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Voorwoord
Landschap en leefbaarheid zijn twee begrippen die erg tot de verbeelding spreken. Iedereen heeft er
wel een beeld bij, maar er bestaat geen eenduidige definitie voor. Dit is waarom we het onderwerp
van dit afstudeerrapport zo interessant vinden: we kunnen er alle kanten mee op.
In het kader van onze afstudeeropdracht voor de opleiding Management van de Leefomgeving
(Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden), hebben we een onderzoeksrapport geschreven over
de regio De Marne in het noorden van de Provincie Groningen. Voor dit gebied hebben wij
uitgezocht hoe het unieke landschap ingezet kan worden om de leefbaarheid in het gebied een
impuls te geven. Op basis hiervan hebben we een aantal gebiedsmaatregelen uitgewerkt.
Wij hebben het onderwerp breed benaderd door zowel literatuuronderzoek te doen, als door het
houden van interviews met relevante personen die kennis van het gebied hebben, en het meerdere
malen bezoeken van het gebied. Op deze manier hebben we getracht een aantal van de
mogelijkheden die er zijn om het landschap te benutten om de leefbaarheid te verbeteren, op een
gedegen manier in kaart te brengen.
Graag willen we Els van der Laan en Jelmer Bokma van ruimtelijk adviesbureau Noordpeil bedanken
voor deze interessante afstudeeropdracht en de intensieve hulp die we in de plan van aanpak-fase
gehad hebben. Daarnaast hebben we veel gehad aan de feedback tijdens de gesprekken met onze
begeleiders vanuit Hogeschool van Hall Larenstein: Ineke Baan & Simon Matahelumual. Ook hun
willen wij daarvoor bedanken! Tenslotte gaat onze dank uit naar alle geïnterviewden, met in het
bijzonder Nienke Vellema van Groninger Dorpen. Zij heeft ons aan veel nuttige connecties geholpen.
Het afgelopen half jaar hebben we met veel motivatie en plezier aan dit onderzoek gewerkt. Wij
hopen dat u dit rapport kunt waarderen!
Leeuwarden, 14 juni 2018
Gijs Frederiks & Rudolf Mulder

Samenvatting
In dit rapport is er onderzoek gedaan naar het verbeteren van de leefbaarheid in het
Waddendijkenlandschap in De Marne (hierna: het projectgebied), door de landschappelijke
kenmerken van het projectgebied hiervoor te benutten. Het projectgebied kent uitdagingen op het
gebied van landschap en leefbaarheid. De leefbaarheid is redelijk goed te noemen, maar wordt wel
bedreigd door zaken als bevolkingskrimp. Op het gebied van landschap, zijn de bijzondere
landschappelijke kenmerken, zoals de (oude) dijken, kwelders en wierden, soms onvoldoende
herkenbaar en toegankelijk voor het publiek. Het ontbreken van een goede verbinding tussen deze
landschappelijke elementen speelt hierin ook mee.
De aanleiding van dit onderzoek wordt gevormd door de context van een afnemende leefbaarheid in
het Waddendijkenlandschap, in combinatie met de geringe samenhang tussen de landschappelijke
kenmerken en de mogelijkheid om deze landschappelijke kenmerken in te zetten om hiermee de
leefbaarheid een impuls te geven. Daarnaast heeft vraageigenaar Noordpeil onvoldoende zicht op
de mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden om de landschappelijke kenmerken van het
projectgebied in te zetten, om hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de
leefbaarheid. Dit vormt dan ook de probleemstelling van dit onderzoek.
Het doel van dit onderzoek is om voor het projectgebied maatregelen te formuleren, die een
bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid, door de landschappelijke kenmerken van
het gebied te benutten. Vanuit de doelstelling is een hoofdvraag geformuleerd voor dit onderzoek:
Met welke maatregelen kunnen de landschappelijke kenmerken van het projectgebied bijdragen aan
het verbeteren van de leefbaarheid?
Er zijn binnen dit onderzoek verschillende stappen genomen om antwoord te kunnen geven op de
hoofdvraag. Allereerst is er een theoretisch kader opgesteld. Dit kader beschrijft de definities van de
begrippen landschap en leefbaarheid, en licht tevens de samenhang tussen deze begrippen toe. Het
begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ speelt een sleutelrol tussen beide begrippen, want landschap en
leefbaarheid komen binnen dit begrip samen. Indicatoren die de ruimtelijke kwaliteit bepalen, zijn
namelijk voor een heel groot deel te linken aan zowel landschap als aan leefbaarheid. Het
theoretisch kader fungeert als meetlat, die bepaalt of een maatregel wel of niet bijdraagt aan het
verbeteren van de leefbaarheid. Dit wordt gedaan door te kijken of een maatregel scoort op de
indicatoren van de ruimtelijke kwaliteit. Om de maatregelen te bepalen is er zowel een
landschapsinventarisatie als een leefbaarheidsinventarisatie gedaan op basis van
literatuuronderzoek en interviews, om gericht te zoeken naar sterkten en zwakten op het gebied van
landschap en leefbaarheid. Zo zijn er in het projectgebied bijvoorbeeld vier verschillende
landschapstypen, bestaande uit landschapselementen die vertaald zijn naar sterkten en zwakten.
Door middel van een literatuuronderzoek naar (externe) relevante trends en ontwikkelingen zijn de
kansen en bedreigingen voor het projectgebied vastgesteld. De inventarisaties en het onderzoek
naar relevante trends en ontwikkeling, dienen als basis om alle sterkten, zwakten, kansen en
bedreigingen te kunnen formuleren en vormen hiermee een belangrijke input voor de SWOTanalyse. In de daaropvolgende confrontatiematrix zijn alle sterkten en zwakten tegenover de kansen
en bedreigingen gezet. Hieruit zijn verbanden ontstaan, op basis waarvan gebiedsmaatregelen
bepaald zijn.
De maatregelen waarmee de leefbaarheid van het projectgebied verbeterd kan worden met behulp
van de landschappelijke kenmerken, zijn hieronder uiteengezet.

1.
2.
3.
4.
5.

De aanleg van een buitendijkse wierde.
Het verplaatsen van het binnendijkse fietspad langs de zeedijk, naar de kruin van de zeedijk.
Het beter benutten van het uitgebreide waternetwerk.
Het binnen- en buitendijks realiseren van recreatieve verbindingen.
Het aanleggen van een interactieve wandelroute om de cultuurhistorie van het projectgebied
beter zichtbaar te maken.
6. Oude dorpskernen aantrekkelijk maken voor kwetsbare groepen.
7. De toegankelijkheid van het gebied rondom het Reitdiep verbeteren.
Deze maatregelen leveren allemaal een bijdrage aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit,
omdat ze de gebruikswaarde, belevingswaarde of toekomstwaarde van de plek van de te treffen
maatregel verbeteren. Daarnaast is er doormiddel van een scoringstabel gemeten in welke mate de
maatregel een bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit. Hier is er gekeken hoeveel de maatregel,
naast dat het een bijdrage levert aan de gebruiks-, belevings- of toekomstwaarde, bijdraagt aan het
economisch, sociaal, ecologisch en/of cultureel belang van het projectgebied. Wanneer de
ruimtelijke kwaliteit toeneemt, neemt de leefbaarheid ook toe. Dit betekent dat de maatregelen de
leefbaarheid van het projectgebied een impuls kunnen geven.
Op basis van het onderzoek worden er verschillende aanbevelingen gedaan waar in een
vervolgtraject rekening mee kan worden gehouden. Zo wordt het aanbevolen om de behandelde
methodiek opnieuw te doorlopen met een groep mensen, om zo tot meerdere en concretere
gebiedsmaatregelen te kunnen komen. Daarnaast is het verstandig om de geformuleerde
maatregelen te toetsen aan de doelstellingen en criteria van het Waddenfonds, om uiteindelijk in
aanmerking te kunnen komen voor de subsidiemogelijkheden vanuit het Waddenfonds. Ook wordt
het aanbevolen een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dit is van belang, omdat hieruit de
conclusie kan worden getrokken of een maatregel zowel ruimtelijk als financieel uitvoerbaar is.
Wanneer het bovenstaande proces succesvol verlopen is, kan er gestart worden met de definitieve
locatiekeuzes en gedetailleerde ontwerpen van de maatregelen.
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1. Inleiding
In het kader van het afstudeeronderzoek van
twee studenten aan Hogeschool Van Hall
N0.0RDPEIL
Larenstein is er een rapport geschreven over
De vraageigenaar van dit onderzoek is Noordpeil.
het verbeteren van de leefbaarheid in het
Noordpeil is een ontwerp-, onderzoeks- en adviesbureau,
dat actief is binnen de werkvelden landschap, erfgoed,
Waddendijkenlandschap in De Marne
cultuurhistorie, archeologie, recreatie en toerisme. Het
(Provincie Groningen), door de
uitgangspunt van Noordpeil is om samen met
landschappelijke kenmerken van dit gebied te
opdrachtgevers, bewoners en andere belanghebbenden
benutten. Dit is gebeurd in opdracht van
de structuur van het landschap te bepalen en deze
vraageigenaar Noordpeil. Hieronder worden
structuur en ruimtelijke kwaliteiten te gebruiken in
achtereenvolgend de vraageigenaar,
toekomstige ontwikkelingen (Noordpeil, z.d.).
achtergrondinformatie over het
Waddendijkenlandschap, de leefbaarheid van
het Waddendijkenlandschap, landschap als impuls voor de leefbaarheid, de aanleiding,
probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvragen uiteengezet.
Het Waddendijkenlandschap
Op de grens van de Provincies Noord Holland, Friesland en Groningen met de Waddenzee, is het
Waddendijkenlandschap gesitueerd. Dit landschap is door Noordpeil, Tresoar & Varenius (2017)
gedefinieerd als het geheel van de deelgebieden in figuur 1. Een grotere versie staat in Bijlage I.

Figuur 1. Overzichtskaart van het Waddendijkenlandschap (Noordpeil, Tresoar & Varenius (2017).
Alle deelgebieden liggen op de grens van het vasteland met de Waddenzee, en kennen uitgebreide
dijksystemen. Daarnaast worden de meeste deelgebieden gekenmerkt door de aanwezigheid van
terpen/wierden en kwelderwallen (Wesselingh, z.d.) .De dijkstructuren vormen in combinatie met
de weidsheid, stilte, grootschaligheid, duisternis, en het schrille contrast tussen zout en zoet langs
de zeedijken, samen de landschappelijke identiteit van het Waddendijkenlandschap (Noordpeil,
Tresoar & Varenius, 2017).
Onbenutte landschappelijke kenmerken
Noordpeil heeft bij een inventarisatie van dijksystemen in Noord Nederland ondervonden dat
bewoners uit de omgeving zich vaak niet bewust zijn van het feit dat ze zich in een veelzijdig
cultuurhistorisch landschap bevinden met een rijke geschiedenis. Veel mensen schatten het
8

Waddendijkenlandschap niet op waarde. De oorzaak hiervan is dat de bijzondere landschappelijke
kenmerken (zoals de (voormalige) dijken, kwelders en wierden) soms onvoldoende herkenbaar en
ontoegankelijk zijn voor het publiek (Noordpeil, persoonlijk contact, 08-01-2018). Een andere
oorzaak is de ruilverkaveling die in de twintigste eeuw plaatsvond, waarbij de agrarische grond
heringedeeld werd. Het Nederlandse agrarische gebied ging in deze periode van een kleinschalige
structuur, naar een grote, rationele structuur. Bij de herindeling zijn veel cultuurhistorische
elementen verloren gegaan (Niemeijer & Prins, 2011). In het Waddendijkenlandschap zijn
bijvoorbeeld oude dijken afgegraven, kwelderwallen geëgaliseerd en wierden afgegraven. Deze
elementen zijn in veel gevallen niet of minder herkenbaar in het huidige landschap (Wesselingh,
z.d.). Er is, kortom, weinig samenhang tussen de verschillende landschapselementen in het
Waddendijkenlandschap.
Leefbaarheid in het Waddendijkenlandschap
De leefbaarheid in sommige delen van het
Waddendijkenlandschap is niet optimaal.
Een belangrijke oorzaak hiervan is de
bevolkingskrimp die speelt in het
Waddendijkenlandschap. Vrijwel het hele
Waddendijkenlandschap is aangemerkt als
krimpregio of anticipeerregio, zoals te zien
is in figuur 2. In een krimpregio daalt het
aantal inwoners en in een anticipeerregio
zal het inwoneraantal in de toekomst gaan
dalen (Rijksoverheid a, z.d.).
Bevolkingskrimp heeft een negatief effect
op de leefbaarheid in het
Figuur 2. Krimpgebieden en anticipeergebieden in
Waddendijkenlandschap. De jongeren
Noord Nederland (Parlementaire Monitor, 2015).
trekken weg en de ouderen blijven achter,
waardoor de bevolkingsdiversiteit afneemt. Als gevolg van een lager bevolkingsaantal, verdwijnen
voorzieningen als sportclubs en scholen. De bevolkingskrimp leidt daarnaast ook tot leegstand van
huizen, boerderijen en winkelpanden. De werkgelegenheid neemt hierdoor af, evenals de
bedrijvigheid in de regio (Provincie Groningen a, z.d.).
Landschappelijke kenmerken als impuls voor de leefbaarheid
Uit de voorgaande tekst kan er gesteld worden dat er weinig samenhang is tussen de verschillende
landschapselementen in het Waddendijkenlandschap, en dat de leefbaarheid in dit gebied niet
optimaal is. Het is echter mogelijk om landschappelijke elementen in te zetten om de leefbaarheid te
verbeteren. Landschap en leefbaarheid komen samen binnen het begrip ruimtelijke kwaliteit.
Wanneer de ruimtelijke kwaliteit verhoogd wordt, is het mogelijk dat de leefbaarheid een impuls
krijgt (WeRKpartners, z.d.). Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk 3 (theoretisch kader).

Het begrip leefbaarheid
Het begrip leefbaarheid is een containerbegrip, dat in veel verschillende contexten op verschillende
manieren gebruikt wordt. In dit onderzoek wordt het begrip ‘leefbaarheid’ als volgt gedefinieerd:
Leefbaarheid is goed wonen, prettig samenleven, met goede en toegankelijke voorzieningen
(Kenniscentrum Noorderruimte, persoonlijk contact, 17-05-2018).
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Aanleiding
Noordpeil ziet een mogelijkheid om een projectplan op te starten met als doel om hiermee de
leefbaarheid in het Waddendijkenlandschap te bevorderen (Noordpeil, persoonlijke communicatie,
22-02-2018). De aanleiding van dit onderzoek wordt gevormd door de context van een afnemende
leefbaarheid in het Waddendijkenlandschap, in combinatie met de geringe samenhang tussen de
landschappelijke kenmerken in het gebied, en de mogelijkheid om deze landschappelijke kenmerken
in te zetten om hiermee de leefbaarheid een impuls te geven. Het maken van het projectplan biedt
daarnaast mogelijk kansen voor een subsidieaanvraag uit het Waddenfonds (zie bijlage II).
Afbakening onderzoeksgebied
De regionale verschillen binnen het Waddendijkengebied zijn vrij groot, zowel fysiek als cultureel
gezien. Om te voorkomen dat het onderzoek te groot van omvang wordt en de opdracht niet binnen
de gestelde tijd af te ronden is, wordt ervoor gekozen om enkel een bijdrage te leveren aan het
oplossen van de problematiek in een deelgebied van het Waddendijkenlandschap. Dit deelgebied is
de Marne, gelegen in de Provincie Groningen (zie figuur 3). Dit gebied is wat betreft de problematiek
representatief voor het gehele Waddendijkenlandschap, maar vormt in landschappelijk en cultureel
opzicht een losse eenheid. Daarnaast heeft Noordpeil dit gebied nog niet als losstaande eenheid
meegenomen in hun inventarisatie, maar wordt het gebied tot het Hogeland gerekend (Noordpeil,
Tresoar & Varenius, 2017). Bij het gebruik van het woord ‘projectgebied’ in de rest van het rapport,
wordt verwezen naar De Marne. Het projectgebied wordt uitgebreid beschreven in hoofdstuk 4.

Figuur 3. Het projectgebied.
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Probleemstelling
Voor dit onderzoek is de onderstaande probleemstelling geformuleerd:
Noordpeil heeft onvoldoende zicht op de mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden om de
landschappelijke kenmerken van het projectgebied in te zetten als bijdrage aan het verbeteren van
de leefbaarheid.
Doelstelling
De doelstelling die uit de probleemstelling voortvloeit is als volgt:
Het doel van dit onderzoek is om voor het projectgebied maatregelen te vinden die een bijdrage
leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid, door de landschappelijke kenmerken van het gebied
te benutten.
Onderzoeksvragen
Vanuit de doelstelling is een hoofdvraag geformuleerd voor dit onderzoek:
Met welke maatregelen kunnen de landschappelijke kenmerken van het projectgebied bijdragen aan
het verbeteren van de leefbaarheid?
Om de hoofdvraag goed te kunnen beantwoorden, zijn er een aantal deelvragen geformuleerd:
Deelvraag 1: Op welke manier is het landschap van invloed op de leefbaarheid?
Deelvraag 2: Wat zijn de kenmerken van het projectgebied wat betreft het landschap en de
leefbaarheid?
Deelvraag 3: Wat zijn de sterkten en zwakten van het projectgebied met betrekking tot het
landschap en de leefbaarheid?
Deelvraag 4: Wat zijn de kansen en bedreigingen voor het projectgebied met betrekking tot het
landschap en de leefbaarheid?
Deelvraag 5: Welke kansrijke verbanden ontstaan er wanneer de sterkten, zwakten, kansen en
bedreigingen tegenover elkaar worden gezet?
Eindproduct
Het eindproduct zal bestaan uit een onderzoeksrapport en een maatregelenkaart.
Onderzoeksrapport:
In het onderzoeksrapport staat de rapportage van het traject dat doorlopen is om tot de
maatregelenkaart te komen. Alle onderzoeksvragen zijn in dit rapport beantwoord.
Maatregelenkaart:
Het resultaat dat voortkomt uit het onderzoeksrapport is een maatregelenkaart waarin
gebiedsmaatregelen zijn opgenomen. De kaart geeft een impressie van in welke zones de bedachte
maatregelen ingezet kunnen worden. De maatregelenkaart is op A3 formaat in dit rapport verwerkt.
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Leeswijzer
Dit onderzoeksrapport bestaat uit 11 verschillende hoofdstukken. In hoofdstuk 2 zijn de methoden
toegelicht. Per deelvraag is er beschreven via welke werkwijze er antwoord wordt gegeven op de
deelvraag. Tevens is er in dit hoofdstuk een overzichtelijk schema opgenomen, die het traject naar
het eindresultaat duidelijk weergeeft. In hoofdstuk 3 is er een theoretisch kader opgebouwd,
waaraan de uiteindelijke resultaten gemeten kunnen worden. In het 4e hoofdstuk zijn de fysieke,
landschappelijke kenmerken van het projectgebied behandeld. Hierin is onder andere het ontstaan
van het projectgebied, de verschillende landschapstypen en de cultuurhistorische waarden
beschreven. Het 5e hoofdstuk houdt zich bezig met de sociale kenmerken van het projectgebied.
Hier wordt er leefbaarheid geïnventariseerd, wat gebeurt op basis van zowel literatuuronderzoek als
interviews. In hoofdstuk 6 worden maatschappelijke trends en ontwikkelingen beschreven, die van
invloed zijn op het projectgebied. Hoofdstuk 4, 5 en 6 zijn van belang voor de rest van het rapport.
Uit informatie die in deze hoofdstukken is opgenomen zijn namelijk de sterkten, zwakten, kansen en
bedreigingen geformuleerd als input voor de SWOT-analyse, die aan bod komt in hoofdstuk 7. De
SWOT-analyse wordt in hoofdstuk 8 gebruikt om een confrontatiematrix in te kunnen vullen. Deze
matrix zet de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen tegenover elkaar, wat resulteert in
verbanden op basis waarvan gebiedsmaatregelen zijn geformuleerd. De gebiedsmaatregelen zijn in
de conclusie uitgewerkt. Hierin is ook een maatregelenkaart opgenomen van het volledige
projectgebied. Het onderzoeksrapport is vervolgens afgesloten met aanbevelingen, een discussie, de
bronvermelding en de bijlagen.
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2. Methoden
In dit onderzoeksrapport is aan de hand van verschillende invalshoeken een bijdrage geleverd aan
het oplossen van de in het vorige hoofdstuk beschreven problematiek. De weg daarnaartoe is in dit
hoofdstuk beschreven.

2.1.

Traject

Het traject naar het eindresultaat is schematisch in het onderstaande figuur weergegeven:

Figuur 4. Traject naar het eindresultaat.
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2.2.

Uitgewerkte methoden

In deze paragraaf staat de tekstuele uitwerking van het schema in paragraaf 2.1. Per
onderzoeksvraag is de gevolgde methode beschreven. De uitwerking van de zeven gehouden
interviews staat in bijlage III t/m IX.

Deelvraag 1: Op welke manier is het landschap van invloed op de leefbaarheid?
In dit onderdeel is onderzoek gedaan naar de manier waarop het landschap van invloed is op de
leefbaarheid. Bij deze deelvraag gaat het niet om het projectgebied zelf, maar om een algemene
theoretische inventarisatie. Op basis van hoe het landschap de leefbaarheid beïnvloedt, valt vast te
stellen of een gebiedsmaatregel kansrijk is.
Werkwijze
1. Het vaststellen van de te hanteren definities van de begrippen landschap en leefbaarheid,
op basis van literatuuronderzoek en interviews.
2. Onderzoeken hoe de begrippen leefbaarheid en landschap met elkaar samenhangen op
basis van literatuuronderzoek.
3. Het vaststellen van hoe het landschap de leefbaarheid kan beïnvloeden.
Resultaat
Het resultaat is een beeld van de relevante theorie over landschap en leefbaarheid, en over de
beïnvloeding van de leefbaarheid door het landschap. Dit resultaat maakt duidelijk aan welke eisen
gebiedsmaatregelen moeten voldoen, om de leefbaarheid een impuls te geven. Het fungeert
daarmee als meetlat bij het bepalen van de maatregelen.

Deelvraag 2: Wat zijn de kenmerken van het projectgebied wat betreft het landschap en
de leefbaarheid?
In dit onderdeel is een uitgebreide inventarisatie gedaan naar de kenmerken van het projectgebied.
Deze kenmerken zijn ingedeeld in twee categorieën:
1. Landschapsinventarisatie: Onderzoek naar de landschappelijke kenmerken van het
projectgebied.
2. Leefbaarheidsinventarisatie: Onderzoek naar hoe het gesteld is met de leefbaarheid in het
projectgebied.
Landschapsinventarisatie
In dit onderdeel zijn de relevante landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken van het
projectgebied beschreven. Relevant betekent in dit geval dat er gericht gezocht is naar sterke en
zwakke punten van het landschap.
Werkwijze
1.
2.
3.
4.
5.

Het beschrijven van de ontstaansgeschiedenis van het projectgebied.
De landschapstypen binnen het projectgebied in kaart brengen.
Het beschrijven van de cultuurhistorische waarden van het projectgebied.
Het landgebruik binnen het projectgebied in kaart brengen.
Het bepalen van sterkten en zwakten

Voor al deze punten is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en interviews.
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Resultaat
Het resultaat van de landschapsinventarisatie bestaat, naast een algemeen beeld van het landschap
in het projectgebied, uit een aantal sterke en zwakke punten van het landschap. Deze sterke en
zwakke punten vormen samen een deel van de interne analyse (zie deelvraag 4).
Leefbaarheidsinventarisatie
In dit onderdeel is onderzocht hoe het gesteld is met de leefbaarheid in het projectgebied. Ook hier
is gericht gezocht naar sterke en zwakke kenmerken van de leefbaarheid.
Werkwijze
1.
2.
3.
4.

Het beschrijven van de leefbaarheid in zijn algemeenheid binnen het projectgebied.
Het beschrijven van positieve aspecten van de leefbaarheid binnen het projectgebied.
Het beschrijven van negatieve aspecten van de leefbaarheid binnen het projectgebied.
Het uiteenzetten van relevante initiatieven op het gebied van leefbaarheid. Relevant
betekent in dit geval dat de beschreven initiatieven en subsidiemogelijkheden in meerdere
gehouden interviews genoemd zijn.
5. Het bepalen van sterke en zwakke punten met betrekking tot de leefbaarheid in het
projectgebied.
Bij alle bovenstaande punten is de informatie verkregen op basis van literatuuronderzoek en op
basis van interviews. Bij punt 1 is, naast literatuuronderzoek en interviews, ook gebruik gemaakt van
de Leefbaarometer. De Leefbaarometer is een door de overheid opgezet meetinstrument om de
leefbaarheid van een gebied te bepalen, op basis van 100 indicatoren (Leidelmeijer et al., 2014).
Resultaat
Het resultaat van de leefbaarheidsinventarisatie bestaat, naast een algemeen beeld van hoe het met
de leefbaarheid in het projectgebied is gesteld, uit een aantal sterke en zwakke punten van de
leefbaarheid in het projectgebied. Deze sterke en zwakke punten vormen een deel van de inbreng
voor de interne analyse (zie deelvraag 3).

Deelvraag 3: Wat zijn de sterkten en zwakten van het projectgebied met betrekking tot
het landschap en de leefbaarheid?
In dit onderdeel zijn de sterkten en zwakten met betrekking tot het landschap en de leefbaarheid
van het projectgebied vastgesteld. Deze vormen samen de interne analyse van de SWOT.
Werkwijze
1. Op basis van de landschaps- en leefbaarheidsinventarisatie zijn een aantal sterke punten en
zwakke punten van het landschap en de leefbaarheid binnen het projectgebied bepaald.
2. De sterkten en zwakten van het landschap en de leefbaarheid zijn met elkaar samengevoegd
tot één overzicht.
Resultaat
Het resultaat van dit onderdeel is een overzicht van de samengevoegde sterkten en zwakten van het
projectgebied, op het gebied van landschap en leefbaarheid. Dit vormt de interne analyse. De
interne analyse is een deel van de SWOT (zie deelvraag 5).
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Deelvraag 4: Wat zijn de kansen en bedreigingen voor het projectgebied met betrekking
tot het landschap en de leefbaarheid?
In dit onderdeel zijn de kansen en bedreigingen voor het projectgebied met betrekking tot landschap
en leefbaarheid vastgesteld. Deze vormen samen de externe analyse van de SWOT.
Werkwijze
1. Het beschrijven van de meest relevante maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed
zijn op het projectgebied.
2. Op basis van de beschreven maatschappelijke ontwikkelingen zijn een aantal kansen en
bedreigingen voor het projectgebied bepaald.
3. De kansen en bedreigingen zijn met elkaar samengevoegd tot één overzicht.
Bij alle bovenstaande punten is de informatie verkregen op basis van literatuuronderzoek en op
basis van interviews.
Resultaat
Het resultaat van dit onderdeel is een overzicht van de kansen en bedreigingen voor het
projectgebied. Dit vormt de externe analyse. De externe analyse is een deel van de SWOT (zie
deelvraag 5).

Deelvraag 5: Welke kansrijke verbanden ontstaan
er wanneer de sterkten, zwakten, kansen en
bedreigingen tegenover elkaar worden gezet?
In dit onderdeel is uitgezocht welke verbanden er
ontstaan wanneer de sterkten en zwakten (interne
analyse) van het projectgebied, en de kansen en
bedreigingen (externe analyse) voor het projectgebied
tegenover elkaar worden gezet. Om de verbanden te
bepalen is gebruik gemaakt van een SWOT-analyse en
een confrontatiematrix.
SWOT-analyse
De afkorting SWOT staat voor strengths, weaknesses,
Figuur 5. Visuele weergave van een
opportunities en threats. In een SWOT worden de sterkten
SWOT-schema (Bakker, 2017).
en zwakten van binnen het gebied (interne analyse)
gekoppeld aan kansen en bedreigingen van buiten het gebied (externe analyse), zie figuur 5 (Van der
Linde, z.d.).
Werkwijze
1. Het bepalen van de relevante sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen die gebruikt
worden voor de SWOT. Dit is reeds beschreven bij deelvraag 2 en deelvraag 3.
2. Het samenvoegen van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen in een schema. Dit
schema is bestaat uit een vierkant met daarin vier vakken. Bovenaan staan de sterkten en
zwakten. Onderaan staan de kansen en bedreigingen.
Resultaat
Het resultaat van de SWOT bestaat uit een schema die de huidige situatie van het projectgebied laat
zien (figuur 5). Dit schema ligt aan de basis van de confrontatiematrix.
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Confrontatiematrix
Vanuit de SWOT is een confrontatiematrix gemaakt. Deze
matrix confronteert de belangrijkste sterkten en zwakten
van het projectgebied met de belangrijkste kansen en
bedreigingen voor het gebied. De confrontatiematrix laat
zien welke verbanden er bestaan tussen de verschillende
sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Deze
verbanden dienen als basis voor de gebiedsmaatregelen
(Van der Linde, z.d.).
Werkwijze
1. De confrontatiematrix is ingevuld aan de hand van het
schema in figuur 6.
2. De velden die een relatie met elkaar hebben, zijn
Figuur 6. Visuele weergave van een
confrontatiematrix (Bakker, 2017).
beoordeeld met een + (positief verband), ++ plussen
(zeer positief verband), een - (negatief verband) of -(zeer negatief verband). Indien er geen verband is, is er niets in het betreffende vak ingevuld.
Een verband is zeer positief of zeer negatief wanneer het verband kan bijdragen aan het
bereiken van de doelstelling*.
*Het doel van dit onderzoek is om voor het projectgebied maatregelen te vinden die een bijdrage
leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid, door de landschappelijke kenmerken van het
gebied te benutten.
Dit betekent dat alleen verbanden die kunnen leiden tot maatregelen in het landschap, met een ++
of een -- beoordeeld kunnen worden. Een verband kan namelijk ook positief of negatief zijn, zónder
dat er landschappelijke maatregelen mogelijk zijn voor het betreffende verband. Dit is verder
toegelicht in hoofdstuk 8. Bij de zeer positieve en zeer negatieve verbanden (++ of --) zijn
maatregelen in het landschap wel mogelijk, hoewel het bij een zeer negatief verband nuttig kan zijn
om af te wegen of het zinvol is om erin te investeren of om het los te laten. In het geval van de zeer
negatieve verbanden die uit deze confrontatiematrix voortkomen, is ervoor gekozen om alsnog
maatregelen voor deze verbanden uit te werken omdat die in dit geval toch kansrijk lijken.
Resultaat
Het resultaat van de confrontatiematrix bestaat uit een aantal zeer positieve en zeer negatieve
verbanden, die gebruikt zijn om de gebiedsmaatregelen te bepalen. Ieder zeer negatief of zeer
positief verband is toegelicht in een tabel, waarbij ook kort beschreven is welke maatregelen
getroffen kunnen worden aan de hand van het betreffende verband. Dit kan één maatregel zijn,
maar dit kunnen ook meerdere maatregelen zijn. Daarnaast kunnen sommige maatregelen
voortkomen uit verschillende verbanden.
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Beantwoording hoofdvraag: Met welke maatregelen kunnen de landschappelijke
kenmerken van het projectgebied bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid?
In dit onderdeel zijn de maatregelen die voortkomen uit de relevante verbanden tekstueel
uitgewerkt, en is er per maatregel toegelicht waarom de betreffende maatregel de leefbaarheid in
het projectgebied een impuls kan geven.
Werkwijze
1. Het tekstueel beschrijven van de maatregelen
die voortkomen uit de relevante verbanden
uit de confrontatiematrix.
2. Het toevoegen van referentiebeelden per
maatregel.
3. Bepalen in welke mate de maatregel bijdraagt
aan een betere leefbaarheid. Dit is gedaan
aan de hand van een scoringstabel, die
voortkomt uit de meetlat die in deelvraag 1
beschreven is.
4. Het opstellen van een overkoepelende
maatregelenkaart (figuur 7). Dit is een kaart
waarop alle gebiedsmaatregelen in het
projectgebied ingetekend zijn.
Figuur 7. Versimpelde weergave van
een maatregelenkaart.
De maatregelen zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en suggesties uit interviews. De
overkoepelende maatregelenkaart is gemaakt met de hand en met ArcGIS.
Resultaat
Het resultaat van dit onderdeel is een maatregelenkaart waarop alle mogelijke locaties voor de
gebiedsmaatregelen die de leefbaarheid een impuls kunnen geven zijn ingetekend.
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3. Theoretisch kader
Dit hoofdstuk beschrijft de definities van de centrale begrippen in dit onderzoek: landschap en
leefbaarheid. Daarnaast is de samenhang tussen deze begrippen toegelicht, binnen het begrip
ruimtelijke kwaliteit. De gebiedsmaatregelen moeten de leefbaarheid een impuls geven, door het
benutten van het landschap. Het theoretisch kader fungeert als meetlat, die bepaalt of een
maatregel wel of niet bijdraagt aan het doel van dit onderzoek.
Leefbaarheid
Het begrip leefbaarheid is een containerbegrip, dat in veel verschillende contexten op verschillende
manieren gebruikt wordt. Er is veel onduidelijkheid over wat leefbaarheid precies inhoudt, en over
welke zaken de leefbaarheid kunnen beïnvloeden. Jacobs (2000) stelt dat de definitie en uitwerking
van het begrip leefbaarheid vaak verschillen, maar dat de waardering van leefomstandigheden hierin
altijd een belangrijke rol speelt. In Van Kamp et al. (2013) wordt geconcludeerd dat leefbaarheid
zowel objectieve als subjectieve aspecten kent. Bij objectieve aspecten gaat het vooral over fysieke
en sociale kenmerken, zoals leegstand en werkloosheid. Bij subjectieve aspecten gaat het over
bijvoorbeeld perceptie van de leefomgeving of het veiligheidsgevoel van mensen (Van Kamp et al.,
2013). Er is echter geen interdisciplinaire definitie van het begrip leefbaarheid, en naar alle
waarschijnlijkheid zal die er voorlopig ook niet komen (Klaver, 2015).
Leidelmeijer definieert het begrip leefbaarheid als volgt:
Leefbaarheid is de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de mens aan
worden gesteld (Leidelmeijer, K en van Kamp, I, 2004).
Deze definitie kent gebreken, aangezien het voor een deel leunt op subjectieve, lastig te meten
aspecten. Toch wordt deze definitie door de Nederlandse overheid gehanteerd in de
Leefbaarometer, die gebaseerd is op 100 objectieve, meetbare criteria (Leidelmeijer & Van Kamp,
2004). Het tamelijk subjectieve karakter van deze definitie wordt ondersteund door de organisatie
Groninger Dorpen, die spreekt van een verschuiving in de zienswijze van het begrip leefbaarheid.
Voorheen werd er meer gefocust op het voorzieningenaanbod en de behoefte aan woningen bij het
bepalen van de leefbaarheid, terwijl er tegenwoordig meer gefocust wordt op wat mensen
persoonlijk belangrijk vinden (dit kunnen ook voorzieningen zijn). Dit wordt omschreven als de
overgang van ‘hardware’ naar ‘software’. Dat houdt in dat de eisen en wensen van bewoners steeds
belangrijker worden bij het bepalen van de leefbaarheid (Groninger Dorpen, persoonlijk contact, 2404-2018).
De hierboven gegeven definitie van leefbaarheid biedt ruimte voor zowel de objectieve als de
subjectieve aspecten van het begrip. Echter blijft de definitie van Leidelmeijer erg breed en weinig
concreet. Kenniscentrum Noorderruimte heeft deze definitie geoperationaliseerd tot een vorm waar
in dit onderzoek beter mee te werken valt:
Leefbaarheid is goed wonen, prettig samenleven, met goede en toegankelijke voorzieningen
(Kenniscentrum Noorderruimte, persoonlijk contact, 17-05-2018).
Er wordt in dit onderzoek ervanuit gegaan dat de eisen en wensen van de bevolking te vangen vallen
in de operationalisering van Kenniscentrum Noorderruimte. Dit maakt het begrip leefbaarheid
namelijk concreter en werkbaar. Daarom is dit de definitie waar mee gewerkt zal worden in dit
onderzoek.
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Landschap
Net als het begrip leefbaarheid, is het begrip landschap erg breed en bestaan er veel definities van.
Zo definieert Berendsen (2005) het begrip landschap als volgt:
Een deel van het aardoppervlak dat functioneert als een geïntegreerd geheel, waarbinnen statische
zowel als dynamische evenwichten zich voordoen tussen de componenten die het landschap vormen
(Berendsen, 2005).
Deze definitie geeft een redelijk idee van het begrip landschap, in fysieke zin. Bij het doen van
landschapsonderzoek is het van belang om te bepalen welke vormen van landschap er onderzocht
worden. Dit heeft namelijk invloed op de te hanteren onderzoeksmethoden en de manier waarop
kennis het beste vergaard kan worden. Bij dit onderzoek, waarbij landschap en leefbaarheid beide
een belangrijke rol spelen, ligt het voor de hand dat er niet enkel naar het fysieke landschap wordt
gekeken. Met inachtneming van dit feit, wordt het landschap in dit onderzoek als volgt gedefinieerd:
Een landschap is een gebied, zoals dat door mensen wordt waargenomen, waarvan het karakter
bepaald wordt door natuurlijke en/of menselijke factoren en de interactie daartussen (Braaksma &
Bos, 2007).
Samenhang tussen landschap en leefbaarheid
Hoewel landschap en leefbaarheid twee verschillende begrippen zijn, hangen ze ook met elkaar
samen. Hieronder is toegelicht op welke manieren het landschap en de leefbaarheid samenhangen,
en hoe het landschap de leefbaarheid positief kan beïnvloeden. Hierbij speelt het begrip ‘ruimtelijke
kwaliteit’ een sleutelrol. De ruimtelijke kwaliteit van een gebied bestaat uit de som van
gebruikswaarden, belevingswaarden en toekomstwaarden. Deze waarden kunnen elk worden
opgedeeld in vier categorieën: het economisch belang, het sociaal belang, het ecologisch belang, en
het cultureel belang. Het onderstaande schema geeft met behulp van een aantal indicatoren inzicht
in hoe de waarden met deze categorieën samenhangen (WeRKpartners, z.d.).
Tabel 1. Matrix ruimtelijke kwaliteit: Gebruiks- belevings- en toekomstwaarden opgedeeld in
categorieën (Kwaliteitsgids Groningen, z.d.)
Ruimtelijke
kwaliteit
Gebruikswaarde

Economisch belang

Sociaal belang

- Bereikbaarheid
- Stimulerende
effecten
- Gecombineerd
gebruik

- Toegang
- Eerlijke verdeling
- Inbreng
Keuzemogelijkheden

Belevingswaarde

- Imago en
uitstraling
- Aantrekkelijkheid

- Gelijkwaardigheid
- Verbondenheid
- Sociale veiligheid

Toekomstwaarde

- Stabiliteit en
flexibiliteit
- Agglomeratie
- Gebundelde
aantrekkelijkheid

- Iedereen aan boord
- Sociaal draagvlak

Ecologisch
belang
- Externe
veiligheid
- Schoon milieu
- Water in balans
- Ecologische
structuur
- Rust en ruimte
- Schoonheid
natuur
- Gezonde
leefomgeving
- Ecologische
voorraden
- Gezonde
ecosystemen

Cultureel belang
- Keuzevrijheid
- Culturele
verscheidenheid

- Eigenheid
- Schoonheid
cultuur
- Contrastrijke
omgeving
- Landschap
- Erfgoed
- Integratie
- Culturele
vernieuwing

Uit het schema wordt duidelijk dat de indicatoren die de ruimtelijke kwaliteit bepalen bij zowel de
gebruikswaarden, belevingswaarden als de toekomstwaarden, voor een heel groot deel indicatoren
zijn die te linken zijn aan landschap en leefbaarheid. De indicatoren die aan het begrip landschap te
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linken zijn, staan vooral onder ‘economisch belang’ en ‘ecologisch belang’, terwijl de indicatoren die
aan het begrip leefbaarheid te linken zijn vooral onder ‘sociaal belang’ en ‘cultureel belang’ staan.
Ook is er in veel gevallen sprake van overlap. Landschap en contrastrijke omgeving staan
bijvoorbeeld onder cultureel belang. Er valt dus te stellen dat landschap en leefbaarheid met elkaar
samenhangen, en deze begrippen samenkomen binnen het brede begrip ruimtelijke kwaliteit. Een
hoge ruimtelijke kwaliteit betekent dat een gebied optimaal gebruikt kan worden voor het beoogde
doel, robuust en duurzaam is, en daarbij aangenaam en aantrekkelijk is om te zien (Kwaliteitsgids
Groningen, z.d.). Wanneer het landschap een impuls moet geven aan de leefbaarheid, is er dus een
toename van de ruimtelijke kwaliteit nodig. De gebiedsmaatregelen zijn getoetst aan de indicatoren
in debovenstaande tabel, om te bepalen in hoeverre ze bijdragen aan een verbeterde leefbaarheid.
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4. Landschappelijke kenmerken
In dit hoofdstuk is de inventarisatie naar de landschappelijke kenmerken van het projectgebied
uitgewerkt. Het hoofdstuk is hierbij verdeeld in verschillende onderdelen. Om erachter te komen
hoe het gebied is opgebouwd wordt er onderscheid gemaakt tussen vier verschillende
landschapstypen die de ontstaanswijze van het projectgebied door de eeuwen heen verduidelijkt.
Tot elk van deze vier landschapstypen behoren verschillende kenmerkende cultuurhistorische
waarden die in paragraaf 4.4 aan bod komen.

