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VOORWOORD

Waar begin je aan?! Een onderzoek laten doen, gericht op het bouwen van woningen. 
In 2012…. We praten over krimp. Over de woningmarkt die helemaal vast zit. Over 
bezuinigingen. In díe omstandigheden geven burgemeester en wethouders van Midden-
Drenthe opdracht om een onderzoek te laten doen? Inderdaad, vol overtuiging! 

We hebben pakweg een jaar geleden de lijnen uitgezet. Samengevat in de vraag: is het 
mogelijk om in de 21e eeuw een duurzaam buurtschap te laten ontstaan, zoals dat vroeger 
in Drenthe ook gebeurde, maar dan in een versie 2.0? Sociaal duurzaam, met de mensen als 
uitgangspunt. Duurzaam in materialen, energie en voedselvoorziening. Want we snappen 
in Midden-Drenthe best dat we in 2015 geen nieuwe, grote nieuwbouwwijk hoeven te 
bouwen. Maar als we dan voor de keuze staan tussen niets doen of nieuwe wegen zoeken, 
dan gaan wíj voor het zoeken van die nieuwe wegen. 
GIDZ heeft ons daarin voortreffelijk op weg geholpen. Interactief, met woorden en beelden 
die vernieuwend zijn en die tegelijk helemaal passen bij de manier van leven in Midden-
Drenthe. Ik vond het zo nu en dan ook een spannend proces. Het gaat immers niet alleen om 
de vraag of we met elkaar iets menselijk en ruimtelijk moois kunnen bedenken. Het gaat er 
ook om dat onze plannen haalbaar zijn. 

Het resultaat mag er zijn: het is een gezonde mix geworden van droom en realisme. 
Ik ben er van overtuigd dat met dit onderzoeksrapport de gemeenteraad van Midden-
Drenthe een prima basis heeft om besluiten te nemen die Midden-Drenthe en, als het om dit 
onderzoek gaat, Beilen op de kaart zetten.

Ik ben er van overtuigd dat ook de provincie (die dit onderzoek financieel heeft ondersteund) 
en andere gemeenten met de nu verzamelde kennis en kunde hun winst kunnen doen.

GIDZ: heel veel waardering voor jullie werk.

Emko Dolfing
wethouder gemeente Midden-Drenthe

Beilen
17 juli 2012
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PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van de gemeente Midden-Drenthe hebben Dennis Moet en Remco Rolvink 
een ruimtelijk concept en groeistrategie ontwikkeld voor het buitengebied met een nieuw 
buurtschap ten oosten van Beilen en Lieving. De gemeente wil hier samen met een keur aan 
partners (publiek + particulier + privaat) op sensitieve wijze via de weg van geleidelijkheid, 
kleinschaligheid en integraliteit een aantrekkelijk en duurzaam leefmilieu creëren dat lang 
mee gaat. 

De menselijke maat en naoberschap staan daarbij centraal, vanuit het besef dat 
betrokkenheid, collectiviteit en diversiteit aan de basis liggen van een hoge kwaliteit van 
leven en aangename groene leefstijlen. 

Om tot gebiedsgericht maatwerk te komen is bij het ontwikkelen van het ruimtelijk concept 
en de groeistrategie consequent de volgende insteek en systeembenadering toegepast. 

Denklijn planproces



Participatieve ontwikkeling ruimtelijk concept en groeistrategie voor nieuw buurtschap 
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Na een breed vooronderzoek zijn in samenspraak met sleutelpartijen en allerhande experts 
‘out of the box’ de mensenwensen, gebiedseigen (potentiële) kwaliteiten en wenselijke 
ontwikkelingsrichtingen in kaart gebracht. Hieruit is een verbindend ruimtelijk concept 
gedistilleerd (fase 1 ‘dromen’). 

Vervolgens is ingezoomd op de vraag: hoe kom je, in deze tijden vol onzekerheden, met een 
terugtrekkende overheid, vastzittende woningmarkt en meervoudige krimp (vergrijzing en 
wegtrekkende jongeren), van een gedeeld wensbeeld naar daadwerkelijke realisatie? De tijd 
van blauwdrukken en een aanbod gestuurde uitrolstrategie is immers echt voorbij! 
Om tot een slimme strategie te komen is in een aantal ronden met publieke partners en 
deskundigen op het gebied van planeconomie en (collectief) particulier opdrachtgeverschap 
verkend hoe nieuwe allianties en (financiële) arrangementen kunnen worden gecreëerd voor 
een voortvarende geleidelijke en hoogwaardige groei van het nieuwe buurtschap (fase 2 
‘landen’). 

Nevenstaand diagram geeft de twee fasen en de doorlopen stappen weer van het 
participatieve planproces.

LEESWIJZER
De opbouw van dit document is als volgt:
1. groeistrategie
2. locatiekwaliteiten
3. uitgangspunten
4. koersbepaling
5. ruimtelijk concept
6. bouwstenen
7. kosten & baten 
8. hoe verder 

De tussen de hoofdstukken opgenomen zwartwit foto’s tonen de bestaande ruimtelijke 
kwaliteiten en geven een gevoel voor de potentie van nieuwe ontwikkelingen.

In de bijlage zijn een participantenoverzicht en literatuurlijst opgenomen. 

PARTICIPATIEF PLANPROCES
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BUURTSCHOUW

Net over het spoor ten oosten van Beilen ligt een prachtig gebied, waar al veel valt te 
genieten en wat uitnodigt om nieuwe dromen te verwezenlijken. In dit document worden 
de  mogelijkheden hiertoe verkend en geven we een kader en spelregels voor een integrale 
ontwikkeling. Het concreet vormgeven aan de invulling van het ruimtelijk concept is aan de 
mensen die er nieuwe initiatieven willen ontplooien en/of er willen gaan wonen. 

Geïnteresseerden en belanghebbenden nodigen we uit om alvast een kijkje in het gebied te 
komen nemen en zich een beeld te vormen hoe het (oostelijke) uitloopgebied van Beilen en 
het nieuwe buurtschap zich kunnen ontwikkelen en er nieuwe collectieve waarden kunnen 
worden gecreëerd. 

Navolgend beschrijven we een dorpsommetje, waar nu nog niet in is voorzien, als eerste 
kennismaking met de diverse sferen en vele (potentiële) kwaliteiten van de plek. De 
wandeling stelt het gebied open, stimuleert toevallige ontmoetingen en de dialoog over wat 
wenselijk en haalbaar is.  De wandelroute slingert door het plangebied. De verbeeldingen 
geven een impressie van de transformatie van de (gekanaliseerde) beek en de inpassing en 
groei van het buurtschap in de tijd.  

Gaat u mee op pad ?! 
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Dorpsommetje door het plangebied met verbeeldingen van hoe ‘Het buurtschap groeit’
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Begin van de route
U gaat van de Oosterstraat de Mullingsweg in (1) en volgt deze tot de  
waterschapssloot aan de rechterzijde. Hier kunt u kiezen om rechtstreeks naar 
de nieuwe voetgangersbrug over de Beilerstroom te wandelen (2) of verder 
door te lopen.  

Noordelijke lus
In plaats van naar de voetgangersbrug te lopen, kunt u ook verder lopen tot aan 
het eind van de Mullingsweg. Om bij het terrein van de WMD te komen, loopt u 
een stuk langs de greppel van het waterschap (3). Aan het eind van dit perceel 
slaat u rechtsaf het WMD terrein op. Deze extra lus is interessant, omdat u dan 
langs een stuk van de oude beekloop komt. Hier zijn de potentiële kwaliteiten 
van het hele beekdal in het klein waarneembaar (4)
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Impressie 1: (eerste) landschappelijke, natuurlijke en recreatieve impulsen in het beekdal van de Beilerstroom
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Via het bestaande graspad steekt u aan de oostzijde van het WMD terrein 
richting het zuiden door langs akkers en door een tweetal houtwallen via een 
graspad naar de Beilerstroom (5, 6, 7). Langs de beek loopt u terug via het 
schouwpad van het waterschap (8) naar de brug.

Vlak voor de brug over de Beilerstroom, treft u het eerste impressiebord met een 
voorstelling van de eerste landschappelijke, natuurlijke en recreatieve impulsen 
in het beekdal. Het begin van de transformatie van de Beilerstroom van een 
afvoerkanaal naar weer een meanderende heldere beek met natuurlijke oevers. 
Bij de opwaardering van het beekdallandschap gaat het verbeteren van de 
ecologische waterkwaliteit en nieuwe recreatieve mogelijkheden hand in hand.

7 85 6



Impressie 2: eerste buurtschapscluster aan de rand van het beekdal
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De brug
Na het zicht op de eerste toekomstverbeelding wandelt u door naar de brug en 
steekt de Beilerstroom over (9). Aan de overzijde vervolgt u de route over het 
graspad midden door het veld (10).

Hier staat in het veld de tweede impressie van de groei met pioniers die wonen op 
de wat hogere delen met groentetuinen, nieuwe gewassen en fruitteelt nabij de 
weg en in de beek speelmogelijkheden en aanlegsteigers. Een eerste ondernemer 
verkoopt in de ‘buurtschuur’ lokaal gekweekt groente- en fruit, heeft een  
pluktuin, verhuurt kano’s en geeft (vlieg)visvergunningen uit. 

Oostelijke lus
De route gaat verder naar de Lievingweg. U kunt de greppel langs de weg 
oversteken via 1 van de landbouwingangen (11). Aangekomen op de weg, vanaf 
het pad vanaf de brug, kunt u er voor kiezen om de weg richting het oosten te 
blijven volgen. Aan de linkerhand ligt dan het beekdal en aan de rechterkant de 
door houtwallen omsloten landschapskamers.

119 10



Impressie 3: kamer op flank beekdal met een bebouwingscluster met divers grondgebruik
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Vlak voor het eerste bebouwde erf aan de rechterkant, slaat u rechtsaf en 
wandelt langs de waterschapssloot (12). De route leidt door de overgang van 
het beekdallandschap naar de hogere esgronden. Aan het eind van de sloot 
komt de route uit op een zandpad (13). Hier slaat u rechtsaf en volgt de houtwal 
(14).

Achter ons in het veld staat de derde impressie, die toont de groei van een 
bebouwingscluster met divers grondgebruik in een landschapskamer aan 
de rand van het beekdal. De kwaliteit van de kamers met houtwallen die 
het landschap fijnmaziger maken dan de openheid van het beekdal staat 
kleinschalig gevarieerd landgebruik in combinatie met wonen en recreatieve 
routes toe. De impressie laat een fase zien dat het wonen in een aantal kamers 
al gesetteld is en dat er landschapsinvesteringen zijn gedaan, maar dat er ook 
nog veel afwisseling met agrarisch landgebruik is. In de achtergrond is een 
natuurlijke waterzuivering te zien in de vorm van een slingerend labyrint. 
Deze landschapstransformatie is gesitueerd in een lage kom van het beekdal 
en versterkt het contrast tussen de lommerrijke en deels besloten kamers en de 
openheid van het beekdal. Natuurlijke afwatering vanuit de kamers uit het hele 
gebied leiden naar dit watergebied en voeden de beek.

Wanneer u het zandpad van het laantje in westelijke richting blijft volgen leidt 
de route terug naar de geasfalteerde weg. Door vanaf de asfaltweg gelijk weer 
linksaf te slaan, leidt de wandelroute door een besloten landschapskamer (15).

1512 13 14



Impressie 4: volgroeid bebouwingscluster in groene kamers van het buurtschap
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U wandelt midden door het weiland (16) tot de sloot naast een houtwal (17) en 
loopt dan langs de sloot tot aan de weg (richting het standpunt van de foto). Op 
deze plek is de overgang naar het plateau en de verderop gelegen Noordkamp 
het beste ervaarbaar. 

Hier staat midden in het veld de 4e beeldimpressie van een volwassen 
bebouwingscluster in de beplante landschapskamers van het buurtschap. Het 
beeld toont een volgroeid kleinschalig systeem met bosblokken, houtwallen en 
clusters wonen. Het wonen en het overige grondgebruik is in evenwicht. Naast 
privédomein en collectieve gronden is er een dooradering van openbare paden. 
Door ontwikkeling van commerciële activiteiten zoals bijvoorbeeld een speelbos, 
b&b, groepsaccommodatie, praktijk aan huis en kleinschalige landbouw met zorg 
en horeca is er een levendige wereld met een toegankelijke en open structuur. Het 
buurtschapscluster beheert de omzooming van de landschapskamer collectief en 
hout-, maai- en snoeimateriaal worden benut voor energie en verwarming.  

Terug naar de beek en het lint
U loopt de kamer uit en steekt de weg over en vervolgt de wandelroute over 
het schouwpad van de sloot tot aan de Beilerstroom. Vanaf daar naar links, 
eveneens over het graspad (18) tot aan het bebouwingslint van Lieving. Daar 
aangekomen slaat u rechtsaf en wandelt langs het fietspad terug richting de 
Oosterstraat (19). We hopen dat u er van heeft genoten en u vaker terugkomt of 
beter nog initiatieven ontplooit om u hier te vestigen.

