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1 1  I n l e i d i n g  

1 . 1   

A a n l e i d i n g  

In 1990 heeft de gemeente haar bestemmingsplan voor het buitengebied 

vastgesteld. Inmiddels geeft dit bestemmingsplan een onvoldoende beeld 

van de huidige stand van zaken. Ook met het oog op de in de Wet ruimte-

lijke ordening vastgelegde geldigheidsduur van een bestemmingsplan van 

tien jaar per 1 juli 2013, is de gemeente Haren gestart met de herziening 

van haar bestemmingsplan voor het buitengebied. Voorafgaand aan het 

opstellen en vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied is 

deze kadernota opgesteld. Het primaire doel van de kadernota is om de 

uiteindelijke beleidskeuzes in het bestemmingsplan in een breder perspec-

tief plaatsen vanuit een breed gedragen ontwikkelingsvisie op het buiten-

gebied.  

 

Haren is een landelijke forensengemeente bij uitstek. De ruimtelijke diversi-

teit van het buitengebied geeft de gemeente haar eigen kracht en identiteit. 

Het buitengebied is een gebied waar de mensen wonen, werken en recreëren. 

In de richting van 2030 spreekt de gemeente de ambitie uit dat zij streeft naar 

“een landelijk gebied waar het goed werken en wonen is, waar de platte-

landseconomie voldoende perspectief heeft op een duurzaam voortbestaan en 

waar de landschappelijke kwaliteiten zo hoog zijn dat het gebied ook voor de 

langere termijn een belangrijke aantrekkingskracht heeft ontwikkeld”. 

 

In deze gemeentelijke ambitie zitten drie kernbegrippen gevat: economische 

vitaliteit, landschappelijke (ruimtelijke) kwaliteit en duurzaamheid.  

 

E c o n o m i s ch e  v i t a l i t e i t  

Voor een leefbaar landelijk gebied is economische dynamiek belangrijk. Ont-

wikkelingen bieden de mogelijkheid voor een continue vernieuwing van dat 

landelijke gebied. Juist deze vernieuwing is nodig om het landelijk gebied de 

rol te laten spelen die het al die jaren heeft vervuld: als productiegebied, als 

uitloopgebied voor dorpen en steden en als leef- en woongebied voor mens en 

dier. De gemeente Haren wil daarom de verschillende functies in het buiten-

gebied de ruimte bieden die nodig is voor een goed toekomstperspectief.  

 

L an d s c h a p p e l i j k e  k w a l i t e i t  

Het landschap is de pijler onder het landelijk gebied van Haren. De eigenheid 

en verscheidenheid van het landelijk gebied wil de gemeente blijvend verster-

ken. Op deze manier wordt de herkenbaarheid van het landschap benadrukt en 
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de verbondenheid van de inwoners van de gemeente met hun omgeving ver-

groot. De gemeente wil dat ontwikkelingen in het buitengebied een bijdrage 

leveren aan het verhogen van deze landschappelijke kwaliteiten en richt daar-

om haar inspanningen op een verhoging van de belevingswaarde van het land-

schap. Dat betekent ook dat alleen functies in het landelijk gebied een plek 

krijgen als deze een bijdrage  leveren aan deze landschappelijke ambities. 

 

D u u r z a am h e i d  

Uit de ambitie van de gemeente spreekt dat zij op een duurzame en verant-

woorde manier met haar buitengebied om wil gaan, dat de gemeente goede 

keuzes wil maken voor de juiste functie op de juiste plek op een goede wijze 

afgestemd op de aanwezige landschappelijke kwaliteiten. Bij het maken van 

deze keuzes en het ontwikkelen van een toetsingskader kijkt de gemeente 

naar deze duurzaamheidsaspecten vanuit drie oogpunten: 

1. ecologische duurzaamheid (respecteren van de natuurlijke omgeving); 

2. economische duurzaamheid (een juiste plek voor het voortbestaan van 

de betreffende functie ook voor de langere termijn); 

3. sociale duurzaamheid (ontwikkelingen dienen te passen bij de Harense 

karakteristiek). 

Als bij elke ontwikkeling op al deze drie aspecten een meerwaarde kan worden 

behaald, zal zich een steeds toekomstbestendiger, leefbaarder landelijk ge-

bied ontwikkelen.  

1 . 2   

O p z e t / l e e s w i j z e r  

Deze kadernota bevat het ruimtelijk beleid voor het buitengebied van de 

gemeente Haren. De kadernota is een bundeling van beleidskaders en visie 

voor het buitengebied, die gezamenlijk het brede afwegingskader vormen 

voor ontwikkelingen in het landelijke gebied van Haren. Daarmee heeft de 

kadernota een ontwikkelingsgericht karakter, maar geeft de nota ook 

randvoorwaarden om de bestaande waarden in het landelijk gebied te 

kunnen behouden en te versterken.  

 

De kadernota start met een analyse van de huidige situatie. Daarbij is niet 

alleen gekeken naar hoe het plangebied zich op dit moment manifesteert, 

maar ook wat op dit moment de belangrijkste beleidskaders zijn (hoofd-

stuk 2 en 3).  

Behalve een beeld van de bestaande situatie is het ook goed om te weten wel-

ke trends en ontwikkelingen zich afspelen in het buitengebied (hoofdstuk 4). 

Zo is het bekend dat binnen de agrarische sector schaalvergroting optreedt en 

dat paardenhouderijen steeds beeldbepalender worden in het landelijk gebied. 

 

Met een duidelijk beeld van de bestaande situatie en de te verwachten ont-

wikkelingen heeft de gemeente in deze kadernota een visie en kaders voor 

ontwikkelingen neergelegd voor de drie verschillende deelgebieden: de Drent-
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sche Aa, de Hondsrug en de Hunzelaagte (hoofdstuk 5). Het Paterswoldsemeer 

en directe omgeving zijn een belangrijk onderdeel van het gebied van de 

Drentsche Aa. In de gebiedsbeschrijving is het Paterswoldsemeer dan ook op-

genomen. De problematiek, de ontwikkelingen en de complexiteit van vele 

belangen rond het meer vragen echter specifieke afwegingen op een ander 

schaal- en detailniveau. Het deel is dan ook buiten het plangebied van deze 

kadernota (en het bestemmingsplan buitengebied) gelaten. 

 

De kadernota geeft vanuit deze visies uitgangspunten voor het bestemmings-

plan en het beeldkwaliteitsplan (hoofdstukken 6 en 7).  

In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op die functies in het buitengebied die door hun 

ontwikkelingsmogelijkheden mogelijke consequenties op de natuurlijke omge-

ving hebben. Hiervoor zijn de natuurwaarden in en rond de gemeente Haren in 

beeld gebracht aan de hand van een uitgebreide bureaustudie. 

 

De geformuleerde beleidskeuzen zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat de 

gemeente streeft naar ‘een duurzame ruimtelijke kwaliteit’. Dit houdt in dat 

het buitengebied niet op slot gaat. Het betekent wel dat ontwikkelingen die-

nen te passen in het landschap en dienen bij te dragen aan het verbeteren van 

de ruimtelijke kwaliteit. In hoofdstuk 9 is ingegaan op de uitvoering van deze 

beleidskeuzen. 

1 . 3   

R e l a t i e  k a d e r n o t a  -  b e s t e m m i n g s p l a n  

Zoals gezegd, vormt de kadernota het brede afwegingskader voor alle ontwik-

kelingen in het buitengebied voor de komende jaren. Deze kadernota is een 

beleidsnota en dient als inleiding voor het nieuw op te stellen bestemmings-

plan Buitengebied. Tevens is de kadernota een toetsingskader voor alle ont-

wikkelingen in het buitengebied voor de komende tien jaar. Voor elke 

ontwikkeling wordt dan ook gekeken of het past binnen de visie en toetsings-

kaders van het deelgebied waarin het initiatief een plek moet krijgen. De ka-

dernota gaat vergezeld van een kaart waar op de voornaamste structuren staan 

aangegeven. Deze kaart kan daardoor dienen als toetsingskader voor nieuwe 

ontwikkelingen.  

 

Van alle ontwikkelingen in het buitengebied kan een deel op voorhand al wor-

den verwacht. Dit zijn initiatieven die vaker voorkomen in het buitengebied en 

gezien de trends van de afgelopen jaren logischerwijs ook de komende jaren in 

Haren kunnen voorkomen. Voorbeelden daarvan zijn de aanleg van een paar-

denbak of een vergroting van een agrarisch bedrijf.  

 

In het bestemmingsplan Buitengebied wordt op dergelijke initiatieven inge-

speeld. Voor deze ontwikkelingen is het bestemmingsplan dan ook een belang-

rijk toetsingskader. Deze kadernota is de inhoudelijke voorbereiding op het 

bestemmingsplan Buitengebied. Het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied 
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legt de bestaande situatie vast en is conserverend van aard. Het bestemmings-

plan zal echter wel ruimte bieden voor verwachte - alledaagse - ontwikkelin-

gen, dan wel uitbreidingen van de bestaande functies. Het bestemmingsplan 

biedt geen ruimte voor op zichzelf staande nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 

Juist voor deze ontwikkelingen biedt de kadernota het toetsingskader.  

 

Alle overige ontwikkelingen, die niet op voorhand worden verwacht, worden 

getoetst aan de kadernota. Mocht een initiatief passen in de lijn van de kader-

nota, dan kan voor deze ontwikkeling een eigenstandige ruimtelijke ordenings-

procedure worden gestart. In het navolgende figuur is de relatie tussen de 

kadernota en het bestemmingsplan weergegeven. 

 

 

Nieuwe ontwikkelingen  

die niet in het bestem-

mingsplan Buitengebied zijn 

of kunnen worden opgeno-

men 

B e s t e m m i n g s p l an  B u i t e n -

g e b i ed  

 

Beheert de bestaande situatie en bevat een 

regeling voor de ‘alledaagse’ ontwikkelingen 

Visie en uitgangspunten voorzover wenselijk 

en juridisch mogelijk opnemen in het be-

stemmingsplan Buitengebied  

K a d er n o t a  

 
Ontwikkeling realiseren 

middels omgevingsver-

gunning of eigen be-

stemmingsplan. Sturing 

mede middels Beeldkwa-

liteitsplan 

Visie Uitgangspunten 

Afweging via en toetsing aan 

kadernota en beeldkwali-

teitsplan 
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1 . 4   

B e s t a a n d  b e l e i d  a l s  b a s i s  

De kadernota bevat het overkoepelende beleid voor het buitengebied, zet de 

hoofdlijnen uit en biedt handreikingen voor allerlei ontwikkelingen in het bui-

tengebied van Haren. Deze kadernota staat echter niet op zichzelf, maar is 

een schakel in een reeks aan beleidsstukken en producten. 

De kadernota begint dan ook niet vanuit het niets, maar bouwt verder op de 

waarden en het beleid dat al is geformuleerd, zowel vanuit de provincie Gro-

ningen als vanuit het de gemeente. Belangrijke documenten zijn daarbij de 

provinciale omgevingsvisie – Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 en (in nog 

sterkere mate) het landschapontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente. Veel 

van de in deze kadernota gemaakte beleidskeuzen zijn te herleiden tot de 

(uitgangspunten van) het LOP.  

 

Er wordt een apart hoofdstuk gewijd aan de bestaande beleidskaders die de 

onderlegger hebben gevormd voor deze kadernota.  

1 . 5   

B e s t e m m i n g s p l a n  e n  b e e l d k w a l i t e i t s -

p l a n  

In de kadernota is vastgelegd in welke mate en in welke richting het buitenge-

bied van de gemeente zich kan ontwikkelen. Vanuit een visie op de verschil-

lende deelgebieden leidt dat tot kaders voor ontwikkelingen en uitgangspunten 

voor het bestemmingsplan.  

Mede met het oog op de zorg voor het landschap en het behoud en versterken 

van de landschappelijke diversiteit, heeft de gemeente besloten om naast het 

bestemmingsplan een beeldkwaliteitsplan op te stellen. 

Het instrument ‘beeldkwaliteitsplan’ is bij uitstek een instrument om ruimte-

lijke ontwikkelingen zodanig te sturen dat daardoor een landschappelijke 

meerwaarde wordt behaald. Het beeldkwaliteitsplan geeft - vanuit de in 

hoofdstuk 3 beschreven landschappelijke en cultuurhistorische kaders - daar-

mee een nadere invulling aan de gewenste ruimtelijke verschijningsvorm en 

wijze van inrichting/situering van de verschillende ontwikkelingen in het bui-

tengebied.  

 

De relatie tussen de kadernota, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteits-

plan kan als volgt worden beschreven. De in deze kadernota geformuleerde 

uitgangspunten worden voor zover mogelijk vertaald in de regels van het be-

stemmingsplan. Veelal zal dat gebeuren middels het opnemen van afwijkings- 

of wijzigingsbevoegdheden. De gemeente zal ‘het (laten) opstellen van een 

erfinrichtingsplan’ opnemen in de voorwaarden voor medewerking aan deze 

afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden. 
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Het op te stellen beeldkwaliteitsplan biedt vervolgens (gebiedsgerichte) hand-

reikingen en voorbeelden, hoe een erf in die voorliggende gevallen kan worden 

ingepast volgens de landschappelijke karakteristiek. Het beeldkwaliteitsplan 

kan worden beschouwd als een aanvulling op de gemeentelijke Welstandsnota.  

1 . 6   

M i l i e u a f w e g i n g  

Nederland richt zich op een duurzaam gebruik van de ruimte. Aspecten die 

daarin een rol spelen, zijn de gevolgen voor mens, natuur en milieu bij het 

mogelijk maken van ruimtelijke ontwikkelingen. Het is zeer nuttig om in een 

vroeg stadium de mogelijke effecten van verschillende beleidskeuzes op voor-

komende (gevoelige) functies en landschappelijke en natuurlijke waarden in 

beeld te brengen. Ontwikkelingen worden niet alleen ruimtelijk afgewogen 

maar ook wordt vroegtijdig de milieugebruiksruimte in beeld gebracht. Een en 

ander staat verwoord in de wet Milieubeer en het Besluit mer en de Natuurbe-

schermingswet 1998.  

 

Een kadernota is niet een wettelijk bestuursrechtelijk plan en hoeft volgens de 

wet dan ook niet beoordeeld te worden op mogelijke milieueffecten. Anders 

gezegd een kadernota is niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig. 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is er echter wel voor gekozen 

om vroegtijdig een milieuafweging te maken. Zo kunnen op voorhand op hoofd-

lijnen de milieuconsequenties van de geformuleerde ontwikkelingsrichting in 

de kadernota in beeld worden gebracht. Deze ontwikkelingsrichting voor ver-

schillende relevante thema’s, zoals landbouw, recreatie, niet agrarische be-

drijvigheid is globaal beoordeeld op mogelijke milieueffecten. In hoofdstuk 8 

van deze kadernota is deze milieuafweging opgenomen. De inventarisatie van 

natuurwaarden die deels basis vormt voor de milieueffectbepaling is opgeno-

men in de bijlagen.  

 

In tegenstelling tot de kadernota kan een bestemmingsplan wel m.e.r.-

(beoordelings)plichtig zijn. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen die het 

bestemmingsplan daadwerkelijk mogelijk maakt. In hoofdstuk 8 wordt hierop 

nader ingegaan.  
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2 2  B e l e i d s k a d e r s  

2 . 1   

R i j k s b e l e i d  

A l g em e e n  

De Structuurvisie van het Rijk is in maart 2012 in werking getreden. Ten op-

zichte van de Nota Ruimte, is het Rijk voornemens meer over te laten aan 

provincies en gemeenten. Wil Nederland concurrerend, leefbaar en bereikbaar 

blijven, dan zal de ruimtelijke ordening dichter naar burgers en bedrijven 

moeten worden gebracht. Dit betekent dat het Rijk de verantwoordelijkheid 

voor de afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale 

schaal over zal laten aan provincies. Belangrijk daarbij is de opmerking dat het 

Rijk nadrukkelijk uitspreekt dat ‘het beleid ten aanzien van het landschap niet 

langer een rijksverantwoordelijkheid is en wordt overgelaten aan provincies’. 

De Nationale Landschappen komen dan ook niet terug in de Structuurvisie In-

frastructuur en Ruimte. 

 

Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, 

leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028): 

- het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het ver-

sterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 

- het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de be-

reikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat; 

- het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke 

natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

 

Voor deze drie rijksdoelen worden de onderwerpen van nationaal belang be-

noemd. Hiermee geeft het Rijk aan waarvoor het verantwoordelijk is en waar-

op het resultaten wil boeken. In dat kader is met name het begrip ‘Nationale 

Ruimtelijke Hoofdstructuur’ relevant.  

 

N a t i o n a l e  R u i m t e l i j ke  Ho o f d s t r u c t u u r  

De Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuren zijn structuren die in belangrijke 

mate ruimtelijk structurerend zijn voor Nederland, bestuurlijke grenzen over-

schrijden, een complexe of kostbare opgave met zich meebrengen die rijksbe-

moeienis noodzakelijk maakt of die anderszins voor het functioneren van 

Nederland van grote betekenis zijn. Het Rijk heeft voor de Nationale Ruimte-

lijke Hoofdstructuur in het algemeen een grotere verantwoordelijkheid dan 

daarbuiten en een hoge ambitie.  

 

De bijbehorende kaart ‘Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur’ bestaat in feite 

uit twee lagen. 
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1. De economische laag, waar het beleid is gericht op het vergroten van de 

concurrentiekracht en het versterken van de ruimtelijk-economische 

structuur. Voor de gemeente Haren zijn in dat kader relevant de ligging 

in of direct nabij een ‘Stedelijke regio met topsectoren’. Vanzelfspre-

kend ontbreken de belangrijke infrastructuurlijnen A28/A7 en de spoor-

lijn Groningen – Zwolle alsmede Groningen Airport Eelde niet. Opvallend 

is dat niet langer de Regio Groningen – Assen, maar het gebied Gronin-

gen – Delfzijl/Eemshaven wordt aangemerkt als stedelijke regio wordt.  

2. De landschappelijke laag, waarin het beleid is gericht op het waarbor-

gen van een leefbare en veilige omgeving, waarin unieke natuurlijk en 

cultuurhistorische waarden zijn behouden. Voor de gemeente Haren is 

relevant de ligging in het ‘nationaal natuurnetwerk’ dat volgens het Rijk 

bestaat uit de nog te herijken Ecologische Hoofdstructuur. Onderdeel 

van de te herijken Ecologische Hoofdstructuur zijn de in de Nota Ruimte 

geïntroduceerde Nationale Parken.  

 

De navolgende kaart geeft een overzicht van de voor Noord-Nederland relevan-

te aspecten uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. 
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2 . 2   

R e g i o n a a l  b e l e i d  

R e g i o v i s i e  G r o n i n g en  -  A s s e n  2 0 3 0  

Op 1 oktober 2003 is de beleidstekst 'Regiovisie Groningen - Assen 2030' vastge-

steld. De regiovisie biedt een gemeenschappelijk kader voor de regio Gronin-

gen-Assen. Het is een toekomstvisie in hoofdlijnen met een globaal programma 

en een groot aantal opgaven die moeten worden uitgewerkt en gerealiseerd, 

onder andere op het gebied van economie, wonen en verkeer.  

 

De regiovisie is geen ruimtelijk plan in de zin van de Wet ruimtelijke ordening, 

maar een samenwerkingsprogramma van de regionale overheden om te komen 

tot regionale ontwikkeling met behoud van de aanwezige kwaliteiten. De sa-

menwerkingspartners geven hun visie op de ontwikkeling van de regio die zijn 

neerslag krijgt in plannen van provincies, gemeenten en waterschappen. In de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte heeft de regiovisie weliswaar geen 

status meer, op een lager schaalniveau blijft vooralsnog sprake van een be-

langrijk ruimtelijk beleids- en ontwikkelingskader.  

 

De Regiovisie Groningen - Assen 2030 beoogt een voldoende en gevarieerd 

aanbod woningen en woonomgevingen voor elk huishouden in de regio te cre-

eren. Een dergelijk gevarieerd aanbod bestaat bijvoorbeeld uit kleine en grote 

woningen, woningen voor hoge en lage inkomens, woningen dichtbij voorzie-

ningen in de stad en in het groene buitengebied. Aan de randen van het stede-

lijk gebied in het landelijk gebied wordt ingezet op het realiseren van meer 

groen-stedelijke woonmilieus met een eigen identiteit in samenhang met land-

schaps- en natuurontwikkelingen ten zuiden, oosten en westen van het stede-

lijk gebied. 

 

Daarnaast gaat de regiovisie ook in op het landelijk gebied. Het landelijk ge-

bied is voor een groot deel aangegeven als een ecologisch en cultuurhistorisch 

waardevol landschap. Vanwege de landschappelijke kwaliteiten en de diversi-

teit aan landschappen heeft het landelijk gebied een belangrijke recreatieve 

functie voor onder meer de stedelijke bevolking van de regio. 

2 . 3   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

P r o v i n c i a a l  O m g e v i n g sp l a n  2 0 0 9 - 2 0 1 3  en  O m g ev i n g s v e r -

o r d en i n g  

Op 17 juni 2009 hebben de Provinciale Staten het nieuwe Provinciale Omge-

vingsplan 2009-2013 (POP) en de bijbehorende Omgevingsverordening vastge-

steld. In de jaren na 2009 heeft een aantal malen een partiële herziening 

plaatsgevonden. De belangrijkste doelstellingen uit dit POP zijn: 
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- het creëren van een duurzame leefomgeving; 

- het eigen karakter handhaven en versterken; 

- het creëren van sterke steden en een vitaal platteland. 

 

Ten aanzien van het eerste uitgangspunt wordt gestreefd naar het bijdragen 

aan een duurzame ontwikkeling waarbij wordt ingezet op een goede balans 

tussen leefbaarheid, milieu en economie.  

Het tweede uitgangspunt heeft betrekking op het beschermen, versterken en 

benutten van de verschillen in karakteristieken die de gebieden in Groningen 

hebben. Dit vormt het vertrekpunt bij alle ingrepen en ontwikkelingen in de 

ruimtelijke structuur. 

Ten aanzien van het derde uitgangspunt is hierop het credo 'vitaal platteland' 

van toepassing. Het beleid van de provincie Groningen in deze is gericht op het 

behoud en waar mogelijk versterking van de leefbaarheid. 

 

In het algemeen geldt ten slotte dat bij ruimtelijke ontwikkelingen naar zuinig 

ruimtegebruik dient te worden gestreefd. Alleen als die mogelijkheden er niet 

zijn, is uitbreiding van het ruimtegebruik aan de orde. Dit is de methodiek van 

de SER-ladder, een benaderingswijze die op landelijk niveau wordt toegepast. 

 

In het POP zijn daarnaast provinciale belangen verwoord en in de Omgevings-

verordening geborgd. Aan de hand van regels zijn de voorwaarden omtrent 

ontwikkelingen vastgelegd. De Omgevingsverordening kent een stelsel van 

ontheffingen, zodat sturing op ontwikkelingen kan worden gehouden. Zoals in 

hoofdstuk 1 opgemerkt, is de voorliggende kadernota grotendeels reeds afge-

stemd op het nieuwe provinciale beleid.  

 

Het versterken van het eigen karakter van de provincie Groningen is het cen-

trale uitgangspunt van het POP. Aan de hand van onder meer kernkarakteris-

tieken is de provincie onderverdeeld in 11 gebieden met elk zijn eigen 

landschapstypen en karakteristieken. De gemeente Haren is in het POP inge-

deeld in het gebied Gorecht. 

 

In hoofdstuk 6 (Uitgangspunten bestemmingsplan) komen de verschillende 

beleidsonderdelen uit het POP en de Omgevingsverordening nader aan de orde. 

2 . 4   

L a n d s c h a p o n t w i k k e l i n g s p l a n  H a r e n  

In 2003 heeft de gemeenteraad van Haren het landschapontwikkelingsplan 

vastgesteld. Met deze instemming heeft de raad aangegeven het LOP als rich-

tinggevend beleidskader te beschouwen voor een nadere uitwerking van het 

ruimtelijk beleid op de korte en middellange termijn (25 jaar). Bij het opstel-

len van deze kadernota en daarna het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 

voor het buitengebied vormt het LOP dan ook het vertrekpunt. 
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De eerste aanleiding voor het opstellen van het landschapontwikkelingsplan 

vormt de woningbouwopgave voor de Haren voortvloeiend uit de taakstelling 

vanuit de regiovisie Groningen – Assen. Vanwege de omvang van de woning-

bouwtaakstelling en de vele landschappelijke kwaliteiten binnen de gemeente 

wil de gemeente met het LOP een visie bieden op de ontwikkeling van het 

Harense landschap in zijn totaliteit en op de inpassing van de woningbouw in 

het bijzonder. Het uitgangspunt van de gemeente is daarbij het streven naar 

een gezond en veelzijdig landschap, dat economisch, ecologisch en esthetisch 

duurzaam kan functioneren. 

 

In het landschapontwikkelingsplan wordt op basis van een analyse van de abio-

tische, biotische en antropogene laag de ontwikkelingsgeschiedenis van het 

landschap geduid. Naar aanleiding van deze analyse wordt het landschap uit-

eengelegd in een hoofdindeling in drieën: het stroomdal van de Drentsche Aa, 

de Hondsrug en de Hunzelaagte. Deze driedeling gaat gepaard met een duide-

lijk verschil in reliëf en bodemgesteldheid. De overgangen van de Hondsrug 

naar de beekdalen aan weerszijden kunnen daarom als twee aanvullende ge-

bieden worden gezien. 