4.1.

Het projectgebied

De Marne is een zeekleigebied in de regio Noordwest-Groningen, dat voor een groot deel binnen de
gemeente De Marne valt. De kern van de Marne wordt gevormd door een voormalig schiereiland
met wierden (terpen). Deze kern wordt omringd door recenter polderland. De Marne wordt aan de
westkant begrenst door het Lauwersmeergebied en wordt aan de noordkant begrenst door de
Waddenzee (Knottnerus, z.d.). Het Lauwersmeergebied met een oppervlakte van ca. 9000 ha. heeft
de status Nationaal Park en valt hierbij onder de Natuurbeschermingswet en de Europese
Vogelrichtlijn. De voormalige Lauwerszee heeft zich na de afsluiting van de Waddenzee in 1969
gevormd tot een natuurgebied met een broed- en leefgebied voor vele vogels. Het Reitdiep vormt
aan de zuidkant de scheiding met het Humsterland. Het oostelijke gedeelte van de Marne grenst aan
het Hogeland. Hier wordt de grens gevormd door de voormalige monding van de Hunze. Rivier de
Hunze slibde rond de elfde of twaalfde eeuw dicht (Knottnerus, z.d.). De Marne is in totaal 2500 jaar
continu bewoond geweest, en wordt daarom beschouwd als het oudste cultuurlandschap van
Nederland (Stichting Marnelandschap, z.d.). Een overzicht van de plaatsnamen is opgenomen in
bijlage X.

4.2.

Ontstaansgeschiedenis

De Marne is een vrij recent zeekleilandschap. Oorspronkelijk vormde het landschap één geheel met
het Westerkwartier, een landstreek ten zuiden van het projectgebied. De Marne is een goed
voorbeeld van hoe noordelijke kuststreken zijn ontstaan door de invloeden van de zee, en
vervolgens door de mens in cultuur zijn gebracht. De vorming van het zeekleilandschap brengt ons
terug naar het vroege Holoceen (vanaf ca. 10.000 jaar geleden). Ten noorden van waar de huidige
Waddeneilanden liggen ontstond er een lange duinenrij, met daarachter uitgestrekte
veenmoerassen. Het Holoceen ging gepaard met een warmer klimaat. Dit zorgde ervoor dat de
ijskappen begonnen te smelten, waardoor de zeespiegel begon te stijgen (Wesselingh H, z.d.). Door
deze stijgende zeespiegel vonden er doorbraken in de kustbarrière plaats en ontstond de
Waddenzee. Onder invloed van getijdenwerking zorgde het dynamische proces van opslibbing
ervoor dat zeeklei werd afgezet en er kwelderwallen ontstonden. De huidige buitendijkse kwelders
worden, in tegenstelling tot wat er vroeger wel gebeurde, niet langer stelselmatig ingepolderd. Deze
kwelders maken nu deel uit van het getijdenlandschap van de Waddenzee en hebben ze hun vorm te
danken aan de eerdere systematische landaanwinningswerken. De kwelders maken deel uit van het
UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. De ontstaansgeschiedenis van het projectgebied is tot op de
dag van vandaag nog terug te zien in het landschap, bijvoorbeeld wanneer men kijkt naar de ligging
van dorpen op de wierden, kwelderwallen, de onregelmatige blokverkaveling en kronkelende
waterlopen- en wegen (Stichting Marnelandschap, z.d.).

4.3.

Landschapstypen

Onder invloed van de zee en door ingrepen van de mens is het landschap van de Marne geleidelijk
aan ontstaan. De combinatie hiervan heeft geresulteerd in een divers landschap waarbij
landschappelijke verschillen zijn ontstaan die tot op het heden nog te herkennen zijn. Omdat er in
22

het projectgebied sprake is van verschillen in het reliëf, de waterhuishouding en de samenstelling
van de bodem heeft de mens het projectgebied op verschillende manieren aangepast en in gebruik
genomen. Het resultaat hiervan is een gebied waarin verschillende landschapstypen zijn te
onderscheiden met eigen cultuurhistorische, visuele en functionele kenmerken (Bestemmingsplan
buitengebied, 2008).
In het projectgebied komen vier verschillende landschapstypen voor:
1.
2.
3.
4.

Voormalige zee-armen;
Oude kwelderlandschappen;
Kustpolders;
Waddenzee.

Overzichtskaart landschapstypen gemeente de Marne
Op de onderstaande kaart is te zien waar de vier verschillende landschapstypen zich in gemeente de
Marne bevinden. Duidelijk zichtbaar is het oude kwelderlandschap wat de grootste oppervlakte van
het projectgebied beslaat, met daaromheen aan de noordkant de jongere kustpolders en aan de
zuid- en westkant de voormalige zee-armen.

Figuur 8. Weergave van de vier landschapstypen in gemeente de Marne (Libau, 2013).
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Voormalige zee-armen
In het projectgebied zijn er twee deelgebieden die behoren tot het landschapstype voormalige zeearmen. Dit is het Reitdiep, gesitueerd aan de zuidkant van het projectgebied en het Land van Aagt,
ten oosten van het projectgebied.
1. Het Reitdiep
Het landschap rondom het Reitdiep is een
onbebouwd, open en weids landschap. De
voormalige zee-arm en vaarverbinding
tussen de Waddenzee en Groningen heeft
een meanderende loop en wordt omgeven
door brede oevers met rietkragen
(Bestemmingsplan buitengebied, 2008).
Het dijkenstelsel rondom het
Reitdiepgebied, bestaande uit de oude
polderdijken en de Reitdiepdijken, zorgt
voor duidelijke begrenzingen in het gebied.
De open, weidse en onbebouwde polders
Figuur 9. Het Reitdiepgebied (Bomenbeleidsplan, z.d.).
rondom het Reitdiep worden voornamelijk
als akkerbouwgronden gebruikt. Er is sprake van een van oudsher relatief grootschalige verkaveling
met weinig beplanting in het gebied. Hiernaast is er sprake van een redelijke natuurwaarde in het
gebied. Het gebied is, recreatief gezien, beperkt toegankelijk. Dit komt mede door het ontbreken
van recreatieve verbindingen of routes. Afwatering van de binnendijkse gebieden richting het
Reitdiep vindt van oudsher plaats via sluizen (zijlen) in cultuurhistorische zijldorpen als Schouwerzijl
(Bestemmingsplan buitengebied, 2008).
2. Het Land van Aagt
Het Land van Aagt is een voormalige
zeeboezem van de Hunze. Deze voormalige
zeeboezem vormt een landschapstype dat is
gevormd door de dynamiek van eb en vloed.
Tijdens de Middeleeuwen is het gebied
volledig opgeslibd, bedijkt en ontgonnen
(Libau, 2013).
Het Land van Aagt wordt gekenmerkt door
een weids en open landschap, waarbij
bebouwing en beplanting weinig voorkomt.
Opmerkelijk is de begrenzing van dit gebied.
Aan de oostkant is er door de kwelderwal en Figuur 10. Het Land van Aagt (Bomenbeleidsplan, z.d.).
de voormalige dijken sprake van een harde begrenzing, terwijl de overgang aan de westkant richting
de oude kweldervlakten juist vloeiend zijn. In het landschap zelf is er een fijnmazig systeem van
meanderende waterlopen achtergebleven waarbij er aan de noordzijde ook diverse vertakkingen
hiervan te zien zijn (Bomenbeleidsplan, z.d.). Deze meanderende waterlopen worden ‘maren’
genoemd en zijn ontstaan doordat rivier de Hunze zich tussen Eenrum en Kloosterburen een weg
zocht naar de Waddenzee (Gemeente de Marne, 2011). De maren maken het mogelijk om per boot
veel verschillende dorpen van het projectgebied te kunnen bereiken. De verkaveling in het gebied is
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regelmatig en blokvormig, met uitzondering van de kavels die grenzen aan de meanderende
waterlopen (Bomenbeleidsplan, z.d.).
De oude kwelderlandschappen
De oude kwelderlandschappen vormen het centrale deel van het projectgebied, en zijn hiermee
zoals eerder benoemd het type landschap dat de grootste oppervlakte van het hele projectgebied
beslaat (Libau, 2013). Dit landschapstype ligt tussen twee verschillende landschappen in: aan de
noordzijde grenst het oude kwelderlandschap namelijk aan de kustpolders langs de Waddenkust,
terwijl het gebied aan de zuidzijde wordt begrenst door gebieden van de voormalige zee-armen
(Reitdiep en Land van Aagt) waarbij er sprake is van een onregelmatig en fijnschalig
verkavelingspatroon (Welstandsnota gemeente de Marne, 2004).
De oude kwelderwallen hebben een richtinggevende structuur waarbij de lagere kweldervlakten,
gelegen tussen de hogere kwelderwallen, oost-west gesitueerd zijn. Op de kwelderwallen zijn
dorpen gevestigd met opgaande beplantingsstructuren. Op de tussenliggende kweldervlakten liggen
boerderijen op een regelmatige afstand van elkaar verspreid. Omdat er op de kweldervlakten over
het algemeen weinig beplanting is worden de boerderijen (met hun erfbeplantingen) gezien als
groene eilanden in de weidse omgeving. Het gebied is voornamelijk in gebruik als grasland.
Het verkavelingspatroon is sterk afwisselend en wordt gekenmerkt door percelen die begrensd
worden door meanderende sloten (figuur 11). Richting de kust wordt de verkaveling steeds
regelmatiger (Libau, 2013). Het oude kwelderlandschap bevat een stelsel van maren en diepen
(watergangen). Deze watergangen zijn van belang voor een goede waterafvoer van de
landbouwgronden, maar zijn ook van belang voor de flora en fauna en maken (vaar)recreatie in het
gebied mogelijk (Bomenbeleidsplan, z.d.). Wierden komen veelvuldig in de oude
kwelderlandschappen voor (zie 4.4 Cultuurhistorische waarden voor verdere toelichting) (Libau,
2013). De ligging van de wierdedorpen is gekoppeld aan de ligging van de (voormalige)
kwelderruggen. Het landschapsbeeld wordt in sterke mate bepaald door de ligging en vorm van de
dorpen, kernen en gehuchten (Welstandsnota gemeente de Marne, 2004).

Figuur 11. Verkaveling grenst onregelmatig aan de meanderende maren.
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De kustpolders
Aan de noordzijde van het gebied komen de kustpolders voor. De kustpolders worden omgeven
door een reeks van parallelle dijken met de huidige zeedijk als belangrijke scheidingslijn en
overgangszone van land naar water, en dus van cultuurlandschap naar een uniek UNESCO
Werelderfgoed Waddenzee gebied. Het kustpolderlandschap is een landschap met veel openheid en
lange landschapslijnen (Landschapsbeheer Groningen, persoonlijk contact, 24-05-2018). Het
verkavelingspatroon van de kustpolders is verschillend ten opzichte van de verkavelingspatronen in
de andere landschapstypen. Er is afwisselend sprake van een noord-zuid gerichte blok- of
strokenverkaveling, haaks liggend op de oude zeedijken. Er staan vrijwel geen boerderijen in het
grootschalige en open landschap van de jonge kustpolders (Libau, 2013). Het grootschalige karakter
is te danken aan de afmetingen van de kavels, de afstand tussen de oude dijken, de afstand tussen
de aanwezige bebouwing en het ontbreken van structurele beplantingen langs wegen
(Welstandsnota Gemeente de Marne, 2004). De boerderijen zijn voornamelijk gebouwd op de
binnendijkse gebieden van de voormalige zeedijk (te zien op figuur 12) in het oudland (Jongmans et
al, 2013). Door het oud-Ommelander landrecht zijn er na verloop van tijd grootschalige boerderijen
in het gebied ontstaan. Het recht van landaanwinning zorgde er namelijk voor dat de
grondeigenaren het recht hadden om nieuw aangeslibde grond dat grensde aan hun eigen grond in
eigendom te nemen. De boeren konden hierbij het land op eigen kosten inpolderen. De
desbetreffende grondeigenaren zorgden zelf voor het onderhoud van het land en de dijken. Het
oud-Ommelander landrecht verklaart hiermee ook het veelvuldig voorkomen van de opstrekkende
verkavelingen in het gebied (Libau, 2013). Bedrijven met een oppervlakte van meer dan 100 hectare
komen in het gebied veel voor. De percelen worden voornamelijk als akkerbouwgronden in gebruik
genomen en zorgen voor een hoge economische waarde van het gebied (Jongmans et al, 2013).

Figuur 12. Opstrekkende verkaveling tussen voormalige zeedijk en huidige zeedijk en binnendijks
gesitueerde boerderijen ten noorden van Kloosterburen.
De verbinding tussen de dorpen en de zeedijk is matig te noemen. Dit komt niet ten goede van de
recreatie en de toegankelijkheid in dit gebied. De dorpen in het projectgebied liggen veelal met de
rug naar de zee toe. Hiernaast hebben inwoners vrijwel allemaal wat met hun regio, maar bijna
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niemand daarvan heeft wat met het wad terwijl dit een zeer interessant gebied is (Gemeente De
Marne, persoonlijk contact, 23-05-2018). Het is voor bezoekers onduidelijk hoe men vanuit de
dorpen, via de voormalige zeedijk, door de kustpolder heen bij de huidige zeedijk komt, om zo
bijvoorbeeld de zeedijk, de kwelders of het wad te kunnen beleven.
Kansen voor ontwikkeling liggen bij de landbouwpercelen in de kustpolders, die vaak worden
doornsneden door kavelpaden. Dit zijn toegangswegen die de boer gebruikt om de
landbouwpercelen op te kunnen, welke vaak tot aan de zeedijk liggen. Uit een interview met
coöperatie Klooster & Buren (persoonlijk contact, 23-05-2018) kwam naar voren dat het voor een
bezoeker wel mogelijk is deze paden te betreden, maar dat een bezoeker hiervoor de privéwegen
(de kavelpaden) van de boer moet gebruiken. Voor de bezoeker is het echter vaak onduidelijk waar
de deze kavelpaden tussen de kustpolders en de zeedijk precies liggen, en of ze daarnaast openbaar
en dus toegankelijk zijn voor wandelaars of fietsers.
De Waddenkust
De getijdenwerking, de stromingen en de wind hebben gezorgd voor de vorming van de waddenkust
en de opgeslibde kwelders aan de voet van de zeedijk. De kwelders werden voorheen in cultuur
gebracht, de werkwijze waarmee dit gebeurde, is in de vorm van een patroon (figuur 13) nog goed
zichtbaar in de buitendijkse kwelders. De actieve landaanwinning in de kwelders werd gestimuleerd
door het aanleggen van zogeheten bezinkvelden (Libau, 2013). Deze bezinkvelden zorgden ervoor
dat de sedimentatie van de klei, afkomstig vanuit de Waddenzee, werd bevorderd. Het buitendijkse
gebied werd verdeeld in vakken met een afmeting van ongeveer 400 bij 400 meter. De velden
worden aan de zeezijde begrensd door een dubbele rij palen waartussen rijshout (zoals
wilgentakken) is gevlochten. Deze palenrij wordt ook wel de rijzendam genoemd en zorgt ervoor dat
de golfslag van het zeewater gebroken wordt. In de velden zijn er toevoer- en uitwateringsgeulen,
sloten en greppels aanwezig (Jongmans et al, 2013). In de greppels komt het water tot stilstand en
kan de sedimentatie plaatsvinden. Het slib dat door de greppels werd opgevangen werd enkele
malen per jaar over de kwelders verspreid (Cultureel erfgoed, z.d.). Sinds de 2e helft van de 20e eeuw
worden de buitendijkse kwelders niet meer in cultuur gebracht. Deze manier van landaanwinning
werd destijds gestopt door de overheid, omdat de Waddenzee beschermd natuurgebied werd.
Omdat de bezinkvelden nu niet meer onderhouden worden zullen ze in de toekomst langzaam in
hun geheel overslibd worden (Jongmans et al, 2013). De huidige buitendijkse waddenkust beschikt
over een waterrijk natuurlandschap met veel flora en fauna, waar de mens minimaal invloed op
heeft (Bestemmingsplan buitengebied, 2008).

Figuur 13. Schematisch overzicht van de bezinkvelden + overzicht bezinkvelden ten noorden van
Kloosterburen.
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4.4.

Cultuurhistorische waarden

Vrijwel het hele projectgebied zoals het er nu bij ligt is ontstaan mede door toedoen van de mens.
Deze menselijke invloeden zorgen voor een aaneenschakeling van cultuurhistorische elementen. Bij
een bezoek aan het gebied zijn voornamelijk de (oude) (zee)dijken, kwelders en wierden opvallende
cultuurhistorische waarden van het landschap.

Kwelders
Kwelders zijn dynamische zones op de grens van land en zee. Het zijn buitendijks gelegen begroeide,
zoute of brakke gebieden. Kwelders liggen bij laagwater droog, en kunnen bij hoogwater (deels)
overstromen. Kwelders hebben de belangrijke functie om de kustgebieden te beschermen tegen de
zee. De buitendijkse kwelders breken namelijk de kracht van de hoge golven voordat ze de dijk
bereiken (Rijkswaterstaat, z.d.). Onder invloed van de getijdenwerking in combinatie met een
oostelijke stroming en een overheersende westenwind slibden in de kwelders hoger gelegen
kwelderwallen op, met daartussen lagere kweldervlakten (Libau, 2013). Het Marnelandschap bestaat
uit zeer oude opeenvolgende kwelderwallen, die van elkaar gescheiden zijn door de tussenliggende
lagere kweldervlakten (figuur 14) (Libau,2013).
Vanaf ongeveer de zesde eeuw voor Christus raakten de kwelders van het toen nog grotendeels
onzichtbare projectgebied hoger opgeslibd waarna de eerste mensen zich er vestigden.
Vermoedelijk was de eerste bewoning van deze gebieden seizoensgebonden. De kwelders werden ’s
zomers door boeren uit onder andere Drentse zandgebieden gebruikt om hun vee er te laten grazen.
Nadat dit enkele generaties was voortgezet, vestigden men zich permanent op de hoger gelegen
kwelderwallen. Geleidelijk aan werden de woonplaatsen opgehoogd met verschillende materialen.
In eerste instantie ontstonden er hierdoor afzonderlijke opgehoogde stukken, maar na verloop van
tijd groeide de afzonderlijke opgehoogde woongedeeltes aan elkaar waardoor er uiteindelijk
zogenoemde wierden (terpen) ontstonden.
De opslibbing van de kwelders zette
voort. De oude kwelders slibden hoger
op en het Marnelandschap breidde
zich hierdoor uit met nieuwgevormde
kwelders. In het projectgebied werden
er op regelmatige afstanden
kwelderwallen gevormd die oost-west
lopen. Een voorbeeld hiervan is de
oudste en meest zuidelijke kustlijn,
waarop de dorpen Panser (nabij
Zoutkamp) en Schouwen liggen
(kwelderwal 1, figuur 4). Boven deze
kwelderwal ligt een kleinere
Figuur 14. Overzicht kwelderwallen projectgebied met:
bolvormige kwelderwal waarop
1. Oudste kwelderwallen
Warfhuizen is ontstaan. Nieuwe
2. Centrale kwelderwal
kwelders vormen zich langs beide
3. Haakvormige kwelderwallen
oevers van de Hunze (Libau, 2013). Op
de oostelijke oever van de Hunze ontstaat een kwelderwal in de zuid-noordelijke richting rondom de
dorpen Mensingeweer en Eenrum. Hierna ontstond er een kwelderwal die zich in een oostwestelijke richting uitstrekte van Wehe- den Hoorn tot aan Vierhuizen. Deze kwelderwal wordt
gezien als de centrale kwelderwal van de Marne, de belangrijkste dorpen liggen hierop of nabij grote
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wierden. Tot slot vond de vorming van de meest noordelijk gelegen kwelderwal plaats, deze
kwelderwallen worden de haakvormige kwelderwallen genoemd. Een voorbeeld hiervan is de
kwelderwal van Hornhuizen en Kloosterburen, die rond het jaar 1100 als haakvormige kwelderwal
naar het oosten is uitgebreid. Tevens werd in 1100 op de noordelijke haakwal een zeedijk
gerealiseerd. Dit zorgde ervoor dat de noordelijke Hunzeloop werd afgesloten van de Wadden. De
binnendijkse kwelders staan niet langer meer in verbinding met de zee, binnendijkse opslibbing was
sindsdien dus niet meer mogelijk. Het proces van opslibbing zette zich buitendijks wel voort. Hier
ontstond de meest noordelijke haakwal. Ook op deze haakwal werd er een dijk gerealiseerd. Deze
dijk heet de Oudedijk en vormt de oorsprong voor de dorpen Pieterburen en Westernieland. De
nieuwere opgeslibde en ingepolderde stukken land liggen hoger ten opzichte van de eerdere
ingepolderde, oudere en inmiddels wat meer ingeklonken land (Libau,2013).

Wierden
Het projectgebied kenmerkt zich door de aanwezigheid van wierden (terpen). Deze karakteristieke
kunstmatige woonheuvels vormen een belangrijk onderdeel van een rijke geschiedenis
(Landschapsbeheer Grongingen, z.d.). De eerste wierden in het projectgebied zijn 2500 jaar geleden
ontstaan. Wierden (terpen) zijn ophogingen in het landschap, ter bescherming tegen hoogwater
vanuit de Waddenzee. De Wierden zijn opgehoogd met kleiplaggen die op de kwelder verzameld
werden. Ook werd er mest en organisch afval gebruikt om de wierden op te hogen (Jongmans et al,
2013). Veel van de oudere wierden hebben zich ontwikkeld vanuit nederzettingen op de
kwelderwallen. Deze kwelderwallen zijn relatief hooggelegen, maar overstroomden toch zo nu en
dan.
Doorgaans zijn wierden gesitueerd aan
de rand van een zeeboezem of een
getijdengeul. Dit heeft te maken met de
betere mogelijkheden voor visserij. De
lagere delen van de wierden werden
gebruikt als weide- en hooiland.
Akkerbouw werd vanwege de
geschiktere omstandigheden op de
hogere gronden uitgeoefend. Groepjes
van huiswierden zijn in veel gevallen
uitgegroeid tot dorpswierden, met
karakteristieke silhouetten (Libau,
Figuur 15. Radiair wierdedorp Groot Maarslag, net
2013). Op deze grotere,
buiten het projectgebied ten noorden van Houwerzijl
aaneengegroeide wierden ontstond er
(Nederland paardenland, z.d.).
in de loop der tijd ook bebouwing
zonder agrarische doeleinden voor handelaren, ambachtslieden en landloze arbeiders
(Welstandsnota gemeente de Marne, 2004). De bouw van de wierden op de kwelderwallen heeft
ervoor gezorgd dat er zich verschillende reeksen van dorpen in het landschap vormden, en dit geeft
het aanzien van de wierden in het oude kwelderlandschap van het projectgebied goed weer (Bosch
Slabbers & Arcadis, 2005). Er zijn twee verschillende typen wierden te onderscheiden: wierden met
een radiaire structuur en wierden met een orthogonale structuur. Wierden met een radiaire
structuur zoals Groot Maarslag (zie figuur 5) zijn rond van vorm. Perceelsscheidingen lopen vanuit
het midden straalsgewijs naar de rand van de wierde. Rondom de wierde loop een ossenweg. Over
deze ossenweg werd destijds het vee naar de omliggende weiden gebracht. Eenrum is een
voorbeeld van een radiaire wierde uit het projectgebied, echter ligt de wierde die in figuur 15 te zien
is niet in het projectgebied maar wordt hier vanwege de nog steeds duidelijke radiaire structuur wel
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als voorbeeld getoond. In tegenstelling tot de radiaire wierden zijn de orthogonale wierden
rechthoekig gestructureerd en komen deze wel veelvuldig voor in het projectgebied. Voorbeelden
van deze wierden zijn de kerkdorpen Vierhuizen, Ulrum, Leens en Wehe.
Het vermoeden bestaat dat de orthogonale wierden later dan de radiaire wierden zijn gevormd.
Oorspronkelijk beschikte elke wierde over een grote dobbe, geplaatst in het midden van de wierde.
Deze dobbe vormde de gemeenschappelijke drinkwatervoorziening voor het vee. Dit was nodig
wanneer het water in de omgeving van de wierde als gevolg van overstromingen zout of brak was
geworden. Nadat de kerstening had plaatsgevonden werd er in het midden van de wierde vaak een
kerk gebouwd, met daaromheen een gemeenschappelijke begraafplaats. Van oorsprong kenmerken
de wierdedorpen zich door een abrupte overgang van de bebouwde kom naar het landschap. Op
enkele plaatsen in het projectgebied zijn de wierden in de loop van de tijd uitgegroeid tot grotere
dorpen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de abrupte overgang tussen bebouwing en landschap steeds
minder werd. Dit gebeurde als gevolg van een veranderende inrichting van de dorpsranden ten
opzichte van hoe het in het verleden gebeurde (Welstandsnota gemeente de Marne, 2004). In het
projectgebied zijn er ook nog enkele onbebouwde wierden te vinden. Een voorbeeld hiervan is het
Wierdedorp Vliedorp (figuur 16), een dorpje met enkele huizen, boerderijen, een pastorie en een
kerk. Dit voormalig wierdedorp is tot ongeveer het eind van de 18e eeuw bewoond geweest. Op dit
moment is de (deels afgegraven) wierde overgebleven met daarop nog 12 grafstenen (Het Groninger
Landschap, z.d.).

Figuur 16. Voormalig wierdedorp Vliedorp, ten noorden van Houwerzijl (Frederiks, 2018).

Dijken
De eerste dijken in het projectgebied zijn aangelegd door wierdebewoners, rond de akkers om de
wierde heen. Voor de eerste systematische inpolderingen, zijn de kloosters de grootste drijfveren.
Kloosterlingen hielden zich actief bezig met de aanleg en het onderhoud van dijken, en de afvoer van
overtollig water door maren en zijlen/uitwateringssluizen (Libau, 2013). De bedijkingen van het
projectgebied hadden in eerste instantie een defensief karakter. De landbouwgronden dienden in de
zomer namelijk beschermd te worden tegen schadelijke overstromingen van zout zeewater. In de
late middeleeuwen (rond de elfde en twaalfde eeuw) begon men met het realiseren van offensieve
dijken. Deze dijken zorgden voor het inpolderen van nieuwe stukken land en het afdammen van
grote getijdenkreken. De stukken grond die door aanwas en door de dichtslibbing van verschillende
geulen niet tot nauwelijks meer overstroomden weren bedijkt, en hierna verder in cultuur gebracht.
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Figuur 17. Overzicht van alle verdwenen en bestaande dijken in het projectgebied.
Bedijking van het projectgebied
Noordkant
De realisatie van de Oude Zeedijk behoort tot de oudste bedijking van het projectgebied. Deze
zeedijk ligt langs de noordkust van het projectgebied. Over de precieze periode van de aanleg zijn
geen nauwkeurige gegevens bekend, maar men weet wel zeker dat de bedijking nog voor het einde
van de twaalfde eeuw heeft plaatsgevonden. De Oude Zeedijk loopt van Vierhuizen via
Kloosterburen richting Uithuizen (ten noordoosten van de stad Groningen). Tussen Vierhuizen en
Kloosterburen is de Oude Zeedijk gerealiseerd op de haakvormige kwelderwal. De realisatie van dit
dijktraject zorgde voor de afdamming van de in de twaalfde eeuw verzande Hunzeboezem (Libau,
2013). Van twee andere haakvormige kwelderwallen werd er ook slim gebruik gemaakt door ze als
basis te gebruiken voor de realisatie van de nieuwe zeedijken. Een van deze dijken is het dijktraject
langs de dorpen Kleine Huisjes en Broek. Deze dijk werd gerealiseerd rond het jaar 1250. Op de
andere noordelijkere gelegen kwelderwal werd de volgende dijk gerealiseerd. Deze dijk ligt net ten
noorden van de dorpen Pieterburen en Westernieland, en is gerealiseerd rond het jaar 1350.
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De buitendijkse gebieden langs het dijktraject
over de haakvormige kwelderwallen slibden
verder op. Met het oud-Ommelander
landrecht werden deze gebieden na verloop
van tijd verder ingedijkt en ontstonden er op
deze manier veel nieuwe polders. De
Lauwerzeemolenpolder (figuur 18) tussen
Vierhuizen en Hornhuizen is hier een goed
voorbeeld van. Deze polder bestaat uit
meerdere kleine polders (Vierhuizenpolder,
Hornhuizenpolder en de Westpolder) die door
middel van verschillende bedijkingen zijn
ingepolderd. Deze dijken zijn geplaatst in een
Figuur 18. Links (west) het Lauwersmeergebied,
opeenvolgende reeks van parallelle dijken
rechts (oost) de Lauwerzeemolenpolder (Frederiks,
welke typerend is voor het
2018).
kustpolderlandschap. Een deel van deze dijken is nog altijd goed zichtbaar, sommige stukken zijn nog
maar deels zichtbaar en andere dijktrajecten zijn volledig afgegraven omdat ze geen functie meer
hadden. De Westpolder werd in 1875 ingedijkt en de dijk sluit verder oostwaarts aan op de huidige
zeedijk. In 1969 wordt de huidige zeedijk op Deltahoogte gebracht. Hiernaast werd de Lauwerszee
omgevormd dot het Lauwersmeer (Libau, 2013). De huidige zeedijk is een belangrijke scheidingslijn
van cultuurlandschap naar natuurlijk UNESCO Werelderfgoed Waddenzee.
Zuidkant
De dijken in het Reitdiepgebied hebben een minder grote omvang dan de dijken die voorkomen in
de kustpoldergebieden. Ook zijn de dijken minder statisch. Dit komt omdat het Reitdiep een
meanderende loop heeft, begeleid door brede natuurlijke oevers (Bomenbeleidsplan, z.d.).
De oudste dijk die bescherming bood aan de zuidkant van het projectgebied was de Zuurdijk. Deze
dijk werd rond het jaar 1100 beschermde de zuidkant tegen het zeewater dat via de zeeboezem naar
binnen kwam. De Zuurdijk liep verder door naar het oosten en hiermee werd de oude Hunzeboezem
afgedamd. Als gevolg van deze bedijkingen was de Marne niet langer meer een eiland. Door de
bedijkingen kwam een groot deel van het land vrij voor ontginning en bewoning. De Zuurdijk werd
rond 1288 vervangen door een nog zuidelijker gelegen dijk. Deze vervangende dijk zorgde ervoor dat
Vliedorp, Niekerk en Zoutkamp binnendijks kwamen te liggen. De bedijking van het Reitdiepgebied
ging door. In de 18e eeuw werden de opgeslibde delen langs het stroomgebied van het Reitdiep
bedijkt. Ten zuiden van Houwerzijl vormen zich door bedijkingen in 1766 de Hoogsterpolder en in
1805 de Nieuwe Zuurdijksterpolder, ten oosten van de Hoogsterpolder. Vele oude dijken zijn niet
meer terug te vinden in het landschap (figuur 17). Dit komt doordat oude dijken werden afgegraven
als ze door de aanleg van nieuwe inpolderingen hun functie verloren.
In 1877 werd de mond van het Reitdiep ten zuiden van Zoutkamp afgesloten en kreeg Zoutkamp
zeesluizen. Een andere belangrijke ingreep was de inpoldering van de Lauwerszee. Dit gebeurde in
de jaren zestig van de twintigste eeuw.
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De bedijkingen hebben ervoor gezorgd dat het buitendijkse gebied (Waddenkust) verder kon
opslibben. Het gevolg hiervan was dat het gebied in de loop van de tijd hoger kwam te liggen. De
afwatering van het binnendijkse land in de noordelijke richting werd hierdoor belemmerd. De
oplossing hiervoor bestond uit het verleggen van de afwatering in de zuidelijke richting naar het
Reitdiep. Om dit mogelijk te maken werden er sluizen (zijlen) in de dijk langs het Reitdiep
gerealiseerd. Voorbeelden van dorpen die hun ontstaan te danken hebben aan deze
gebiedsontwikkeling zijn Houwerzijl en Schouwerzijl (figuur 19) (Libau, 2013).

Figuur 19. Afwatering via het dorp Schouwerzijl naar het Reitdiep.
Huidige situatie
Het dijkenpatroon in het projectgebied bestaat uit dijken met een primaire waterkerende functie en
dijken die in de huidige situatie een meer landschappelijke en cultuurhistorische betekenis hebben.
Primaire, waterkerende dijken zijn de zeedijk aan de noordzijde van het projectgebied en aan de
zuidkant de dijken die langs het Reitdiepgebied lopen. Dit zijn dan ook de voornaamste dijken die
het projectgebied tegen overtollig water moeten beschermen.
Verdwenen dijken
Het gebied bevat meerdere locaties waar van oorsprong dijken hebben gelegen. Vandaag de dag zijn
deze dijken niet altijd meer even goed zichtbaar. Sommige dijken zijn namelijk afgegraven. Dit
gebeurde wanneer oude dijken door de aanleg van nieuwe inpolderingen hun waterkerende functie
verloren. Op de plekken waar dit gebeurde zijn de dijken daarom niet altijd meer even herkenbaar in
het landschap.
De komst van nieuwe dijken en de daarmee gepaarde verdwijning van de oude dijken kwam zowel
voor in de kustpolders als in het oude
kwelderlandschap en het Reitdiepgebied. Op de
onderstaande kaart wordt er een overzicht van het
huidige dijkenbestand getoond met daarop ook de
dijkstructuren die door de jaren heen in het geheel
of deels verdwenen zijn.
Gebruik van de dijken
In de huidige situatie vervullen de dijken, naast de
waterkerende functie van de zeedijk, voornamelijk
een agrarische en een toeristische functie. Veel
dijken worden door schapen begraasd (figuur 20) en
op de binnendijkse kant van de zeedijk is het
mogelijk om te fietsen. Plaatselijk is het mogelijk om
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Figuur 20. Begrazing voormalige zeedijk
(Frederiks, 2018).

de dijk over te steken om vervolgens buitendijks te kunnen fietsen of wandelen (Klous et al, 2013).
Dit is alleen plaatselijk mogelijk omdat er afrastering aanwezig is om begrazing van de dijken
mogelijk te maken. Oudere dijken zijn vaak minder toegankelijk, mede omdat ze vaak deels
afgegraven zijn of in agrarisch gebruik zijn.

