectare en een gemiddelde dichtheid van 15
woningen per hectare. Door de ontwikkeling van Leek
in noordwestelijke richting en Tolbert in zuidelijke

I
i

richting komen beide dorpen aan elkaar vast te
zitten. Ook de infrastructuur tussen beide dorpen
wordt verbeterd. Anders dan in Roden worden de

I

locaties ontwikkeld.
De aanleg van Rijksweg 43 (A?) vormt een goede

bedrijventerreinen op een drietal

I

impuls voor zowel de vestiging van bedrijven als
het ontwikkelen van de woonwijken. AI in een
vroeg stadium wordt onderkend dat Leek zich wel

I
i

Wijkengebied

erg excentrisch ontwikkeld in Noordwestelijke

richting. Hierdoor komt het oude centrum met
de winkelvoorzieningen aan de rand te liggen.

Ontwikkelingen naar de oostkant worden als
onmogelijk gezien, vanwege positie van het landgoed
Nienoord, en naar de zuidkant vanwege de positie van
Nietap (gemeente Roden, provincie Drenthe).

Naast het realiseren van woningen en bedrijven
heeft Leek een goed kernwinkelgebied, heeft het

ri
~ Jl

zich ontwikkeld in de zorgsector en het voortgezet
onderwijs. Op recreatief gebied is met name het
landgoed Nienoord ontwikkeld tot recreatieve
trekpleister met rijtuigenmuseum, zwembad,
kinderboerderij, camping, tennisbanen, ijsbaan en
park.
jeugd
leek
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8.1.1 ONTWERP LEEK, STRUCTUUR

.

Leek, ontwerp
De uitbreiding van Leek heeft sinds 1945
plaatsgevonden in het wegdorpenlandschap met een
duidelijke noord-zuid georiënteerde strekvormige
verkaveling. De structuur van het onderliggende
landschap is op veel plaatsen nog terug te vinden,

maar vaak als fragment. Vanaf Tolbert liepen een
aantal

lanen naar het zuiden tot aan het Leekster

Hoofddiep. Deze structuur is gedeeltelijk nog
aanwezig. Aan de noordzijde van Leek liep het

zogenaamde Molenkanaal van Nienoord tot aan de
Tolbertervaart. Ook deze structuur is gedeeltelijk

bewaard gebleven. AI deze gedeeltelijk bewaard
gebleven structuren worden weer in ere hersteld en
vormen de basisstructuur waarop Leek zich verder kan

bestaande structuren in Leek (Wolvesehans)

ontwikkelen.

Naast een structuur die is afgeleid van oude
landschappelijke structuren worden er in Leek ook een

aantal nieuwe structuren gerealiseerd. Vaak zijn het
kleine plantsoenen waar omheen wordt gewoond. Het
geeft het dorp een aangenaam, ontspannen karakter.
Op één plaats komen de kleine plantsoenen bij elkaar
tot een groot plantsoen. Dit is in het midden van
het dorp waar alle scholen zijn ondergebracht. Door

strook van de scholen te verbeteren
en op te waarderen tot een dorpscampus ontstaat
een kwalitatief goede verblijfsruimte met het juiste
de plantsoen

programma midden in het dorp. De richting van de

scholen campus is bovendien oost-west zodat met
gemak een netwerk ontstaat met alle landschappelijke

noord-zuid lijnen en nieuwere structuren zoals

Oldenoertingel

de Oldenoertsingel. In het nieuwe centrum wordt
een lineair park aan de campus gekoppeld. De
campus eindigt aan de Auwemalaan die een rustig

verkeersbeeld kan krijgen na de aanleg van de nieuwe
westelijke ontsluitingsweg. De totale structuur wordt

voornamelijk ingericht op gebruik van langzaam
verkeer. Aan de herstelde structuur zouden op
strategisch locaties enkele hogere gebouwen kunnen
worden gerealiseerd (zoals in Wolveschans). Dit geeft
het dorp meer contrast in een tamelijk eenzijdig
woning
beeld van rijtjeshuizen en twee-onder-eenkapwoningen. Bovendien versterkt dit het vermogen
tot oriëntatie.

bestaande laanslruetuur in Leek Uonkerslaan)

impressie van de groene dorpscampus
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8.1.2 ONTWERP LEEK, CENTRUM DORPS WONEN

.

Uitbreiding van het centrum
Doordat Leek zich na de Ze wereldoorlog uitsluitend
in noordwestelijke richting heeft uitgebreid, is
het centrum steeds verder aan de rand komen te
liggen. Ook de verhouding tussen de hoeveelheid
binnendorps gebied (centrum-dorps gevoel) in relatie

tot de hoeveelheid buitenwijk (suburbaan gevoel) is
scheef gegroeid.

Een uitbreiding van het centrum van Leek in Noordwestelijke richting slaat twee vliegen in een klap: de
positie van het centrum komt meer centraal in het
dorp te liggen en de hoeveelheid centrumgebied
wordt sterk vergroot. De locaties die hiervoor worden
benut zijn het Industriepark Leek en het bestaande
sportcomplex. Een bijkomend aspect is het gegeven

oude kern Leek

dat de entreeweg vanuit de A7 via de N372 midden

in het centrum uitkomt. Op de locatie van het
huidige hotel Leek bestaat de kans het dorp een
beeldbepalende entree te geven. De uitbreiding van

het centrum is geen eenvoudige opgave die in een
keer kan worden uitgevoerd maar zal in een stap voor
stap transformatieproces plaatsvinden. De uitbreiding

zal daarom niet een compleet nieuwe sfeer neerzetten
maar juist op zoek gaan naar een nieuwe samenhang
tussen oud en nieuw in een fijnkorrelige structuur met

een dichtheid tussen de 30-40 woningen per hectare.

..

L-_

voorbeelden bebouwing centrum-dorps
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leeksIer Hoofddiep

de positie van het leekster Hoofddiep is samen met de oude weg van Tolbert naar

Roden de structuurdrager voor iowel het oude centrum van leek als van Nietap.

leekster Hoofddiep bij de entree van landgoed Nienoord

impressie van de opnieuw uiigegraven leekster Hoofddiep in hei centrum van
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8.1.3 ONTWERP LEEK, LEEKSTER HOOFDDIEP EN DORPSRAND

Uitgraven Leekster Hoofddiep
Oe oorspronkelijke identiteit van Leek als
veenontginningsdorp en handelsplaats is ondermijnd
door de demping van het Leekster Hoofddiep in het

centrum. Door de toename van de verkeersdruk is de
N372 (Tolberterstraat, W.L. van Nassaulaan) voor een
deel
omgelegd en uitgevoerd als tunnelbak, hierdoor
is de natuurlijke relatie tussen Leek en landgoed

..

Nienoord over een grote lengte verstoord geraakt.

Al deze ontwikkelingen bij elkaar leveren een beeld
op van een dorp wat zijn hart is kwijtgeraakt. Het

ontwerp voorziet daarom in een aantal strategische
ingrepen voor het centrum van Leek. Als eerste wordt
het Leekster Hoofddiep weer uitgegraven en opnieuw
verbonden met het Leekstermeer. Hiervoor dienen er

door de uitbreiding van het cenirum in westelijke richting bestaat de kans het
dorp veel nadrukkelijker in relatie te brengen met landgoed Nienoord

tevens structurele maatregelen te worden genomen
bij de huidige tunnelbak. Deze staat namelijk niet toe
dat er bevaarbaar water overheen loopt. De tunnelbak

dient of te worden verdiept of te worden opgeheven
zodat de N372 met een brug over de vaart wordt
verbonden. Dit laatste past het best bij de ambitie om

het verkeer op de N372 niet verder te laten toenemen,
maar eerder te laten afnemen.

Relatie met Nienoord

II
_i.._._~::'Nf.'_""

Het benaderen van de problematiek van de N372
vanuit de leefbaarheid brengt tevens naar voren

hoe kansrijk de verbetering van de relatie tussen
Leek en Nienoord kan zijn. In plaats van een drukke
provinciale weg als grens kan deze weg juist worden
gezien als onderdeel van een aantrekkelijke rand van

het dorp die zich nadrukkelijk richt op de overkant.
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principeproAel Tolberterstraat: dorp richt iich nadrukkelijk op het landgoed

Nienoord
impressie van van de dotpsrand van leek en de relatie metlandgoed
hei
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8.1.4 ON1WERP LEEK, WERKEN EN WONEN AAN DE TOLBERTERVAART

I

Werken en wonen aan de Tolbertervaart
Aan de westzijde van de Auwemalaan bevinden zich
de oude bedrijventerreinen Diepswal en Oldebert.

Deze terreinen staan letterlijk met hun kont naar
één van de mooiste structuren in het dorp: de
Tolbertervaart. Aan de westkant wordt langs de
Tolbertervaart een langwerpig park aangelegd. Aan
de oostkant zullen de bedrijventerreinen stap voor
stap transformeren tot aantrekkelijke werk-woon
locaties met een kleine stedenbouwkundige korrel
die past in het dorp. De nieuwe ontwikkelingen zullen

zich richten op de Tolbertervaart wat de belangrijkste
identiteitsdrager aan de westkant van Leek-Tolbert is.

De hier voorgestelde transformatie wordt gerealiseerd
volgens de methode van een lichte revitalisering,

waarbij zowel een actieve rol van het bedrijfsleven
wordt verlangd als van de overheid, daar waar het gaat
om de verplaatsing van storende bedrijvigheid.

i

I

1

~
revitalisering van de bestaande gebieden Diepswal en Dldebert. biedt de
mogelijkheid opnieuw te orienteren op aanwezige landschappelijke structlren.
Door de nieuwe infrastructuur worden de gebieden niet meer door liet dorp
ontsloten en de infrastructuur ontlast

J~~~~!!~ 1+1 ~!~.i~..

voorbeelden van reeds bestaande woon-werk combinaties in liet gebied
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8.2 ON1WERP TOLBERT, LANDELIJK WONEN

I

Tolbert is onderdeel van een serie buurtschappen
(kerspelen) die zijn ontstaan op de zandrug van

i

Marum naar Groningen in de 12de en 13de eeuw. Op

dit lint staan naast Tolbert andere buurtschappen
zoals Midwolde, Lettelbert en Oostwold. Allen zijn
gegroepeerd rond een eigen kerk. De ontwikkeling
van bebouwing is voornamelijk langs het lint. Door
de aanleg van de Al en de forse uitbreiding van Leek
is Tolbert wat verscholen komen te liggen. Opvallend
is dat er aan de noordzijde van Leek en rondom

Tolbert nog steeds een landelijke sfeer bestaat.
Deze landelijke sfeer kan worden versterkt door alle

overgebleven restanten van het landschap te benutten
voor het ontwikkelen van landelijk wonen. Rondom dit

woonmilieu zullen een aantal landelijke ftets- , voet- ,
en ruiterpaden worden aangelegd die een verbinding
maken vanaf het park aan de Tolbertervaart via

kaart uil 18LS. lint tussen Marum en Groningen

Tolbert naar het landgoed Nienoord. Dit netwerk van

paden is tevens onderdeel van de landschappelijke

hoofdstructuur van het totale gebied. De bestaande
begraafplaats aan de Oldebertweg wordt ingepast.

Aan de noordzijde grenst Tolbert straks aan de
infrabundel (Al, trein en hoofdinfrastructuur).
Langs de nieuwe doorgetrokken hoofdweg is een
reserveringsstrook opgenomen met de aanduiding:

Ontwikkelingsgebied Station Leek. Omdat op dit
moment nog grote onduidelijkheid bestaat over de
planningshorizon van dit project voorziet de ies in de
aanduiding van een strategische zone die later kan
worden uitgewerkt.

Het centrum van Tolbert heeft een beperkt aantal
lokale voorzieningen. Deze voorzieningen worden
zeer waardevol geacht voor de Tolberter gemeenschap

oude kern Tolbert

en zullen gehandhaafd blijven en daar waar mogelijk
versterkt worden met lokaal gericht programma.

..~ I

boerderij langs het lint

I

i .._--

het houtsingellandschap is iowel voor de ontwikkelingsgebieden aan de westkanl
van Leek- Tolbert, als bij Tolbert, als bij het Leeksierveld de belangrijkste
identiteilsdrager en vormt hiermee het bindende thema.
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principeprofiel landelijk wonen bij Tolbert: landschap en bebouwing versterken de
landelijke sfeer.
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de locatie van hel sporterein is indicatief en k.an op diverse plaatsen gekoppeld worden aan het randpark
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8.3 ONlWERP LEEK- TOLBERT, WONEN TUSSEN DE HOUTSINGELS

i

Aan de westkant van Leek- Tolbert bevindt zich
I

een houtsingellandschap als onderdeel van het
wegdorpenlandschap. De voorgestelde uitbreiding met

woningbouw in dit gebied zal worden opgehangen
aan de identiteit van dit landschap met als thema:
'wonen tussen de houtsingels'. De structuur van de
huidige houtsingels zal worden verdicht om werkelijk
van een identiteitsdrager te kunnen spreken. De

nieuwe bebouwing zal zich oriënteren op de singels,
die tevens de belangrijkste openbare ruimte van het
gebied bepalen.