 

De verschillende gebieden kennen elk hun eigen kwaliteiten en knelpunten. De 

Drentsche Aa is bijzonder vanwege het kleinschalige beekdal in het zuiden van 

de gemeente en de fraaie openheid naar het noorden toe. De doorsnijding van 

het gebied met infrastructuur (A28) en de versnippering en kanalisatie van de 

beekloop maken de Aa echter weinig herkenbaar en zichtbaar in het land-

schap. 

 

De Hondsrug met haar 14 km aan zandpaden, de beslotenheid, essen en de 

doorzichten op de Drentsche Aa en de Hunzelaagte geeft een heel ander 

beeld. In het landschapontwikkelingsplan (LOP) is beschreven dat deze kwali-

teiten door de vele ontwikkelingen op de rug onder druk lijken te staan. Het 

spoor enerzijds en de snelweg aan de andere zijde van de rug vormen fysieke 

barrières die de rug afscheiden van haar omgeving.  

 

De Hunzelaagte heeft de leegte als kwaliteit. Samen met de rust, de natte 

omstandigheden en het veenpakket biedt dit gebied bijzondere natuurwaar-

den. Het contrast met de Hondsrug is groot. 

 

Vanuit deze analyse van knelpunten en kwaliteiten en met de opgaven voor 

het landelijk gebied in het achterhoofd (naast woningbouw onder andere aan-

passingen in de waterhuishouding en ontwikkelingen in de landbouwsector) is 

een toekomstvisie geschetst op het landschap van Haren. Het belangrijkste 

uitgangspunt van de visie is het versterken van de parallelle noord-

zuidstructuren en het onderscheid tussen de drie deelgebieden. Daarnaast 

richt de visie verwoordt in het LOP zich op het creëren van recreatieve en 

ecologische dwarsverbanden: een droge verbinding direct ten zuiden van Gro-

ningen, een kleinschalige, besloten verbinding ten zuiden van Haren via het 
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Scharlakenbos en een natte verbinding ten zuiden van Glimmen via het beek-

dal van de Besloten Venen. 

 

Daarnaast geeft de visie aan dat, wil het buitengebied van Haren ook een agra-

risch voorkomen houden, verbreding van de landbouw essentieel is. Voor ver-

dieping en schaalvergroting ziet de visie onvoldoende mogelijkheden. De visie 

geeft aan dat gezocht moet worden naar een accentverschuiving van de pro-

ductie van gewassen naar het leveren van diensten op het vlak van natuur- en 

landschapsbeheer. 

 

In het LOP worden per deelgebied uitgangspunten genoemd. Voor de Drentsche 

Aa gaat het daarbij om: 

1. De ‘kop moet er op’; het Harense deel van de Drentsche Aa hoort on-

losmakelijk bij het totale beekdalstelsel van de Aa. 

2. Herstel relatie stroomdalen – Hondsrug; tussen de Hondsrug (inzijgings-

gebied) en het dal van de Drentsche Aa (kwelgebied) bestaat een be-

langrijke hydrologische relatie en een van oudsher functionele relatie 

die nu door de ligging van de A28 en het Noord-Willemskanaal onvol-

doende tot uiting komt.  

3. Koppeling vernatting aan cultuurgebonden natuurwaarden; door delen 

van het beekdal her in te richten kunnen natuurwaarden worden ont-

wikkeld die verbonden zijn aan een bepaald gebruik van het cultuur-

land, zoals schraallanden, blauwgraslanden en hooilanden. 

4. De Besloten Venen kunnen weer een onderdeel worden van het beekdal 

door dit dwarsdal tussen de beide stroomdalen als onderdeel van het 

beekdalsysteem te herontwikkelen met het opzetten van het waterpeil 

en het hergraven van de beekloop, zodat een meer natuurlijk systeem 

ontstaat. 

5. Creëren van een verbinding tussen het water van de Drentsche Aa via de 

Wolddelen en Helpermaar naar de stadwateren van Groningen; zo kan 

het schone water van de Aa de kwaliteit en daarmee ecologische poten-

ties van de wateren in de stad vergroten. 

 

Voor de Hondsrug zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

1. Versterken van de laanstructuur; een aantal lanen op de Hondsrug zijn 

continue lijnen in ruimte en tijd die beeldbepalend zijn voor het ka-

rakter van de Hondsrug.  

2. Versterken houtwallen, singels en bossen; veel van deze beplantingen 

zijn in de loop van de eeuwen ofwel verdwenen ofwel veranderd. Het 

landschap is daarmee meer transparant geworden. In het LOP wordt een 

voorzet gedaan voor de herplant van deze beplantingen, vooral op de 

flanken naar de Hunzelaagte en langs de Besloten Venen en langs de 

randen van de essen. 

3. Het open houden en open maken van de essen draagt bij aan de herken-

baarheid van deze complexen in het landschap. 

4. Ontwikkelen van een ‘glas-in-lood’-mozaïek tussen Haren en Groningen, 

waarbij het lood, bestaande uit historische en nieuwe groenstructuren, 
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wordt ontwikkeld tot krachtige voegen waarbinnen functiedifferentiatie 

mogelijk is. 

5. Zoeken naar mogelijkheden voor stadslandbouw; onderzoeken van de 

mogelijkheden van de nabijheid van de stad voor de agrarische sector. 

 

Tot slot zijn in het LOP ook voor de Hunzelaagte uitgangspunten benoemd: 

1. Hunzelaagte deel uit laten maken van het grotere beekdalsysteem van 

de Hunze. 

2. Duurzame ontwikkeling van de traditionele landbouw op de overgangen 

naar de Hondsrug. 

3. Sterke vernatting van de Hunzelaagte; de hoogtegradiënten en daarmee 

samenhangende bodemsoorten bieden een uniek abiotisch milieu waar 

de ontwikkeling van natuurwaarden samen kan gaan met waterberging 

en een goede grondwaterkwaliteit. Door het waterpeil te verhogen ont-

wikkelt zich een divers natuurlijk systeem met bijbehorend milieu 

(broekbos, moeras) en kan bovendien op termijn worden omgeschakeld 

van grondwater- naar oppervlaktewaterwinning.  

4. Vergroten toegankelijkheid: laarzenpaden en knuppelpaden ontwikkelen 

als aanvulling op de zandpaden van de Hondsrug. 

5. Wegnemen van de spoorboog tussen de spoorlijnen naar Zwolle en Win-

schoten zodat de Hunzelaagte zich als een geheel tot aan de stad Gro-

ningen kan voortzetten. 

 

Na deze visie en actiepunten gaat het LOP verder in op het uitwerken van mo-

dellen voor de inpassing van woningbouw in en rond Haren als een van de aan-

leidingen voor het opstellen van het LOP. Er is gekozen specifiek voor Haren - 

Noord gekozen als het gaat om uitbreiding. Verder wordt ingezet op inbreiding 

en wordt niet voorzien van woningbouw in het buitengebied.  

 

Het LOP is onder meer nader geconcretiseerd in een Landschapuitvoeringsplan 

(LUP). Het LUP: 

- benoemt de verschillende landschapsprojecten en definieert het pro-

jectresultaat; 

- geeft aan welke actoren bij het project betrokken zijn, wie de uitvoe-

ring van het project gaat trekken en wie het vervolgens gaat beheren 

c.q. onderhouden; 

- duidt een fasering aan; 

- brengt waar mogelijk de externe plankosten en de uitvoeringskosten 

globaal in beeld;  

- duidt mogelijkheden tot financiering aan. 

2 . 5   

G e u r b e l e i d  

De gemeente Haren heeft een gemeentelijk geurbeleid opgesteld (verordening 

inclusief achtergronddocument; 25 mei 2009). 
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Gemeenten mogen op grond van de Wet geurhinder en veehouderij van de 

geurnormen afwijken. Afwijkende geurnormen gelden dan binnen een bepaald 

gebied. Het hanteren van afwijkende normen moet wel worden onderbouwd 

vanuit een ruimtelijke visie op de ontwikkeling van het gebied. De nieuwe 

normen gelden alleen als ze bij verordening zijn vastgesteld.  

 

De afwijkende geurnormen zijn vastgesteld binnen het navolgende kader: 

- het moet een bijdrage leveren aan de gewenste ruimtelijke ontwikke-

ling van de gemeente; 

- bestaande rechten mogen niet worden aangetast; 

- het leveren van maatwerk per gebied mag; 

- als gevolg van de verordening mogen geen qua geur overbelaste situa-

ties ontstaan; 

- de verordening mag geen extra ruimte geven aan intensieve veehoude-

rijen. 

 

De gemeente Haren sluit ten aanzien van de maximale waarde geurbelasting 

aan bij de standaardnorm van de Wet geurhinder en veehouderij. Er wordt 

geen afwijkende waarde vastgesteld.  

 

Het geurgevoelig object is gelegen Wettelijke maximale waarde geurbelasting 

(ouE/m3) 

Binnen de bebouwde kom 2,0 

Buiten de bebouwde kom 8,0 

Waarde voor de geurbelasting 

 

Voor de meeste veehouderijen in de gemeente gelden alleen de afstandsnor-

men (melkrundvee- en paardenhouderijen). Bij uitbreiding van deze bedrijven 

vindt geen toetsing plaats aan geurconcentratienormen. Er zijn maar twee 

bestaande bedrijven in de gemeente waarbij dit aan de orde is.  

Verder is nieuwvestiging van intensieve veehouderijen uitgesloten. Een andere 

geurconcentratienorm is niet nodig om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling 

te realiseren. 

 

Wat betreft afstandsnormen voor veehouderijen zonder vastgestelde emissie-

norm (melkrundvee- en paardenhouderijen) heeft de gemeente in haar geurbe-

leid afstanden vastgelegd. 

De volgende minimum afstanden zijn aanvaardbaard tussen geurgevoelige be-

bouwing en een veehouderij.  

 

Minimum afstand tussen een woning en een rundvee- of paardenhouderij 

- 50 m in de bebouwde kom 

- 25 m in het buitengebied 

 

Bij deze situaties geldt altijd artikel 5 van de Wet geurhinder en veehouderij: 

Minimum afstanden tussen de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buiten-

zijde van een geurgevoelig object. Binnen de bebouwde kom bedragen deze 

ten minste 50 m, buiten de bebouwde kom 25 m. 
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2 . 6   

N o t a  T o e r i s m e  e n  R e c r e a t i e  H a r e n  

In december 2007 is de Nota Toerisme en Recreatie Haren vastgesteld. Deze 

nota verwoordt het gemeentelijk beleid op het gebied van recreatie en toe-

risme binnen de gemeentegrenzen. 

De ontwikkelingslijnen die in deze nota worden gehanteerd, hebben onder 

meer betrekking op het versterken van de recreatief-toeristische sector, ver-

sterking van de promotiestructuur, versterking van de samenwerking tussen 

Harense ondernemers en lokale VVV en de aanpassing van relevante bestem-

mingsplannen. 

 

Concreet leidt dit tot de volgende (ontwikkelings)mogelijkheden: 

- prioriteit geven aan kleinschalige, kwalitatief hoogwaardige attracties 

en faciliteiten; 

- agrotoerisme; 

- uitdragen van cultuurtoerisme; 

- uitbreidingsmogelijkheden verblijfsrecreatie. 

 

Naar voren is gekomen dat kamperen binnen de bebouwde kom, mede met het 

oog op het woon- en leefklimaat en ruimtelijke overwegingen, niet wenselijk 

is. Voor het aanbieden en/of uitbreiden van bed and breakfast en vergelijkba-

re faciliteiten zijn, mits deze goed ruimtelijk zijn in te passen, geen bezwa-

ren. 

Eind 2011 is de Nota Toerisme en Recreatie Haren geëvalueerd. De evaluatie is 

in december 2011 door de raad vastgesteld.   

2 . 7   

W a t e r p l a n  

Naar aanleiding van de ondertekening van het Regionaal Bestuursakkoord Wa-

ter (RBW) heeft de gemeente Haren een Waterplan opgesteld (2007) waarin is 

vastgelegd op welke manier invulling wordt gegeven aan de regionale waterop-

gave. 

In het Waterplan wordt, aan de hand van een verdeling in deelgebieden, een 

visie op het thema water verwoord waarbij aspecten als waterkwaliteit en 

kwantiteit aan bod komen.  

Als algemeen uitgangspunt voor alle deelgebieden geldt dat wordt gestreefd 

naar het afstemmen van het waterbeheer en de waterstructuur op de aanwezi-

ge functies.  

 

De stedelijke gebieden op de Hondsrug (de kernen) kampen door het verdwij-

nen van de oorspronkelijke waterstructuur met grondwateroverlast. In deze 

gebieden dient de grondwateroverlast te worden teruggedrongen door infiltra-

tie te stimuleren en/of af te voeren naar (nieuw) oppervlaktewater. Met het 
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oog op het voorgaande is bepaald dat de landschaps- en waterstructuur lei-

dend zijn bij nieuwe ontwikkelingen. Tevens staat herstel van de (verdwenen) 

waterstructuren. Daarnaast zijn de flanken van de Hondsrug van oudsher de 

plaatsen waar (lokale) kwel naar buiten treedt. Deze karakteristieke eigen-

schap dient te worden behouden. 

2 . 8   

N o t a  K l i m a a t b e l e i d  

Op 27 april 2009 is de Nota Klimaatbeleid van de gemeente Haren definitief 

geworden. In deze nota geeft de gemeente haar ambities weer ten aanzien van 

de verbetering van het klimaat. De gemeente Haren heeft zich tot doel gesteld 

om de gemeentelijke organisatie in 2015 klimaatneutraal te laten zijn. De rest 

van de gemeente volgt in 2030. Als maatregelen zijn geformuleerd: 

- het zoveel mogelijk beperken van veranderingen in klimaat door maat-

regelen; 

- het aanpassen van de leefomgeving aan de effecten van de klimaatver-

andering. Hieraan is in het Waterplan aandacht besteed. 

 

De ambities van de gemeente zijn verwoord in maatregelen op verschillende 

thema’s. Deze maatregelen hebben voornamelijk betrekking op het verbeteren 

van de duurzaamheid van bebouwing, energiebesparing (onder meer bij open-

bare verlichting) en duurzame energieopwekking binnen de gemeente.  

De Nota Klimaatbeleid is in 2011 geëvalueerd.  

2 . 9   

A r c h e o l o g i e  e n  c u l t u u r h i s t o r i e  

Met de inwerkingtreding van de Wamz (2007) en de herziening van de Monu-

mentenwet (1988) zijn overheden wettelijk verplicht om archeologische waar-

den mee te laten wegen in ruimtelijke planprocedures. Omdat de invulling van 

ruimtelijke plannen vooral een gemeentelijk taak is, zijn gemeenten verplicht 

om het archeologisch bodemarchief te beschermen en daarvoor passend ar-

cheologiebeleid te formuleren.  

In 2010 is in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen dat gemeenten bij het 

maken van bestemmingsplannen rekening moeten houden met cultuurhistori-

sche waarden.  

Beide aspecten heeft de gemeente Haren verwoord in een Nota Archeologiebe-

leid (februari 2012). 

 

In de Nota Archeologiebeleid is verwoord hoe de gemeente Haren omgaat met 

archeologische en cultuurhistorische waarden binnen haar grondgebied. De 

Nota gaat gepaard met een ´Beleidskaart Archeologie´, welke een vlakdek-

kend overzicht geeft van bekende en te verwachten archeologische, cultuur-

historische en cultuurlandschappelijke waarden. Deze waarden zijn gekoppeld 
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aan bestemmingsplanregels. De Beleidskaart Archeologie kent ook ‘witte’ ge-

bieden: gebieden met een dermate geringe kans op (gave) archeologische res-

ten dat ruimtelijke ingrepen in deze gebieden zonder archeologisch 

voorbehoud kunnen worden uitgevoerd. 

 

Voor het opstellen van de Beleidskaart Archeologie heeft een inventarisatie 

plaatsgevonden van bekende archeologische terreinen zoals deze staan aange-

geven op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) van de provincie Gronin-

gen, en ‘losse’ vindplaatsen (waarnemingen en vondstmeldingen) zoals deze in 

de archeologische database ARCHIS van de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-

goed staan vermeld. Het archeologisch verwachtingsmodel dat is vertaald in de 

beleidskaart, is gebaseerd op de ruimtelijke verspreiding van de vindplaatsen 

en de kennis over de landschapsgeschiedenis van de gemeente Haren. Het 

verwachtingsmodel kent een tweedeling:  

- gebieden met een grote kans op archeologische resten; 

- gebieden met een geringe kans op archeologische resten. 

 

De Nota Archeologiebeleid en de Beleidskaart Archeologie zijn bepalend voor 

de archeologische monumentenzorg en de cultuurhistorische waarden binnen 

de gemeente Haren en staan in de kadernota vanzelfsprekend niet ter discus-

sie.  

 

De gemeentelijke beleidsuitgangspunten (voor zover relevant voor de kaderno-

ta) laten zich als volgt samenvatten.  

1. De gemeente Haren zet in op het behoud van waardevolle archeolo-

gische, cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke relicten. 

2. De op de Beleidskaart Archeologie aangegeven archeologische, cultuur-

historische en cultuurlandschappelijke (verwachtings)waarden krijgen 

een planologische bescherming in ruimtelijke plannen. 

3. In bestemmingsplannen worden deze waarden en verwachtingen gekop-

peld aan concrete bestemmingen 

4. Ten aanzien van archeologische vindplaatsen en cultuurhistorische 

waardevolle terreinen in het buitengebied wordt behoud beoogd. Het 

behoudstreven betekent dat wijzigingen aan het maaiveld, anders dan 

het regulier gebruik, niet zullen worden toegestaan, tenzij de beoogde 

ingrepen liggen in gebieden die zijn vrijgesteld van onderzoeksplicht 

(zie de Beleidskaart Archeologie) of indien een omgevingsvergunning 

wordt verleend. 

2 . 1 0   

W o o n p l a n  

In april 2004 is het Woonplan van de gemeente Haren opgesteld. Dit plan ver-

woordt het woonprogramma van de gemeente Haren voor de periode van 1999 

tot 2014 en het beleid tot 2014. Het plan heeft voorts betrekking op uitbrei-
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ding van de woningvoorraad en bevat een set van kwalitatieve uitgangspunten, 

gericht op verbetering van de woonkwaliteit in de gemeente.  

 

Het woonbeleid is gebaseerd op een analyse van de huidige woningmarkt. De 

woningmarkt van Haren wordt gekenmerkt door de volgende ontwikkelingen: 

- ontgroening en vergrijzing van de bevolking; 

- een groot tekort aan hoogwaardige appartementen met/zonder zorg; 

- een grote aantrekkingskracht voor hogere inkomens; 

- een in de laatste jaren toenemende spanning op de woningmarkt; 

- een zeer beperkte woningbouwproductie met onder meer als gevolg: 

- een afname van de doorstroming; 

- een snelle(re) stijging van verkoopprijzen; 

- een toename van het aantal woningzoekenden in de huursector; 

- een veel te beperkt aanbod. 

 

Het algemene doel van het Woonplan is het behoud van de kwaliteit van het 

wonen in de gemeente en waar mogelijk het versterken ervan.  

De gemeente Haren telt momenteel circa 19.000 inwoners (waarvan 350 in het 

AZC) verdeeld over vier dorpen: Haren, Glimmen, Noordlaren en Onnen. Nage-

noeg 80% van de inwoners woont in het dorp Haren (centrum en Oosterhaar).  

Het inwonertal heeft in de jaren negentig eerst een stijging en in de tweede 

helft van de jaren negentig een meer fluctuerend verloop gekend. De schom-

melingen zijn een gevolg van het verloop van de migratie. Met name in de 

jaren 1995 en 1998 zijn er meer mensen vertrokken uit Haren. In 2000 is het 

inwonertal door een positief migratiesaldo weer toegenomen. Dit positieve 

saldo kwam grotendeels tot stand door een vestigingsoverschot met de stad 

Groningen.  

In 2002 is het aantal inwoners sterk gestegen. Dit kwam met name omdat in 

dat jaar de meeste inwoners van het asielzoekerscentrum werden opgenomen 

in de bevolkingsadministratie. 
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Het karakter van een gebied vormt de basis voor de ruimtelijke visie. De iden-

titeit van de gemeente Haren wordt bepaald door de bestaande kwaliteiten 

van het gebied. De woonkwaliteit van Haren is onder te verdelen in de kwali-

teit van de woonomgeving en de kwaliteit van de woningvoorraad. 
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3 
 

 

 

3  G e b i e d s a n a l y s e  

3 . 1   

G e o m o r f o l o g i e  

De verschijningsvorm van het buitengebied van Haren wordt voor een groot 

deel bepaald door de verschillen in de ondergrond, zoals de bodemsamenstel-

ling, het watersysteem en de hoogteligging. Deze verschillen hangen samen 

met de geomorfologische ontwikkeling die vooral in de voorlaatste ijstijd, het 

saalien, een belangrijke invloed heeft gehad. In deze ijstijd bereikte een dikke 

ijskap het noorden van Nederland. Het ijs stuwt de gronden op, wat resulteert 

in verschillende keileemruggen, zoals de Hondsrug. Als aan het eind van het 

saalien de temperaturen stijgen en het ijs smelt, ontstaan allerlei smeltwater-

dalen.  

De Hunzelaagte wordt vaak gezien als zo’n oerstroomdal dat is ontstaan met 

het smelten van het landijs in de voorlaatste ijstijd. Studies wijzen er nu op 

dat de vorming van het dal door een ijslob waarschijnlijker is. Wel heeft de 

Hunzelaagte desondanks als erosiedal dienst gedaan bij de afvoer van het 

smeltwater. 

De hoogteverschillen tussen rug en smeltwaterdal zijn aanvankelijk veel groter 

dan ze nu zijn, maar door dichtslibbing van de Hunzelaagte is het verschil nu 

beperkt tot zo’n 4 m noordelijk van Noordlaren. 

 

In de laatste ijstijd heerst er in Nederland een toendraklimaat. De wind heeft 

vrij spel, waardoor op de Hondsrug een dikke laag dekzand wordt afgezet. De 

Appelbergen zijn een goed voorbeeld van een stuifzandcomplex. Ook ontstaan 

pingo’s, bevroren ondergrondse waterlenzen. Als de lens later smelt, blijven 

opvallend ronde vennen over, de pingoruïnes.  
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O n t s t a a n  p i n g o r u ï n e s  

 

 

De Drentsche Aa en de Hunze ontwikkelen zich als meanderende beeklopen pas 

in het laatste tijdvak, in het warme en vochtige klimaat van het Holoceen (van 

8.000 jaar geleden tot nu). Deze beken vormen samen met de Hondsrug één 

hydrologisch samenhangend systeem. Vanaf de Hondsrug stroomt het grondwa-

ter vrijwel haaks op de lengterichting van de rug af naar de beekdalen van de 

Drentsche Aa en de Hunze. Dat geeft vooral aan de voet van de Hondsrug een 

hoge kwelintensiteit. 

3 . 2   

B e w o n i n g  e n  o n t g i n n i n g s g e s c h i e d e n i s  

De eerste bewoning van het gebied beperkt zich tot de hoge en droge Honds-

rug. De vele archeologische sporen en relicten wijzen erop dat de rug al ver 

voor de jaartelling met regelmaat werd bewoond. Uit het Neolithicum (tussen 

5000 en 1900 voor Christus) stammen de hunebedden van de Trechterbekercul-

tuur. In de daaropvolgende Bronstijd wijzen grafheuvels zoals in het Noord-

laarderbos op menselijke bewoning op de Hondsrug. 

 

De basis voor het landschap van de gemeente wordt echter gelegd vanaf de 

Middeleeuwen, als de bevolking groeit en zich esdorpen ontwikkelen op de 

Hondsrug. Deze esdorpen komen voort uit het dan gebruikelijke landbouwsys-

teem, het potstalsysteem, waar drie elementen een centrale plek innemen: de 

essen, de beekdalen en de heidevelden. 

 

De essen liggen op de hogere gronden en vormen de bouwlanden. Om deze 

zandgronden ook voor langere tijd vruchtbaar te houden, wordt de mest van 

het eigen vee gebruikt. Deze mest wordt, vermengd met heideplaggen, op de 

essen gebracht, waardoor ze hun karakteristieke lichte bolling krijgen. De 

flanken van de beekdalen, op de overgangen van de Hondsrug, zijn de weilan-

den voor het vee. De natte lager gelegen gronden dienen als hooilanden. De 

1. Opstromend grondwater bevriest nabij de 

oppervlakte. 

 

2. Hierdoor vormt zich een ijslens die steeds 

verder groeit en de bovenliggende grond 

omhoog drukt. 

 

3. Bij stijgen van de temperatuur smelt de 

ijslens. 

 

4. Wat resteert is vrij rond meer met een 

lage omwalling. 
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heidevelden, die te schraal waren om te bewerken, worden beweid met scha-

pen en de bovengrond wordt afgeplagd voor de vermenging met de mest.  