4.5.

Landgebruik

Het projectgebied bestaat voor het grootste gedeelte uit een grootschalig cultuurgebied, waarbij het
grootste gedeelte van de oppervlakte in gebruik is genomen als landbouwgrond. De landbouwsector
is van groot economisch belang voor het projectgebied. In deze paragraaf volgt er een toelichting
over hoe het projectgebied agrarisch gezien in gebruik is genomen.
De cultuurlandschappen en de landbouw zijn in het overwegend agrarische projectgebied
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de eeuwen heen zijn door het landgebruik de
verkavelingspatronen ontstaan en aangepast aan de plaatselijke kenmerken op het gebied van
bodem, hydrologie en natuurlijke landschapselementen (Guldemond en Kloen, z.d.).
In het gehele noordelijke kustgebied vindt er voornamelijk akkerbouw plaats. Dit geldt ook voor het
projectgebied. De meest voorkomende gewassen zijn graan en (poot)aardappelen. Er is sprake van
een licht verschil in het landgebruik tussen de gebieden boven en onder de centrale kwelderwal
waar de plaatsen Ulrum, Leens en Wehe-den Hoorn zich hebben gevestigd. Aan de noordkant van
het projectgebied vindt er voornamelijk akkerbouw plaats. Dit geldt ook voor de zuidkant van de
centrale kwelderwal, maar wel in mindere mate. In het gebied tussen het ee en de centrale
kwelderwal (zuidkant) komt namelijk meer agrarisch grasland voor (figuur 21).

Figuur 21. Verschil in landgebruik binnen het projectgebied.
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Uit literatuuronderzoek en de gehouden interviews blijkt dat de landschappelijke
kenmerken van het projectgebied bestaan uit de volgende sterkten en zwakten. De
sterkten en zwakten zijn bepaald door gericht te zoeken naar de landschappelijke
kwaliteiten van het projectgebied. Per sterk of zwak punt is er aangegeven op welke
pagina het desbetreffende punt in de tekst voorkomt:
Sterkten:
1. Een open landschap met lange landschapslijnen door opstrekkende verkavelingen
in de kustpolders in combinatie met weinig bebouwing (alleen agrarisch) en
beplanting (pagina 26).
2. De kwelderwallen, wierden en de (slaper)dijken zorgen voor hoogteverschillen in
het landschap (pagina 28 t/m 32).
3. Het waterstelsel, bestaande uit het Reitdiep en de vele maren van de voormalige
Hunzeboezem, is geschikt voor kleinschalige waterrecreatie (pagina 24).
4. De landbouw is verantwoordelijk voor een hoge economische waarde van het
gebied (pagina 34).
5. De zeedijk is een harde scheidingslijn tussen enerzijds het in cultuur genomen
landschap en anderzijds het UNESCCO Werelderfgoed Waddenzee (pagina 32).
Zwakten:
1. Er is sprake van een beperkte toegankelijkheid van het Reitdiepgebied (pagina
24).
2. De verbinding tussen de dorpen en de zeedijk is matig te noemen (pagina 26).
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5. Leefbaarheidsinventarisatie
In het onderdeel leefbaarheidsinventarisatie is onderzoek gedaan naar de stand van zaken met
betrekking tot de leefbaarheid in het projectgebied. Er is ingegaan op de positieve en negatieve
aspecten van de leefbaarheid. Tevens zijn er drie initiatieven op het gebied van leefbaarheid
toegelicht met een grote impact op het projectgebied.

5.1.

Leefbaarheid in het projectgebied

De Leefbaarometer categoriseert de leefbaarheid in de gemeente De Marne, waar het grootste deel
van het projectgebied ligt, als ruim voldoende. Dat factoren als bevolkingskrimp de totale
leefbaarheid van het gebied niet zo negatief lijken te beïnvloeden is slechts schijn. Op het gebied van
fysieke leefomgeving, woningen, bewoners, en vooral veiligheid, scoort het gebied een voldoende of
hoger. Op het gebied van voorzieningen scoort het projectgebied zelfs ontzettend laag
(Leefbaarometer, 2016). Dit heeft te maken met de bevolkingskrimp die in het projectgebied
plaatsvindt (Reijenga et al, z.d.). Tekenend voor het afnemen van de leefbaarheid in het
projectgebied is het feit dat in alle omliggende regio’s de leefbaarheid hoger wordt gecategoriseerd,
zoals in het Hogeland of het Humsterland (Leefbaarometer, 2016).

Figuur 22. Leefbaarheidssituatie in de gemeente De Marne (Leefbaarometer, 2016).
De kaart in figuur 22 geeft een beeld van de leefbaarheid in de gemeente De Marne. Dit is een goede
indicatie van de stand van de leefbaarheid in het gehele projectgebied. Echter, kan de kwaliteit van
de leefbaarheid per dorpskern verschillen, zoals in figuur 23 te zien is.
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Figuur 23. Leefbaarheidssituatie in de verschillende kernen binnen het projectgebied
(Leefbaarometer, 2016).
Wat opvalt is dat de leefbaarheid in de grotere kernen, waar vaak meer voorzieningen aanwezig zijn,
lager wordt gewaardeerd dan in de kleinere kernen, vaak zonder voorzieningen. Daarnaast wordt de
leefbaarheid in de oude, kronkelige, zeekleipolders in het zuiden, hoger gewaardeerd dan de
rechtlijnige nieuwe landaanwinningen in het noorden van het projectgebied. Ook volgens Groninger
Dorpen is het in het projectgebied relatief goed gesteld met de leefbaarheid. De landschappelijke
factoren zijn gunstig, de dorpen zijn over het algemeen actief en beschikken over mooie panden.
Over het algemeen zijn de mensen in het projectgebied initiatiefrijker dan bijvoorbeeld in Oost
Groningen, waar de bevolkingskrimp dan ook tot veel meer problematiek leidt. De mensen die in het
projectgebied wonen zijn eraan gewend dat ze een eind moeten rijden voor voorzieningen, en
vinden dit veelal geen probleem. De bevolkingskrimp in het projectgebied kan echter uiteindelijk wel
leiden tot een afname van de leefbaarheid, bijvoorbeeld door verloedering van openbaar groen en
panden (Groninger Dorpen, persoonlijk contact, 24-04-2018).

5.2.

Positieve aspecten van de leefbaarheid

In deze paragraaf zijn een aantal positieve aspecten die samenhangen met de leefbaarheid in het
projectgebied beschreven. De beschreven positieve aspecten zijn vaak genoemd in de gehouden
interviews, en zijn daarom gekozen.
Participatie van bewoners
De samenwerking tussen bewoners speelt een belangrijke rol in het behoud van leefbaarheid,
ondanks de bevolkingskrimp. Bewoners kunnen samen het initiatief nemen om de leefbaarheid op
peil te houden, bijvoorbeeld in een dorpsbelangenvereniging of een sportclub. Projecten als de
aanleg van dorpsommetjes, of jaarlijks terugkerende evenementen, die vanuit de bevolking komen,
dragen bij aan een goede leefbaarheid (Kenniscentrum Noorderruimte, persoonlijk contact, 17-052018). Dit gebeurt redelijk veel in het projectgebied, zoals bij het project Ulrum 2034 (zie paragraaf
5.4). Daarnaast liggen er bij veel dorpen in het projectgebied kleine bossen, die aangelegd zijn in de
periode van de ruilverkaveling. Sinds Staatsbosbeheer deze bosjes niet meer actief beheert, nemen
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in veel dorpen mensen het initiatief om deze bosjes te onderhouden of te gebruiken voor recreatie.
Ook initiatieven zoals samen eten en buurtzorg helpen om de leefbaarheid op peil te houden
(Gemeente De Marne, Persoonlijk contact, 23-05-2018). Verder zorgt de participatie van bewoners
er voor dat bijvoorbeeld lege panden een nieuwe bestemming krijgen. Toen bijvoorbeeld het oude
dorpscafé van Hornhuizen leeg kwam te staan, kocht een bewoner het pand en vormde het om tot
creatieve broedplaats Wongema (zie paragraaf 5.4) (Kennisnetwerk Krimp, persoonlijk contact, 1705-2018). De gemeente De Marne heeft het project ‘Werken met de dorpen’, waarbij subsidies
worden gegeven voor bewonersinitiatieven (Gemeente De Marne, persoonlijk contact, 23-05-2018).
Ook zijn er een hoop andere subsidiemogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn beschreven in bijlage
XI.
Het landschap
Het landschap kan ingezet worden om de leefbaarheid te behouden, door het te commodificeren
ten behoeve van de recreatie en daarmee de ruimtelijke kwaliteit te verhogen. Dit houdt in dat een
ondernemer iets moois of bruikbaars ziet in het landschap, en dit zodanig ‘verpakt’ dat het
aantrekkelijk wordt voor recreanten van binnen en buiten het projectgebied. Een simpel voorbeeld
hiervan is het maken van folders of toerismeplanning (Kenniscentrum Noorderruimte, persoonlijk
contact, 17-05-2018). Dit is iets wat al gebeurt. Echter, uit interviews met Dorpsbelangen Leens en
Coöperatie Klooster & Buren komt naar voren dat het landschap van de Marne nog beter gebruikt
en vermarkt kan worden om hiermee een impuls te geven aan de leefbaarheid. Het is hierbij wel de
bedoeling dat dit op kleinschalig niveau zal gebeuren, omdat massatoerisme in de omgeving niet
gewenst is (dorpsbelangen Leens, persoonlijk contact, 23-05-2018). Coöperatie Klooster & Buren
stelt hierbij dat het juist erg van belang is om het landschap in te zetten ten behoeve van de
leefbaarheid. Het is hierbij belangrijk dat de unieke landschappelijke kenmerken niet alleen
behouden blijven, maar ook versterkt worden (Coöperatie Klooster & Buren, persoonlijk contact, 1705-2018).
Vrijetijdseconomie
In het projectgebied heeft zich wel een vrijetijdseconomie ontwikkeld, maar deze is redelijk
kleinschalig (Kennisnetwerk Krimp, persoonlijk contact, 17-05-2018). Toch vormen deze
recreatiemogelijkheden samen een aanzienlijke vrijetijdseconomie. Zo is Zoutkamp erg toeristisch,
en komen er veel mensen naar de sportevenementen bij de oude borg Verhildersum bij Leens. Ook
zijn er de laatste jaren veel nieuwe overnachtingsmogelijkheden, verenigd in de overkoepelende
marketingorganisatie ‘Hotel De Marne’, en is er een toename in de dagrecreatie. Er zijn veel
kunstgalerijen in het projectgebied, en er is een oude schuur omgebouwd tot klimschuur
‘WaddenFun’ bij Wehe-Den Hoorn. (Gemeente De Marne, persoonlijk contact, 23-05-2018).

5.3.

Negatieve aspecten van de leefbaarheid

In deze paragraaf zijn een aantal negatieve aspecten die samenhangen met de leefbaarheid in het
projectgebied beschreven. De beschreven negatieve aspecten zijn vaak genoemd in de gehouden
interviews, en zijn daarom gekozen.
Bevolkingskrimp
Kenniscentrum Noorderruimte stelt dat de leefbaarheid in het projectgebied beïnvloed wordt door
bevolkingskrimp (Kenniscentrum Noorderruimte, persoonlijk contact, 17-05-2018). Dit uit zich
bijvoorbeeld in het wegtrekken van voorzieningen. De leefbaarheid neemt daardoor niet per se af,
maar mensen krijgen wel het gevoel dat het achteruit gaat (Kennisnetwerk Krimp, persoonlijk
contact, 17-05-2018). Met het slim combineren van meerdere functies binnen één gebouw, kan dit
vaak wel opgevangen worden wanneer dit tijdig gedaan wordt. Daarnaast is het gemeentelijk beleid
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om voorzieningen en winkels te clusteren in Leens, omdat daar het gemeentehuis staat (Gemeente
De Marne, persoonlijk contact, 23-05-2018). Bevolkingskrimp wordt ook wel gezien als vooral een
beleidsthema, waarbij veel subsidiemogelijkheden komen kijken (Kenniscentrum Noorderruimte,
persoonlijk contact, 17-05-2018).
Slecht imago door aardbevingsproblematiek
De aardbevingsproblematiek beïnvloedt de leefbaarheid op een negatieve manier. Er zijn in het
projectgebied niet zoveel aardbevingen, maar omdat het in de Provincie Groningen ligt, beïnvloedt
dit wel het imago van het projectgebied. Mensen zullen daardoor minder snel kiezen voor vestiging
in het projectgebied (Gemeente De Marne, persoonlijk contact, 23-05-2018).
Bereikbaarheid
Het projectgebied wordt door veel mensen als te ver weg beschouwd. Het gebied is alleen met de
auto goed bereikbaar, maar toch duurt het vanuit de stad best lang, omdat de weg door allemaal
woonkernen loopt buiten het projectgebied. Daar is de maximumsnelheid slechts 50 kilometer per
uur (Gemeente De Marne, persoonlijk contact, 23-05-2018).
Bewustwording landschap
Weinig mensen hebben besef van de cultuurhistorische waarde van het gebied. Dit geldt vooral voor
mensen die er geboren zijn. Ook hebben weinig mensen het besef dat ze wonen in een gebied dat
grenst aan het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. Meer bewustwording kan zorgen voor meer
waardering, wat de leefbaarheid ten goede komt (Gemeente De Marne, persoonlijk contact, 23-052018).
Ook het gebrek aan voorzieningen is een negatief aspect van de leefbaarheid. Dit is al beschreven in
paragraaf 5.1.

5.4.

Relevante initiatieven

In deze paragraaf zijn een drietal initiatieven beschreven die bij hebben gedragen aan het
verbeteren van de leefbaarheid. Er is gekozen om deze initiatieven verder uit te werken, omdat ze
een grote impact hebben gehad (of hebben) op de leefbaarheid. Dit is onderschreven in de
gehouden interviews.
Ulrum 2034
Het dorp Ulrum maakt sinds 1992 deel uit van de gemeente De Marne. Als gevolg van de
verplaatsing van het gemeentehuis naar het naburige dorp Leens, is Ulrum langzaam een groot deel
van haar voorzieningen, middenstand en inwoners verloren. In 2010 is de vereniging Dorpsbelangen
Ulrum gestart met een plan om iets te doen aan de afnemende leefbaarheid in het dorp: het plan
Ulrum 2034. Het plan is een verzameling van ideeën, waarin de bevolking van Ulrum een belangrijke
rol speelt wat betreft inspraak (Project Ulrum 2034, 2011). De initiatiefnemers zijn hierin (financieel)
ondersteund door de gemeente De Marne en de Provincie Groningen. Het project kreeg een WLEsubsidie (Werk, Energie en Leefbaarheid), als pilot van de Provincie om een lokaal initiatief op het
gebied van leefbaarheid te ondersteunen. Kenmerkend voor het project is de procesmatige
benadering, waarbij het resultaat niet vastligt en waarbij er gedurende het hele proces plannen
gewijzigd en toegevoegd kunnen worden (Breman, 2017). Daarnaast wordt er intensief
samengewerkt tussen burger en overheid. Het project is dus niet top-down, niet bottom-up, maar
een combinatie van beide. Dit wordt bottom-linked genoemd. Concrete resultaten van het project
Ulrum 2034 zijn tot nu toe het opknappen en verduurzamen van panden, de aanleg van een
slingertuin op een braakliggend terrein en het project Werk & Ulrum waarbij de dorpsidentiteit en
mogelijkheden om het dorp mooier te maken onderzocht zijn (Melief, 2017).
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Kiek over Diek
In het kader van het project Kiek over Diek, is er langs de zeedijk een fietspad aangelegd tussen het
Lauwersmeergebied en de Dollard, beide twee unieke natuurgebieden. De route loopt afwisselend
op de dijk en onderaan de dijk, zowel binnendijks als buitendijks. De route is geïntegreerd in het al
bestaande fietsroutenetwerk. De Provincie Groningen verwacht dat de aanleg van het fietspad leidt
tot nieuwe toeristische initiatieven, arrangementen en producten. Ook neemt de bereikbaarheid van
de tot recentelijk slecht bereikbare zeedijk toe voor fietsers. Volgens de Provincie geeft dit een
impuls aan de leefbaarheid (Provincie Groningen, z.d.).
Wongema
In het dorp Hornhuizen dreigde het dorpscafé, de laatste voorziening in het dorp, gesloopt te
worden. Op initiatief van docent en ondernemer Erik Wong, kocht stichting DBF het 19e-eeuwse
pand en redde het daarmee van de sloop. Stichting DBF heeft als doel om de leefbaarheid en de
economie op het noordelijke platteland te bevorderen (Haartsen, 2010). Erik Wong transformeerde
het oude dorpscafé tot een broedplaats voor creatievelingen, onder de naam Wongema.
Tegenwoordig worden in het oude café allerlei activiteiten georganiseerd voor en met het dorp,
zoals dorpsfeesten, een braderie, en op iedere vrijdag is er voor bewoners van Hornhuizen de
gelegenheid om voor een klein bedrag bij Wongema te eten. Daarnaast fungeert het pand als
groepsaccomodatie, studieplek, vergaderlocatie, rustplek en expositie- en werkruimte voor
kunstenaars. Ook trekt Erik Wong veel studenten die opdrachten in Hornhuizen doen. De winst die
met dit soort activiteiten gemaakt wordt, wordt geïnvesteerd in activiteiten in het dorp. Wongema is
multifunctioneel en kan gezien worden als een vorm van gentrificatie op het platteland. Erik Wong
heeft hiermee niet alleen een beeldbepalend pand gered van de sloop, maar heeft ook het dorp
Hornhuizen levendiger gemaakt. Daarmee heeft Wongema een grote bijdrage geleverd aan het
verbeteren van de leefbaarheid (Besselink, 2013).
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In dit kader zijn de belangrijkste sterkten en zwakten van de leefbaarheid in het
projectgebied opgenomen. Uit literatuuronderzoek en de gehouden interviews blijkt
dat het projectgebied beschikt over de volgende sterkten en zwakten met betrekking
tot de leefbaarheid. Per sterk of zwak punt wordt er aangegeven op welke pagina het
desbetreffende punt in de tekst voorkomt:

Sterkten:
1. Actieve samenwerking tussen burger en overheid bij initiatieven in de leefomgeving
(pag. 39).
2. Tevredenheid over de leefbaarheid bij zowel de Leefbaarometer, als bij
geïnterviewde personen (pag. 37.
3. Er zijn veel mogelijkheden voor dagrecreatie, zoals musea, ommetjes en activiteiten
(pag. 38).
4. In het gebied liggen aantrekkelijke dorpen met mooie en relatief goedkope panden
en groen (pag. 37).
Zwakten:
1. Er is weinig besef van cultuurhistorische waarden en het UNESCO
Werelderfgoed, doordat het niet voldoende zichtbaar en toegankelijk is (pag. 39).
2. Er is een gebrek aan voorzieningen bij veel dorpen (pag. 36 en 37).
3. In het projectgebied is in sommige dorpen veel leegstand vanwege
bevolkingskrimp (pag 37).
4. Het projectgebied is slecht bereikbaar met het openbaar vervoer (pag. 39).
5. Hoewel er weinig aardbevingen in het projectgebied zijn, heeft het toch last van
het slechte imago van de Provincie Groningen met betrekking tot de
aardbevingsproblematiek (pag. 39).
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6. Maatschappelijke trends en ontwikkelingen
In dit hoofdstuk zijn relevante maatschappelijke trends en ontwikkelingen uiteengezet die van
invloed zijn op het projectgebied. Er is voor gekozen om enkel de meest relevante maatschappelijke
trends en ontwikkelingen te beschrijven. Een maatschappelijke trend of ontwikkeling is in dit geval
relevant, wanneer het een kans of bedreiging vormt voor specifiek het landschap of de leefbaarheid
in het projectgebied.
1. Demografische ontwikkeling
Er wordt verwacht dat de totale bevolking
van Nederland tot 2030 groeit met 950.000
bewoners. Deze groei wordt vooral gedragen
door de grote steden in het westen van het
land. Ook in een groot deel van de
middelgrote gemeenten zal de bevolking in
deze periode groeien. De kleinere, afgelegen,
gemeenten in Drenthe, Groningen, de
Achterhoek, Noord Limburg en ZeeuwsVlaanderen kennen, ondanks de
bevolkingsgroei in Nederlands als totaal, een
grote terugloop van het aantal inwoners
(CBS, 2016). Wat opvalt is dat het aantal
Figuur 24. Toename huishoudens naar type (CBS,
huishoudens in vrijwel heel Nederland blijft
2013).
stijgen, ondanks de bevolkingskrimp in een
aantal regio’s (figuur 24). Dit komt doordat het aantal eenpersoonshuishoudens toeneemt. Tot 2025
gaat het in driekwart van de toename van alleenwonenden om 65+ers, die weduwnaar of weduwe
worden. Ook het feit dat jongeren vaak eerst een aantal jaar alleen wonen, voordat ze met hun
relatie gaan samenwonen, zorgt voor een toename (CBS, 2013). De toename van het aantal
huishoudens is duidelijk te zien in figuur 19.
Mogelijke invloed op het projectgebied
Bijker (2013) heeft onderzoek gedaan naar de demografische ontwikkelingen in de minder populaire
plattelandsgebieden in het noorden van Nederland. De Marne werd hierin ook meegenomen.
Plattelandsgebieden verschillen in populariteit als woongebied. In het onderzoek worden
verschillende deelgebieden binnen de noordelijke provincies verdeeld over drie categorieën: Minder
populaire gebieden, gemiddelde gebieden en populaire gebieden. De Marne valt hierbij onder de
eerste categorie. Uit onderzoek blijkt dat de groep mensen die naar de Marne trekt divers is. De
verhuizers hebben vaak een relatief laag inkomen, zijn werkzaam binnen een verscheidenheid aan
sectoren en hebben een groot aandeel hoger opgeleiden. Ook hebben ze voornamelijk een jonge
leeftijd: 48% heeft een leeftijd tussen de 20 – 34 jaar, waar de leeftijdsklasse 35 – 44 jaar volgt met
20%. Wat hierbij opvalt is dat een groot deel van de verhuizers hun terugkeer maakt naar het
platteland. 88% procent heeft namelijk al eerder op het platteland ergens anders in NoordNederland gewoond. Binnen het onderzoek van Bijker (2013) is er ook gekeken naar de redenen die
de respondenten aangaven om te verhuizen naar de Marne. De meest voorkomende redenen
worden in tabel 2 weergegeven:
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Tabel 2. Redenen om naar de Marne te verhuizen.
Redenen van respondenten om te verhuizen naar de Marne
Huishoudelijke eigenschappen
Kwaliteiten van de fysieke omgeving
Verhuisd met partner
Nabijheid van familie en vrienden
Lage huizenprijzen
Werk

24%
21%
16%
15%
14%
12%

Bekendheid met het gebied
Stilte
Locatie
Sociale kwaliteiten van de omgeving
Andere reden

8%
8%
8%
8%
16%

In de gemeente De Marne waarbinnen een groot deel van het projectgebied ligt, zal de bevolking tot
2030 teruglopen met -8.7 procent, ten opzichte van 2015 (CBS, 2016) Hoewel de trend is dat het
aantal huishoudens toeneemt, geldt dit niet voor het projectgebied. Gemeente De Marne kent tot
2030 een kleine krimp van het aantal huishoudens, met -1.8 procent (CBS, 2016). De krimp van het
aantal huishoudens is echter kleiner dan de krimp van de bevolking. Dit betekent dat de
bevolkingskrimp in het projectgebied niet direct tot veel meer leegstand zal leiden. Daarnaast zorgt
de vergrijzing ervoor dat er meer gepensioneerde ouderen zijn met vrije tijd. Dat biedt kansen voor
de recreatie (Visie op Flevoland, 2016).
2. Individualisering
Individualisering is een concept dat uitgaat van het toenemend belang van het individu (Braaksma &
Bos, 2007). Sinds het begin van de 21e eeuw is het belang van traditionele instituties zoals het
huwelijk en de kerk verder afgenomen, met als gevolg een toenemende keuzevrijheid van het
individu. Jongere generaties wonen steeds vaker ongehuwd samen, en ook het aantal
eenpersoonshuishoudens neemt toe. In de tijd van de verzuiling in Nederland, werd identiteit
bepaald door religie of politieke overtuiging. Binnen deze verbanden ging men vooral om met
gelijkgestemden. De afgelopen decennia is het belang van deze instanties niet alleen afgenomen,
maar worden mensen ook steeds meer gezien als los persoon, in plaats van onderdeel van een
familie, kerk of dorp. Menselijk gedrag is een combinatie tussen individuele wensen en de ruimte die
de samenleving daarvoor biedt. Deze ruimte lijkt groter te worden, maar toch zet de
individualisering niet overal door. Zaken als maatschappelijke participatie blijven stabiel, en
veranderen hoogstens wat in vorm (CBS, 2017).
Mogelijke invloed op het projectgebied
Zoals beschreven, worden mensen steeds meer gezien als individu en steeds minder als onderdeel
van een (dorps- of kerk-) gemeenschap. Dit zorgt ervoor dat mensen minder honkvast zijn, en dat de
geboortegrond sneller verlaten wordt dan vroeger. Aan de andere kant is het zo, dat wanneer het
projectgebied leefbaar en aantrekkelijk is, mensen wellicht eerder de stap nemen om er te gaan
wonen.
3. Globalisering
Het proces van globalisering kent economische, technologische, institutionele en sociale
ontwikkelingen. Door steeds verdere internationalisering raken gebieden steeds meer met elkaar
verweven (CBS, z.d.). In Nederland zorgt globalisering voor bepaalde vormen van eenvormigheid. Dit
uit zich onder andere door het gebruik van dezelfde bouwstijl op verschillende plekken. Traditionele
culturele binding en levensstijl verminderen. Daarnaast verliezen streken hun eigen identiteit.
Hierdoor voelen mensen zich sneller ontheemd, en missen ze in het landschap de verbindende
schakel tussen het verleden en het heden. Landschap wordt soms gezien als een tegenhanger van de
steeds verdere toename van globalisering (Braaksma & Bos, 2007). Hierdoor is een tegenbeweging
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ontstaan, en wordt het landschap steeds meer gewaardeerd. Regionaal gezien uit dit zich
bijvoorbeeld in het aanbieden van streekproducten (De Ondernemer, 2014).
Mogelijke invloed op het projectgebied
Het verminderen van de traditionele culturele binding en levensstijl speelt ook in De Marne.
Bewoners kunnen zonder moeite de auto pakken om voor voorzieningen die voorheen in het gebied
zelf waren, naar een grotere plaats als Winsum of Groningen te rijden. Voor de Marne geldt tevens
dat het landschap ingezet kan worden, en al deels wordt ingezet, om de eigen identiteit van het
gebied te bewaren. Ook het aanbieden van streekproducten komt hier veel voor (Gemeente De
Marne, persoonlijk contact, 23-05-2018).
4. Landschap als consumptieruimte
Sinds de Tweede Wereldoorlog kent Nederland een tijd van voorspoed. Mensen hebben meer tijd en
geld om te recreëren en te ontspannen. Dit heeft invloed op hoe het volk het landschap ziet. De
opvatting over het landschap verschuift van nut, modernisering en kwantiteit naar beleving,
authenticiteit en kwaliteit. Het landschap wordt dus steeds minder gezien als productieruimte, en
steeds meer als consumptieruimte (Braaksma & Bos, 2007).
Mogelijke invloed op het projectgebied
In deze ontwikkeling liggen voor het projectgebied behoorlijk veel kansen. De landbouw heeft de
afgelopen decennia een ontwikkeling doorgemaakt waardoor de sector tegenwoordig grootschaliger
en voor een steeds groter deel gemechaniseerd is. Voor de landbouw zijn dus steeds minder mensen
nodig (Braaksma & Bos, 2007). Om een verdere leegloop tegen te gaan, kan ingezet worden op
recreatie, om het projectgebied meer in de markt te zetten als consumptieruimte. Dit biedt ook
mogelijkheden voor bijvoorbeeld de horeca. Daarnaast biedt de overgang naar consumptieruimte de
mogelijkheid om elementen uit het projectgebied te commodificeren (Kenniscentrum
Noorderruimte, persoonlijk contact, 17-05-2018).
5. Toegenomen waardering cultureel erfgoed
De afgelopen jaren is de waardering voor cultureel erfgoed in Nederland toegenomen. Dit heeft te
maken met een herleving van de historische belangstelling, maar ook met gevoelens van
onzekerheid en onbehagen als gevolg van globalisering, toenemende diversiteit en snelle
veranderingen. Erfgoed kan in deze samenleving zorgen voor een toenemende sociale cohesie.
Daarnaast biedt erfgoed een kans om de eigen identiteit te benadrukken, iets waar in deze tijd veel
behoefte aan is (zie globalisering). De toegenomen waardering voor het cultureel erfgoed komt
landelijk gezien onder andere tot uiting in het verschijnen van de canon van Nederland en het
ontwikkelen van het Nationaal Museum in Arnhem (De Vries, 2010).
Mogelijke invloed op het projectgebied
Het projectgebied kent veel cultuurhistorische waarden (zie hoofdstuk 4). De toegenomen
waardering en interesse hiervoor binnen Nederland, kan er mogelijk toe leiden dat meer mensen
een bezoek willen brengen aan het dijken-, wierden- en kwelderlandschap in het projectgebied.
6. Duurzaamheid & energietransitie
Door menselijke activiteiten wordt CO2-uitstoot, en daarmee klimaatverandering in de hand
gewerkt. Dit heeft gevolgen voor natuur, milieu en economie. Er worden tegenwoordig veel
manieren ontwikkeld om duurzame energie op te wekken en op te slaan. Ook wordt er steeds meer
geïnvesteerd in windmolens en zonnepanelen. Duurzaamheid heeft daarnaast ook een menselijke
component. Het wordt vanuit welzijns- en financieel oogpunt steeds belangrijker dat mensen
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gezond, zelfstandig, gelukkig en vitaal zijn. Er komt bijvoorbeeld steeds meer aandacht voor
arbeidsparticipatie door mensen met een beperking (MVO Nederland, 2015).
Mogelijke invloed op het projectgebied
In het projectgebied is veel lege ruimte, die zich eventueel kan lenen voor de plaatsing van
windmolens of zonnepanelen, indien bewoners hier behoefte aan hebben. Met het grote oppervlak
kan het gebied een rol spelen in de energietransitie. Daarnaast kan er ingespeeld worden op de
menselijke component van duurzaamheid, door bijvoorbeeld in restaurants arrangementen met
lokale producten aan te bieden, of door in te zetten op ontspanningsrecreatie.
7. Cottage Industries
De laatste jaren is het platteland steeds meer in trek geraakt bij creatievelingen en niche-bedrijven,
waarbij veelal vanuit huis gewerkt wordt. Dit soort bedrijven, die een nieuw soort
plattelandseconomie vormen, worden cottage industries genoemd. Hierbij gaat het hoofdzakelijk
om eenmanszaken in de creatieve zakelijke dienstverlening, de kunstsector, of de media- en
entertainmentsector. Bij de creatievelingen in de cottage industries is de grens tussen wonen en
werken over het algemeen redelijk vaag, waardoor vrijgekomen winkels, boerderijen of oude
schoolgebouwen bij uitstek geschikt zijn voor hun kleine bedrijven. De landschappelijke kwaliteiten
van het gebied worden vaak gezien als inspiratiebron. Cottage industries kunnen helpen een regio
leefbaar te houden, en om het voorzieningenniveau enigszins op peil te houden. Hoewel deze trend
de bevolkingskrimp niet kan keren, kan de trend dus wel zorgen voor minder verloedering en een
impuls aan de leefbaarheid (Sekuur, 2013). De veelal creatieve ondernemers zijn daarnaast over het
algemeen erg betrokken bij de zaken die binnen de dorpen spelen. Zestig procent van hen zit in het
bestuur van bijvoorbeeld een school, sportvereniging, of dorpsbelangenvereniging (Besselink, 2013).
Het vestigingsklimaat voor cottage industries kan verbeterd worden met behulp van drie
basisvoorwaarden:
1. De aanwezigheid van snel internet in de regio.
2. Het ontwikkelen van een goed vindbare databank met inspirerende, aantrekkelijke plekken
voor dergelijke ondernemers.
3. Ondersteuning van de gemeente voor bestuurlijke en bureaucratische drempels, bijvoorbeeld
door het openen van een loket (Sekuur, 2013).
Mogelijke invloed op het projectgebied
Op dit moment wordt het projectgebied al beïnvloed door cottage industries. In de gemeente De
Marne zijn op dit moment al een paar honderd bedrijven in deze categorie actief. Wel kan het voor
dergelijke bedrijven aantrekkelijker gemaakt worden om zich te vestigen in het projectgebied, door
de bovenstaande basisvoorwaarden in acht te nemen. Ook de regelgeving zou wat versimpeld of
verduidelijkt kunnen worden (Besselink, 2013).
8. Gemeentelijke herindelingen
Het samenvoegen van gemeenten is een ontwikkeling die al lange tijd aan de gang is. Nederland had
in 1900 nog 1100 gemeenten, terwijl dat er in 2017 nog maar 388 waren. Het idee is dat grotere
gemeenten efficiënter kunnen werken en daardoor geld besparen. Er bestaan twee soorten
samenvoegingen van gemeenten:
1. Reguliere samenvoeging: De betrokken gemeenten worden opgeheven en er wordt een
nieuwe gemeente ingesteld.
2. Lichte samenvoeging: Tenminste één gemeente wordt niet opgeheven, waarbij
overeenstemming nodig is over de rechtspositie van het personeel en de toepassing van de
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variant ‘lichte samenvoeging’. Op deze manier krijgt de gemeente niet te maken met de
rechtsgevolgen van de opheffing van een gemeente.
In het jaar voorafgaand aan een herindeling worden herindelingsverkiezingen georganiseerd
(Rijksoverheid b, z.d.).
Mogelijke invloed op het projectgebied
Het projectgebied krijgt in de zeer nabije toekomst te maken met een gemeentelijke herindeling.
Vanaf 1 januari 2019 gaat de gemeente De Marne op in de nieuwe gemeente Het Hogeland (RTV
Noord, 2017). Dit bedreigt de actieve samenwerking tussen burger en overheid (Gemeente De
Marne, persoonlijk contact, 23-05-2018).
9. Technologische innovaties
Technologische innovaties kunnen op meerdere manieren bijdragen aan het op peil houden van de
leefbaarheid. Zo kan men in de zorg steeds vaker via skype verbinding maken met de huisarts, wat
gunstig is voor bijvoorbeeld ouderen, als er geen huisarts meer in het dorp is. Ook online
boodschappendiensten kunnen ervoor zorgen dat bewoners ondanks het verdwijnen van de
supermarkt in het dorp, toch toegang hebben tot deze voorziening zonder te hoeven reizen.
Ouderen zullen hier echter wel aan moeten wennen. Om ondernemers te behouden, is er de aanleg
van snel (glasvezel) internet nodig. Voor recreatie kunnen apps en augmented reality mogelijk
uitkomsten bieden (Kennisnetwerk Krimp, persoonlijk contact, 17-05-2018). Augmented reality is
een manier om via een scherm informatie te geven over de omgeving, terwijl men zich verplaatst
door de omgeving. Het bekendste voorbeeld hiervan is het spel Pokémon Go (Van Noort, 2016).
Mogelijke invloed op het projectgebied
Omdat het projectgebied redelijk afgelegen ligt, bieden de bovengenoemde innovaties veel kansen.
Op korte termijn is het het belangrijkst dat het project snel internet krijgt, om het aantrekkelijk te
houden voor ondernemers. Augmented reality en apps voor recreatie bieden ook veel
mogelijkheden.
10. UNESCO Werelderfgoed Waddenzee
In 2009 zijn het Nederlandse en het Duitse gedeelte van de Waddenzee bestempeld als UNESCO
Werelderfgoed. Volgens UNESCO is de natuurwaarde van dit gebied zo hoog, dat het bescherming
verdient en voor toekomstige generaties behouden moet blijven. De Waddenzee is wereldwijd het
grootste natuurlijke systeem van zand- en slikplaten en laaggelegen beschermende eilanden. Het
Waddengebied huisvest daarnaast ruim 10.000 verschillende soorten land- en waterdieren, en ieder
jaar maken 10 tot 12 miljoen vogels een tussenstop in het gebied. De plaatsing van de Waddenzee
op de Werelderfgoedlijst biedt een grote kans voor het toerisme in het Waddengebied
(Werelderfgoed, 2009).
Mogelijke invloed op het projectgebied
Het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee grenst aan het projectgebied. Echter hebben weinig
mensen hier besef van, en houdt het gebied zich over het algemeen niet zo bezig met de
Waddenzee. Wanneer de ligging aan het Waddengebied beter benut wordt, biedt dit veel kansen
voor de vrijetijdseconomie. Daarnaast wordt in Lauwersoog (buiten het projectgebied) het
Werelderfgoed Centrum Waddenzee gebouwd. Op deze plek zijn vanaf 2020 exposities, een
zeehondencentrum en mogelijkheden voor excursies (Groninger Internet Courant, 2018). Wanneer
het projectgebied aansluiting zoekt op de ontwikkelingen met betrekking tot het Werelderfgoed,
kan dit een grote kans zijn voor de vrijetijdseconomie.
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In dit kader staan de belangrijkste maatschappelijke trends en ontwikkelingen,
vertaald naar kansen en bedreigingen. Per kans of bedreiging wordt er aangegeven op
welke pagina het desbetreffende punt in de tekst voorkomt:
Kansen:
1. Het landschap inzetten om de eigen identiteit van het gebied te benadrukken.
Hier is behoefte aan vanwege het proces van globalisering en individualisering
(pag. 43 en 44)).
2. Van productieruimte naar consumptieruimte: minder inzetten op landbouw en
meer inzetten op recreatie (pag. 44).
3. De toegenomen waardering voor cultureel erfgoed gebruiken om de interesse in
de cultuurlandschappen van het projectgebied te laten toenemen. Dit leidt
mogelijk tot meer toerisme (pag. 44).
4. Energietransitie: Het projectgebied kan zichzelf in de markt zetten door
bijvoorbeeld een zonnepark aan te leggen. Hier is genoeg ruimte voor. Draagvlak
onder de bevolking en een goede inpassing in het landschap is hierbij wel
belangrijk (pag. 44 en 45).
5. Mensen zijn door individualisering minder honkvast zijn dan in de vorige eeuw.
Om deze reden kunnen ze makkelijker voor vestiging in het projectgebied kiezen.
Voorwaarde is dat het projectgebied wel aantrekkelijk is voor deze potentiële
bewoners (pag. 43).
6. Cottage industries: Er zijn steeds meer ondernemers die een bedrijf aan huis
beginnen. Hier zijn de vrijkomende (winkel)panden in het projectgebied
uitermate geschikt voor (pag. 45).
7. Technologische innovaties leiden tot nieuwe mogelijkheden voor het
projectgebied, zoals wandelingen met apps of augmented reality: het “Pokémon
go-principe”, waarbij mensen buiten op zoek gaan naar bepaalde dingen (pag.
46).
8. Het nog weinig bekende UNESCO Werelderfgoed Waddenzee biedt een enorme
kans om het projectgebied landschappelijk en recreatief op de kaart te zetten
(pag. 46).
Bedreigingen:
1. De voorspelde bevolkingskrimp en de voorspelde krimp van het aantal
huishoudens kunnen voor leegstand zorgen in het bebouwde landschap (pag. 42
en 43).
2. Globalisering bedreigt de culturele binding en traditionele levensstijl, voor zover
deze nog aanwezig is (pag. 43 en 44).
3. De individualisering zorgt ervoor dat mensen sneller geneigd zijn het gebied te
verlaten, maar zich bijvoorbeeld ook minder snel aansluiten bij een vereniging in
hun eigen dorp (pag. 43).
4. Eenvormigheid van het landschap als gevolg van globalisering (pag. 43 en 44).
5. De schaalvergroting en mechanisering in de landbouw zorgen ervoor dat het
aantal boerderijen en het aantal benodigde werknemers afneemt (pag. 44).
6. De gemeentelijke herindeling van het47projectgebied vormt een bedreiging voor
de actieve samenwerking tussen burger en gemeente (pag. 45 en 46).