18 1916 17
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PLANGEBIED

Het onderzoeksgebied van ‘het buurtschap groeit’  wordt begrenzd door de spoorlijn 
Zwolle-Groningen en het lint van Lieving (west), het waterwingebied bij Alting (noord), de 
provinciale weg N381 (oost) en Makkum (zuid). Op onderstaande kaart is de globale contour 
en invloedsfeer van het plangebied aangegeven. Het plangebied ligt aan weerszijde van 
de huidige Beilerstroom op de overgang van de esgronden naar de Beilerstroom. Het kent 
twee verschillende sferen; het open, lager gelegen en nattere beekdal en het hogere, meer 
besloten plateau. En is strategisch gelegen nabij het dorpshart en de hoofdinfrastructuur 
(spoor en weg) van Noord-Nederland.
In dit hoofdstuk gaan we in op de cultuurhistorie, het huidige beeld en de lokale condities.

Plangebied op overgang es Beilen, Lieving, Makkum en beekdal Beilerstroom (bron: Topografische dienst)  
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Strategische ligging en unieke landschapswaarden Midden-Drenthe (bron: Atelier mooi Drenthe)  
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CULTUURHISTORIE

De geschiedenis van Beilen en aangrenzende buurtschappen is geënt op het landschap 
van Midden Drenthe, met zijn plateau, beekdalen en veengronden. De aanwezigheid van 
water en hoge gronden zijn bepalend geweest voor de ontwikkeling van de esdorpen en 
plattelandscultuur. Het landschap en de nederzettingen zijn een uiting van noeste arbeid, 
gerichte ingrepen, technische innovaties en (zelf)bouwactiviteiten. Het is een unieke 
stapeling van persoonlijke en collectieve betekenissen en verhalen. Zoals vele esdorpen is 
Beilen ontstaan op de overgang van een beekdal en es. De maatschappelijke en ruimtelijke 
structuren zijn door de eeuwen flink veranderd. Veranderkrachten waren achtereenvolgens  
de kerkvaders, industriële revolutie, grote infrastructurele werken en economische groei. 

De belangrijkste tijdsmomenten in de wordingsgeschiedenis zijn:

13e eeuw: het Bisdom van Utrecht koos Beilen als nederzetting voor een Bisschoppelijk 
administratiekantoor (palts) met eigen kerk en begraafplaats.

18e eeuw: door de aanleg van de Beilervaart en de Drentsche Hoofdvaart krijgt Beilen een 
waterverbinding met Meppel en Assen.

19e eeuw: op 8 augustus 1820 legt een uitslaande brand een groot deel van Beilen in de as. 
Alleen de kerk wordt gespaard.  In 1870 wordt de spoorlijn Meppel - Groningen geopend.  
(1e doorsnijding van de Beiler es). Beilen krijgt, oostelijk van de dorpskern, een eigen station. 
De groei van Beilen komt in een stroomversnelling.

20e eeuw: Beileroord (1920, huidige GGZ) en de DOMO-fabriek (1938) vestigen zich in 
Beilen en de snelwegen A28 en N381 (1965) worden aangelegd. Ten behoeve van nieuwe 
dorpsuitbreidingen is in 1975 de Beilerstroom naar het zuiden verlegd. De directe ruimtelijke 
relatie met het dorp gaat verloren. De meest recente projectmatige dorpsuitbreiding aan de 
zuidzijde is de wijk Nagtegael.
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Situatie plangebied 1898-1928 (bron: Waterschap Reest & Wieden)  
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Van het oorspronkelijke beeld van het esdorp Beilen is nog maar weinig te herkennen. Aan 
de oostzijde is de overgang naar het beekdallandschap nog wel redelijk intact. De uitdaging 
is om hier de dorpsrand, de hoofdontsluiting, het beekdal en groene raamwerk, en de dorpse 
leefmilieu’s via de weg van geleidelijkheid in samenhang op te waarderen in spelend op de 
lokale kernkwaliteiten en coleur locale.

Beilen oostelijke dorpsrand in 1950
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GROEIANALYSE BUURTSCHAP LIEVING
De ontwikkeling van Lieving in de afgelopen tweehonderd jaar is een goed voorbeeld van 
geleidelijke groei van een buurtschap en dorpsgemeenschap. Lieving is ontstaan op de 
flank van de huidige Beilerstroom. De uitbreiding vond plaats langs de doorgaande wegen: 
lintbebouwing. Tussen 1811 - 2006 groeide Lieving van 8 naar 116 woningen. De groei was 
echter niet constant. Tussen 1800 en 1930 kwam er 1 woning per 3 jaar bij. Na 1930 nam de 
groei toe. Tussen 1927 en 2006 kwamen er 71 woningen bij, bijna 1 woning per jaar. 

1811 1904

1948 2010

Woningbouw in Lieving en Makkum in sprongen in de tijd     



Sfeerimpressie Beilen-Oost
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Om gevoel te krijgen voor de eigenheid en potenties zijn het plangebied en de directe 
omgeving met de topografische kaart in de hand, lopend en fietsend visueel verkend. In 
het veld ontstonden verrassende ontmoetingen en gesprekken die meer zicht gaven op 
eigenheid en wat er in het gebied leeft. 

De belangrijkste observaties zijn:

cultuurelementen: grote kavels | open opbouw buurtschappen | eenvoud & functionaliteit 
architectuur en inrichting openbare ruimte | cultuur van zelfbouw & zelfredzaamheid.

beeldmerken: DOMO-complex is baken aan de horizon | bomenlanen geleiden het 
landschap | spoor en elektramasten doorsnijden het landschap.

agrofuncties: mais- & aardappelteelt | fruitgaardjes | veehouderijen; schapen, koeien, 
paarden, geiten, herten & pluimvee | hobbyboeren, zorgboerderij & kamperen bij de boer.

overige bedrijvigheid: boomkwekerij | autohandel met autowasstraat | scooter- en 
aanhangerverhuur  | schoonheidssalon |  brasserie | bouwbedrijf | overwegend kleinschalig.

landschap: rijk aan contrasten & afwisseling | lineaire & organische patronen | kleinschalige 
groene kamers met coulissen, bosschages, houtwallen, ruigtes & weide | openheid beekdal | 
vele zichtlijnen & doorzichten | bomenlanen, graspaden & slingerwegen | relatieve rust.

bodem & water: overgang es naar beekdal landschap | Beilerstroom gestuwd afvoerkanaal 
met hoge nutriëntenbelasting | schone kwel | geringe waterbeleving | diepe greppels | 
verscholen poelen.

  

RONDKIJKEN



Ruimtelijke hoofdstructuur Midden-Drenthe (bron: Imoss)  
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LOKALE CONDITIES

LANDSCHAP
Het plangebied ligt centraal in Midden-Drenthe op het Drents plateau, ten oosten van de 
spoorlijn Groningen-Meppel op de overgang van de es van Beilen en het beekdal landschap 
van de Oude Vaart - Beilerstroom. De relatie tussen landschap, de buurtschappen en 
bewoners is van oudsher sterk. 
Het huidig landgebruik bestaat grofweg uit weidegronden ten zuiden en akkerbouw ten 
noorden van de beek. De zuidzijde heeft de meeste menging. Aan de oostzijde ligt een aantal 
grote agrarische bedrijven. 

Het kleinschalige beekdallandschap van de Beilerstroom wordt gekenmerkt door gemengd 
gebruik, (agrarisch, natuur, recreatie) met een loodrechte verkaveling op de waterloop. Het 
beekdal is open, met aan de randen van de weg enkele erven met erfbeplanting. 
Op de flank van het beekdal, op de overgang naar de es, bepalen van oudsher elzenrijen 
haaks op de beek het beeld. Net ten noorden van Lieving is dit nog zichtbaar. 

Op het zand is er een mix van klein- en grootschalige agrarische bedrijven, met een grote 
variatie in verkaveling en kavelrichtingen. Binnen deze lappendeken zijn de escomplexen nog 
herkenbaar. Bebouwing  was eerst alleen in de kern, later ook langs de randen van de es. De 
erfopzet is onregelmatig, met boomgroepen op voor- of achtererf en informele overgangen 
naar het openbare gebied. Door de opgaande beplantingen is het gebied minder open / 
intiemer, met vele doorzichten. 



Bodemkaart (bron: Waterschap Reest & Wieden)  
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BODEM
De samenstelling van de bodem is zeer bepalend voor de gebruiksmogelijkheden van de 
locatie en kan alleen in de totale Drentse context worden beschouwd. Het Drents plateau is 
opgebouwd uit keileem dat is afgezet in de voorlaatste ijstijd. Op veel plaatsen ligt hier een 
laag dekzand op uit de laatste ijstijd. Aan de lager gelegen randen liggen veengebieden. 
Het plateau wordt ook wel vergeleken met een omgekeerd soepbord. Midden-Drenthe ligt 
boven op dat soepbord. Het smeltende ijs heeft geulen getrokken door het landschap, de 
huidige beekdalen. Op de hoger gelegen zandgronden zijn de bewoning en ontginning 
begonnen. Daar ontstond de es, de gemeenschappelijke akker. Vaak ligt deze wat hoger dan 
het naastgelegen dorp. Die hoge ligging is deels ontstaan door de wijze van bemesting van 
de essen, en deels doordat de locaties van zichzelf al hoger lagen. 

Het plangebied ligt op de overgang van hogere gronden van de zuidelijk gelegen essen 
(Noordkamp, Makkummer Esch en Holther Esch) naar het beekdal van de Oude Vaart - 
Beilerstroom. De essen liggen op 15m boven NAP, de locatie op 14 tot 13m NAP en het 
beekdal op iets meer dan 12m NAP. De hogere gronden zijn overwegend zandig met hier en 
daar keileem. Het beekdal heeft moerige gronden met een toplaag van veen. De zandlagen 
zitten hier wat dieper. De overgang tussen de twee wordt gekenmerkt door grondlagen 
waarbij zand en veen relatief dicht onder het oppervlak op elkaar liggen. De locatie ligt op 
de overgang tussen het beekdal en het zand. Als we niet alleen naar de bodemsamenstelling 
kijken, maar ook de menselijke activiteiten beschouwen kan onderscheid worden gemaakt 
tussen het beekdal, de oude veldontginning (hoger gelegen zanddelen, en begin van de 
essen) en jonge veldontginning (lager gelegen delen, die veel later intensief bewerkt werden).
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Hoogtekaart (bron: Waterschap Reest & Wieden)  
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WATER
De landschappelijke ondergrond van het beekdal heeft nog alle kenmerken van de natuurlijke 
waterloop en sedimentatie van de Beilerstroom. Het plangebied ligt in het middendeel van 
de stroom. Het deel dat van oorsprong meanderde. Door de omlegging en kanalisering van 
de Beilerstroom is dit niet meer te zien, met uitzondering van een stuk oude strang aan de 
noordzijde nabij het waterproductiebedrijf. Het plangebied grenst aan het waterwingebied. 
Dat brengt beperkingen met zich mee voor de inrichting en het ruimtegebruik. In het 
grondwaterbeschermingsgebied zijn specifieke maatregelen nodig met betrekking tot 
riolering, oppervlakteverharding, regenwaterbeheer en de kwaliteit van het oppervlakte- 
en grondwater. 

Door de klimaatverandering komen er meer stortbuien en langdurige droogteperiodes. 
Aan de lage randen van het Drents Plateau kan dat wateroverlast veroorzaken. In droge 
periodes moeten grote hoeveelheden water het plateau opgepompt worden ten behoeve 
van landbouw en natuur. Beekdalen zoals dat van de Beilerstroom zijn uitgelezen plekken om 
water op te vangen en vast te houden. De hoogtekaart en de navolgende waterkaarten geven 
een duidelijk beeld wat de natte gronden zijn en van de kwel en wegzijging. 

Langs de zuidzijde van de Beilerstroom is zeer recent een persleiding aangelegd, om de 
rioolwaterzuivering van Westerbork door te koppelen met die van Beilen. Ten oosten van 
Lieving is het riool dieper aangelegd, zodat het beekherstel (laten hermeanderen) en de 
aanleg van natuurlijke oevers mogelijk blijven.



Beekdal contouren (bron: Waterschap Reest & Wieden)  



45

Kwel- en wegzijgingsgebieden (bron: Waterschap Reest & Wieden)  
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BELEIDSKADER

Om tot een gedeeld ‘Programma van Eisen en Wensen’ voor het nieuwe buurtschap 
te komen zijn het gemeentelijke en provinciale beleid gescreend en hebben 1 op 1 interviews 
en een manifestatie met de sleutelpartijen plaatsgevonden. 