 

Vanuit de verschillende dorpen (Essen, Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren) 

worden de beekdalen stap voor stap ontgonnen. De veenbodem was een be-

langrijke leverancier van de brandstof turf. Aan de oostzijde van de Hondsrug 

scheiden verschillende binnendijkjes, de zogenoemde hooidijken, de territoria 

van de dorpen, zoals de Noorderhooidijk en Osdijk ten noorden en zuiden van 

Onnen en de Noorderzanddijk tussen Essen en Haren. Op sommige plaatsen, 

vooral aan de westzijde van de Hondsrug, ontstaan plassen en petgaten als 

resultaat van de veenbaggerij. De Wolddeelen en Sassenhein zijn restanten van 

deze petgaten.  

 

Een belangrijke ingreep vindt plaats in de achttiende en negentiende eeuw 

met het uitgraven van het laagveengebied ten zuiden van Groningen, wat leidt 

tot het Paterswoldsemeer. Dit meer is in eerste instantie voor de hogere klas-

sen een uitstekende plek om te recreëren. Het eerste, nog altijd bestaande 

uitspanningsoord is het chique Familiehotel uit 1888. Een meer populaire at-

tractie vormt later De Twee Provinciën.  

 

Met de industrialisatie en de ontwikkeling van nieuwe technieken verandert 

veel in de gemeente. De uitvinding van de kunstmest en het prikkeldraad heb-

ben landschappelijk grote gevolgen. De kunstmest maakt het mogelijk om de 

eerst onbewerkbare heidegronden in cultuur te brengen en om te vormen tot 

landbouwgrond. In de tussentijd zijn al veel heidegronden beplant om het 

stuiven van het zand tegen te gaan. Appelbergen is een voorbeeld van een op 

stuifzand aangelegd bos. 

Het prikkeldraad maakt de houtwallen overbodig als scheiding tussen percelen. 

Veel houtwallen op de flanken van de Hondsrug verdwijnen daardoor. 

De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Het Noord-Willemskanaal 

wordt gegraven als nieuwe vaarverbinding tussen Groningen en het zuiden. De 

spoorlijn tussen Groningen en Assen vormt een nieuwe noord-zuidverbinding 

over de Hondsrug, later gevolgd door een emplacement met werkstraat bij 

Onnen. Mede door deze verbeterde infrastructuur kunnen welgestelden uit de 

destijds bedompte stad het zich veroorloven om een nieuwe woning 'buiten' te 

realiseren. Langs de Rijksstraatweg groeit zo een uitgebreid lint van voorname 

herenhuizen met riante tuinen. Rond het Paterswoldsemeer ontwikkelen zich 

allerlei recreatieve uitspanningen.  

 

In de twintigste eeuw nemen de verschillende ontwikkelingen hand over hand 

toe, waarbij de grootste veranderingen na de Tweede Wereldoorlog plaatsvin-

den. Haren groeit als streekkern met bijbehorende voorzieningen en woonuit-

breidingen, waarvan sommige bijzondere woonkwaliteiten hebben. Het 

Meerschap Paterswolde neemt het initiatief om de dagrecreatie rond het Pa-

terswoldsemeer te stimuleren. Daardoor ontstaan onder andere een jachtha-

ven en wordt het meer uitgebreid met de Hoornse Plas en het Hoornsemeer. 

Het Paterswoldsemeer wordt een trekpleister voor de waterrecreatie, waarbij 
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de Meerweg een belangrijke verbindingslijn vormt met diverse horecavoorzie-

ningen.  

 

Door de vele transformaties na de Tweede Wereldoorlog zijn veel historische 

structuren verdwenen, maar langzamerhand verandert ook het denken in de 

richting van een herwaardering van de karakteristieken van het eigen en ken-

merkende landschap. Mede hierdoor vestigen zich opvallend veel verschillende 

zorginstellingen (vaak gelieerd aan de rijksuniversiteit) zich rond Haren, zoals 

het Beatrixoord. Natuurontwikkeling wordt steeds belangrijker. Het gebied van 

de Drentsche Aa krijgt een steeds natuurlijker beheer en net als bij de Hunze 

(het Drentsche Diep) wordt gezocht naar mogelijkheden om natuur, waterber-

ging, recreatie en landbouw samen op te laten gaan. 

3 . 3   

L a n d s c h a p p e n  

De geomorfologische ontwikkeling is dus sterk bepalend geweest voor de he-

dendaagse verschijningsvorm van het Harense landschap. Niet voor niets is de 

Hondsrug een sterk bewoond gebied en zijn de beekdalen van de Hunze en de 

Drentsche Aa juist leeg en open. De huidige landschappelijke opbouw valt van 

west naar oost dan ook uiteen in drie delen (overeenkomstig het land-

schapontwikkelingsplan):  

- het gebied van de Drentsche Aa; 

- de Hondsrug; 

- de Hunzelaagte. 

 

Vanwege de hoogtegradiënten zijn de overgangen tussen de drie gebieden 

bijzonder. Deze overgangen die op de flanken van de Hondsrug liggen, worden 

in deze kadernota tot dat gebied gerekend en krijgen daar extra aandacht. In 

het navolgende wordt per deelgebied ingegaan op de kenmerken en karakteris-

tieken. 

 

De kaart hierna toont de drie deelgebieden. De kaart is ook op A3-formaat 

opgenomen in de bijlage, samen met een legenda van de belangrijkste topo-

niemen van het Harense buitengebied.  
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D r i e  l a n d s c h a p p e l i j k e  d e e l g e b i e d e n  g e m e e n t e  H a r e n  

3 . 3 . 1   

D r e n t s c h e  A a  

K ar a k t e r i s t i e k  d e e l g e b i ed  

L a a g  v a n  d e  na t u u r l i j k e  o n d e r g r o n d  

- Bekensysteem van de beek Drentsche Aa en sloten. 

- Venige grond. 

- Natte omstandigheden (kwelgebied van Hondsrug). 

- Relatieve grote openheid. 

- Het zuidoostelijke beekdallandschap, ten oosten van de A28, is smaller 

en meer besloten (richting Zeegse/Tynaarlo). 

- Het noordwestelijke beekdallandschap, ten westen van de A28, is bre-

der en meer open (nabij het Paterswoldemeer); 

- Besloten Venen (smeltwaterdal tussen beekdal Drentsche Aa en Hunze-

laagte). 

 

L a a g  v a n  he t  a g r a r i s c h e  c u l t u u r l a nd s c ha p  

- Variërende verkaveling met overheersende oriëntatie haaks op de loop 

van de beken. 

- Agrarisch beheer afgestemd op natuurwaarden. 
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D e  s t e d e l i j k e  l a a g  

- Vrijwel onbebouwd gebied. 

- Doorsnijding van het gebied door de A28 en het Noord-Willemskanaal. 

 

D e  l u s t -  e n  l e i s u r e l a a g  

- Het Paterswoldemeer is een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied. 

- Hoge natuurwaarde: reservaats- of beheersgebied Nationaal landschap. 

- Waardevol gebied voor weide- en watervogels. 

- Cultuurhistorisch waardevol element De Hoornse dijk. Ruimtelijke bege-

leiding van de benedenloop van de Drentsche Aa. 

- De Witte Molen als blikvanger/herkenningspunt in het gebied. 

 

B e s c h r i j v i n g  d e e l g e b i e d  

Dit deelgebied beslaat het westelijke deel van de gemeente en bestaat gro-

tendeels uit het beekdal van de Drentsche Aa. Onderdeel van het beekdalsys-

teem is het dwarsdal van de Besloten Venen. Dit dwarsdal snijdt in de 

Hondsrug ten zuiden van Glimmen. Het Paterswoldsemeer en directe omgeving 

vallen buiten de contouren van deze kadernota (en het bestemmingsplan voor 

het buitengebied). 

 

Het deelgebied van de Drentsche Aa is van oudsher een onbebouwd gebied. 

Het gebied kent een relatieve openheid, die vooral te ervaren is in het noorde-

lijke deel, globaal tussen Glimmen en Eelde. Door de scherp beplante randen, 

zoals de landgoederengordel bij Eelde en de flank van de Hondsrug bij Glim-

men, wordt deze openheid extra benadrukt. Ter hoogte van Noordlaren is het 

beekdal smaller en meer besloten door de aanwezige houtwallen en boomop-

slag.  

 

De Drentsche Aa zelf heeft een meanderend verloop met een haaks daarop 

staand slotenpatroon die de opstrekkende verkaveling markeert. In het beek-

dal liggen meerdere meren en plassen als restanten van de vervening. 

 

In het gebied van de Drentsche Aa voeren natuur en recreatie de boventoon. Er 

is een beperkt recreatief routegebonden netwerk door het beekdal. De Drent-

sche Aa is vooral wandelend te ontdekken. Fietsroutes lopen over landbouw-

weggetjes, die niet altijd meer voor het autoverkeer toegankelijk zijn. Rond 

de (particuliere) natuurgebieden Sassenhein en Wolddeelen zijn enkele recrea-

tieve mogelijkheden, waaronder hengelsport. Paviljoen Sassenhein is een be-

kende horeca-uitspanning. 

 

Vooral in het zuidelijke deel van het beekdal voert de natuur de boventoon. 

Het beekdal is grotendeels aangewezen als Natura 2000-gebied. Met de verde-

re ontwikkeling van de benedenloop van de Drentsche Aa is de verwachting dat 

dit deel van het beekdal aantrekkelijker wordt voor recreanten en toeristen. 

Daarbij zal de behoefte vooral liggen bij geschikte wandel-, fiets- en allicht 

ook ruiterroutes door het gebied.  
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De landbouw speelt in dit deelgebied een ondergeschikte rol. De landbouw 

levert vooral groen-blauwe diensten in de vorm van agrarisch natuurbeheer in 

het beekdal.  

3 . 3 . 2   

H o n d s r u g  

K ar a k t e r i s t i e k  d e e l g e b i ed  

L a a g  v a n  d e  na t u u r l i j k e  o n d e r g r o n d  

- Noord-zuidgerichte ligging van de Hondsrug. 

- Hogere ligging van de rug zorgt voor fraaie doorzichten naar de lager 

gelegen Drentsche Aa en de Hunzelaagte. 

- De dobben. 

- Pingoruïnes. 

- De Appelbergen als bijzonder aardkundig object. 

 

L a a g  v a n  h e t  a g r a r i s c h e  c u l t u u r l a nd s c ha p  

- Landschappelijk raamwerk van bossen, houtwallen/-singels en lanen. 

- Kleinschaligheid door afwisseling in landschapselementen.  

- Microreliëf met bolle essen. 

- Voornamelijk noord-zuidgerichte bomenlanen, parallel aan de Hondsrug. 

- Waardevolle open ruimten tussen meer door beplanting en/of bebou-

wing besloten gebieden. 

 

D e  s t e d e l i j k e  l a a g  

- Oude boerderijlinten rondom bolle akkers. 

- Buurtschap Harenermolen en dorpskernen Onnen, Glimmen en Noordla-

ren, met haar karakteristieke kerktoren en cultuurhistorisch interessan-

te haventje. 

- Landgoederengordel op de overgang naar het Drents Plateau. 

- Villa’s uit de negentiende eeuw. 

- Hoge cultuurhistorische waarde van kloostercomplex Essen. 

- Monumentale begraafplaats Esserveld. 

- Noordelijke Hondsrug met instituten in een parkachtige setting. 

 

D e  l u s t -  e n  l e i s u r e l a a g  

- Bosrijk karakter door landgoederen. 

- Oude zandwegen, houtwallen en boerderijen. 

- Hunebed en grafheuvels uit de prehistorie. 

- Huis te Glimmen. 

- Rijksstraatweg met rijk gedecoreerde landhuizen. 

- Holle wegen, die de afgelopen eeuwen door gebruik diep zijn ingesleten 

als laatste cultuurhistorische elementen in de Appelbergen. 
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B e s c h r i j v i n g  d e e l g e b i e d  

De Hondsrug vormt het centrale, hoger gelegen deel van de gemeente. Op de 

Hondsrug komt vooral de noord-zuidgerichtheid naar voren. De hoofdstructuur 

van de Hondsrug wordt bepaald in de Middeleeuwen, als een keten van esdor-

pen en essen over de rug ontstaat. Door boomteelt op deze essen, vooral bij 

Glimmen, zijn deze complexen echter niet overal nog even herkenbaar. Van de 

esdorpen is Haren als grote kern binnen de gemeente sterk doorgegroeid. De 

oorspronkelijke kenmerken van het esdorp zijn daar dan ook nog weinig zicht-

baar. Glimmen, Onnen en Noordlaren hebben daarentegen nog wel een ken-

merkende organische structuur met wegen die zich vanuit het hart van het 

dorp vertakken naar het buitengebied. Veel van deze wegen zijn nu nog als 

zandpaden terug te vinden op de Hondsrug. Het gebied kent een grote mate 

van historie die nog steeds goed afleesbaar is in het buitengebied. Het hune-

bed en grafheuvels uit de prehistorie, een middeleeuwse borg (huis te Glim-

men) en villa’s uit de negentiende eeuw laten de ontwikkelingsgeschiedenis 

van het gebied zien.  

 

In het gebied van de Hondsrug hebben vele functies een plek gekregen. Er is 

sprake van een mozaïek aan functies: natuur, landbouw, wonen en werken. De 

Hondsrug is door een aantrekkelijke afwisseling van bossen, essen, houtwallen, 

doorzichten en vele (cultuur)historische relicten een geliefde plek geworden 

voor dagrecreatieve activiteiten. Het gebied vormt een direct uitloopgebied 

voor de inwoners van de stad Groningen. De vele zandpaden dragen bij aan 

een sterk ontwikkeld recreatief routenetwerk. Bij Appelbergen is de recreatie-

ve druk, vooral in het weekend, groot. Verblijfsrecreatie is op de Hondsrug 

zeer beperkt aanwezig. De houtwallen en bossen geven het gebied een aan-

trekkelijke afwisseling en prettige mate van kleinschaligheid.  

 

De landbouw en natuur spelen een minder prominente rol. De kleinschaligheid 

komt ook naar voren in de verkaveling. De fijnmazigheid van de verkaveling is 

voor de productiegerichte landbouw veelal ongeschikt. Veel voormalige boer-

derijen zijn dan ook omgetoverd tot fraaie woonboerderijen. Bij de woningen 

worden met regelmaat ook nevenactiviteiten ontplooid, ook in de niet-

agrarische sfeer. Desondanks is vooral de hobbymatige paardenhouderij in het 

gebied sterk in opkomst. De landbouw bevindt zich vooral op de flanken van de 

rug. Aan de zijde van de Drentsche Aa gaat het daarbij ook om agrarisch na-

tuurbeheer. De bosgebieden (zoals het Noordlaarderbos, Appelbergen, Schar-

lakenbos en Quintusbos) zijn ecologisch waardevol en aangewezen als 

natuurgebieden. Ze maken onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. 

3 . 3 . 3   

H u n z e l a a g t e  

K ar a k t e r i s t i e k  d e e l g e b i ed  

D e  na t uu r l i j k e  on d e r g r on d  

- Uitgestrekt open veenlandschap. 

- Grote bodemkundig variatie van dekzandruggen tot venige laagten. 
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- Natte omstandigheden (kwelgebied van Hondsrug). 

- (Nood)waterbergingsgebied. 

 

H e t  a g r a r i s c h e  c u l t uu r l a nd s cha p  

- Opstrekkende strookvormige verkaveling, veelal haaks op de richting 

van de Hondsrug. 

- Kleinschaligheid op de overgang van de Hondsrug naar de Hunzelaagte 

door een patroon van houtwallen en houtsingels en juist grote openheid 

in de laagte zelf. 

- Voornamelijk landbouw op de flanken van het gebied, op de overgang 

naar de Hondsrug. 

- Overwegend in gebruik als weiland. 

 

D e  s t e d e l i j k e  l a a g  

- Beperkte hoeveelheid bebouwing. 

- Beperkte toegankelijkheid. 

- Dubbellint op de overgang van Hondsrug naar de Hunzelaagte. 

 

D e  l u s t -  e n  l e i s u r e l a a g  

- Rijkdom aan natuurwaarden; aangewezen als ecologisch beheersgebied 

of Ecologische Hoofdstructuur. 

- Zuidlaardermeergebied als open en vochtig graslandgebied en waardevol 

als broed-, trek- en overwinteringsgebied voor vogels. 

- Molen ‘De Biks’ als herkenningspunt aan het eind van de Noorderhooi-

dijk in de Onnerpolder. 

 

B e s c h r i j v i n g  d e e l g e b i e d  

De Hunzelaagte vormt het oostelijke deel van de gemeente. Het gebied loopt 

vanaf de flank van de Hondsrug tot aan de gemeentegrens (maar feitelijk nog 

verder richting het oosten) en vormt een vrijwel continu open en weids beek-

dal vanaf het Zuidlaardermeer tot aan de stad Groningen. 

 

De Hunzelaagte is van oudsher een relatief nat en ontoegankelijk gebied. Van-

wege de bodemgesteldheid komt in het gebied dan ook vrijwel geen bebou-

wing voor. Het is een zeer weids en open gebied met sloten en weilanden. De 

strookvormige verkaveling staat zeker langs de rand van het gebied, haaks op 

de richting van de Hondsrug.  

Het zuidelijke deel van het gebied wordt gevormd door het Zuidlaardermeer. 

De Onner- en Oostpolder bestaan uit veenweides met moerasbosjes en poelen 

op de overgang naar de Hondsrug. Deze poelen of ‘petgaten' herinneren aan de 

vroegere veenafgraving en de productie van turf. Ze vormen een fraaie afwis-

seling in het overwegend kale landschap. 

Wegen liggen op lage dijken in het gebied, maar eindigen bij  het Drentsche 

Diep, de oude rivier de Hunze.  

 

Waterberging, landbouw en natuur zijn de dragende functies in dit deelgebied. 

Een groot deel van het gebied is aangewezen als noodwaterbergingsgebied en 
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vrijwel het gehele deelgebied is aangewezen als ecologisch beheersgebied of 

ecologische hoofdstructuur. Daarnaast valt een groot deel van dit deelgebied 

binnen de grenzen van het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer. Ten behoeve 

van dit Natura 2000-gebied is een Beheerplan opgesteld. Het beleid is voorna-

melijk gericht op rust en ruimte voor weidevogels en moerasvogels.  

De landbouw komt vooral aan de flanken van het gebied voor, op de overgang 

naar de Hondsrug. Ook de ecologische beheersgebieden zijn als landbouwge-

bied in gebruik, maar met het beheer van de weilanden wordt nadrukkelijk 

rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. 

 

Intermezzo: landinrichting 

 

Binnen de gemeente Haren vindt op diverse plaatsen landinrichting plaats (zo-

als bedoeld in de Landinrichtingswet). Wat betreft de oppervlakte ligt de na-

druk weliswaar in de Hunzelaagte, ook in het beekdal van de Drentsche Aa en 

op de Hondsrug is sprake van landinrichting.  

 

In de Hunzelaagte is de landinrichting in een afrondende fase. Momenteel 

wordt gewerkt aan het Plan van Toedeling. De inzet is gericht op het verbete-

ren van de productieomstandigheden voor de landbouw en het verbinden van 

de verspreid liggende natuurgebieden tot een ecologische hoofdstructuur. 

In hoofdlijnen komt dat op het volgende neer:  

- 600 ha - 700 ha goed ingericht landbouwgebied; 

- 1.185 ha + 50 ha natuur (respectievelijk reservaatgebied en natuuront-

wikkelingsgebied); 

- 500 ha beheersgebied ( landbouw met neven functie natuur); 

- verbetering van de waterbeheersing voor de functies landbouw en na-

tuur; 

- recreatieve voorzieningen zoals fietspaden. 
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4 4  T r e n d s  e n  

o n t w i k k e l i n g e n  

4 . 1   

I n l e i d i n g  

Het buitengebied is geen statisch geheel, maar voortdurend in ontwikkeling. 

Vrijkomende agrarische bedrijven krijgen een andere functie, een weiland 

wordt een bloemrijk grasland of een nieuwe wandelroute wordt aangelegd. 

Voordat de gemeente het toekomstige ruimtelijke beleid formuleert, is het 

belang inzicht te hebben in de belangrijkste ontwikkelingen die zich afspelen 

in het buitengebied. Daarbij wordt gekeken naar de landbouw, de natuur, 

recreatie, wonen, niet-agrarische bedrijvigheid en waterberging.  

4 . 2   

L a n d b o u w  

L an d b o u w  

Eeuwenlang is de landbouw een belangrijke inkomstenbron geweest in het 

buitengebied van Haren. De productiegerichte landbouw neemt echter steeds 

verder af. De ontwikkeling van het aantal agrarische bedrijven is een belang-

rijke graadmeter om een beeld te krijgen van het belang van de agrarische 

sector voor het landelijk gebied. 

 

Tussen 2000 en 2010 is het aantal agrarische bedrijven
1
 in de gemeente Haren 

afgenomen van 82 naar 55. De grootste afname is te zien bij de akkerbouwbe-

drijven. De bedrijven met graasdieren hebben nog steeds de overhand. Tegen-

over de afname aan landbouwbedrijven staat een groei van de oppervlakte 

cultuurgrond. Deze ontwikkeling past bij de landelijke trend tot schaalvergro-

ting van agrarische bedrijven.  

 

Het CBS houdt deze gegevens bij op gemeenteniveau, er wordt geen onder-

scheid gemaakt tussen buitengebied en bebouwde kom. Om een indruk te ge-

ven van het aantal bedrijven dat is gesitueerd in het buitengebied is gekeken 

naar het aantal percelen met een agrarische bestemming op de inventarisatie-

kaart, dat zijn er 31. 

 

                                                   
1 Het CBS hanteert hierbij de volgende definitie: bedrijven die landbouwproducten voor de 

markt voortbrengen, met hoofdvestiging in Nederland en een economische omvang van mi-

nimaal 3000 euro SO (Standaard Opbrengst). Bedrijven met een economische omvang klei-

ner dan 3000 euro SO zijn zeer klein (bijvoorbeeld één melkkoe of 1 are paprika).  
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Tabel ontwikkeling oppervlakte cultuurgrond (bron: CBS) 

 
Tabel ontwikkeling aantal landbouwbedrijven (bron: CBS) 

 

 

In de tabellen is geen onderscheid gemaakt door het CBS tussen bedrijven 

waarvan de agrarische activiteit de daadwerkelijke hoofdfunctie is en bedrij-

ven die de agrarische functie als nevenfunctie ontplooien, zoals hobbyboeren.  

Op basis van de milieuvergunningsgegevens van de gemeente Haren valt voor 

de bedrijven die dieren houden wel een onderscheid te maken. Uit deze gege-

vens blijkt dat er in totaal in de gemeente (buitengebied en bebouwde kom) 

55 bedrijven zijn die een vergunning hebben voor het houden van dieren. Hier-

van liggen er 31 in het buitengebied van de gemeente. Bij tien van deze be-

drijven is sprake van het hobbymatig houden van dieren. Bij de overige 

20 bedrijven is bij tien sprake van een volwaardige activiteit en bij tien van 

een nevenactiviteit. 

 

Het accent van de landbouw ligt op de flank van de Hondsrug, op de overgang 

naar de Hunzelaagte. Daar bevinden zich bijna alle nog volwaardige agrarische 

bedrijven. In de richting van de oude Hunze verschuift het accent meer en 

meer naar natuur, waarbij een deel van het gebied als beheersgebied is aan-

gewezen. Daarbij spelen vanzelfsprekend ook de landinrichting en de ontwik-

kelingen op het gebied van waterberging een rol.  

Om een verdere afname van de boerenstand tegen te gaan en de nog aanwezi-

ge boeren een duurzame toekomst te kunnen bieden op de plek waar ze zit-

ten, is een landinrichting gestart die nu in een afrondende fase is. De 

verwachting is dat de huidige boeren op de flank van de Hondsrug daardoor 

voldoende mogelijkheden hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. 

 

In het gebied van de Drentsche Aa zal de nog beperkt aanwezige landbouw 

naar verwachting steeds meer overschakelen vormen van verbrede landbouw. 

Dat komt mede door de status van het gebied als Natura 2000-gebied, waar-

door natuurdoelstellingen meer prioriteit krijgen. Er is dan ook en trend zicht-

baar van een toenemend particulier natuurbeheer. Voor deze bedrijven zal 

voedselproductie meer bijzaak worden en het accent verschuiven naar activi-

teiten als bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van natuurgebieden en in de 

toeristisch-recreatieve sector. 

 

Op de Hondsrug bevinden zich bovendien enkele boomkwekerijen. Het aantal 

opengrond tuinbouwbedrijven neemt de laatste tien jaar sterk af, zoals de 



 

  
103.00.01.20.00 - Kadernota Buitengebied Haren - 27 april 2012 
 

39 

tabellen laten zien. De gemeente verwacht echter niet dat de nog aanwezige 

kwekerijen op korte termijn op zullen houden te bestaan. Deze situatie zal 

zich consolideren. 

 

P a a rd en h o ud e r i j e n  

De paardenhouderij is een sector die sterk in opkomst is in het landelijk ge-

bied. Deze ‘verpaarding’ van het platteland neemt ook in Haren hand over 

hand toe. Uit navolgende tabel blijkt dat het aantal paarden en pony’s in de 

gemeente Haren in de afgelopen tien jaar ruimschoots is verdubbeld, waarbij 

met name het aantal pony’s flink is gegroeid. 