7. SWOT-Analyse
Dit hoofdstuk bevat de vaststelling van de sterkten en zwakten van, en de kansen en bedreigingen
voor het projectgebied met betrekking tot het landschap en de leefbaarheid. De sterkten, zwakten,
kansen en bedreigingen zijn bepaald op basis van informatie die is verkregen door de
literatuurstudie in de inventariserende hoofdstukken en zeven interviews die zijn gehouden met
verschillende soorten organisaties (zie bijlagen III t/m IX). Eerst zijn de sterkten en zwakten uit de
voorgaande hoofdstukken opgesomd (de interne analyse: factoren van binnen het gebied), waarna
de kansen en bedreigingen zijn opgesomd (de externe analyse: factoren van buiten het gebied).
Vervolgens zijn ze samen in één overzichtelijk schema weergegeven. Voor het overzicht zijn in de
SWOT en de confrontatiematrix de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen benoemd met
afkortingen (bijvoorbeeld: S1, Z3, K5).

7.1.

Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen

Hieronder staan de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen opgesomd. Indien een sterkte,
zwakte, kans of bedreiging niet op zichzelf al duidelijk is, volgt een korte toelichting onder het
betreffende punt.
INTERNE ANALYSE:
Sterkten en zwakten met betrekking tot het landschap en de leefbaarheid.

EXTERNE ANALYSE
Kansen en bedreigingen voor het projectgebied met betrekking tot het landschap en de leefbaarheid.
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7.2.

SWOT-Schema

In figuur 25 staat het schema waarin alle hierboven beschreven sterkten, zwakten, kansen en
bedreigingen overzichtelijk tegenover elkaar zijn gezet. Een grotere versie staat in bijlage XII.

Figuur 25. SWOT-schema.
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8. Confrontatiematrix
In dit hoofdstuk is op basis van de SWOT in het vorige hoofdstuk, een confrontatiematrix
samengesteld. Met behulp van de confrontatiematrix zijn de sterkten, zwakten, kansen en
bedreigingen uit de SWOT tegenover elkaar gezet en met elkaar geconfronteerd. Uit deze
confrontaties komen een aantal verbanden voort, die in aparte tabellen zijn uitgewerkt.

8.1.

Criteria voor de confrontatiematrix

In de confrontatiematrix is iedere confrontatie beoordeelt met een +, ++, - of --. In de onderstaande
tabel is uiteengezet wat deze tekens betekenen.
Tabel 3. Beoordeling van de verbanden.
Teken Beschrijving
+
Positief
++

Zeer positief

-

Negatief

--

Zeer negatief

Criterium
Een kans of bedreiging heeft een positief verband
met een sterkte of een zwakte.
Er is sprake van een positief verband, én dit
verband draagt bij aan het bereiken van de
doelstelling.*
Een kans of bedreiging heeft een negatief verband
met een sterkte of een zwakte
Er is sprake van een negatief verband, én dit
verband draagt bij aan het bereiken van de
doelstelling.*

*Het doel van dit onderzoek is om voor het projectgebied maatregelen te vinden die een bijdrage
leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid, door de landschappelijke kenmerken van het
gebied te benutten.
Toelichting
Niet ieder positief of negatief ( één + of -) verband draagt bij aan het behalen van de doelstelling. Zo
is bijvoorbeeld het verband tussen K2: Landschap inrichten als recreatieruimte en Z4: Gebrek aan
voorzieningen bij veel dorpen wel positief (meer recreanten, gunstig voor voorzieningen), maar zijn
er niet directe maatregelen in het landschap te treffen die sterk bijdragen aan een beter
voorzieningenaanbod in het projectgebied. Het verband tussen B1: Bevolkingskrimp en Z6: Slechte
bereikbaarheid met het openbaar vervoer is negatief, maar ook zijn er voor een verbetering van het
openbaar vervoer in het projectgebied geen directe maatregelen te treffen die landschappelijke
kenmerken van het gebied benutten. In deze gevallen is er dus wel sprake van een positief of
negatief verband, maar kan de combinatie niet direct leiden tot maatregelen in het landschap. Bij de
zeer positieve en zeer negatieve verbanden (++ of --) is dit wel het geval, hoewel het bij een zeer
negatief verband nuttig kan zijn om af te wegen of het zinvol is om erin te investeren of om het los
te laten. In het geval van de zeer negatieve verbanden die uit deze confrontatiematrix voortkomen,
is ervoor gekozen om alsnog maatregelen voor deze verbanden uit te werken, omdat die in dit geval
toch kansrijk lijken te zijn.
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8.2.

Confrontatiematrix

In het onderstaande schema zijn alle sterkten en zwakten tegenover de kansen en bedreigingen
gezet. In de volgende paragraaf worden de verbanden toegelicht, inclusief de maatregelen die
hieruit voortkomen. Een grotere versie staat in bijlage XIII.

Figuur 26. Confrontatiematrix.

8.3.

Uitwerking confrontatiematrix

Deze paragraaf bevat een uitwerking van de zeer positieve en zeer negatieve verbanden die uit de
confrontatiematrix zijn gekomen, alsmede een korte beschrijving van de bijbehorende
gebiedsmaatregelen die getroffen kunnen worden. In het volgende hoofdstuk worden alle
maatregelen uitgebreid beschreven, en (grafisch) uitgewerkt. Per verband zijn één of meerdere
maatregelen uitgewerkt. Het verschil in het aantal maatregelen per verband komt doordat sommige
maatregelen ook toepasbaar zijn op andere verbanden.
Tabel 4. Verband K2 en S1

++ of - ++

Verband

Beschrijving

Beschrijving verband

K2

Landschap als recreatieruimte

S1

Open landschap

Het open landschap wordt erg
gewaardeerd en kan gebruikt worden
ten behoeve van de recreatie.

Maatregel:
Fietspad op de zeedijk
Interactieve wandelroute voor zichtbaarheid van de (cultuur)historie
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Tabel 5. Verband K2 en S2.

++ of - ++

Verband

Beschrijving

Beschrijving verband

K2

Landschap als recreatieruimte

S2

Verhogingen landschap

De combinatie van verhogingen in
het landschap (dijken, wierden en
kwelderwallen) en de inrichting van
het landschap als recreatieruimte,
kunnen het projectgebied
aantrekkelijker maken.

Maatregelen:
Buitendijkse wierde
Interactieve wandelroute voor zichtbaarheid van de (cultuur)historie
Tabel 6. Verband K2 en S3.

++ of - ++

Verband

Beschrijving

Beschrijving verband

K2

Landschap als recreatieruimte

S3

Waterrecreatie

Er is een groot waternetwerk dat
waterrecreatie mogelijk maakt. Het
landschap verder inrichten als
recreatieruimte is dus een grote
kans.

Maatregel:
Het waternetwerk beter benutten
Tabel 7. Verband K2 en Z2.

++ of - ++

Verband

Beschrijving

Beschrijving verband

K2

Landschap als recreatieruimte

Z2

Matige recreatieve verbinding

De verbinding tussen de dorpen en
de zeedijk is met de auto vrij matig.
Recreatieve ontwikkeling is hier
gewenst.

Maatregelen:
Het binnen- en buitendijks realiseren van recreatieve verbindingen
Interactieve wandelroute voor zichtbaarheid van de (cultuur)historie
Tabel 8. Verband K7 en Z2.

++ of - ++

Verband

Beschrijving

Beschrijving verband

K7

Technologische innovaties

Z2

Matige recreatieve verbinding

De matige recreatieve verbinding
tussen de dorpen en de zeedijk kan
verbeterd worden door
technologische innovaties in het
projectgebied in te passen, zoals
apps of een digitale informatiezuil.

Maatregel:
Het binnen- en buitendijks realiseren van recreatieve verbindingen
Interactieve wandelroute voor zichtbaarheid van de (cultuur)historie
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Tabel 9. Verband K8 en S5.

++ of - ++

Verband

Beschrijving

Beschrijving verband

K8

UNESCO Werelderfgoed

S5

Zeedijk als overgang

De zeedijk is een harde grens tussen het
Werelderfgoed en het projectgebied. Door de
status als Werelderfgoed beter te benutten,
kan het gebied op en rond de zeedijk nog
aantrekkelijker worden.

Maatregel:
Fietspad op de zeedijk
Tabel 10. Verband K8 en S8.

++ of - ++

Verband

Beschrijving

Beschrijving verband

K8

UNESCO Werelderfgoed

S8

Mogelijkheden dagrecreatie

Er zijn veel mogelijkheden voor dagrecreatie
in het projectgebied. Deze mogelijkheden
kunnen verder uitgebouwd worden met
behulp van het UNESCO Werelderfgoed.

Maatregel:
Buitendijkse wierde
Het binnen- en buitendijks realiseren van recreatieve verbindingen
Interactieve wandelroute voor zichtbaarheid van de (cultuur)historie
Tabel 11. Verband B4 en Z1.

++ of - --

Verband

Beschrijving

Beschrijving verband

B4

Eenvormigheid landschap

Z1

Beperkte toegankelijkheid
Reitdiepgebied

Door het nu nog deels ontoegankelijke, maar
veelzijdige gebied rondom het Reitdiep
toegankelijker voor publiek te maken, kan de
toenemende eenvormigheid van het
landschap worden beperkt.

Maatregel:
Toegankelijkheid van het Reitdiepgebied
Tabel 12. Verband K8 en Z2.

++ of - ++

Verband

Beschrijving

Beschrijving verband

K8

UNESCO Werelderfgoed

Z2

Matige recreatieve verbinding

De ligging aan het UNESCO Werelderfgoed
kan een impuls geven aan het verbeteren
van de recreatieve verbinding naar het
Waddengebied ten noorden van het
projectgebied.

Maatregelen:
Het binnen- en buitendijks realiseren van recreatieve verbindingen
Interactieve wandelroute voor zichtbaarheid van de (cultuur)historie
Fietspad op de zeedijk

53

Tabel 13. Verband K1 en S5.

++ of - ++

Verband

Beschrijving

Beschrijving verband

K1

Landschap als identiteitsverlening

S5

Zeedijk als overgang

De zeedijk is een wezenlijk onderdeel
van de identiteit van het projectgebied.
Aan de ene kant ligt een
cultuurlandschap, terwijl aan de andere
kant een natuurlandschap ligt.

Maatregel:
Buitendijkse wierde

Tabel 14. Verband K1 en Z3.

++ of - ++

Verband

Beschrijving

Beschrijving verband

K1

Landschap als identiteitsverlening

Z3

Weinig besef cultuurhistorie

Er is een gebrek aan besef over de
aanwezigheid van de bijzondere
cultuurhistorische waarden en het UNESCO
Werelderfgoed. Het beter benutten van het
landschap kan identiteitsverlenend werken.

Maatregel:
Buitendijkse wierde

Tabel 15. Maatregel K2 en Z3.

++ of - ++

Verband

Beschrijving

Beschrijving verband

K2

Landschap als recreatieruimte

Z3

Weinig besef cultuurhistorie

Er is in het projectgebied redelijk weinig
besef van de cultuurhistorie.
Recreatiemogelijkheden kunnen hier
mogelijk verandering in brengen.

Maatregel:
Buitendijkse wierde

Tabel 16. Verband K2 en S5.

++ of ++

Verband

Beschrijving

Beschrijving verband

K2

Landschap als recreatieruimte

S5

Zeedijk als overgang

De bijzondere overgang op de zeedijk van
cultuurlandschap naar het natuurlijke
landschap, kan door de inrichting van het
landschap als recreatieruimte beter
benadrukt worden.

Maatregelen:
- Fietspad op de zeedijk
Het binnen- en buitendijks realiseren van recreatieve verbindingen
Interactieve wandelroute voor zichtbaarheid van de (cultuur)historie
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Tabel 17. Verband K3 en S2.

++ of ++

Verband

Beschrijving

Beschrijving verband

K3

Waardering cultureel erfgoed

S2

Verhogingen landschap

Door de toegenomen waardering van het
cultureel erfgoed, kunnen de verhogingen in
het landschap beter benut worden.

Maatregel:
Interactieve wandelroute voor zichtbaarheid van de (cultuur)historie
Tabel 18. Verband K3 en S5.

++ of ++

Verband

Beschrijving

Beschrijving verband

K3

Waardering cultureel erfgoed

S5

Zeedijk als overgang

Door de toegenomen waardering van het
cultureel erfgoed, kan de zeedijk beter
benadrukt worden als overgang tussen
cultuur- en natuurlandschap.

Maatregel:
Het binnen- en buitendijks realiseren van recreatieve verbindingen

Tabel 19. Verband K3 en Z3.

++ of ++

Verband

Beschrijving

Beschrijving verband

K3

Waardering cultureel erfgoed

Z3

Weinig besef cultuurhistorie

Er is in het projectgebied weinig besef van
cultuurhistorische waarden en het
Werelderfgoed. De gebrekkige zichtbaarheid
en toegankelijkheid brengt hier een
belangrijke rol in. Dat er wel waardering is
voor cultureel erfgoed is een grote kans.

Maatregelen:
Buitendijkse wierde
Interactieve wandelroute voor zichtbaarheid van de (cultuur)historie
Tabel 20. Verband K7 en Z3.

++ of ++

Verband

Beschrijving

Beschrijving verband

K7

Technologische innovaties

Z3

Weinig besef cultuurhistorie

Er is in het projectgebied besef van de
cultuurhistorische waarden en het UNESCO
Werelderfgoed. De ontwikkeling van apps
of interactieve digitale informatiezuilen
kunnen deze waarden inzichtelijker maken.

Maatregelen:
Het binnen- en buitendijks realiseren van recreatieve verbindingen
Interactieve wandelroute voor zichtbaarheid van de (cultuur)historie
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Tabel 21. Verband B1 en S9.

++ of --

Verband

Beschrijving

Beschrijving verband

B1

Bevolkingskrimp

S9

Aantrekkelijke dorpen

Bevolkingskrimp is een grote bedreiging
voor de nu nog aantrekkelijke dorpen.
Doordat er steeds minder mensen wonen,
verloederen mooie panden en zal veel
groen verwaarloosd worden. Een dorp dat
half verlaten is, zal als minder aantrekkelijk
worden ervaren.

Maatregel:
Oude dorpskernen aantrekkelijk maken voor kwetsbare groepen
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9. Conclusie
In dit hoofdstuk is de hoofdvraag van dit onderzoek “Met welke maatregelen kunnen de
landschappelijke kenmerken van het projectgebied bijdragen aan het verbeteren van de
leefbaarheid?” beantwoord. In paragraaf 1 zijn alle maatregelen tekstueel en aan de hand van
referentiebeelden uitgewerkt, en tevens gescoord op hun bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit.
Wanneer de ruimtelijke kwaliteit toeneemt door een maatregel, verbetert de leefbaarheid ook. In
paragraaf 2 staat een overzicht waarin de maatregelen en hun beoordeling op de verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit onder elkaar zijn gezet. Aan de hand hiervan is bepaald welke maatregelen
meer en welke maatregelen minder bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. In paragraaf 3 volgt de
overkoepelende maatregelenkaart, waarop alle maatregelen zijn ingetekend. Tenslotte maakt
paragraaf 4 een concluderend geheel van dit hoofdstuk.

9.1.

Uitwerking maatregelen

Hieronder zijn alle maatregelen die voortkomen uit de confrontatiematrix tekstueel en aan de hand
van referentiebeelden uitgewerkt. Per maatregel is bovenaan in een vak aangegeven met welke
verbanden de maatregel samenhangt. Daarnaast volgt na de uitwerking een tabel met de
beoordeling van de bijdrage aan van de maatregel aan de ruimtelijke kwaliteit. Alle indicatoren waar
de maatregel op scoort zijn onder de tabel toegelicht.
1. Buitendijkse wierde
Deze maatregel komt voort uit de volgende verbanden:
K1 + S5: Landschap als identiteitsverlening + Zeedijk als overgang
K1 + Z3: Landschap als identiteitsverlening + Weinig besef cultuurhistorie
K2 + S2: Landschap als recreatieruimte + Verhoging landschap
K2 + Z3: Landschap als recreatieruimte + Weinig besef cultuurhistorie
K3 + Z3: Toegenomen waardering cultureel erfgoed + Weinig besef cultuurhistorie
K8 + S8: UNESCO Werelderfgoed + Mogelijkheden dagrecreatie

De oude kunstmatige heuvels die oorspronkelijk bedoeld waren om bewoners te beschermen tegen
overstromingen, liggen inmiddels al eeuwen veilig achter de dijken. Deze wierden zijn veelal nog
steeds goed zichtbaar in het landschap. Er is echter geen enkele wierde die nog in functie is,
waardoor de huidige bewoners weinig besef hebben van de reden dat deze heuvels er zijn. Deze
maatregel behelst de aanleg van een kunstmatige wierde in het buitendijkse kweldergebied. Op
deze manier krijgen bewoners meer inzicht in hun landschap, komt er een nieuwe
recreatiemogelijkheid, en wordt het Waddengebied (UNESCO Werelderfgoed) beter toegankelijk.
Beschrijving maatregel
-

De wierde wordt aangelegd in het Waddengebied ten noorden van het dorp Kleine Huisjes.
Vanaf daar loopt reeds een autoweg naar de Zeedijk.
Tussen de zeedijk en de wierde wordt een vlonder/loopbrug aangelegd.
De wierde wordt een groen eiland met bomen, zoals de binnendijkse wierden ook in het
landschap liggen. Er zijn aan iedere kant een paar doorkijkjes het Waddengebied in.
Bovenop de wierde komt een eettentje met een permanente tentoonstelling over het
wierdenlandschap.
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-

Bovenop de wierde komt een uitkijktoren vanaf waar men het UNESCO Werelderfgoed kan
beleven. Hier kan men ervaren hoe het is om in een getijdenlandschap te leven.
Vanuit het nieuwe Waddencentrum in Lauwersoog kunnen excursies gehouden worden naar
de kunstmatige Wierde.
Bij de aanleg van de wierde dient rekening gehouden te worden met het behoud van de
natuurwaarden.

Referentiebeelden

Figuur 27. Referentiebeelden:
1. Een restaurant met daar bovenop een uitkijktoren (Oost Bohemen, z.d.).
2. Een vlonder over het landschap (Lizard Point, z.d.).
3. het mogelijke aangezicht van de wierde (De Vree, z.d.).
4. Buitendijkse locatie voor een wierde (Kapper, 2014).
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Beoordeling maatregel
In de onderstaande tabel staat de matrix ruimtelijke kwaliteit, die ook in het theoretisch kader staat.
Met een plus of een min is aangegeven of een maatregel positief of negatief scoort op een indicator
voor ruimtelijke kwaliteit. Onderaan staat de totaalscore van het aantal plussen. Hoe hoger de score,
hoe meer de maatregel bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit.
Tabel 22. Beoordeling van de maatregel.
Ruimtelijke
kwaliteit
Gebruikswaarde

Belevingswaarde

Toekomstwaarde

Totaalscore

Economisch
belang
- Bereikbaarheid
- Stimulerende
effecten
- Gecombineerd
gebruik

- Imago en
uitstraling
Aantrekkelijkheid

- Stabiliteit en
flexibiliteit
- Agglomeratie
- Gebundelde
aantrekkelijkheid
14 (+) – 1 (-) = 13

Score

Sociaal belang

+

- Toegang
- Eerlijke verdeling
- Inbreng
Keuzemogelijkheden

+

+

Score

- Gelijkwaardigheid
- Verbondenheid
- Sociale veiligheid

- Iedereen aan
boord
- Sociaal draagvlak
+

+

Ecologisch
belang
- Externe
veiligheid
- Schoon
milieu
- Water in
balans
- Ecologische
structuur
- Rust en
ruimte
- Schoonheid
natuur
- Gezonde
leefomgeving
- Ecologische
voorraden
- Gezonde
ecosystemen

Score

Cultureel
belang
- Keuzevrijheid
- Culturele
verscheidenheid

Score

- Eigenheid
- Schoonheid
cultuur
- Contrastrijke
omgeving

+
+

- Erfgoed
- Integratie
- Culturele
vernieuwing

+

+
+
+

Toelichting beoordeling
Hieronder is kort toegelicht waarom de maatregel een plus of een min heeft gekregen per
betreffende indicator. Indien er geen plus of min is ingevuld bij een indicator, is de indicator in dit
stadium niet relevant. Een overzicht van wat iedere indicator precies inhoudt is te vinden in bijlage
XIV
Gebruikswaarde
Bereikbaarheid (+): De wierde is goed bereikbaar via een vlonder en vanaf de landinwaartse dorpen
via de recreatieve verbinding (zie maatregel 4).
Gecombineerd gebruik (+): Op en rondom de wierde kan men wandelen, een hapje eten een
tentoonstelling bekijken, de uitkijktoren beklimmen en op excursie gaan door de kwelder.
Ecologische structuur (-): Hoewel er bij de aanleg van de wierde rekening gehouden moet worden
met bestaande natuurwaarden, is de kans groot dat deze natuurwaarden enigszins aangetast
worden.
Keuzevrijheid (+): Er is voor ieder wat wils op de wierde. Mensen met verschillende leefstijlen
kunnen zich er thuis voelen.

59

+

+

+

Belevingswaarde
Imago en uitstraling (+): De maatregel zal, indien uitgevoerd, zorgen voor een iconisch beeld met
een unieke uitstraling.
Verbondenheid (+): De plek biedt emotionele en sociale binding voor de bewoners van het
projectgebied. De staat van het landschap van vóór de bedijkingen wordt teruggehaald.
Rust en ruimte (+): De wierde is niet gericht op massatoerisme, en biedt de mogelijkheid om
ongestoord te genieten van rust en ruimte.
Schoonheid natuur (+): De natuurlijke schoonheid van de omgeving draagt bij aan het welzijn.
Gezonde leefomgeving (+): Ver weg van bebouwing en op het noordelijkste punt van Nederland,
krijgt men het gevoel in een gezonde omgeving te zijn.
Eigenheid (+): Het bijzondere, meer oorspronkelijke, karakter van de plek wordt benut. Er wordt
voortgebouwd op bestaande kenmerken van de eigen omgeving.
Schoonheid der cultuur (+): Mensen kunnen geraakt worden door de esthetiek van een plek.
Contrastrijke omgeving (+): De omgeving biedt contrasten tussen cultuur en natuur, droog en nat en
bij de nabijgelegen zeedijk tussen agrarisch en natuurlijk.
Toekomstwaarde
Gebundelde aantrekkelijkheid (+): De wierde is door de verschillende mogelijkheden die het biedt op
het gebied van amusement, leren en schoonheid, duurzaam en aantrekkelijk voor consumenten.
Erfgoed (+): Hoewel de wierde nieuw aangelegd wordt, zegt het wel iets over de geschiedenis van
het cultureel erfgoed. Met deze maatregel wordt een wierde met zijn oorspronkelijke functie
gewaarborgd voor de toekomst.
Culturele vernieuwing (+): De wierde wordt nieuw aangelegd. Hierdoor ontstaat een levendige en
uitdagende omgeving.
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2. Fietspad op de zeedijk
Deze maatregel komt voort uit de volgende verbanden:
K2 + S1 Landschap als recreatieruimte + Open landschap
K2 + S5 Landschap als recreatieruimte + Zeedijk als overgang
K8 + S5 UNESCO Werelderfgoed + Zeedijk als overgang
K8 + Z2 UNESCO Werelderfgoed + Matige recreatieve verbinding
In het kader van het project Kiek over Diek is er langs de hele Groninger zeedijk een fietspad
aangelegd. Dit fietspad ligt tussen het Lauwersmeergebied en de Dollard, en loopt afwisselend op, of
onder de dijk (aan beide kanten) (Provincie Groningen, z.d.). Echter, in het projectgebied loopt het
fietspad overal binnendijks, waardoor er alleen uitzicht is op de akkers. Op deze manier komt de
zeedijk als overgang tussen cultuur en natuur niet tot zijn recht. Recreanten kunnen niet aan beide
kanten van het open landschap genieten, en het UNESCO Werelderfgoed blijft onzichtbaar. Deze
maatregel is gericht op het verplaatsen van het fietspad van binnendijks, naar bovenop de zeedijk.
Beschrijving maatregel
-

Het fietspad wordt verplaatst naar de kruin van de dijk.
Iedere twee kilometer wordt een bankje met twee zitkanten, een prullenbak, en een
verrekijker geplaatst.
Indien het verplaatsen van het fietspad niet op iedere plek mogelijk is, wordt er om de twee
kilometer een dijktrap gebouwd, met bovenop de picknicktafel, prullenbak en verrekijker.

Figuur 28. De zeedijk blokkeert het uitzicht vanaf het fietspad (Google Maps,
2018).
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Referentiebeelden

Figuur 29. Referentiebeelden:
1. Bankje met twee zitkanten, voor uitzicht naar zowel de kwelder als de kustpolder (SLPW, z.d.).
2. Dijktrap met bovenaan twee bankjes (Jan Hof Fotografie, 2015).
3. Het uitzicht zoals het na de ingreep zou moeten zijn.
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Beoordeling maatregel
In de onderstaande tabel staat de matrix ruimtelijke kwaliteit, die ook in het theoretisch kader staat.
Met een plus of een min is aangegeven of een maatregel positief of negatief scoort op een indicator
voor ruimtelijke kwaliteit. Onderaan staat de totaalscore van het aantal plussen. Hoe hoger de score,
hoe meer de maatregel bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit.
Tabel 23. Beoordeling van de maatregel.
Ruimtelijke
kwaliteit
Gebruikswaarde

Economisch
belang
- Bereikbaarheid
- Stimulerende
effecten
- Gecombineerd
gebruik

Score

Sociaal belang

Score

+

- Toegang
- Eerlijke verdeling
- Inbreng
Keuzemogelijkheden

+

Belevingswaarde

- Imago en
uitstraling
Aantrekkelijkheid

+

- Gelijkwaardigheid
- Verbondenheid
- Sociale veiligheid

Toekomstwaarde

Totaalscore

- Stabiliteit en
flexibiliteit
- Agglomeratie
- Gebundelde
aantrekkelijkheid
+13

+

+

- Iedereen aan
boord
- Sociaal draagvlak

+

Ecologisch
belang
- Externe
veiligheid
- Schoon
milieu
- Water in
balans
- Ecologische
structuur
- Rust en
ruimte
- Schoonheid
natuur
- Gezonde
leefomgeving
- Ecologische
voorraden
- Gezonde
ecosystemen

Score

+
+
+

Cultureel
belang
- Keuzevrijheid
- Culturele
verscheidenheid

Score

- Eigenheid
- Schoonheid
cultuur
- Contrastrijke
omgeving

+

- Erfgoed
- Integratie
- Culturele
vernieuwing

+

Toelichting beoordeling
Hieronder is kort toegelicht waarom de maatregel een plus of een min heeft gekregen per
betreffende indicator. Indien er geen plus of min is ingevuld bij een indicator, is de indicator in dit
stadium niet relevant. Een overzicht van wat iedere indicator precies inhoudt is te vinden in bijlage
XIV.
Gebruikswaarde
Bereikbaarheid (+): De bereikbaarheid van de zeedijk neemt toe, omdat men er na uitvoering van
deze maatregel niet meer zelf op hoeft te klimmen.
Toegang (+): Het fietspad is in principe voor iedereen toegankelijk, net als de bankjes.
Keuzevrijheid (+): Recreanten kunnen in één keer de route uitfietsen, of kunnen ervoor kiezen om
ergens op één van de rustpunten te picknicken. Een fietspad op de zeedijk is voor veel recreanten
met verschillende voorkeuren geschikt.
Belevingswaarde
Imago en uitstraling (+): Een fietspad op de zeedijk zorgt voor een open uitstraling, wat mensen aan
zal trekken.
Aantrekkelijkheid (+): Een fietspad op de grens tussen cultuur en natuur is uniek, en kan veel
gebruikers aantrekken.
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+

+

Verbondenheid (+): Dijken zijn een veelvoorkomend element in het projectgebied. Door de zeedijk
toegankelijk te maken voor mensen, zal de emotionele en sociale binding die mensen ermee hebben
toenemen.
Rust en ruimte (+): De zeedijk loopt door een open en rustig gebied. Dit biedt veel mogelijkheden om
te genieten van de rust en de ruimte.
Schoonheid der natuur (+): Vanaf het fietspad kijkt men aan de noordkant uit op het UNESCO
Werelderfgoed Waddenzee. De natuurlijke schoonheid van deze omgeving kan bijdragen aan het
welzijn.
Gezonde leefomgeving (+): Door te fietsen over de zeedijk in dit rustige, natuurlijke landschap, krijgt
men het gevoel in een gezonde omgeving te zijn.
Eigenheid (+): Het bijzondere karakter van de zeedijk als scheiding tussen cultuur en natuur moet
worden behouden. Het fietspad bouwt voor op de bestaande kenmerken van de omgeving.
Contrastrijke omgeving (+): Het fietspad op de zeedijk wordt aangelegd op de precieze grens tussen
cultuurlandschap en natuurlandschap (het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee). Dit zorgt voor een
groot contrast.
Toekomstwaarde
Iedereen aan boord (+): Doordat de maatregel een verhard fietspad betreft, biedt de ruimte ook
mogelijkheden voor randgroepen. Met een scootmobiel is het fietspad bijvoorbeeld ook best
toegankelijk.
Erfgoed (+): De aanleg van een fietspad op de zeedijk draagt bij aan bewustwording van het culturele
erfgoed. De zeedijk kan op deze manier beter beleefd worden, dan wanneer het enkel een lijn ver
weg in het landschap is.
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3. Het waternetwerk beter benutten
Deze maatregel komt voort uit de volgende verbanden:
K2 + S3: Landschap inrichten als recreatieruimte (commodificeren) + het Reitdiep en de maren
zijn geschikt voor waterrecreatie
Het uitgebreide waternetwerk binnen het projectgebied biedt een aantal mogelijkheden om het
landschap als recreatieruimte te combineren met waterrecreatie. Een voorbeeld hiervan is het beter
verbinden van het water met het omliggende landschap. Zo is er in het projectgebied sprake van
verschillende, cultuurhistorisch interessante plaatsen gelegen langs het water.
Beschrijving maatregel
Om een betere verbinding tussen water- en landrecreatie te kunnen realiseren zijn de volgende
gebiedsontwikkelingen mogelijk:
-

-

-

Het ontwikkelen van een routekaart (app), die de waterrecreant langs de unieke plekken van het
projectgebied begeleidt (bezoek van voormalig wierdedorp Vliedorp per boot, figuur 16 pagina
30). De schakel tussen land en water wordt gemaakt door voldoende aanlegplaatsen voor de
waterrecreant te realiseren, eventueel in combinatie met de realisatie van
overnachtingsmogelijkheden langs het water.
Het ontwikkelen van Toeristische Overstap Punten bij het water en land. Zo worden fiets- en
wandelnetwerken in het achterland beter zichtbaar en bereikbaar voor waterrecreanten
(Gemeente Achtkarspelen et al, 2013). Hiermee wordt er een koppeling gemaakt tussen steigers
en afmeerplaatsen aan bestaande paden en routes op het land.
Een toeristisch- recreatieve productontwikkeling waarbij de cultuurhistorie als basis staat, door
de historie van het water in het gebied inzichtelijk te maken a.d.h.v. historische verhalen over de
vaarwegen: creëren van bewustwording bij de bezoeker over de voormalige zeeboezem, en het
ontstaan en de ontwikkeling van het gebied onder invloed van het water door middel van
‘storytelling’ (Provincie Flevoland, 2017).

Referentiebeelden

Figuur 30. Referentiebeelden:
1. Een TOP in het buitengebied (Projectenboek Waterrecreatie Noordoost Fryslan 2025, 2013).
2. Het benutten van de cultuurhistorische wierde direct langs het water (RTV Noord, 2014).
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Beoordeling maatregel
In de onderstaande tabel staat de matrix ruimtelijke kwaliteit, die ook in het theoretisch kader staat.
Met een plus of een min is aangegeven of een maatregel positief of negatief scoort op een indicator
voor ruimtelijke kwaliteit. Onderaan staat de totaalscore van het aantal plussen. Hoe hoger de score,
hoe meer de maatregel bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit.
Tabel 24. Beoordeling van de maatregel.
Ruimtelijke
kwaliteit
Gebruikswaarde

Belevingswaarde

Toekomstwaarde

Totaalscore

Economisch
belang
- Bereikbaarheid
- Stimulerende
effecten
- Gecombineerd
gebruik

Score

Sociaal belang

+
+

- Toegang
- Eerlijke verdeling
- Inbreng
Keuzemogelijkheden

- Imago en
uitstraling
Aantrekkelijkheid

+

- Stabiliteit en
flexibiliteit
- Agglomeratie
- Gebundelde
aantrekkelijkheid
+12

+

+
+

Score

- Gelijkwaardigheid
- Verbondenheid
- Sociale veiligheid

- Iedereen aan
boord
- Sociaal draagvlak

+

Ecologisch
belang
- Externe
veiligheid
- Schoon
milieu
- Water in
balans
- Ecologische
structuur
- Rust en
ruimte
- Schoonheid
natuur
- Gezonde
leefomgeving
- Ecologische
voorraden
- Gezonde
ecosystemen

Score

Cultureel
belang
- Keuzevrijheid
- Culturele
verscheidenheid

Score

+

- Eigenheid
- Schoonheid
cultuur
- Contrastrijke
omgeving

+

- Erfgoed
- Integratie
- Culturele
vernieuwing

+

+

Toelichting beoordeling
Hieronder is kort toegelicht waarom de maatregel een plus of een min heeft gekregen per
betreffende indicator. Indien er geen plus of min is ingevuld bij een indicator, is de indicator in dit
stadium niet relevant. Een overzicht van wat iedere indicator precies inhoudt is te vinden in bijlage
XIV.
Gebruikswaarde
Bereikbaarheid (+): De realisatie van deze maatregel draagt bij aan de bereikbaarheid van het
waternetwerk in het projectgebied.
Stimulerende effecten (+): De realisatie van deze maatregel kan bijdragen aan de economische
activiteiten in de omgeving, mede door de realisatie van toeristische overstap punten en voldoende
aanlegmogelijkheden om het gebied verder in te trekken.
Gecombineerd gebruik (+): Het waternetwerk wordt benut door onder andere toeristische overstap
punten te realiseren. Gecombineerd gebruik van het gebied wordt hierdoor mogelijk, omdat de
koppeling tussen waterrecreatie en landrecreatie wordt versterkt.
Keuzemogelijkheden (+): De uitgebreide, recreatieve benutting van het waternetwerk biedt
verschillende leeftijdsgroepen keuzemogelijkheden.
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+

Belevingswaarde
Imago en uitstraling (+): De maatregel leidt tot een aantrekkelijker waternetwerk, ten behoeve van
onder andere de vaarrecreatie. Meer recreatie kan ervoor zorgen dat het imago hiervan wordt
versterkt.
Rust en ruimte (+): Naast de rust en de ruimte die er heerst op de binnenwateren van het
projectgebied wordt het door de realisatie van voldoende afmeerplaatsen of steigers ook mogelijk
dit aan de landzijde te kunnen doen.
Schoonheid natuur (+): Het waternetwerk biedt gebruikers de mogelijkheid om het natuurlijke en
meanderende Reitdiep en de meanderende maren te kunnen beleven.
Eigenheid (+): Het karakter van het waternetwerk wordt behouden en beter benut. Dit versterkt de
eigenheid van de omgeving.
Contrastrijke omgeving (+): De recreant kan het waternetwerk ervaren als een contrastrijke
omgeving. Er zijn verschillende contrasten voor de recreant zichtbaar: agrarisch-natuurlijk, landwater en groen-bebouwde omgeving.
Toekomstwaarde:
Agglomeratie (+): In de omgeving van het waternetwerk zijn er meerdere soortgelijke activiteiten
beschikbaar voor de gebruiker, zoals mogelijkheden op het gebied van varen, fietsen, wandelen en
horecamogelijkheden. Ondernemers hebben hier ook voordeel van.
Gebundelde aantrekkelijkheid (+): De maatregelen die op het waternetwerk toegepast worden
zorgen voor een mix van zowel amusement, actie (wandelen/fietsen), leren (bewustwording
geschiedenis van het water, cultuurhistorische waarden in de omgeving) en schoonheid (natuurlijke,
groene omgeving met veel rust).
Erfgoed (+): Het culturele erfgoed wordt in de nabije omgeving van het waternetwerk benut. Hierbij
kan gedacht worden aan overstappunten of stijgers bij bijvoorbeeld cultuurhistorische wierden.
Belangrijke informatie over de geschiedenis van het gebied wordt zo beter beschikbaar voor de
bezoeker.
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4. Het binnen- en buitendijks realiseren van recreatieve verbindingen
Deze maatregel komt voort uit de volgende verbanden:
K2 + S5: Landschap inrichten als recreatieruimte (commodificeren) + Zeedijk als overgang tussen
historisch cultuurlandschap naar natuurlijk UNESCO Werelderfgoed Waddenzee.
K2 + Z2: Landschap inrichten als recreatieruimte (commodificeren) + Recreatieve verbinding
tussen de dorpen en de zeedijk is matig
K3 + S5: Waardering cultureel erfgoed + Zeedijk als overgang
K7 + Z3: Technologische innovaties + Weinig besef cultuurhistorie
K8 + S8: UNESCO Werelderfgoed Waddenzee + Veel mogelijkheden voor dagrecreatie (musea,
ommetjes, activiteiten)
K8 + Z2: UNESCO Werelderfgoed Waddenzee + Recreatieve verbinding tussen de dorpen en de
zeedijk is matig
Een uniek stuk landschap van het projectgebied zijn de kwelders en het hieraan grenzende UNESCO
Werelderfgoed Waddenzee. De zeedijk vormt als het ware een strakke afscheiding tussen enerzijds
de binnendijks gelegen cultuurhistorische landschappen en buitendijks het natuurlijke UNESCO
Werelderfgoed Waddenzee, hierbij kan de Zeedijk als strakke grens tussen de twee gebieden beter
benut worden voor beleving van beide gebieden. Goede recreatieve verbindingen zijn zowel
binnendijks als buitendijks noodzakelijk om het UNESCO Werelderfgoed te kunnen beleven en
bereiken. De maatregelen die genomen kunnen worden om een betere recreatieve verbinding
tussen beide gebieden te kunnen realiseren betrekken zich tot ontwikkelingen op het gebied van
een goede ontsluiting en belevingsmogelijkheden vanuit het binnenland (de dorpen) naar de zeedijk
en de kwelders, en andersom.
Beschrijving maatregel
Buitendijkse maatregelen (dijk en kwelder):
- Ontwikkeling van aangegeven buitendijkse wandelmogelijkheden (in de vorm van struinpaden,
vlonder). Nu is er alleen sprake van wandelroute bij de Westpolder. De buitendijkse
wandelvoorzieningen zijn gericht op de beleving van de kwelders en de wadden, en moeten in
balans zijn met de natuur.
Een voorbeeldinitiatief van een dergelijke openstelling van een kwelder is het ‘verkwelderingsplan:
Naar buiten Holwerd’, waar voldoende wandelmogelijkheden in de kwelder worden gerealiseerd
door de aanleg van struinpaden, bruggen over kreken en een Waddenbeleefpunt met uitzicht over
de Waddenzee (Staatsbosbeheer, z.d.).
-

Plaatsen van toeristisch recreatieve (informatie)voorzieningen op de dijk in de vorm van een
uitzichtplatform, over de ontstaansgeschiedenis van aan de ene zijde de cultuurlandschappen en
aan de andere zijde de kwelders en het Werelderfgoed, en wat voor invloed de dijkenbouw
hierop heeft (gehad).