De oostzijde van het gebied wordt gevormd door
de Tolbertervaart waarlangs een langwerpig park

--,

wordt aangelegd. Dit park is tevens onderdeel van de
landschappelijke hoofdstructuur van het totale gebied.

Tolbertervaart

Samen met het park zal een buitensportlocatie worden

gerealiseerd. Aan de westzijde grenst de locatie aan
het houtsingellandschap waarop het zich oriënteert.

De bebouwing zal worden uitgevoerd in een dorpse
dichtheid met een verdunning naar de buitenrand, het
dorp verdampt hier als het ware in zijn omgeving.
Een aantal bestaande landschappelijke lijnen
(Holmerpad en Carolieweg) die lopen in oost-west

richting zullen als langzaam verkeersroute worden
opgenomen in het gebied en worden aangesloten op
het pad langs de Tolbertervaart in het langwerpige

park. Dwars op de ontwikkelingsrichting lopen tevens
twee nieuwe insteekwegen die de nieuwe westelijke

ontsluitingsweg met de Auwemalaan verbinden. De
nieuwe insteekwegen zijn tevens de ontsluiting voor
houtsingellandschap ten westen van leek en Tolbert

de nieuwe woongebieden. Aan de ontwikkeling van dit
woongebied zal het landschapsbeheer en ontwikkeling

van een stuk houtsingellandschap worden gekoppeld.
Dit betreft het gebied tussen de nieuwe ontwikkeling

en de westelijke ontsluitingsweg.

~
..
houtsingelstructuren afgewisseld mei open weides

_J

',.

J

J

het randpark wordt de drager van het gebied. Aan het randpark zijn verschillende
elementen gehangen waardoor de groenstructuur zich in het gebied verankert
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houtsingelstructuren afgewisseld met open weides
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8.3 ONTWERP LEEK- TOLBERT. WONEN TUSSEN DE HOUTSINGELS

I

de verschillende orientatiekanten van het gebied worden verschillend ingevuld: een strakke bebouwing langs het randpark en een lossere bebouwing aan het landschap. In het gebied

worden de houtsingels zodanig gedimensioneerd dat zij een substantiele bijdrage leveren aan de woonkwaliteiten (sfeerdragers)
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sfeerimpressie wonen tussen de houtsingels
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8.4 ONTWERP LEEK- TERHEIJL, WONEN AAN HET LANDGOED

Aan de zuidoost kant grenst Leek aan het landgoed
TerheijL. Op dit moment iS dit een rommelig gebied

wellicht omdat het precies op de grens ligt van
Groningen en Drenthe. De huidige, verspreide,

bebouwing richt zich op het Leekster Hoofddiep en
staat met zijn achterzijde naar het landgoed. Met de

ontwikkeling richt Leek zich op het landgoed. Het
thema van deze locatie is dan ook wonen aan het

landgoed.
De locatie ligt in één van de laagste delen van het
gebied met een relatieve hoge grondwaterstand. In
de ondergrond komt keileem en potklei voor. De

structuur van het gebied wordt hier daarom bepaald
door een serie watergangen. Aan de noordzijde vormt

wonen aan het landgoed

het Leekster Hoofddiep de grens, in het midden van

het gebied loopt de Leke en aan de zuidzijde wordt
een nieuwe watergang gegraven met een aantal
zijtakken. Het geheel vormt een fijnmazig netwerk
van watergangen welke wordt aangesloten op het
watersysteem van landgoed TerheijL.

Aan deze zijde van het landgoed ligt tevens een
woonpad uitgevoerd als laan die de woningen ontsluit.
De woningdjchtheid in dit gebied is dorps wonen. De
ontwikkeling richt zich weliswaar op landgoed Terheijl

h La
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en op de Leke. Tegelijkertijd is de locatie dichtbij
het centrum van Leek gelegen en dichtbij Nietap. Bij

een verdere uitwerking zal een integrale gebiedsvisie

.

voor Leek-centrum, Nietap-centrum en Leek- Terheijl
worden uitgewerkt.

\I

een laan en een watergang op de rand van het gebied vormen samen met de Leke

de belangrijkste landschappelijke structuurdragets

l"

,

de bebouwing van Leek- Terheijl iorgt voor een stevige verankering van Leek met
het landgoed Terheijl
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door de begreniing van het gebied af te leiden van bestaande landschappelijke
structuren en de bebouwing te orienteten op het landschap ontstaat de sfeer van

wonen aan het landgoed
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8.5 ONTWERP LEEK, WERKEN LANGS DE Al

Aan de noordzijde van de Al ontwikkelt Leek op dit
moment een nieuw bedrijventerrein met een omvang
van 40 hectare. Hieraan wordt 20 hectare toegevoegd.
De bedrijvigheid die zich hier vestigt is gericht op

uitstraling naar de snelweg en is tevens logistiek
direct aangesloten op de Al. Het type bedrijvigheid is

~ll/~
;= -- .~
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'modern gemengd' en logistiek gericht. De structuur
van het landschap wordt gevormd door houtsingels.

Deze houtsingels bestaan vaak uit elzen met een
geringe hoogte. Om het gebied een landschappelijke

'body' te geven is ervoor gekozen de elzensingels
groter en dikker te maken en daar de bedrijvigheid op
te richten. Dit zogenaamde XL houtsingellandschap
vormt de identiteit van het gebied.

Naar de buitenranden (met name aan de westelijke
en noordelijke kant) grenst het gebied aan
twee landelijke wegen (de Noorderweg en de

'Jj7f~ll

priiicipeprofiel XL houtsingel in maat en schaal passend bij de bedrijvigheid

Mensumaweg). Door met name de kleinere bedrijven
langs deze rand op te nemen, en deze bedrijven

zich te laten oriënteren op de buitenkant van het
gebied ontstaat een rustige overgang tussen de
bedrijvigheid en de omgeving. De Mensumaweg wordt
uitgevoerd als laan en opgenomen in het netwerk van

langzaam verkeersroutes door hem aan te sluiten als
langzaamverkeersverbinding op het lint bij Tolbert.

_"'Oo"",,,,,~:~"'"
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principeprofiel noordrand met een combinatie van zich naar buiten oriënterende
bebouwing met een ventweg en een landschappelijke groene berm met forse bomen

-,

de orientatie van hel bedrijventerrein is op het landschap gericht. Door middel

van een ventweg wordt afstand tot bestaande langzaam verkeersroutes behouden

~
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orientatie van de bedrijvigheid naar buiten. De randen van een deelgebied vormen
een aaneengesloten struc\lur, waarbij de grotere hallen achter de kantoren zijn

verscholen
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8.6 ONTWERP RODEN, HISTORIE

Agrarisch brinkdorp
Het hart van Roden is een kerkbrink en is in het jaar 1139
voor het eerst vernoemd. Rondom de veelvormige brink
me) en boerderijen
zijn de kerk, het pastoorshuis (de Wee
gesitueerd. Kenmerkend voor het dorp is de eivormige rjng,
van waaruit een radiale wegenstructuur, beplant met eiken,

naar omliggende dorpen en buurtschappen iS aangelegd.
Roden is een typisch esdorp. Tot 1940 is Roden voornamelijk
een agrarisch esdorp gebleven.

Landgoed Mensinge

Direct verbonden aan het dorp Roden ligt het landgoed

Mensinge dat dateert uit 1380. Dat deze havezate nauw met
het dorp is verbonden, blijkt wel uit de aanduiding 'Huis te
Roden' op de oude topografische kaarten.

Roden... waar de schoonheid van De Olde Lantschap
de hand reikt aan het ritme van de moderne tijd.
Vanaf de jaren '50 hebben de dorpen Roden en Leek zich sterk

ontwikkeld. Beide dorpen hebben in 1959 een aanwijzing
van het rijk gekregen tot industriekern. Daarnaast hebben
beide dorpen geprofiteerd van de opkomende suburbanisatie,
met een gemiddelde afstand van i 5 kilometer tot de stad
Groningen. Vanaf het begin hebben beide dorpen zich
geprofileerd als het aantrekkelijke landelijke alternatief,

waarbij Leek een accent heeft gelegd richting goede
bereikbaarheid (A?) en Roden richting de landelijke ligging.
Beide dorpen hebben in de jaren '60 een structuurplan
gemaakt, dat de basis heeft gelegd voor de huidige

Brink

verschijningsvorm.

i

Structuurplan 1966, ambitie voor het behalen van 6.100

I

j

woningen met 21.600 inwoners.

Het plan voorziet in de realisering van bedrijventerreinen en
woningbouw met een gemiddelde dichtheid van 20 woningen
per hectare, alleen laagbouw, geen etage

bouw, waardoor het

landelijke karakter kan blijven bewaard. De industrie breidt
zich uit naar het noorden, woningbouw naar het noorden en

." "'

.. .. ..

'.

I

westen (zie kaart). In het plan zijn tevens nieuwe provinciale

wegen opgenomen aan de west-, noord-, en oostzijde. Het
totaal aantal woningen wordt noodzakelijk geacht voor de
realisatie van een winkelcentrum en sociale en culturele

voorzieningen. Aan de westkant van het dorp wordt voorzien
in een 100 meter brede groenstrook, die als natuurelement

industrieontwikkeling jaren 60, Roden

in de bebouwing doordringt en de natuurgebieden ten zuiden
en ten noordwesten van Roden met elkaar verbindt. Door de

westelijke uitbreiding komen Roden en Nieuw-Roden aan
elkaar vast te zitten.
De realisatie van de woonwijken heeft geleid tot herijking van
de positie van het centrum, waar nu een verdichtingopgave
wordt gerealiseerd met meer appartementen, uitbreiding van

het winkelcentrum en het opknappen van de openbare ruimte.
De sterke uitbreiding met bedrijventerreinen aan de noordzijde
heeft ertoe geleid dat er nu net zoveel beroeps'bevolking iS

als werkgelegenheid. Het bedrijventerrein heeft inmiddels
een landelijke bekendheid met het kampeerwarenhuis 'De

Vrijbuiter'. Toch is er een grote vervoersstroom naar en van
Groningen op gang gekomen, wat onder andere heeft geleid
tot de aanleg van de noordelijke randweg.
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woningbouw jaren 60, Roden
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ontwerp landschappelijke hoofdstructuur Roden binnendorps
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8.6.1 ONTWERP RODEN, STRUCTUUR

Roden, structuur

De uitbreiding van Roden heeft sinds 1945
voornamelijk plaatsgevonden in noordelijke en

westelijke richting in het esdorpenlandschap.
De structuur van het onderliggende landschap is
grotendeels vervangen voor een nieuwe structuur die
is bedacht vanuit de organisatie van de woonwijk.

Binnen de nieuwe woonwijken is veel groen aangelegd
zodat het geheel

ontspannen overkomt. De enige

structuur die nog intact is gebleven iS het eivormig

hart met een radiale wegenstructuur. Deze structuur

die ooit uit statige eikenlanen bestond zal weer in
ere worden hersteld. Hiermee wordt de identiteit van

Roden als brinkdorp versterkt. Aan de rand van het
dorp zijn een aantal structuren nog duidelijk waar te

..~1~~~:~~-:~,~~;.~~~.~~;~~r~ ,
Deodatu\plant\oen

nemen.

De zuidkant van het dorp wordt doorsneden door
de Steenbergerloop, die soms nog vrij in de groene

ruimte ligt en soms verdwijnt tussen de achtertuinen.
Aan de noordkant van de loop is op sommige plaatsen
het landschap tot ver in het dorp te voelen (omgeving
Borglaan). Deze landschappelijke sfeer in het dorp zal
worden gekoesterd en dient als inspiratiebron voor

verdere uitbreidingen.

Molenweg

l

sfeerimpres\ie van wonen rondom een aantrekkelijke op verblijven gerichte openbare ruimte in het centrum van Roden
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8.6.2 ONlWERP RODEN, CENTRUM-DORPS WONEN

Ontwerp Roden, centrum-dorps wonen
Het centrum van Roden is het afgelopen decennium
flink aangepakt en stedelijker gemaakt door de
toevoeging van veel appartementen boven de winkels.
De mate waarin centrum-dorps gewoond kan worden is
echter beperkt gebleven tot een klein gebied, ondanks
het feit dat het dorp sinds de 2de wereldoorlog stevig is

gegroeid.
Het centrum van Roden is opnieuw

ontwikkeld, maar

nog steeds is de belangrijkste openbare ruimte
gelegen rondom de Brink met de kerk, cafés, hotel,
cultureel centrum De Winsinghhof en de voormalige

schooL. Een uitbreiding van het centrumgevoel zal

Noordenveld

dus een samenspel moeten zijn van goede openbare

ruimtes met het juiste programma in een dorpsachtige
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setting. Aan de noordzijde van het centrum wordt

deze ambitie ingevuld door het toepassen van een
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Centraal in de uitbreiding van het centrum liggen
een aantal nieuwe groene openbare ruimtes die met
langzaam verkeersroutes worden verbonden met
de bestaande openbare ruimtes. Op deze manier
ontstaat er een netwerk van routes, dat aanvullend
is op de aanwezigheid van de radiale laanstructuur.