 

Tabel ontwikkeling aantal paarden en pony’s (bron: CBS) 

 

 

Vooral op de Hondsrug bepalen steeds vaker paardenweiden en paardenbakken 

het beeld, inclusief de afrasteringlinten, lichtmasten en opvallende hekwer-

ken. Het landschap krijgt daardoor soms een rommelig karakter. Verpaarding 

wordt dan ook wel eens gezien als een oorzaak, dan wel een symptoom van de 

verrommeling van het landschap De toename wordt voor een belangrijk deel 

veroorzaakt door de hobbymatige paardenhouderij. De verwachting is dat de 

groei van de paardensector de komende jaren zal doorzetten. 

4 . 3   

N a t u u r  

In de gemeente Haren komen velerlei natuurgebieden voor, van op Europees 

niveau aangewezen Natura 2000-gebieden tot bosgebieden die als onderdeel 

van de Ecologische Hoofdstructuur belangrijke waarden bezitten. 

 

H o n d s r u g  

Op de Hondsrug liggen meerdere natuurgebieden die onderdeel uitmaken van 

de Ecologische Hoofdstructuur, zoals het Noordlaarderbos en het Quintusbos.  

 

D r en t s c h e  A a  

De Drentsche Aa wordt het meest waardevolle laaglandbeeksysteem van Ne-

derland genoemd. Met de aanwijzing van een groot deel van het gebied als 

Natura 2000-gebied zijn de natuur en de natuurdoelstellingen meer voorop 

komen te staan. De doelstellingen richten zich op het in stand houden van de 

heide, heischrale graslanden, zuurminnende eikenbossen en verschillende 

veengebiedjes en een aantal diersoorten die onder andere in de beek zelf veel 

voorkomend zijn, zoals de rivierprik. 

Het Rijk heeft aangegeven de ontwikkeling van (nog meer) nieuwe natuur geen 

prioriteit te geven. Aangewezen gebieden houden echter wel hun (bescherm-



 

103.00.01.20.00 - Kadernota Buitengebied Haren - 27 april 2012 
 

40 

de) status. De verwachting is dan ook dat in het gebied van de Drentsche Aa de 

natuurontwikkeling zich doorzet binnen de contouren van Natura 2000 en de 

Ecologische Hoofdstructuur. Daarbij wordt ingezet op een verdere vernatting 

van het gebied, waarbij natuurontwikkeling wordt gecombineerd met cultuur-

historische kenmerken. Hier zijn mogelijkheden voor de ontwikkeling van na-

tuurwaarden die zijn verbonden aan een bepaald gebruik als cultuurland, zoals 

hooilanden, dotterbloemgraslanden, schraallandvegetaties of blauwgraslanden.  

 

H u n z e l a ag t e  

Ook de Hunzelaagte geniet voor een groot deel de beschermde status van Na-

tura 2000-gebied (Vogelrichtlijngebied). Het Zuidlaardermeer en de natte pol-

ders vormen uitstekende leef- en broedgebieden voor weidevogels en 

moerasvogels.  

 

In het kader van de landinrichting/noodwaterberging is in de afgelopen jaren 

veel nieuwe natuur toegevoegd in het Harense buitengebied. Door de Landin-

richting is tevens uitvoering gegeven aan de EHS-doelstellingen. In de bijlagen 

is de plankaart van de Landinrichting opgenomen.  

 

In het kader van de uitvoering van de noodwaterbergingsgebieden (polder Lap-

penvoort, polder het Oosterland en Onnerpolder en Oosterpolder) worden ook 

enkele natuurmaatregelen meegenomen. Natuurmonumenten heeft hiervoor 

een visie opgesteld, omdat de ontwikkeling van de huidige natuurwaarden nog 

sterk achterblijft. 

 

Net als voor de Drentsche Aa geldt ook voor de Hunzelaagte dat de verwach-

ting is dat de verdere ontwikkeling van de polders tot leefgebied voor vogels 

wordt doorgezet. Daarbij wordt ingezet op een variabel waterpeil (zomers 

laag, ’s winters hoog), waar planten en dieren baat bij hebben.  

 

Ook de herontwikkeling van het dwarsdal van de Besloten Venen tot onderdeel 

van het beekdalsysteem wordt hier in meegenomen, waarbij het herstellen van 

de kenmerken van het beekdal met hogere waterpeilen en houtwallen haaks 

op de loop van de beek belangrijke voorwaarden zijn. 

 

Voor nadere informatie wordt naar de inventarisatie natuurwaarden en het 

relevante natuurbeleid in de bijlagen van deze kadernota verwezen.  

4 . 4   

R e c r e a t i e  

Haren is van oudsher een gemeente waar de recreatie een belangrijke rol 

speelt, eerst als uitloopgebied van de stad Groningers en later ook van de Ha-

reners zelf. De recreatieve infrastructuur, de aanwezigheid van natuurgebie-

den en cultuurhistorische sporen maken Haren interessant voor dagrecreanten 

en toeristen. 
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Het merendeel van de recreatieve voorzieningen en de recreatieve infrastruc-

tuur ligt op de Hondsrug. Er zijn op de Hondsrug diverse wandel- en fietsrou-

tes. Ook het welbekende Pieterpad loopt over de Hondsrug. Belangrijke 

trekpleister is Appelbergen met het gelijknamige paviljoen.  

De Hortus van Haren kan bovendien tot de top 10 attracties van de provincie 

Groningen worden gerekend, gezien het aantal bezoekers in 2010. 

 

De gemeente verwacht dat de recreatie een belangrijke functie blijft voor het 

buitengebied van Haren. Het agrotoerisme dat in andere gemeenten met een 

opmars bezig is, zal in Haren naar verwachting ook toenemen. De verkoop van 

(streek)eigen producten en rondleidingen op het bedrijf zijn hiervan voorbeel-

den. De gemeente wil echter waken voor een wildgroei aan recreatieve activi-

teiten en mogelijkheden. 

 

V e r b l i j f s r e c r e a t i e  

De gemeente kent in het buitengebied een beperkt aanbod aan verblijfsrecrea-

tieve accommodaties. In het buitengebied bevinden zich een tweetal kleine 

campings, een bed and breakfastaccommodatie en een hotel.  

4 . 5   

W o n e n  

Wonen in het buitengebied is populair. De goede bereikbaarheid en fraaie 

omgeving spelen daar ongetwijfeld een rol in, maar ook de mogelijkheid tot 

het hobbymatig uitoefenen van agrarische activiteiten. Bovendien is het bui-

tengebied van Haren van oudsher al een gebied waar wordt gewoond. De al 

rond 1900 gebouwde luxe landhuizen van de gegoede burgers zijn daar een 

goed voorbeeld van.  

 

In de afgelopen jaren is de toename van woningen vooral veroorzaakt doordat 

agrariërs hun bedrijfsvoering beëindigen en de boerderij als woning in gebruik 

werd genomen. De gemeente verwacht dat deze omzetting, gezien het beperk-

te aantal nog aanwezige agrariërs, niet veel meer voorkomt.  

 

Nieuwbouw van woningen komt zeer incidenteel voor in het buitengebied. Bij 

de mogelijkheden tot nieuwbouw gaat het vrijwel altijd om situaties waarin de 

nieuwbouw een bijdrage levert aan de verbetering van de kwaliteit ter plaat-

se, bijvoorbeeld door sloop van bestaande panden. In sommige gevallen kan 

nieuwbouw ook gepaard gaan met investeringen in landschap en natuur, bij-

voorbeeld bij de ontwikkeling van een landgoed. De keerzijde is echter dat – 

niet alleen in de gemeente Haren - oorspronkelijke bebouwing sluipenderwijs 

verdwijnt en wordt vervangen door moderne woonhuizen. In dergelijke situa-

ties zal het op te stellen beeldkwaliteitsplan een rol kunnen spelen.  
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De verwachting is dat gezien de strenge regelgeving en beperkt geschikte loca-

ties nieuwbouw in het buitengebied weinig zal voorkomen in de komende ja-

ren. 

Planmatige uitbreiding bij de dorpen Noordlaren, Onnen en Glimmen is vanuit 

cultuurhistorisch en landschappelijk oogpunt niet aan de orde. Incidentele 

woningbouw op functieveranderingslocaties is onder voorwaarden mogelijk. 

Ook is woningbouw aan de orde in Haren-Noord en inbreidingslocaties in Ha-

ren-dorp.  

4 . 6   

N i e t - a g r a r i s c h e  b e d r i j v i g h e i d  

Van oorsprong is het landelijk gebied een agrarisch gebied, maar in de loop der 

tijd zijn verschillende vormen van niet-agrarische bedrijvigheid in het buiten-

gebied ontstaan. Dit komt enerzijds door het steeds groter worden van 'kleine' 

ondernemingen, maar ook vrijkomend agrarisch erfgoed biedt mogelijkheden 

voor de vestiging van andere vormen van bedrijvigheid. In de gemeente is deze 

ontwikkeling al een tijdje gaande en heeft geleide tot diverse bedrijfsvestigin-

gen zoals hoveniers, een bouwbedrijf, een palingrokerij en een restaurant. 

 

Gezien de regelgeving vanuit de provincie en de mogelijkheden voor de toe-

passing van het beleid om op voormalige agrarische bedrijven ruimte te bieden 

aan niet-agrarische functies gaat de gemeente er vanuit dat in de komende 

jaren de niet-agrarische bedrijvigheid nog wel zal toenemen, zij het met ma-

te. 

4 . 7   

W a t e r b e r g i n g  

In 2005 heeft de provincie Groningen een aantal noodwaterbergingsgebieden 

aangewezen in de gemeente Haren. Daarbij gaat het in het gebied van de Hun-

ze om de Onner- en Oostpolder en om de polders Lappenvoort en Het Ooster-

land in het beekdal van de Drentsche Aa.  

Noodbergingsgebieden worden gemiddeld eenmaal in de 100 jaar ingezet voor 

de berging van overtollig water. Voor de waterberging zijn diverse kades aan-

gelegd of verhoogd en zijn duikers en een waterinlaat aangelegd.  

Bij de inrichting van de polders als noodberging worden ook diverse natuur-

maatregelen gerealiseerd. Dit betreft onder andere het graven van poelen en 

petgaten, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de afstemming van de 

waterhuishouding op natuurdoeltypen.  

 

Op het vlak van de noodwaterberging worden de komende jaren geen verdere 

ontwikkelingen verwacht.  
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5 5  G e b i e d s v i s i e  

5 . 1   

I n l e i d i n g  

De gemeente Haren is trots op haar buitengebied. Het landschap is fraai en 

afwisselend. Slechts op korte afstand van elkaar liggen drie geheel verschillen-

de landschappen; van de weidse vergezichten in de Hunzelaagte, tot de klein-

schaligheid op de Hondsrug en het beekdal van de Drentsche Aa. Deze 

landschappelijke diversiteit maakt Haren uniek.  

 

De gemeente kiest er dan ook voor om de aantrekkingskracht van het land-

schap de belangrijkste pijler te laten zijn in haar visie op de toekomst van het 

buitengebied van Haren. De eigenheid en verscheidenheid van het landelijk 

gebied wil de gemeente blijvend versterken. Op deze manier wordt de herken-

baarheid van het landschap benadrukt en de verbondenheid van de inwoners 

van de gemeente met hun omgeving vergroot. 

 

Haren is bovendien een gemeente waar vele functies op korte afstand van 

elkaar bestaan. Natuur en recreatie zijn verweven in de Drentsche Aa, terwijl 

op de Hondsrug juist recreatieve mogelijkheden te vinden zijn te midden van 

woningen, paardenweiden, waardevolle bosgebieden en hobbyboeren. Land-

bouw en natuur gaan daarnaast weer samen op in de Hunzelaagte. 

 

De gemeente ambieert een buitengebied waar al deze functies ook op de lange 

termijn een duurzaam en stabiel toekomstperspectief hebben. Om een goed 

rentmeester te kunnen zijn van het Harense landschap vindt de gemeente het 

dan ook belangrijk om deze verscheidenheid aan functies de ruimte te bieden 

in het landelijk gebied, maar wel vooral naast elkaar en met elkaar. Dat bete-

kent dat de gemeente zich bij de keuze voor de groei of nieuwvestiging van 

functies altijd de vraag stelt of het de juiste functie op de juiste plek is en of 

groei of nieuwvestiging geen onevenredige belasting legt op het landschap en 

het milieu op de korte en lange termijn.  

 

Met deze insteek kiest de gemeente voor een ontwikkelingsgerichte ambitie, 

maar binnen de kaders van landschap en milieu. Immers juist ontwikkelingen 

bieden kansen om de landschappelijke kwaliteiten te versterken en mogelijke 

milieuknelpunten te verminderen. Zo heeft het hedendaagse buitengebied na 

eeuwenlange ontwikkelingen onder invloed van de mens ook haar aantrek-

kingskracht gekregen. Ingrepen uit allerlei tijdsperioden geven het landschap 

een historisch perspectief. Nieuwe ingrepen kunnen daar weer een nieuwe laag 

aan toevoegen. 



 

103.00.01.20.00 - Kadernota Buitengebied Haren - 27 april 2012 
 

44 

De kaart hiernaast verbeeldt de gemeentelijke ambitie. In de bijlage bij deze 

kadernota is de kaart ook op A3-formaat opgenomen en voorzien van een le-

genda met de belangrijkste ambities per deelgebied. 

 

 
V i s i e k a a r t  b u i t e n g e b i e d  g e m e e n t e  H a r e n  

 

Uit het vorenstaande valt af te leiden dat de gemeente kiest voor een ‘ja, 

mits’-benadering: ontwikkelen mag, mits met de ontwikkeling een bijdrage 

wordt geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied en de ont-

wikkeling geen onevenredig grote negatieve consequenties oplevert voor het 

milieu. Dit betekent zoals beschreven in de inleiding dat in de regels van het 

bestemmingsplan uitgangspunten met betrekking tot beeldkwaliteit, ruimtelij-

ke kwaliteit in relatie tot bijvoorbeeld erfinrichting worden vastgelegd in de 

regels middels bijvoorbeeld voorwaardelijke bepalingen of als criteria bij af-

wijkingen of wijzigingen.  
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5 . 2   

D e e l g e b i e d  D r e n t s c h e  A a  

5 . 2 . 1   

O n t w i k k e l i n g s v i s i e  

U i t g a ng s p u n te n  v i s i e  

- Accent op natuur- en cultuurwaarden. 

- Kansen voor recreatie en water(berging). 

- Herkenbaar beekdallandschap met openheid en een continue beeksys-

teem. 

- Vernatten van het gebied ter versterking van de identiteit. 

- Voorkomen van verdichting van de openheid door bebouwing en/of be-

planting. 

- Behouden van kenmerkende opstrekkende verkavelingspatroon. 

- Behouden van cultuurhistorische waardevolle petgaten. 

- Herkenbaarheid dwarsdal De Besloten Venen versterken. 

- Behoud duisternis. 

 

A l g em e n e  b e s ch r i j v i n g  

De Drentsche Aa is binnen de gemeente Haren een open beekdal. Daarmee 

contrasteert dit deel van het beekdalsysteem met het meer besloten karakter 

van het beekdal meer naar het zuiden. De gemeente heeft de wil om dit open 

karakter te waarborgen. Door verdichting van het gebied (met bebouwing en 

beplanting) te voorkomen, wil de gemeente deze openheid handhaven. Het 

kenmerkende opstrekkende verkavelingspatroon met sloten haaks op de beek-

loop wil de gemeente in stand houden, evenals de petgaten als restanten van 

de veenontginning. De gemeente ziet het deelgebied Drentsche Aa zich verder 

ontwikkelen als een herkenbaar open beekdal, met een continue beeksysteem. 

Kansen liggen dan ook vooral op het vlak van natuur, kleinschalig recreatief 

medegebruik en noodwater-(berging).  

 

De Besloten Venen is een van oudsher besloten dwarsdal dat de Hondsrug door-

snijdt. Het herkenbaar maken van dit dwarsdal is uitgangspunt van de gemeen-

te. Daarbij wil de gemeente inzetten op een vernatting van het dal waar 

mogelijk en het realiseren en/of herstellen van houtwallen bij nieuwe ontwik-

kelingen en een verdere verdichting met bebouwing in het dal voorkomen. 

 

L an d s c h a p  e n  cu l tu u r h i s t o r i e  

Het gebied wordt duidelijk begrensd door de sterk beplante randen van de 

Hondsrug en de landgoederengordel in Tynaarlo. Echter, het overgangsgebied 

tussen de Drentsche Aa en de Hondsrug mist identiteit. De snelweg A28 valt 

nagenoeg samen met de overgang van veen (Drentsche Aa) naar zand (Honds-

rug). Bij nieuwe ontwikkelingen dient aandacht te worden geschonken aan het 

versterken van de identiteit van het gebied. Hierbij ligt de nadruk op het open 

karakter van het weidse beekdal. 
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N a tu u r  

In dit deelgebied voeren de natuurwaarden de boventoon. De natuurwaarden, 

die de basis vormen voor een goed ecosysteem met grote biodiversiteit, mogen 

niet onder druk komen van andere ontwikkelingen en nieuwe functies. Dat 

betekent niet dat het gebied ‘op slot’ gaat, maar dat de gemeente in dit deel-

gebied nadrukkelijk een afweging zal maken welke consequenties ontwikkelin-

gen hebben op de aanwezige natuurwaarden.  

 

In het Drentsche Aa-gebied (Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000) ligt 

een deel van het golfterrein. De golfactiviteiten zijn ondergeschikt aan de 

natuurwaarden. 

 

Het Drentsche Aa-gebied is een aangewezen noodwaterbergingsgebied. Een 

verdere vernatting van het beekdal en het bergen van water op de plekken 

waar dat gezien de natuurlijke omstandigheden logisch is, past in de opgave 

om het buitengebied ook een veilige leefomgeving te laten zijn.  

 

R e c r e a t i e f  m ed eg e b r u i k  

Voor de gemeente ligt het accent in het gebied van de Drentsche Aa bij natuur 

en waterberging. Recreatie is daaraan ondergeschikt, waarbij de gemeente 

zich in dit gebied richt op dagrecreatieve ontwikkelingen. Ontwikkelingen op 

het vlak van de dagrecreatie kunnen een bijdrage leveren aan het herstel en 

de verbetering van landschappelijke waarden (bijvoorbeeld het herstel van een 

kerkenpad). Daarbij richt de gemeente zich op een kwaliteitsverbetering van 

het bestaande routenetwerk. Onderdeel hiervan vormt het vergroten van de 

toegankelijkheid van het Paterswoldsemeer. Deze kwaliteitsverbetering komt 

tot uitdrukking in ofwel op beperkte schaal toevoegen van ontbrekende scha-

kels in het netwerk, ofwel door het ontwikkelen van recreatieve knooppunten 

op daarvoor geschikte plekken.  

Recreatieve knooppunten zijn zogenaamde verzamelpunten/kruispunten in 

fiets- of wandelpadennetwerken waar dagrecreanten zich verzame-

len/ophouden en vanaf dat punt (verder) wandelen of te fietsen. Een knoop-

punt kan voorzien zijn van picknickbankjes, een informatiebord over het 

gebied, een kleine speelplek. Deze knooppunten zijn dagrecreatieve voorzie-

ningen en passend binnen de gebiedskarakteristiek. 

 

W a t er  

De autosnelweg A28 die het beekdal doorkruist, heeft tot een fragmentatie van 

het beekdal geleid en een onderbreking in het continue beekdalsysteem. De 

ambitie is erop gericht om de beek als ruimtelijk dragende structuur in het 

gebied van de Drentsche Aa sterker neer te zetten. Daarbij is ruimte voor wa-

ter en continuïteit van het beekdalsysteem leidend. De verdere vernatting van 

het gebied geeft een sterkere eigen identiteit en biedt bovendien kansen voor 

herstel van natuurwaarden, gekoppeld aan de cultuurhistorische context van 

het gebied.  
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L an d b o u w  

De landbouw heeft in dit deelgebied een beperkte rol. De gemeente zet, van-

wege het accent op de natuurwaarden en de ontwikkeling daarvan, niet actief 

in op ontwikkeling van de landbouw. De vestiging van nieuwe agrarische be-

drijven blijft uitgesloten. 

 

W a t er w i n n i n g  

Uitgangspunt is dat verdrogingsproblemen worden bestreden en dat in het 

beekdal de gewenste natuurdoeltypen worden gerealiseerd. Waar grondwater-

winningen met deze uitgangspunten in strijd zijn, worden zij waar mogelijk 

aangepast of uitgeplaatst naar een minder kwetsbare locatie. De gemeente zal 

hierin geen actieve rol spelen, maar ontwikkelingen op dit punt ondersteunen.  

5 . 2 . 2   

K a d e r s  v o o r  o n t w i k k e l i n g e n  

Om concreet invulling en uitvoering te kunnen geven aan de gemeentelijke 

visie voor de ontwikkeling van het deelgebied van de Drentsche Aa en ook 

daadwerkelijk te kunnen sturen op het gewenste eindbeeld, zijn in deze nota 

ook toetsingskaders opgenomen die de leidraad vormen voor nieuwe initiatie-

ven in de Drentsche Aa. Alle initiatieven zullen aan deze kaders worden ge-

toetst. Of andersom gezegd, wanneer een initiatief aan al deze kaders 

voldoet, kan in principe medewerking worden verleend. 

 

De uitwerking van deze kaders krijgt daarnaast een weerslag in het beeldkwa-

liteitsplan voor het buitengebied en in het bestemmingsplan Buitengebied. 

 

Om de landschappelijke kwaliteit te versterken, moet elk initiatief passen 

binnen de karakteristiek van het gebied van de Drentsche Aa. Een goede inpas-

sing vraagt een goede afstemming op de landschappelijke waarden, zoals die 

in de gebiedsbeschrijving, maar ook in het landschapontwikkelingsplan, zijn 

aangegeven. In het gebied van de Drentsche Aa zijn het vooral de laagdynami-

sche functies die het beeld bepalen: natuur, water en dagrecreatie. Deze 

functies zijn niet zozeer een economische pijler van het landelijk gebied, maar 

wel van groot belang voor de ecologische en recreatieve potenties van het 

buitengebied. Initiatieven die een versterking vormen van deze ecologische en 

recreatieve mogelijkheden worden dan ook op voorhand positief ontvangen 

door de gemeente. Juist de meer dynamische functies als wonen en bedrijvig-

heid worden door de gemeente met terughoudendheid benaderd in het gebied 

van de Drentsche Aa. 

 

Bij ontwikkelingen hanteert de gemeente de volgende uitgangspunten: 

- Nieuwe ontwikkelingen respecteren de openheid en het verkavelingspa-

troon. 

- Bij nieuwe ontwikkelingen moet de donkerte worden gehandhaafd. 

- Nieuwe ontwikkelingen leveren een bijdrage aan de versterking van de 

natuurwaarden, bijvoorbeeld door de mogelijkheden te benutten om de 
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Drentsche Aa als continue beeksysteem te ontwikkelen met een natuur-

lijke dynamiek. 

- Er wordt voldoende ruimte genomen om een ontwikkeling goed in te 

passen in het landschap; vaak kan door meer ruimte te nemen een bete-

re inpassing worden gerealiseerd. 

- Als een nieuw initiatief gepaard gaat met enige vorm van bebouwing, 

moet een erfinrichtingsplan worden overhandigd. In dit erfinrichtings-

plan wordt ingegaan op: 

- een analyse van de aanwezige landschappelijke kwaliteiten; 

- een analyse van de karakteristiek van het erf; 

- de wijze waarop de nieuwe ontwikkeling een bijdrage levert aan de-

ze karakteristiek. 

- Geen functies toestaan die geen directe verbintenis hebben met het 

buitengebied; functies die in gebruik of aan- of afvoer van producten 

niet afhankelijk zijn van de groene ruimte worden niet toegestaan.  

- Geen woonfuncties, met uitzondering van de bestaande woonfuncties. 

- Geen functies met een sterk verkeersaantrekkende werking, uitgezon-

derd functies die vooral te voet of te fiets bereikbaar willen/moeten 

zijn. 

- Elk initiatief in de recreatieve sector levert een kwalitatieve bijdrage 

aan de recreatieve infrastructuur in het gebied van de Drentsche Aa. 

Deze bijdrage kan op twee manieren: doordat de ontwikkeling een 

nieuw of verbeterd punt wordt in het bestaande netwerk dan wel dat de 

ontwikkeling een nieuwe schakel vormt in het netwerk.  

 

Om het Drentsche Aa-gebied een duurzame toekomst te kunnen bieden, wil de 

gemeente geen ontwikkelingen in het beekdal toestaan die op gespannen voet 

staan met de functie als watersysteem, bergingsgebied en natuurgebied. Dat 

komt tot uitdrukking in onderstaande kaders voor ontwikkelingen.  

- Aantonen dat initiatief geen hinder geeft voor bestaande functies en 

geen belemmeringen oplevert voor natuur en milieu. 

- Initiatief mag per saldo geen vervuiling van lucht, water of bodem met 

zich meebrengen. 

- Behoud duisternis. 