De voor de planontwikkeling relevante beleidsdoelen / -ambities zijn:  

NIEUW NAOBERSCHAP
Actieve bijdrage aan de lokale samenleving: In Midden-Drenthe woon, werk en 
recreëer je niet enkel om in de eigen behoefte te voorzien, maar lever je als ‘gebruiker’ 
van de gemeente ook actief een bijdrage aan de samenleving, het verenigingsleven en/of 
het onderhoud van het landschap: nieuw naoberschap. Initiatiefnemers moeten duidelijk 
maken wat de toegevoegde waarde van een nieuwe functie is voor de samenleving van het 
buurtschap en de omgeving. 
Creëren draagvlak en vrijwilligers: voor de uitvoer van het gemeentelijk beleid.
samenhang sociaalruimtelijk weefsel: het nieuwe buurtschap sluit aan bij de 
bestaande buurtschappen, die door het spoor en beekdal ruimtelijk en gevoelsmatig 
gescheiden zijn van Beilen en een eigen identiteit hebben.  
Bijdrage aan de gebiedseigen cultuur: collectieve waardecreatie die de morfologie 
van esdorpen en beekdallandschap recht doet en daarmee ook van waarde is voor het 
landschappelijk en cultureel kader voor Beilen en omgeving.

DEMOGRAFIE
Huidige bevolkingssamenstelling is ijkpunt: Midden-Drenthe is vooral gegroeid door 
nieuwkomers van buiten de gemeente, veelal gezinnen met kinderen.
groei aantal huishoudens: in de periode 2011-2021 groeit het aantal huishoudens in 
Midden-Drenthe met 5,8%. De gemiddelde bevolkingsgroei is 0,94% in dezelfde periode. 
Vergrijzing: de groei van het aantal huishoudens heeft te maken met de 
vergrijzing en verder gaande individualisering. De groei tot 2021 bestaat vooral uit 
eenpersoonshuishoudens. In de periode daarna wordt gemiddeld genomen een daling 
verwacht in heel Drenthe en vanaf 2030 ook in Midden-Drenthe.
Kernen met voorzieningen: de trek naar kernen met voorzieningen zal gezien de 
gemiddelde bevolkingssamenstelling toenemen bij afname van de bevolkingsgroei als gevolg 
van vergrijzing.



LANDSCHAP
Aansluiten bij bewonerswensen: door meer met bewoners in gesprek te gaan over 
inrichtings- en onderhoudsplannen, kan de groene omgeving beter aansluiten bij hun 
wensen en meer onderdeel worden van het dagelijks leven.
Landschap onderlegger voor ruimtelijke ontwikkelingen: de landschappelijke 
onderlegger is uitgangspunt voor de structuur van het nieuwe buurtschap en 
multifunctionele leefmilieu. 
Kernkwaliteiten behouden, herstellen en versterken: het gaat daarbij om 
waardevolle landschapselementen zoals houtwallen, beek, bomen / bomenrijen, dorpsentrees 
en andere kwaliteits- en identiteitsdragers van het buitengebied van Midden-Drenthe.
samenhang creëren: hoogwaardige verbindingen van water en groen creëren tussen dorp 
en landschap. 
Overgang es en beekdal benadrukken: onder andere door het accentueren van 
hoogteverschil van de randen, wegen die zichtbaar hoger liggen en de beplantingsstructuur 
en -typen. 
Landbouw, natuur en recreatie versterken elkaar: dit speerpunt van de provinciale 
structuurvisie biedt verwevingskansen voor de gemeente Midden-Drenthe en planlocatie. 
Ruimte langs de beek: het beekdal (beter) zicht- en leesbaar maken door een open gebied 
langs de beek te behouden, met daarin nog de verkavelingsstructuur zichtbaar, en waar 
nodig te herstellen. En delen van het gebied ook in te richten voor recreatief gebruik. Geen 
bebouwing in het beekdal.

WATER
Water als ordend principe: (her)ontwikkelen van het beekdal van de Beiler-stroom tot 
een herkenbare ruimtelijk-functionele drager binnen de stedenbouwkundige structuur van 
Beilen en het aangrenzende landschap.
Beekherstel: laten hermeanderen van de Beilerstroom-Westerborkerstroom tussen Beilen-
Oost en de zuivering bij Westerbork, waarbij het water langer wordt vastgehouden. 
Natuurlijke oevers aanleggen: geleidelijk oplopende oevers met plasberm, 
kindvriendelijk en met hoge natuurwaarde.
Integrale aanpak: benutten van het beekherstel om ook natuur, recreatie en wonen te 
versterken.



51

Kernthema’s geleidelijke ontwikkeling Middendrents buurtschap 



WONEN
Creëer uniek woon- en leefmilieu: een nieuw Drents buurtschap naast Lieving wat een 
verrijking is voor de gemeente Midden-Drenthe en de regio.
Speel in op woningbehoefte met flexibiliteit in tijd en doelgroepen: 
ruimte voor nieuwe woonconcepten, waaronder starterswoningen, kangoeroehuizen, 
meergezinswoningen, nultredenwoningen, levensbestendig bouwen ed, en rekening houden 
met traag ontwikkelingstempo.
Groen wonen: “met de voordeur in het dorp en met de achterdeur aan het landschap”. De 
kwaliteit van het (woon)landschap is uniek en een doorslaggevende vestigingsconditie.
Rekening houden met woonwens eigen bevolking: het grootste deel van de inwoners wil 
bij een verhuizing in de eigen woonkern dan wel gemeente blijven: wooncarrière in eigen 
woonomgeving. 
Ondersteun woonzorginitiatieven: uit de samenleving met betrekking tot de realisatie 
van alternatieve / nieuwe woonzorgconcepten.
aantrekkelijk voor forenzen: optimale benutting van strategische ligging en 
voorzieningen niveau, in samenhang met het verbeteren van het stationsgebied en de 
hoofdontsluiting.
Duurzaamheid extra aandacht: duurzame bouwtypen / vormen, schone 
energievoorziening, woonwerkcombinaties, gezond en comfortabel binnenmilieu, 
aantrekkelijke overgangen binnen- en buitenruimte, met de sociale duurzaamheid en 
leefpatronen van de gebruikers als de maat der dingen. 
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MOBILITEIT
Hoofdontsluitingen integraal opwaarderen: passend bij de verschillende gebruikers, 
economische ontwikkelingen, de landschapskwaliteit en de schaal van het gebied.
Station beter positioneren: als punt voor het (winkel)hart van Beilen en aantrekkelijk 
Toeristisch Overstap Punt voor recreatieve routes ten oosten van Beilen / Drents plateau. 
spoorwegovergang autovrij maken: om de autodruk in het gebied te verminderen en 
de verkeersveiligheid te vergroten.
Fijnmazig langzaamverkeernetwerk ontwikkelen: om de gebruiks- en genietwaarde 
van het landschap / uitloopgebied te vergroten voor bewoners en recreanten.

DUURZAAMHEID
Lokaal doen wat lokaal kan: stimuleren lokale economie, waarbij werkgelegenheid, 
consumptie en productie van kennis, diensten en goederen zoveel mogelijk op lokale schaal 
verantwoord worden georganiseerd, met optimale benutting van de gebiedseigen schone 
bronnen en ruimtelijke mogelijkheden in balans met milieu en natuurlijke processen.  
Inrichten met oog op volgende generaties: de ruimtelijke inrichting niet alleen richten 
op kwaliteit van leven ‘nu’, maar ook op de veranderende gebruikswensen ‘later’. Flexibiliteit, 
aanpasbaarheid en veerkracht zijn sleutelbegrippen.
Ruimte voor innovatie: pro-actief stimuleren en faciliteren van nieuwe kennis en van 
onderaf initiatieven die bijdragen aan de lokale duurzaamheid in brede zin.  

WERKEN
Aan huis en/of kleinschalig: passend bij de ontwikkeling in de markt, huidige eisen 
en de dorpse sfeer. Kleinschalige ondernemingen die begrijpen waar in Midden-Drenthe 
behoefte aan is. Functiecombinatie met maatschappelijke functies, verenigingsleven e.d. is 
essentieel. 

RECREATIE, SPORT & SPEL
Toeristisch Overstappunt ontwikkelen: opwaarderen van station als recreatieve entree 
van Midden-Drenthe met TOP-faciliteiten en OV-knooppunt met Park & Ride faciliteiten.
Groen uitloopgebied en openbare ruimte  voor het (kleine) ontmoeten, wandelen, 
rondje met de hond, ed en bijdragend aan de landschaps- en natuurwaarden.



Impressie manifestatie volgens ‘open-space-principe’ in het buurthuis (8 februari 2012)  
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MENSENWENSEN

MANIFESTATIE IN BUURTHUIS
Uitgaande van het beleidskader en hetgeen in de 1 op 1 gesprekken door de sleutelpartijen 
naar voren is gebracht zijn vier kernthema’s voor de planontwikkeling bepaald. Per thema 
is de bandbreedte in een stelling gevat met twee uitersten (‘schuifjes’). Op de manifestatie 
in het buurthuis van Holthe, Makkum en Lieving is in dialoog (volgens ‘open-space’ 
methodiek) de gewenste focus bepaald voor de ontwikkeling van het nieuwe buurtschap. Het 
‘programma van eisen en wensen’ wordt hierna aan de hand van de vier thema’s toegelicht.

positionering & doelgroepen (1)
Moeten we ‘bouwen voor huidige bewoners van de buurtschappen en omgeving’ of is de 
ambitie een ‘voorbeeldproject met nationale uitstraling’? Al snel werd duidelijk dat inzetten 
op een ‘nationaal voorbeeldproject’ niet het gewenste uitgangspunt is. De sociale binding 
is een groot goed in deze contreien. Voor de bewoners en bekenden met het gebied, maar 
ook de beleidsmakers van provincie en gemeenten is (nieuw) naoberschap het ijkpunt. Ook  
in deze tijd staat dit voor: zorgdragen voor elkaar zonder geschreven regels. “Van een kopje 
soep brengen bij een zieke buurvrouw tot de berm maaien van de hele straat”. De sociale 
binding zorgt voor saamhorigheid: sociale cohesie & sociale duurzaamheid. 
Vroeger was dat in de Drentse buurtschappen noodzaak, omdat je elkaar nodig had om te 
overleven aangezien het dorp of buurtschap op zichzelf aangewezen was. Door de huidige 
netwerksamenleving ligt dat natuurlijk heel anders, maar bepaalde waarden zijn nog altijd 
het fundament. Het feit dat 185 van de circa 200 huishoudens in de buurtschappen Lieving, 
Makkum en Holthe lid zijn van de buurtvereniging en dat het buurthuis door de mensen zelf 
gebouwd is en onderhouden wordt, zijn daar tekenen van.
Conclusie: als we met het geleidelijk ontwikkelen van het buurtschap goed aansluiten bij 
het sociale gevoel en de behoeften van de huidige buurtschappen, dan kan dit gaandeweg 
uitgroeien tot een nationaal voorbeeld van sociale duurzaamheid als drager van lokale 
duurzaamheid.
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Focuspunt ontwikkeling nieuw buurtschap (uitkosmt Manifestatie 8 FEBRUARI 2012)  
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identiteit & sfeer (2)
Richten we ons op ‘wonen in het landschap’ of ‘wonen in een groene uitbreidingswijk’? 
Unaniem werd gesteld dat een buurtschap staat voor wonen in het landschap. De ruimtelijke 
invulling en sfeer van het nieuwe buurtschap moet worden geënt op en bijdragen aan de 
landschapskwaliteiten en eigenheid en vitaliteit van de bestaande buurtschappen. Geleidelijke 
(organische) groei is kenmerkend voor de Midden-Drentse cultuur en is ook een voorwaarde 
voor het laten wortelen van nieuw naoberschap. 

motoren ontwikkeling (3)
Wat werkt hier en in deze tijd als motor? Is het enerzijds de woningbouw die transformatie 
van het gebied op sleeptouw neemt of anderzijds de landschapstransformatie en het gebruik 
daarvan? Is de woningbouw volgend of leidend? Voor alle deelnemers was duidelijk dat 
met de insteek van een duurzaam buurtschap de woningbouw volgend is. Daarbij geldt 
ook dat de condities en spelregels om het buurtschap te ontwikkelen structureel anders 
zijn dan zeg 10 jaar terug (traditionele vastgoedontwikkeling). De beweegreden voor en de 
maatschappelijke waarden van de ontwikkeling moeten helder en goed worden benoemd. De 
sterke punten van het plangebied zijn de beek / ‘spelen met water’ - laten hermeanderen van 
de Beilerstroom, vernatten van  beekdal, natuurlijk regenwaterbeheer -  het vele groen en de 
cultuuurhistorische en recreatieve waarden. 
Conclusie: er zijn meerdere motoren nodig om het potentieel van het landschap en uniciteit 
van de ligging en plek optimaal te benutten, focus niet primair op de woningbouw. De 
volgorde en samenhang zijn belangrijk.

programma (4) 
‘Welke functies passen en hoe ordenen we ze? Gaan we scheiden of mengen? Verweving 
hoort bij deze plek (dorpsrand-uitloopgebied). Maar niet alles kan overal en door elkaar 
heen. Zonering is nodig. Schaalvergroting van een boerenbedrijf past hier niet, wees daar 
duidelijk over. Een kleinschaliger biologische boer of een ondernemer met een verbreding 
met recreatie en zorg op het erf juist wel en kan ook dicht tegen woonkavels aan liggen. 
Devies: zet in op duurzame lokale ketens en kringlopen en zoek naar passende 
functiecombinaties en een ruimtelijke inpassing. Het plangebied krijgt dan een integrale 
inrichting en identiteit, maar wel met te onderscheiden sferen.