Aan de noordkant sluiten de nieuwe routes aan op
de Dwazziewegen naar Foxwolde en de weg langs
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functiewisseling in het oude bedrijventerrein Bitseveld.
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de Rodervaart. Om het samenspel van openbare
ruimtes aantrekkelijk te maken zal het parkeerplein
bij de Albertsbaan worden getransformeerd tot een
aantrekkelijke verblijfsruimte en zal de omgeving van

Molenweg

het gemeentehuis en de Helterbult worden betrokken

bij het centrum.

Brink
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Brink

l

door bij de uitbreiding van het centrum de pleinvormige openbare ruimte centraal
te stellen en deze Ie koppelen aan de opgewaardeerde bestaande pleinen ontstaat
een aantrekkelijk verblijfsgebied
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voorbeelden van bedrijfstypologieën in een campusachlige settng
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heiiechnologiepark roden heeft een camPUsachlige setting en slaal in verbinding meI het omliggende landschap en hei naastgelegen landgoed met golfbaan

bedrijvenpark landgoed Roden
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8.6.3. ONTWERP RODEN, WERKEN IN EEN BRINKDORP

Het grootste deel van de bedrijvigheid in

Roden bevindt zich in het noordoosten op de
industrieterreinen Bitseveld, Noordhoek en Haarveld.
De concentratie van bedrijvigheid op een plek in

het dorp die bovendien goed is aangesloten op de
noordelijke randweg is een goed uitgangspunt. De
uitstraling van het bedrijvengebied is echter rommelig

met veel verschillende soorten bedrijvigheid door
elkaar. Een sterk contrast tussen de aanwezigheid

van zowel grote logistiek georiënteerde bedrijven als
kleinere meer onderzoeksgerichte bedrijven geeft
het gebied een onduidelijke identiteit. Bovendien is
er een groot verschil tussen de oudere delen bij het

centrum (erg rommelig en afgetakeld) en nieuwere
ontwikkelingen zoals het Haarveld.

de plas in het gebied Haarveld word! onderdeel van de recreatieve structuur

De landschappelijke locatie van het bedrijvengebied

is daarentegen zeer aantrekkelijk met het
Leekstermeergebied in het noorden, het beekdal
van het Peizerdiep en de golfbaan in het oosten
en landgoed Mensinge aan de zuidkant. Met
de wetenschap dat in Leek bedrijvigheid wordt

ontwikkeld die profiteert van de aanwezigheid van
de Al zou in Roden de bedrijvigheid zich veel meer
moeten richten op de unieke landschappelijke

setting. Dat kan door het gebied langzaam te laten
transformeren tot een campusachtige setting in het
brinkdorp Roden: 'werken in het brinkdorp' . Deze
forse revitalisering kan worden gestart door bestaande
landschappelijke lijnen zoals de Weehorsterweg door
te trekken in het gebied en te koppelen aan de plas in
Haarveld. Ook kan een nieuwe ontsluitingsstructuur
vanaf de randweg worden aangelegd waardoor een
waardevolle landschappelijke radiale structuur zoals

alzijdig oriënterend bedrijfsgebouw passend in een campusachtige setting

de Dwazziewegen naar Foxwalde veel meer primair
voor langzaamverkeer kan worden ingericht.

Deze methode om het gehele gebied een
landschappelijke identiteit te geven haalt de
fragmentarische ontwikkeling van Haarveld tevens uit
zijn isolement. Naast de landschappelijke identiteit
zal tevens nagedacht dienen te worden over een
bedrijfsthematisering. Een voorbeeld hiervoor is het
thema 'Iifescience'. Door de bedrijvigheid de kans te

geven zich te afficheren met het esdorpenlandschap
en tegelijkertijd modern te zijn heeft Roden de kans

..'

.' .~

zich regionaal te profileren.

...

,

een nieuwe ontsluitingsstructuur kan worden aangelegd om de bestaande
wegen te ontlasten en waardoor de waardevolle oude structuren primair voor

langzaamverkeer kunnen worden ingericht

J~~~~!!~ (+) ~~~~~...

het technologiepark Roden vormt in zijn nieuwe setting niet alleen
een aantrekkelijk vestigingsmiheu voor bedrijven maar is tevens een
landschappelijke schakel tussen het landgoed Roden-Oost en het

oude culIuurland ten noorden van Roden
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uitsnede uit uil het ruimtelijk ontwerp: Nieuw Nieuw-Roden
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8.7 ONTWERP NIEUW NIEUW-RODEN

,.

Als gevolg van de hoogveenontginning ten westen van

Roden is in de 19de eeuw de buurtschap Nieuw-Roden
opgericht. Tot aan de jaren '80 is het buurtschap

.....

herkenbaar gebleven in het landschap. Na de jaren 'SO

is het vast komen te zitten aan Roden met als laatste
ontwikkeling de Vijfde Verloting. Het structuurplan
uit 1966 is hiermee volledig uitgevoerd. NieuwRoden is als aparte kern nog steeds herkenbaar

door de aanwezigheid van een klein centrum met
voorzieningen en een kerkje. Oude noord-zuid
gerichte structuren, zoals de Terheijlsterweg en de

Esweg, komen ook in het centrum van Nieuw-Roden
uit waardoor het nog steeds oogt als een natuurlijk
hart. De sfeer in het centrum lijkt wel wat verlaten

doordat de oude eikenlaan op de Dorpsstraat en

kerk Nieuw-Roden

RodelWeg grotendeels is gekapt en veel tuinen zijn
bestraat met tegels. Een herstructurering van de
openbare ruimte met de herplant van eikenlanen
en het teruggeven van de tuinen in het centrum is

broodnodig om het trieste gevoel weer om te buigen
naar een intiem groen hart.

Deze uitbreiding van Nieuw-Roden is niet de zoveelste
schil, maar een compact gebied met dorps wonen

dat dicht bij het centrum is gelegen. Op deze manier
wordt de eigen identiteit versterkt en liggen er relatief

veel woningen op loopafstand van de winkels en
voorzieningen. Direct grenzend aan het oude centrum

wordt in het hart van uitbreiding een nieuwe school
gerealiseerd. Omdat deze school nu in het centrum

dorp ligt komt hier een locatie vrij die geschikt
is voor centrum-dorps wonen met commerciele
voorzieningen.

oude kern Nieuw-Roden
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principeprofiel zuidwest- en zuidrand de woonbebouwing oriënteert zich op de
brink en op het randpark
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dl' uitbreiding bij Nieuw~Roden richt biedt de mogelijkheid het centrum van het

dorp te versterken
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principeprofiel noordwestrand: de woon-werk bebouwing oriënteert zich op dl'

ontsluitingsweg en op het randpark
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voorbeelden van bebouwing die zich oriënteert op de watersIrUC!UUr. Dit is een voorbeeld van mogelijke bebouwing in Nieuw Nieuw-Roden

topkaart, i 959
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8.7 ONìWERP NIEUW NIEUW-RODEN

Twee identiteiten
Bij de uitbreiding van Nieuw-Roden aan de westkant
is nadrukkelijk ontworpen op een goede relatie
(zowel in vorm als verbinding) met het Wijkengebied
in het noordwesten en het Steenbergerveld in het

l

zuidwesten. Zo zijn de Wijken ook aanwezig als

open watergangen tussen de nieuwe bebouwing.
De watergangen in het gebied grenzend aan het

Steenbergerveld zijn juist meer een soort greppels,
die soms nat zijn en soms droog. De openbare ruimte
wordt hier met name bepaald door de toevoeging van
een aantal brinkachtige ruimtes die sterk lijken op de

Brink aan de Esweg. De ligging van de uitbreiding van
het dorp is gericht op zoveel mogelijk nabijheid bij het
centrum. De vorm van de bebouwingsrand volgt de

de wijken vormen de drager voor het noordelijk deel van Nieuw-Roden

twee richtingen van het landschap.
Rondom de uitbreiding ligt een langwerpig park
dat onderdeel uitmaakt van de landschappelijke

hoofdstructuur en waarop de rand van Nieuw Nieuw-

Roden zich oriënteert. Aan dit park ligt een nieuw
buitensportcomplex in het Wijkengebied. Door de
Poolswijk primair te bestemmen voor langzaam
verkeer, wordt het nieuwe sportcomplex verbonden
met het centrum en de schooL. De hoofdontsluiting
van Nieuw Nieuw-Roden vindt plaats met een nieuwe

laan in noord-zuid richting die wordt aangesloten
op de westelijke ontsluitingsweg langs Leek- Tolbert

en vervolgens op de Al. Alle oost-west routes zijn
primair bestemd voor langzaam verkeer en sluiten
aan op het padennet in het Wijkengebied. Aan de
noordkant van Nieuw Nieuw-Roden bevindt zich een

dorpsuitbreiding, waarin tevens een combinatie van
werken en wonen kan worden gerealiseerd.

de bestaande brink van Nieuw-Roden is een voorbeeld van de brinkstrueturen in
het zuidelijk deel van de uitbreiding Nieuw Nieuw-Roden

(

de rand van Nieuw Nieuw-Roden orienteert zich op het randpark
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de uitbreiding bij Nieuw-Roden beslaat uil twee delen: Het noordelijke. naiiere
deel waarin de doorgetrokken wijken de drager van hel gebied vormen. en het
zuidelijke deel waar de brinken de samenhang in hel gebied versterken
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uitsnede uit hel ruimtelijk ontwerp: Roden, wonen io het esdorpenlandschap
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8.8 ONTWERP RODEN, WONEN IN HET ESDORPENLANDSCHAP

... .

rand van Roden is het esdorpenlandschap
helder georganiseerd met een afwisseling van weides,
percelen in een strekvormige verkaveling.
houtwallen en bos

Aan de zuid

Deze verkaveling loopt tot aan de Kaatsweg waar het
esdorpenlandschap een veellossere verkaveling krijgt rondom

Rodereseh. De uitbreiding van het dorp in zuidelijke richting
zal hier dan ook op een landschappelijke manier gestalte
krijgen.

Het ontwikkelingsgebied kan worden opgedeeld in twee
deelgebieden, ten noorden en ten zuiden van de Hullenweg.

Ten noorden van de Hullenweg
Steenbergerloop

Aan de zuidkant van Roden loopt de Steenbergerloop.
In het gebied tussen de Borglaan en de Hullenweg ligt

deze in een landschappelijk gebied met bosjes, weides,
sportverenigingen, een tenniscomplex, het sportcentrum
'De Hullen', de manege 'de Hulhorst en de begraafplaats.

De verschijningsvorm van het gebied is aangenaam met
een landschappelijke sfeer. De status van het gebied wordt

onduidelijk omdat aan de zuidkant van de Hullenweg de
bebouwing van de Noorderkroon het gebied binnen het dorp

trekt. De Steenbergerloop loopt dwars door het gebied in
oost-westelijke richting, maar de oever is niet opgenomen in
het netwerk van paden.

Landelijk wonen en recreatieve voorzieningen binnen
een landschappelijk raamwerk
Steenbergerloop

Door de Steenbergerloop te koppelen aan een versterkt

landschappelijk kader wordt een raamwerk opgezet, waardoor
het gebied zowel beter beleefbaar is als ruimte wordt

geboden voor natuurontwikkeling aan de Steenbergerloop.
Binnen dit raamwerk is er ruimte voor de toevoeging
van programma dat een positieve bijdrage levert aan de
landschappelijke sfeer in het gebied zoals landelijk wonen,

recreatieve voorzieningen of maatschappelijke voorzieningen.
Voor de natuurontwikkeling langs de Steenbergerloop zullen
sommige functies dienen te worden verplaatst binnen het
gebied, of te worden verplaatst naar elders.
De typologie van de woningen is zonder tuin. De woningen
hebben juist het landschap als woonidentiteit. De woningen

zijn gericht op de Steenbergerloop, maar komen niet verder
dan 50 meter van de oever die ecologisch wordt ingericht.
het fijnmazige landschap ten noorden van de Hullenweg creëert een aantal
landschappelijke kamers die worden ingevuld

principeprofiel natuurontwikkeling Sieenbergerloop en landschappelijk wonen op afstand
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voorbeelden van bebouwing len zuiden van de Hulleweg - Wonen in een bosgebied

impressie van woning in hel esdorpenrandsi:hap

124 Deelgebieden

J1l!~~!!i~~ (+) ~!~5~.~

... .