5 . 3   

D e e l g e b i e d  H o n d s r u g  

5 . 3 . 1   

O n t w i k k e l i n g s v i s i e  

U i t g a ng s p u n te n  v i s i e  

- Multifunctioneel landschap met ontwikkelingsmogelijkheden voor land-

schap en cultuurhistorie, wonen, natuur, recreatie en landbouw. 

- Versterken fijnmazige mozaïekpatroon. 
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- Versterken van het landschappelijke raamwerk van bossen, houtwallen/-

singels en lanen. 

- Zichtbaar houden en maken van historische structuren, zoals de essen-

complexen. 

- Behouden van de openheid van de essen. 

- Versterken van het contrast door een kleinschalige Hondsrug en de meer 

open gebieden van de Drentsche Aa en de Hunzelaagte. 

- Aandacht voor het vormgeven van informele overgangen tussen de dor-

pen en het buitengebied. 

- Versterken van de routegebonden recreatie. 

 

A l g em e n e  b e s ch r i j v i n g  

De gemeente ziet de Hondsrug als een gebied waar vele functies naast elkaar 

bestaan. Centraal op de rug wisselen wonen, natuur en kleinschalige vormen 

van recreatie en niet-agrarische bedrijvigheid elkaar af. De gemeente ziet 

deze afwisseling en wisselwerking als een belangrijke kwaliteit. In het beeld 

van de gemeente ontwikkelt de Hondsrug zich tot een gemêleerd gebied, met 

een veelheid aan functies in een historische context.  

 

Bij de ontwikkeling van nieuwe functies ziet de gemeente vooral kansen en 

mogelijkheden volgens het principe ‘behoud door ontwikkeling’. Om het erf-

goed in de gemeente in goede staat te kunnen houden, is het van belang dat 

het erfgoed een functie heeft en houdt in het landelijk gebied. Daarom staat 

de gemeente positief tegenover de vestiging van nieuwe bij de plek passende 

functies in historische boerderijen of woonhuizen. 

 

Met de nuancering van ‘bij de plek passende functies’ geeft de gemeente aan 

niet bij voorbaat functies uit te willen sluiten. Het geschetste ambitie- en 

visiebeeld maakt evenwel duidelijk dat de Hondsrug wordt getypeerd door 

kleinschaligheid en een historische rijkdom en eigenheid. Functies die van 

oudsher geen binding hebben met het landelijke gebied of in maat en schaal 

de gebiedskarakteristiek overstijgen, kunnen dan ook niet tot de passende 

functies worden gerekend. Bij de verdere uitwerking van initiatieven zal de 

gemeente sterk sturen op een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing 

van de functie op de gewenste plek.  

 

L an d s c h a p  e n  cu l tu u r h i s t o r i e  

De Hondsrug is een gebied waar de landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden hoog zijn, maar waar de gemeente ook de ambitie heeft om deze 

waarden nog verder te vergroten. Het te allen tijde behouden van de cultuur-

historische sporen, boven- en ondergronds, is een logisch uitgangspunt. 

 

Het macroreliëf zal blijvend zichtbaar zijn, zeker op de flanken van de rug. De 

inzet is er daarbij op gericht het reliëf ruimtelijk beeldbepalend te laten zijn, 

door de overgangen te accentueren en doorzichten (zowel op de rug als er 

vanaf) te waarborgen. Het microreliëf op de rug komt vooral tot uiting op de 

essen. De gemeente koestert de wens om de essen weer beleefbaar te laten 
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zijn door hun oorspronkelijke openheid terug te brengen en te benadrukken 

door nieuwe esrandbeplantingen, zodat de essen als ruimtelijke eenheid weer 

te ervaren zijn. De sterke beplanting van de Hondsrug contrasteert met de 

meer open gebieden aan weerszijden ervan, de Drentsche Aa en de Hunzelaag-

te. Waar mogelijk wil de gemeente inzetten op het doorontwikkelen van dit 

verschil door nieuwe erf- of perceelsbeplantingen af te dwingen bij nieuwe 

ontwikkelingen.  

 

De geschiedenis van het gebied is blijvend afleesbaar, de variatie aan beplan-

tingselementen (bossen, bosjes, houtwallen en lanen) versterkt de kleinscha-

ligheid van het gebied en het mozaïekpatroon (glas in lood). De gemeente ziet 

voor deze landschappelijke versterking goede kansen in combinatie met de 

ontwikkeling van nieuwe functies, passend in het buitengebied, zoals een 

landgoed. Op de Hondsrug zijn door de jaren heen vele luxe landhuizen ont-

wikkeld, allemaal volgens de tijdgeest van toen met een eigen architectuur en 

stijl. Nieuwe landhuizen worden in de lijn van deze ontwikkeling ook gereali-

seerd volgens de heden ten dage heersende tijdgeest met een eigen moderne 

bouwstijl en op een wijze die past binnen de karakteristiek van de Hondsrug. 

 

De verschillende bebouwingskernen van de gemeente liggen vrijwel allemaal 

op de Hondsrug. De overgangen tussen dorp en omgeving zijn van oudsher 

informeel. Binnen en buiten de bebouwde kom lopen op een logische wijze in 

elkaar over. In de afgelopen decennia is door grootschalige uitbreidingen deze 

informele overgang vaak verdwenen. De gemeente heeft de ambitie om deze 

informele overgangen tussen dorp en buitengebied opnieuw te ontwikkelen. 

 

R e c r e a t i e  

Typerend voor de Hondsrug is de veelheid aan zandpaden. Deze paden wil de 

gemeente in stand houden, ook omdat ze bijdragen aan een uitgebreid infor-

meel langzaam verkeer routenetwerk, waarlangs de Hondsrug is te verkennen 

en te beleven. Er worden nieuwe (recreatieve) verbindingen gelegd die de 

toegankelijkheid van het buitengebied vanuit de dorpen versterken. Ook in 

ontbrekende schakels in de recreatieve infrastructuur, die een optimaal ge-

bruik van het landelijk gebied voor de inwoners van de gemeente mogelijk 

maken, wil de gemeente voorzien. 

 

W o n en  

Vooral op de Hondsrug zijn veel woningen te vinden in het buitengebied. Het 

zijn vaak boerderijen die als woning in gebruik zijn genomen en luxe landhui-

zen. De gemeente ziet het wonen op de Hondsrug als kans om een verdere 

versterking van de landschappelijke kwaliteiten te realiseren. Daarbij ziet de 

gemeente allereerst mogelijkheden (hoewel beperkt) in het geval van vrijko-

mende agrarische bebouwing en vanuit de rood-voor-roodregeling. 

 

Nieuwbouw in het buitengebied is in beginsel uitgesloten en slechts onder 

strenge voorwaarden mogelijk (nee, tenzij-beleid). Daarbij geldt als belangrij-

ke voorwaarde dat met de nieuwbouw een verwaarloosde plek nieuw leven 
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wordt ingeblazen en er een duidelijke landschappelijke meerwaarde wordt 

behaald door investeringen te vragen in landschap en natuur. Bovendien zullen 

aan de vormgeving van de bebouwing duidelijke eisen worden gesteld, om het 

kenmerkende karakter van de bebouwing op de Hondsrug te behouden en te 

voorkomen dat er hedendaagse, niet bij de lokale kenmerken passende, wo-

ningen worden gebouwd. 

 

N a tu u r  

Op de Hondsrug zijn vele natuurwaarden, waarvan sommige beschermd door 

de aanwijzing als natuurgebied of als onderdeel van de ecologische hoofdstruc-

tuur. Veel natuurwaarden zijn te vinden in de aanwezige landschapselemen-

ten. De gemeente wil niet actief nieuwe natuur ontwikkelen, maar ziet goede 

kansen voor de versterking van natuurwaarden bij nieuwe (particuliere) initia-

tieven. Natuur kan een waardevolle aanvulling zijn als economische drager bij 

nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het terrein van de verblijfsrecreatie of 

bij nieuwe woonvormen zoals landgoederen in het landelijk gebied. Ook agra-

risch natuurbeheer in gebieden die daarom vragen vanwege hun ecologische 

kwaliteiten, hoort tot de mogelijkheden. De natuurlijke waarden van de omge-

ving, die de basis leggen voor een duurzaam ecosysteem, mogen niet onder 

druk komen van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld de voor verzuring gevoe-

lige bossen op de Hondsrug. Nieuwe ontwikkelingen kunnen echter wel, zoals 

eerder ook al geschetst, een bijdrage leveren aan het doorontwikkelen van een 

goede ecologische structuur als basis voor een gezond ecosysteem.  

 

L an d b o u w  

De landbouw krijgt de ruimte op de flanken van de rug, op de overgang naar 

de Hunzelaagte. De gemeente richt zich op een platteland waar (ook in de 

toekomst) een gezond en veilig leefklimaat is en waar de inwoners van de 

gemeente zich mee verbonden voelen. De gemeente heeft de ambitie om deze 

verbondenheid, die wel door ruimtelijke elementen wordt gevoed, zoals histo-

rische bebouwing of paden, maar niet ruimtelijk kan worden vertaald, te be-

houden en te versterken. Mogelijkheden voor de teelt en verkoop van 

streekeigen producten of de bundeling van recreatieve voorzieningen en infra-

structuur waar meerdere partijen en initiatiefnemers een gezamenlijk recrea-

tief totaalproduct neerzetten wordt toegejuicht. De gemeente streeft dan ook 

naar een weloverwogen duurzame aanleg, versterking en uitbreiding van het 

aanbod en investeringen die bijdragen aan het versterken van het totaalpak-

ket, daarbij aansluitend aan de aard en de schaal van de Hondsrug. 

5 . 3 . 2   

K a d e r s  v o o r  o n t w i k k e l i n g e n  

Om concreet invulling te kunnen geven aan de gemeentelijke visie voor de 

ontwikkeling van de Hondsrug en ook daadwerkelijk te kunnen sturen op 

het gewenste eindbeeld, zijn in deze nota ook kaders opgenomen die de 

leidraad vormen voor nieuwe initiatieven op de Hondsrug.  
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Alle initiatieven zullen aan deze kaders worden getoetst. Of andersom 

gezegd, wanneer een initiatief aan al deze kaders voldoet, wordt in princi-

pe medewerking verleend. 

De uitwerking van deze kaders krijgt een weerslag in het beeldkwaliteits-

plan voor het buitengebied en in het bestemmingsplan Buitengebied. 

 

Om de landschappelijke kwaliteit te versterken, moet elk initiatief passen 

binnen de karakteristiek van de Hondsrug. Een goede inpassing vraagt een 

goede afstemming op de landschappelijke waarden, zoals die in de gebiedsbe-

schrijving, maar ook in het landschapontwikkelingsplan, zijn aangegeven.  

Op de Hondsrug zijn wonen (al dan niet met nevenactiviteiten), landbouw, 

recreatie en natuur de belangrijkste functies. Daarmee zijn ze ook een belang-

rijke pijler van vitaliteit van het landelijk gebied. De gemeente staat op voor-

hand positief tegenover initiatieven die een versterking vormen van deze 

sectoren als drager van de plattelandseconomie op de Hondsrug. Logischerwijs 

zal de gemeente echter voorzichtig omgaan met functies die niet binnen dit 

beeld passen.  

 

Bij ontwikkelingen gelden de volgende uitgangspunten: 

- Geen bebouwing en nieuwe (meerjarige) hoogopgaande teelten op es-

sen. 

- Zandpaden worden niet verhard. 

- Natuurlijke hoogteverschillen blijven behouden. 

- Bij nieuwe ontwikkelingen moet de donkerte worden gehandhaafd. 

- Nieuwe ontwikkelingen respecteren de historische landschapsstructuren, 

respecteren waardevolle bebouwing en dragen met hun inpassing bij aan 

een versterking van het mozaïekpatroon of aan het oorspronkelijk pa-

troon van houtwallen op de overgangen naar de lagergelegen beekdalen 

van de Drentsche Aa en de Hunze. 

- Er wordt voldoende ruimte genomen om een ontwikkeling goed in te 

passen in het landschap; vaak kan door meer ruimte te nemen een bete-

re inpassing op het erf en in het landschap worden gerealiseerd. 

- Nieuwe ontwikkelingen mogen niet tot een verrommeling van het land-

schappelijk beeld leiden. Dat betekent dat er aandacht wordt besteed 

aan bijvoorbeeld (de plek van) buitenopslag en erfbeplanting. 

- Initiatieven worden onderbouwd met een erfinrichtingsplan. Bij nieuwe 

ontwikkelingen die een wezenlijk andere invulling van het bestaande 

erf, een vergroting van het erf tot gevolg hebben of de ontwikkeling van 

een nieuw erf vragen, moet een erfinrichtingsplan worden overhandigd. 

In dit erfinrichtingsplan wordt ingegaan op: 

- een analyse van de aanwezige landschappelijke kwaliteiten; 

- een analyse van de karakteristiek van het erf; 

- de wijze waarop de nieuwe ontwikkeling een bijdrage levert aan de-

ze karakteristiek. 
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- Gebruik voor de inpassing van een initiatief een streekeigen architec-

tuur, beperk gebiedsvreemde afrasteringen en hekwerken en kies be-

planting en beplantingsvormen die gebiedseigen is.  

- Geen vestiging van functies toegestaan die geen directe verbintenis 

hebben met het buitengebied, uitgezonderd functies in vrijkomende 

agrarische bebouwing; functies die in gebruik of aan- of afvoer van pro-

ducten niet afhankelijk zijn van de groene ruimte worden niet toege-

staan.  

- Functies met een verkeersaantrekkende werking moeten goed bereik-

baar zijn. 

- Elk initiatief in de recreatieve sector levert een bijdrage aan de recrea-

tieve infrastructuur op de Hondsrug. Deze bijdrage kan op 2 manieren: 

doordat de ontwikkeling een nieuw of verbeterd punt wordt in het be-

staande netwerk dan wel dat de ontwikkeling een nieuwe schakel vormt 

in het netwerk.  

 

De meeste functies en de meeste ontwikkelingen vinden plaats op de Honds-

rug. Hier is de dynamiek het grootst. Om het gebied duurzaam te kunnen ont-

wikkelen en nieuwe ontwikkelingen dusdanig te kunnen faciliteren dat het 

gebied ook op de lange termijn toekomstbestendig is en kan inspelen op de 

ontwikkelingen van dat moment, zal de gemeente bij elk initiatief beoordelen 

in hoeverre het geen afbreuk doet aan de verdere ontwikkelingspotenties van 

de Hondsrug op de lange termijn. Daarom hanteert de gemeente navolgende 

kaders voor ontwikkelingen.  

 

- Aantonen dat initiatief geen hinder ondervindt van milieubelemmerin-

gen en beleidsvoornemens; locaties waarvan kan worden verwacht dat 

de ontwikkelingsmogelijkheden van nieuwe functies op de korte of lan-

gere termijn worden beperkt, acht de gemeente niet op voorhand ge-

schikt. De ontwikkelingsmogelijkheden kunnen bijvoorbeeld worden 

beperkt door geplande woonuitbreidingen of randvoorwaarden vanuit 

(aangewezen) gebieden voor natuurontwikkeling. 

- Aantonen dat initiatief geen hinder geeft voor bestaande functies en 

natuurlijke en historische waarden op de Hondsrug. 

- Initiatieven die gepaard gaan met grote investeringen of op een nieuwe 

locatie worden ontwikkeld gaan gepaard met een bedrijfsplan voor de 

komende tien jaar; het bedrijfsplan laat zien dat er een goede financi-

ele onderbouwing ligt onder het initiatief. 

- Gebruik materialen en middelen die het milieu niet schaden en benut de 

mogelijkheden om CO2-neutraal te ontwikkelen. 
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5 . 4   

D e e l g e b i e d  H u n z e l a a g t e  

5 . 4 . 1   

O n t w i k k e l i n g s v i s i e  

U i t g a ng s p u n te n  v i s i e  

- Een sterke vernatting in de laagte gekoppeld aan waterberging, produc-

tie van drinkwater, de ontwikkeling van natuurwaarden en het vergroten 

van recreatieve mogelijkheden; 

- Landbouw op de flanken, op de overgang met de Hondsrug; 

- Vergroten van de toegankelijkheid van het gebied. 

 

A l g em e n e  b e s ch r i j v i n g  

De gemeente zet in op enerzijds een versterking van de rand van het gebied 

met beplanting en anderzijds het voorkomen van een verdere verdichting van 

het gebied, bijvoorbeeld door bebouwing. De ambitie is erop gericht om de 

Hunzelaagte als ruimtelijke eenheid en als beekdal van de Hunze sterker neer 

te zetten.  

 

De landbouw en de natuur zijn de belangrijkste gebruikers van het gebied. De 

gemeente heeft de ambitie om deze functies in het gebied een goede duurza-

me toekomst te kunnen bieden. Met de landinrichting is daarvoor de basis al 

gelegd. Ontwikkelingen die voortborduren op de uitgangspunten uit de landin-

richting worden in beginsel dan ook door de gemeente positief benaderd. 

 

Omdat het gebied een laag en nat gebied is en dat ook in de toekomst zal zijn, 

zal het gebied niet aan alle functies plek kunnen bieden. De gemeente wil dan 

ook alleen functies toestaan op het moment dat een duurzame voortzetting 

van de functie op die plek verzekerd is. Daarbij is een belangrijke afweging of 

de functie geen belemmeringen geeft of ondervindt vooral voor de waterber-

ging. 

 

L an d b o u w  

Het accent van de landbouw ligt in de Hunzelaagte vooral bij het agrarisch 

natuurbeheer. De gemeente wil ook voor de komende jaren deze rol van de 

landbouw behouden. Waar mogelijkheden zijn om blauw-groene diensten uit te 

breiden, zal de gemeente dat stimuleren. 

 

L an d s c h a p  e n  cu l tu u r h i s t o r i e  

Door de randen van het gebied op de overgang naar de Hondsrug te versterken 

met beplanting in de vorm van houtwallen, wordt het contrast met de open-

heid van de laagte aangezet. Het kenmerkende opstrekkende verkavelingspa-

troon met de ervaring van de sloten haaks op de Hondsrug wil de gemeente in 

stand houden, om het onderscheid met de Hondsrug te benadrukken. De dijken 

vormen lijnvormige inprikkers in het dal van de Hunzelaagte. De iets hogere 
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ligging van de dijken boven maaiveld is typerend en behoudenswaard. Ze zijn 

bovendien door hun kronkelende vorm fraaie toegangswegen tot het gebied. 

 

R e c r e a t i e  

De recreatie blijft ondergeschikt en is afgestemd op het gewenste beeld van 

rust en ruimte. De gemeente zet in op een goede toegankelijkheid van het 

gebied voor wandelaars en fietsers. Waar dat nodig is, kunnen ontbrekende 

schakels in het routenetwerk worden bewerkstelligd, mits dat niet ten koste 

gaat van de landbouw of natuur. De toename van recreatieve voorzieningen 

mag niet ten koste gaan van de natuurwaarden. 

 

W a t er  

De ingezette landinrichting geeft het gebied potentie voor de toekomst en met 

een natuurlijker waterbeheer in de polders wordt bovendien het beeld van de 

‘natte’ laagte verder versterkt. 

 

W a t er w i n n i n g  

Uitgangspunt is dat in het beekdal de gewenste natuurdoeltypen worden ge-

realiseerd en dat verdrogingsproblemen worden bestreden. Waar grondwater-

winningen met deze uitgangspunten in strijd zijn, worden zij waar mogelijk 

aangepast of uitgeplaatst naar een minder kwetsbare locatie. De gemeente zal 

hierin geen actieve rol spelen, maar ontwikkelingen op dit punt ondersteunen.  

 

N a tu u r  

De natuurlijke waarden van de omgeving, die de basis leggen voor een duur-

zaam ecosysteem, mogen niet onder druk komen van nieuwe ontwikkelingen, 

in het bijzonder de waarden die voor de vogelpopulatie van belang zijn. De 

gemeente wil nadrukkelijk ontwikkelingen niet tegengaan, maar wel aangeven 

dat een gedegen afweging noodzakelijk is om goede keuzes te maken die een 

duurzame toekomst van de Hunzelaagte kunnen garanderen. In de openheid 

van het gebied domineert de skyline van de stad Groningen aan de horizon. 

Door verdergaande natuurontwikkeling kunnen meer moerasbosjes en broek-

bosjes ontstaan die een filter vormen voor de skyline van Groningen en de 

natuurbeleving in het gebied kunnen vergroten. De weidsheid, die grote delen 

van het gebied kenmerkt, wil de gemeente wel waarborgen (Bron: Beheerplan 

Zuidlaardermeer).  

5 . 4 . 2   

K a d e r s  v o o r  o n t w i k k e l i n g e n  

Om concreet invulling te kunnen geven aan de gemeentelijke visie voor de 

Hunzelaagte en ook daadwerkelijk te kunnen sturen op het gewenste eind-

beeld, zijn in deze nota ook kaders opgenomen die de leidraad vormen voor 

nieuwe initiatieven in de Hunzelaagte.  

Alle initiatieven zullen aan deze kaders worden getoetst. Of andersom gezegd, 

wanneer een initiatief aan al deze kaders voldoet, wordt in principe medewer-

king verleend. 
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De uitwerking van deze kaders krijgt een weerslag in het beeldkwaliteitsplan 

voor het buitengebied en in het bestemmingsplan buitengebied. 

 

Om de landschappelijke kwaliteit te versterken moet elk initiatief passen bin-

nen de karakteristiek van de Hunzelaagte. Een goede inpassing vraagt een 

goede afstemming op de landschappelijke waarden, zoals die in de gebiedsbe-

schrijving, maar ook in het landschapontwikkelingsplan, zijn aangegeven.  

De Hunzelaagte is een gebied waar de natuur en de landbouw overheersen. 

Deze functies zijn de belangrijkste pijlers voor het beheer en de inrichting van 

de Hunzelaagte. De gemeente wil de landbouw faciliteren, zodat boeren een 

goed bestaan kunnen houden en opbouwen ook in de toekomst. De natuur 

moet voldoende kansen hebben om in de Hunzelaagte te kunnen doorgroeien 

tot een stabiel ecosysteem. Daarom krijgen niet alle functies de ruimte. 

 

Bij ontwikkelingen gelde de volgende uitgangspunten: 

- Nieuwe ontwikkelingen respecteren de openheid en het verkavelingspa-

troon.  

- Bij nieuwe ontwikkelingen moet de donkerte worden gehandhaafd. 

- Er wordt voldoende ruimte genomen om een ontwikkeling goed in te 

passen in het landschap; vaak kan door meer ruimte te nemen een bete-

re inpassing worden gerealiseerd. 

- Als een nieuw initiatief gepaard gaat met enige vorm van bebouwing, 

moet een erfinrichtingsplan worden overhandigd. In dit erfinrichtings-

plan wordt ingegaan op: 

- een analyse van de aanwezige landschappelijke kwaliteiten; 

- een analyse van de karakteristiek van het erf; 

- de wijze waarop de nieuwe ontwikkeling een bijdrage levert aan de-

ze karakteristiek. 

- Functies die geen directe verbintenis hebben met het buitengebied 

worden niet toegestaan. 

- Functies die in gebruik of aan- of afvoer van producten niet afhankelijk 

zijn van de groene ruimte worden niet toegestaan.  

- Geen woonfunctie, tenzij deze functie noodzakelijk is voor het beheer 

of onderhoud van het gebied. 

- Geen functies met een sterk verkeersaantrekkende werking 

- Elk initiatief in de recreatieve sector sluit aan op het bestaande recrea-

tieve netwerk, waarbij geen dusdanige verhoging van de recreatieve 

druk mag ontstaan dat natuurwaarden (vogels) in gebieden die daar 

kwetsbaar voor zijn onder druk komen. 

- De ontwikkeling van een nieuwe functie gaat gepaard met de levering 

van een groen-blauwe dienst, zoals agrarisch natuurbeheer en de aanleg 

van nieuwe beplanting (op de locatie zelf of elders). 

 

Voor een duurzame, toekomstbestendige Hunzelaagte vindt de gemeente het 

van belang dat in het gebied geen ontwikkelingen worden toegestaan die de 

natuur- en landbouwwaarden (op de lange termijn) kunnen schaden. De onder-

staande kaders voor ontwikkelingen bieden daar handvaten voor.  
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- Aantonen dat initiatief geen hinder geeft voor bestaande functies en 

geen belemmeringen oplevert voor natuur en milieu. 

- Initiatief mag geen vervuiling van lucht, water of bodem en geen versto-

ring van duisternis met zich meebrengen. 

- Initiatieven benutten de kansen en mogelijkheden van de natuurlijke 

omgeving (bodem, landschap), bijvoorbeeld door in te spelen op de eco-

logische potenties van lokale kwel en het vasthouden van water op de 

locatie op gebiedseigen wijze. 
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6 6  U i t g a n g s p u n t e n  

b e s t e m m i n g s p l a n  

6 . 1   

I n l e i d i n g  

In de vorige hoofdstukken zijn per landschappelijk deelgebied kaders opgeno-

men met voorwaarden voor het al dan niet toestaan van ontwikkelingen binnen 

elk deelgebied. Deze kaders gelden voor alle ontwikkelingen, zowel ontwikke-

lingen die zijn voorzien, als ontwikkelingen die op dit moment niet kunnen 

worden voorzien. 