Impressie bespreking toekomstbeelden Dr. Nassau College klas 2d
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KLAS 2D AAN HET WOORD 

Gaby, Eva, Jelle & Margenius: De bewoners kunnen het schone water van de 
Beilerstroom overal zien en er gebruik van maken. In het buurtschap zijn veel fruitbomen en 
moestuinen voor algemeen gebruik. De traditionele en moderne huizen met zonnepanelen 
staan rond het water. Het Buurtschap is autoluw, met korte veilige fietsverbinding naar Beilen. 
Nick, Harold, Patrick & Uso: In het buurtschap staan boerderijen, rijtjeshuizen en 
een ‘flathotel’ voor vakantiegangers en ouderen. Allemaal met schone energie verlicht en 
verwarmd. Er is een kinderboerderij, veel groen en een vijver met een strandje. Auto’s worden 
uit het zicht geparkeerd. Er is een gratis buurtbus naar Beilen. Mensen die van rust en een 
mooie omgeving houden komen hier wonen. De buurtwacht zorgt voor de veiligheid. 
Soraya, Beau, Leonie & Mélida: De zwemvijver vormt het hart van het buurtschap en 
is een ontmoetingsplek. Er is een speeltuin, ijsbaan, sportschool en manege. De woningen 
hebben werkplaatsen en winkeltjes voor verkoop aan huis. Het buurtschap is autoluw. 
Mensen die van het platteland en gezelligheid houden wonen er graag. Iedereen is welkom. 
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DRENTSE INSPIRATIES

Leren van Drentse smaakmakers is van belang om, in aansluiting op de geformuleerde 
focuspunten en wensbeelden (H3), tot een passende koers voor een in brede zin duurzaam 
buurtschap te komen. 
Aansprekende vormen van landelijk wonen, zelfvoorziening en naoberschap zijn van oudsher 
in Drenthe breed vertegenwoordigd. Het is verankerd in de volksaard en het ruimtegebruik. 
Drentse voorbeelden uit verleden (esdorpen, kloosters) en heden (Kalterbroek Diever ,  
Huisweide Westerbork) laten zien dat er op verschillende schaalniveaus en momenten in de 
tijd een wederkerige relatie is gecreëerd tussen: landschap, wonen en werken; cultuur, natuur 
en natuurlijke processen. Dit heeft ook alles te maken met de typen, de dichtheid en maat 
van de bebouwing en de aard van het ruimtelijk programma: laadvermogen.

Collectiviteit en het delen van ruimte en goederen waren in het verleden de gewoonste zaak. 
De hoogtijdagen van het individualisme zijn inmiddels voorbij en, gegeven de economische 
teruggang en het opraken van grondstoffen, voor de meeste van ons ook niet meer 
houdbaar. 

Binnen de samenleving is een hernieuwde behoefte aan collectiviteit, meedeelzaamheid en 
zelfredzaamheid - actief burgerschap - gericht op het creëren van meer geborgenheid, 
vitaliteit, kwaliteit van leven en kwaliteitstijd. 
Dit gaat samen met meer intermenselijk contact en een directere wisselwerking en 
gebruik van de buitenruimte en het groen in de directe leefomgeving. Het benutten van 
de zogenaamde ecosysteemdiensten (vruchtbare bodem, schoon water, gezonde lucht, 
voedingsgewassen, grondstoffen): werkend landschap. 



trage ontwikkeling & dynamiek | gemeenschap als 
eenheid |  samenhang es en beek |  zelfredzaam |  
collectieve ruimte  |  strooiverkaveling | omsloten 
kamers | eigen voorziening voedsel, water, 
brandstof en bodemverrijking.  

Esdorpen  (9e -  21e eeuw) privé openbaarcollectief

onverhard

ESDORP

verhard

bebouwd
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privé openbaarcollectief

onverhard

KLOOSTER

bebouwd

verhard

landschapvormers  |  ensembles |  zelfvoorziening  
|  zelfredzaam  |  gemeenschapszin  |  collectiviteit  
|  naastenzorg  |  leven volgens de regel  |   eenvoud  
|  innerlijk welzijn  |  in harmonie met natuur  |  
bioritme  |  eigen water- en voedselvoorziening.

Kloosters  (11e - 16e eeuw)  



overgang dorpsrand natuurgebied  | landelijk 
leefmilieu  |  grondgebonden woningen  |  
verschillende doelgroepen  | ruime kavels  |  hofjes  
|    prefab bouw  |   traditionele architectuur  |  
wadi’s en vijvers dragen openbare ruimte. 

Kalterbroeken (ontwikkeling VDM 2011)   privé openbaar

onverhard

verhard

KALTERBROEKEN

bebouwd
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herinterpretatie traditionele ordening    |   subtiele 
begrenzingen |  diversiteit bouw- & woningtypen  
| natuurlijke materialen | informele collectieve 
buitenruimte | kleine privé tuinen met hagen | 
eigentijdse dorpse identiteit | gezamenlijkheid. 

Huisweide (plan Hosper & Onix i.o.)  privé openbaarcollectief

onverhard

HUISWEIDE

verhard

bebouwd



archetype referentie

   3   inw/halandelijk buurtschap Holthe

Holthe
50 woningen, 3 inw/ha

Lieving
70 woningen, 6 inw/ha

Nagtegael
600 woningen, 35 inw/ha

Beilen dorpshart
650 woningen, 25 inw/ha
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De lokale archetypen en hun dichtheden

De bouwlocatie & -periode beïnvloeden bebouwingstypen en -dichtheid

  6   inw/ha

35   inw/ha

21   inw/ha

25   inw/hadorpshart

dorp

(dorpse) woonwijk

kleine kern Lieving

Nagtegael

Beilen

Centrum

Inwoneraantal per hectare en bebouwingstype
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RUIMTELIJK LAADVERMOGEN

Het ruimtelijk beeld en de beleving van een dorp, uitbreidingswijk, kleine kern en buurtschap 
verschilt. Dit heeft te maken met de typologie, aard en maat van de bebouwing in relatie tot 
de ruimtelijke context. Een dorp als Beilen, gelegen aan een doorgaande weg en spoor met 
een hoog voorzieningenniveau en prachtig ommeland, is een aantrekkelijke vestigingsplaats. 
Groei leidt tot verdichting, inbreiding waarbij de afstand tussen de woningen kleiner wordt,  
en, zoals in dit geval uitbreiding, waarbij het ruimtebeslag toeneemt. 
De wijze en het tempo van de groei heeft een sterke invloed op de identiteit, attractiviteit 
en duurzaamheid van de plek. Navolgend nemen we het laadvermogen van het plangebied 
onder de loep, uitgaande van de ambitie om stap voor stap een duurzaam ‘typisch’ Drents 
buurtschap te realiseren dat lang mee gaat en voor meerdere doelgroepen en generaties 
haalbaar en aantrekkelijk is en blijft. 

LAADVERMOGEN WONINGBOUW

Dorp en woonwijk
Hiernaast staan de bewonersdichtheden van bebouwingstypen in en om Beilen weergegeven. 
Een dorp met regionale voorzieningen zoals Beilen heeft een dichtheid tussen de 15 
en 25 inwoners per hectare. Het dorpshart zelf - met enige gestapelde bouw - heeft 25 
inwoners per hectare. Het aanleggen van uitbreidingswijken is hier en overal elders in het 
land de afgelopen twee decennia economisch geoptimaliseerd om een zo’n hoog mogelijk 
rendement te behalen. Nagtegael is daar een voorbeeld van, deze nieuwbouwbuurt is dichter 
bewoond dan het oude dorp zelf. 

Buurtschap en kleine kern
In het buitengebied tekent zich een verschil af tussen vrij liggende percelen en 
buurtschappen / esdorpen. De hooilanden, beek, heide en bossen waren vroeger van 
levensbelang voor de esgemeenschap. In de vergelijkingsberekening van de buurtschappen 
is de grond tussen de woonkavels meegenomen, niet de omliggende bedrijfsmatige 
gronden. In het voorbeeld van Holthe is de wegenstructuur en algemene voorzieningen zoals 
de ijsbaan meegenomen in de dichtheidsberekening om het vergelijk van een buurtschap (3 
inwoners/ha) naar een verdichte kleine kern van Lieving inzichtelijk te maken. 

Navolgend zijn de verschillende bebouwingstypen geprojecteerd op het plangebied om meer 
grip te krijgen op het laadvermogen en de ruimtelijke implicaties.



Totaal aantal huishoudens in 
Zwiggelte is 180. Een aantal 
daarvan vallen buiten de 
geprojecteerde uitsnede.

+ 200 woningen =  16 w/km2 meer
elke woning een extra buurman

Oplopend effect van meer woningen op dezelfde vierkante kilometer uit het gebied

41 w/km2 meer20 w/km2 meer16 w/km2 meer8 w/km2 meer4 w/km2 meer2 w/km2 meer1 w/km2 meer

+500 woningen+250 woningen+200 woningen+100 woningen+50 woningen+25 woningen+10 woningen

laadvermogen biologisch gemengd

referentie Balinge
globale maat: 875m x 425m
oppervlak: 37 ha
aantal woningen: 40

aantal inwoners: ca. 100
dichtheid: 1,1 woningen/ha
dichtheid: 2,7 inwoners/ha

referentie Zwiggelte
globale maat: 1250m x 375m
oppervlak: 47 ha
aantal woningen: `ca. 120

aantal inwoners: ca. 300
dichtheid: 2,6 woningen/ha
dichtheid: 6,4 inwoners/ha
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RUIMTELIJK EFFECT OPLOPENDE WONINGDICHTHEID

De context van het landelijk gebied met name de kwetsbaarheid van het beekdal en 
robuustheid van het groene raamwerk en de groene kamers bepalen in belangrijke mate het 
laadvermogen voor nieuwe woningen in het gebied. 
Het buurtschappendomein van Lieving, Makkum en Holthe omvat circa 12 km2 en heeft een 
dichtheid van 17 woningen per km2 ofwel 0,17 woning per hectare en in totaal circa 200 
huishoudens. 

In de voorstudies voor Beilen-Oost zijn verschillende woningaantallen als haalbaar genoemd. 
Als we deze afzetten tegen de huidige woningdichtheid van de bestaande buurtschappen 
kan geconcludeerd worden dat nieuwbouw in het plangebied tot 100 woningen per km2 niet 
direct van invloed is op het groene karakter. Bij 200 woningen erbij, dus iedereen een extra 
buurman, verandert het landschapskarakter en de nederzettingsvorm al duidelijk zichtbaar. 
Aantallen daarboven kunnen niet worden gerealiseerd zonder de huidige structuur en 
identiteit ingrijpend te veranderen. Bij bijvoorbeeld 500 woningen moet er gemiddeld in elke 
vierkante kilometer een buurtje van 40 woningen worden ingepast. Dat steekt schril af bij de  
wens om het duurzaam buurtschap te realiseren met een (blauw)groen / landelijk leefmilieu. 



Systeembenadering in brede zin duurzaam buurtschap
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LOKALE DUURZAAMHEID

Het samen op laten gaan van naoberschap, kwaliteit van leven, ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid vergt een slimme afstemming tussen het ruimtelijk ontwerp, programma, de 
bouwvormen en techniek, met de lokale condities, cultuur en maatschappelijke behoeften 
en ontwikkelingen. De fysieke ‘hardware’ kan nog zo duurzaam worden gemaakt, pas als het 
voor de gebruikers / bewoners hun thuis is (het gevoelsmatig toe-eigenen) en het eenvoudig, 
verleidelijk en comfortabel is om groene keuzes te maken komt duurzaamheid tot leven. De 
‘mindware’ maakt het echte verschil. Sociale diversiteit, betrokkenheid en saamhorigheid 
vormen samen de kurk waar lokale duurzaamheid op drijft. Deze mensgeoriënteerde 
benadering, die haaks staat op een technocratische insteek, is samengevat in nevenstaand 
door GIDZ ontwikkeld denkmodel.

De ambitie om stap voor stap een zeer duurzaam Drents buurtschap te ontwikkelen is primair 
een ontwerpopgave en sociaal proces en geen technisch (energie)vraagstuk. De essentie 
is het in samenhang beschouwen van de mensenwensen, de gebiedseigen condities en de 
stromen die het dagelijks leven ondersteunen. De keuzes ten aanzien van de basisstructuren 
zijn conditionerend en bepalen in hoge mate de maatschappelijke waarden en financiële 
realiteit van het plan. Het werkt door in de inrichting en het gebruik van de ruimte, de 
woningbouw en de toe te passen technieken. De opgave is om tot oplossingen te komen die 
de nieuwe bewoners op een prettige manier nauw betrekken bij hun dagelijkse leefomgeving, 
met een vormentaal en materialisatie die de locatiekwaliteit verrijken.
Het gaat op deze plek dan vooral om de inrichting van het blauwgroene raamwerk en de 
toe te passen bouwtypen en architectuur. Deze systeembenadering ligt aan de basis van 
het hierna te presenteren ruimtelijk concept en de bouwstenen voor de realisatie van een in 
brede zin aantrekkelijk landschap (uitloopgebied) met een duurzaam buurtschap. 