8.B ONTWERP RODEN, WONEN IN HET ESDORPENLANDSCHAP

Ten zuiden van de Hullenweg
De ruimtelijke indeling van dit gebied is gebaseerd
op de landschappelijke lijnen. De belangrijkste drager
is het nieuwe zuidelijk rand

I
i

park dat grenst aan een

oud escomplex. Het randpark vormt de verbinding
tussen landgoed Mensinge en de bosstrook bij het
Steenbergerveld. In het gebied wordt een nieuwe

waterloop aangelegd die is aangesloten op de
Steenbergerloop. Samen met de handhaving van
een oud bosperceel en de ontwikkeling van nieuwe

houtwallen, ontstaat een landschappelijke sfeer die
overal in het gebied voelbaar is. Hier wordt gewoond
in het esdorpenlandschap. De aanwezigheid van veel
landschap in het gebied maakt dat de bebouwing

het esdorpenlandschap ten zuiden van Roden

wordt geclusterd in vijf kleinere stedenbouwkundige
korrels van 50-150 woningen, die gebouwd worden
in een dorpse dichtheid (dorps wonen). De zuidelijke
grens van het gebied is hard met de introductie van
het rand
park op een lijn die in het verlengde ligt van

de Middendrift. Ten zuiden van deze lijn hoort het
landschap bij het landelijk gebied rondom Roderesch.
De bestaande camping aan de Norgerweg kan worden
park waardoor deze camping
geïntegreerd in het rand
goed wordt aangesloten op het recreatieve netwerk.

Voor de ontsluiting van het autoverkeer is een
uitbreiding op het fijnmazig netwerk met het
doortrekken van de Stinseweg en aantakkingen op de

Hullenweg en de Esweg. De bestaande fietsroute langs

het sportpark wordt aangesloten op een langzaam
verkeersroute door het rand

park, welke weer is

verbonden met een route langs een bosperceel naar

hel esdorpenlandschap ten zuiden van Roden

de Steenbergerloop. De nieuwe woningbouwlocatie is
hiermee optimaal verankerd met zijn omgeving.

het randpark aan de zuidzijde vormt de verbinding tussen

landgoed Menshinghe en de bosstrook bij het $teenbergerveld
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principe profiel inierne landschappelijke ruimte met watergang
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Wonen aan de vaart

uitsnede uit uit het ruimtelijk ontwe rp: Zevenhuizen
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8.9 ONTWERP ZEVENHUIZEN, WONEN AAN DE VAART

1~

Vanaf 1642 is er door veenontginners langs kanalen
en vaarten gebouwd in de vorm van lintbebouwing.
De eerste veenkolonie in het Zuidelijk Westerkwartier

\,~i)

is Zevenhuizen, gesticht omstreeks 1650. Tot de 2de
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wereldoorlog is Zevenhuizen een lintdorp gebleven met de
meeste bebouwing langs het Hoofddiep en de Evertswijk.

,.

Vanaf de jaren '50 heeft het dorp zich stap voor stap met

kleine woonbuurtjes uitgebreid. Ook de bedrijvigheid heeft

een apart terrein gekregen. In het centrum is een deel van
het Hoofddiep gedempt waardoor de provinciale weg door
het dorp meer ruimte kreeg. Inmiddels is Zevenhuizen
een veelzijdige gemeenschap wat onder andere is af te
lezen aan de aanwezigheid van veel verenigingen. Ook

zijn er in het dorp een aantal winkels met de dagelijkse
voorzieningen aanwezig.

. ~-:,

'"

I oi,o"'n'~MÚ¡""I'_.ù,.-e_.... ..-1

¡~~~fi~
~-"_.._-'-fE~=;~-:..:z.:::.- ..........ii......"'..,'N'. ."""

;.., ~ =-,~=='-;=

~ . .P--..~'~

~.:.... .~
~:._ --:: ...

Zevenhuizen 1783

Het feit dat Zevenhuizen een aparte belangrijke kern is

met een duidelijke identiteit als ontginningsdorp wordt
hoog gewaardeerd. Oe transformatie van lintdorp naar
een compact dorp is echter fragmentarisch uitgevoerd

waardoor het dorp veel achterkanten naar het landschap
heeft. Tevens is het brede profiel van de provinciale weg in
het centrum een behoorlijke barrière tussen het oostelijk
en westelijk deel van het dorp. Het ontwerp voorziet
daarom in een bescheiden uitbreiding die past bij de

schaal van het huidige dorp.
Oe manier waarop dit plaatsvindt, is gericht op een
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hernieuwde relatie met het landschap. Hiervoor wordt
een ring van bebouwing met een nieuwe vaart rondom de
bestaande kern ontwikkeld. Deze bebouwing richt zich
op de vaart en het buitengebied. Oe bebouwing wordt
uitgevoerd in een dorpse dichtheid met een mogelijkheid

I
Hoofddiep, ca. i 900

voor de realisatie van locaties voor gemengd wonen en
werken in het zuidoostelijk en noordwestelijk deel van
het dorp. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is een
ordening waarbij de woningen zich richten op de vaart en
de gecombineerde woon-werk eenheden hierachter zijn

gelegen.

Oe ligging van de provinciale weg door het dorp blijft
gehandhaafd omdat het ook een levensader is voor de
dorpse commerciële voorzieningen. Het profiel van de weg
kan echter sterk worden verbeterd door hier het hoofddiep
weer uit te graven en aan te sluiten op de Kokswijk en de
Haspelwijk. Het typische karakter van Zevenhuizen met
wonen aan de vaart wordt op deze manier optimaal benut.
Hoofddiep, Zevenhuizen

iM¡mt
i I
I

..
Zevenhuizen is met de nieuwe vaartenstructuur een
nadrukkelijk onderdeel van het ontginningslandschap
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prinçipeprofiel met wonen aan een woonpad aan de nieuwe vaart
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uitsnede uit Ui t het ruimtelijk ontwerp: Nietap
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8.10 ONTWERP NIETAP, WONEN IN NIETAP

Nietap is gesticht aan het einde van de 17de eeuw

aan de

zuidkant van het riviertje de Leke op Drents grondgebied.
Later is hierlangs het Leekster Hoofddiep gegraven.
Nietap kreeg vooral als grenspost betekenis (hier lag een
van de weinige oversteekmogelijkheden om van Drenthe
naar Groningen te komen). Handel en industrie waren de
voornaamste inkomstenbronnen. Daarnaast bevond zich
in Nietap een aantal herbergen, wat ook de naam verklaart
(de Nije Tap).

Ook Nietap heeft zich na de 2de wereldoorlog uitgebreid
jes aan de zuidkant van de
buurt
met kleine woon
Santeeweg. In de jaren '80 is de Santeeweg bij Nietap
ontlast van doorgaand verkeer door de aanleg van een
noordelijke 'bypass met een tunnel

School, Nietap

bak' .

De ontwikkeling van Nietap is gericht op het ondersteunen

van de huidige gemeenschap. Een beperkte uitbreiding
aan de rand van het dorp (het meeste aan de noordkant,

een klein beetje in het centrum) biedt de kans om het
dorp naar buiten te keren met woningen die zicht hebben
op het Leekstermeergebied.
In het centrum is het accent gericht op het vitaal en

aantrekkelijk houden van de oude Santeeweg. Te denken
valt aan kwaliteitsverbetering van de detailhandel en
toevoegen van maatschappelijke voorzieningen. Een

kwaliteitsverbetering van het centrum krijgt bovendien een
positieve impuls van het feit dat het Leekster Hoofddiep
in het centrum van Leek weer wordt uitgegraven en ook
de Leke weer wordt doorgekoppeld. De ontwikkeling van

het centrum van Nietap zal met name voor aspecten als
historische dorpssfeer, routing en parkeren integraal
moeten worden afgestemd met de ontwikkelingen van het

Nietap

centrum van Leek en Leek- TerheijL.

Nietap ontwikkelt zowel het centrum op een historische wijze als de randen van
de buurtschap die op hun landschappelijke omgeving zijn georiënteerd

.."~..--7,..!,
i1-""""....,...,..i

-.-.

principe

profiel van de buitenrand van Nietap die is georiënteerd

op het landschap van het leekstermeergebied
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8.11 ONTWERP OOSTWOLD, WONEN IN OOSTWOLD

Oostwold is een van de oorspronkelijk agrarische
buurt-schappen (kerspelen) die zijn gesticht in

de 12de_13de eeuwen zijn gelegen op het lint van
Marum naar Groningen. Andere buurtschappen op
het lint in het plangebied zijn Tolbert, Midwolde en
Lettelbert. De kleine gemeenschappen zijn herkenbaar

doordat ieder buurtschap een eigen kerk heeft.
De ontwikkelingen van de kern zijn georganiseerd
rondom de Hoofdstraat als onderdeel van het
lint van Marum naar Groningen. Later heeft zich
industrie gevestigd aan de Munnikevaart waarlangs

arbeiderswoningen zijn gerealiseerd. Na de 2de
buurtjes
wereldoorlog zijn hier een aantal kleine woon
aan toegevoegd.
kerk. Oostwold

De buurtschap functioneert nog steeds als aparte
gemeenschap. Tevens ligt het op een strategische
locatie omdat hier de Munnikevaart bij het lint
wordt gevoegd en overgaat in het Hoendiep. Dit is
een potentieel kruispunt voor recreatief verkeer.

Tegelijkertijd heeft de aanleg van de A7 Oostwold
ontdaan van zijn rustieke landelijke ligging. Deze
situatie heeft ertoe geleid dat de IGS voorziet in de

uitbreiding van Oostwold. Een drietal ambities kunnen
daarmee worden gerealiseerd:
1.

,

Een ondersteuning van de huidige sociale,
culturele en commerciële voorzieningen die op

dit moment worden samengebracht in een
multifunctioneel centrum en het versterken van
2.

de buurtschap als zodanig;
Het completeren van een langzaam-

verkeernetwerk (koppeling lint en
Leekstermeer);
3.

Munnikevaart,Oostwold

Het realiseren van de buitenplaats Oostwold
tussen het dorp en de Al.

Het bouwen in Oostwold is niet eenvoudig omdat de
grondslag veengrond is. De manier van bouwen zal
hier op moeten worden afgestemd (bijvoorbeeld in

pakketten te gaan
plaats van wonen op dikke zand
wonen op palen).
Naast een bouwopgave voorziet het ontwerp ook
in een recreatieve opgave door de aanleg van een
buitenplaats langs de Al en het doortrekken van
de langzaam verkeersroute langs de Munnikevaart

richting Leekstermeer. Het ontwerp van de
buitenplaats zal worden gekoppeld aan bestaande
ontwikkelingen en het MeO.
Oostwold wordt verbonden met de landschappelijke hoofdstructuur

Voor de realisatie van de recreatieve verbinding naar
het Leekstermeer zal een bestaand bedrijf zich moeten
verplaatsen of worden verplaatst.

door het realiseren van een langzaam-verkeersverbinding naar het
Leekstermeergebied en door de ontwikkeling van buitenplaats Oostwold

~
lV~-J5
I I .,
., 1"'-1

principeprofiel van de ontwikkeling van het dorp dat zweeft boven het veengebied
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9.1 ALGEMEEN

9.1.1 Partijen
- Publieke partijen

De InterGemeentelijke Structuurvisie Leek - Roden
is ontwikkeld door een vijftal in de regio actieve
overheden, nl. de gemeenten Leek en Noordenveld, de
provincies Drenthe en Groningen, en de Dienst Landelijk
Gebied. Deze overheden zullen ten dienste van de

verdere planontwikkeling en planrealisatie afspraken
maken, en deze vastleggen in overeenkomsten tussen

deze partijen. Allereerst wordt in maart 2009 een
intentieovereenkomst vastgesteld, waarin de kaders
voor het verdere traject worden vastgelegd. Hierna zal
een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld

met daarin vastgelegd de taken, bevoegdheden,
verantwoordelijkheden van de partijen alsmede
de verdere inkadering van de organisatie van het
proces om uiteindelijk te komen tot realisatie van
vervolg
de Structuurvisie.

- Private partijen en woningbouwcorporaties
De publieke partijen (de vijf overheden) zullen het
gehele plan niet alleen realiseren, noch geheel
ontwikkelen. Daarvoor zullen marktpartijen zoals
projectontwikkelaars, bouwers, woningbouwcorporaties
en particuliere bouwers noodzakelijk zijn. Deze zullen op
een later moment worden gevraagd actief te participeren

in de vervolgtrajecten. Hierbij zullen de overheden de
regie behouden, en de private partijen zullen mede om
die reden met name op deelplan- I op locatieniveau

worden ingeschakeld.
Daarnaast vindt er vooruitlopend op vaststelling van

structuurvisie. De toekomst is immers moeilijk
voorspelbaar en de verantwoordelijke publieke

partijen willen zich niet bij voorbaat verplichten tot de
gehele uitvoering van het plan. In deze paragraaf vindt

u daarom diverse uitgangspunten voor het faseren van
de verschillende planonderdelen.

9.1.3 Uitgangspunten bij het faseren
Elke fase dient financieel en inhoudelijk zo
veel mogelijk een afgeronde fase
te kunnen vormen, zodat kan worden
getemporiseerd en afgerond als de bevolkings-

en werkgelegenheidsontwikkeling of andere
onvoorziene ontwikkelingen daartoe aanleiding
geven.
Er wordt inhoudelijk gewerkt met drie fases.