Binnendijkse maatregelen (cultuurlandschappen):
Een bewoner of bezoeker van het projectgebied moet op een eenvoudige en duidelijke wijze haar
weg kunnen vinden naar de zeedijk. Dit kan gedaan worden door:
- Creëren van voldoende ontsluitingen. Een goede bevindbaarheid, bereikbaarheid (wel of niet
per auto te bereiken) en toegankelijkheid is voor de bezoeker van sterk belang.
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-

-

Ervoor te zorgen dat een recreatieve route uitnodigend oogt: zo moeten onnodige obstakels
zoals slagbomen worden beperkt.
Inzichtelijk te maken welke kavelpaden van de boeren vrij toegankelijk zijn voor recreatief
gebruik. Aan de hand van duidelijke bebording of bekendmaking in een app, folder of andere
informatiebron.
Het ontwikkelen van een app voor de telefoon. Op basis van de gebruikerslocatie, kan de appgebruiker automatisch geïnformeerd worden interessante (cultuurhistorische)
bezienswaardigheden die op dat moment in de buurt zijn. Randvoorwaarde is wel dat men de
app ook offline kan gebruiken. De app wordt opgezet om bezoekers van het gebied meer te
betrekken bij de interessante landschappelijke waarden in hun directe omgeving.

Referentiebeelden

j

Figuur 31. Referentiebeelden:
1. Vlonderpad (InBreda.net, 2016).
2. Combinatie uitkijkpunt/informatiepaneel met wat
er in welke kijkrichting te zien is (KDBV, 2017).
3. Combinatie uitkijkpunt/informatiepaneel met wat
er in welke kijkrichting te zien is (KDBV, 2017).

Beoordeling maatregel
In de tabel op de volgende pagina staat de matrix ruimtelijke kwaliteit, die ook in het theoretisch
kader staat. Met een plus of een min is aangegeven of een maatregel positief of negatief scoort op
een indicator voor ruimtelijke kwaliteit. Onderaan staat de totaalscore van het aantal plussen. Hoe
hoger de score, hoe meer de maatregel bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit.
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Tabel 25. Beoordeling van de maatregel.
Ruimtelijke
kwaliteit
Gebruikswaarde

Belevingswaarde

Toekomstwaarde

Totaalscore

Economisch
belang
- Bereikbaarheid
- Stimulerende
effecten
- Gecombineerd
gebruik

Score

Sociaal belang

Score

+

- Toegang
- Eerlijke verdeling
- Inbreng
Keuzemogelijkheden

+

- Imago en
uitstraling
Aantrekkelijkheid

- Gelijkwaardigheid
- Verbondenheid
- Sociale veiligheid

- Stabiliteit en
flexibiliteit
- Agglomeratie
- Gebundelde
aantrekkelijkheid

- Iedereen aan
boord
- Sociaal draagvlak

+

+

Ecologisch
belang
- Externe
veiligheid
- Schoon
milieu
- Water in
balans
- Ecologische
structuur
- Rust en
ruimte
- Schoonheid
natuur
- Gezonde
leefomgeving
- Ecologische
voorraden
- Gezonde
ecosystemen

Score

Cultureel
belang
- Keuzevrijheid
- Culturele
verscheidenheid

+

+
+

-

- Eigenheid
- Schoonheid
cultuur
- Contrastrijke
omgeving
- Erfgoed
- Integratie
- Culturele
vernieuwing

8 (+) – 2 (-) = 6

Toelichting beoordeling
Hieronder is kort toegelicht waarom de maatregel een plus of een min heeft gekregen per
betreffende indicator. Indien er geen plus of min is ingevuld bij een indicator, is de indicator in dit
stadium niet relevant. Een overzicht wat iedere indicator precies inhoud is te vinden in bijlage XIV.
Gebruikerswaarde
Bereikbaarheid (+): De maatregel zorgt voor een betere bereikbaarheid van de binnen- en
buitendijkse gebieden vanuit de verder landinwaarts gelegen dorpen.
Toegang (+): Van alle voorzieningen die door deze maatregel ontwikkeld worden kan iedereen even
makkelijk gebruik maken.
Keuzemogelijkheden (+): Voor verschillende sociale groepen en leefstijlen zijn er
keuzemogelijkheden hoe men de nieuwe voorzieningen wil gaan gebruiken.
Ecologische structuur (-): De toename van recreanten in de kwelders door ontwikkelingen van het
buitendijkse gebied, kan mogelijk zorgen voor een negatieve invloed op de ecologische structuur.
Onderzoek naar de effecten van buitendijkse recreatie is hiervoor nodig.
Keuzevrijheid (+): Omdat de maatregel zich bezighoudt met versterking van zowel de binnendijkse
als buitendijkse recreatieve verbindingen, gaat het om een gebied met een vrij grote omvang
waardoor er culturele keuzevrijheid voor de bezoeker ontstaat.
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Score

+

Belevingswaarde
Rust en ruimte (+): De open, weidse landschappen bieden de bezoeker genoeg mogelijkheden om
ongestoord te kunnen genieten van de rust en ruimte in het gebied.
Schoonheid natuur (+): De buitendijkse kwelders zijn natuurlijke gebieden waarop de mens minimale
invloed heeft. De natuurlijke schoonheid die hier heerst kan bijdragen aan het welzijn van de
bezoeker.
Contrastrijke omgeving (+): De maatregel kan ervoor zorgen dat de contrastrijke omgeving beter
wordt overgebracht op de bezoeker. Hierbij kan gedacht worden aan de informatievoorzieningen op
de zeedijk die het contrast tussen het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee en de
cultuurlandschappen goed weergeven.
Toekomstwaarde
Iedereen aan boord (+): Alle verschillende soorten (rand)groepen kunnen gebruik maken van de
ontwikkelde mogelijkheden die de ruimte biedt.
Gezonde ecosystemen (-): Inpassing van recreatiemogelijkheden in het natuurlijke kweldergebied
kan ervoor zorgen dat gezonde ecosystemen enigszins aangetast kunnen worden. Ook hier is
onderzoek naar de effecten van buitendijkse recreatie nodig.
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5. Interactieve wandelroute voor zichtbaarheid van de (cultuur)historie
Deze maatregel komt voort uit de volgende verbanden:
K2 + S1 Landschap als recreatieruimte + Open landschap
K2 + S2: Landschap inrichten als recreatieruimte (commodificeren) + Verhogingen in het
landschap (kwelderwallen, wierden en (slaper)dijken)
K3 + S2: Toegenomen waardering voor cultureel erfgoed + Verhogingen in het landschap
(Kwelderwallen, wierden en (slaper)dijken)
K3 + Z3: Toegenomen waardering cultureel erfgoed + Weinig besef cultuurhistorie
K7 + Z3: Technologische innovaties + Weinig besef cultuurhistorie
Het projectgebied beschikt over zichtbare hoogteverschillen, die gevormd worden door onder
andere de wierden, de dijken, de oude dijken en kwelderwallen. Deze bijzondere cultuurhistorische
elementen zijn echter niet altijd even goed zichtbaar bij een bezoek aan het projectgebied. Een
gevolg hiervan is dat de ontstaansgeschiedenis van het (cultuur)landschap niet altijd op de bezoeker
overkomt.
Beschrijving maatregel
Om het historische verhaal van het eeuwenoude Marnelandschap beter op bezoekers van het
gebied over te brengen, wordt een interactieve wandelroute ontwikkeld die de opbouw, de
ontstaansgeschiedenis en de cultuurhistorie van het gebied beter zichtbaar en beleefbaar maakt. De
volgende punten maken onderdeel uit van deze uit te voeren maatregel:
-

-

-

-

Ontwikkeling van poorten die een bepaald beeld van het landschap voor de kijker ‘inkadert’. Dit
maakt de bezoeker meer bewust van de omgeving. De poorten zijn onderdeel van een
interactieve wandelroute die de cultuurhistorie voor het publiek zichtbaar en beleefbaar maakt
(Buro Lubbers, z.d.).
Het verwerken van technologische toepassingen bij de betreffende locatie, zoals
informatieschermen of gesproken informatie. Via deze manier kan de kijker kennis opdoen over
de ontstaansgeschiedenis van het gebied. (Buro Lubbers, z.d.).
Realisatie van dijktrappen, met informatie en routes als ‘uitlopers’ naar de dorpen.
Interessante belevingsplekken zijn onder andere locaties op de grens van verdwenen en
overgebleven dijklichamen, de polders met kenmerkende verkavelingsstructuren, de wierden en
de historische dorpen op de kwelderwallen.
De interactieve, recreatieve route dient de vier verschillende landschapstypen van het
projectgebied te doorkruisen, waardoor de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het landschap
goed op de bezoeker overgebracht kan worden.
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Referentiebeelden

Figuur 32. Referentiebeelden:
1. Poort die het landschap inkadert (Buro Lubbers, 2012).
2. Visualisatie van een poort die het landschap inkadert (Buro Lubbers, 2012)
3. Voorbeeld van een dijktrap (bureau Stoep, z.d.).

Beoordeling maatregel
In de tabel op de volgende pagina staat de matrix ruimtelijke kwaliteit, die ook in het theoretisch
kader staat. Met een plus of een min is aangegeven of een maatregel positief of negatief scoort op
een indicator voor ruimtelijke kwaliteit. Onderaan staat de totaalscore van het aantal plussen. Hoe
hoger de score, hoe meer de maatregel bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit.
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Tabel 26. Beoordeling van de maatregel.
Ruimtelijke
kwaliteit
Gebruikswaarde

Belevingswaarde

Toekomstwaarde

Totaalscore

Economisch
belang
- Bereikbaarheid
- Stimulerende
effecten
- Gecombineerd
gebruik

Score

Sociaal belang

Score

+

- Toegang
- Eerlijke verdeling
- Inbreng
Keuzemogelijkheden

- Imago en
uitstraling
Aantrekkelijkheid

- Gelijkwaardigheid
- Verbondenheid
- Sociale veiligheid

- Stabiliteit en
flexibiliteit
- Agglomeratie
- Gebundelde
aantrekkelijkheid
+9

- Iedereen aan
boord
- Sociaal draagvlak

+

Ecologisch
belang
- Externe
veiligheid
- Schoon
milieu
- Water in
balans
- Ecologische
structuur
- Rust en
ruimte
- Schoonheid
natuur
- Gezonde
leefomgeving
- Ecologische
voorraden
- Gezonde
ecosystemen

Score

+
+

Cultureel
belang
- Keuzevrijheid
- Culturele
verscheidenheid

Score

- Eigenheid
- Schoonheid
cultuur
- Contrastrijke
omgeving

+

- Erfgoed
- Integratie
- Culturele
vernieuwing

+

+

Toelichting beoordeling
Hieronder is kort toegelicht waarom de maatregel een plus of een min heeft gekregen per
betreffende indicator. Indien er geen plus of min is ingevuld bij een indicator, is de indicator in dit
stadium niet relevant. Een overzicht wat iedere indicator precies inhoud is te vinden in bijlage XIV.
Gebruikerswaarde
Bereikbaarheid (+): Door de maatregel ontstaat er een goede bereikbaarheid van de vier
verschillende landschapstypen in één route.
Culturele verscheidenheid (+): Het projectgebied bevat verschillende cultuurhistorische waarden,
verdeeld over de vier verschillende landschapstypen. Omdat de route de bezoeker langs alle vier
landschapstypen begeleidt, wordt de culturele verscheidenheid van het gebied op de bezoeker
overgebracht.
Belevingswaarde
Verbondenheid (+): Omdat de maatregel zorgt voor een bewustwording van de bijzondere
cultuurhistorie en de interessante ontstaansgeschiedenis, kunnen bezoekers en bewoners de
onderdelen van de route beleven als plekken voor sociale en emotionele binding.
Rust en ruimte (+): De route biedt voldoende mogelijkheden voor de bezoeker om te genieten van
de rust en ruimte in de verschillende landschapstypen.
Schoonheid natuur (+): De route leidt de gebruiker langs de verschillende natuurlijke waarden van
de vier landschapstypen in het projectgebied, zoals de het gebied rondom het Reitdiep, de maren en
de kwelders.
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+

+

Eigenheid (+): Door de bijzondere waarden van het gehele projectgebied middels een route op de
bezoeker over te brengen, wordt het bijzondere karakter van het gebied behouden en benut.
Contrastrijke omgeving (+): De route doorkruist de vier landschapstypen van het projectgebied,
waardoor de bezoeker door een omgeving wordt begeleid die bestaat uit verschillende contrasten.
Voornamelijk de contrasten cultuurhistorische elementen – agrarisch gebied, natte – droge
gebieden en het contrast tussen bebouwde en groene ruimte komen bij de route aan bod.
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6. Oude dorpskernen aantrekkelijk maken voor kwetsbare groepen
Deze maatregel komt voort uit de volgende verbanden:
B1 + S9: Bevolkingskrimp + Aantrekkelijke dorpen
De dorpen in het projectgebied worden over het algemeen als aantrekkelijk ervaren. Het proces van
bevolkingskrimp is niet tegen te houden, dus het is zaak dat de gemeenschap zich aanpast om het
dorp aantrekkelijk te houden. De gemeenschap wordt deels gevormd door de ruimtelijke structuur
van een dorp, waarvan de oude dorpskern veelal ook de kern van de dorpsgemeenschap is. De
woningen en de openbare ruimten in oude dorpskernen zijn echter vaak minder geschikt voor
kwetsbare burgers, terwijl in krimpgebieden deze groep een steeds groter deel van de bevolking
gaat uitmaken (Beemster, 2014).
Beschrijving maatregel
Om de dorpskernen ook in de toekomst aantrekkelijk te houden, dient ervoor gezorgd te worden dat
de dorpskernen geschikt worden gemaakt voor kwetsbare burgers (Beemster, 2014). Dit kan door:
-

De aanleg van rollatorpaden. Dit zijn paden met effen ondergrond die geschikt zijn voor rollatoren rolstoelgebruikers. In oude dorpskernen liggen vaak klinkers die het gebied minder
toegankelijk maken voor kwetsbare bewoners. Rollatorpaden kunnen aangelegd worden tussen
voor rollatorgebruikers belangrijke punten, zoals tussen bejaardenwoningen en een supermarkt
of pinautomaat.

-

De aanleg van rustpunten met groen en bankjes, waar kwetsbare bewoners en recreanten even
kunnen uitrusten. Het beste is om meerder banken bij elkaar te zetten, zodat het ook een
ontmoetingsplek kan zijn (Beemster, 2014).

-

Alarmeringspunten voor ouderen, waar door middel van een knop gemakkelijk contact met
hulpdiensten gezocht kan worden. De NS gebruikt dit soort palen op stations voor
informatievoorziening en noodgevallen. In oude dorpskernen zouden soortgelijke palen
geplaatst kunnen worden (NS, z.d.).

-

Voorzieningen toegankelijk maken voor alle groepen mensen. Dit kan bijvoorbeeld door bredere
gangpaden en deuren die automatisch openen te realiseren. Ook een bezorgservice kan nuttig
zijn in het geval van winkels (Zet een streep door discriminatie, z.d.).
Het is handig om deze
maatregel toe te passen in
een iets groter dorp, waar
voorzieningen zijn.
Daarom is in eerste
instantie gekozen voor
Leens.
Figuur 33. Rollatorpad (Beemster, 2014).
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Referentiebeelden

Figuur 34. Referentiebeelden:
1. Rollatorpad bij (De Gelderlander, 2010).
2. Informatiepaal/alarmeringspaal van de NS (NS, z.d.).
3. Impressie van een mogelijk rustpunt (Bouwhuijsen, 2018).
4. Voorbeeld van een goed toegankelijke winkel, met een brede deur en geen hoge drempel (Zet een streep
door discriminatie, z.d.).

Beoordeling maatregel
In de tabel op de volgende pagina staat de matrix ruimtelijke kwaliteit, die ook in het theoretisch
kader staat. Met een plus of een min is aangegeven of een maatregel positief of negatief scoort op
een indicator voor ruimtelijke kwaliteit. Onderaan staat de totaalscore van het aantal plussen. Hoe
hoger de score, hoe meer de maatregel bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit.
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Tabel 27. Beoordeling van de maatregel.
Ruimtelijke
kwaliteit
Gebruikswaarde

Economisch
belang
- Bereikbaarheid
- Stimulerende
effecten
- Gecombineerd
gebruik

Score

Sociaal belang

Score

+

- Toegang
- Eerlijke verdeling
- Inbreng
Keuzemogelijkheden

+

Belevingswaarde

- Imago en
uitstraling
Aantrekkelijkheid

+

- Gelijkwaardigheid
- Verbondenheid
- Sociale veiligheid

+
+
+

Toekomstwaarde

- Stabiliteit en
flexibiliteit
- Agglomeratie
- Gebundelde
aantrekkelijkheid
+8

- Iedereen aan
boord
- Sociaal draagvlak

+

Totaalscore

+

Ecologisch
belang
- Externe
veiligheid
- Schoon
milieu
- Water in
balans
- Ecologische
structuur
- Rust en
ruimte
- Schoonheid
natuur
- Gezonde
leefomgeving
- Ecologische
voorraden
- Gezonde
ecosystemen

Score

Cultureel
belang
- Keuzevrijheid
- Culturele
verscheidenheid

- Eigenheid
- Schoonheid
cultuur
- Contrastrijke
omgeving
- Erfgoed
- Integratie
- Culturele
vernieuwing

Toelichting beoordeling
Hieronder is kort toegelicht waarom de maatregel een plus of een min heeft gekregen per
betreffende indicator. Indien er geen plus of min is ingevuld bij een indicator, is de indicator in dit
stadium niet relevant. Een overzicht van wat iedere indicator precies inhoudt is te vinden in bijlage
XIV.
Gebruikswaarde
Bereikbaarheid (+): Door de aanleg van een rollatorpad wordt het gebied beter bereikbaar voor
gebruikers en klanten.
Toegang (+): Iedereen kan even gemakkelijk gebruik maken van de voorzieningen, bijvoorbeeld door
aanpassingen in winkels.
Belevingswaarde
Imago en uitstraling (+): Een oude dorpskern die voor alle groepen toegankelijk is zorgt voor een
positief imago.
Gelijkwaardigheid (+): Door deze maatregel ervaren mensen de kwaliteitsverschillen en
gebruiksmogelijkheden van de ruimte als rechtvaardiger.
Verbondenheid (+): De ontmoetingsplekken in de oude dorpskern zorgen voor verbondenheid.
Sociale veiligheid (+): Door de alarmeringspalen voelen mensen zich veilig in de openbare ruimte.
Toekomstwaarde
Iedereen aan boord (+): De oude dorpskernen bieden mogelijkheden voor randgroepen, waardoor
sociale instabiliteit grotendeels wordt voorkomen.
Sociaal draagvlak (+): Kwetsbare mensen kunnen langer meedoen in de samenleving, daar is
draagvlak voor.
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Score

7. Toegankelijkheid van het Reitdiepgebied
Deze maatregel komt voort uit de volgende verbanden:
B4 + Z1: Eenvormigheid in het landschap + beperkte toegankelijkheid Reitdiep vanaf landzijde
In het Reitdiepgebied is er sprake van een beperkte toegankelijkheid voor bezoekers. Dit uit zich
onder andere in het geringe aantal wegen en paden die het gebied doorsnijden (figuur 35). Het
Reitdiepgebied is een veelzijdig, open en weids gebied met zicht op het meanderende Reitdiep met
brede natuurlijke oevers van rietkragen. Als onderdeel van het gebied rondom het Reitdiep zijn er
meerdere waardevolle cultuurhistorische elementen, zoals zijl(dorpen), verschillende gemalen,
coupures met schotbalkhuisjes (dijkdoorgangen) en bakenbomen (bomen die op de oevers van het
Reitdiep de grens tussen land en water markeren) (Bestemmingsplan buitengebied, 2008).
Het Reitdiepgebied is dus een interessant, veelzijdig en cultuurhistorisch gebied dat zeker een
bezoek waard is. Het gebied kan ingezet worden om de trend van eenvormigheid in het landschap
tegen te gaan, door het beter te benutten. Dit kan gedaan worden door het gebied beter open te
stellen voor recreatief gebruik. De daarvoor benodigde maatregelen zijn hieronder beschreven.

Figuur 35. Het ontbreken van een recreatienetwerk rondom het Reitdiep (Wandelen Groningen,
z.d.).
Beschrijving maatregelen
-

-

Het realiseren van een wandel/fietspad over de kruin van de dijk langs het Reitdiep, de oudere
indijkingen en de afgegraven ‘verdwenen’ dijken, in de vorm van een gemaaide grasstrook of
grasbeton.
Het aanbrengen van meer routes vanaf de dijken naar het water toe.
Het betrekken van de cultuurhistorische zijldorpen, coupures en schotbalkhuisjes bij de
recreatieve routes, evenals de oudere indijkingen van het Reitdiepgebied. Dit geeft de bezoeker
van het gebied een goed idee van het ontstaan van het gebied.
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Referentiebeelden

Figuur 36. Referentiebeelden:
1. Voorbeeld 'struinpad' op en langs de dijk (Feddes-Olthof, z.d.).
2. Betrekken van de dijkcoupures en schotbalkhuisjes bij wandelnetwerk Reitdiepgebied (Groningen
in beeld, 2008).
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Beoordeling maatregel
In de onderstaande tabel staat de matrix ruimtelijke kwaliteit, die ook in het theoretisch kader staat.
Met een plus of een min is aangegeven of een maatregel positief of negatief scoort op een indicator
voor ruimtelijke kwaliteit. Onderaan staat de totaalscore van het aantal plussen. Hoe hoger de score,
hoe meer de maatregel bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit.
Tabel 28. Beoordeling van de maatregel.
Ruimtelijke
kwaliteit
Gebruikswaarde

Belevingswaarde

Toekomstwaarde

Totaalscore

Economisch
belang
- Bereikbaarheid
- Stimulerende
effecten
- Gecombineerd
gebruik

Score

Sociaal belang

+

- Toegang
- Eerlijke verdeling
- Inbreng
Keuzemogelijkheden

+

Score

- Imago en
uitstraling
Aantrekkelijkheid

- Gelijkwaardigheid
- Verbondenheid
- Sociale veiligheid

- Stabiliteit en
flexibiliteit
- Agglomeratie
- Gebundelde
aantrekkelijkheid
+8

- Iedereen aan
boord
- Sociaal draagvlak

Ecologisch
belang
- Externe
veiligheid
- Schoon
milieu
- Water in
balans
- Ecologische
structuur
- Rust en
ruimte
- Schoonheid
natuur
- Gezonde
leefomgeving
- Ecologische
voorraden
- Gezonde
ecosystemen

Score

+
+

Cultureel
belang
- Keuzevrijheid
- Culturele
verscheidenheid

Score

- Eigenheid
- Schoonheid
cultuur
- Contrastrijke
omgeving

+

- Erfgoed
- Integratie
- Culturele
vernieuwing

+

Toelichting beoordeling
Hieronder is kort toegelicht waarom de maatregel een plus of een min heeft gekregen per
betreffende indicator. Indien er geen plus of min is ingevuld bij een indicator, is de indicator in dit
stadium niet relevant. Een overzicht van wat iedere indicator precies inhoudt is te vinden in bijlage
XIV.
Gebruikswaarde
Bereikbaarheid (+): De maatregel verbetert de bereikbaarheid van het gebied door onder andere
een fiets/wandelpad op de kruin van de dijk langs het Reitdiep te realiseren. Op dit moment is er in
het gebied rondom het Reitdiep sprake van matige bereikbaarheid.
Gecombineerd gebruik (+): Het gebied rondom het Reitdiep is aantrekkelijk voor gecombineerd
gebruik. Dit komt omdat er mogelijkheden liggen op het gebied van zowel land als waterrecreatie.
Keuzevrijheid (+): Doordat de verschillende cultuurhistorische waarden in het gebied, zoals
dijkcoupures, oude indijkingen, en zijldorpen inzichtelijk worden gemaakt, ontstaat er voor de
bezoeker van het gebied keuzevrijheid op het gebied van cultuur.
Belevingswaarde
Rust en ruimte (+): Door de aanleg van recreatieve verbindingen in het Reitdiepgebied wordt het
voor de bezoeker mogelijk om toegang krijgen tot de rust en ruimte van het gebied.
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+

+

Schoonheid natuur (+): Het Reitdiep beschikt over redelijke natuurwaarden (meanderende rivier,
omgeven door brede oevers van rietkragen) die bij kunnen dragen aan het welzijn van de bezoeker.
Eigenheid (+): Het Reitdiepgebied is ten opzichte van de rest van het projectgebied een gebied met
eigenheid. Het bijzondere karakter van de voormalige zee-arm wordt doormiddel van de maatregel
behouden en met name benut.
Contrastrijke omgeving (+): De maatregel maakt het mogelijk om de bezoeker de contrastrijke
omgeving te laten zien, zoals de overgang van de meanderende rivierloop naar de daarop
aansluitende verkavelingen en indijkingen.
Toekomstwaarde
Erfgoed (+): Het erfgoed van het Reitdiepgebied wordt bij de maatregel betrokken. Hiermee wordt
de informatie over het culturele erfgoed van het gebied beschikbaar gesteld aan de bezoeker.

9.2.

Overzicht bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit per maatregel

In deze paragraaf staat een overzicht waarin de maatregelen en hun beoordeling op de verbetering
van de ruimtelijke kwaliteit onder elkaar zijn gezet. Aan de hand hiervan is bepaald welke
maatregelen meer en welke maatregelen minder bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit.
Tabel 29. Tabel met score per maatregel.
Maatregel
1. Buitendijkse wierde
2. Fietspad op de zeedijk
3. Het waternetwerk beter benutten
4. Het binnen- en buitendijks realiseren van recreatieve verbindingen

Score
+13
+13
+12
+6

5. Interactieve wandelroute voor zichtbaarheid van de (cultuur)historie

+9

6. Oude dorpskernen aantrekkelijk maken voor kwetsbare groepen

+8

7. Toegankelijkheid van het Reitdiepgebied

+8

De bovenstaande tabel laat de scores van de maatregelen zien. De buitendijkse wierde en het
fietspad op de zeedijk hebben met 13 plussen de hoogste scoren, en dragen daarmee het meest
mee aan de ruimtelijke kwaliteit. Ook het waternetwerk beter benutten scoort met 12 plussen
behoorlijk hoog. Het binnen- en buitendijks realiseren van recreatieve verbindingen scoort het minst
hoog, maar draagt desalniettemin wel bij aan een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. De scores
zijn een indicatie van in hoeverre de maatregel een bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit en
daarmee aan het verbeteren van de leefbaarheid. Het is dus niet zo dat wanneer een maatregel laag
scoort, deze niet kansrijk is, aangezien alle maatregelen tenslotte een bijdrage leveren aan de
leefbaarheid. Daarnaast hangt er veel af van óf en hoe de maatregel wordt uitgevoerd.
Er valt op basis hiervan te stellen dat alle in dit hoofdstuk geformuleerde maatregelen in het
landschap, de leefbaarheid een impuls zouden kunnen geven.
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9.3.

Overkoepelende maatregelenkaart

Op de onderstaande kaart in figuur 37 zijn alle beschreven maatregelen ingetekend. Voor de
maatregelen geldt dat ze niet in detail zijn uitgewerkt op de kaart, maar veelal in zoekgebieden. Het
staat bijvoorbeeld nog niet vast waar het best een buitendijkse wierde gebouwd kan worden, of
waar in Leens een rollatorpad het meest tot zijn recht komt. Een grotere versie staat in bijlage XV.

Figuur 37. Overkoepelende maatregelenkaart

Figuur 38. De legenda bij de overkoepelende maatregelenkaart.
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9.4.

Concluderend

Op basis van literatuuronderzoek is bepaald hoe de leefbaarheid beïnvloed kan worden door het
landschap hiervoor in te zetten. Dit is mogelijk door het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit. Of
een maatregel bijdraagt aan het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit, kan uitgezocht worden door
de matrix ruimtelijke kwaliteit in te vullen. Om tot de maatregelen in dit hoofdstuk te komen is een
SWOT en een confrontatiematrix doorlopen. Vanuit de verbanden in de confrontatiematrix zijn de
zeven maatregelen voortgekomen. Deze maatregelen zijn getoetst aan de matrix ruimtelijke
kwaliteit. De uitkomst daarvan is dat iedere maatregel, in meer of mindere mate, bijdraagt aan de
ruimtelijke kwaliteit.
Terugkoppelend naar de hoofdvraag, zijn de maatregelen waarmee de landschappelijke kenmerken
van het projectgebied bij kunnen dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid dus als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Het creëren van een buitendijkse wierde.
Het aanleggen van een fietspad op de zeedijk.
Het beter benutten van het waternetwerk.
Het binnen- en buitendijks realiseren van recreatieve verbindingen.
De aanleg van een interactieve wandelroute om de zichtbaarheid van de cultuurhistorie te
bevorderen.
6. Oude dorpskernen aantrekkelijk maken voor kwetsbare groepen.
7. Het verbeteren van de toegankelijkheid van het Reitdiepgebied.
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10. Aanbevelingen
Op basis van dit onderzoek zijn er verschillende aanbevelingen gedaan, waar in een vervolgtraject
rekening mee kan worden gehouden.
-

Het wordt aanbevolen om de methodiek opnieuw te doorlopen met een groep mensen, om zo
tot meerdere en concretere gebiedsmaatregelen te kunnen komen. Er valt meer resultaat te
behalen als omdat men dan met een grotere groep is waar meer ideeën en discussies over
gebiedsmaatregelen zullen ontstaan. Het is hierbij van belang dat dit gedaan wordt in een
gevarieerde groepssamenstelling, waarbij er in de groep onderscheid is in verschillende
disciplines en kennis. Bij een gevarieerde groepssamenstelling kan er gedacht worden aan het
bijeen brengen van bewoners, dorpsbelangen, bedrijven (uit de regio) en overheidsinstanties.
Ook biedt het inzetten van landschapsarchitecten veel mogelijkheden, omdat ideeën die
opgedaan worden tijdens de sessies direct gevisualiseerd kunnen worden. Dit kan de mogelijke
uitwerking van de gebiedsmaatregel beter aan iemand overbrengen. De scoringstabel (matrix
ruimtelijke kwaliteit) moet toegepast worden, om te kunnen waarborgen dat een maatregel
daadwerkelijk een bijdrage levert aan een verbetering van de leefbaarheid, en hoe sterk de
maatregel op deze bijdrage scoort.

-

Om uiteindelijk in aanmerking te kunnen komen voor de subsidiemogelijkheden vanuit het
Waddenfonds, is het verstandig om de bedachte maatregelen te toetsen aan de doelstellingen
en criteria van het Waddenfonds. Het gaat hierbij om de doelstellingen die vallen onder
hoofddoel 1 (Werelderfgoed, cultuurhistorie & landschap: het bevorderen van
landschapsontwikkeling, de versterking van cultuurhistorisch erfgoed) en hoofddoel 3
(Duurzame recreatie en duurzaam toerisme: beleven en zichtbaar maken).

-

Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Dit is van belang, omdat hieruit de conclusie
kan worden getrokken of de maatregel zowel ruimtelijk als financieel uitvoerbaar is. Een
voorbeeld waar de realisatie van een maatregel van af kan hangen, is de bereidheid van een
grondeigenaar om mee te werken aan de maatregel waardoor de grondeigenaar bijvoorbeeld in
oppervlakte achteruit gaat. Het is hierbij ook belangrijk om de mening van de bewoners te
peilen. Dit kan bijvoorbeeld middels een enquête of een inloopavond.