Met duurzaamheid voor ogen is de energievoorziening natuurlijk ook van groot belang, maar 
dit is itt de voornoemde thema’s niet zozeer een vormgeving- maar vooral een technisch 
vraagstuk (de transitie van fossiele tijdperk naar schone en hernieuwbare energie).  De 
techniek is beschikbaar en wordt steeds goedkoper. Waar het op aankomt is om het voor de 
eigenaarbewoners verleidelijk te maken energiebesparende maatregelen te treffen, zonder 
op comfort en gemak in te leveren, en zelf in hun eigen energiebehoefte te voorzien cq 
energieproducent te worden. De kansen hiertoe stippen we aan bij de behandeling van de 
overige (duurzaamheid)thema’s.
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We moeten niet alleen 

de materie van ons bouwen  

aan de natuur ontlenen, 

maar ook zelfs de vormen, 

maten en wijze van gebruik.
Dom Hans van der Laan
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BETEKENISLAGEN

Uitgangspunten en koersbepaling worden in dit geval niet getrechterd tot een ruimtelijk 
plan. ‘Het buurtschap groeit’ is gestoeld op een geleidelijke ontwikkeling met een 
planningshorizon van circa 20 jaar. Passend bij de nieuwe tijdgeest is een ruimtelijk 
concept gemaakt dat, met de nodige flexibiliteit, kaders biedt voor een mens - en 
landschapgeoriënteerde organische groei van het buurtschap, zonder de stedenbouwkundige 
vorm en programmatische invulling volledig vast te leggen en woningaantallen sturend te 
laten zijn. 

Het ruimtelijk concept is een kader dat globale zones definieerd voor de gewenste 
ontwikkeling. Het biedt wel houvast en geeft richting aan de ruimtelijke transformaties 
en programmatische invulling, maar is niet te lezen als een plankaart met een vaststaand 
eindbeeld: geen blauwdruk. 

In het wordingsproces van het verbindende ruimtelijk concept zijn bij verschillende 
gelegenheden de eindgebruikers en vakmensen uitgenodigd om mee te denken / schetsen 
en te doorvoelen wat de opwaardering van het landschap en geleidelijke ontwikkeling van 
een duurzaam buurtschap op deze plek zou kunnen opleveren: waardecreatie. 

De veelkleurigheid aan reacties in de koppelsessies met waterschap, provincie en diverse 
mensen uit de markt heeft aangetoond dat het ruimtelijk concept veel flexibiliteit en 
vrijheden biedt, met diverse ontwikkelpotenties  in de gedefinieerde zones. En met een 
goede borging van de leefbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van de dorpsrand, het 
uitloopgebied en landschap ten oosten van Beilen. 

Navolgend worden de diverse lagen en ruimtelijke invullingen van de zones toegelicht.



80

Zoneringskaart voor organische groei van buurtschap
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LANDSCHAP
De landschapstypen en gebiedskenmerken vormen de basis voor de zonering. 
Er wordt onderscheidt gemaakt in een blauw en groen spoor met ieder een set 
van identiteitsontwikkelingskansen en programmatische mogelijkheden.  
Bij het waterspoor maken de zones deel uit van de integrale renaturalisering 
van het beekdal gekoppeld aan integraal watermanagement (watersysteem + 
waterketen, kwantitatief en kwalitatief). 
Bij het kamerspoor zijn de zones geënt op de door houtwallen en lanen 
omkaderde groene buitenkamers op de beekdalflanken en hogere esgronden.

NETWERKEN
Belangrijke voorwaarden voor de ontwikkeling en het goed kunnen 
functioneren van de verschillende zones zijn de harde en zachte infrastructuur. 
De hoofdontsluiting van het buurtschap en fijnmazig netwerk van paden dat 
het landschap verbindt en toegankelijk maakt voor de verschillende bestaande 
en nieuwe gebruikersgroepen (bewoners, boeren, ondernemers en bezoekers); 
het ondergrondse netwerk (de huisaansluitingen) en het netwerk voor 
regenwaterbeheer, de af- en ontwatering en de sanitatie van de woningen. 
Deze netwerken zijn van directe invloed op de lokale duurzaamheid, zoals in 
voorgaand hoofdstuk is duidelijk gemaakt.    

PROGRAMMA
Het ruimtelijk concept duidt de kerngebieden waar de ontwikkeling van nieuwe 
vormen van ruimtegebruik (landschapstransformatie en inpassing rode functies) 
als eerste plaatsvinden: experimenteergebied. 
In deze landschapzones zijn de verschillende woonclusters aangegeven. In 
combinatie met of juist als voorloper van het wonen kunnen allerlei andere 
gebruiksvormen plaatsvinden, van hakhout en groentetuin tot theetuin: 
werkend landschap. 
De aard van het programma is kleinschalig en onthaast, speelt sensitief en slim 
in op de lokale context en condities en laat veel ruimte voor eigen initiatief 
en nieuwe vormen van collectiviteit. In hoofdstuk 6 worden deze bouwstenen 
nader toegelicht.

kamers op hogere grond

kamers aan de beekdalrand

grens potentiële nieuwe ontwikkelzone

kern experimenteergebied

kruispunt buurtschap

wooncluster op hogere grond

wooncluster aan de beekdalrand

wooncluster aan de beek

vernatting beekdal

bestaande beekarm

beekmeander

zuiveringslabyrint

verbijzondering recreatief programma

beekdalpark - spoorzijde

rand beekdalpark

verbijzondering stationszijde

ggz terrein

potentiële kamers aan de beekdalrand Alting

potentieel experimenteergebied Alting

beekdal lager dan 12m

beekdal hoger dan 12m

plateau 13m

plateau hoger dan 14m



82wooncluster aan de beekdalrand

wooncluster aan de beek 

wooncluster op hogere grond

kruispunt buurtschap

kern experimenteergebied

grens potentiële nieuwe ontwikkelzone

grens potentiële ontwikkelzone op hogere grond

hoofdontsluiting

vernatting beekdal 

potentiële kamers aan de beekdalrand Alting

waterzuiveringslabyrint

bestaande beekarm

beekmeander

kamers aan de beekdalrand

kamers op hogere grond

potentieel experimenteergebied Alting

verbijzondering recreatief programma

verbijzondering stationszijde

ggz terrein

beekdalpark - spoorzijde

rand beekdalpark

plateau hoger dan 14m 

plateau 13m

beekdal hoger dan 12m

beekdal lager dan 12m

Exploded view lagen zoneringskaart
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vernatting beekdal beekmeander waterzuiveringslabyrint

recreatieve verbijzondering Mulling

landschapskamers op hogere gronden landschapskamers op de rand

totale potentiële 
ontwikkelzone

ontsluiting en buurtschapskruising systeem van fijnmazige paden

kern experimenteergebied; buurt-
schapsontwikkeling in woonclusters

la
n

d
sc

h
ap

 (
w

at
er

 e
n

 k
am

er
s)

n
et

w
er

ke
n

p
ro

gr
am

m
a

beekdalpark aan spoorzijde landschapskamers op de rand van Alting

spoor en ontwikkeling oostzijde Station

Matrix van de belangrijkste zones per laag
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LANDSCHAPSGEORIËNTEERDE ONTWIKKELING

Het ruimtelijk concept heeft een stapeling en verweving van betekenislagen en 
gebruiksfuncties. De landschappelijke laag kent twee sporen, die zijn toegesneden op 
karakteristieken en potentie van het landschap; water in het beekdal en kamers op het 
plateau. Het biedt een leidraad om de ongewisse ontwikkelingen zo te sturen dat bij elke 
stap steeds de (potentiële) gebiedseigen kwaliteiten worden versterkt en er waarde- en 
waarderingsvermeerdering optreedt. De volgorde van de ruimtelijke interventies staat niet 
vast, verschillende ontwikkelingen kunnen gelijk- en/of volgtijdig plaatsvinden. Het ene spoor 
kan zich ontwikkelen terwijl de ander weinig activiteiten kent. 

Wel is het zo dat het in het waterspoor om grotere transformaties op het niveau van het 
watersysteem en beekdallandschap gaat, die met elkaar samenhangen en conditionerend 
zijn. De publieke partijen zijn hier als eerste aan zet. Het stapsgewijs herstellen van een 
natuurlijke beekloop met schoon, helder en levend water en natuurlijke oevers, gevoed 
door schoon kwel- en regenwater en  met grotere aantrekkingskracht en genietwaarde 
voor de bestaande en nieuwe bewoners. Nieuwe (kleinschalige) initiatieven zoals een 
waterspeelplaats, camping met kanoverhuur, visvijver, leisure en de bouw van op de beek 
georiënteerde woonmilieus zijn hier eerder volgend dan leidend. Regie op het grotere geheel 
en behoud van de openheid is hier nadrukkelijk nodig.
In het kamerspoor gaat het om het benutten en opwaarderen van de bestaande groene 
buitenkamers via een  reeks van kleinschalige perceel voor perceel initiatieven. De markt en 
particulieren hebben het voortouw. Acties als de landelijke boomplantdag kunnen worden 
ingezet om nieuwe bosperceeltjes / boomgaarden aan te leggen. Ook het inspelen op de 
hernieuwde aandacht voor lokale producten, slow food en moestuinen biedt kansen voor 
meer en diverser groen in het plangebied. Zo zal op het plateau geleidelijk aan verdichting 
en menging plaatsvinden, resulterend in een aantrekkelijk patchwork met allerhande groene 
functies en vormen van groen wonen in een oogstbaar en werkend landschap. 
De twee sporen ontmoeten elkaar op de flanken van het beekdal en daar waar water van 
betekenis is voor de inrichting en het functioneren van de kamers, denk aan: duurzaam 
regenwaterbeheer (afkoppelen), wateropslag voor gietwater (bufferen) en lokale zuivering 
van huishoudelijk afvalwater (alternatieve sanitatie). Het biedt meerwaarde voor het hele 
gebied en verhoogd de duurzaamheid in brede zin. Het is dan wel zaak de sporen sensitief en 
slim op elkaar af te stemmen om suboptimale oplossingen en gemiste kansen te voorkomen. 

Navolgend tonen we achtereenvolgens de uitgangssituatie en voorgestelde interventies in 
het blauwe en groene raamwerk resulterend in een set van basisprincipes voor de geleidelijke 
ontwikkeling en realisatie van brede ambities aangaande het landschap en buurtschap.
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Cultuurhistorie als inspiratie voor het blauwe spoor

Situatie in 1852  
met projectie 
van huidig lint,  
beekdal en loop 
Beilerstroom
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Ligging beekdal en huidige loop Beilerstroom  
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Mogelijke 1e stap van transformatie blauwe raamwerk  
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Volledige transformatie blauwe raamwerk en verknoping met regenwaterbeheer en duurzame sanitatie



90

Cultuurhistorie als inspiratie voor het groene spoor / de kamers

Situatie in 1904 
met projectie 
van huidig lint, 
beekdal en loop  
Beilerstroom
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Bestaand groen raamwerk  
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Volgroeide opwaardering groene raamwerk wat ruimte biedt aan diversiteit van leefmilieus en groen wonen  
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HET BESTE VAN BEIDE WERELDEN

De opwaardering van het blauwgroene raamwerk is conditionerend voor de groei van 
het buurtschap en onlosmakelijk verbonden met het dagelijks leven, het opbloeien van 
noaberschap en de verbintenis met de natuur en natuurlijke processen. 

Basisprincipes blauwe raamwerk: 
• Versterk openheid; creëer in de lengterichting van het dal meer ruimte.
• Verzilver het blauwe goud: verbeter de ontsluiting en toegankelijkheid van het beekdal; 

herstel het natuurlijke karakter en de beleving van de Beilerstroom (hermeanderen 
en natuurlijke oevers); vergroot het zelfreinigend vermogen door aanleg van een 
zuiveringsmoeras, zodat het water in de beek weer schoon, helder en rijk aan waterleven 
wordt (een goed voorbeeld is ‘Waterpark het Lankheet’ in Overijssel).

• Creëer een kleine waterkringloop; maak de link tussen het open water, de schone kwel, 
het regenwaterbeheer en een decentrale natuurlijke zuivering van het huishoudelijke 
afvalwater een kenmerkend kwaliteitselement van de openbare ruimte en leefmilieus. 
Beplant met mate; in de vorm van enkele vrijstaande monumentale bomen, kleine 
bosjes en elzensingels haaks op de beek die bijdragen aan het gevoel van openheid en 
leesbaarheid van de landschapsgradiënt.

• Spaarzame bebouwing op flanken beekdal; geen bebouwing in de lage natte delen en/of 
direct aan de beek (borgen openheid en natuurlijk karakter). 