Fase I ~ tot 2016
Fase 2 ~ tot 2021

Fase 3 = tot 2031 Deze fase kan later

desgewenst worden gesplitst in meerdere fasen.
Exploitatief worden de eerste twee fases
samengevoegd tot een geheeL. Deze fase
dient, dus tot 2021, in principe sluitend te zijn

met dien verstande dat op onderdelen,
uitgegaan kan worden van bijdragen van derden

het IGS een zogenaamde PPS-toetsing plaats. Hiermee

ter dekking van een eventueel tekort dan wel
verschuiven van het planonderdeeL.

bijstellen van de visie of naar een volgende fase

c.q. planrealisatie van de gebiedsontwikkeling kunnen
opleveren.

Indien in de betreffende fase duidelijk wordt dat

- Overige relevante partijen
Het is evident dat ten behoeve van het succesvol verder
ontwikkelen en realiseren van de plannen met meer

het effect op de stedenbouwkundige samenhang

partijen dan de bovengenoemden overleg gevoerd
dient te worden. Zo dient met het oog op werving van
financiële impulsen aan regionale ontwikkeling overlegd
te worden met het Rijk en de Regiovisie Groningen

Asse.n. Ook zal worden onderzocht of middelen bij de

Europese Unie zijn te verwerven.

(

De raden hebben behoefte aan flexibiliteit in de
uitvoering van de visie in stedenbouwkundig en
financieel af te ronden eenheden. Een gefaseerde
uitvoering is daarom van groot belang bij deze

wordt beoogd door het Kenniscentrum PPS te laten
onderzoeken of en zo ja op welke wijze PPS-constructies
een positieve bijdrage aan de verdere planontwikkeling

een deelproject bij gebrek aan dekking door
derden niet kan worden uitgevoerd wordt
besproken. Dat kan leiden tot bijstelling van

de visie en of doorschuiven van een project naar
een latere fase.

Bij elke fase hoort een samenhangende

investering in wonen, werken, landschap en
ontsluiting.
Het accent voor woningbouw wordt gelegd in

9.1.2 Wet ruimtelijke ordening

de ontwikkeling op eerste twee fases. Drie
redenen: Met name in Roden zijn achterstanden
opgelopen. Een inhaalslag is wenselijk. Ten

De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening stelt als eis

tweede is de praktijk dat de geplande
capaciteit zelden overeenstemt met de

aan (inter)gemeentelijke structuurvisies dat er ingegaan
moet worden op de wijze waarop de gemeenteraden
zich voorstellen de voorgenomen ontwikkeling te doen

gerealiseerde capaciteit. Per saldo zijn

realiseren (artikel 2.1.1. nWro). In dit hoofdstuk wordt

woningen, veelal als gevolg van procedurele
oorzaken, altijd later klaar dan wordt gepland.

invullng gegeven aan deze eis. Hierbij is fasering een
belangrijk punt. De commissie MER en de in deze visie
samenwerkende partijen vinden het van belang dat het

lagere aantal geplande woningen in de

ICS gefaseerd kan worden uitgevoerd. Tevens dient
aandacht besteed te worden aan het realiseren van

binnendorpse mogelijkheden om de omvang van het
aanwenden van nieuwe uitleg te beperken.

I

Er is dus meer harde plancapaciteit in voorraad
nodig om de planning te halen. Dit verklaart het
laatste fase. Een derde reden is de noodzakelijke
bescherming van de Wet Voorkeursrecht
Gemeenten, hierna te noemen de WVG .
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Binnen 3 jaar na vaststelling van het IGS dienen

voor de locaties die daarvoor in aanmerking komen
bestemmingsplannen door de raden te zijn
vastgesteld, teneinde de bescherming van de WVG

te kunnen handhaven.
De risico's op planvertraging op procedurele
gronden nemen toe. Het is wenselijk om niet alle
kaarten op één locatie te zetten. Er wordt
voor gekozen meerdere kleinere korrels

gelijktijdig in ontwikkeling te nemen. AI naar
gelang bestemmingsplannen obstakelvrij zijn kan
het tempo van realisatie worden gestuurd.
Enig evenwicht in woningbouwproductie is
gezocht tussen de beide gemeenten i.v.m.
bijdragen aan bovenplanse kosten op de juiste
momenten (verevening en politieke wenselijkheid)
en mogelijkheden in de markt.
De programma's: landschapsopgave, (hoofd) infra,

zijn (ook financieel) gemeenschappelijke
programma's. Er zit samenhang tussen deze
programma's en de keuzes van ontwikkeling van
de bouwlocaties.

Binnendorpse inbreiding is vaak pas mogelijk als
eerst in nieuwbouw geld wordt verdiend om

binnendorps bouwen mogelijk te maken. In de
fasering dient hier rekening mee te worden
gehouden. In enkele gevallen is een koppeling
tussen een nieuwbouwlocatie en een

inbreidingslocatie aanwezig (ook financiee1). In

elke fase dient evenwicht te bestaan tussen
binnendorps bouwen en bouwen in de nieuwe

uitleg.
De kwaliteitsambitie van het IGS is hoog.

Realisatie van enkele planonderdelen is alleen

mogelijk als substantiële bijdragen kunnen worden
verworven van derden. Vooruitlopend op de

vaststelling wordt hier stevig op ingezet. De
fasering wordt op enkele belangrijke projecten
hiervan afhankelijk gemaakt.
Er dient perspectief te zijn op ontsluiting van
woon- en werklocaties als deze in ontwikkeling

worden genomen.
De planuitvoering wordt gemonitord, zowel met
betrekking tot de mobiliteit als de bouwopgave.
Indien monitoring uitwijst dat versnelling dan wel
vertraging in de uitvoering van de opgaven nodig
is, zal bijstelling van de planning plaatsvinden.
Waar nodig vinden voorinvesteringen plaats en
worden niet vermijdbare (toekomstige)
aantastingen waar mogelijk en nodig binnen het

plangebied gecompenseerd.
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ADDENDUM: behoort bij hoofdstuk 9.2.2 Financiering, pagina 139 IGS Leek-Roden

Totale exploitatie
In onderstaand overzicht wordt de totale expioitatie weergegeven van de ontwerp-IGS.
Alle ambities van het ontwerp zijn hierin opgenomen. De verschillende projecten zijn per
thema en per gemeente gegroepeerd en gesaldeerd. Bij een totale planomzet van € 460

miljoen leidt dit tot de positieve en negatieve saldi zoals hieronder weergegeven.
(bedragen op contante waarde per 1-1-2009)

Totale exploitatie

DEKKINGSMIDDElN

salèl-17,23

r;emeen,te Noordenveld
landschap

3,24-

Werken

7.58-

T rllnsformeren

8,78-

Wonen

20,30

Infrastructuur

Alget"n

2,63.
15,30-

sal(lGemeente Leek

-S9,oU

Landschap

4,72-

W€'rken

11,57-

Transformeren

12,9-4-

Wonen

14,57

Infrastructuur

19.60-

AI~me(

15,30-

PrtlvinciEs (bestoind bronnen)
Regovisie
Rijk (diverse huldige pn toeomstige brnnen.
zoals IW, BLS. EHS. Noodanus e.a.)

GeeetE'
LU. (zoals: EFFRO)

salëtTOTAAL

-76.Z!

Het tekort van € 76,78 miijoen wordt gedekt door middel van een brede inspanningsverplichting van de 5 deelnemende publieke partijen om dit bedrag op tafel te krijgen voor
de volgende projecten:

Bijdrage afhankelijke projecten
Landgoed Terheijl (volledige pubiieke verwerving)
Hoofdinfra 2" fase
Uitkopen bedrijven in Oostwold t.b.V. landschap
Revitalisering Diepswal en Oldebert
Industriepark Leek actief transformeren
Vaart door centrum Zevenhuizen
Water in Leek
Deze projecten zullen gerealiseerd worden als de dekking voor de tekorten gevonden is

(zie rechterkant van bovenstaande tabel).

ADDENDUM: behoort bij hoofdstuk 9.2.2 Financiering, pagina 139 IGS Leek-Roden

Basisexploitatie
In dit overzicht is weergegeven hoe de exploitatie er uit ziet zonder de bijdrage afhankelijke projecten.
Basisexploitatie

saldo

'-

-5 50

Gemeente Noordenveld
landschap

0,53

Werken

7,56-

Transform£"en

6,76-

20,30

Wonen

Infrastruduur

2.63-

Algemeen

7,34-

sal~o

,-

-550

Gemeente Leek

landschap

1,72-

Werken

1,62-

Transforme-en

3.3214,57

Wonen

Infrastructuur

6,06-

Algemeen

7,34-

saldo

-11,,æ

TOTAAL

Het tekort van ( 11 miljoen op contante waarde 1-1-2009 wordt gedekt d.m.v. de eerder
genoemde inspanningsverplichting van de 5 deelnemende publieke partijen om dit bedrag op tafel te krijgen wanneer dit nodig is.

2

9.2 FINANCIELE HAALBAARHEID

.

9.2.1 Algemeen
Het doel van het IGS is realisatie van het volledige.
integrale Masterplan. Voor de financiering van de

opgave van het ICS zijn er 3 potentiële bronnen. De
opbrengsten binnen het plan, en daarnaast kostenverhaal
van bovenwijkse voorzieningen en bijdragen derden.
Vooralsnog wordt niet uitgegaan van bijdragen of
dekkingsmiddelen vanuit private partijen, anders dan
door middel van kostenverhaal op basis van wettelijke
regimes. Door de methode van exploitatie wordt
reeds rekening gehouden met marktconformiteit in
grondopbrengsten. Op kostenverhaal wordt verderop in
deze paragraaf ingegaan.

Nadere analyses van de exploitatie maken voorts
duidelijk welke deelprojecten c.q. deelontwikkelingen
voordelige en nadelige resultaten tonen. Ook wordt
hierdoor zichtbaar welke effecten deze verschillende

resultaten uitgezet in tijd, hebben op de totale cashflow van het IGS. Op basis van deze analyses is,
met behoud van focus op realisatie van het gehele
plan, een differentiatie in deelprojecten voor wat
betreft haalbaarheid mogelijk. Deelprojecten met een
potentieel negatief exploitatieresultaat kunnen om deze
redenen bijvoorbeeld verschoven worden in tijd, met
dien verstande dat dit ook ruimtelijk-functioneel de
kwaliteiten van het totale IGS geen geweld aan doet.
9.2.2 Financiering

Uit de financiële haalbaarheidsonderzoeken c.q.
exploitatieopzetten blijkt dat het totale plan niet alleen
gefinancierd kan worden door de opbrengsten die
binnen het plan worden gegenereerd. Bijvoorbeeld de

programma's Infrastructuur, Werken en Landschap
drukken daarvoor te zwaar op de totaalexploitatie. Het is
noodzakelijk dat ter dekking van de exploitatietekorten

externe middelen in de vorm van bijdragen / subsidies
worden aangetrokken, en ook verworven worden. Immers
dit is verantwoord te achten omdat het IGS ook gericht
is op een stevige impuls in de regionale ontwikkeling.

De bronnen hiervoor komen normaliter van andere
overheden.

(

(
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9.3 SAMENHANG PROJECTEN EN KOSTENVERHAAL

.

I

I

9.3.1 Bovenplanse verevening
In de intergemeentelijke structuurvisie zijn
vele zogenoemde bovenplanse of bovenwijkse

projectonderdelen opgenomen. Dit zijn enerzijds de
vele landschapsopgaven (zie hoofdstuk 5) en anderzijds
de maatregelen in infrastructuur (zie hoofdstuk
6). Daarnaast zijn er ook woon- en werklocaties in

i.

opgenomen welke vooralsnog geen sluitende begroting
kennen. Het structuurplan is als geheel een integraal plan
dat sterk is door samenhang. De expliciete koppelingen
die in de verschillende hoofdstukken worden gelegd zijn

bedoeld om extra nadruk te leggen op deze samenhang.
De samenhang vormt de basis van causaliteit tussen
algemene maatregelen en profijt voor specifieke
locatieontwikkelingen door private partijen, zoals ook

wettelijk bedoeld. Hiermee wordt invulling gegeven aan
de eisen vanuit de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening
voor toekomstig kostenverhaal bij de deellocatieontwikkelingen.

9.3.2 Overig kostenverhaal / fondsen
De investeringen in landschap en de investeringen

in infrastructuur kunnen dus gedekt worden uit
deellocaties/deelprojecten uit deze structuurvisie die
winst genereren. Dit kan gebeuren door het oprichten

van een "Fonds bovenplan/bovenwijks" of andere
nader te benoemen fondsen. De wettelijk verplichte

onderbouwing van de toekomstige besteding uit deze
fondsen zijn de beschrijvingen zoals opgenomen in

hoofdstuk 5 voor wat betreft de landschapsopgaven en in
hoofdstuk 6 voor wat betreft de infrastructuur.
Zoals hiervoor al aangeduid, ook kostenverhaal op

bouwlocatie-ontwikkelingen door private partijen zal
plaats vinden.
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9.4 FASE 1 , 2 EN 3

I

Algemeen
De in paragraaf 9.1.3 genoemde uitgangspunten voor
het faseren in fase 1 t/m 3 zijn vervolgens in navolgende
stappen / onderwerpen concreet vertaald. Nadrukkelijk

I

wordt hierbij opgemerkt dat de nu opgenomen fasering
als startdocument dient te worden gehanteerd en
periodiek dient te worden herzien. Frequente herijking

is noodzakelijk om daarmee de sturing van het gehele
proces te optimaliseren.