-

Wanneer dit proces succesvol doorlopen is, kan er begonnen worden met de gedetailleerde
uitwerking van de maatregel(en), zoals de definitieve locatiekeuze en gedetailleerde ontwerpen.
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11. Discussie
Op basis van dit uitgevoerde onderzoek, en de methoden die gehanteerd zijn om te komen tot de
onderzoeksresultaten, zijn er verschillende punten van discussie op te noemen die tijdens dit
onderzoekstraject zijn ervaren. In deze discussiepunten worden de beperkingen van dit onderzoek
uiteengezet.
Reflectie op methoden
In dit onderzoeksrapport zijn er een aantal methoden toegepast om te kunnen komen tot het
eindresultaat. Per gehanteerde methode is een toelichting gegeven, waarin er gereflecteerd is op de
methode.
SWOT-analyse
In dit onderzoek zijn doormiddel van de SWOT-analyse de sterkten, zwakten, kansen en
bedreigingen geformuleerd. Deze analyse is uitgevoerd met twee personen. Dat dit door twee
personen is uitgevoerd, heeft mogelijk gezorgd voor een niet optimaal resultaat van de SWOTAnalyse. Wanneer de analyse was gedaan in een andere groepssamenstelling, bijvoorbeeld met
mensen met meer gebiedskennis, dan waren er waarschijnlijk andere sterkten en zwakten van, en
kansen en bedreigingen voor het projectgebied op tafel gekomen. Dit is belangrijk aangezien de
SWOT-analyse een belangrijke basis is van het onderzoek, omdat het als input wordt gebruikt voor
de confrontatiematrix en daarmee effect heeft op verdere onderzoeksresultaten.
Confrontatiematrix
De confrontatiematrix is net als de SWOT-Analyse met twee personen uitgevoerd. Ook geldt
hiervoor dat er een ander resultaat verwacht kan worden, wanneer deze methode in een andere, en
grotere groepssamenstelling zou zijn uitgevoerd. Dat de confrontatiematrix slechts door twee
personen is ingevuld, heeft daarom mogelijk gezorgd voor een beperkt resultaat van de
confrontatiematrix. Wanneer de confrontatiematrix door een andere, en grotere groep zou worden
ingevuld, zullen er vanuit de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen andere verbanden ontstaan,
met als gevolg dat er wellicht andere maatregelen op tafel zullen komen.
Bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit (scoringstabel)
Om de geformuleerde maatregelen te kunnen toetsen aan de bijdrage die de maatregel levert aan
de ruimtelijke kwaliteit, is er gebruik gemaakt van een scoringstabel. Deze scoringstabel bevat
kolommen met de gebruikswaarde, belevingswaarde en de toekomstwaarde, en wordt hiernaast
verdeeld over economische belangen, sociale belangen, ecologische belangen en culturele belangen.
Al deze belangen bestaan uit begrippen, waaraan de geformuleerde maatregel getoetst wordt door
te kijken of het begrip en de maatregel op elkaar aansluiten. Een aantal begrippen uit de
scoringstabel zijn echter irrelevant voor de maatregelen die in dit onderzoek bedacht zijn. Daarnaast
zijn enkele begrippen pas in een later stadium relevant voor de bedachte maatregel, zoals het begrip
‘inbreng’, waarbij wordt verondersteld dat een ruimte weerspiegelt dat alle betrokkenen de
gelegenheid kregen om een bijdrage te leveren aan inrichting, vormgeving en gebruik.
Interviews
Naast het doen van literatuuronderzoek, zijn er verschillende interviews afgenomen om informatie
over het projectgebied op te doen op het gebied van landschap en leefbaarheid. Er zijn in totaal
zeven interviews afgenomen. Er zijn verschillende soorten organisaties benaderd, om zo te kijken
hoe partijen aankijken tegen dezelfde onderwerpen. Een aantal dingen rondom de interviews
hadden echter beter aangepakt kunnen worden. Zo is er in eerste instantie via email contact met de
organisaties opgenomen, en is er te veel tijd verloren gegaan bij het wachten op antwoord op deze
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mails. Uiteindelijk is er per telefoon contact opgenomen, waarop we binnen een veel kortere tijd de
interviews in hebben kunnen plannen. Ook was het in eerste instantie de bedoeling om organisaties
(voornamelijk dorpsbelangen) verspreid over drie landschapstypen te interviewen, omdat de
landschapstypen qua structuur, landschap en woonkernen van elkaar verschillen. Door de verloren
tijd was het niet meer mogelijk om dit te regelen. Dit kan ervoor hebben gezorgd dat informatie uit
de interviews die in het projectgebied zijn afgenomen, mogelijk niet volledig het projectgebied
dekken.
Reflectie op resultaten
De behaalde onderzoeksresultaten bestaan uit verbanden op basis waarvan verschillende
gebiedsmaatregelen zijn geformuleerd, die allemaal de ruimtelijke kwaliteit verbeteren en daarmee
een impuls geven aan de leefbaarheid. Er zijn in totaal zeven maatregelen uit de verbanden
ontstaan. Deze maatregelen verschillen van elkaar wat betreft de uitvoerbaarheid, zo zijn sommige
maatregelen in de toekomst namelijk makkelijker te realiseren dan andere maatregelen. Zo ligt het
voor de hand dat de realisatie van een fietspad op de kruin van de zeedijk makkelijker uitvoerbaar is,
minder kost en hoogstwaarschijnlijk minder weerstand bij belanghebbenden oplevert dan de
realisatie van een nieuwe wierde in een buitendijkse kwelder. Om de buitendijkse wierde
daadwerkelijk te kunnen ontwikkelen, zal de maatregel hiervoor in aanmerking moeten komen voor
financieringsmogelijkheden van bijvoorbeeld het Waddenfonds. Het is dus waarschijnlijk dat een
bedachte maatregelen, die hoog scoort in de scoringstabel, weinig weerstand creëert bij
belanghebbenden, makkelijk in het landschap in te passen is en kostenvoordelig is, in de toekomst
een grotere kans van slagen heeft.
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Bijlage I: Overzichtskaart van het Waddendijkenlandschap

Bron: Noordpeil, Tresoar & Varenius (2017).
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Bijlage II: Subsidiemogelijkheden Waddenfonds
Het Waddenfonds
De Provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland hebben een gemeenschappelijke regeling, het
Waddenfonds. Er wordt vanuit het fonds geïnvesteerd in projecten en initiatieven van ondernemers,
verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties, die de ecologie en duurzame ontwikkeling
binnen het Waddengebied bevorderen (Waddenfonds, z.d.). De hoofddoelen van het Waddenfonds
zijn:
1. Het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het Waddengebied.
2. Het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de
Waddenzee.
3. Een duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied en een substantiële
transitie naar een duurzame energiehuishouding ten aanzien van het Waddengebied.
4. Het ontwikkelen van een duurzame kennishouding ten aanzien van het Waddengebied
(Waddenfonds, 2017).
Een plan dat met behulp van het landschap de leefbaarheid een impuls geeft, kan bijdragen aan het
bereiken van hoofddoel 1 en hoofddoel 3 (Waddenfonds, 2017).
Hoofddoel 1
Thema: Werelderfgoed, cultuurhistorie & landschap.
Themalijn: Het bevorderen van landschapsontwikkeling, de versterking van cultuurhistorisch
erfgoed.
Hoofddoel 3
Thema: Duurzame recreatie en duurzaam toerisme.
Themalijn: Beleven en zichtbaar maken (Waddenfonds, 2017).
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Bijlage III: Interview Kenniscentrum Noorderruimte – Jannie Rozema
Algemeen
1. Waar houdt Kenniscentrum Noorderruimte zich precies mee bezig? Wat is uw rol hierin?
Ik houd mij met van alles en nog wat bezig, maar het thema van het lectoraat is krimp en
leefbaarheid. Ik ben vooral bezig met de kwaliteit van de leefomgeving en hoe mensen dat ervaren.
Leefbaarheid maakt deel uit van de kwaliteit van leefomgeving. Leefbaarheid uit zich op
verschillende aspecten en vlakken. Mensen kunnen zich bezighouden met leefbaarheid op
landschappelijk en cultuurhistorisch vlak, maar ook op het organisatorische of sociale vlak. Ik heb
vooral belangstelling voor het organiserende vermogen van mensen om samen de leefbaarheid
vorm te geven. Dat kan gaan om de kracht van verenigingen (dorpsbelangen e.d.), maar ook
bijdragen van bijvoorbeeld kerken of ondernemers die samen iets willen. Ik doe vaak opdrachten die
vanuit buitenaf binnenkomen bij ons, waar bij ik óf individueel werk óf samen met studenten.
2. Wat verstaat u onder leefbaarheid?
Ik gebruik een hele makkelijke definitie: Leefbaarheid is goed wonen, prettig samenleven, met
toegankelijke en bereikbare voorzieningen. Dat is een operationalisering van de definitie van
Leidelmeijer (Leefbaarheid is de mate waarop de omgeving aansluit op de eisen en wensen van
bewoners). Zoals ik hem gebruik is het beter uit te leggen aan bewoners, omdat het iets concreter
wordt door het gebruik van werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden.
- Leefbaarheid wordt vaak gezien als een begrip wat alleen subjectief te formuleren is. Vindt u dat de
leefbaarheid van een gebied ook objectief bepaald kan worden?
Als je het hebt over leefbaarheid is het het beste om te zeggen dat je het over ‘ervaren leefbaarheid
hebt’. Dat is dus de subjectieve kant. De objectieve kant kan beter gekoppeld worden aan de
objectieve zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de leefomgeving. Daar kunnen
milieuaspecten, luchtkwaliteit en het soort huizen etc. ook bij worden meegenomen. Dit is meer de
tel-manier. Maar leefbaarheid zelf is voor mij meer subjectief.
3. Wat voor soort initiatieven kunnen volgens u zorgen voor een impuls aan de leefbaarheid?
Als je kijkt naar het onderzoek van Steenbecker en Vermij uit 2015 (Lokaal en nabij thuis) hebben zij
het over aantrekkelijke dorpen. Of een dorp aantrekkelijk is, wordt gerelateerd aan de afstand tot
een stad. Hier wordt dus een concept neergelegd over aantrekkelijke dorpen, dus waar mensen
willen wonen en willen blijven wonen. Dus als je het hebt over een goede leefomgeving en
leefbaarheid, heb je het ook over aantrekkelijkheid. Initiatieven om de aantrekkelijkheid te
bevorderen zijn zeer talrijk. Zo zijn er bijvoorbeeld jaarlijkse activiteiten van de toneelvereniging, of
Koningsdag etc. Dit bepaalt vaak de leefbaarheid van een dorp, omdat het mensen aantrekt en
daarmee de dorpscultuur bepaalt. Wat vereist is, is dat mensen samenkomen en dingen regelen. Dat
zorgt voor dynamiek. Zo was er bijvoorbeeld het project ‘Dorpsommetjes’. Dit kwam vanuit de vraag
van mensen om nieuwe verbindingen. Dus als inwoners dingen gaan organiseren, waar zich dat ook
op richt, komt er meer reuring. Daarin moet wel gezegd worden dat het niet alleen een kwestie is
van organiseren, maar ook van dingen zien. Hierin zit ook een stuk ondernemerschap. In het
landschap (of de bebouwde omgeving) moeten mensen bijvoorbeeld dingen zien die bruikbaar zijn,
en die als het ware verpakken om het te kunnen gebruiken en aantrekkelijk te maken voor bewoners
en toeristen. Bijvoorbeeld door het maken van folders of toerisme-planning (zoals een slogan vaak
herhalen). Dit heet comodificeren. Bijzonder aan De Marne is het open landschap, de wierden de
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dijken, noem maar op. Daarna heeft men ook nog te maken met het Wad. Sense of Place houdt zich
daarmee bezig, aan de Friese kant van de Waddenkust. Een goede slogan zou bijvoorbeeld zijn: “Er
gaat Wad boven Groningen”. Samenvattend zijn het soort initiatieven die een bijdrage kunnen
leveren, de leefbaarheidsinitiatieven die van onderop komen (de gemeenschap) en waarvan mensen
het leuk vinden om zich ermee bezig te houden. Daarnaast zijn er ook mensen nodig die
ondernemend zijn en zich het initiatief kunnen toe-eigenen en het kunnen comodificeren.
4. Hoeveel invloed heeft bevolkingskrimp op leefbaarheid? Speelt het voorzieningenaanbod
hierin ook een rol?
Uiteraard heeft het invloed, en speelt ook het voorzieningenaanbod een rol. We praten over
Nederlanders, of we nou op het platteland wonen of niet, we hebben sowieso goede voorzieningen
nodig. Ik stel bijvoorbeeld prijs op een bibliotheek. Als je bijvoorbeeld in een dorp woont en het kan
uit, dan vind ik dat een hele belangrijke voorziening voor mijn leefbaarheid. Maar dat wil niet zeggen
dat ieder dorp een bibliotheek moet hebben, zolang een bibliotheek voor mij maar toegankelijk en
bereikbaar is. Met dat soort zaken moeten we slim of efficiënt omgaan. Als er een beslissing valt dat
er een voorziening moet sluiten en er ergens anders één open kan blijven. Prima, zolang het maar
goed geregeld wordt. Als de gemeente dan ook maar ruimte biedt voor andere mogelijkheden voor
beheer, bijvoorbeeld door gecombineerde voorzieningen in één gebouw. Het zelf-organisatorische
vermogen van mensen, wat ik zo interessant vind, komt hierbij sterk kijken. Daar gaat natuurlijk wel
veel tijd in zitten.
5. Is bevolkingskrimp iets waar wat tegen gedaan moet worden? Of moeten krimpregio’s er
mee leren leven?
Krimp is een beleidsthema. Daar zijn ongelofelijk veel ambtenaren mee bezig geweest, een olievlek
die zich verspreid heeft. Persoonlijk vind ik krimp een non-issue. 4 procent of 12 procent krimp is
helemaal niet zo erg. De dorpen in de Marne bestaan voor een groot deel al erg lang. Laten we
ervanuit gaan dat ze gemiddeld tussen de 800 en 300 jaar oud zijn. Die dorpen zullen wel blijven
bestaan. Er zullen wat minder inwoners zijn, maar wat is het probleem? De mensen kiezen er zelf
voor om er te wonen. Ze kunnen hoogstens wat moeite hebben om hun huis te verkopen. Tot nu toe
lag de nadruk heel erg op bevolkingsvermindering, maar dat is maar een klein percentage. Het zijn
hier geen lege dorpen, zoals in Frankrijk, met dichtgemetselde ramen. We zitten in De Marne maar
een half uur van de stad Groningen, dus het is helemaal niet zo erg. Ik spreek liever niet van krimp,
maar van demografische transitie. Er zijn minder jonge mensen, meer vergrijzing, wat wel een
probleem is. Maar oude mensen gaan ook wel een keer dood. Met andere woorden: krimp is een
beleidsprobleem. Dit is alleen een probleem omdat mensen er werk aan hebben. Maar deze mening
is niet algemeen geaccepteerd. Krimp wordt alleen als probleem ervaren omdat sommige mensen
daar belang bij hebben. Leegstand en terugloop van voorzieningen heeft te maken met
gemeentefinanciën, het aankoopgedrag, het aanbod van winkels en met waar werk is en mensen
goedkoop boodschappen te doen. Het heeft met zoveel factoren te maken, die niet direct krimpgerelateerd zijn.
6. Zijn er innovaties die kunnen bijdragen aan het omgaan met bevolkingskrimp en/of het
verbeteren van de leefbaarheid?
Wat belangrijk is, is dat er mensen in het gebied blijven wonen. Deze mensen moeten wel anno 2020
voorzien zijn van wat ze nodig hebben, zoals bijvoorbeeld snel internet. Dat is heel belangrijk. Verder
is het van belang om te kijken wat men op het platteland nodig heeft. Men heeft auto’s nodig, die op
termijn zelfrijdend zouden kunnen zijn Maar we kunnen niet in de toekomst kijken, we weten niet in
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wat voor wereld we straks leven. Ik kan niet weten of het straks nog uit kan over een aantal jaar, om
als gezin nog drie auto’s te hebben. Als bijvoorbeeld de situatie in het Midden Oosten explodeert, zal
alles anders zijn. Alles hangt met elkaar samen. In Nederland kunnen we best plannen maken, maar
wat betreft echte innovaties weet ik niet of investeringen zich verhouden tot chaos elders. De
gevolgen van klimaatverandering zijn ook onzeker. We zien nu als dat de bodem soms, vooral in de
Randstad, niet al het water kan absorberen. Het is nog niet duidelijk wat voor gevolgen dit, en
andere klimaatfactoren betekenen voor de bekende dijkstructuren in De Marne. Hier zijn misschien
wel innovatieve oplossingen voor te bedenken. Op de lange termijn moeten we ons wellicht
afvragen of we wel in Nederland kunnen blijven wonen.
De Marne
1. Hoe is het volgens u gesteld met de leefbaarheid in De Marne?
Het is moeilijk te zeggen hoe het gaat met de leefbaarheid. In zijn algemeenheid kan ik zeggen dat er
geen groot probleem is met de leefbaarheid.
-

Wat is het verband tussen bevolkingskrimp en leefbaarheid in dit gebied?

Ik zei net al wat over krimpproblemen die niet bestaan, en problemen in dorpen bestaan ook niet
zozeer. Het gaat meer om langzame veranderingen in de dorpen.
-

Leidt bevolkingskrimp ook tot kansen voor het gebied? Zo ja, welke kansen?

Het feit dat beleidsmakers zich zo bezighouden met krimp, zorgt voor extra kansen. Denk
bijvoorbeeld aan leefbaarheidsfondsen of krimpfondsen, waardoor er extra geld beschikbaar komt.
Dat trekt ook de ondernemende geest van mensen aan.

-

Zijn er factoren die de bevolkingskrimp en de leefbaarheid in De Marne negatief
beïnvloeden? Zo ja, op welke manier oefent deze factor invloed uit?

Een belangrijke factor in de leefbaarheid is de manier waarop de mensen met elkaar omgaan. Als
iemand een stal wil bouwen, kan iemand anders uitzicht belemmerd worden. Ruzies zorgen voor een
slechtere leefbaarheid, en dit is vaak een negatieve factor voor de leefbaarheid. Hier is bemiddeling
voor nodig.
-

Volgens de Leefbaarometer is de leefbaarheid in De Marne best goed. Kunt u zich vinden
in deze constatering, ondanks dat dit gebied is aangemerkt als krimpregio?

Ik ben het eens met de positieve beoordeling van de leefbaarheid door de Leefbaarometer. De
leefbaarheid in Nederland wordt gemiddeld beoordeeld met een 7.5 tot een 8. We hebben het hier
ook helemaal niet slecht, ook niet als je achteraf woont. Mensen hebben over het algemeen wat te
klagen als er bijvoorbeeld voorzieningen wegtrekken. Vaak zijn ze dan bang dat de leefbaarheid
afneemt in zo’n geval, maar meestal valt dit wel mee. Wel is het belangrijk dat mensen mee worden
genomen in het besluitvormingsproces, dit is wel een kans voor een betere leefbaarheid.
2. Zijn dorpsorganisaties over het algemeen goed ontwikkeld in De Marne?
Van dorpsbelangen is over het algemeen iedereen lid, maar de besturen verschillen qua activiteit,
stabiliteit en het soort mensen dat erin zit. Ik heb weinig concrete voorbeelden van De Marne, maar
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dat al die dorpsorganisaties er na decennia nog steeds zijn vind ik heel goed. Sommige
dorpsbelangenverenigingen hebben een eigen dorpshuis. Houwerzijl heeft bijvoorbeeld geen eigen
dorpshuis, maar kan een paar ruimten in het theemuseum gebruiken.
-

Werken dorpen ook met elkaar samen?

Of organisaties samenwerken hangt ervan af of de gemeente bijvoorbeeld alle dorpsorganisaties een
of een paar keer per jaar uitnodigt. Soms doen ze dit ook buiten de gemeente om wel, maar het is
wel goed als de gemeente dat doet. Het is handig als een gemeente een dorpscoördinator aanwijst.
Deze kan mensen en organisaties binnen de verschillende dorpen aan elkaar koppelen.
-

Is er veel burgerparticipatie in dit gebied? Zo ja, op welke manieren gebeurt dit?

Een probleem is dat mensen vaak te weinig tijd hebben om zich bezig te houden met veel
activiteiten binnen de dorpen. Besturen van dorpsverenigingen hebben moeite om mensen te
vinden. Soms kunnen jonge mensen overgehaald worden om deel te nemen aan een bestuur, door
ze weinig taken te geven. Wanneer dorpsbelangen werkelijk een factor van belang wil zijn, moet er
echt breed ingezet worden, en niet slechts op onderdelen. Hiervoor zijn mensen met tijd nodig.
Daarnaast is het de vraag wat er gaat gebeuren met de dorpsbelangenbesturen nadat de gemeente
De Marne in 2019 opgaat in de gemeente Het Hogeland.

-

Hebben dorpsorganisaties (dorpsbelangen e.d.) een grote invloed op de ontwikkeling van
de leefbaarheid?

Dorpsorganisaties hebben wat mij betreft weinig invloed op de leefbaarheid. Ze spelen een rol in het
geheel, maar er zijn ook tig andere mensen. Er zijn bijvoorbeeld ook mensen die eenmalige, of
jaarlijkse activiteiten organiseren, of ondernemers die een grote bijdrage leveren aan de
leefbaarheid. Deze activiteiten vallen niet onder dorpsbelangen. Net als ondernemers met bepaalde
acties.
3. Kan volgens u het landschap van De Marne ingezet worden om de leefbaarheid te
verbeteren?
Als je landschap comodificeert en aantrekkelijk maakt, en op die manier de leefomgeving en
daarmee de leefbaarheid verbetert, kan ik er wel wat over zeggen. Er is echter geen directe
beïnvloeding van de leefbaarheid door het landschap.
-

Zo ja, welke manier(en) hebt u voor ogen?

Het kan nuttig zijn om de mensen meer bewust te maken van de cultuurhistorie, zodat er meer
waardering ontstaat (door middel van comodificering). Ook kan dit potentieel een tot een impuls
leiden om de verloedering tegen te gaan. Niet alleen wat betreft bebouwing, maar ook wat betreft
misbruik van akkerland met bestrijdingsmiddelen, en de grootschalige landbouw. De inwoners meer
bewust maken van wat er allemaal fout gaat in de agrarische sector en hoe dat het landschap
verpest, kan leiden tot boosheid een verontwaardiging, maar ook tot een beweging vanuit de
samenleving die streeft naar een duurzaam en leefbaar landschap. De centrale vraag hierbij is: van
wie is het landschap? Van de overheid? Van de grondeigenaar? Van de hele bevolking? Men zou
bijvoorbeeld in de toekomst kunnen gaan werken met social licenses, waarbij iedere vorm van
industrie (dus ook landbouw) alleen uitgevoerd mag worden wanneer er maatschappelijk draagvlak
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is. Op die manier wordt het landschap ingericht zoals de bevolking wil, en niet zoals de overheid wil,
zoals dat bij gaswinning het geval is. Gaswinning is typisch een voorbeeld waarbij een externe partij
dingen doet met het landschap, waarvoor geen of weinig draagvlak bestaat onder de bevolking. Op
die manier beïnvloedt het landschap de leefbaarheid negatief. Wanneer er met social licenses
gewerkt wordt, kan het landschap de leefbaarheid ook positief beïnvloeden.
-

Wat vindt u aantrekkelijk en minder aantrekkelijk aan het landschap in De Marne?

Voor De Marne geldt dat het een oud landschap is, het is een interessant landschap in de zin dat het
agrarisch is, en dat is ook gelijk wat het minder aantrekkelijk maakt. Er is veel traditionele landbouw,
met pesticiden. Wat betreft cultuurhistorie is het landschap niet direct leesbaar, dus daar is wel wat
uitleg voor nodig. De dorpjes zijn mooi, maar hebben niet altijd de faciliteiten om als toerist ergens
koffie te drinken. Ze zijn er wel, maar deze faciliteiten zijn vrij gering. Het landschap is plat en
winderig. Op een zomerse dag is het super, op een mindere dag is het landschap matig. Er zitten veel
plussen in het landschap, maar er zijn ook veel minnen die je zo kunt bedenken (met het oog op
comodificering)
-

Denkt u dat bewoners van de Marne zich over het algemeen bewust zijn van de
cultuurhistorische en landschappelijke waarden om zich heen?

Bewoners zijn zich over het algemeen niet bewust van de cultuurhistorie van hun gebied.
-

Wordt het landschap gewaardeerd door bewoners van De Marne?

Het landschap wordt op zijn algemene kwaliteiten (rust, ruimte en groen) wel gewaardeerd.
4. In hoeverre heeft zich in De Marne een vrijetijdseconomie ontwikkeld?
Er is wel een vrijetijdseconomie, maar die is niet heel erg ontwikkeld. Aangezien mensen doorgaans
wel wat vrije tijd hebben, is er natuurlijk altijd wel wat behoefte aan.
-

Hoe uit dit zich? Kent u een paar voorbeelden?

Veel inwoners en toeristen gaan voor grotere evenementen naar de stad Groningen. Er zijn ook veel
lokale evenementen, die vaak wel passen bij de kleinschaligheid van de dorpen. Voorbeelden zijn de
kwekerijdagen bij Eenrum, het Theemuseum in Houwerzijl, de boekenmarkt in de kerk van
Westernieland. Er is dus niet per se een vrijetijdseconomie, maar in ieder geval genoeg vrijetijdsreuring.
-

Kan de zeedijk, of kunnen andere dijken binnen het gebied, ingezet worden voor
recreatie?

De dijken kunnen zeker ingezet voor recreatie. Stichting Wierden en Dijken is hier al heel lang mee
bezig. Zelf weet ik niet echt voorbeelden.
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Bijlage IV: Interview Groninger Dorpen – Nienke Vellema
Algemeen
1. Wat zijn de taken van Groninger Dorpen?
Groninger Dorpen is de provinciale koepel van de dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen.
Vroeger VKDG (Vereniging kleine dorpen Groningen). 2006 fusie vereniging Groninger dorpshuizen &
Groninger Dorpen. Taken zijn gericht op dorpshuizen en dorpsbelangen. Vanuit provincie
gesubsidieerd.
2. Wat is uw rol hierin?
Ondersteuning van dorpen bij het ontwikkelen van plannen. Vooral dorpsvisies, plannen maken voor
de leefbaarheid voor een periode van vaak 10 jaar. Wordt er samen over nagedacht wat bewoners in
hun dorp in de toekomst graag willen, zoals rust bewaren, meer recreatie, sportvoorzieningen etc.
3. Wat verstaat u onder leefbaarheid? - Leefbaarheid wordt vaak gezien als een begrip wat
alleen subjectief te definiëren is. Vindt u dat de leefbaarheid van een gebied ook objectief
bepaald kan worden?
Leefbaarheid containerbegrip. Vroeger werd leefbaarheid voornamelijk gelinkt aan de
voorzieningen. Rond 2000 een rapport (rapport voorzieningen in/en dorpen) verschenen die als het
ware gebruikt werd als onderlegger voor beleid. Opdeling van dorpen in a, b en c dorpen.
De relatie met voorzieningen wordt meer losgelaten. Nu meer ‘software’ ipv ‘hardware’. Nu wordt
er met de mensen samen bepaald wat men belangrijk vindt voor de leefbaarheid, er worden
hiervoor dingen samen georganiseerd, bijvoorbeeld op gebied van zorg (regelen van initiatieven
vanuit provincie om bv samen te eten, koffieochtend etc etc) om sociale controle te behouden,
binding in het dorp. Dus nu: samen bepalen wat belangrijk is, en samen ook ervoor zorgen dat iets
geregeld wordt.
Op gebied van landschap:
Komt wel in visies van dorpen voor, maar dit verschilt per regio. De dorpen waar veel import woont
hebben doorgaans meer ideeën bij het landschap dan oorspronkelijke bewoners want die zien
sommige dingen van het landschap niet.
Ideeën die weleens naar voren komen: behoud van open karakter tussen de dorpskernen. Vraag
naar meer fietsroutes/dorpsommetjes. Bewustwording: mensen zouden meer moeten weten van de
totstandkoming van het landschap, waarden van het landschap.
Binnen dorpsvisie wordt er vanuit het dorp gedacht. Mensen hebben het meer over het dorp zelf,
landschap eromheen wordt hier doorgaans niet breed bij betrokken.
4. Wat voor soort initiatieven kunnen volgens u zorgen voor een impuls aan de leefbaarheid?
Multifunctioneel ruimtegebruik in dorpspanden, zoals de school die ‘s avonds leeg is en gebruikt kan
worden als dorpshuis waar activiteiten worden gehouden die zorgen voor verbinding in het dorp.
5. Zijn goede voorzieningen in dorpen noodzakelijk voor een goede leefbaarheid?
Essentieel zijn ontmoetingsplekken. Onder primaire levensbehoefte van een dorp valt bijvoorbeeld
het dorpshuis/cafe/school als centrale ontmoetingsplek.
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6. Zijn er innovaties die kunnen bijdragen aan een verbetering van de leefbaarheid en het
omgaan met bevolkingskrimp?
Vier belangrijke thema’s waar dorpen nu mee te maken hebben. 1. Gemeentelijke herindeling: hier
kan veel uitgehaald worden voor verbetering leefbaarheid. 2. Eigen initiatieven: dorpen los van
gemeenten van alles kunnen en willen. Provincie Groningen heeft leefbaarheidsprogramma waar
subsidie voor een initiatief aangevraagd kan worden (zie leefbaarheidsprogramma/
bewonersinitiatieven op website provincie Groningen). 3. Afschuiven van taken vanuit overheid naar
bewoners. Zoals de zorgtaken (Wmo), groenbeheer.
De Marne
1. Hoe is het volgens u gesteld met de leefbaarheid in De Marne?
Wel goed met de leefbaarheid gesteld. Er zijn actieve, mooie dorpen die er goed bij staan in een
mooi landschap. Wanneer het Marnegebied wordt vergeleken met Oost-Groningen dan voelt de
krimpregio van oost-Groningen meer als gebied aan waar problematiek speelt (leegstaande huizen,
rommellocaties etc.). in de Marne is dit veel minder. De mensen zijn over het algemeen
initiatiefrijker, misschien ook wel omdat het landschap van de Marne ‘vriendelijker’ oogt.
Beeld wat de leefbaarometer over de gemeente de Marne schetst klopt.
- Heeft bevolkingskrimp volgens u een grote invloed op de leefbaarheid in dit gebied? - Leidt
bevolkingskrimp ook tot kansen voor het gebied? Zo ja, welke kansen?
Wat er tegenwoordig veel gezegd wordt over krimp is dat het kansen biedt omdat het ruimte biedt
voor ontwikkeling. Toen de krimpproblematiek begon zag men vooral de problemen ervan in.
Tegenwoordig wordt er niet meer zo vanuit de problemenhoek naar gekeken.
Tegenwoordig wordt het meer geaccepteerd dat de voorzieningen niet om de hoek liggen, wordt
zelf met vervoer wel geregeld. Probleem van reizen wordt niet meer zo groot ervaren.
- Zijn er andere factoren die volgens u de leefbaarheid en de bevolkingskrimp in De Marne negatief
beïnvloeden? Zo ja, op welke manier oefent deze factor invloed uit?
Verloedering kan leiden tot negatieve sfeer.
- Volgens de Leefbaarometer is de leefbaarheid in De Marne best goed. Kunt u zich vinden in deze
constatering, ondanks dat dit gebied een krimpregio is? - Zo niet, waarom niet?
2. Zijn dorpsorganisaties en -structuren over het algemeen goed ontwikkeld in De Marne? Wat voor soort organisaties zijn er? Werken dorpen ook met elkaar samen? - Is er veel
burgerparticipatie in dit gebied? Zo ja, op welke manieren gebeurt dit?
de uitdagingen die daaruit voorkomen? - En één van een dorp waarbij dat niet of minder het geval
is? - Hebben dorpsorganisaties (dorpsbelangen e.d.) een grote invloed op de ontwikkeling van de
leefbaarheid? En het dorp in zijn algemeenheid?
In de Marne niet specifiek anders ontwikkeld als in andere gebieden. Per dorp verschilt dit. Sommige
dorpen heel authentiek, met authentieke bewoners (vb Leens) die heel actieve doeners zijn. In Leens
veel initiatieven als de leensweek en de etalageweken. Ook hebben ze een vereniging
‘samenwerkende vereniging Leens’. Hierin zitten vertegenwoordigers vanuit allerlei verenigingen die
maandelijks bij elkaar komen om te kijken van in het dorp samen opgepakt kan worden.
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In de Marne is krimp maar de mensen zelf hebben daar eigenlijk nooit echt in geloofd. Voorheen
drie grote plaatsen. Ulrum Eenrum en Leens. Na gemeentelijke herindeling voor Leens gekozen om
daar te investeren in winkels. Ulrum hierin de grote verliezer, alle winkels daar weggetrokken omdat
er in Leens werd geïnvesteerd.
Ulrum heeft te maken gehad met een grootschalig overheidsproject vanuit de prov. Groningen. De
gedeputeerde krimp heeft Ulrum aangewezen als pilot waar een miljoen in is geïnvesteerd waarbij
het dorp haar eigen plan mocht maken (Ulrum 2030, zie website Ulrum). Eigen toekomstvisie
gemaakt, geld vanuit overheid. Bezig met realisatie dorpshuis, zorgwerkgroep, speeltuin. In Ulrum
veel leerervaring opgedaan ten aanzien van de krimp.
Soms wordt er teveel van de vrijwilligers gevraagd bij projecten. De balans raakt hier dan weg. Dit is
een kwetsbaarheid waarmee je te maken hebt bij het doen van projecten vanuit
bewonersinitiatieven.
De meeste dorpen houden zich niet echt bezig met de krimp problematiek. Dorpen kunnen er niet
zoveel aan doen, behalve het hunzelf zo aantrekkelijk mogelijk maken. Binnen een krimpregio zijn er
hele aantrekkelijke dorpen en er zijn dorpen die het niet zo goed doen waar huizen te koop staan.
3. Kan volgens u het landschap van De Marne ingezet worden om de leefbaarheid te
verbeteren? - Zo ja, welke manier(en) hebt u voor ogen? - Wat vindt u aantrekkelijk en
minder aantrekkelijk in het landschap van De Marne? - Zijn de dorpen over het algemeen
goed verbonden met het omliggende landschap? En wordt de Waddenzee hier ook bij
betrokken? - Wordt het landschap gewaardeerd door bewoners van De Marne?
Landschap is natuurlijk wel de omgeving waarin je huis staat. Groninger Dorpen vindt echter dat
leefbaarheid echt iets van de mensen is, maar het landschap daarom heen behoort wel tot de
woonomgeving. Mensen kiezen ook voor een dorp omdat ze de omgeving natuurlijk zo mooi vinden,
belangrijker dan dichtbij werk wonen, hebben het er voor over om ver te reizen.
Pieterburen wadloopdorp bij uitstek. Economisch erg van geprofiteerd. Ook hebben ze de
Pieterpadroute, die in Pieterburen begint.
4. In hoeverre heeft zich in De Marne een vrijetijdseconomie ontwikkeld? - Hoe uit zich dit?
Weet u een aantal voorbeelden?
Hotel de Marne, Lauwersoog, Zoutkamp, Pieterburen, Eenrum ook toeristisch met
pannenkoekenrestaurant en kaasmakerij. Over het algemeen vinden de dorpen het mooi wat
Meer recreatie en toerisme maar ze willen het ook weer niet veel drukker dan dat het nu is. - Kan de
zeedijk, of andere dijken binnen het gebied, ingezet worden voor recreatie?
Dijken worden veel begraasd. Daardoor aanwezigheid van wildroosters en afrasteringen. Project
Kiek over diek en landmerken (project landschapsbeheer) waar Hornhuizen aan meedeed, waar de
toren van Hornhuizen nu geclassificeerd is als landmerk. Kerk is altijd opengesteld,
informatievoorziening etc. - Gebeurt dit al in meer of mindere mate?
5. Zijn er factoren of maatschappelijke ontwikkelingen buiten De Marne die een grote invloed
hebben op het gebied?
De aardbevingsproblematiek is actueel, raakt ook de marne. Niet de hele gemeente ligt binnen de
‘3.0 zone’ maar de gemeente doet wel mee met loket leefbaarheid en aan het programma elk dorp
een duurzaam dak.
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De bevolkingssamenstelling verandert. De oudere mensen worden in verhouding en aantal meer dan
de jongere mensen/kinderen. Dit brengt een zorgvraag voor de ouderen met zich mee.
6. Wat is volgens u de grootste uitdaging voor De Marne?
Gemeente de Marne wordt straks onderdeel van Gemeente Het Hogeland. Krijgen dus ook te maken
met een gemeentelijke herindeling. Vanaf januari 2019 gefuseerd met Bedum, Winsum en
Eemsmond. Oppervlakte wordt hierdoor veel groter.
7. Wat is volgens u de grootste kracht van De Marne?
De mensen die er wonen. Ze pakken initiatieven op om hun eigen dorp goed aan de gang te houden.
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Bijlage V: Interview Kennisnetwerk Krimp – Elly van der Klauw
Algemeen
1. Waar houdt Kennisnetwerk Krimp zich precies mee bezig?
Kennisnetwerk krimp is echt een netwerk. Het netwerk bestaat uit vijf opdrachtgevers: de
Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit. De provincies Friesland, Drenthe en Groningen financieren
het. Hanzehogeschool biedt hiervoor de faciliteiten. Er wordt verder geholpen met secretariële
dingen en werkzaamheden voor opmaak. Lector krimp en leefomgeving zit gevestigd in
Hanzehogeschool, hier werkt Elly ook. Dit tezamen maakt het dat het Kennisnetwerk niet alleen echt
verweven is met kennisinstellingen, maar ook beleidsmatig. Zo zijn er bijvoorbeeld met de provincie
Friesland twee keer per jaar overleggen met krimp-ambassadeurs.
De uiteindelijke kerndoelen van Kennisnetwerk Krimp:
1. Het delen van kennis
2. Netwerken
3. Ontwikkelen van kennis
Dit wordt vier keer per jaar gecombineerd in een krimpcafé.
2. Wat is uw rol hierin?
Elly is projectleider bij Kennisnetwerk Krimp. Deze functie is eigenlijk ook de enige vaste functie
binnen het project.
3. Wat verstaat u onder leefbaarheid?
Onder leefbaarheid verstaat Elly de mate waarop je kan wonen, werken en leven in jouw gebied.
Wel is het zo dat leefbaarheid moeilijk kwantitatief te toetsen is. Om leefbaarheid in regio’s te
kunnen verbeteren worden er subsidies beschikbaar gesteld. Na verloop van tijd blijft het lastig om
duidelijk te krijgen in welk opzicht de leefbaarheid van het gebied verbeterd is.