Basisprincipes groene raamwerk:
• Versterk intimiteit kamers; door toevoegen van houtwallen, bosvakken, fruitgaarden, 

moestuinen, bloemenweides en (natte) hooilanden. 
• Beplant rijkelijk; met eik, beuk, notelaars, fruitbomen, sleedoorn etc. 
• Implanteer scala aan woon(werk)milieus (particulier opdrachtgeverschap en kleinschalige 

projectmatige bouw); zodat een divers, smaakvol en flexibel patchwork ontstaat.
• Voorkom versplintering en ‘verschutting’; zet in op wonen in het landschap met zachte/

groene overgangen tussen privé > collectief > openbaar.

Door deze principes integraal toe te passen ontstaat een attractief en gastvrij landschap 
van  verschillende werelden en sferen. Een landschap / buitengebied van ommetjes, om in te 
recreëren, te wonen, uit te oogsten (eetbaar groen, bouw- / stookhout, sproei- / spoelwater, 
energie ed) en dat zuivert (luchtkwaliteit, waterkwaliteit en zuivering huishoudelijk 
afvalwater). De kamerstructuur heeft een groot absorptievermogen voor woonclusters, 
erven en vrijstaande woningen die opgaan in en onderdeel uitmaken van het groen en de 
natuurlijke processen (ecosysteemdiensten). 
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Kernelementen uitvoeringsstrategie ´het buurtschap groeit´

LOKAAL GEORGANISEERD 

Vanaf de eerste gesprekken over het nieuwe buurtschap zijn naoberschap en de sociale 
aspecten als essentieel bestempeld. De wijze van samenleven en de diepgewortelde 
cultuurhistorie vinden hun weerslag in de analyses, programma van eisen en wensen en het 
ruimtelijk concept. De daadwerkelijke realisatie vergt ook een organisatorische vertaalslag. 
Onderstaand schema is een eerste voorzet. De ontwikkeling van het blauwgroene raamwerk 
is nauw verbonden met de groei van een werkend landschap gekoppeld aan zelfbeheer. 
Het creëert een rijke voedingsbodem voor nieuw naoberschap, waarin gemeenschapszin en 
gedeelde verantwoordelijkheid wezenlijk zijn voor het opwaarderen van het landschap en 
organische groei van het buurtschap. 
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MEERVOUDIG (TIJDELIJK) RUIMTEGEBRUIK
In een geleidelijke transitie van een gebied is gedurende geruime tijd veel grond beschikbaar 
voor initiatieven voor een ander gebruik. Slim gebruik van de tussentijd is vanuit financieel 
en kwaliteits oogpunt van groot belang. Omdat voor veel gronden het agrarisch gebruik 
het vertrekpunt is, kunnen intensivering en variaties van een groene vorm van landgebruik 
een opmaat zijn voor permanente functies en nieuwe functiecombinaties: tijdelijk & 
meervoudig ruimtegebruik. Bij die stappen richting intensivering valt te denken aan 
hobbyvee, kleinschalige groenteteelt, fruitgaarden en op wat grotere oppervlaktes zijn 
nieuwe gewassen zoals vlas, myscanthus of zelfs bamboe interessant. Het zijn grondstoffen 
die in opkomst zijn voor vergisting en energieopwekking, maar in de komende jaren al snel 
kunnen worden opgeschaald in de waardeketen en hogere opbrengsten kunnen genereren 
als grondstof voor de bouw of textiel: verbreed boeren & bio-economie. Door met de 
nieuwe functies directe koppeling met de agrarische sector te houden blijft het grondgebruik 
verbonden met de cultuurhistorie, identiteit en waarden van de plek. 
Met de groene agrarische basis en initiatiefnemers die geïnteresseerd zijn om innovaties 
daarin toe te passen, leent de combinatie met recreatieve aspecten zich ook goed. Een 
gemengd agrarisch gebruik van kleinvee, gemengde teelt, verkoop op het erf, toegankelijke 
tuin, zelfplukken of bij de imker kijken en daarna de honing proeven, is een prima entree 
en subtiele magneet om meer mensen betrokken te maken bij het gebied. Eenvoudige 
graspaden, een steiger aan het water en een terrasje om wat te nuttigen zijn een uitnodiging 
en gezien het ontbreken van dergelijke mogelijkheden direct aan de oostzijde van Beilen 
wellicht een schot in de roos. Met de toenemende aandacht voor de gebiedskwaliteit zullen 
er ondernemers zijn die zich in de volgende fase geroepen voelen om te investeren. Een 
klim- of survivalbaan, zwemvijver, kanoverhuur, educatiecentrum, vergaderlocatie, restaurant 
of overnachtingsmogelijkheid is zomaar een greep aan functies die een klein deel van de 
locatie bezetten maar een grotere economische impact hebben. Sommige van die functies 
omvatten investeringen die een permanent karakter vereisen, maar seizoensfuncties of zelfs 
piekevenementen als een festival, voorstelling of concert kunnen een bijzondere tijdelijke tint 
aan het gebied geven. Het is bij al deze vormen van ruimtegebruik zaak om niet van te voren 
te programmeren en vast te leggen, maar te stimuleren waar initiatief op wordt ondernomen 
en tegelijkertijd de overkoepelende gebiedskwaliteit te blijven monitoren en versterken.

FLEXIBILITEIT & DIVERSITEIT
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GROENE LEEFMILIEUS
Onderzoek in binnen- en buitenland toont aan dat groen in de directe woonomgeving hoog 
wordt gewaardeerd, essentieel is voor de gezondheid en het welbevinden van bewoners 
en het intermenselijke contact. Groen is dan ook een belangrijke vestigingsconditie en 
vertaald zich in een hogere vastgoedwaarde. Het spoor van de kamers speelt hierop in. 
Door siergroen, eetbaar groen en wild groen (natuur) met elkaar te verweven ontstaat een 
multifunctioneel smaakvol patchwork dat de drager is van de gemeenschapszin (sociale 
duurzaamheid), ruimtelijke kwaliteit, lokale duurzaamheid.

Het letterlijk en mentaal dichterbij brengen van eetbaar groen / oogstbaar landschap 
is een belangrijke bouwsteen voor de integrale opwaardering van Beilen-Oost. Het 
toepassen van fruit- en notenbomen, bessen- en rozenbottels, eetbare knolen, bloemen 
en kruiden stimuleert: de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving; het kleine ontmoeten 
en spontane praatjes tussen bewoners; de natuurbeleving als ook het benutten van 
regenwater als gietwater en een groene energievoorziening. Houtstook is een optie die veel 
bewoners aanspreekt, vanwege de aangename stralingswarmte en als sfeermaker. Goede 
houtkachels zijn volop verkrijgbaar. Een slimme oplossing hier is het toepassen van een 
hoogrendement houtkachel met een warmtewisselaar. In de mantel van de kachel zit een 
warmtewisselaar waarmee koud water wordt opgewarmd en gebufferd in een watervat tbv de 
ruimteverwarming en warm tapwater. Kan goed met een zonneboiler worden gecombineerd. 

NB: de in het plangebied te bouwen huizen moeten (ten minste) voldoen aan de dan geldende 
energieprestatiecoëfficiënt. Dat betekent dat ze zeer goed geïsoleerd worden en de 
warmtevraag daardoor laag zal zijn. De energievraag neemt echter veelal toe door de 
‘elektrificatie’ van ons dagelijks leven als gevolg van het vele gebruik van huishoudelijke 
machines, computers, nieuwe media en de opkomst van elektrisch vervoer. Besparing ligt 
aan de basis van een duurzame energievoorziening. Door in de nieuw te bouwen woningen 
zuinige en slimme apparatuur, verlichting en domotica toe te passen kan op eenvoudige en 
kosteneffectieve wijze een besparing van 30% worden bereikt. 

Op het schaalniveau van Beilen-Oost is vergisting van maaisel, snoeihout, haksel en ander 
organisch afval een zeer aantrekkelijke mogelijkheid om lokaal schone energie te produceren 
en de lokale ketens optimaal te benutten. 
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DUURZAME WONINGBOUW
Er zijn meerdere ‘scholen’ en al dan niet gangbare concepten voor duurzame woningbouw: 
passief huis; bouwen met groen en glas; aardewalwoning; zonnehaardwoning; 4 seizoenen 
woning, ecodynamisch bouwen en zo meer. Het gaat te ver om nader in te gaan op 
de plussen en minnen, te meer omdat we te maken hebben met een vraaggestuurde 
ontwikkeling (particulier opdrachtgeverschap / uitnodigingsplanologie). Het gaat om 
individuele en collectieve woonwensen en investeringsruimte van die specifieke mensen 
die er voor kiezen zich hier te vestigen. Wezenlijk is dat het buurtschap een gevoel van 
thuiskomen geeft, er woningen worden gebouwd die passen bij de streek, waar mensen van 
houden en die lang mee kunnen: “maak van elke deur een groet” (Aldo van Eyck). Dus geen 
hippe (stadse) woontorens maar terug naar de basis, traditionele woonvormen (maar niet per 
se historiserend) en daarvan afgeleide nieuwe typen van ‘geaard bouwen’. 

Standaard duurzaam bouwen maatregelen
Ongeacht smaak en typen architectuur is het slim en voordelig om bij de nieuwbouw van 
woningen de volgende set van duurzaamheidsmaatregelen standaard toe te passen:  
• Oriëntatie op de zon en/of energetisch slimme woningindeling.
• Natuurlijke bouwmaterialen, die bijdragen aan een gezond binnenklimaat, weinig 

onderhoud vragen, lang meegaan en eenvoudig herbruikbaar zijn (cradle to cradle-
principe). 

• Superisolatie woningschil, de wanden, dak, vloer, ramen en deuren.
• Nauwkeurige detaillering, om materiaalverspilling en koudebruggen te voorkomen.
• Goede daglichttoetreding, dmv serres, grote ramen, lichtkoepels, solar-tubes.
• Goede zonwering, dmv dakoverstekken, leibomen, geïntegreerde buitenzonwering.
• Ramen met 2 of 3-laags HR++-glas.
• Goede binnenluchtventilatie, natuurlijke, CO2-gestuurde, gebalanceerde ventilatie.
• Water- / energiebesparende installaties en huishoudelijke apparatuur.

Mooi, comfortabel, gezond en energiezuinig wonen gaan met deze set van dubo-
maatregelen samen. Het is aan de (zelf)bouwers, particuliere opdrachtgevers en hun 
architecten om hun eigen droomhuis te realiseren, passend bij het karakter van de groene 
kamers en voldoend aan het bouwbesluit, de dan geldende energieprestatienorm (2015 
wordt EPC 0.4) en het gemeentelijke duurzaam bouwen beleid.
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MARKTSITUATIE & POTENTIES 

De vernieuwende aanpak van ‘Het buurtschap groeit’ gaat uit van wezenlijke veranderingen 
in de wijze van gebiedsontwikkeling die inspeelt op de nieuwe marktsituatie en 
maatschappelijke trends. Niet langer staat een vastgoedgedreven ontwikkeling centraal, maar 
worden via de weg van geleidelijkheid aantrekkelijke vestigingscondities gecreëerd door de 
gebiedskwaliteiten te versterken, nieuwe condities te creëren en functies te verweven. De 
eindgebruikers en bewoners staan centraal en krijgen de ruimte. Deze aanpak kan natuurlijk 
op vele plekken worden toegepast, maar het onderscheidend vermogen ten opzichte van 
andere locaties in de regio is groot. Typische Drentse kwaliteiten van groen, rust en ruimte 
zijn hier gekoppeld aan bereikbaarheid en voorzieningen zoals het station van Beilen, winkels, 
scholen, zorgfuncties en de A28 even verderop.

“Voor Beilen wordt tot 2020 uitgegaan van een benodigde uitbreidingscapaciteit van de 
woningvoorraad van 335 tot 480 woningen, afhankelijk van de economische ontwikkelingen 
en de actuele behoefte. Ook gezien de plannen op andere woningbouwlocaties in de 
kern van Beilen zal er daarom voor Beilen-Oost vooralsnog worden uitgegaan van de 
mogelijkheden voor de realisatie van ongeveer 150 woningen in de periode tot 2020, waarbij 
wordt ingezet op nieuwe woonconcepten waarbij een extreem duurzame ontwikkeling wordt 
nagestreefd. Hierbij past een laag ontwikkelingstempo, zodat telkens goed ingespeeld kan 
worden op de actuele woningbehoefte. (…) Er wordt daarbij een sterk accent op ‘diversiteit’ 
en ‘kwaliteit’ gelegd.” (Woonplan 2012-2020 gemeente Midden Drenthe). De cijfers zijn niet 
hard, maar geven richting. Wezenlijk is dat erkend wordt dat nieuwe woonconcepten en 
een laag ontwikkelingstempo voor Beilen-Oost van belang zijn om in te kunnen spelen op 
de variërende woningbehoefte en onderscheidend te zijn ten opzichte van het bestaande 
woningaanbod.