Op de ontwikkelingen waarvan redelijkerwijs op voorhand kan worden inge-

schat dat deze zich zullen voordoen in de komende jaren kan in het bestem-

mingsplan worden ingespeeld. Immers, omdat deze ontwikkelingen bekend 

zijn, kan de gemeente hier op voorhand meer sturing aan geven.  

 

Tussen de toetsingskaders in de kadernota en de daadwerkelijke regelgeving in 

het bestemmingsplan zit een aantal denkstappen en schaalniveaus. Daarom 

wordt in dit afzonderlijke hoofdstuk de brug geslagen tussen de kaders uit de 

voorgaande hoofdstukken en de daadwerkelijke regels en toelichting in het 

bestemmingsplan. De in dit hoofdstuk verder geconcretiseerde toetsingskaders 

vormen de uitgangspunten voor het bestemmingsplan. Daarbij wordt, zoals 

eerder al aangegeven, alleen ingegaan op ontwikkelingen die daadwerkelijk 

kunnen worden voorzien en kunnen worden opgenomen in het bestemmings-

plan. Voor alle andere ontwikkelingen blijft de kadernota het toetsingskader. 

 

Bij het uitwerken van de kaders tot uitgangspunten is het van belang dat er 

een goede afstemming plaatsvindt met het provinciaal beleid. Het provinciale 

omgevingsbeleid kent (in de vorm van de Omgevingsverordening) een stelsel 

van regels waarvan de gemeente niet kan afwijken. De gemeente zal dan ook in 

algemene zin aansluiten bij het provinciale beleid. Maar gezien de ambities 

van de gemeente en de bijzondere kwaliteiten van het landelijk gebied van 

Haren, kiest de gemeente ervoor haar beleid voor het buitengebied wel toe te 

snijden op de Harense situatie en daarin ook haar eigen keuzes te maken.  

6 . 2   

N a t u u r  e n  l a n d s c h a p  

Natuur en landschap zijn belangrijke kwaliteiten van het buitengebied van 

Haren. Natuur en landschap worden gezien als ‘dragende functies’ en staan 

daarom centraal aan het begin van dit hoofdstuk.  
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6 . 2 . 1   

N a t u u r  

De gemeente Haren kent veel natuurgebieden, variërend van beekdalen tot 

bosgebieden. In het vigerende bestemmingsplan is natuur naast aparte be-

stemming ook ondergebracht bij de verschillende gebiedsbestemmingen. Om-

dat binnen de gemeente echter veel natuurgebieden aanwezig zijn, waarvan 

de status en het gebruik verschillend is, kiest de gemeente ervoor om een 

onderscheid te maken tussen de verschillende natuurgebieden.  

Gebieden met de hoofdfunctie natuur wil de gemeente ook bestemmen als 

natuur. Ontwikkelingen binnen deze gebieden worden niet toegestaan, tenzij 

deze ontwikkelingen zijn bedoeld om een bijdrage te leveren aan het behoud 

dan wel verhogen van de natuurlijke waarden.  

Een flink areaal aan natuur bestaat uit beheers- en reservaatsgebieden. Deze 

beheergebieden zijn onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, maar wor-

den agrarisch beheerd, met respect voor natuurlijke waarden. In deze beheer-

gebieden kiest de gemeente voor een bestemming waar zowel landbouw als 

natuur een plek krijgen. Ontwikkelingsmogelijkheden zijn binnen deze be-

stemming ook ruimer opgesteld. 

 

N i e uw e  na t uu r  

De gemeente is passief bij de realisatie van nieuwe natuurgebieden maar on-

derschrijft het Landinrichtingsplan. De ontwikkeling van nieuwe natuur gebeurt 

doorgaans door natuurbeherende instanties. Voor die delen van de Ecologische 

Hoofdstructuur die nog niet zijn gerealiseerd, zal de gemeente wel een wijzi-

gingsbevoegdheid in het bestemmingsplan buitengebied opnemen. 

 

 
P i n g o ’ s  n a b i j  A p p e l b e r g e n  
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6 . 2 . 2   

L a n d s c h a p  

De gemeente Haren kent sterke landschappelijke verschillen. In deze kaderno-

ta is daar op ingespeeld door een onderscheid te maken in drie landschappelij-

ke deelgebieden: Drentsche Aa, Hondsrug en Hunzelaagte. Ook in het LOP 

wordt deze onderverdeling als hoofdindeling aangegeven.  

Om in te spelen op deze landschappelijke verschillen zullen de uitgangspunten 

van de kadernota (voortvloeiend uit het LOP) als randvoorwaarden worden 

gebruikt bij afwijking of wijziging van de bestemmingsplanregels. Een dergelij-

ke regeling maakt het mogelijk dat de wijze waarop ontwikkelingen worden 

toegestaan ook past bij de aanwezige landschappelijke kwaliteit. Ook worden 

deze uitgangspunten als toetsingskader gekoppeld aan de verlening van ver-

gunningen. 

 

Door de landschappelijke kwaliteiten centraal te stellen, zijn de ontwikke-

lingsmogelijkheden van functies verschillend in de drie deelgebieden en zelfs 

binnen een deelgebied. Zo zijn het beleid en de ontwikkelingsmogelijkheden 

ten aanzien van de essen veel strikter dan bijvoorbeeld elders op de Hondsrug.  

 

N a t i o n a a l  l an d s ch a p  D r en t s c h e  A a  

Een groot deel van de gemeente valt onder het nationaal landschap Drentsche 

Aa. De provincie Groningen heeft in haar verordening aangegeven dat 'in een 

bestemmingsplan dat betrekking heeft op het nationaal landschap Drentsche 

Aa, regels worden gesteld ter bescherming van de kleinschaligheid van het 

landschap, de vrij meanderende beek de Drentsche Aa, alsmede de samenhang 

van essen, bossen, heiden en moderne ontginningen'. In het gebied van de 

Drentsche Aa zal bovendien worden ingespeeld op het vrije zicht vanaf de A28 

op het beekdal als onderdeel van het nationaal snelwegpanorama. 

In het in ontwikkeling zijnde rijksbeleid zijn de figuren ‘Nationaal Landschap’ 

en ‘snelwegpanorama’ beleidsmatig geschrapt. Het is op dit moment onduide-

lijk of en in welke mate de provincie hieraan invulling zal (of blijft) geven.  

 

Voor de gemeente Haren is het van belang dat de waarden die het gebied heb-

ben gemaakt tot ‘Nationaal Landschap‘ en ‘snelwegpanorama’ blijven behou-

den. Door binnen de bestemmingen de landschappelijke waarden een 

belangrijke rol te laten spelen, speelt de gemeente in op de bescherming van 

de betreffende waarden. 

 

W a ar d ev o l l e  c u l t u u r h i s t o r i s c h e  en  l a n d sc h a p s e l e m en t en  

De ontwikkelingsgeschiedenis van het buitengebied van Haren is op een groot 

aantal plaatsen nog goed leesbaar in het landschap. Als voorbeeld kunnen de 

essen, de pingo’s en het beekdal van de Drentsche Aa worden genoemd. Daar-

naast komen in het plangebied waardevolle panden, wegen en beplantings-

structuren (houtwallen) voor. 

Deze waardevolle elementen zullen in het bestemmingsplan van een bescher-

mende regeling worden voorzien. Essen zullen middels een aanduiding in het 



 

103.00.01.20.00 - Kadernota Buitengebied Haren - 27 april 2012 
 

62 

bestemmingsplan worden opgenomen. De gemeente staat ontwikkelingsmoge-

lijkheden op de essen niet toe. Met name de openheid en het microreliëf van 

de essen wil de gemeente borgen in het bestemmingsplan. 

 

Kenmerkend voor de Hondsrug zijn de vele oude routestructuren. De gemeente 

beschouwt de meeste (onverharde) wegen dan ook als behoudenswaardige 

elementen in het landelijke gebied. De gemeente stelt daarom voor om de 

cultuurhistorisch waardevolle (onverharde) wegen te beschermen middels een 

passende regeling. De gemeente hecht bovendien aan de uitgebreide zandpa-

denstructuur. In het bestemmingsplan zal daarom een verbod worden opgeno-

men op het verleggen en verharden van zandpaden. 

 

Pingo’s zijn aardkundig waardevolle elementen. Het bestemmingsplan zal de 

aanwezige pingo’s van een beschermende aanduiding voorzien, die recht doet 

aan de zichtbaarheid, gaafheid en aardkundige waarden van de pingo’s. 

 

Op de Hondsrug komen de voor het gebied Gorecht zeer bepalende hout-

walstructuren voor, die voor een belangrijk deel drager zijn van de kleinscha-

ligheid op de rug. In de provinciale omgevingsverordening zijn deze 

beplantingselementen dan ook specifiek benoemd. De gemeente neemt in het 

bestemmingsplan een regeling op die het kappen en rooien van houtsingels 

verbiedt binnen de gebiedsbestemmingen. Uitzondering hierop is het kappen 

van houtsingels bij een nieuwe ontwikkeling waar een goedgekeurd erfinrich-

tingsplan aan ten grondslag lig.  

 

In het buitengebied liggen meerdere karakteristieke panden, een aantal zijn 

zelfs rijksmonument. De Rijksstraatweg (en dan met name daaraan gelegen 

panden en tuinen) maakt bovendien deel uit van het beschermd dorpsgezicht. 

Ook komt in het gebied een aantal gemeentelijke monumenten voor.  

Rijksmonumenten genieten een beschermende status vanuit de monumenten-

wet. Dat is echter niet het geval voor de overige karakteristieke panden. Om 

de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van de panden te waar-

borgen als wezenlijk onderdeel van de kwaliteiten van het landelijk gebied 

kiest de gemeente ervoor alle karakteristieke panden (inclusief de monumen-

ten) van een aanduiding te voorzien in het bestemmingsplan. Aan deze aandui-

ding kunnen vervolgens nadere regelingen worden verbonden, waarbij kan 

worden gedacht aan een omgevingsvergunningplicht ingeval van voorgenomen 

sloop of verbouw.   

 

A r ch e o lo g i e  

Het merendeel van het archeologisch erfgoed is onzichtbaar en is daardoor 

zeer kwetsbaar voor ruimtelijke ontwikkelingen die met bodemingrepen ge-

paard gaan. Archeologische waarden zijn onvervangbaar en niet te compense-

ren. Om deze reden is het belangrijk om enkele beschermende maatregelen te 

nemen. 
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Waar de archeologische waarden dermate hoog zijn, bijvoorbeeld de op de 

Archeologische MonumentenKaart aangegeven terreinen, zal met een dubbel-

bestemming Waarde - Archeologie het archeologisch belang worden be-

schermd.  

Het spreekt voor zich dat de daadwerkelijke regeling in het bestemmingsplan 

in overeenstemming zal zijn met het gemeentelijke archeologiebeleid (met 

bijbehorende Archeologische waardenkaart) 

6 . 3   

L a n d b o u w  

Van oudsher is de agrarische bedrijvigheid een van de belangrijkste vormen 

van grondgebruik. Inmiddels is het aandeel van de landbouw in het buitenge-

bied teruggedrongen door de opkomst van het wonen in het buitengebied en 

ontwikkelingen op het vlak van de natuur en landbouw. 

De gemeente kiest er voor om de bedrijven die nog wel een volwaardig be-

staan uit de agrarische functie halen een goede, stabiele toekomst te bieden. 

De ingezette landinrichting in het zuidelijke deel van de gemeente is daar ook 

op gericht. 

Een belangrijk deel van de huidige agrarische sector in Haren bestaat daar-

naast uit hobbymatige beoefening van de agrarische functie en als nevenfunc-

tie bij de woning. De gemeente wil deze hobbyboeren faciliteren. Ze bepalen 

immers voor een belangrijk deel het landschappelijk beeld. Concreet kan ge-

dacht worden aan een op te nemen wijzigingsbevoegdheid waarmee vrijgeko-

men agrarische panden kunnen worden omgezet in woonbestemmingen. 

 

In het bestemmingsplan zal onderscheid worden gemaakt tussen grondgebon-

den (akkerbouw en melkveehouderij) en niet-grondgebonden bedrijven (inten-

sieve veehouderijbedrijven). Dit is nodig om een goede invulling te kunnen 

geven aan het provinciale beleid.  

6 . 3 . 1   

O m v a n g  b o u w p e r c e l e n  

Een van de hoofdthema's in het buitengebied is de omvang van agrarische 

bouwblokken. Er doet zich momenteel een aanzienlijke schaalvergroting voor 

in de agrarische sector. Delen van de gemeente lenen zich voor het geven van 

ruimte voor deze schaalvergroting. 

Niet alleen bij de voorbereiding van de kadernota, maar ook in het kader van 

een aantal andere overlegsituaties wordt gesproken over de omvang van agra-

rische bouwblokken en de planologische regeling daarvan; op veel plaatsen 

wordt gewerkt met de gebiedsgerichte maatwerkbenadering (ook wel 'keuken-

tafelbenadering') bij vergroting van agrarische bouwblokken.  

 

Los van de huidige ontwikkelingen is het goed het bestaande beleid op dit punt 

te bezien. Op rijksniveau worden geen uitspraken gedaan over de omvang van 
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bouwblokken. De in 2004 opgestelde Nota agrarische bouwblokken en land-

schap, pilot regio Noord, is vertaald naar het nieuwste provinciale beleid. Het 

provinciale beleid komt er kort gezegd op neer dat gebieden zijn aangewezen: 

- met schaalvergrotingsmogelijkheden; 

- met beperkte schaalvergrotingsmogelijkheden; 

- waar geen schaalvergrotingsmogelijkheden aanwezig zijn. Hierbij gaat 

het met name om gebieden in de omgeving van (wierden)dorpen. 

 

Het hiervoor beschreven provinciale beleid kent een hoog abstractieniveau; 

een nadere uitwerking en begrenzing is derhalve nodig. In het navolgende 

vindt de bedoelde concretisering plaats. Op de functiekaart van de provinciale 

Omgevingsplan is het merendeel van de gemeente Haren aangegeven als een 

gebied met de combinatie landbouw en natuur. Deze aanduiding geeft al aan 

dat bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw nadrukkelijk rekening 

moet worden gehouden met de andere aanwezige functies, natuur in het bij-

zonder. 

 

Uit de Omgevingsverordening blijkt daarnaast dat de provincie enerzijds het 

belang van de landbouwsector voor de provincie erkent als belangrijke econo-

mische motor, maar anderzijds ook het landschappelijk kapitaal wil behouden. 

Ter bescherming van de landschappelijke kwaliteit wil de provincie een maxi-

maal bouwperceel van 1 ha toestaan. In overleg met de provincie kan het op-

pervlak door het college van Gedeputeerde Staten worden vergroot tot 2 ha.  

 

Vertrekpunt voor de gemeente bij vormt dan ook een maximaal oppervlak van 

1 ha bij recht voor een bouwperceel, tenzij in de huidige situatie al een groter 

oppervlak is bebouwd. De gemeente zal in het kader van de totstandkoming 

van het bestemmingsplan maatwerk per bedrijf leveren. Het provinciale beleid 

geldt daarbij als maximum.  

De bouwpercelen zullen in de vorm van concreet begrensde bestemmin-

gen/aanduidingen in de verbeelding worden aangegeven. 

6 . 3 . 2   

U i t b r e i d i n g  v a n  h e t  a g r a r i s c h  b o u w p e r c e e l  

In de voorgaande paragraaf is ingegaan op de omvang van bouwpercelen bij 

recht. Hoewel een maatwerkbenadering wordt gekozen, bestaat de mogelijk-

heid dat een agrariër gedurende de looptijd van het bestemmingsplan onvol-

doende ontwikkelingsruimte heeft binnen het vastgelegde bouwperceel.  

Agrarische bedrijven die zich verder willen ontwikkelen, hebben vaak behoefte 

aan uitbreiding of nieuwbouw van bedrijfsgebouwen.  

Naast de afwegingen en kaders uit deze nota speelt bij deze afweging tot uit-

breiding ook het vigerende bestemmingsplan Buitengebied een rol. In dit be-

stemmingsplan is een uitbreiding opgenomen van het bouwperceel tot 2 ha, 

hoewel door Gedeputeerde Staten daar destijds goedkeuring aan is onthouden. 

Aan deze uitbreiding zijn wel voorwaarden verbonden, waaronder een afwe-
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ging ten aanzien van milieuconsequenties en aantasting van landschappelijke 

waarden. 

 

De gemeente wil ook bij een eventuele vergroting van het bouwperceel maat-

werk leveren, zodat een goede afweging kan worden gemaakt op het vlak van 

landschap, milieu en hinder voor andere functies, altijd met het oog op een 

duurzaam gebruik van het landelijk gebied. Dat past ook in de lijn van het 

provinciaal beleid. Binnen het bestemmingsplan wil de gemeente via een wij-

zigingsbevoegdheid een vergroting van het bouwperceel tot 1,5 ha toestaan. 

Daartoe zal de gemeente in de regels bij een uitbreiding van het bouwperceel 

onder andere de volgende voorwaarden opnemen: 

- overleggen van een door de gemeente goedgekeurd erfinrichtings-

plan conform de richtlijnen uit de kadernota en op basis van de 

principes zoals die in het beeldkwaliteitsplan zijn vastgelegd; 

- respecteren van de bestaande landschappelijke, cultuurhistorische 

en natuurlijke waarden (bovengronds en ondergronds) en struc-

turen; 

- respecteren van het aanwezige macro- dan wel microreliëf; 

- geen uitbreiding van het bouwperceel op essen; 

- geen uitbreiding van het bouwperceel binnen de grenzen van de Na-

tura 2000-gebieden Drentsche Aa en Zuidlaardermeergebied.  

 

Een eventuele vergroting naar 2 ha is hooguit in uitzonderlijke gevallen aan de 

orde. Hiervoor dient een ontheffing bij de provincie te worden aangevraagd. In 

dergelijke voorliggende gevallen zal daarvoor vervolgens een eigen bestem-

mingsplanprocedure worden gevolgd. 

 

Samengevat ziet de bouwblokkenregeling er als volgt uit. 

 

Bij recht - Maatwerk per bedrijf 

- Maximaal 1 ha, dan wel bestaand (indien groter) 

Uitbreiding - Tot 1,5 ha via wijzigingsbevoegdheid 

- Via (gemeentelijke) keukentafelbenadering 

Verdere vergroting - Meer dan 1,5 ha via ontheffing provincie 

- Via zelfstandig bestemmingsplan 

6 . 3 . 3   

B o u w e n  b u i t e n  h e t  a g r a r i s c h  b o u w p e r c e e l  

Zoals aangegeven aan het begin van dit hoofdstuk, bepaalt de omvang van het 

bouwperceel in hoge mate de ruimte die de agrariër heeft om bij recht te 

ondernemen. In het vigerende bestemmingsplan buitengebied is een mogelijk-

heid opgenomen om buiten het bouwperceel bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, op te richten die ten dienste staan van de uitvoering van het agrarisch 

bedrijf, mest- en sleufsilo’s uitgezonderd. Het bouwen van gebouwen is niet 

toegestaan. 
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In de provinciale verordening wordt bouwen buiten het bouwperceel uitgeslo-

ten. Het bouwen of oprichten van bijvoorbeeld mest-, sleuf- en torensilo’s 

buiten het bouwperceel is (zonder ontheffing van de verordening, dan wel op 

grond van nadere provinciale regelingen) dan ook niet mogelijk.  

Dit sluit aan bij de ambitie van de gemeente. Gezien de hoge landschappelijke 

waarden en de diversiteit aan functies in het buitengebied wil de gemeente 

zeer terughoudend omgaan met het bouwen buiten het bouwperceel. De ge-

meente kiest ervoor om de bestaande regeling over te nemen, waarbij de 

maximale hoogte van bouwwerken wordt teruggebracht van 10 m naar 6 m om 

een te grote impact op het landschap te voorkomen.  

 

Daarnaast kiest de gemeente ervoor om deze mogelijkheid alleen op de Honds-

rug toe te staan (met daarbij de aantekening dat rekening wordt gehouden 

met het aparte regiem dat geldt in de bergingsgebieden). De openheid van de 

Drentsche Aa en de Hunzelaagte vraagt extra voorzichtigheid. Ook essen wor-

den uitgesloten van deze bouwmogelijkheid. 

6 . 3 . 4   

N i e u w v e s t i g i n g  v a n  a g r a r i s c h e  b e d r i j v e n  

De agrarische sector kent veel dynamiek. Een van de behoeftes die daarin kan 

ontstaan is de vestiging van een agrarisch bedrijf op een nieuwe locatie. Deze 

behoefte komt veelal voort uit de wens tot het situeren van het bedrijf naar 

een locatie die gunstig(er) ligt ten opzichte van de percelen cultuurgrond, dan 

wel ter oplossing van milieuproblemen (bijvoorbeeld vanwege situering in een 

bestaand bebouwingslint). 

 

In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied uit 1990 is onder een wijzi-

gingsbevoegdheid de mogelijkheid opgenomen voor de nieuwvestiging van een 

agrarisch bedrijf. Aan deze nieuwvestiging zijn voorwaarden ten aanzien van 

de omvang (maximaal 2 ha) en de aantasting van landschappelijke en natuur-

lijke waarden en waterwinning opgenomen. 

 

In de provinciale verordening wordt aangegeven dat nieuwvestiging van agrari-

sche bedrijven niet wordt toegestaan, tenzij sprake is van een duurzaam en 

volwaardig agrarisch bedrijf binnen de provinciegrenzen, waarvan de bedrijfs-

voering (juist) op de nieuwe locatie ook op de lange termijn in stand kan wor-

den gehouden. Bovendien wordt aan de nieuwvestiging alleen medewerking 

verleend bij: 

- uitplaatsing uit de ecologische hoofdstructuur 

- uitplaatsing uit het lint van Midwolda, in verband met de aanleg van een 

vaarverbinding 

- uitplaatsing vanwege ruimtegebrek of milieuhinder 

- een specifieke taakstelling.  

Aan de keuze van de locatie ligt een goede analyse van de ruimtelijke kwaliteit 

en de duurzaamheid ten grondslag. 
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Gezien de ontwikkelingen in de agrarische sector in de gemeente (terugloop 

van het aantal volwaardige bedrijven) en gezien de multifunctionaliteit van 

het buitengebied, acht de gemeente haar buitengebied niet op voorhand ge-

schikt voor de nieuwvestiging van agrarische bedrijven. De gemeente kiest er 

dan ook voor om hiervoor geen regeling op te nemen in het bestemmingsplan 

buitengebied. Mocht er toch een verzoek komen voor de nieuwvestiging van 

een bedrijf dan wil de gemeente dat verzoek via een eigenstandige procedure 

behandelen. Daarbij zal de gemeente, net als bij de afweging voor andere 

functies en ontwikkelingen, de nieuwvestiging beoordelen op de effecten en 

inpassingsmogelijkheden op het vlak van landschap, milieu en hinder voor an-

dere functies. De gestelde toetsingskaders in de vorige hoofdstukken vormen 

daarbij de leidraad. De gemeente wil daarbij op voorhand aangeven dat ze 

onwelwillend staat tegenover nieuwvestiging in de Hunzelaagte of in het 

Drentsche Aa-gebied.  

6 . 3 . 5   

T w e e d e  b e d r i j f s w o n i n g e n  

Zowel in het vigerende bestemmingsplan buitengebied als in de provinciale 

omgevingsplan wordt de bouw van een tweede bedrijfswoning uitgesloten. 

Tweede bedrijfswoningen (op termijn) leiden vaak tot een niet-functionele 

verstening van het buitengebied. Op den duur worden ze vaak in gebruik ge-

nomen als burgerwoning. Daarnaast kunnen tweede bedrijfswoningen in mili-

eutechnisch opzicht een belemmering vormen voor de ontwikkeling en uitbouw 

van nabijgelegen (grondgebonden) agrarische bedrijven. 

 

De provincie wil wel de mogelijkheid om in een tweede bedrijfswoning te 

voorzien als het agrarisch bedrijf een structureel volwaardig tweepersoonsbe-

drijf is. In de gemeente Haren komt dat nu niet voor en verwacht deze ontwik-

keling ook niet in de komende jaren.  

 

De gemeente kiest ervoor om aan te sluiten bij het vigerende bestemmingsplan 

buitengebied en tweede bedrijfswoningen niet mogelijk te maken in het nieu-

we bestemmingsplan voor het buitengebied. Als er toch een verzoek komt, kan 

de gemeente daarvoor een eigenstandige procedure starten. Een van de voor-

waarden die de gemeente zal hanteren, naast de gebruikelijke afweging ten 

aanzien van landschap en milieu, is dat de initiatiefnemer laat zien dat de 

tweede woning noodzakelijk is voor een duurzame bedrijfsvoering van het 

agrarisch bedrijf op de (middel)lange termijn. 

6 . 3 . 6   

M e s t v e r w e r k i n g  

Mestverwerking is sterk in opkomst. Onder mestverwerking wordt verstaan: 

'het behandelen van dierlijke mest door het toepassen van basistechnieken of 

combinaties daarvan, met als doel de aard, de samenstelling of de hoedanig-
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heid van dierlijke mest te wijzigen, zodat deze mest beter kan worden ge-

bruikt of geschikt wordt voor andere functies'.  