Kansen en (on)mogelijkheden die zich bij projecten
voordoen, marktontwikkelingen, dekkingsmogelijkheden,

nieuwe inzichten en politieke wensen worden
meegewogen bij de bijstelling van de fasering. Kansrijke

projecten kunnen hierdoor naar voren worden gehaald en
kansarme of risicovolle projecten naar achteren.

FASE 1
Programma wonen
Gemeente Leek
- Zevenhuizen Oost
- Oostwold fase 1
- Oostindie

- Tolbertervaart planvoorbereiding
- Eerste fase centrum-dorps bouwen

Gemeente Noordenveld
- Roden Zuid fase 1

- Nieuw Nieuw-Roden fase 1
- Nieuw Nieuw-Roden wonen en werken (helft)
- Binnendorps Roden/Nieuw-Roden
- Nietap, fase 1 plan

uitwerking onderdelen. Plannen afstemmen met Leek.

- Roderveld 4 (2010)

- Kop Vijfde Verloting, het Carré (in uitvoering)

- Vrijmaken oude Bitseveld en planontwikkeling centrum dorps wonen

Programma infrastructuur
- Westelijke ontsluiting Leek, wijkenweg tot nieuwbouw in Nieuw Nieuw-Roden.
- Aanleg parallelweg Zuidkant A7 met herkomsttransferium Leek
- Vrije busbaan Peize - Transferium Hoogkerk
- Vrije busbaan (langs snelweg) Leek-Transferium Hoogkerk
- Verkeersluw groene long tussen Leek en Roden.

- Waar nodig aanpassen onderliggende infrastructuur.
- Ov as Leek

Programma landschapsopgaven/recreatie en water
- Ontwikkel

plan verdubbeling landgoed Terheijl, kwaliteitsverbetering huidig landgoed.

- Ontwikkeling wijkengebied.

- Aanleg randpark Tolbertervaart, aanleg begraafplaats en verplaatsing sportcomplex als voorinvestering en koppelen
vaart aan Leekster Hoofddiep (voorinvesteringen). Gerelateerd aan binnendorps bouwen bij Tolbert.

- Landschappelijk wonen, versterken loop, en recreëren in Roden Zuid (gebied tussen Noorderkroon en Sporthal).
- Voorinvestering landschappelijke structuren in Roden Zuid en de es van Roderesch.
- Landschapsversterking oost Zevenhuizen en gebied tussen Leek en Zevenhuizen.

Programma werken
- Uitwerking stedenbouwkundig plan en herziening bestemmingsplan bedrijventerrein Bitseveld "Branding op
kwaliteit".Start met uitvoering waar zich kansen voordoen en inpaspaar zijn

- Kwaliteitsversterking Oldebert en Diepswal (verplaatsing bedrijven, wonen en werken, en aanbrengen structuur).
Voortdurend proces tot 2030.
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9.4 FASE i, 2 EN 3

FASE 2
Programma wonen
Gemeente Leek
- Oostindie afronden
- Tolbertervaart West fase 1

- Oostwold fase 2
- Zevenhuizen fase 2 noord

- Binnendorps Leek fase 2
- Toevoeging centrum Leek als onderdeel van centrumplan

Gemeente Noordenveld
- Roden-Zuid fase 2
- Nietap

- Nieuw Nieuw-Roden fase 3 en afmaken fase 2
_ Aanleg oude Bitseveld als woonlocatie centrum dorps wonen, uitvoering fase 1

Programma infrastructuur
_ Verwijderen bak en aanleg brug, of verdiepen viaduct (bij bijdragen derden).
_ Reconstructie centrum Zevenhuizen met open maken vaart en verhogen gebiedskwaliteit.

- Verkeersluw maken Auwemalaan.
- Aanleg station Leek met toeleiding en herkomsttransferium
_ Verplaatsing busstation Roden en aanleg OV as en herkomsttransferium
- Vrije busbaan Auwemalaan tot knooppunt herkomsttransferium Leek

Programma landschapsopgaven/recreatie en water
_ Landschapsinvesteringen in gehele gebied EHS aan de oostzijde plangebied (Roden Noord, Nietap, naar Al). Het
rechteroor om het gebied.
_ Invullng landschapsopgave Steenbergerveld (natuurlijker "Loop" en zuid-oost)
_ Ontwikkelplan Roden-Oost als landschapsopgave (reconstructie en kanteling van de golfbaan, verbreding en
investering in de EHS, aanleg recreatieve verbindingen).

- Saneren bedrijvenlocatie aan Al Oostwold en uitvoeren landschapsopgave.
_ Creëren uitloopgebied ten westen van de nieuwe woonwijk Tolbertervaart tot aan de westelijke ontsluiting

Programma werken
_ Vervolg reconstructies Oldebert, Diepswal, Bitseveld en sanering Oostwold
- Aanleg fase 2 Leeksterveld

- Programma centrumversterking Leek
_ Reconstructie centrum met terugbrengen Leekster Hoofddiep door het centrum en vergroten

verblijfskwaliteit/herontwikkeling winkelgebieden (uitvoering in deze fase afhankelijk bijdragen derden).
- Aanleg van centrumring ontsluiting met parkeren (indien bijdragen derden).
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9.4 FASE i, 2 EN 3

.

r

,
r

FASE 3

r

Programma wonen
Gemeente Leek
- Tolbertervaart West tweede en derde fase

r

- Binnendorps Leek

(

- Zevenhuizen west
- Oostwold
- Zevenhuizen Zuid-Oost

\.

Gemeente Noordenveld

c

- Leek- Terheijl

- Roden Zuid fase 3

- Afronden oude Bitseveld centrum-dorps wonen
(

Programma infrastructuur
- Vertrammen spoorlijn Leek Groningen.

\.

- Rondje OV met HOV bus

- Aanpassing bestaande infrastructuur
C-

Programma landschapsopgaven/recreatie en water

L

_ Afmaken wat in vorige fases in gang is gezet.

l

_ Landschapsversterking Westzijde Zevenhuizen

l

_ Aanleggen fietspad ten noorden Leekstermeer fase 2

Programma werken
- Aanleg fase 3 Leeksterveld

_ Afronding revitalisering en reconstructies c.a.

l.
\.
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Opdrachtgever:
Stuurgroep Ontwerpopgave Leek Roden

Samenstelling en ontwerp:
(

Juurlink (+J Geluk bv
Stedenbouw

en Landschap

(

Noordsingel 185
3035 ER Rotterdam

t (010) 47837 11
maimWjeng.nl

(

CDr Geluk

(

Franziska Meisel

(

Mattijs Gevers
Katharina Posselt
Daan Janssen

In samenwerking met:
Raadhuis Advies bv.
Serry Verlijsdonk

Provincie Groningen

l

Afdeling Verkeer

Arcadis

\.

l

Rotterdam, maart 2009
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Bijlagen
a. Studie hoofdontsluiting Leek-Roden,

Analyserapport verkeersaspecten" dd. 3 februari

2009.
b. Studie hoodontsluiting Leek-Roden, second
c. Plan

.

BESCHRijVING VOORONTWERP

PROCES

opinion dd. 14 oktober 2008
mer dd. 24 maart 2009

d. De procesverantwoording van het planproces

voorontwerp en het ontwerp.
De onder a, b en c genoemde documenten zijn in
een apart document vervat. Deze documenten zijn

bouwstenen van de structuurvisie en maken als
zodanig deel uit van de structuurvisie.

Veel energie werd vervolgens gestoken in het in beeld

krijgen van het gebied, de kwaliteiten ervan en de
dilemma's die spelen bij de uitwerking van de opgave.
Een eerste overleg vond plaats met het kwaliteitsteam

van de regiovisie. Het kwaliteitsteam adviseerde
meer tijd te nemen voor het in beeld brengen van
de kwaliteiten en identiteiten in het gebied en
terughoudend te zijn met het te snel maken van
ruimtelijke modellen.
Het advies van het kwaliteitsteam werd gevolgd.
Over de dilemma's die in het gebied aan de orde zijn
werden de raden geïnformeerd. Daarna werden de

dilemma's besproken met de klankbordgroep.
Middels een uitvoerige publicatie in de lokale bladen
werden de zogenaamde dilemma's aan de bevolking

Hieronder treft u de procesbeschrijvingen aan.

gepresenteerd met het verzoek daarop te reageren
door middel van het indienen van "bouwstenen".

Procesbeschrijving voorontwerp.

Circa 50 bouwstenen werden ontvangen, variërend van
korte reacties tot uitvoerige boekwerken.

In juni 2004 besloten de gemeenteraden van Leek en
Noordenveld in te stemmen met de geactualiseerde
Regiovisie Groningen-Assen.

In de regiovisie is een gezamenlijke ontwerpopgave

In maart 2005 vond een eerste ontwerpatelier
plaats. Aan dit atelier namen inwoners deel die
een inhoudelijke bouwsteen hadden gemaakt,
vertegenwoordigers uit de klankbordgroep en

opgenomen voor de kernen Leek-Roden.

deskundigen van de gemeenten, de provincies, het
waterschap en de dienst landelijk gebied van het

In september 2004 werd door de gemeenten en de

ministerie van LNV.

beide provincies besloten de lopende Merprocedure

"ontsluiting van Leek/Roden op de AT' te bevriezen.

In oktober werd een informatieavond georganiseerd
voor de bevolking van de beide kernen. Tijdens
deze avond werd informatie gegeven over de
üntwerpopgave Leek-Roden en de consequenties
daarvan voor de lopende Merstudie wegverbinding
Roden/Leek - A7.

In november 2004 volgde het besluit van de
gemeenteraden tot het gezamenlijk maken van een
intergemeentelijke structuurvisie, een plan van aanpak
werd vastgesteld en de benodigde kredieten werden

beschikbaar gesteld om het plan van aanpak te
kunnen uitvoeren.
Door de beide Colleges werd een stuurgroep
ingesteld, waarin ook de provincies Groningen

en Drenthe participeren. Een projectorganisatie
werd ingericht en een stedenbouwkundig adviseur
'Juurlink en Geluk" werd aangetrokken. Tevens
werd Arcadis aangetrokken voor het maken van de
milieubeoordeling.

Het planproces ging in december 2004

In dit eerste atelier is vooral ingegaan op de
kwaliteiten van het gebied en wat die kwaliteiten
kunnen betekenen voor de ontwerpopgave.
Het atelier leverde een grote hoeveelheid informatie

op. Het verslag van dit atelier werd op de website
gepubliceerd.
Rond enkele thema's zijn in april en mei enkele extra
workshops georganiseerd waaraan de deskundigen
van de vier overheden en het waterschap hebben
deelgenomen. Dit zijn de thema's, verkeer en vervoer
- in het bijzonder het openbaar vervoer - duurzame
stedenbouw

en de relatie tussen de dorps

randen en

de wateropgave.

Deze informatie werd verwerkt in een aanzet tot een
drietal ruimtelijke modellen die de basis vormden voor
het tweede ontwerpatelier dat in juni plaatsvond. De

modellen werden verwerkt in een maquette waarmee
een goed inzicht ontstond in de effecten van eventuele
keuzes die aan de orde zouden komen.

Na dit tweede atelier was het de bedoeling dat op

basis van alle discussies in de ontwerpateliers en de
workshops drie ruimtelijke modellen zouden worden

voortvarend van start.

gemaakt die de basis zouden kunnen vormen voor de
op de stellen milieubeoordeling.

In januari zijn de maatschappelijke organisaties
uitgenodigd zitting te nemen in de klankbordgroep.
De meeste uitgenodigde organisaties gingen in op
onze uitnodiging. De taak van de klankbordgroep

Eind juni bleek dat de voorliggende modellen niet
onderscheidend genoeg waren om de basis te kunnen

proces de te ontwikkelen
ideeën te toetsen en tevens na te gaan of draagvlak

deelnemers aan de ontwerpateliers geïnformeerd

iS om gedurende het plan

voor de te ontwikkelen plannen is te vinden.

vormen voor een mileubeoordeling. Hierover werden

de raden, de leden van de klankbordgroep en de
Er bleek meer tijdig nodig te zijn om tot ruimtelijke
modellen te komen.
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Drie oorzaken lagen ten grondslag aan de vertraging
van het planproces.

1. Het advies van het kwaliteitsteam.

De drie op 1 juli door de projectgroep gepresenteerde
modellen werden positief beoordeeld. Echter het
kwaliteitsteam kwam tot het oordeel dat de modellen
niet goed konden worden beoordeeld op de gevolgen

voor het landschap. Geadviseerd werd alvorens
de ruimtelijke modellen verder te ontwikkelen een
groen/blauwe-ecologische onderlegger te maken
van het gehele gebied. Die onderlegger biedt dan
de inspiratiebron voor het maken van de ruimtelijke
modellen en biedt tevens een toetsingskader.