Vastgoedgedreven ontwikkelen Organische groei & 
waardecreatie



Onderlegger voor planeconomische verkenning

Referentiescenario van een planmatige uitbreidingswijk en terugverkoop als landbouwgrond
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PLANECONOMISCHE VERKENNING

Zijn het ruimtelijk concept en de ontwikkelstrategie van ‘het buurtschap groeit’ ook financieel 
en economisch realistisch? Om daar inzicht in te geven zijn er twee zaken opgepakt: een 
consultatie bij professionals uit de markt in een rondetafelgesprek en planeconomische 
verkenning. 

Bij de planeconomische verkenning naar een organische groei van het buurtschap is het 
kerngebied uit het ruimtelijk concept (22 hectare, met 14 ha gemeentelijke grond) als 
uitgangspunt genomen voor de gebiedsafbakening. In dit gebied ligt grondeigendom van 
de gemeente, een particuliere eigenaar en een commerciële partij. Het is niet de bedoeling 
om dit als plangebied af te bakenen en er één grondexploitatie voor te maken met deze 
partijen, maar het dient alleen als grondslag voor de voorbeeldberekeningen. De inhoud 
van de planeconomische verkenning is bepaald aan de hand van twee referentiescenario’s 
(traditionele woonwijk of de grond verkopen) en drie groeiscenario’s (minimale groei, 
organische groei vanuit individuele vrijheid en gestimuleerde groei vanuit innovatieve 
ontwikkelingen).

REFERENTIESCENARIO’S

Planmatige ontwikkeling dorpsuitbreidingswijk
Eerste referentiepunt is een planmatige ontwikkeling van een dorpsuitbreidingswijk op alle 
gemeentelijke gronden (25 ha). Woningdichtheid en ruimtegebruik is overgenomen van 
woningbouwontwikkeling Nagtegael met 15 woningen per hectare. De traditionele opvatting 
van planmatige ontwikkeling sluit niet aan bij de gedachte en ambitie van ‘Het buurtschap 
groeit’, maar wordt gebruikt als herkenbare financiële referentie met een resultaat van 375 
woningen op gemeentelijk grondbezit.

Geen ontwikkeling en terugverkoop grond
Tweede referentiepunt is het noodscenario. Het biedt een financiële referentie voor de 
situatie wanneer na deze verkenning besloten wordt niet verder te gaan met de ontwikkeling 
op deze locatie en het gemeentelijk eigendom van 25 ha tegen agrarische waarde wordt 
verkocht. 
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GROEISCENARIO’S

Minimale groei als terugvalscenario
Het ‘terugvalscenario’ gaat uit van een minimale ontwikkeling van kavels aan de bestaande 
landbouwweg van Lieving. Dit zou op termijn leiden tot 14 woonkavels op gemeentelijke 
grond, geordend als lint. Het scenario gaat er vanuit dat de overige grond als agrarische 
grond wordt verpacht of verkocht en geen verdere gebiedsinvesteringen worden gedaan.  
Het resulteert in een dichtheid van 1 woning per hectare.

Loslatend scenario ‘vrije ruimte’
Het ‘loslatend scenario’ is een organische groei die het kerngebied als vrije ruimte beschouwt 
waar zonder verdere gemeentelijke investeringen op individuele basis grond kan worden 
gekocht. Voor een dergelijke organische ontwikkeling van het gebied zijn bestaande 
buurtschappen een goede referentie. Daar is in het verleden zonder sturing en op individuele 
basis een dichtheid ontstaan van gemiddeld 3 woningen per hectare (zie H4). Dat resulteert 
op termijn in circa 42 woningen op gemeentelijke grond.

Stimulerend scenario ‘innovatief ontwikkelen’
Het laatste scenario is ook een organische ontwikkeling, maar nu met een actief stimulerende 
en regisserende rol van de gemeente mbt het realiseren van het ruimtelijk concept van en 
de benodigde procescondities voor ‘het buurtschap groeit’. Hierbij moet gedacht worden 
aan: bescheiden investeringen in water en groen, toegankelijkheid, marketing en begeleiding 
van potentiële initiatiefnemers. Hierdoor ontstaat op geleidelijke wijze een hogere dichtheid 
in het gebied. Het resulteert op termijn in circa 84 woningen op gemeentegrond, met een 
dichtheid van 6 woningen per hectare.  



Kosten en opbrengsten per scenario

Kasstromen per scenario
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FINANCIEEL RESULTAAT
In afstemming met de gemeente zijn uitgangspunten bepaald voor boekwaarde van het 
eigendom, de rentepercentages, kosteneenheidsprijzen en reële marktwaarde voor de 
grondopbrengsten. Het financiële resultaat is weergegeven in het diagram ‘kosten en 
opbrengsten per scenario’. De opbrengsten zijn bij een traditionele benadering van een 
dorpsuitbreidingswijk (15 w/ha) verreweg het hoogst, maar daar staat tegenover dat 
de kosten ook verreweg het hoogst zijn. De scenario’s ‘niks doen’ (0 w/ha) en minimale 
ontwikkeling (1 w/ha) zijn uit balans omdat er te weinig opbrengsten worden gemaakt om 
de huidige boekwaardes van de grond goed te maken. De twee geleidelijke ontwikkelingen 
van vrije ruimte (3 w/ha) en innovatief ontwikkelen (6 w/ha) tonen wel een balans, met 
dien verstande dat de opbrengsten veel lager zijn dan in het referentiescenario van een 
traditionele ontwikkeling, maar ook de kosten zijn veel lager. Het evenwicht is niet wezenlijk 
anders. Een planmatige dorpsuitbreidingswijk zou een uiteindelijk financieel resultaat hebben 
met een kleine winst. Er is nauwelijks verschil met de organische varianten van 3 en 6 w/ha, 
die resulteren in saldo nul. De grond tegen agrarische waarde terugverkopen leidt tot circa 5 
miljoen verlies, het terugvalscenario van 1 w/ha houdt 3 tot 4 miljoen verlies in.

KASSTROMEN
Wanneer de financiële ontwikkeling van de diverse scenario’s in de tijd wordt geplaatst, dan 
komt er wel een belangrijk verschil naar voren. De blauwe lijn van het planmatig ontwikkelen 
van een traditionele woonwijk laat het zogenaamde ‘badkuipmodel’ zien gedurende de kas-
stroom van 20 jaar, doordat in de begin periode veel investeringen plaatsvinden die pas bij 
latere woningbouwrealisatie worden terugverdiend. De relatief kleine woningafzet per jaar 
en de marktonzekerheden maken die grote voorinvesteringen bij planmatig ontwikkelen een 
loden last. Als na voorinvesteringen er geen woningafzet blijkt dan ontstaat het financieel 
slechtst denkbare scenario. Daarentegen laat de groene lijn van de organische scenario’s 
zien dat een dergelijke aanpak gedurende de gehele looptijd binnen een beheersbare 
bandbreedte blijft (de oranje stippellijnen). Dit heeft alles te maken met alleen gerichte 
investeringen doen in relatie tot de werkelijke uitgifte van kavels. Zo is er bij organische 
ontwikkeling geen sprake van grote voorinvesteringen en dragen kopers zelf de investering 
in bouw- en woonrijp maken van een kavel. De grafiek geeft indicatief ook afweegmomenten 
aan. De beslissing over de inzet van middelen kan bij organische groei per fase verschillen. 
De politiek beslist steeds in hoeverre men (nieuwe) impulsen geeft aan de ontwikkelingen en 
daarmee oefent men gaandeweg het proces daadwerkelijk invloed uit op de kasstroom. Bij 
planmatige ontwikkeling, wordt men bij latere heroverwegingen altijd geconfronteerd met de 
reeds gedane voorinvesteringen en is bijsturen erg moeilijk.



KAVELPRIJZEN
Ook de kavelprijs kan sterk verschillen tussen planmatige of organische ontwikkeling. Door 
de koper van een kavel zelf verantwoordelijk te stellen voor de realisatie hoeft er geen 
basispakket aan voorzieningen te worden doorberekend in de grondprijs. Daarmee kan de 
prijs per m2 voor een bouwkavel bij de organische scenario’s ¾ van de reguliere marktprijs 
zijn. Deze substantieel lagere prijs stimuleert de verkoop van kavels en zorgt ervoor dat 
inventieve oplossingen in de realisatie direct ten goede komen aan de koper/eindgebruiker. 
De weergegeven resultaten bevatten reeds dit verschil in kavelprijzen tussen hogere m2 
opbrengsten bij een planmatige dorpsuitbreidingswijk dan bij organische scenario’s.

RISICO’S & KANSEN
De huidige onzekerheid in de woningmarkt is in elke ontwikkelvorm een risico. Bij organische 
ontwikkeling is dat risico beperkt tot het oplopen van de boekwaarde door rentelast. Bij 
de planmatige ontwikkeling wegen ook de voorinvesteringen extra mee wanneer er geen 
woningafzet is door het stilvallen van de markt. Hieronder worden de belangrijkste risico’s en 
kansen opgesomd.

Risico’s organische groei:
• Gebrek aan belangstelling (rente over boekwaarde plus voorinvestering loopt snel op).
• Investering in hoofdinfra terugkrijgen via GEM/exploitatieplan van particuliere en private 

partijen die deelnemen in ontwikkelingen.
• Spelregelkaart dusdanig opzetten dat free riders geen mogelijkheid krijgen om gronden 

tegen tuinwaarde later toch tegen woningbouwwaarde te ontwikkelen (dus uitgifteprijs 
bijv. altijd 25% commercieel en 75% tuingrond).

Kansen organische groei:
• Meer afzet mogelijk buiten kerngebied (14ha).
• Schakelen naar andere scenario’s (1, 3, 6 won/ha) naar gelang de marktbehoefte.

Risico’s planmatige ontwikkeling:
• Gebrek aan belangstelling/afzet (voorinvestering gemaakt, rente loopt op).
• Meer weerstand uit omgeving.
• Ecologie en archeologie kunnen uitvoering van het vaststaande plan frustreren. 
Kansen planmatige ontwikkeling:
• Bij dorpsuitbreidingswijk is verdichting tot 20 won/ha (deels) mogelijk.
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MAATSCHAPPELIJKE WAARDECREATIE

In het kader van ‘het buurtschap groeit’  is een rondetafelgesprek georganiseerd met 
professionals uit diverse segmenten van de markt om over de haalbaarheid, marktpotenties 
en realisatiestrategieën van het ruimtelijk concept van gedachte te wisselen. 

Grond hoeft niet verkocht te worden via standaard kaveluitgifte voortkomend uit een 
grondexploitatie. In welk geval gezocht moet worden naar nieuwe verdienmodellen, ter 
voorkoming van een oplopende rente op het grondbezit. Tijdelijk / informeel ruimtegebruik, 
waarmee de plek op de kaart wordt gezet, is een belangrijk onderdeel van de waardecreatie. 
Het zou geweldig zijn om als onderdeel van een dorpsommetje een kinderwildernisplek te  
maken. Mensen gaan met hun kinderen hierheen, spelen en eten en drinken wat. Hiermee 
worden de verscholen kwaliteiten van het plangebied letterlijk en gevoelsmatig ontsloten. Dat 
is voor de profilering van Beilen als geheel interessant, als ook voor de middenstand, want 
dan komen er veel meer dagjesmensen en recreanten. De geleidelijke waardeontwikkeling 
die door dit soort initiatieven en een actieve branding in de loop van de tijd ontstaat, kan 
worden doorvertaald in een kavelpaspoort en erfpachtcanon. Ook gebiedsaandelen zijn 
wellicht een innovatie die past bij de organische transformatie van het gebied en groei 
van het buurtschap. De gedachte daarbij strookt met naoberschap en betrokkenheid; je 
committeert je aan het gebied en creëert iets met elkaar. Op enig moment komen die 
geleidelijke waardecreaties ook weer tot uiting in de grondwaarde. Dit alles zijn bouwstenen 
van wat ‘uitnodigingsplanologie’ wordt genoemd, een fundamenteel andere manier van 
gebiedsontwikkeling. Het loslaten van de klassieke grondexploitatie vraagt natuurlijk nogal 
wat uitleg en overdenkingen. Toekomstgerichte besluitvorming en directe betrokkenheid van 
de politiek bij de nieuwe wijze van gebiedsontwikkeling is daarom essentieel, met als mindset 
“het gaat om waardecreatie, waarbij financieel quitte spelen al heel mooi is”. 
De eerste afweging is: niets doen en het verlies afboeken òf het experiment starten en een  
voortrekkersrol nemen. Door van dit gebied een experimenteergebied te maken, wordt 
de tijd genomen om bekendheid, aantrekkingskracht op initiatiefnemers en een nieuw 
financieel model te ontwikkelen. Met een dergelijke beslissing wordt geanticipeerd op 
geleidelijke waardecreatie. De politiek wordt niet gevraagd te beslissing over een onzekere 
exploitatie van 25 jaar, maar om te kiezen voor het omarmen van de innovatieve stappen 
gedurende twee tot vier jaar. De planeconomische verkenning laat zien dat deze afweging 
serieus genomen moet worden, omdat de mogelijkheden voor traditioneel ontwikkelen veel 
risicovoller zijn, niets doen veel meer kost en de organische wijze ook financieel wel eens de 
meeste houvast kan geven.
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Organische groei van 

een nieuw buurtschap is 

ook voor de corporatie 

aanlokkelijk. Daarbij moet 

je vanuit duurzaamheid en 

gelijkgezindheid noaberschap 

geleidelijk aan opnieuw laden. 
Hans Scheer | Woonservice
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MET VISIE EN DURF DOORPAKKEN

Binnen de gebiedsontwikkeling is er toenemende aandacht voor uitnodigingsplanologie. 
Gegeven de alles omvattende maatschappelijke veranderkrachten (economisch, woningmarkt, 
demografisch, ed) is terug naar ‘business as usual’ weinig aannemelijk. We gaan naar een 
heel nieuw speelveld, met nieuwe spelers en spelregels, die uitgaan van een flexibele en 
coöperatieve stap voor stap aanpak gebaseerd op een verbindend vergezicht. Het ruimtelijk 
concept en de groeistrategie zijn hier op geënt. 