 

Er zijn verschillende vormen van mestverwerking, van individueel op het eigen 

agrarisch erf tot collectieve installaties met een meer industriële inslag. Voor 

de gemeente is het van belang te kunnen afwegen wanneer de mestvergisting 

als bedrijfseigen agrarische activiteit kan worden beschouwd.  

Belangrijk criterium is daarbij dat ofwel de mest zelf geproduceerd is en/of de 

mest wordt gebruikt op de tot het bedrijf horende gronden. Industriële vergis-

tingsinstallaties gebruiken de mest en grondstoffen van derden en verhandelen 

de meststoffen ook aan derden. 

 

De praktijk wijst uit dat een vergistingsinstallatie niet of nauwelijks rendabel 

kan draaien op de biomassa van uitsluitend het eigen bedrijf. De gemeente 

verwacht dan ook niet dat er veel behoefte zal bestaan aan deze vergisters. 

Aangezien het hier om een bedrijfseigen agrarische activiteit gaat, stelt de 

gemeente voor dergelijke installaties bij recht mogelijk te maken binnen het 

agrarisch bouwperceel (met als aantekening dat de bouw van een mestverwer-

kingsinstallatie omgevingsvergunningplichtig is). In het bestemmingsplan wor-

den wel voorwaarden opgenomen ten aanzien van de situering van 

mestvergistingsinstallaties, zoals ligging achter de achtergevel van het hoofd-

gebouw.  

 

Gemeenschappelijke installaties bieden de mogelijkheid om één mestverwer-

kingsinstallatie voor meerdere bedrijven te realiseren. Voor deze mestverwer-

kingsinstallatie is echter een zorgvuldige afweging per aanvraag nodig, al was 

het maar om de consequenties van de verkeersbewegingen in beeld te kunnen 

brengen. De gemeente wil hiervoor in het bestemmingsplan geen mogelijkheid 

bieden. Via een zelfstandig bestemmingsplan kan worden meegewerkt aan de 

realisering van dit type installaties. De gemeente wil daarbij op voorhand aan-

geven dat binnen de gemeente slechts weinig locaties geschikt zijn voor een 

dergelijke mestverwerkingsinstallatie. Bij de afweging spelen landschappelijke 

aspecten, milieu, veiligheid en bereikbaarheid een belangrijke rol. 

6 . 3 . 7   

V e r b r e d i n g  a g r a r i s c h  b e d r i j f  

Om een goed toekomstperspectief te kunnen houden in de agrarische bedrijfs-

voering, kiezen agrariërs met regelmaat voor verbreding van hun functie met 

nevenactiviteiten. Bijkomend voordeel is dat deze verbreding van functies de 

dynamiek en leefbaarheid van het landelijk gebied vergroot. 

Onder nevenactiviteiten verstaat de gemeente een breed spectrum op het 

gebied van toerisme en recreatie, (ondergeschikte en aan het bedrijf gelieerde 

vormen van) detailhandel, educatie, zorg en dergelijke. In concrete zin valt te 

denken aan zaken als bed and breakfast, verkoop van streekproducten, thee-

tuinen et cetera. 
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De provincie wil milieuvriendelijke productie, agrarisch natuurbeheer, biolo-

gische landbouw en het verbouwen van streekeigen producten stimuleren. De 

provincie richt zich daarbij onder meer op de ontwikkeling van nevenactivitei-

ten, zoals natuur-, landschaps- en waterbeheer, agrotoerisme, welzijnszorg en 

energieopwekking in combinatie met extensivering van de agrarische produc-

tie. Vooral in gebieden met hoge natuur- en landschapswaarden liggen moge-

lijkheden voor de landbouw om in te zetten op een productiewijze met 

aanvullende inkomsten uit nevenactiviteiten. 

 

Het buitengebied van de gemeente Haren is in het licht van de provinciale 

beleidsuitgangspunten dus bij uitstek geschikt voor verbreding van de agrari-

sche sector, meer dan voor verdieping en opschaling. De gemeente sluit zich 

daar bij aan. Nevenfuncties bieden dus goede mogelijkheden voor een duur-

zame, stabiele agrarische bedrijfsvoering. De gemeente wil dan ook in navol-

ging van de uitgangspunten van de provincie nevenactiviteiten bij het agrarisch 

bedrijf mogelijk maken. Uitgangspunt voor het toestaan van nevenactiviteiten 

is dat er een goede afstemming is met omliggende functies om hinderwerking 

te voorkomen, de agrarische uitstraling van het betreffende bedrijf gewaar-

borgd blijft (het betreffen immers nevenactiviteiten) en dat een goede land-

schappelijke inpassing is verzekerd onder andere door: 

- eventuele voor de nevenfunctie benodigde gebouwen ondergeschikt zijn 

in vorm en maatvoering; 

- buitenopslag zoveel mogelijk te voorkomen en in ieder geval uit het 

zicht plaatsen, zodat een verrommeling van het landschapsbeeld niet 

zal optreden; 

- de overhandiging van een door de gemeente goedgekeurd erfinrichtings-

plan conform de richtlijnen uit de kadernota en op basis van de princi-

pes zoals die in het beeldkwaliteitsplan zijn vastgelegd. 

 

Uit het vorenstaande blijkt dat de gemeente dus niet kiest voor een limitatieve 

lijst met toegestane nevenactiviteiten, maar koerst op een goede afstemming 

van de nevenfunctie op omliggende functies (geen hinder) en inpassing van de 

nevenfunctie in het landschap. Daarom zullen nevenactiviteiten via een afwij-

king mogelijk worden gemaakt in het bestemmingsplan. Aan de verkoopopper-

vlakte van detailhandel zal een maximum inpandig oppervlak worden 

verbonden van 120 m2 om ongewenste grootschaliger vormen van detailhandel 

in het buitengebied te voorkomen.  

6 . 3 . 8   

B o o m - ,  f r u i t -  e n  h o u t t e e l t  

Boomteelt, fruitteelt, houtteelt en teelt van andere opgaande meerjarige 

beplanting zijn agrarische activiteiten die, met name in het open landschap, 

nogal wat ruimtelijke gevolgen kunnen hebben. Deze teeltsector heeft echter 

gunstige economische perspectieven. Dit roept de vraag op waar en in welke 

mate de gemeente aan deze agrarische tak ontwikkelingsruimte kan en wil 

bieden, rekening houdend met de landschappelijke kwaliteiten. De gemeente 
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wijst erop dat de teelt van maïs wordt gerekend tot seizoensgebonden teelten 

en derhalve niet valt onder ‘meerjarige opgaande beplanting’. Aan de teelt 

van maïs kunnen en zullen geen nadere eisen worden gesteld.  

 

Uit deze kadernota en ook uit het LOP blijkt dat de gemeente de ontwikkeling 

van functies afstemt op de inpassingsmogelijkheden in het landschap. De open 

gebieden van de Hondsrug, Drentsche Aa en de Hunzelaagte acht de gemeente 

dan ook niet geschikt voor hoogopgaande teelten. Hout-, boom- en fruitteelt 

worden in deze gebieden dan ook uitgesloten. 

 

Ook de essen worden van oudsher gekenmerkt door hun openheid. Teelt van 

opgaande gewassen is dan ook niet passend. De huidige situatie is echter an-

ders. Juist op en rond de Glimmeres liggen nu boomkwekerijen. De gemeente 

wil deze kwekerijen faciliteren en het bestaande areaal aan boomteelt opne-

men in het bestemmingsplan. Uitbreiding en nieuwvestiging van boomteelten 

wordt op de essen echter niet toegestaan. 

 

Het vorenstaande betekent dat met name aansluitend aan meer besloten ge-

bieden ruimte kan worden gezocht voor opgaande vormen van boom-, hout- en 

fruitteelt. Het gaat bij dit alles om bedrijfsmatige teelten. De gemeente acht 

het ongewenst dat de tuinen bij woonpercelen worden ingericht als boom- of 

fruitkwekerij. Door in deze gebieden te werken met een vergunningenstelsel 

voor de aanleg van opgaande teelten heeft de gemeente per initiatief een 

afwegingsmoment zodat maatwerk kan worden geboden. Aan de productie van 

laagopgaande (fruit)teelten wil de gemeente geen beperkingen stellen.  

6 . 3 . 9   

P a a r d e n h o u d e r i j e n  

Paardenhouderijen komen in verschillende vormen voor in het landelijk ge-

bied. Daarbij kunnen productiegerichte paardenfokkerijen worden onderschei-

den, met een sterke bedrijfsmatige inslag, maar ook hobbymatige 

paardenhouderijen gericht op stalling en recreatieve activiteiten. Paardenhou-

derijen zijn daarom niet gemakkelijk bij een van de andere functies in het 

landelijk gebied onder te verdelen. Bovendien is het een sector die sterk in 

opkomst is in het landelijk gebied. Er is dan ook gekozen om de paardenhoude-

rijen in deze aparte paragraaf samen te brengen. 

 

De zogenoemde ‘verpaarding’ van het landschap ziet de gemeente zich vooral 

voltrekken op de Hondsrug. Dat gebied is in de ogen van de gemeente ook het 

meest geschikt voor deze functie.  

De gemeente ziet in de paardenhouderij ook een waardevolle drager voor de 

leefbaarheid en economische vitaliteit van het platteland. Paardenhouderijen 

kunnen zowel als hoofd- dan wel als nevenfunctie een plek krijgen in het lan-

delijk gebied. De inzet van de gemeente is er echter wel op gericht om paar-

denhouderijen en alle bijbehorende faciliteiten op een goede wijze in te 

passen in het landschap. Zo is de vormgeving van het erf afgestemd op de 
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kenmerken van de streek. Daarnaast mag de vestiging van paardenhouderijen 

geen onevenredige hinder veroorzaken voor de bestaande omgeving.  

Ook staat de gemeente niet op voorhand negatief tegenover uitbreiding van 

bestaande paardenhouderijen. De gemeente verbindt echter wel voorwaarden 

aan de uitbreidingsmogelijkheden: het erf wordt landschappelijk goed inge-

past, er is zicht op een duurzame voortzetting van het bedrijf ter plaatse en 

de uitbreiding mag geen negatieve consequenties hebben voor milieuwaarden, 

zoals natuurgebieden en waterwingebieden. 

 

Zoals eerder al is aangegeven, is er geen eenduidige vorm van paardenhoude-

rij. De gemeente Haren maakt onderscheid tussen bedrijfsmatige en hobbyma-

tige paardenhouderij. Binnen de bedrijfsmatige paardenhouderij wordt 

bovendien nog een onderscheid gemaakt in productie- en gebruiksgerichte 

paardenhouderij. In het navolgende schema is deze indeling nog verduidelijkt. 

 

 

 

B e d r i j f s m a t i g e ,  p r o d u c t i e g e r i ch t e  p a a r d e n h o u d er i j  

De gemeente kiest ervoor om in navolging van de provinciale omgevingsplan de 

bedrijfsmatige, productiegerichte paardenhouderij gelijk te schakelen met de 

landbouw. In dit geval is immers sprake van een grondgebonden agrarisch 

(productie)bedrijf. In deze categorie vallen onder andere paardenfokkerijen en 

paardenmelkerijen.  

 

B e d r i j f s m a t i g e ,  g e b r u i k s g e r i ch t e  p aa r d en h o u d er i j   

De gebruiksgerichte paardenhouderij bestaat uit bedrijven die gericht zijn op 

het houden, stallen en africhten van paarden of juist gericht zijn op het ont-

plooien van recreatieve activiteiten, zoals maneges.  

 

Voor deze vormen van paardenhouderij zoekt de gemeente een balans tussen 

de economische ontwikkelingsmogelijkheden en de inpassing in het landschap 

(de ruimtelijke kwaliteit). In de ontwikkelingsmogelijkheden in het bestem-

mingsplan komt deze balans terug door voorwaardelijke bepalingen op te ne-
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men ten aanzien van de inpassingskwaliteit in de omgeving. De gebruiks-

gerichte bedrijven worden voorzien van de bestemming paardenhouderij. 

 

Maneges vormen een bijzondere categorie binnen de paardenhouderijen. Zij 

trekken relatief veel mensen en verkeer aan, kenmerken zich vaak door grote 

bouwvolumes en zijn daarentegen qua grondareaal relatief klein. De ruimtelij-

ke uitstraling van maneges rechtvaardigt een aparte bestemming/aanduiding 

met bijbehorende regeling in het bestemmingsplan. 

 

N i e u w v es t i g i n g  

Ten aanzien van de nieuwvestiging van gebruiksgerichte paardenhouderijen 

geeft de provincie Groningen aan dat daarvoor vooral mogelijkheden zijn in 

vrijkomende agrarische bebouwing. Als er toch sprake is van de vestiging op 

een nieuwe locatie, dan stellen de kwaliteiten en waarden van het buitenge-

bied de voorwaarden aan ontwikkelingsmogelijkheden.  

 

Het huidige gemeentelijke bestemmingsplan voor het buitengebied heeft alle 

paardenhouderijen ondergebracht onder de bestemming ‘bijzondere agrarische 

bedrijven’. Het vigerende bestemmingsplan voorziet niet in nieuwvestiging 

maneges en paardenhouderijen. Maneges en paardenhouderijen kunnen slechts 

gerealiseerd worden met een nieuw bestemmingsplan. 

 

De gemeente kiest ervoor om in het bestemmingsplan onderscheid te maken 

tussen maneges en de overige gebruiksgerichte paardenhouderij. Nieuwvesti-

ging van gebruiksgerichte paardenbedrijven in het kader van het beleid voor 

vrijkomende agrarische bedrijven is mogelijk via een wijzigingsbevoegdheid 

voor het college in het bestemmingsplan. Wat betreft de bebouwingsmogelijk-

heden voor de bestemming paardenhouderijen wordt uitgegaan van maximaal 

400 m
2
 aan bijgebouwen ten behoeve van gebruiksgerichte paardenhouderijen, 

dan wel de op het perceel aanwezige en vergunde bijgebouwen indien dit 

meer is dan 400 m
2
.  

 

Algehele nieuwvestiging kan slechts via het opstellen van een nieuw bestem-

mingsplan, net als de (nieuw)vestiging van maneges. Op deze manier kan de 

gemeente per aanvraag een eigen afweging maken. Gezien de huidige land-

schappelijke karakteristiek en de spreiding van functies zal de nieuwvestiging 

van gebruiksgerichte paardenhouderij (inclusief maneges) niet worden toege-

staan in het gebied van de Drentsche Aa en in de Hunzelaagte. Bij het al dan 

niet toestaan van de nieuwvestiging spelen onder meer de volgende afwegin-

gen een rol: 

- afstemming op natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke 

waarden; 

- afstemming op functies in de directe omgeving 

 

Voor maneges in het bijzonder geldt nog dat de gemeente vindt dat ze vanwe-

ge hun afhankelijkheid van bezoekers nabij de kernen gelegen moeten zijn en 

bovendien aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan: 
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- een goede bereikbaarheid; 

- spreiding van maneges in gemeente; 

- aansluiting bij routenetwerken in landelijk gebied.  

 

In navolgend schema is het beleid ten aanzien van paardenhouderijen samen-

gevat. 

 

Bedrijfstype Regeling 

Productiegericht Geen aanvullende regeling nodig in bestemmingsplan. Pro-

ductiegerichte paardenbedrijven vallen onder de bestem-

ming ‘grondgebonden agrarisch bedrijf’ 

Gebruiksgericht - Paardenhouderij: Geen mogelijkheden algehele nieuwves-

tiging. Op vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties vesti-

ging via het VAB-beleid mogelijk 

- Manege: alleen mogelijk na bestemmingsplanwijziging 

 

H o b b ym a t i g e  p a a r d en h o u d er i j  

Veel mensen gaan in het buitengebied wonen vanwege ruimtevragende hob-

by’s. Het in hobbymatige sfeer houden van paarden wint sterk aan populari-

teit. Uiteraard bestaat daartegen in principe geen bezwaar, zeker niet indien 

daarvoor gebruik wordt gemaakt van bestaande voormalige agrarische be-

drijfsbebouwing.  

De invloed op het landschappelijk beeld en de omvang van de hobbymatige 

paardensector is echter dermate groot dat de gemeente regulering op dit vlak 

gewenst vindt. Het vertrekpunt van de gemeente is daarbij dat de ontwikke-

lingsmogelijkheden voor het hobbymatig houden van paarden beperkt zijn, 

altijd als nevenfunctie plaatsvinden bij de woonbestemming en de te leveren 

kwaliteitsimpuls voor het landschap hoog is.  

 

De gemeente stelt voor het hobbymatig houden van (eigen) paarden bij recht 

onder de woonbestemming mogelijk te maken. Indien de paardenhobby binnen 

de bestaande bebouwing kan worden uitgeoefend, bestaat daartegen geen 

bezwaar. Voor de aanleg van bijbehorende faciliteiten als paardenbakken en 

longeercirkels of extra opstallen, stelt de gemeente wel kwaliteitseisen. Het 

zijn immers juist deze faciliteiten die landschappelijk gezien de meeste im-

pact hebben. 

 

P a a r d en b ak k e n  

Op een erf van een paardenhouderij zijn (afhankelijk van het type paarden-

houderij) naast de bebouwing diverse faciliteiten aanwezig voor de uitoefening 

van het bedrijf, zoals een paardenbak, paddocks, trainingsmolen en een 

longeercirkel. Veel voorkomend in het landelijk gebied en veel besproken van-

wege de kenmerkende verschijningsvorm zijn paardenbakken. Door lintaf-

rasteringen, verlichtingsmasten en een zanderige bodem zijn het opvallende 

elementen in het landelijk gebied.  

De gemeente vindt dat al deze faciliteiten op een goede wijze op het erf en in 

het landschap moeten worden ingepast. Regulering via het bestemmingsplan is 

dan ook gewenst. De inventarisatie (welke ten behoeve van het bestemmings-
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plan zal worden uitgevoerd) zal alle aanwezige paardenbakken in beeld bren-

gen.    

 

De gemeente ziet paardenbakken als onderdeel van het erf. Daarbij stelt de 

gemeente dat de inpassing van paardenbakken dan ook als onderdeel van het 

(agrarisch) erf wordt vormgegeven. Nieuwe paardenbakken kunnen ook alleen 

op of aangrenzend aan het erf worden gerealiseerd. Zowel bij de bedrijfsmati-

ge als de hobbymatige paardenhouderij wordt voor de realisatie van een paar-

denbak een erfinrichtingsplan gevraagd.  

 

Met betrekking tot paardenbakken is door de gemeente sectoraal beleid ge-

formuleerd. In de betreffende regelgeving maakt de gemeente onderscheid 

tussen bedrijfsmatige en hobbymatige paardenhouderijen. Voor het bedrijfs-

matig houden van paarden (bestemmingen 'grondgebonden agrarisch bedrijf', 

'paardenhouderij' en 'manege') beschouwt de gemeente het hebben van een 

paardenbak als bij recht toegestaan binnen de bestemming, mits het binnen 

het bouwperceel past en aan de overige randvoorwaarden voldoet. Voor be-

drijfsmatig houden van paarden worden tevens ruimere maten aangehouden 

dan bij hobbymatig. 

Voor het hobbymatig houden van paarden kan (onder voorwaarden) een paar-

denbak worden toegestaan na afwijking van het bestemmingsplan.  

 

Lichtuitstraling en lichthinder in het landelijk gebied wordt vaak als storend 

ervaren. De gemeente wil lichthinder dan ook zoveel mogelijk voorkomen.  

6 . 3 . 1 0   

V r i j k o m e n d e  a g r a r i s c h e  b e b o u w i n g  

In de gemeente Haren is het aantal volwaardige agrarische bedrijven de afge-

lopen tien jaar sterk teruggelopen. Hergebruik van de agrarische bebouwing is 

een ontwikkeling waar de gemeente dan ook regelmatig mee wordt geconfron-

teerd.  

 

Met betrekking tot het hergebruik van voormalige agrarische bedrijven is in het 

huidige provinciale omgevingsbeleid opgenomen dat nieuwe activiteiten bin-

nen de bestaande bebouwing plaats moeten vinden. Bij de suggestie van pas-

sende functies beperkt de provincie zich ook tot die functies die geen 

milieuconsequenties met zich meebrengen, zoals wonen, hobbymatige agrari-

sche activiteiten, recreatie, zorgfuncties, kunstzinnige en culturele activitei-

ten, kleinschalige bedrijvigheid, opslag en dienstverlening. Detailhandel is 

alleen toegestaan als streekeigen agrarische producten worden verkocht. 

 

De gemeente stelt zich terughoudend op ten aanzien van het hergebruik van 

agrarische bebouwing. Enerzijds wil de gemeente voorkomen dat karakteristie-

ke bebouwing verloren gaat, maar anderzijds wil de gemeente een wildgroei 

aan functies in het landelijk gebied voorkomen. Het hergebruik van vrijkomen-

de agrarische bebouwing zal in de bestemmingsplanregels dan ook worden 
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gekoppeld aan een wijzigingsbevoegdheid voor het college, zodat steeds een 

passende afweging kan worden gemaakt.  

 

De gemeente wil daarom in het kader van het VAB-beleid de volgende uit-

gangspunten hanteren: 

- de bedrijfsactiviteiten moeten binnen de bestaande gebouwen plaats 

vinden. Dit kan zowel het hoofdgebouw zijn of een al dan niet vrij-

staand bijgebouw. 

- ook na vestiging van de bedrijfsactiviteiten moet een woonfunctie be-

houden blijven. 

- het gebruik en de opzet van het erf wordt inzichtelijk gemaakt in een 

door de gemeente goedgekeurd erfinrichtingsplan conform de richtlij-

nen uit de kadernota en op basis van de principes zoals die in het beeld-

kwaliteitsplan zijn vastgelegd. 

- er moet sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing van de 

bedrijfsactiviteiten. Er mag geen aantasting van landschappelij-

ke/natuurlijke waarden plaatsvinden. In het op te stellen inrichtingsplan 

dient hier aandacht aan besteed te worden. 

- buitenopslag wordt niet toegestaan; incidentele buitenopslag kan 

slechts via een afwijking worden toegestaan en dient op een goede wij-

ze op het erf te worden ingepast.  

- detailhandel is slechts toegestaan in ondergeschikte vorm en moet een 

directe relatie hebben met de hoofdactiviteit. Om de ondergeschiktheid 

qua ruimtegebruik te garanderen wordt uitgegaan van maximaal bruto-

vloeroppervlak van 120 m
2
 ten behoeve van een detailhandelsfunctie. 

- nieuwe functies mogen geen lichthinder met zich meebrengen, ook niet 

in de vorm van lichtreclame. 

- er dient geparkeerd te worden op eigen terrein, welke deel moeten 

maken van het inrichtingsplan; 

- de functieverandering mag niet leiden tot conflicten met bestaande 

functies. Zo moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat de bedrijfsvoe-

ring van agrariërs wordt gehinderd door een omzetting van agrarisch 

naar wonen. 

- de bestaande infrastructuur moet berekend zijn op de nieuwe activiteit, 

dit houdt in dat er geen sprake mag zijn van onevenredige verkeersaan-

trekkende werking. 

6 . 4   

R e c r e a t i e  e n  t o e r i s m e  

A l g em e e n  

In het buitengebied van Haren is het toeristisch-recreatief aanbod vooral ge-

richt op dagrecreatie en in beperkte mate op verblijfsrecreatie en kleinschali-

ge verblijfsrecreatie. De grootschalige verblijfsrecreatiegebieden bevinden 

zich vooral buiten het plangebied aan het Paterswoldsemeer. 
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V e r b l i j f s r e c r e a t i e  

Zoals eerder in deze kadernota vermeld, is het aantal verblijfsrecreatieve 

voorzieningen in de gemeente beperkt. De bestaande verblijfsrecreatieve ac-

commodaties (terreinen met meer dan 15 plaatsen) zullen een passende be-

stemming krijgen.  

 

De nieuwvestiging van verblijfsrecreatieterreinen vraagt een goede ruimtelijke 

afweging. Het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmings-

plan voor het buitengebied doet in de ogen van de gemeente onvoldoende 

recht aan deze noodzakelijke afweging. Daarom zal de gemeente in het be-

stemmingsplan Buitengebied geen regeling opnemen voor nieuwvestiging van 

verblijfsrecreatieve terreinen. Indien zich een concreet verzoek aandient bij 

de gemeente, zal dit via een zelfstandig bestemmingsplan moeten worden 

gerealiseerd. Daarbij wil de gemeente op voorhand aangeven dat nieuwe ver-

blijfsrecreatie bij voorkeur op de Hondsrug wordt ontwikkeld. De Drentsche Aa 

en de Hunzelaagte acht de gemeente op basis van hun hoge waarden voor 

landschap, natuur en milieu ongeschikt. 

 

K l e i n s c h a l i g e  v e r b l i j f s r e c r e a t i e  

In het buitengebied van de gemeente (het Paterswoldsemeer uitgezonderd) 

zijn momenteel twee kleinschalige kampeerterreinen aanwezig. Het gaat 

daarbij om terreinen met maximaal 15 plaatsen welke gedurende een deel van 

het jaar in gebruik zijn (onder de Wet op de openluchtrecreatie werden deze 

terreinen aangemerkt als ‘kamperen-bij-de-boer-terreinen). Uit de recreatie-

nota van de gemeente blijkt dat de gemeente de ambitie heeft om ruimte te 

bieden aan meer kleinschalige verblijfsrecreatie binnen het gemeentelijk 

grondgebied, passend bij de Harense kwaliteiten van natuur, landschap, klein-

schaligheid en exclusiviteit.  