Tussentijds overleg op 18 oktober 2005 tussen het
College van Noordenveld en het College van GS van

Drenthe was nodig om te kunnen vaststellen dat er
sprake zou blijven van een open planproces zonder
uitsluiting van potentiële bouwlocaties.
In november werd besloten geen Milieueffect-rapportage
op te stellen, maar een Strategische Milieubeoordeling
(SMB) uit te voeren als bedoeld in de Europese richtlijn
5MB. Deze nieuwe richtlijn had op dat moment nog
geen vertaling gekregen in nationale wetgeving en
heeft daardoor rechtstreekse werking. De commissie
MER in Utrecht was erg duidelijk op onze vraag wat wij
zouden moeten doen. Volgens de commissie MER is het
volgen van een mer-procedure ten behoeve van een

Een tweede kanttekening werd gemaakt bij het
gegeven dat de drie gepresenteerde modellen

te weinig ruimte boden voor een duurzame
occupatiestrategie voor een langere termijn. De

programma's voor wonen en werken pasten er wel

in, maar niet duidelijk werd op welke wijze een
volgend programma zou kunnen worden ingevuld.

Het kwaliteitsteam adviseerde een langere horizon
periode tot 2020,
te nemen voor het IGs dan de plan
om de duurzaamheid van de planvorming te
kunnen toetsen.

vooral

2. Verschillen van opvatting in de stuurgroep

over de vraag welke woon- en werkgebieden in de
modellen dienden te worden opgenomen om in het
kader van het milieuonderzoek te kunnen worden

beoordeeld.
De verschillen spitsten zich in essentie toe op de vraag
hoe de verschillende facetten van beleid in verhouding

tot elkaar zouden moeten worden beoordeeld in het
licht van de centrale doelstellingen van de Regiovisie
Groningen-Assen. Concreter: wat moet voorrang
krijgen, een goede OV-ontsluiting op het Kolibrie
milieu
Netwerk of het bieden van een optimaal woon
en of het behouden of opofferen van landschappelijk

aantrekkelijke gebieden.
3. De onduidelijkheid over de Milieuwetgeving.

Op grond van signalen elders, zoals uitspraken van
landen bij Leeuwarden,
de Raad van State over de Zuid
groeide bij de stuurgroep de twijfel of de keuze voor

het maken van een Milieueffectrapport een goede
was geweest en of de concept modellen die waren

ontwikkeld voldoende zouden zijn als basis voor het
opstellen van een dergelijk rapport.
(

In september werd besloten de stedenbouwkundige

een aanvullende opdracht te geven voor het maken
van de groen/blauwe-ecologische onderlegger en
een aantal ruimtelijke modellen. Tevens besloten
de commissie MER om advies te vragen over de

i,

te volgen werkwijze voor het opstellen van de
milieu beoordeling.

Tot slot werd besloten ten principale geen potentiële

woon- en werkgebieden uit te sluiten van beoordeling
op milieueffecten en dus de principiële keuze voor een
open planproces vast te houden.

intergemeentelijke structuurvisie juridisch gezien niet
de juiste weg, aangezien een dergelijk plan niet kan

worden beschouwd als 'een ruimtelijk plan dat als eerste
in de mogelijke aanleg' voorziet, hetgeen op grond van
het Besluit Milieueffectrapportage wel vereist is. Op
grond daarvan adviseerde de commissie af te zien van

het uitvoeren van een milieueffectrapportage en het
onderzoek in dit stadium van het proces te beperken
tot het uitvoeren van een 5MB. Gevolg hiervan is dat

de bestemmingsplannen die voorzien in de feitelijke
realisatie van de in de intergemeentelijke structuurvisie
opgenomen (potentiële) bouwlocaties waar nodig aan

een MER-procedure zullen worden onderworpen.
In december 2005 werd een modellenboek vastgesteld.

In dit boek werd de groen blauwe/ ecologische
onderlegger opgenomen en de vier ruimtelijke modellen

waarin de ontsluitingsalternatieven zijn opgenomen.
In een publicatie is kennis gegeven van het voornemen
een Strategische Milieubeoordeling op te stellen.

De Raden werden in januari 2006 geïnformeerd middels
een openbare gezamenlijke bijeenkomst van de

raadscommissies over de inhoud van het modellenboek

en de gewijzigde procesgang. De klankbordgroep en de
deelnemers aan de ontwerpateliers werden schriftelijk

geïnformeerd.

De publicatie van de vier ruimtelijke modellen leidde met
name in Roden en de in de nabijheid liggende kernen tot
een aantal, soms zeer uitgebreide, inhoudelijke reacties
en standpunten. Deze reacties zijn betrokken bij de

ontwikkeling van het voorontwerp. In een nota "reactie
en commentaar" is ingegaan op deze reacties.
De Raden stelden in februari 2006 de notitie "reikwijdte
en detailniveau" vast. Deze notitie vormde de basis voor
de op te stellen sMB. De Raden besloten de adviezen van

de commissie Mer te volgen. Eén van de adviezen was
om de binnendorpse plancapaciteit te inventariseren
teneinde te kunnen beoordelen of, en in welke mate,
binnendorpse bouwmogelijkheden het benutten van

uitleg zou kunnen beperken.
In het voorjaar van 2006 werden twee bijeenkomsten

om in het licht van de
beschikbare milieu-informatie te komen tot de aanzet
van een voorontwerp intergemeentelijke structuurvisie
georganiseerd met als doel

(ieS).

I
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voor de in de ruimtelijke modellen opgenomen
ontsluitingsvarianten voor het onderzoeksgebied

verschillende identiteiten in het gebied, gebaseerd
op de verschilende landschapstypen en daarop
voortbouwende differentiatie in woonmileus.

(ontsluitingsvarianten voor de auto, de fiets en het
openbaar vervoer). Adviesbureau Goudappel werd

van het plan. Naar het oordeel van het kwaJieitsteam

AI gauw bleek dat aanvullend onderzoek nodig was

ingeschakeld om de effecten van de varianten door
te rekenen met het regionale verkeersmodel dat
samen met Rîjkswaterstaat is ontwikkeld voor de

Gezamenlijk vormen deze de kwalítatieve grondslagen

biedt het plan voor Leek-Roden zicht op de
gewenste kwalitatieve toevoeging aan de regio

van gedifferentieeerde woon- en werk/mileus die

netwerkanalyse regio Groningen-Assen. In goede
samenwerking met Arcadis en de bîj de overheden

reageren op de landschappelijke onderiegger.
Het (zwaarwegende) advies van het kwaliteitsteam iS

werkzame specialisten Verkeer en Vervoer werd
een "Werkrapport Verkeer en Vervoer" aangeleverd.

aan de samenhangende kwalitatieve grondslagen van

Dit werkrapport is als bijlage toegevoegd aan het

in dezen dan ook in de vervofgstappen vast te houden
het plan".

5MBrapport. De conclusies zijn in het 5MBrapport

overgenomen.
Medio 2006 werd een aanzet tot een voorontwerp
besproken met het kwaliteitsteam van de regiovisie.

Het kwaliteitsteam bleek grote waardering te hebben
voor de kwaliteit van deze aanzet en gaf een aantal
behartenswaardige adviezen mee die een belangrijke
rol hebben gespeeld bij de vormgeving van het

voorontwerp.

De Raden. de klankbordgroep en de deelnemers aan
de ontwerpateliers werden geïnformeerd over het feit

dat het planproces wederom meer tijd zou vergen dan
was verwacht.

In de tweede helft van 2006 is het voorontwerp IGS
verder ontwikkeld. Tijdens dit proces bleek dat het

Parallel aan het inhoudelijke debat werd een
gebiedsexploitatie opgesteld teneinde de financiële

uitvoerbaarheid van het plan te kunnen beoordelen.
De stuurgroep kon op 6 februari 2007 vaststellen dat
het plan financieel uitvoerbaar is.
Enkele overleggen tussen de vier betrokken overheden

waren nodig om overeenstemming te kunnen bereiken
over enkele inhoudelijke thema's van het voorontwerp.
Een belangrijk thema was in het bijzonder de spanning
tussen de gewenste stedenbouwkundige kwaliteit,

in het bijzonder de visie om de beide kernen vanuit
hun eigen identiteit te ontwikkelen en te behouden,
en een effectieve ontsluiting van het gebied voor het

werkrapport verkeer en vervoer niet de volledige

openbaar vervoer.

duidelijkheid bracht over de effectiviteit van de
ontsluitingsvarianten op het Roder grondgebied.
Vervolgens is onder leiding van het bureau "Raadhuis

Overleg is gepleegd met het regiopark. In dat overleg

Advies" met de vervoers- en verkeersdeskundigen

van de vier overheden een variantenstudie uitgevoerd
gerelateerd aan de voorgenomen ruimtelijke keuzes
voor woon- en werklocaties. De conclusie uit deze
studie voor een weg door de Maatlanden in Roden
was eenduidig. Deze variant werd vervolgens als enig

effectieve variant in het voorontwerp opgenomen. De
variantenstudie is als bijlage aan het IGS toegevoegd.
Advies kwaliteitsteam. De aanzet tot een voorontwerp
is aan het kwaliteitsteam voorgelegd.

Het kwaliteitsteam reageerde als volgt:
"De recente pfannen rondom de ontwerpopgave Leek-

Roden zijn in de adviessessie van het kwaliteitsteam
van 22 juni 2006 gepresenteerd en op collegiale

wijze besproken. Het kwaliteitsteam heeft hoge
waardering voor de manier waarop de bovenlokale

planvorming in het plan gestalte heeft gekregen.
Het is een aantrekkelijk plan van hoge kwaliteit. Het
I.

Gebiedsexploitatie

kwaliteitsteam is dan ook van mening dat er, sinds de
vorige twee adviessessies waarin uw ontwerpopgave
aan de orde was, een aantal belangrijke stappen is
gezet in uw planvorming.

Uw planuitwerking voldoet zowel kwantitatief
als kwalitatief getoetst aan de uitgangspunten

van de regiovisie Het plan levert een belangrijke
bijdrage aan een van de doelstellngen van de
regionale samenwerking om een van de fraaiste
woon- en werkregio's van Nederland te creëren.
Essentieel zijn daarvoor de versterking van de

bleek dat het in het IGS opgenomen "landschapspark
Leek/Roden" goed past binnen het regiopark. Steun
aan de uitvoering is toegezegd.
Mede in het licht van het advies van de commissie
Mer onderzoek te doen naar de mogelijkheden een
gedeelte van de opgave binnendorps te realiseren

en het gegeven dat binnen het totaal van de opgave
voldoende plancapaciteit beschikbaar dient te zijn is

een notitie plancapaciteit opgesteld.

Op 6 februari 2007 stelde de stuurgroep het
voorontwerp op hoofdlijnen vast waarna het
voorontwerp werd voorgelegd aan de Colleges van
Burgemeester & Wethouders en Gedeputeerde Staten.
Na verwerking van de gemaakte opmerkingen

konden de Colleges van Burgemeester en Wethouders
op voorstel van de stuurgroep het voorontwerp

vaststellen.

PROCESBESCHRIjVING TOTSTANDKOMING ONlWERP

In april 2007 werd het voorontwerp IGS gepubliceerd.
Een brochure van het plan werd huis aan huis
verspreid. Na behandeling in de raadscommissies
werd het voorontwerp vrijgegeven voor de inspraak en
aan de medeoverheden gezonden in het kader van het
art. 10 overleg van de oude wet ruimtelijke ordening.

Tijdens de inspraakperiode werd een informatiemarkt
gehouden waar meer dan 1000 inwoners zich over het
plan hebben geïnformeerd.

Op het voorontwerp kwamen ruim 1400

De colleges op te dragen middels haar

vertegenwoordigers in de stuurgroep
ontwerpopgave Leek/Roden een ontwerp
te maken en dit ontwerp te toetsen aan de
kernkwaliteiten zoals deze zijn beschreven op
blz. 63 van het voorontwerp;
De colleges op te dragen middels haar

vertegenwoordigers in de de Stuurgroep
ontwerpopgave Leek/Roden het
communicatieplan zo in te richten dat alle
mogelijkheden (waaronder de inschakeling van

buurt, wijk- en dorpsbelangenverenigingen)

inspraakreacties binnen. Tevens kwamen van de
medeoverheden reacties binnen.

worden benut om inbreng van de bevolking

In het vroege najaar van 2007 werd besloten een

ontwerp te vinden;
De colleges op te dragen middels haar

pas op de plaats te maken. Daarvoor waren enkele

redenen.