PROCESAANBEVELINGEN
Inspelend op de tekenen des tijds en de ambities voor Beilen-Oost zijn de belangrijkste 
procesaanbevelingen voor het op gang brengen en houden van de voorgestelde sociaal-
ruimtelijke ontwikkelingen:
• Stel mensenwensen en van onderaf initiatieven voorop
• Richt je primair op de meest kansrijke gebruikersgroepen (zie hierna)
• Benoem hart plangebied tot experimenteergebied
• Verminder regeldruk
• Zet een stimuleringsprogramma op
• Versterk vestigingscondities door opwaardering blauwgroene raamwerk
• Initieer manifestaties & mediagebeurtenissen
• Start met buurtommetje
• Faciliteer starters & (collectief) particulier opdrachtgeverschap

Dus: zet als gemeente vol overtuiging en daadkracht in op uitnodigingsplanologie’, met 
een hierop toegesneden lerende organisatie: experimenteerteam. En een daadkrachtige 
ambassadeur: bestuurlijk boegbeeld.
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Impressie hoe het plangebied er over 20 tot 30 jaar uit kan zien



GEBRUIKERSGROEPEN
De starter is nu duidelijk de pionier en een belangrijke doelgroep, maar pin je niet vast op 
één groep. De mensen die in het gebied willen wonen, doen dat omdat ze hier oud willen 
worden, hun kinderen willen laten opgroeien en/of houden van de streek. En dus zijn ook 
ondernemende gezinnen, zorggerelateerde concepten of bijzondere gemeenschappen 
een kansrijke doelgroep / invalshoek. Als in het gebied bijvoorbeeld een private boerderij 
wordt gerealiseerd kan die bewoond worden door een kapitaalkrachtig gezin of zo’n volume 
wordt door een aantal gezinnen met beperkte beurs gedeeld. Dat is grotendeels aan de 
initiatiefnemers zelf om te bepalen. Voor de gemeente is het eenvoudigweg een zaak van 
begeleiden waar nodig. 

We gaan naar een situatie waarin veel meer mensen een hybride vorm van inkomen hebben. 
Niet bij een vaste werkgever, maar flexibel en wisselend. Wij kunnen het allemaal niet 
bedenken, zij wel. En ze zoeken daar ruimte voor. Het gaat er dan om geen vaste patronen 
en kant-en-klare oplossingen aan te bieden, maar de mogelijkheden voor particulier 
opdrachtgeverschap (PO) en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) te faciliteren. 
In het rondetafelgesprek zijn meerdere recente voorbeelden genoemd, zoals die van een 
muziekband die als groep in een huis wilde gaan wonen met een grote kelder eronder om 
muziek te maken. En mensen die een appelhof wilden beginnen met grote en kleine huizen 
daaromheen. Voorbeelden die tot realisatie zijn gekomen. Wensen ook die van buitenaf nooit 
in beeld zouden zijn. 

De nieuwe tijd vraagt van de gemeente een proactieve regierol die niet uitgaat van een 
vaststaand plan met woningen, maar ondersteunend is in wat nodig is om dit soort specifieke 
wensen te realiseren.

 “Zorg dat je als gemeente eerst een aantal zaken faciliteert en organiseert om 
het makkelijker te maken. Zorg dat je permanent een pr rondom dit gebied 
hebt om mensen, over lange periode, constant hier naar toe te krijgen. Een 
backoffice als gastheerschap om mensen met een leuk idee te onthalen, met ze 
mee te denken en te helpen.” (Bert-Jan Bodewes | RIO-projects)



127Langs de kortste weg ontstaan 

slechts handboeken. Langs 

de omweg is meer leven te 

vinden, daar gloort Alice 

in Wonderland. De omweg 

herinnert eraan dat het niet 

alleen om het doel gaat, maar 

ook om de weg er naartoe.
Jacobine Geel



128

bi
jla

ge
*



129

Interviews (vooronderzoek)
Buurtvereniging Lieving-Makkum-Holthe, Arjan van Gelderen; Dorpenoverleg Midden Drenthe, W. Muggen; Het Drentse 
Landschap, Teddy Bezuijen; Land- & Tuinbouw Organisatie, Jan Langius; Provincie Drenthe, Brenda Frieling, Ugo Leever, 
Anne Jan Hamming & Letitia van der Merwe; Stichting Welzijn, Janneke Verdijk; Waterschap Reest en Wieden, Marthijn 
Manenschijn & Bert Hendriks

Dr. Nassau College
Klas 2d, Patrick Alingh, Uso Avdelov, Mélida Beikes, Soraya van Dijk, Margenius Jansen, Harold Kammer, Jeremy Meer-
tens, Beau Nieuwenhuis, Nick Nieuwenhuis, Jelle de Ronde, Leonie de Vroom, Eva Wegman, Gaby van Wijk; Docenten, 
Jacqueline Korte & Harry Klunder

Deelnemers 1e manifestatie (‘open space’ bijeenkomst in buurthuis LMH)
Buurtvereniging Lieving-Makkum-Holthe, Arjan van Gelderen; Gemeente Midden-Drenthe, Ellen Folkerts, Roelof Eng-
bers, Allard Gunnink, Douwe van der Laan & Christiaan Viersen.; Land- & Tuinbouw Organisatie, Jan Langius; Provincie 
Drenthe, Anne Jan Hamming & Peter Wienia; Stichting Welzijn, Klaas Bouwman; Waterschap Reest en Wieden, Wendy 
Dolstra, Marthijn Manenschijn, Gert Jan Pool

Deelnemers charrette (ontwerpend onderzoek ruimtelijk concept)
DAAD, Victor Ackerman; Hosper, Ronald Bron; Makan, Maaike Vellinga; Monadnock, Job Floris; Scope, Jorrit Noordhui-
zen; SLA, Peter van Assche; Saskia van Dijk; Stephan Sliepenbeek

Deelnemers koppelbijeenkomst Waterschap
Gemeente Midden-Drenthe, Tina de Jong & Iris Zwartkruis; Waterschap Reest en Wieden, Marthijn Manenschijn, Bert 
Hendriks & Gert-Jan Pool

Deelnemers koppelbijeenkomst Provincie
Gemeente Midden-Drenthe, Roelof Engbers & Douwe van der Laan; Provincie Drenthe, Brenda Frieling, Anne Jan Ham-
ming

Deelnemers rondetafelgesprek realisatiestrategie
Gemeente Midden-Drenthe, Inge Derks , Suzanne Braxhoofden, Ellen Folkerts, Henk Heijnen & Allard Gunnink; Over-
morgen, Maurits Materman; RIO-projects, Bert-Jan Bodewes; VDM, Frank van der Heide; Woonservice, Henk Scheer

Planeconomische sessies
Gemeente Midden-Drenthe, Astrid Karsten & Henk Heijnen; Planmaat, Patrick Nan & Ronald van der Ven

PARTICIPANTEN



Aangenaam Duurzaam in Midden-Drenthe: milieubeleidsplan 2011-2014, gemeente Midden-Drenthe, 15 / 8 / 2011
Actualisatie Landbouwontwikkelingsvisie 2000, gemeente Midden-Drenthe, 11 / 3 / 2010
Beeldkwaliteitsplan Huisweide Westerbork, Onix, 2010
Beilen (oost) 2020: van zingsessies naar raadsbesluit, Meteronieuws, 5 / 10 / 2011
Beilen op de kaart: masterplan centrumgebied, Grontmij, 7 / 2006
Beilen: over west en oost, Bügel & Hajema adviseurs, 4 / 7 / 2006
Beleid bedrijf aan huis, met toelichting Nick Bruins, beleidsmedewerker Economische Zaken
Beleidsplan Spelen in Midden-Drenthe, gemeente Midden-Drenthe, 5 / 2011
Bestemmingsplan Buitengebied, BKP, Bugel Ha jema, 2011
Bloemen plukken en andere Jip & Janneke verhalen, Annie M.G. Schmidt, Queriodo, 2005
Bloemkoolwijken: analyses en perspectief, Martijn Ubink en Thijs van der Steeg, Uitgeverij SUN, 2011
Dom Hans van der Laan, Alberto Ferlenga en Paola Verde, Architectura & Natura Press, 2007
Drenthe toen & nu: dorp en landschap, Waanders Uitgevers, 2007
Drenthe toen & nu: eten en drinken, Waanders Uitgevers, 2009
Duurzame stedenbouw: perspectieven en voorbeelden, Uitgeverij Blauwdruk, 2005
Duurzame stedenbouw: the next step, Uitgeverij Blauwdruk, 2010
Groenbeleidsplan 2006-2015: richting geven aan het groen in de bebouwde kom, gemeente Midden-Drenthe, 9 / 2006
Groenbeleidsplan 2006-2015: uitwerkingen per kern (deel 2), gemeente Midden-Drenthe, 9 / 2006 
Groot Apeldoorns landschapskookboek, buro Harro, Uitgeverij Blauwdruk, 2011
Het Drentse Esdorpenlandschap; een historisch-geografische studie, Theo Spek, Matrijs, 2004
Het woonerf leeft, DASH, NAi uitgevers, 2010
Kiezen voor verandering: duurzaam bouwen in Nederland, Anke van Hal, Ger de Vries en Joost Bouwers, Aeneas, 2000
Kloosters in Friesland: een inleiding, Erik Betten, Bornmeer, 2009
Landschappelijk wonen: 34 voorbeelden in en om de stad, FARO, PALMBOOM en H+N+S, Blauwdruk, 2012
Landschapsbeleidsplan Midden-Drenthe, Nieuwland advies, 2 / 2000
Landschapsbeleidsplan Midden-Drenthe, gemeente Midden-Drenthe, 6 / 2011
Levendig platteland: structuurvisie, HKB stedenbouwkundigen & gemeente Midden-Drenthe, concept 3, 3 / 2011
Mooi wonen Midden in Drenthe: woonperspectief voor 2009-2020, Beilen, 14 / 1 / 2010
Naar een nieuw Woonplan voor Midden-Drenthe: opzet, aanbevelingen en denkrichting, Beilen, 19 / 5 / 2010
Ontwikkelingsvisie Beilen, Bügel & Hajema adviseurs, 24 / 5 / 2004
Plannen DOMO, notitie Allard Gunnink, 27 / 10 / 2011
Verkeersmodel Midden-Drenthe: notitie varianten, gemeente Midden-Drenthe, 1e versie, 4 / 8 / 2009
Verkeersmodel Midden-Drenthe: technische rapportage, gemeente Midden-Drenthe, 1e versie, 4 / 8 / 2009
Visie op Beilen, IMOSS stedenbouw, landschap & buitenruimte, 11 / 3 / 2009
Watervisie Beilen-Oost, G.J.Pool, Leeropdracht Hogeschool Van Hall Larenstein, iov Waterschap Reest & Wieden, 9 / 6 / 2011
Westerbork Huisweide aan de Hoofdstraat; schetsprincipes, Hosper, 2010
Woningbouwmonitor: regio Noord en Midden Drenthe, gemeente Midden-Drenthe, 1 / 1 / 2011
Woningmarktonderzoek Midden-Drenthe: deel 1 bureau-onderzoek, ABF research, 12 / 2009
Woningmarktonderzoek Midden-Drenthe: deel 2 woningmarktonderzoek, ABF research, 12 / 2009
Woonplan 2012-2020, gemeente Midden-Drenthe, 6 / 2012

LITERATUURLIJST



131





133

Titel: het buurtschap groeit
Status: ruimtelijk concept en ontwikkelstrategie
Opdrachtgever: gemeente Midden-Drenthe

Opstellers: Dennis Moet & Remco Rolvink

 

© 2012 GIDZ, Delistraat 3, 2022 ZC Haarlem, Nederland, www.gidz.net

COLOFON



REMCO ROLVINK
RUIMTELIJKE  STRATEGIEËN,  CONCEPTEN  EN  ONTWERPEN 