- Leefbaarheid wordt vaak gezien als een begrip wat alleen subjectief te formuleren is. Vindt u dat de
leefbaarheid van een gebied ook objectief bepaald kan worden?
Ja, er wordt ook geworsteld met de definitie ervan. Leefbaarheid heeft te maken met sociale kanten
zoals zorg en veiligheid, maar ook met de fysieke kant. Over het algemeen houdt leefbaar in dat
iemand zich op zijn of haar gemak kan voelen, dat er sprake is van sociale cohesie en dat er wat te
doen is voor bewoners. Elly stelt dat mensen het soms ook al snel leefbaar kunnen vinden als het
niet onveilig is in de omgeving. Daarnaast hangt de interpretatie van leefbaarheid van persoon en
plaats af.
Een verandering en daling van voorzieningen geeft bewoners vaak een gevoel van achteruitgang van
de leefbaarheid.
4. Wat voor soort initiatieven kunnen volgens u zorgen voor een impuls aan de leefbaarheid?
Dit zijn projecten zoals Ulrum 2034. Binnen dit project is er veel gebeurd, zo is er een gebiedsvisie
gemaakt. Voor dit project is veel geld beschikbaar gesteld. Hiska Ubbels (RUG) heeft onderzoek
gedaan naar de resultaten van het project. Zij onderzocht of het project de leefbaarheid
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daadwerkelijk verbeterd heeft. Het blijkt dat het project aan een aantal mensen gewoon totaal is
voorbijgegaan. Bij degene die wel in het project hebben gezeten zijn de meningen verdeeld.
Sommige bewoners zijn tevreden met de resultaten, sommige bewoners waren niet tevreden en
zagen een ander resultaat dan dat ze zelf eigenlijk hadden gewild.
5. Hoeveel invloed heeft bevolkingskrimp op leefbaarheid?
Bijvoorbeeld met de daling van het aantal huishoudens. Dit levert lege woningen op. Ook komen er
minder jongeren en kinderen in de dorpen te wonen, wat een gevolg heeft op de sport- en
onderwijsvoorzieningen. Tevens is er meer behoefte aan zaken die met ouderen te maken hebben.
Er komen meer ouderen, en dit vraagt om verschillende aanpassingen.
6. Is bevolkingskrimp iets waar wat tegen gedaan moet worden? Of moeten krimpregio’s er
mee leren leven?
Krimpregio’s moeten er eerder mee leren leven, en kansen hieruit dus benutten. In de eerste fase
wordt er in krimpregio’s vaak bestrijding toegepast. In Groningen ziet men hier nu wel vanaf, terwijl
bestrijding van krimp in Drenthe en Friesland nog wel eens voorkomt. Onder bestrijding valt
bijvoorbeeld het bouwen van nieuwe voorzieningen en starterswoningen. Het is belangrijk dat de
geleidelijke bevolkingskrimp begeleidt wordt. Eigenlijk was er in Noord-Groningen altijd al leegloop
(zo’n 50 jaar geleden). In de Marne is er sprake van interne migratie van de wadden richting de stad,
dus van noord naar zuid.
7. Zijn er innovaties die kunnen bijdragen die kunnen bijdragen aan het omgaan met
bevolkingskrimp en/of het verbeteren van de leefbaarheid?
Ja, dit zijn technische middelen. Bijvoorbeeld in de zorg zoals de mogelijkheid om via skype
verbinding te maken met je huisarts, of bewegingsmelders etc. Bij andere innovaties kan er ook
worden gedacht aan de boodschappendiensten van supermarktketens, dit is echter nog niet echt
gewend onder de oudere bevolkingsgroepen.
8. Is bevolkingskrimp in uw ogen echt een probleem?
Geleidelijke bevolkingskrimp vindt men niet echt een probleem, snelle krimp wel. Wanneer men
tijdig anticipeert op geleidelijke krimp valt er nog veel te redden.
De Marne
9. Hoe is het volgens u gesteld met de leefbaarheid in De Marne?
Wel goed. Mensen kiezen er zelf voor om in zo’n soort gebied te gaan wonen. Het is ook maar wat
de mens gewend is. Bewoners zijn gewend dat de bus bijvoorbeeld maar twee keer per dag gaat, ze
zijn daarop aangewezen. Wat ook hierin weer lastiger is, is de verandering van dit soort (al schaarse)
voorzieningen. Soms zijn bewoners in grotere kernen nog minder tevreden dan in kleinere kernen.
- Leidt bevolkingskrimp ook tot kansen voor het gebied? Zo ja, welke kansen?
Het geldt voor alle dorpen in de Marne dat de woningen goedkoper worden. Met deze ontwikkeling
kunnen mensen worden aangetrokken, zoals starters. Het biedt kansen om dingen anders te
organiseren. Voorzieningen kunnen bijvoorbeeld zodanig aangepakt worden dat ze
toekomstbestendig worden (dorpshuis met een school en kinderopvang).
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Ook kunnen slechtere wijken opgeruimd worden, zoals lelijke obstakels als verouderde ongebruikte
bebouwing om de leefbaarheid te optimaliseren. Meer groengebruik kan hierbij tevens ingezet
worden.
10. Zijn dorpsorganisaties en -structuren over het algemeen goed ontwikkeld in De Marne?
- Wat voor soort organisaties zijn er? Werken dorpen ook met elkaar samen?
Elly heeft het idee dat de Marne een actief gebied is in een gemeente die openstaat voor
verschillende initiatieven. Een voorbeeld hiervan is Wongema uit Hornhuizen, deze man gaat goed
om met de problematiek. Zo wordt er bijvoorbeeld het aardappelfeest georganiseerd en zijn ze bezig
met bijzondere aardappelteelt. In Leens is er veel activiteit op sportgebied. Dit soort initiatieven
hebben een positieve invloed op de leefbaarheid, omdat mensen dan weer het idee hebben dat er
dan iets speelt in het dorp.
11. Kan volgens u het landschap van De Marne ingezet worden om de leefbaarheid te
verbeteren?
Het landschap is een van de onderdelen die bij krimpgebieden horen en gebruikt moeten worden
zoals het is.
- Zo ja, welke manier(en) hebt u voor ogen?
Gebruik de bijzondere dingen die in het landschap zitten, en betrek hier misschien mensen bij. Zoals
het organiseren van wandelingen waardoor er ook andere mensen het gebied zullen bezoeken. Ook
kan sport en bewegen ingezet worden om het landschap beter te beleven.
Ook kan bijzonder cultureel erfgoed uit het landschap naar buiten worden gebracht. Eigenlijk iets
wat er al is, beter gebruiken. Denk hierbij aan ingepolderde landen, waterwerken en sluisdeuren.
- Wat vindt u aantrekkelijk en minder aantrekkelijk aan het landschap in De Marne?
De leegte en lijnen heel vindt Elly aantrekkelijk. Ook de waterwerken en de polders. Minder mooi is
de bereikbaarheid van de wadden.
-

Zijn de dorpen over het algemeen goed verbonden met het omliggende landschap? En
wordt de Waddenzee hier ook bij betrokken?
Dorpen zijn erg slecht verbonden met het UNESCO Werelderfgoed. Dit is bijvoorbeeld zo bij
Hornhuizen. Er zijn slechte mogelijkheden om even makkelijk naar de zee toe te gaan. Er is een
slechte toegankelijkheid (verschillende dijken, afrasteringen, beweiding). Elly denkt dat de
verbinding hier echt beter kan.

12. In hoeverre heeft zich in De Marne een vrijetijdseconomie ontwikkeld?
In de Marne wat minder dan Friese kustgebieden.
-

Kan de zeedijk, of kunnen andere dijken binnen het gebied, ingezet worden voor
recreatie?
Ja, in ieder geval voor wandelaars en fietsers. Zo kunnen er meer plekken gemaakt worden waar
bezoekers hun auto kwijtkunnen, zodat er makkelijker een stuk gewandeld of gefietst kan worden.
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-

Denkt u dat bewoners over het algemeen openstaan voor/belang hebben bij
ontwikkelingen of maatregelen in het gebied die kunnen zorgen voor een toename van
de VTE?
Er zal niet echt weerstand tegen dit soort ontwikkelingen ontstaan. Geen vijandige sfeer, eerder
onwennigheid.
13. Zijn er factoren of maatschappelijke ontwikkelingen buiten De Marne die een grote
invloed hebben op het gebied?
Voor het grootste gedeelte is het eigenlijk een gebied dat een beetje zijn eigen gang gaat. Een klein
stuk van het gebied heeft te maken met aardbevingen dus dat speelt wel, maar dat ligt wel aan de
rand. Ontwikkeling van het Lauwersoog, verplaatsing van de zeehondenopvang daarheen. Dit maakt
wel veel voor Pieterburen uit, want nu trekt het plaatsje wel veel bezoekers namelijk.
Evt. autonoom vervoer. Zelfrijdende auto’s zijn dit. Dit kan bijdragen aan de bereikbaarheid voor het
gebied. Vraag of het wel handig is voor zo’n gebied.
14. Wat is volgens u de grootste kracht van De Marne?
Sterke traditie van burgerinitiatieven op allerlei plekken, gebruik maken van het landschap voor
toerisme.

Bijlage VI: Interview Dorpsbelangen Leens – Jantje Koning-Knol
Algemeen
1. Wat voor soort organisatie zijn jullie, en waar houden jullie je hoofdzakelijk mee bezig?
Bestuur bestaat uit 9 leden, de vereniging uit ruim 400 leden.
Maken van dorpsvisie, infobulletins
Enkele jaren geleden is er een dorpsvisie gemaakt onder leiding van Groninger Dorpen. Hierbij zijn
verschillende thema-avonden gehouden. Op deze avonden is veel respons geweest waaruit
vervolgens aandachtspunten naar voren kwamen wat men onder leefbaarheid verstaat en wat men
belangrijk vindt voor het dorp. De aandachtspunten werkt de dorpsbelangen uit. Na aanleiding van
de dorpsvisie met heel veel projecten bezig:
-

-

Omgeving muziektempel (lopend kostbaar project), d.m.v. subsidies van kansrijk groningen
(aardbevingen fonds) opknappen en herinrichten. Start in september
Zichtlijnen van de doorgaande route door het dorp te versterken en te vergroenen. Deels
uitgevoerd. Bij particulieren werden/worden oud hekwerk en struiken verwijderd en voor
het straatbeeld werd er 100 meter haagbeuk geplant (ook subsidie kansrijk groningen).
Leens bloeiend bloemendorp (ook subsidie): het planten van 200.000 krokusbollen gepoot
Aanpak dorpsentrees. Gedeeltelijke subsidie voor gekregen.

2. Wat is uw rol hierin?
Ik ben de secretaris van de dorpsbelangen Leens. Hierbij zorg ik voor de PR en de communicatie.
Ben de verbindende schakel binnen het bestuur.
3. Wat verstaat u onder leefbaarheid?
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-

Leefbaarheid wordt vaak gezien als een begrip wat alleen subjectief te formuleren is. Vindt u
dat de leefbaarheid van een gebied ook objectief bepaald kan worden?

Veel activiteiten in het dorp. Leensterweek, Marnespeun, Winterfair, Triatlon, jaarmarkt, koningsdag
etc.
Ook veel voorzieningen: Aldi, dierenwinkel, jumbo, dio drogist, schoonheidssalon, apotheek, een
paar bloemenzaken, dierenarts, huisartscentrale, een winkelhuis met 5/6 kleinere winkels erin.
Verschillend onderwijsaanbod. FC leo (voetbalvereniging Leens), bibliotheek, zwembad, DoeZoo
De voorzieningen en vele activiteiten maken het dorp heel levendig en dus goed leefbaar.
4. Hoe gaan jullie om met de bevolkingskrimp en de uitdagingen die daaruit komen?
Redelijk stabiele krimp. Ongeveer 60-70% van de mensen werkt in de stad. Dit is goed te doen want
het ongeveer 30 minuten reizen naar de stad Groningen.
5. Wat voor soort initiatieven kunnen volgens u zorgen voor een impuls aan de leefbaarheid?
Ik denk dat Leens al een heel eind op weg is. Er is namelijk de SVL (Samenwerkende verenigingen
Leens) waarbij 19 verenigingen zijn aangesloten. Hiervan is een kerngroep die zo’n 1 keer in de drie
maanden bij elkaar komen. Vanuit deze SVL is de Ede Staal festival ontstaan, gestart vanuit
dorpsbelangen maar werd een organisatie op zich dus is een stichting geworden.
Tevens is er nu een stichting opgezet voor de triatlon, dit was al een slapende stichting maar dit is nu
weer opgepakt. Triatlon komt er weer.
6. Hoeveel invloed heeft de bevolkingskrimp op de leefbaarheid?
Mogelijkheden om ruime woonkavels te kopen voor een voordelige prijs.
Ook heeft de bevolkingskrimp invloed op voorzieningen als het onderwijs. Hier ontstaan kleinere
klassen door minder kinderen. Ook sportclubs hebben hier last van. Er ontstaan kleinere teams en er
zal in de toekomst om dit probleem op te vangen hoogstwaarschijnlijk samengewerkt moeten
worden, dit gebeurt gedeeltelijk ook al (LEO met kloosterburen).
7. Welke invloed hebben jullie als organisatie op de ontwikkeling van de leefbaarheid?
De projecten uit de dorpsvisie zijn hierin niet onbelangrijk. Hiernaast ook het wij-gevoel van het dorp
stimuleren door het organiseren van de eerder genoemde activiteiten.

De Marne
1. Wat vindt u de kernkwaliteiten van het landschap in de Marne, en komen deze kwaliteiten
voldoende tot uiting?
Lucht, ruimte, geploegd land, bloeiende aardappelvelden. Ik geniet elke dag van mijn eigen
omgeving en zie altijd iets bijzonders. Als het ware toerist in eigen gebied. Het waddengebied,
lauwersmeergebied. Korte tijden om er te komen dus je bent er snel.
2. Hoe is het volgens u gesteld met de leefbaarheid in de Marne?

-

Leidt bevolkingskrimp ook tot kansen voor het gebied? Zo ja, welke kansen?
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3. Kan volgens u het landschap van de Marne ingezet worden om de leefbaarheid te
verbeteren? Welke manieren heeft u voor ogen?
Voorbeelden: behoud van cultuurhistorie, bewustwording ontstaan cultuurlandschappen, verhaal bij
gebouwen, herstel oude waarden.

Ja, kleinschalig beter te vermarkten.
-

Is het landschap voorheen al eerder ingezet om de leefbaarheid te verbeteren, of wordt
hoofdzakelijk gericht om ontwikkeling van de dorpskernen zelf?

Het versterken en ontwikkelen van wierden en kolken heeft al eens plaatsgevonden. Nu zijn zo op
lauwersoog bezig: aanleggen van duinen, fietspaden aangelegd, wandelroutes, beweegpark etc.
-

In hoeverre denkt u dat het van belang is dat de historie van het gebied (beter) benadrukt
wordt, door bijvoorbeeld erfgoed beleefbaar te maken en oude waarden te herstellen;
kortom de historie van het landschap leesbaar maken.
Kan culturele waarde in toekomst vergroten. Belangrijk dat cultureel erfgoed blijft, is van onvervangbare kwaliteit. Eenmaal
verdwenen is voorgoed verdwenen

Het inzetten op verbeteren van zichtlijnen is van belang. Beter benadrukken van historisch
landschap, zoals de ontstaansgeschiedenis voor een betere bewustwording.
4. Wordt het landschap gewaardeerd door de bewoners van de Marne?
Het wordt wel gewaardeerd, maar niet zo bewust als ik dat doe. Dat het gewaardeerd wordt komt
bij sommige inwoners pas naar voren wanneer er verandering in het gebied optreedt.
5. Denkt u dat de bewoners van de Marne zich over het algemeen bewust zijn van de
cultuurhistorische en landschappelijke waarden van hun omgeving?
- Zo nee: Komt dit omdat culturele belevingswaarden, zoals zichtbaarheid van
ontstaansgeschiedenis gebied en elementen uit verschillende tijdsperiodes niet direct voor de
bezoeker duidelijk worden?

Men is zich er niet van bewust hoe bevoorrecht ze hier wonen.
6. Zijn de dorpen over het algemeen goed verbonden met het omliggende landschap?
Voorbeelden: bereikbaarheid en toegankelijkheid, mate van openbaarheid

De dorpen en het omliggende landschap is goed met elkaar verbonden, kijkend naar de hoeveelheid
fietsroutes- en paden. Ook is er een knooppuntenroute.
-

Het is ons opgevallen dat de zeedijk niet zo goed bereikbaar is. Op wat voor manieren zouden
de kustpolders en de zeedijk en oude dijkstructuren beter bij De Marne betrokken kunnen
worden? (Kaart meenemen)

Dit heeft het ook deels te maken met de begrazing door de schapen op de dijk. Het is wel mogelijk
om langs te dijk te fietsen, maar het ziet er niet echt uitnodigend uit. Vooral binnendijks ook,
buitendijks kan wel maar dan meer kans op een lekke band door de schelpjes die daar liggen. Ook
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zijn er obstakels als veeroosters etc. ‘fietspad met sportieve hindernissen’. Tijdens zomerdagen zijn
er wel wat vaker activiteiten op de dijk, zoals wat concerten e.d.

7. Vindt u dat het Waddenzee Werelderfgoed (UNESCO) goed bij de dorpen in de Marne
betrokken wordt, hoe zit het met de toegankelijkheid ervan en verbindingen?
Prima verbinding, maar ik heb het idee dat heel veel bewoners (20/30% niet eens weten dat het een
werelderfgoed dichtbij is.

8. Denkt u dat de zeedijk (als overgang tussen het werelderfgoed en de Marne) hiervoor
beter benut kan worden?
Werkpartners link: sociale gebruikswaarde, het hebben van wandelruimtes, ontmoetingsplaatsen, plek om
te kunnen ontspannen.

Bij Noordpoolderzijl is er een vogelgebied aangelegd. Dat gebied is toegankelijk onder bepaalde
voorwaarden (genoeg afstand houden etc). De boeren van de kustpolders hebben het
aangrenzende kwelderland in het verlengde van het polderland ook in hun eigendom. Klaas
Sijpkens (kwelderboer) heeft zich sterk gemaakt voor de opwaardering van een stuk
kwelderlland waarop ook een wandelpad is gerealiseerd.
9. Kan in het kweldergebied recreatie ingepast worden in de natuur, om zo de
kweldergebieden beter bij de Marne te betrekken? (link met UNESCO werelderfgoed)
- Zou een vlonder tot de mogelijkheden behoren?
Gemakkelijk de kwelder oplopen kan al wel denk ik, doe het wel eens. Af en toe gebeurd het wel
eens dat natuurliefhebbers/vogelaars je terug willen roepen omdat je de rust van de vogels en het
broedgebied dan eventueel kan verstoren. Ik verwacht dat voor het inpassen van lichte recreatie op
de kwelder er heel veel soorten belangen zijn. De boer zou het bijvoorbeeld niet heel fijn vinden
direct mensen op zijn land te hebben. Al het kweldergebied is niet in overheidsbezit maar in
particulier bezit van de boeren.
Op de gronden van Harm Westers (Hornhuizen, oprichter stichting Wierde & Dijk) mag er gewandeld
worden. hij heeft een pad gemaakt tot aan de zeedijk. Hij heeft hier wildmengsels ingezaaid en is
biologische boer.
10. In hoeverre heeft zich in de Marne een vrijetijdseconomie (recreatieve activiteiten)
ontwikkeld?
- Hoe laat dit zich zien, kunt u enkele voorbeelden noemen?
allemaal kleinschalige ondernemingen. M.u.v. de camping op het Lauwersoog, dit is wel een grote
camping. Deze ondernemer vernieuwd de camping steeds weer, en is een belangrijke voorziening
voor de Marne, want vanuit de camping trekken ze het gebied in.
11. Zijn er factoren of maatschappelijke ontwikkelingen buiten De Marne die een grote
invloed hebben op het gebied?
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Energietransitie. Als het er komt zal het er komen in de vorm van een zonnepark. Ook dit ligt wel
gevoelig, denk aan weerkaatsing van het licht etcetera. Twee jaar geleden al onderzoek naar gedaan
door dorpsbelangen of er interesse in was, maar dat was er nog niet echt.
12. Wat is volgens u de grootste kracht van de Marne?
Als dorpen opzich zijn we allemaal trot op ons eigen dorp. Bijna ieder dorp heeft ook een
dorpsbelang. Dit vindt de politiek natuurlijk ook best wel fijn. Dit is de kracht van de inwoners.
13. Wat is volgens u de grootste uitdaging voor de Marne?
Niet verkrampt de toekomst ingaan, kijken naar kansen en al lijkt het klein, het kan belangrijk zijn.
‘’vele kleine pareltjes geeft verbinding’’. Zorgen dat we verbinding houden is een opgave voor de
straks heringedeelde gemeente.

Bijlage VII: Interview Coöperatie Klooster & Buren – Anne Hilderink
Algemeen
1. Wat voor soort organisatie zijn jullie, en waar houden jullie je hoofdzakelijk mee bezig?
Klooster & Buren is een coöperatie die werkzaam is op het gebied van monumenten (erfgoed als
krachtvoer), op gebied van zorg en op het gebied van leefbaarheid in zijn geheel. Er wordt met
allerlei groepen uit de samenleving samengewerkt (te denken aan bewoners, zorgverleners,
overheid en wetenschappers). Hierbij wordt er studie gedaan naar bijvoorbeeld de zorg,
duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling van het dorp en de omgeving. Er worden zoveel mogelijk
studenten bij de werkzaamheden betrokken. Wederkerigheid wel van belang, vanuit de opleiding
kijken wat er nodig is om ontwikkelingen als deze in Kloosterburen goed te doen. Werkt ook op
internationaal niveau samen. Bijvoorbeeld met Ierland, daar speelt dezelfde problematiek (erger dan
hier). Wisselen informatie etc met elkaar uit.
Door de ontwikkelingen groeit Kloosterburen, andere dorpen niet. Ontwikkeling is niet gericht op
toerisme, gericht op om te kunnen leven. Het toerisme hoort hier wel bij. Dus er is absoluut geen
sprake van toerisme als monocultuur. Daar doe je het gebied geen goed mee, dan neem je iets van
een gebied weg. Intensief toerisme gaat ten koste van de leefomgeving.
Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid wordt genomen bij het komen met oplossingen. Klooster
& Buren werkt in alles met de gemeente samen maar ze rekenen er niet op. Eigenlijk ziet Klooster &
buren de overheid als een partij die niet kunnen doen wat zij doen. Komt door het hanteren van een
hele verschillende werkwijze. Klooster & Buren verbindt alles aan elkaar en alles heeft invloed op
elkaar – alles hangt met elkaar samen. De overheid is in verschillende categorieën georganiseerd (bv
ecologie, economie).
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Oplossingen die Klooster & Buren maakt zijn economisch gunstig (bijvoorbeeld de zorg is stukken
goedkoper dan gangbaar landelijk) terwijl men minder mensen nodig heeft. Veel efficiënter,
professioneler en kwalitatief hoger.
2. Wat is uw rol hierin?
Achtergrond van Anne Hilderink is beeldend kunstenaar, van boeren komaf. Anne woont in
Kloosterburen en is geïnteresseerd in de openbare ruimte. Door deze openbare ruimte raakte ze
steeds meer betrokken bij projecten van overheden of bedrijven om mee te denken en visie te
ontwikkelen voor bepaalde plekken. Kloosterburen is een plek die heel erg van betekenis is door de
historie en de landschapsstructuren etc., terwijl het tegelijkertijd heel erg onder druk staat. Anne is
hierin als het ware de ‘motor’ die kijkt wat hieraan gedaan kan worden om dit te kantelen. Dit gaat
gepaard met onderzoek en heel goede vragen stellen aan mensen uit de omgeving. in alles wil je een
ontwikkeling kunnen kantelen en mensen meenemen willen ze belang kunnen hebben bij die
ontwikkeling. Ze moeten er iets aan hebben, anders doen bewoners niet of nauwelijks mee  het
moet wat opleveren, anders wordt het niets.
3. Wat verstaat u onder leefbaarheid?
- Leefbaarheid wordt vaak gezien als een begrip wat alleen subjectief te formuleren is. Vindt u
dat de leefbaarheid van een gebied ook objectief bepaald kan worden?
Kloosterburen wordt de blue spot genoemd, afkomstig uit de blue zone theory. Dit is een
wereldwijde theorie over plekken waar mensen heel oud worden en lang gezond blijven. Hierin is
opvallend dat op die plekken voedsel een rol speelt, mensen onderdeel zijn van een gemeenschap ze
zijn verbonden met een omgeving die elkaar ook steunen waarbij generaties met elkaar verbonden
zijn. Dit is het uitgangspunt van Klooster & Buren. Dus leefbaarheid is voor Anne wanneer je kan
leven, of je nou 0 jaar of 100 jaar oud bent. Leven in de breedste zin van het woord, je moet je geld
kunnen verdienen, onderwijs is belangrijk, voeding is belangrijk en werk = alles wat een persoon
nodig heeft om te leven.
4. Hoe gaan jullie om met de bevolkingskrimp en de uitdagingen die daaruit voortkomen?
Het dorp is de wereld. Klooster & Buren is lokaal verbonden, maar ook een hedendaagse plek die
met de hele wereld verbonden is (bijvoorbeeld universiteiten Japan). We hebben de wereld nodig
om hier te kunnen leven en we leven hier omdat de wereld bereikbaar is. Mensen hebben over het
algemeen een cliche beeld van een dorp, waar al generaties lang dezelfde mensen wonen, iedereen
vriendelijk en aardig tegen elkaar. Klooster & buren ziet het dorp meer als een verdunde stad. Een
mix van mensen woont er en heel veel komen elders vandaan.
5. Wat voor soort initiatieven kunnen volgens u zorgen voor een impuls aan de leefbaarheid?
Jos (duindam) is iemand die in Pinjum (Frl) in de jaren 90 met een windmolen het gebied heeft
beinvloed. Inspirerend persoon in de manier van doen en denken. Samso in Denemarken. Daar
hebben ze door middel van energie zijn ze volledig zelfvoorzienend geworden, in Japan zijn een
aantal projecten waar vooral kunstenaars en ontwerpen bij zijn betrokken. Anne vindt
energietransitie in Kloosterburen belangrijk en dat is dan ook belangrijk onderdeel van de
ontwikkelingsprojecten die er plaatsvinden.
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Het liefst ziet ze dat de vijf dorpen van energielaag naar energieplus gaan, door bijvoorbeeld
windmolen te plaatsen etc.

De Marne
1. Wat vindt u de kernkwaliteiten van het landschap in de Marne, en komen deze kwaliteiten
voldoende tot uiting?

Het is 2000 jaar oud cultuurlandschap, en dat is ook zichtbaar in het landschap. Alle
tijdslagen zijn terug te vinden. Deze tijdslagen en oude structuren zijn in het landschap niet
direct voor iedereen misschien terug te vinden, maar wel voor mensen die er interesse in
hebben en er nieuwsgierig naar zijn.
Anne zou graag zien dat mensen in het gebied zelf bewuster zullen worden van de
kwaliteiten van het landschap. Wel wenst ze dat dit op een duurzame manier gebeurd en
niet via consumerend toerisme.
2. Kan volgens u het landschap van de Marne ingezet worden om de leefbaarheid te
verbeteren? Welke manieren heeft u voor ogen?
Voorbeelden: behoud van cultuurhistorie, bewustwording ontstaan cultuurlandschappen, verhaal bij
gebouwen, herstel oude waarden.

Anne denkt dat als wanneer dat niet gedaan wordt, landschappelijke kwaliteiten verloren
kunnen gaan en dan verlies je een unieke plek in Europa. Dus het landschap inzetten, door
behoud en versterking. Hierbij is bewustzijn van de kwaliteiten belangrijk. Ook denkt ze dat
wanneer de huidige kwaliteiten over 50 jaar nog steeds zo zijn als nu het een plek wordt om
naar toe te gaan, omdat er gewoon echt nog stiltegebieden zijn, het donker is, geen
verkeersintensiviteit. Rest van NL is dat er bijna niet meer, en hier wel. De geschiedenis is nog
heel sterk aanwezig  uniek gebied.
-

In hoeverre denkt u dat het van belang is dat de historie van het gebied (beter) benadrukt
wordt, door bijvoorbeeld erfgoed beleefbaar te maken en oude waarden te herstellen;
kortom de historie van het landschap leesbaar maken.
Kan culturele waarde in toekomst vergroten. Belangrijk dat cultureel erfgoed blijft, is van onvervangbare kwaliteit. Eenmaal
verdwenen is voorgoed verdwenen

Het gebeurt, maar er kan zeker verbetering in komen. Maar als je ziet wat Groningen voor
Nederland betekent en kijkt naar het bewustzijn van de Nederlandse samenleving op
Groningen dan moet er in zijn geheel heel wat op verbeterd worden. zie bijvoorbeeld de
aardbevingsproblematiek: dit heeft vele jaren nodig gehad om überhaupt te landen in de
samenleving. Ze ziet dit in alles van Groningen terug, de afstand van het westen naar
Groningen is groot, terwijl dit andersom totaal niet zo wordt ervaren. Dit heeft tijd nodig.
Geduld voor nodig. Het kan versneld worden en dit zal afhankelijk zijn van een persoon of
een gebeurtenis.
3. Wordt het landschap gewaardeerd door de bewoners van de Marne?
Ligt eraan of je individueel gericht ben en dat je het grote ziet aan jezelf, want er zijn boeren die op
het eigen rendement gericht zijn en die het landschap niet interesseert maar er zijn ook boeren die
114

zich bewust zijn van de geschiedenis en de generaties in het gebied en die respecteren de omgeving
heel erg. Hierin zit ook wel een verschil tussen ‘import’ boeren en originele boeren. Maar toch is het
individuele rendement vaak de belangrijkste reden.
4. Denkt u dat de bewoners van de Marne zich over het algemeen bewust zijn van de
cultuurhistorische en landschappelijke waarden van hun omgeving?
- Zo nee: Komt dit omdat culturele belevingswaarden, zoals zichtbaarheid van
ontstaansgeschiedenis gebied en elementen uit verschillende tijdsperiodes niet direct voor de
bezoeker duidelijk worden?
Anne denkt dat dit in de Marne over het algemeen overeenkomstig is met de rest van Nederland.
Dat ze zich bewust zijn van de plek, een gebouw en de kennis van een gebouw. Er is gewoon
nieuwsgierigheid of inspiratie bij nodig.
5. Zijn de dorpen over het algemeen goed verbonden met het omliggende landschap?
Voorbeelden: bereikbaarheid en toegankelijkheid, mate van openbaarheid

Ja, dit hangt zeker met elkaar samen. Historisch gezien gaan de dorpen natuurlijk op in het
landschap. De dorpen zijn ook met elkaar verbonden (qua activiteiten etc). Er wonen in de
dorpen ook veel mensen die verbonden zijn met het landschap. Zelf kan je makkelijk naar het
wad lopen.
- Het is ons opgevallen dat de zeedijk niet zo goed bereikbaar is. Op wat voor manieren zouden
de kustpolders en de zeedijk en oude dijkstructuren beter bij De Marne betrokken kunnen
worden? (Kaart meenemen)
Zelf van mening dat (is ook deel vh onderzoekstraject) je rechtstreeks naar het wad kan lopen. Wel
veelal op privewegen van de boeren. Ze vinden het wel prima dat hun paden ter voet of met fiets
gebruikt worden, maar niet met de auto. Bij bijna alle boeren is dit zo. Harm Westers (boer) zelf een
toegangsweg gemaakt. Dit verschilt hem ook weer in boeren die individueel gericht zijn of boeren
die meer ‘cultuurdragers’ zijn.
Op de kaart zijn er veel verbindingen met het wad, veel boeren vinden het goed dat deze gebruikt
worden met respect voor dat je op het land van iemand anders bent. Kan wel beter naar buiten
gebracht worden voor andere bewoners/toeristen. Moet wel beperkt blijven, moet rustig blijven.
Het moet niet intensief toeristisch worden, dat zijn geen aantrekkelijke plekken.

6. Vindt u dat het Waddenzee Werelderfgoed (UNESCO) goed bij de dorpen in de Marne
betrokken wordt, hoe zit het met de toegankelijkheid ervan en verbindingen?
Het culturele erfgoed, een 2000 jaar oud cultuurlandschap grenzend aan het werelderfgoed. De
verbinding tussen land en erfgoed kan hierin wel beter.
7. Kan in het kweldergebied recreatie ingepast worden in de natuur, om zo de
kweldergebieden beter bij de Marne te betrekken? (link met UNESCO werelderfgoed)
- Zou een vlonder tot de mogelijkheden behoren?
Vind dat dit al voldoende gebeurd. Bijvoorbeeld via de wadloopbeweging. Er zijn intensieve
wadloopclubs maar er zijn ook kleine groepen.
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8. In hoeverre heeft zich in de Marne een vrijetijdseconomie (recreatieve activiteiten)
ontwikkeld?
Er zijn een aantal hele succesvolle ondernemers. Een hiervan is Roodehaan, een camping aan het
Reitdiep. Dit is een goede succesvolle camping met muziek ieder weekend. Deze camping is een
goede attractie. Open van eind maart-eind september.
Alle vrijetijdseconomie/activiteiten staan in de UIT-agenda: Da’s ja goud. Zie internet.
Veel te doen op het gebied van tuinen, wadlopen, voedselgebied (streekprodcuten0, doezoo in
leens. Tentoonstellingen in kerken, er wonen veel kunstenaar is het gebied die vaak activiteiten
organiseren.
-

Denkt u dat ontwikkeling van de vrijetijd-sector ten goede komt voor de leefbaarheid van het
gebied?

Anne is van mening dat de ondernemers uit het gebied beter met elkaar moeten gaan
samenwerken. Er is teveel individueel ondernemerschap en te weinig samenwerkend
ondernemerschap. Voordelen van samenwerkend ondernemerschap: nu beconcurreerd het elkaar
allemaal, omdat het een dunbevolkt gebied is. Als hierin samengewerkt zou worden, zouden
ondernemers elkaar kunnen versterken.
9. Zijn er factoren of maatschappelijke ontwikkelingen buiten De Marne die een grote
invloed hebben op het gebied?
De aardbevingsproblematiek wel. Hiernaast ook dat de Provincie Groningen een dunbevolkt gebied
is en dat daardoor de financiële stromen beperkt zijn. In de landelijke politiek/cultuur zitten we
duidelijk in een grensgebied. Vergeleken met stedelijk gebied zit er gewoon een heel groot contrast
in de geldstromen. Dat vindt Anne een hele grote nadelige invloed. Voorbeeld: in Amsterdam per
persoon 150 euro besteding aan cultuur  In Groningen: 0,25 cent. Dit is niet anders, want iedereen
betaalt evenveel belasting. Ze zou willen dat de overheid in de toekomst dit veel meer gelijktrekt.
10. Wat is volgens u de grootste kracht van de Marne?
Dat we het eigenlijk redelijk goed zelf kunnen, we doen het beter dan de lokale overheid hier op
deze plek.
11. Wat is volgens u de grootste uitdaging voor de Marne?
De uitdaging is: investeren in de kwaliteiten die er zijn, en heel erg oplossingsgericht vanuit
eigen gebied werken.
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Bijlage VIII: Interview Gemeente De Marne – Roelke Nienhuis
Algemeen
1. Wat is uw functie binnen de gemeente De Marne?
Mijn functie heet coördinator vitaliteit. Dat is een soort dorpencoördinator. Mijn rol is het verbinden
van de organisatie (de gemeente) met inwoners, en het verbinden van organisaties met elkaar. Ik
ben er speciaal voor inwonersinitiatieven, om inwoners te faciliteren die verder willen komen met
hun initiatief. Ook als het initiatief niet direct met de gemeente te maken heeft. Het gaat hier voor
het grootste deel om bottom-up initiatieven. Ik informeer, en betrek burgers bij zaken vanuit de
gemeente, om ze zo te laten participeren. Ik ben verbinder, netwerker, en ik doe dat op het tempo
van de inwoners. Ik ben wat dat betreft geen aanjager. Wat verbinden betreft help ik soortgelijke
initiatieven aan elkaar te verbinden, zodat het wiel niet bij ieder idee opnieuw uitgevonden hoeft te
worden.
2. Wat verstaat u onder leefbaarheid?
Leefbaarheid is wat mensen er zelf onder verstaan. Wat voor hun geldt als een leefbare omgeving, is
voor mij ook leefbaar. Ik persoonlijk vind evenementen heel veel bijdragen aan de leefbaarheid.
- Leefbaarheid wordt vaak gezien als een begrip wat alleen subjectief te formuleren is. Vindt u dat de
leefbaarheid van een gebied ook objectief bepaald kan worden?
Leefbaarheid is voor mij iets heel persoonlijks. Het valt wat mij betreft niet objectief te formuleren.
3. Hoe beïnvloedt het landschap de leefbaarheid?
Ik denk dat het landschap de leefbaarheid wel beïnvloed. Het landschap in De Marne is heel mooi, al
hebben bewoners vaak zoiets van “het is er nou eenmaal”. Dat het landschap van invloed is zie je
ook in de dorpen. Zo zijn er bijvoorbeeld veel bosjes die aangelegd zijn tijdens de periode van de
ruilverkaveling. Die zijn bijna allemaal van Staatsbosbeheer, maar Staatsbosbeheer heeft eigenlijk
geen geld voor onderhoud. Wat je nu ziet is dat bewoners die taak op zich gaan nemen, of andere
plannen maken voor het bos. Door boomziekten worden veel bomen weggehaald, en dat heeft veel
weerstand opgeroepen. Hoewel deze bosjes niet bij het natuurlijke landschap horen, maar
aangelegd zijn, maakt het voor veel mensen wel deel uit van hun leefomgeving. Dit motiveert de
mensen om het dan zelf maar te regelen, en ervoor te zorgen dat de bosjes aantrekkelijk blijven. Dit
zorgt voor reuring, en op die manier beïnvloedt het landschap de leefbaarheid positief.
4. Wat voor soort initiatieven, bijvoorbeeld in het landschap, kunnen volgens u zorgen voor
een impuls aan de leefbaarheid?
Fiets en wandelroutes, ommetjes, dat soort dingen. Daar zijn ook al projecten van geweest. In deze
regio kon men vaak geen ‘rondjes’ lopen, maar gingen alle routes alleen maar langs de grote wegen.
Nu zijn er meer ommetjes, met pontjes en bruggetjes, waardoor men met een korte of mooie route
van dorp naar dorp kan. Een voorbeeld is het terugbrengen van oude kerkpaden, die grotendeels
met de ruilverkaveling gesneuveld zijn. Er zijn echter ook boeren die liever geen recreanten over of
langs hun land willen hebben. Dat is soms wel moeilijk in dit gebied. Maar vaak lukt het ook wel. Het
zit hem ook vooral in het zeggenschap, dat mensen zeggen: “Hé, misschien kunnen we hier ook wel
wandelen”. De ideeën komen vanuit de samenleving, maar wij kunnen als gemeente natuurlijk wel
meedenken en in veel gevallen helpen. Er is nog wel ruimte voor veel meer ommetjes, maar het valt
of staat een beetje met de beschikbare subsidies.
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5. Hoeveel invloed heeft bevolkingskrimp op leefbaarheid?
Dat valt wel mee. Mensen willen eigenlijk ook niks horen van krimp, daar worden ze een beetje moe
van. Het is wel zo dat de bevolkingssamenstelling verandert.
- Speelt het voorzieningenaanbod hierin ook een rol?
Uiteindelijk valt het wel mee. Mensen zijn natuurlijk wel teleurgesteld als er een school of iets
dergelijks weggaat. Maar mensen willen over het algemeen best een paar kilometer rijden naar een
ander dorp, waar de betreffende voorziening nog wel is. Het is in de gemeenten hier het beleid, dat
de voorzieningen en winkels in de dorpen waar de gemeentehuizen staan komen. Anders komt er te
veel versnippering. Dit is inderdaad wel minder gunstig voor bijvoorbeeld een buurtsuper. Ulrum
was vroeger bijvoorbeeld een echt winkeldorp, terwijl er nu bijna geen winkels meer zijn.
6. Is bevolkingskrimp iets waar wat tegen gedaan moet worden? Of moeten krimpregio’s er
mee leren leven?
Er valt niet zoveel aan te doen, zeker in dit gebied. Ook de aardbevingen verderop spelen een rol in
het feit dat minder mensen hier een huis kopen. Maar ook vanwege de voorzieningen, en afstand tot
de stad, is het wel moeilijk om mensen hier te krijgen. Er is bijvoorbeeld ook nog geen snel internet.
Mensen voelen zich vaak ook wat achtergesteld door het label ‘krimp’.
7. Zijn er innovaties die kunnen bijdragen die kunnen bijdragen aan het omgaan met
bevolkingskrimp en/of het verbeteren van de leefbaarheid?
Bevolkingskrimp leidt tot best veel initiatieven. Bijvoorbeeld initiatieven tot samen eten, buurtzorg
(verpleging in buurthuis). Snel internet is ook iets wat hier geregeld moet worden. Er komen door de
wegtrekkende voorzieningen ook veel gebouwen leeg te staan, en soms kunnen deze ook gebruikt
worden voor iets anders. Dit leidt tot kansen voor bewoners. Al is het maar om de subsidies die er
zijn voor krimpregio’s. Het zijn daarom ook vooral bestuurders die druk bezig zijn met krimp.
De Marne: Leefbaarheid
1. Hoe is het volgens u gesteld met de leefbaarheid in De Marne?
Wat mij betreft wel goed.
-

Heeft de bevolkingskrimp volgens u een grote invloed op de leefbaarheid in dit gebied?
Leidt bevolkingskrimp ook tot kansen voor het gebied? Zo ja, welke kansen?
Zijn er factoren die de bevolkingskrimp en de leefbaarheid in De Marne negatief
beïnvloeden? Zo ja, op welke manier oefent deze factor invloed uit?