Het grote aantal kritische inspraakreacties,
het kritische advies van de commissie voor de
milieueffectrapportage en het onderzoeksrapport dat
in opdracht van de provincies Groningen en Drenthe
door ABF was vervaardigd waarin duidelijk werd dat
de woning

behoef

te met circa 30% naar beneden zou

moeten worden bijgesteld.
Besloten werd een nieuw pianMERrapport te

voor het ontwerp te organiseren en daarmee
hopelijk ook draagvlak bij de bevolking voor het
vertegenwoordigers in de Stuurgroep
Ontwerpopgave Leek/Roden de colleges van
Burgemeester en Wethouders van de gemeenten
Leek en Noordenveld in staat te stellen een
besluit te nemen over het ontwerp binnen de
termijn waarvoor bescherming van de wet
voorkeursrecht gemeenten geldt.
De raad van de gemeente Noordenveld besloot

aanvullend:
Het college van Noordenveld in het bijzonder

vervaardigen.

haar vertegenwoordigers in de stuurgroep
ontwerpopgave Leek/Roden te binden aan de

De Regiovisie Groningen-Assen besloot op 11 januari

bestuurlijke uitspraak dat bij de besluitvorming

2008 met instemming van alle deelnemers op welke
wijze de lagere woningbehoefte zou moeten worden
verdeeld over de deelnemende gemeenten, waarna de

als oplossing voor de hoofdontsluiting van het

regiovisie een regionaal kader MER's Leek/Roden en

Hoogezand-Zuid vaststelde.
Ter voorbereiding van de besluitvorming in de beide
raden over de vraag of een ontwerp moest worden
gemaakt binnen de geactualiseerde ontwerpopgave
werden enkele doorkijkjes gemaakt om enig inzicht te
geven over de mogelijke effecten van door de raden te

over het ontwerp-IGS niet kan en mag worden
ingestemd met een weg door de Maatlanden

gebied Leek/Roden.
De raad van de gemeente Leek besloot het college op
te dragen:
Bij de opstelling van het ontwerp-IGS bij de

verdeling van de woningbouwlocaties meer
nadruk te leggen op de mogelijkheden om in te

breiden.

maken keuzes.

Bij de beoordeling van geschikte locaties om
binnendorps te bouwen alle in redelijkheid

Een samenvatting werd gemaakt van de belangrijkste
thema's die uit de inspraak naar voren waren
gekomen. Deze samenvatting werd aan de raden

mogelijke locaties mee te laten wegen (
inclusief de door de dorpsvereniging Oldebert

toegezonden en aan alle ¡nsprekers op het

voorontwerp.

Tijdens de behandeling van het collegevoorstel in de
raadscommissies werd door de bevolking uitvoerig

ingesproken op de voorstellen van de colleges van
burgemeester en wethouders.

In maart besloten de raden:
In te stemmen met het handhaven van de
schragende functie van de kernen Leek en
Roden;
In te stemmen met de bestuurlijke afspraken die
tussen partijen zijn gemaakt, met inachtneming
van datgene wat hierover in de raadsvoorstellen

is gesteld;

.

aangedragen ideeën).

Het uiteindelijke oordeel welke binnendorpse
aangewezen gaan worden
blijft een onderdeel van de integrale afweging in
IGSverband.

locaties voor bouw

Na de besluitvorming in de raden is een planproces
ontworpen dat er toe moet leiden dat de raden
binnen de wettelijke termijn die geldt voor de Wet
Voorkeursrecht Gemeenten in staat worden gesteld
een besluit te nemen over het te maken IGS.
Tevens werd een communicatieplan gemaakt.

Beide documenten zijn aan de gemeenteraden

toegezonden in april en aan alle maatschappelijke
organisaties die bij het maken van het plan zijn

betrokken.
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In enkele dorpsgesprekken in de gemeente Leek

kwamen de voornemens eveneens aan de orde.
De mogelijkheid werd geboden om hierover met de
organisaties
stuurgroep in gesprek te gaan. Een aantal
werd actief uitgenodigd voor een gesprek ten einde
te onderzoeken of de organisaties bereid zouden zijn

deel te nemen in het voorgestelde planproces.
Dat bleek, behoudens de milieufederaties het geval te

zijn. De milieufederaties besloten alleen deel te nemen
aan het planproces voor de variantenstudie naar de
hoofdontsluiting. De belangrijkste reden voor de

federaties niet deel te nemen aan de IGS ateliers was

dat in het planproces niet de ruimte werd geboden
voor een ontwerpvariant uitgaande van lagere
woningbouwaantallen. De stuurgroep concludeerde
dat een dergelijke variant niet past binnen de opdracht
van de raden. De stuurgroep gaf aan dat door middel
van fasering op grond van periodieke monitoring
van de vraag naar woningbouw het te maken plan

kan worden uitgevoerd, zodat niet voor een behoefte
wordt gebouwd die er niet is.
Na een gezamenlijk overleg met enkele kritische
organisaties op werd duidelijk dat in ruime

meerderheid deel zou worden genomen aan het
voorgestelde planproces.

deze gesprekken zal aangaan. Deze gesprekken

vonden eind augustus en september van 2008 plaats.
In juni werd op verzoek van de gemeenteraad van
Leek in een openbare raadscommissie een aanzet
tot een visie op de centrumontwikkeling van Leek!
Tolbert gepresenteerd. Binnen deze visie worden

O.a. ruime binnendorpse mogelijkheden voor
opgenomen en voorstellen gedaan
de stedenbouwkundige kwaliteit en samenhang te
versterken. De commissie reageerde positief op de

woningbouw

gepresenteerde visie. Deze bouwsteen is vervolgens
benut voor het opstellen van het ontwerp-IGS.
Begin juni kwam een werkdocument plan

mer gereed.

Dit nog onvolledige document werd aan betrokken
maatschappelijke organisaties toegestuurd met het
verzoek het te bestuderen en eventuele onjuistheden
of onvolledigheden aan te geven zodat deze in het

definitieve planmer ( milieurapport) kunnen worden
meegenomen.

In juni 2008 nam de stuurgroep kennis van de stand
van zaken van de aanzet tot het planontwerp en zag
op dat moment geen aanleiding de planvorming op

inhoud bij te sturen. De stuurgroep maakte wel de
kanttekening dat goed moet worden gelet op de
financiële haalbaarheid van de visie.

Het planproces werd met voortvarendheid opgepakt.

Een eerste werkatelier voor de hoofdontsluiting
vond plaats. Aan deze werkateliers namen
vertegenwoordigers van de maatschappelijke

Najaar 2008

organisaties deeL.

Eind augustus bleek dat er vertraging was opgelopen
in het doorrekenen van de ontsluitingsalternatieven

In dit eerste atelier over de structuurvisie werd
intensief ingegaan op de kansen en bedreigingen van

voor de hoofdinfrastructuur. Gevolg was dat het derde
atelier in september moest worden uitgesteld tot
oktober.

de planvorming voor het gebied zoals daar door de
deelnemers over werd gedacht. Uitvoerig werd van
gedachten gewisseld over de kernkwaliteiten. Duidelijk
werd dat meer vanuit de verschillende identiteiten
van de kernen en het landschap zou moeten worden

ontworpen. Afgesproken werd dat de kernen op
papier zouden zetten hoe tegen de eigen identiteit

wordt aangekeken. Meerdere organisaties hebben dit
gedaan.
In een gesprek met het buurtschap Nietap werd
ondersteuning gevraagd.

Voorafgaande aan het tweede IGS atelier vond een
gesprek plaats met een vertegenwoordiging van

Naar aanleiding van een bericht van een van de
behoefte
maatschappelijke organisaties dat de woning
te hoog zou zijn geschat op grond van nieuwe cijfers

werd een bijeenkomst belegd voor de raden en de
maatschappelijke organisaties waarin een toelichting
werd gegeven op deze recente cijfers. De conclusie
dat er geen aanleiding is de woningbehoefte opnieuw

neerwaarts bij te stellen werd meegedeeld. Groen
Noordenveld maakte in diezelfde bijeenkomst

duidelijk zich niet in die conclusie te kunnen vinden
en gaf een eigen presentatie over de woningbehoefte
waaruit andere conclusies werden getrokken. De
stuurgroep reageerde op de inbreng van Groen

het buurtschap Nietapl platform Nietap door de

Noordenveld en concludeerde opnieuw dat er geen

stedenbouwkundige.

aanleiding was de omvang van de woningbouwopgave
ter discussie te stellen.

In een tweede IGSatelier, samen met het atelier voor
de hoofdontsluiting, reageerde de stedenbouwkundige
op de inbreng in het eerste atelier en het gesprek
kwaliteiten werden aangevuld en
met Nietap. De kern
aangepast. Een eerste ruwe schets van een mogelijk
nieuwe visie werd gepresenteerd.

Na de debatten over deze ruwe aanzet werd duidelijk
dat er niet alleen in Nietap maar ook bij andere dorpen

behoefte bleek te bestaan aan een gesprek over de
mogelijke inhoud van het plan voor onderdelen van
het gebied. Besloten werd dat de stedenbouwkundige

Halverwege oktober vond een derde werkatelier plaats.

In dat atelier werden de conclusies van de studie naar
de hoofdinfrastructuur gepresenteerd en tevens het
resultaat van de door de milieufederaties gevraagde
second opinion.
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De stedenbouwkundige presenteerde vervolgens

Naar aanleiding van een klacht van Groen Noordenveld

(

zijn visie, waarin hij uitgebreid in ging op de met de

en een advies van de ombudscommissie van de
gemeente Noordenveld besloten beide colleges van

(

dorpen gevoerde gesprekken. Hij motiveerde wat hij
met de inhoud van de gesprekken heeft gedaan in het

ontwerp.

in te trekken als beleidsvoornemen waarop inspraak
wordt verleend. Tevens werd besloten wel een

Na de presentatie gaven enkele organisaties te

reactiedocument op te stellen waarin op hoofdlijnen
wordt gereageerd op de inspraak op het voorontwerp.

(

kennen het werkatelier te verlaten. Deze organisaties

(
r

Burgemeester en Wethouders het voorontwerp IGS

waren, terecht, van mening dat er onvoldoende tijd

Tot slot werd besloten de raden voor te stellen

was geweest om de vlak voor het atelier beschikbaar
gekomen informatie te bestuderen. Op het verzoek
om een extra atelier werd ingegaan.

inspraak te verlenen op de ontwerp visie.

De relatie met het pianMER.

(

De andere organisaties zijn uitvoerig ingegaan op
het ontwerp. Aan het slot van het atelier werd de

Na het besluit een nieuw pianMER te maken is overleg

(

stuurgroep in aanwezigheid van vele raadsleden

gevoerd met de commissie MER. De commissie was

geïnformeerd over deze aanzet tot een ontwerp en de

van mening dat het pianMER een zelfstandig leesbaar
rapport diende te zijn.

(

merendeels positieve reacties daarop van een groot
aantal maatschappelijke organisaties.

(

Snel na dit atelier werd de nieuw beschikbaar
gekomen informatie verstrekt aan de deelnemers van

(

de ateliers. Diezelfde informatie werd op de website

geplaatst.
Eind oktober vond het extra atelier plaats. Daarin werd

door de organisaties die een gedeelte van het atelier
(

medio oktober niet hebben bijgewoond deels kritisch

(

en afwijzend deels positief gereageerd op de aanzet
tot het ontwerp.

(

(
(
(

Eveneens in die periode adviseerde het kwaliteitsteam
van de regiovisie over de inhoud van de aanzet tot het
ontwerp in het bijzonder over de vraag op welke wijze
omgegaan zou kunnen worden met het dilemma dat

studie onder verantwoordelijkheid van de provincies

uit te voeren. De gemeenten stemden hiermee in.

De provincies boden de mogelijkheid tot het uitvoeren

door de gemeenteraad niet zal worden geaccepteerd.
Het kwaliteitsteam bracht een constructief advies uit.

De door de provincies uitgevoerde studie en de
uitgevoerde second opinion is een van de bouwstenen

Op 11 november 2008 werden de raden in een
gemeenschappelijke openbare bijeenkomst door

van het IGS en maakt daar dus integraal

de stuurgroep geïnformeerd over het studierapport

uitgevoerde second opinion, waarna de raden werden
geïnformeerd over de inhoud van de aanzet tot het
In de periode daarna werden de andere bouwstenen
van de stedenbouwkundige visie afgemaakt en met

elkaar in verband gebracht. Het gaat dan om het

(

planMER, de nota reactie en commentaar inspraak op
het voorontwerp, de studie binnendorps bouwen in

(

financieel-economisch uitvoerbaar plan.

Leek, en de beoordeling of sprake kan zijn van een

Op 29 januari 2009 werd het resultaat aan
de klankbordgroep gepresenteerd. Voor deze

bijeenkomst waren ook de raads- en statenleden
(

uitgenodigd. De klankbordgroep werd uitgenodigd

(

"verbetersuggesties" te doen in een extra bijeenkomst
van de klankbordgroep.
Deze vond plaats op 9 februarI.

I.

In een bestuurlijk overleg met de beide provincies
werd door de provincies voorgesteld een nieuwe

van een second opinion.

ontwerp.

(

De studie hoofdontsluiting.

hoofdontsluiting van het plangebied in Noordenveld

naar de hoofdontsluiting van de belde provincies

(

Het pianMERrapport is een van de bouwstenen van het
IGS en maakt daar dus integraal
onderdeel van uit.

de verkeerskundig meest gewenste oplossing voor de

en de daarop op verzoek van de milieufederaties

(

De stuurgroep besloot deze opvattng van de
commissie te volgen. De milieuverantwoording van de
gemaakte keuzes in het IGS zijn in het pianMERrapport
opgenomen en niet zoals in het voorontwerp in de
visie zelf.

uit.

onderdeel van