De aardbevingsproblematiek beïnvloedt de leefbaarheid wel. Er zijn hier niet zoveel aardbevingen,
maar toch hebben we als Provincie Groningen dat label gekregen. Dat heeft wel invloed op krimp,
net als het feit dat we geen spoorverbinding hebben binnen deze gemeente. Een dorp als Leens is
dus best ver weg als je niet met de trein bent. Met de auto moet je, voordat je De Marne
binnenkomt, met lage snelheid door allemaal dorpen heen rijden. Daarnaast is de gemeentelijke
herindeling ook erg interessant. Bijvoorbeeld waar het gemeentehuis gevestigd zal worden. Veel
mensen vinden Leens te ver weg. Ik ben benieuwd hoe dat afloopt.
-

Volgens de Leefbaarometer is de leefbaarheid in De Marne best goed. Kunt u zich vinden
in deze constatering, ondanks dat dit gebied is aangemerkt als krimpregio?
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Ja, daar ben ik het wel mee eens.
14. Werkt gemeente De Marne veel samen met dorpsorganisaties?
Ja.
-

Zo ja, met wat voor dorpsorganisaties?

Vooral met dorpsbelangen.
-

Is er veel burgerparticipatie in het gebied? Zo ja, kunt u wat voorbeelden noemen?

We hebben een project: werken met de dorpen. Hier hebben we een behoorlijke subsidie voor
gekregen. Mensen uit de dorpen konden hun eigen initiatieven indienen, die dan met subsidie en
cofinanciering tot stand komen. Voor dat laatste zijn de dorpen zelf verantwoordelijk. Er zijn
bijvoorbeeld projecten met betrekking tot verkeersveiligheid, groene omgeving, zorg, noem maar
op.
-

Kunt u een voorbeeld noemen van een dorp dat goed omgaat met bevolkingskrimp en de
uitdagingen die daaruit voortkomen? En één van een dorp waar dat niet of minder het
geval is?

Vierhuizen heeft het wel goed gedaan. Ze hebben het dorpshuis heel goed verduurzaamd, en dat
zonder geld van de gemeente. Ze hebben alles zelf geregeld, omdat de 130 inwoners zo actief zijn. In
grotere dorpen gaat dat vaak lastiger, omdat daar al snel wijken ontstaan, waardoor er minder
binding is met het dorp als geheel. Maar vaak zijn er best wel wat inwoners met expertise op een
bepaald gebied, zoals bijvoorbeeld een landschapsarchitect. Zij dragen vaak ook bij aan de
verfraaiing van het dorp.
-

Hebben dorpsorganisaties (dorpsbelangen e.d.) een grote invloed op de ontwikkeling van
de leefbaarheid? En het dorp in zijn algemeenheid?

Ze hebben best veel invloed, vooral omdat ze best actief zijn.
15. In hoeverre heeft zich in De Marne een vrijetijdseconomie ontwikkeld?
Best veel! We hebben als gemeente ontzettend veel inkomsten van toeristenbelasting. We hebben
hele diverse gebieden.
-

Hoe uit dit zich? Kent u een paar voorbeelden?

Zoutkamp, Lauwersoog en Pieterburen zijn erg toeristisch. Er komen ook veel mensen naar
Verhildersum, waar veel (sport)evenementen georganiseerd. Er zijn de laatste jaren ook veel nieuwe
overnachtingsgelegenheden en dagrecreatie. Er was een boer die een oude schuur heeft
omgetoverd in een klimparadijs (WaddenFun, Wehe-Den Hoorn. Ook zijn er veel galerijen en
kunstwerken. Daarnaast zijn er veel bed and breakfasts, verenigd in de overkoepelende
marketingsorganisatie Hotel De Marne.
-

Kan de zeedijk, of kunnen andere dijken binnen het gebied, ingezet worden voor
recreatie?

Jawel, maar met name dagrecreatie. Er is namelijk niet zoveel. Je kunt alleen in Lauwersoog en
Noordpolderzijl wat drinken. Dit kan best wel verbeterd worden. We hebben één keer een festival
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georganiseerd langs de dijk, in het kader van Kiek over diek. Dit was heel leuk, maar je moest er een
hele dag voor uittrekken om overal te komen. Zoiets kan beter op één plek plaatsvinden. Er zijn ook
inititatieven als Eten op de dijk en Slapen op de dijk. Er gebeurt dus wel iets mee, maar het is
allemaal wel kleinschalig.
-

Denkt u dat bewoners over het algemeen openstaan voor/belang hebben bij
ontwikkelingen of maatregelen in het gebied die kunnen zorgen voor een toename van
de vrijetijdseconomie?

Dat hangt ervan af. Als bewoners het zelf ook gebruiken, zoals een terrasje, zijn ze er wel positief
over. Men wil natuurlijk geen permanente kermis naast hun achtertuin.
De Marne: Landschap
1. Wat vindt u de kernkwaliteiten van het landschap in De Marne, en komen deze
kwaliteiten voldoende tot uiting?
De ruimte, het open landschap, de rust (behalve in het oogstseizoen), en de afwisseling. Ook dat het
gebied dicht aan de kust is, Lauwersoog, de wierden, verschillende soorten dorpen, de verschillen
tussen de boeren en de arbeiders (grote boerderijen, kleine huizen), de erven die groene eilanden in
de ruimte zijn kwaliteiten. De kwaliteiten worden niet allemaal goed benut. Vaak is alles wat recht
toe recht aan, terwijl er in Drenthe soms ook wel bloemen aangelegd op akkers om het
aantrekkelijker te maken voor recreanten. De gebruikers van het landschap profileren de
kernkwaliteiten niet echt. Wat ik merk is dat veel inwoners en mensen die het gebied bezoeken het
hier heel mooi vinden. Niet alleen de natuur, maar ook de akkers en het vee in de wei.
1. Hoe kan volgens u het landschap van De Marne ingezet worden om de leefbaarheid te
verbeteren?
Door mensen verantwoordelijkheid voor het landschap te laten nemen.
-

Weet u voorbeelden waarbij het landschap wordt ingezet om de leefbaarheid te
verbeteren?

De dorpsbosjes (zie hierboven) helpen erg. Daarnaast zijn er hier heel veel begraafplaatsen waar
bewoners zich er bij betrokken vinden. Mensen nemen zelf de verantwoordelijkheid om deze
plekken netjes en mooi te houden. Ook lopen er soms wandelroutes overheen. Het is vooral het
aantrekkelijk houden van het landschap door de bewoners zelf, wat voor een goede leefbaarheid
zorgt. Er zijn bijvoorbeeld ook veel dorpen met een haven, die de bewoners netjes en aantrekkelijk
houden. Ook al hebben ze zelf geen boot. Het straalt namelijk wel uit dat ze hun dorp aantrekkelijk
vinden, en dat willen doorgeven aan andere mensen. Fruit/nutstuinen zijn ook erg in de mode. Hier
kweken bewoners eigen groente en fruit, soms in samenwerking met boeren. Dit wordt dan soms
verkocht in het dorp. In sommige dorpen proberen bewoners zelfs een winkel op te zetten om lokaal
geteelde groenten en fruit te verkopen. Hier worden dan ook producten van lokale agrariërs
aangeboden. Dit maakt ook de voedselketen korter.
-

Welke positieve effecten op het gebied van leefbaarheid bracht dit/zal dit met zich mee
kunnen brengen?

Het zorgt voor meer sociale cohesie en levendigheid.
2. Wordt het landschap gewaardeerd door bewoners van De Marne?
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Jazeker. Mensen zijn er wel heel trots op.
-

Veel mensen hebben weinig besef van de landschapsgeschiedenis van De Marne. Hoe
kan men het historische landschap van De Marne leesbaar en beleefbaar maken voor
bewoners en toeristen?

Dat zou best kunnen dat mensen daar weinig besef van hebben. Alhoewel hier wel veel ‘import’ is,
die best geïnteresseerd zijn in het landschap. Wat vaak helpt om mensen te boeien, is een
persoonlijke ervaring. Men kan wel overal informatieborden plaatsen, maar een verhaal van een
persoon die een rondleiding geeft blijft doorgaans beter hangen. Of openstelling van monumentale
panden. Zo zijn die er bijvoorbeeld bij de luchtwachttorens uit de Koude Oorlog. Daar moet je maar
eens wat over opzoeken.
3. Zijn de dorpen over het algemeen goed verbonden met het omliggende landschap?
Voor een deel wel, maar voor een deel ook niet, vanwege die ruilverkavelingsbosjes. Op die manier
zijn de dorpen afgesneden van het landschap. Hierdoor gaan zichtlijnen verloren. Waar men eerder
het landschap in keek, kijkt men nu tegen het bos aan. Andersom is het dorp van buitenaf ook
minder zichtbaar. Ook zijn er dorpen waar akkerbouwbedrijven heel dicht tegen de dorpsrand aan
liggen, en vaak zijn hier grote schuren gebouwd. Ook dit belemmert het landschap. Daarnaast zijn er
veel bomenrijen die beter niet aangeplant hadden kunnen worden, zoals in de kustpolders, waar
eigenlijk helemaal geen bomen horen. Toch zijn mensen wel trots op hun landschap. Zo zijn ze vaak
ook best positief over zo’n ruilverkavelingsbosjes, ook al zijn ze niet natuurlijk.
-

Het is ons opgevallen dat de zeedijk niet zo goed bereikbaar is. Op wat voor manieren
zouden de kustpolders en de zeedijk en oude dijkstructuren beter bij De Marne betrokken
kunnen worden?

Het is inderdaad zo dat het hele gebied met de rug naar de zee ligt. Iedereen heeft wat met z’n
regio, maar niemand heeft wat met het Wad. Terwijl het een heel interessant gebied is. Een paar
jaar terug is er een fietspad aangelegd (Kiek over diek), waardoor de zeedijk al iets beter toegankelijk
is. Binnen De Marne ligt dit fietspad echter vooral binnendijks, omdat er aan de Wadkant heel veel
vogelbeschermingsgebieden liggen. Het heeft er ook mee te maken dat alle boeren eigenaar zijn van
een stukje Wad in het buitendijkse gebied. Ook zijn ze eigenaar van het pad. De meeste boeren
willen geen bezoekers op hun terrein, dus er is niet een hele makkelijke oplossing voor het
bereikbaarheidsprobleem. Er zijn wel wat parkeerplekken, maar die moet je weten te vinden, en via
weggetjes waarvan het lijkt alsof ze doodlopen. Ik denk ook dat het Waterschap en Rijkswaterstaat
niet massa’s mensen bij de dijk willen hebben. Men kan al parkeren bij Lauwersoog en
Noordpolderzijl. Wat mij betreft hoeft het er ook niet superdruk te worden. We zouden als regio wel
meer kunnen uitstralen dat het gebied achter de dijk mooi is. Er zijn zelfs al wandelroutes over het
wad. En het voormalige waterschapsgebouw bij Vierhuizen wordt een theehuis. De boeren waren
hier fel op tegen, want ze zijn bang voor te veel toerisme. De Raad van State bepaalde uiteindelijk
dat het theehuis er mocht komen. De wegen en de dorpen zijn ook niet echt berekend op veel
autoverkeer, waardoor mensen liever niet te veel verkeer willen. Mensen willen niet dat dit een
soort tweede Giethoorn wordt. De dijk beter bereikbaar maken is prima, maar dan liever voor
dagrecreatie en fietstochten.
4. Vindt u dat het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee goed bij het landschap in De Marne
betrokken wordt?
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Heel veel mensen weten niet eens dat dit een Werelderfgoed gebied is. In de toeristische hoek
probeert men dit wel steeds meer te benadrukken. Bij Lauwersoog wordt bijvoorbeeld het nieuwe
Waddencentrum gebouwd.
-

Kan de zeedijk hierbij beter benut worden (als schakel tussen De Marne en het
Werelderfgoed)?

Het is nog niet goed gekoppeld aan het landschap. Hier liggen wel kansen.
-

Kan in het kweldergebied recreatie ingepast worden in de natuur, om zo de
kweldergebieden beter bij de Marne te betrekken? (link met UNESCO werelderfgoed).

Er zou een vlonder aangelegd worden bijvoorbeeld. En er worden als excursies aangeboden in de
kwelders. Ook hier liggen kansen.
Afsluitend
1. Wat is volgens u de grootste uitdaging voor De Marne?
De grootste uitdaging wordt straks om met vier gemeenten verder te gaan in een nieuwe
organisatie. Ook voor inwoners kan dit in het begin wat verwarrend zijn. Daarnaast hebben we een
hele grote opdracht qua duurzaamheid. Zo moeten we gasloos worden. We hopen op veel lokale
inititiatieven voor zonneparken. Iedereen wil ook wel van het gas af, maar men wil ook niet heel veel
windmolens in het landschap. Dan wordt het landschap namelijk aangetast. Windmolens passen ook
niet in het Provinciaal beleid. Dus het wordt wel lastig om duurzaamheid te creëren, en het
historische landschap in stand te houden.
2. Wat is volgens u de grootste kracht van De Marne?
De inwoners. Die zijn heel krachtig in het meebewegen met wat er allemaal gebeurt, zoals het
sluiten van voorzieningen en het soms wat mindere openbaar vervoer. Ze vinden altijd de kracht om
in hun eigen dorp en omgeving weer verder te gaan met nieuwe initiatieven. De combinatie van de
agrarische gemeenschap is natuurlijk ook een hele eigen groep van mensen, met de ‘import’.
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Bijlage IX: Interview Landschapsbeheer Groningen – Elmar Schraa
Algemeen
1. Waar houdt Landschapsbeheer Groningen zich precies mee bezig?
Landschapsbeheer Groningen houdt zich voornamelijk bezig met alles buiten de stad, op het gebied
van cultuurhistorie en het landschap van Groningen. Hierbij hebben wij een eigen buitendienst, een
sociale werkvoorziening en een projectorganisatie. Bij deze projectorganisatie werk ik. We zijn bezig
met het onderhouden van kerkterreinen tot begraafplaatsen en het snoeien van opgaande
begroeiing. Breed scala aan verschillende werkzaamheden. Ook doen we veel aan burgerparticipatie,
wat weer een link heeft met jullie onderzoek, het betrekken van burgers bij hun eigen leefomgeving.
Ook ondersteund landschapsbeheer bijvoorbeeld bij het uitvoeren van plannen uit dorpsvisies,
bijvoorbeeld andere invulling van de zogenaamde ruilverkavelingsbosjes. Meeste projecten komen
uit de inwoners zelf of uit de gemeente.
2. Wat is uw rol hierin?
Ik ben projectleider bij Landschapsbeheer Groningen. Hierbij ben ik weer bezig met het organiseren
van vrijwilligerswerk van landschapsbeheer Groningen (zoals een knotbrigade die knotbomen knot,
onderhoud aan houtwallen/singels.
In de Marne ondersteun ik de dorpen Leens en Mensingeweer voor de eigen leefomgeving met
betrekking tot groen, ondersteuning bij uitvoeren, geld zoeken etc.
3. Wat verstaat u onder het begrip leefbaarheid?
Ik denk dat het begrip leefbaarheid voor iedereen vooral persoonlijk is. Het heeft te maken met de
eigen leefomgeving, dat je het naar je zin hebt op de plek waar je woont. Voor de ene zijn het de
voorzieningen in de dorp, voor de andere mogelijkheden om te recreëren. Zelf geen harde definitie
van het begrip, redelijk subjectief.
4. Hoe beïnvloedt het landschap de leefbaarheid?
Heel positief, wij vinden dat het landschap de drager van leefbaarheid is. We betrekken de burgers
bij hun eigen leefomgeving en zorgen dat ze hierbij meer zicht krijgen op de waarde van hun eigen
leefomgeving, zorgen dat ze betrokken raken bij het landschap.
5. Wat voor soort landschapsprojecten kunnen volgens u zorgen voor een impuls aan de
leefbaarheid?
Betrokken bij bewonersinitiatieven, waarbij het bijvoorbeeld gaat over het inrichten van
natuurspeelplaatsen tot aan moestuinen. In de Marne veel essentaksterfte, dus de bosjes moeten
omgevormd worden, bewoners willen graag meer recreëren in de omgeving en die bosjes worden
vaak aangepakt met betrekking tot het lokale woongenot.
Dorpsvisies belangrijk voor impuls leefbaarheid, daarbij kijkt dorp naar eigen leefomgeving met oog
op de toekomst, daar komen wensen uit naar voren die de leefbaarheid zullen verbeteren. De basis
van het verbeteren van de leefbaarheid: dorpsvisies en het uitvoeren van de visies.
6. Zijn er innovaties die kunnen bijdragen aan het beleefbaar en aantrekkelijker maken van
het landschap?
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Bijvoorbeeld de realisatie van een project waarbij eigen bewoners de passanten meer vertellen over
hun omgeving. dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door een ommetje te realiseren, deze informatie
van het gebied kan ook in een app worden gezet.
7. Werkt Landschapsbeheer samen met dorpsorganisaties?
- Zo ja, met wat voor soort dorpsorganisatie?
Te maken met verschillende dorpsbelangen of lokale initiatieven.
-

Wat zijn hier de voor- of nadelen van?

Eigenlijk moeten we meer van bewonersbetrokkenheid af richting de overheidsparticipatie. Een
gemeente moet zich meer inzetten voor de belastingbetalende burger en op verzoek van de burger
acteren. De gemeente is tenslotte in dienst van de burger. Bewoners, burgers en vrijwilligers hebben
een andere dynamiek dan bij de overheid, waar ze gekaderde subsidies hebben, beperkte tijdsduur
etc. Terwijl bewoners het naast hun baan in bv avonduren moeten doen.
De Marne
1. Wat vindt u de kernkwaliteiten van het landschap in De Marne, en komen deze
kwaliteiten voldoende tot uiting?
De openheid, de dorpen zijn als het ware de eilanden in het landschap. De wierden zijn
cultuurhistorisch bepalend voor het landschap in de Marne. De wierden staan in principe in
verbinding met elkaar en die verbindingsstroken zijn van oudsher ingericht (wegen, bomen,
netwerk).
2. Hoe is het volgens u gesteld met de leefbaarheid in De Marne?
Het is een krimpregio, ik weet niet of ik daar verder heel goed antwoord op kan geven. Ene dorp
meer betrokken bij de omgeving dan andere dorpen.
-

Leidt bevolkingskrimp ook tot kansen voor het landschap? Zo ja, welke kansen?

Moeilijk antwoord op te geven. In brede zin denk ik dat krimp nooit in voordeel kan zijn voor de
regio en het landschap. Denk hierbij ook aan het beheer en onderhoud als er mensen wegtrekken.
Het slopen van oude leegstaande huizen kan enerzijds voor meer groen zorgen, maar veranderd wel
het vaak karakteristiek dorpsgezicht van het wierdedorp.
3. Wordt het landschap gewaardeerd door bewoners van De Marne?
Voor zover ik het weet wel.
4. Zijn de dorpen over het algemeen goed verbonden met het omliggende landschap?
Ja, de dorpswierden zijn goed met elkaar verbonden, niet de bedoeling dat er hier veel aan
verbindingsstructuren veranderd wordt, dit kan de historie beschadigen. De groene linten van
bomen langs wegen accentueren de verbindingen tussen dorpen. Ook bezig met versterkingen
daarvan. Nieuwe verbindingen realiseren buiten het cultuurhistorische landschap om is niet
verstandig.
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De vooral wat grotere ruilverkavelingsbosjes kunnen ingezet worden voor een zone-overgang.
Bijvoorbeeld in het eerste deel voor recreatie, wat dieper het bos een natuurmeer realiseren. Voor
zover de bosjes nog niet al omgevormd zijn zie ik ze als kans voor de leefbaarheid van het landschap.
-

Het is ons opgevallen dat de zeedijk niet zo goed bereikbaar is. Op wat voor manieren
zouden de kustpolders en de zeedijk en oude dijkstructuren beter bij De Marne betrokken
kunnen worden? (Kaart meenemen)

Cultuurhistorische schotbalkhuisjes die langs dijkcoupures stonden van oudsher (om achter de dijk
te komen (voor agrariërs en bewoners). Dit soort cultuurhistorische elementen onderhouden wij
ook. We hebben ook het routebureau Groningen, dit is het wandelnetwerk van heel Groningen.
Over de dijken en de oude dijken lopen ook heel veel wandelpaden. Dit is interessant voor de
leefbaarheid. Met de auto zijn ze bijna niet te bereiken.
Vanuit Groninger landschap is er eens een prijsvraag gehouden voor een nieuwe, buitendijkse
wierden. Om buitendijks te kijken hoe we van oudsher weer een nieuwe plek kunnen creëren, een
wierde creëren op de manier van hoe het landschap voorheen was. Dat laat perfect zien hoe het
landschap eerder in de Marne was.
5. Vindt u dat het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee goed bij het landschap in De Marne
betrokken wordt?
Ik weet dat het er is. Maar geen idee of het in de Marne goed beleefd wordt. Het wordt in de
volksmond niet echt veel benoemd.
-

Kan de zeedijk hierbij beter benut worden (als schakel tussen De Marne en het
Werelderfgoed)?
Kan in het kweldergebied recreatie ingepast worden in de natuur, om zo de
kweldergebieden beter bij de Marne te betrekken? (link met UNESCO werelderfgoed).

Ja, mits dat plannen het landschap niet schaadt. De rust en ruimte behouden. Kernkwaliteit van
Groningen.
6. Hoe kan de ruimtelijke kwaliteit in Marne in de toekomst gewaarborgd blijven?
Door geen massarecreatie toe te staan. Uitgaan van de kernkwaliteiten. Hierbij denken aan het
versterken van bijvoorbeeld de zichtbaarheid van de wierden vergroten, cultuurhistorische
elementen zoals schotbalkhuisjes of plekken waar dijkdoorbraken zijn geweest dat je dat in stand
houdt, en waar het kan op de een of andere manier beter in beeld brengen.
Betere autoverbinding zeedijk:
Je moet wat te bieden hebben bij de zeedijk zelf. Alleen een weg zelf volstaat niet. Beleven vanuit de
auto werkt minder goed dan beleven vanaf de wandelpaden en fietspaden.
7. In hoeverre heeft zich in De Marne een vrijetijdseconomie ontwikkeld?
- Hoe uit dit zich? Kent u een paar voorbeelden?
In Hornhuizen staat bijvoorbeeld de kerktoren die voor iedereen toegankelijk is. In Ulrum een
kartbaan liggen, dit is lang niet bij iedereen bekend. Bekende kunstenaars en schilderaars komen uit
de Marne  kunstenaarscollectief met allerlei festiviteiten.
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-

Kan de zeedijk, of kunnen andere dijken binnen het gebied, ingezet worden voor
recreatie?

Met het wandelnetwerk worden de dijken al wel benut. Misschien niet overal, want je hebt
natuurlijk ook te maken met eigenaren en toestemmingen. Op dijken die in bezit en gebruik zijn van
agrariërs mag je niet in alle gevallen zomaar gaan wandelen. De hele zeedijk van Groningen is
toegankelijk om over heen te fietsen.
-

Denkt u dat bewoners over het algemeen openstaan voor/belang hebben bij
ontwikkelingen of maatregelen in het gebied die kunnen zorgen voor een toename van
de vrijetijdseconomie?

Ik denk dat bewoners er altijd wel behoefte aan hebben dat het ontwikkeld wordt. Alleen niet nog
meer vragen aan de mensen uit het dorp. Sommige dorpen zoals Leens zijn al heel actief met
initiatieven etc.  op andere manier aanpakken.
8. Zijn er factoren of maatschappelijke ontwikkelingen buiten De Marne die een grote
invloed hebben op het gebied?
Wat heel erg van invloed is op de omgeving is de aardbevingsproblematiek. Buiten in de zin van dat
het vanuit den Haag allemaal geregeld wordt, dit heeft invloed op de leefomgeving van de bewoners
in de Marne.
9. Wat is volgens u de grootste uitdaging voor De Marne?
Vooral cultuurhistorisch gezien de waarden proberen te behouden. Het wierdelandschap te
behouden en te vermarkten. Benut om de omgeving te versterken.
10. Wat is volgens u de grootste kracht van De Marne?
De nuchterheid, je weet wat je aan ze hebt. Als je ze meehebt in je ideeën dan gebeurt het ook.

126

Bijlage X: Overzicht plaatsnamen
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Bijlage XI: Subsidiemogelijkheden initiatieven
Naast het Waddenfonds zijn er ook nog andere subsidiemogelijkheden. Hieronder zijn een aantal
subsidiemogelijkheden uiteengezet voor initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan het
verbeteren van de leefbaarheid.
Loket Leefbaarheid
Het Loket Leefbaarheid ondersteunt leefbaarheidsinitiatieven in de aardbevingsgemeenten van de
Provincie Groningen, waaronder de gemeente De Marne in het projectgebied ook valt (Loket
Leefbaarheid, 2018). Het loket is opgezet, zodat mensen zelf iets aan hun omgeving kunnen doen.
Per maand ontvangt het loket gemiddeld 45 aanvragen. De meeste aanvragen die binnenkomen
vallen onder de categorieën ‘eenmalige evenementen’, ‘openbare ruimte’ en ‘accommodatie’
(Groninger Dorpen, 2017). Er kunnen bij Loket Leefbaarheid subsidieaanvragen gedaan tot 10.000
euro. Momenteel worden er enkel subsidies gegeven voor procesbegeleiding bij bijvoorbeeld
planontwikkeling, fondsenverwerving of planuitvoer (Loket Leefbaarheid, 2018).
Elk dorp een duurzaam dak
Het initiatief Elk dorp een duurzaam dak biedt ondersteuning om een duurzame ontmoetingsplek in
ieder dorp in de aardbevingsgemeenten te realiseren, bijvoorbeeld in de vorm van een dorpshuis.
Een ontmoetingsplek voor bewoners is voor de leefbaarheid en vitaliteit in de dorpen van groot
belang. Er kan een financiële bijdrage verkregen worden voor verduurzaming, onderhoud,
verbetering van de functionaliteit, en herbestemming of nieuwbouw van een gebouw. Daarnaast
biedt Elk dorp een duurzaam dak ondersteuning bij het maken van een plan en bij de keuze of
nieuwbouw van het gebouw. Het programma wordt gecoördineerd door Groninger dorpen en
gefinancierd door de NAM (Elk dorp een duurzaam dak, 2016).
Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid
De Provincie Groningen investeert tot en met 2020 miljoenen euro in de leefbaarheid. Dit geld wordt
geïnvesteerd in projecten door de gehele provincie, in de vorm van subsidies en aanjaagfondsen. De
subsidies worden verdeeld over de volgende categorieën:
1. Gebiedsgerichte aanpak: Er wordt 14 miljoen euro geïnvesteerd gebieden en kernen die
aangepakt moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan het aantrekkelijker maken van
een centrumgebied in een dorp
2. Locatiegerichte aanpak: Er wordt 5 miljoen euro geïnvesteerd in gebouwen, omdat
gebouwen ook bijdragen aan een goede leefbaarheid. Er wordt hierbij gefocust op de
bundeling van functies en het opknappen van cultureel erfgoed. Ook is er geld voor de
aanpak van het particuliere woningaanbod, zoals het verbeteren van woningen, of het
slopen van leegstaande woningen.
3. Bewonersinitiatieven: Bewoners die zelf een initiatief hebben dat bijdraagt aan het
verbeteren van de leefbaarheid in de provincie, kunnen een subsidieaanvraag doen. Hier is
tot 2020 2 miljoen euro voor beschikbaar (Provincie Groningen, 2016).
De aanjaagfondsen zijn leningen onder gunstige voorwaarden, die geïnvesteerd worden in het
verbeteren van sportvoorzieningen, dorpshuizen en het ondersteunen van lokale initiatieven op het
gebied van duurzame energie en zorg (Provincie Groningen, 2016).
NAM Leefbaarheids- en duurzaamheidsprogramma
Het NAM Leefbaarheids- en duurzaamheidsprogramma ondersteunt Groningse bottom-up
initiatieven die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid. Het programma is
primair bedoeld voor gemeenten die de gevolgen ondervinden van de gaswinning in de Provincie
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Groningen. Maatschappelijke organisaties, coöperaties en ondernemingen met een publieke functie
kunnen een aanvraag doen uit dit fonds, waaruit tussen 2014 en 2018 25 miljoen euro voor
gereserveerd is. Initiatieven die in aanmerking komen voor een subsidie uit het Leefbaarheids- en
duurzaamheidsprogramma, moeten een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van de
leefomgeving, de verbetering van de sociale cohesie, en aan de structurele verbetering van het
imago en perspectief van de regio. Daarnaast moet er draagvlak voor het betreffende initiatief zijn
binnen de bevolking, moet het initiatief duurzaam zijn en aansluiten bij andere plannen en
activiteiten in de regio. Ook de mate waarin het plan obstakels kent, en de mate van cofinanciering
worden meegenomen (NAM, 2018).
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Bijlage XII: SWOT-schema groot afgebeeld
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Bijlage XIII: Confrontatiematrix groot afgebeeld
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Bijlage XIV: Uitwerking indicatoren uit de matrix ruimtelijke kwaliteit
Hieronder volgt per indicator uit de matrix ruimtelijke kwaliteit, een toelichting. Ook de indicatoren
die in dit stadium van het onderzoek niet relevant zijn, zijn toegevoegd. De toelichting is afkomstig
van WeRKpartners (z.d.)
1. Gebruikswaarde
Economisch belang
Bereikbaarheid
Gebied is goed bereikbaar voor gebruikers, klanten en toeleveraars.

Stimulerende effecten
Economische activiteiten passen goed bij de omgeving en stimuleren elkaar
over en weer.

Gecombineerd gebruik
Het is handig als je veel zaken op één plek kunt afhandelen. Gecombineerd
gebruik levert (tijd)winst op voor gebruikers en bedrijven

Sociaal belang
Toegang
Iedereen moet even gemakkelijk gebruik kunnen maken van de
voorzieningen en kwaliteiten die de ruimte biedt.
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Eerlijke verdeling
De kosten en baten van de inrichting van de ruimte worden eerlijk
verdeeld. Dit gaat niet alleen om geld, maar ook om plezier of hinder of
benodigde tijd.

Inbreng
De ruimte weerspiegelt dat alle betrokkenen de gelegenheid kregen om
een bijdrage te leveren aan inrichting, vormgeving en gebruik.

Keuzemogelijkheden
De omgeving biedt keuzemogelijkheden voor verschillende sociale
groepen en leefstijlen.

Ecologisch belang

Externe veiligheid
Mensen worden zo weinig mogelijk blootgesteld aan risico's. Denk aan
gevaarlijke stoffen, overstromingen, vlieg- of andere rampen.

Schoon milieu
Een schone omgeving is een voorwaarde voor veel gebruiksvormen. Je
kunt bijvoorbeeld geen drinkwater meer winnen, niet meer wonen en
spelen als het milieu vervuild is.
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Water in balans
De wijze van inrichting en beheer van de ruimte draagt bij aan het
voorkomen van van verdroging en wateroverlast.

Ecologische structuur
De inrichting van het gebied versterkt de leefruimte van planten en
dieren. Onderlinge verbinding van groene ruimten is daarvoor een
voorwaarde.

Cultureel belang

Keuzevrijheid
Er moet voor elk wat wils te vinden zijn in de openbare ruimte. Mensen
met verschillende leefstijlen moeten er zich thuis voelen en 'de ruimte
krijgen'.

Culturele verscheidenheid
verscheidenheid in culturele vormen en uitingen verrijkt de ruimte en
levert nieuwe culturele energie.
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2. Belevingswaarde
Economisch belang
Imago / Uitstraling
Imago verkoopt. Een plek met uitstraling valt economisch uit te baten.

Aantrekkelijkheid
Mooie plekken zijn schaars en daardoor duur. Ze trekken veel gebruikers
aan en betalen zichzelf daardoor terug

Sociaal belang
Gelijkwaardigheid
Pas als mensen de kwaliteitsverschillen en gebruiksmogelijkheden van de
ruimte als rechtvaardig beleven is er sociale waardering.

Verbondenheid
In de beleving van bewoners en gebruikers biedt de plek emotionele en
sociale binding. Een plek om van te houden en van te genieten.

Sociale veiligheid
Mensen voelen zich veilig in de openbare ruimte. Onveiligheid maakt
delen ervan ontoegankelijk.
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Ecologisch belang
Rust en ruimte
Het gebied biedt de mogelijkheid ongestoord te genieten van rust en
ruimte.

Schoonheid der natuur
De natuurlijke schoonheid en zuiverheid van de omgeving dragen bij aan
het welzijn.

Gezonde leefomgeving
Niet alleen het meetbare effect telt. Het gevoel in een gezonde omgeving
te zijn is net zo belangrijk.

Cultureel belang
Eigenheid
Het bijzondere karakter van een plek moet worden behouden en benut.
Voortbouwen op de bestaande kenmerken van de eigen omgeving.

Schoonheid der cultuur
Veel mensen worden door de esthetiek van een plek geraakt en
gemotiveerd.
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Contrastrijke omgeving
Een ruimte zit vol contrasten, bezit schoonheid en eigenheid. Denk aan
contrasten tussen bebouwde en groen ruimten, tussen agrarische en
natuurlijke gebieden, tussen natte en droge plekken.

3. Toekomstwaarde
Economisch belang
Stabiliteit en flexibiliteit
(Nieuwe) gebruikers van de ruimte moeten de kans hebben voort te
bouwen op bestaande kwaliteiten. Dat verlengt de economische
levenscyclus.

Agglomeratie
Veel soortgelijke activiteiten in elkaars nabijheid biedt voordelen voor de
gebruiker. En ook de ondernemers liften mee met elkaars succes.

Gebundelde aantrekkelijkheid
Door combinatie van amusement, actie, leren en schoonheid zijn plekken
duurzaam aantrekkelijk voor consumenten.

Sociaal belang
Iedereen aan boord
De ruimte biedt ook mogelijkheden voor randgroepen. Daarmee wordt
sociale instabiliteit voorkomen.
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Sociaal draagvlak
Wijken en regio's moeten leefbaar blijven. Er moet voldoende draagvlak
blijven voor voorzieningen. Een neergaande spiraal van afbraak van
vitaliteit en voorzieningen moet worden voorkomen.

Ecologisch belang
Ecologische voorraden
De ruimte is onze provisiekast, met voorraden water, natuur, bodem en
grondstoffen. Die natuurlijke hulpbronnen moeten we koesteren, ook in
dit gebied.

Gezonde ecosystemen
Gezonde ecosystemen zijn noodzakelijk voor het voortbestaan van de
voorraden. Ieder gebied levert daaraan een bijdrage.

Cultureel belang
Erfgoed
Cultureel erfgoed is een onvervangbare kwaliteit: een voorraad
informatie. Eenmaal verdwenen betekent daarbij: voorgoed verdwenen.

Integratie
Nieuwe cultuuruitingen krijgen een plek in de stad en groene ruimte. Zo
ontstaan nieuwe landschappen en broedplaatsen voor cultuur.
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Culturele vernieuwing
Ruimte is in beweging. Door integratie van nieuwe elementen ontstaat
een levendige en uitdagende omgeving.
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Bijlage XV: Overkoepelende maatregelenkaart met legenda
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