 

Hoewel de gemeente het kleinschalig kamperen niet meer wil reguleren dan 

noodzakelijk is, kiest de gemeente er voor om nieuwe vormen van kleinschalig 

kamperen niet bij recht mogelijk te maken, maar uit te gaan van een ‘ja, mits-

principe’, om zo een goede afweging te kunnen maken ten aanzien van natuur, 

landschap en milieu. Dat houdt in dat de gemeente in het bestemmingsplan 

uitgaat van de volgende beleidsuitgangspunten: 

- In de regels wordt in beginsel uitgegaan van een verbod op kleinschalige 

verblijfsrecreatie binnen de gehele gemeente. Er is een regeling opge-

nomen waarbij onder voorwaarden van dit verbod kan worden afgewe-

ken. Op deze manier kan ieder nieuw initiatief goed worden 

beoordeeld.  

- Binnen de gemeente komen situaties voor waar in geen enkel geval 

wordt afgeweken. Daarbij gaat het om Natura 2000-gebieden, gebieden 

die tot de Ecologische Hoofdstructuur worden gerekend en essen. 

- Afwijking van het bestemmingsplan is alleen mogelijk als aan specifieke 

randvoorwaarden op het gebied van situering, inrichting en gebruik kan 

worden voldaan, zoals: 
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- de afstand tot de erfgrens van nabijgelegen woningen dient mi-

nimaal 50 m te bedragen);  

- er dienst sprake te zijn van een goede landschappelijke inpassing, 

hetgeen dient te blijken uit een te overhandigen erfinrichtings-

plan. 

 

B e d  an d  b r e a k f a s t  

Uit de gemeentelijke recreatienota blijkt dat de vestiging van bed and break-

fastaccommodaties niet op problemen stuit, zolang de accommodaties zich 

binnen het hoofdgebouw bevinden en ondergeschikt zijn aan de woonfunctie. 

Deze voorwaarde geldt ook voor de nieuwvestiging van bed and breakfastac-

commodaties. De gemeente kiest er dan ook voor om deze vorm van overnach-

ting bij recht toe te staan bij de agrarische bestemming of woonbestemming, 

onder de hiervoor gestelde voorwaarde van vestiging in het hoofdgebouw. 

 

De gemeente wil daarom in het kader van de regeling voor aan huis gebonden 

beroepen en bedrijf de volgende uitgangspunten hanteren: 

- Parkeren dient op eigen erf plaats te vinden. 

- De bed and breakfastaccommodatie dient ondergeschikt te zijn aan de 

woonfunctie. 

- De uitstraling van de woning dient gehandhaafd te blijven. 

 

D ag r e c r e a t i e  

De provincie Groningen zet in op een verdere recreatief-toeristische ontwikke-

ling van de provincie. In het Provinciaal Omgevingsplan zijn de Hondsrug en de 

Drentsche Aa benoemd als belangrijke recreatiegebieden in de gemeente. 

Daarbij stelt de provincie dat ‘de routestructuren, de cultuurhistorisch, arche-

ologisch en landschappelijk waardevolle objecten en de natuurterreinen een 

stevige basis vormen voor dergelijke investeringen’. 

 

Het buitengebied van Haren bevat talloze routestructuren en dagrecreatieve 

voorzieningen. De gemeente kiest ervoor om bestaande voet-, fiets- en ruiter-

paden, picknickplaatsen, parkeervoorzieningen en gelijksoortige zaken net als 

in het vigerende plan weer mee te nemen binnen de gebiedsbestemmingen. 

Grotere dagrecreatieve voorzieningen, zullen een specifieke bestemming of 

aanduiding krijgen. 

 

Wat betreft uitbreiding of nieuwvestiging van dagrecreatieve voorzieningen 

verschillen de mogelijkheden per gebied. Uitbreiding in kwalitatieve zin wil de 

gemeente op voorhand nergens uitsluiten. Aan nieuwvestiging wil de gemeente 

vooral ruimte bieden op de Hondsrug en in beperkte mate in het gebied van de 

Drentsche Aa, waar de afstemming op natuurwaarden van groot belang is. 

Uiteraard dient bij meer grootschalige ontwikkelingen (waaronder wordt ver-

staan een ‘ontwikkeling die maat en schaal van het landschap ter plaatse te 

boven gaat’) een veelomvattende afweging te worden gemaakt. Aantasting van 

bijzondere (landschappelijke en ecologische) waarden dient te worden voor-

komen. Daarom wil de gemeente uitbreiding en/of nieuwvestiging van groot-



 

103.00.01.20.00 - Kadernota Buitengebied Haren - 27 april 2012 
 

78 

schalige dagrecreatieve voorzieningen koppelen aan een zelfstandige bestem-

mingsplanprocedure.  

 

Het stelsel van routes in de gemeente, zeker op de Hondsrug, is omvangrijk. 

De gemeente staat een vergroting van het routenetwerk dan ook niet voor. 

Desondanks kunnen er in het recreatieve netwerk ontbrekende routeschakels 

zijn die bijvoorbeeld een verbinding tussen twee kernen of recreatieve voor-

zieningen kunnen bewerkstelligen en daardoor een waardevolle toevoeging zijn 

in het routenetwerk. Daarom kiest de gemeente ervoor voor de uitbreiding en 

vernieuwing van dagrecreatieve routestructuren, in het bestemmingsplan een 

vergunningenstelsel op te nemen. Onder de vernieuwing van routestructuren 

valt niet het verharden van zandpaden. Dat wordt in het bestemmingsplan niet 

toegestaan. 

 

G o l fb aa n  

Het terrein van de golfbaan is gelegen op het landgoed de Poll en deels in de 

Besloten Venen. De activiteiten op het golfterrein zijn in samenhang met de 

landschappelijke waarden en natuurwaarden.  

Wel zijn er ook beperkingen in verband met de ligging nabij het Natura 2000-

gebied. Hierbij dient met name rekening te worden gehouden met lichthinder. 

 

In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied uit 1990 is een toegesneden 

bestemming opgenomen voor het golfterrein. Deze bestemming zal in het 

nieuwe bestemmingsplan zoveel mogelijk worden overgenomen. 

6 . 5   

W o n e n  

Het buitengebied van Haren is in belangrijke mate ook een woongebied. Van 

oudsher wordt er op de Hondsrug al gewoond en met het teruglopen van  het 

aantal agrarische bedrijven is de woonfunctie navenant toegenomen. Het bui-

tengebied is daardoor ook steeds meer een woongebied geworden. 

Wonen neemt in het buitengebied van Haren dan ook een bijzondere plek in, 

ook gezien de gemiddelde omvang van een woonhuis met bijbehorend grond-

bezit. 

 

De huidige woningen in het buitengebied zullen met een woonbestemming in 

het bestemmingsplan worden vastgelegd. De nieuwbouw van woningen in het 

buitengebied vraagt een nadere afweging. De provincie schrijft omtrent 

nieuwbouw van woningen in het buitengebied het volgende: “we bieden inci-

denteel ruimte voor woningbouw in kleine kernen en bebouwingslinten, wan-

neer de ruimtelijke kwaliteit daarmee wordt verbeterd. Dit kan bijvoorbeeld 

het geval zijn wanneer door de nieuwbouw een storend gat in een kern of lint 

wordt opgevuld. Daarnaast bieden we mogelijkheden voor woningbouw op 

locaties waarvan het gebruik en de bebouwing als storend worden ervaren en 

die bij herontwikkeling de gewenste kwaliteit aan het landschap toevoegen. 
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We denken hierbij aan ruïnes, verpauperde en andere terreinen of gebouwen 

die hun functie hebben verloren. Bij deze vormen van woningbouw moet reke-

ning worden gehouden met de essentiële en ondersteunende landschapskarak-

teristieken.” 

 

In het vigerende bestemmingsplan voor het buitengebied wordt de bouw van 

burgerwoningen niet toegestaan. Nieuwvestiging van woningen op nieuwe loca-

ties zal ook in het op te stellen bestemmingsplan worden uitgesloten. 

De gemeente ziet echter wel kansen voor nieuwe woningbouw als dat een kwa-

liteitsimpuls oplevert voor de locatie en de omgeving. Daarbij hecht de ge-

meente erg aan de van oudsher kenmerkende koppeling tussen woning en 

landschap.  

Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van nieuwe landgoederen, bijzonde-

re woonmilieus (bijvoorbeeld een buitenplaats), splitsing van voormalige agra-

rische bebouwing of vervangende nieuwbouw.  

 

Ingeval van landgoederen en buitenplaatsen gaat het om zodanig bijzondere 

initiatieven, dat een regeling in het bestemmingsplan dan ook niet passend is. 

De gemeente wil uitsluitend op grond van een afgewogen ruimtelijke visie 

medewerking verlenen aan dergelijke initiatieven.  

 

Ingeval van splitsing en vervangende nieuwbouw zal wel een regeling in het 

bestemmingsplan worden opgenomen.  

 

Bij alle ontwikkelingen spelen de zorgvuldige inpassing in het landschap (bij-

voorbeeld door een goede overgang tussen tuin en landschap) en afstemming 

op cultuurhistorische en natuurlijke waarden een belangrijke rol. 

 

M a a tv o e r i n g  

In het provinciale omgevingsplan is voor woningen in het buitengebied een 

maat opgenomen van 300 m² voor woningen, inclusief bijgebouwen.  

Zoals genoemd, is de woonfunctie in het buitengebied van Haren echter niet 

gemakkelijk vergelijkbaar met andere delen van de provincie Groningen. De 

omvang van woning met bijgebouwen kan in de bestaande situatie al fors gro-

ter zijn. De gemeente kiest er dan ook voor om per woning in ieder geval het 

bestaande bebouwde oppervlak met een bouwvlak te begrenzen en gebruik te 

maken van gedifferentieerde maatvoeringen. Dit sluit aan bij het vigerende 

bestemmingsplan Buitengebied.  

 

Naast de gebruikelijke maatvoering biedt de provincie bovendien ruimte om in 

te spelen op bijzondere situaties die meer ruimte vragen. De gemeente denkt 

daarbij in de eerste plaats aan zorgfuncties (mantelzorg) en het bieden van de 

mogelijkheid voor extra bijgebouwen ten behoeve van het beheer en onder-

houd van grondeigendommen. In dat laatste geval mag er vanuit worden ge-

gaan dat het woonperceel ook dermate groot is, dat een bijgebouw op goede 

wijze kan worden ingepast. Aan het toekennen van deze extra ruimte worden 

AFWEGING EN KEUZE 
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wel voorwaarden verbonden die een goede landschappelijke inpassing garande-

ren. 

 

De gemeente wil de volgende uitgangspunten hanteren voor mantelzorg in een 

gedeelte van bestaande bebouwing: 

- De noodzaak om mantelzorg te verlenen en de zorgbehoefte moeten 

worden aangetoond. 

- Het bebouwde oppervlakte dat voor de zorgbehoefte in gebruik wordt 

genomen, bedraagt 60 m
2
. 

- De zorgfunctie mag niet in een vrijstaand bijgebouw worden gecreëerd. 

- Direct na beëindiging van de mantelzorg moet het gebruik weer in over-

eenstemming worden gebracht met de regels van het bestemmingsplan. 

 

Tot slot kan de gemeente zich voorstellen dat bepaalde agrarische hobby's 

extra bebouwingsoppervlakte (bijvoorbeeld in de vorm van een schuilstal) 

vragen. Deze hobby’s hebben ook een directe link met het agrarisch gebruik 

van het buitengebied. Om voor deze extra bouwmogelijkheid in aanmerking te 

kunnen komen moet de aanvrager onder andere aantonen dat: 

- deze extra ruimte nodig is voor de duurzame uitoefening van een agrari-

sche hobby, bijvoorbeeld door het tonen van een pacht- of huurover-

eenkomst van voor de hobby benodigde cultuurgrond; 

- het gebruik van bestaande gebouwen niet of onvoldoende mogelijk is; 

- Een goede landschappelijke inpassing verzekerd is, door een door bur-

gemeester en wethouders goedgekeurd erfinrichtingsplan te overhandi-

gen. 

De grens tussen een niet volwaardig agrarisch bedrijf (hobbyboer  woonbe-

stemming) en een volwaardig/reëel agrarisch bedrijf (agrarische bestemming) 

is niet zelden lastig aan te geven.  

De gemeente zal op basis van maatwerk en lichting van het meldingen- en 

vergunningenbestand bekijken in hoeverre een woon- dan wel agrarische be-

stemming kan worden toegekend.  

 

L an d g o e d er en / b u i t en p l a a t s en  

Haren is een gemeente waar luxe landhuizen en historische buitenplaatsen 

veelvuldig voorkomen. Van oudsher bestaat er tussen deze woningen en het 

landschap een nauwe verwantschap. De opzet en vormgeving van woningen en 

de tuinaanleg zijn vaak afgestemd op de kwaliteiten in de omgeving. De ge-

meente merkt echter dat steeds vaker deze vanzelfsprekende samenhang tus-

sen landschap en woning verdwijnt, doordat de overgang tussen tuin en 

landschap (of privé en openbaar) wordt geformaliseerd. 

Desondanks ziet de gemeente wel kansen om met de ontwikkeling van nieuwe 

landgoederen/buitenplaatsen ook nieuwe kwaliteiten aan het landschap te 

kunnen toevoegen op de (flanken van) de Hondsrug. Dat past ook in de lijn van 

de provincie.  

De ontwikkeling van deze landgoederen is echter wel aan voorwaarden ver-

bonden op het vlak van kwaliteit, toegankelijkheid en inpasbaarheid. In lijn 

met de definitie van de provincie is de gemeente van mening dat een land-
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goed/buitenplaats dient te zijn ‘een woongebouw in het buitengebied in com-

binatie met ten minste 5 ha niet anders dan door water- of landwegen door-

sneden aaneengesloten terrein waarvan ten minste 60% voor het publiek 

toegankelijk is’.  

 

Per geval zal dan ook een grondige afweging moeten plaatsvinden. Om die 

reden zal in het bestemmingsplan geen regeling worden opgenomen voor het 

realiseren van een landgoed, buitenplaats of borgwoning. Op deze wijze kan 

per geval (en met een eigen ruimtelijke ordeningsprocedure) maatwerk wor-

den geleverd. 

6 . 6   

N i e t - a g r a r i s c h e  b e d r i j v i g h e i d  

De gemeente stelt zich op het standpunt dat niet-agrarische bedrijvigheid in 

beginsel niet thuishoort in het buitengebied, als er geen duidelijke verbonden-

heid met het landelijk gebied kan worden aangetoond. 

De bestaande bedrijven wil de gemeente faciliteren door ze met een passende 

bestemming op te nemen in het bestemmingsplan. Vanwege de terughoudende 

opstelling van de gemeente ten aanzien van niet-agrarische bedrijvigheid in 

het buitengebied, wordt bij recht alleen de bestaande oppervlakte van de 

bedrijven middels een bouwperceel vastgelegd. Uitbreiding wordt aan de nodi-

ge voorwaarden verbonden:  

- er dient objectief te worden aangetoond dat verplaatsing naar een be-

drijventerrein geen alternatief is; 

- de uitbreiding is eenmalig beperkt tot maximaal 20% van het bestaande 

bedrijfsvloeroppervlak; 

- de uitbreiding mag niet leiden tot beperkingen voor landschap, natuur 

of milieu; 

- de uitbreiding mag geen ontoelaatbare toename van de mobiliteit ver-

oorzaken; 

- het voorstel tot uitbreiding gaat gepaard met een erfinrichtingsplan 

waarin met de uitbreiding ook een duidelijke kwaliteitsverbetering ter 

plekke wordt bewerkstelligd. 

 

Nieuwvestiging van niet-agrarische bedrijvigheid op nieuwe locaties in het 

buitengebied wordt uitgesloten. Vrijkomende agrarische bebouwing biedt ech-

ter wel geschikte mogelijkheden voor de nieuwvestiging van kleinschalige niet-

agrarische bedrijven. De gemeente staat hier dan ook niet afwijzend tegen-

over. Mits de bedrijvigheid binnen de bestaande bebouwing kan worden uitge-

voerd en geen verrommeling van het erf en het landschappelijk beeld oplevert 

door bijvoorbeeld buitenopslag of stalling, wil de gemeente in die gevallen ook 

niet-functioneel aan het landelijk gebied gebonden bedrijven toestaan. Hier-

voor zullen in de wijzigingsbevoegdheid de volgende voorwaarden worden 

opgenomen, die ook in de provinciale omgevingsverordening worden  genoemd: 

- wonen is uitsluitend mogelijk in het hoofdgebouw; 
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- middels een door burgemeester en wethouders goedgekeurd erfinrich-

tingsplan wordt aangetoond dat sprake is van een ruimtelijke kwaliteits-

verbetering op de locatie en dat landschappelijke en natuurlijke 

waarden niet worden geschaad; 

- verbouw mag uitsluitend inpandig plaatsvinden; 

- behoudens geringe uitwendige aanpassingen dient de bestaande maat-

voering te worden behouden; 

- onnodige sloop van monumentale en/of karakteristieke, beeldbepalende 

gebouwen dient te worden voorkomen; 

- zo mogelijk wordt in onbruik geraakte, landschapsontsierende bebou-

wing gesloopt; 

- uitsluitend bedrijvigheid uit de lichtere milieucategorieën (categorie 1 

en 2 (VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering, editie 2009)) is toege-

staan; 

- detailhandel is beperkt tot het aanbieden van streekeigen producten tot 

een oppervlakte van maximaal 120 m²; 

- eventueel parkeren op eigen terrein wordt ingepast; 

- de opslag van materialen of goederen op het erf anders dan ter verwe-

zenlijking van de bestemming wordt uitgesloten. 
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7 7  U i t g a n g s p u n t e n  

b e e l d k w a l i t e i t s -

p l a n  

7 . 1   

I n l e i d i n g  

Deze kadernota biedt niet alleen de kaders voor het bestemmingsplan, maar 

ook voor het beeldkwaliteitsplan voor het buitengebied. Net zoals tussen de 

toetsingskaders in de kadernota en de daadwerkelijke regelgeving in het be-

stemmingsplan een aantal denkstappen en schaalniveaus zit, geldt dat ook 

voor het beeldkwaliteitsplan. Dit hoofdstuk overbrugt deze denkstappen. 

Net als in het vorige hoofdstuk zal dit hoofdstuk zich richten op de ontwikke-

lingen waarvan redelijkerwijs op voorhand kan worden ingeschat dat deze zich 

zullen voordoen in de komende jaren. 

 

W i s s e lw e r k i n g  b e s t em m i n g s p l a n  en  b e e ld k w a l i t e i t s p l an  

Het bestemmingsplan legt vast waar welke functie zich bevindt en zich kan 

ontwikkelen. Het regelt simpel gezegd wat waar mag. Het beeldkwaliteitsplan 

gaat in op de verschijningsvorm, de uitstraling en de inpassing van functies in 

hun omgeving. In het beeldkwaliteitsplan wordt vastgelegd hoe een functie 

zich kan ontwikkelen. 

Tussen het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zal dan ook een nauwe 

wisselwerking ontstaan. Waar in het bestemmingsplan wordt ingegaan op wij-

zigingsbevoegdheden en afwijkingsbesluiten en voorwaarden voor een goede 

landschappelijke inpassing worden genoemd (of een erfinrichtingsplan wordt 

gevraagd), zal het beeldkwaliteitsplan de kaders aangeven. 

 

W e l s t a n d sn o t a  e n  b ee l d k w a l i t e i t s p l an  

Het beeldkwaliteitsplan richt zich op de ontwikkelingen op erven in het lande-

lijk gebied. Het is daarmee een ontwikkelingsgericht kader met richtlijnen, 

niet alleen voor de bebouwing, maar nog veel meer voor de inpassing en opzet 

van erven.  

De welstandsnota bevat de kaders voor de gebouwde omgeving en is vooral 

opgesteld om aanpassingen aan bestaande gebouwen te laten passen binnen 

het bepalende straat- of omgevingsbeeld. Het beeldkwaliteitsplan kan dan ook 

als aanvulling of nadere uitwerking van de welstandsnota worden beschouwd. 

De gemeenteraad kan het beeldkwaliteitsplan ook als zodanig vaststellen, 

waarmee het een rechtszeker toetsingsinstrument wordt.  
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7 . 2   

A l g e m e n e  u i t g a n g s p u n t e n  b e e l d k w a l i -

t e i t  

Het uitgangspunt van de gemeente is ‘een mooi erf in een fraai landschap’. Bij 

een voorstel voor een verandering van een erf, zijn er dan ook 2 aspecten waar 

de gemeente aandacht aan besteedt: 

- Een goede landschappelijke inpassing van het erf; 

- Een goede inrichting van het erf (bebouwing en ontsluiting). 

 

Een goede inpassing van het erf waarborgt een logische, natuurlijke overgang 

tussen erf en landschap. Een goede inpassing betekent een goede afstemming 

op de landschappelijke kenmerken van het gebied. Tussen de drie deelgebie-

den zullen dan ook verschillen zijn in de wijze waarop ontwikkelingen een plek 

krijgen in het buitengebied. Als was het maar omdat de erfbeplanting in vorm 

en beplantingssortiment verschilt tussen de Hondsrug en de beekdalen. 

 

Een goede opzet van het erf zorgt voor een fraai aanzicht van het erf.  Daarbij 

is er niet alleen aandacht voor de positionering van gebouwen of stalling. Een 

goede opzet van het erf maakt het namelijk ook mogelijk om veranderingen in 

de toekomst te kunnen faciliteren op het erf. Zeker in het geval van boeren-

bedrijven vindt de gemeente het wenselijk dat, als dat vanuit ruimtelijk en 

milieuoogpunt kan, het (familie)bedrijf op de plek waar het is gevestigd (soms 

al eeuwenlang), door kan groeien en een duur-

zaam economisch bestaan kan opbouwen.  

 

Om een goede beeldkwaliteit te bereiken kiest 

de gemeente ervoor te werken in vier stappen. 

Daarbij worden eerst de keuzes gemaakt die de 

grootste impact hebben op de omgeving. Zo 

heeft de keuze voor een verkeerde uitbrei-

dingsrichting veel meer consequenties voor de 

inpassing in het landschap dan de verkeerde 

kleurkeuze van een schuur. 

Het stappenplan kent de volgende vier stap-

pen: 

1. Uitbreidingsrichting (indien van toe-

passing); 

2. Inpassing in landschap; 

3. Inrichting erf; 

4. Vormgeving bebouwing. 

 

In de volgende paragrafen zullen per stap de 

belangrijkste uitgangspunten voor de beeld-

kwaliteit worden besproken. 
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7 . 3   

U i t g a n g s p u n t e n  u i t b r e i d i n g s r i c h t i n g  

Niet voor elke verandering van het erf is het nodig het erf uit te breiden. Als 

het mogelijk is om een wijziging van het erf op het bestaande erf te accom-

moderen, heeft dat de voorkeur. 

Belangrijkste uitgangspunt is dat bij een vergroting van het erf rekening wordt 

gehouden met de verkavelingsrichting. Een nieuw, groter erf moet passen bin-

nen de kenmerkende verkavelingsstructuur. Daarnaast zijn er plekken in het 

landelijk gebied die van oudsher onbebouwd zijn, zoals de essen. Dat wil de 

gemeente zo houden. Een erf kan dan ook niet vergroot worden met gronden 

die tot een es behoren. 

Tot slot wil de gemeente, voor zover van goede kwaliteit, de bestaande erfbe-

plantingen zoveel mogelijk behouden. De richting van de uitbreiding kan hier 

rekening mee houden. 

 

 

 
B o v e n :  n i e t  u i t b r e i d e n  o v e r  p e r c e e l s g r e n s  o f  t e n  k o s t e  v a n  b e -

s t a a n d e  b e p l a n t i n g ;   

B e n e d e n :  w e l  u i t b r e i d e n  b i n n e n  p e r c e e l  

 

Uitgangspunten uitbreidingsrichting: 

- Uitbreiden in lijn verkavelingsrichting; 

- Geen uitbreiding op essen; 

- Zoveel mogelijk bestaande erfbeplantingen behouden. 
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7 . 4   

U i t g a n g s p u n t e n  i n p a s s i n g  e r f  

Een goede inpassing van het erf vraagt de ruimte. Een mooie houtsingel met 

bomen en onderbeplanting heeft al gauw een breedte van 10 meter. Om een 

doorzicht vrij te houden, is ruimte rond het erf noodzakelijk. De gemeente 

adviseert dan ook om voldoende ruimte te nemen om een goede inpassing 

mogelijk te maken. 

Uitgangspunt is dat het nieuwe erf zich ook als één erf toont. Paardenbakken 

vormen onderdeel van het erf, net als een terrein voor kamperen bij de boer. 

 

Haren kent drie landschappelijk verschillende gebieden. De inpassing van het 

erf moet worden afgestemd op de karakteristieken van elk deelgebied. Dat 

betekent dat beplanting wordt gekozen die past binnen een deelgebied: beu-

ken, eiken, hulst, meidoorn of veldesdoorn op de Hondsrug en bijvoorbeeld 

elzen, wilgen of essen in de beekdalen. Ook met de keuze van hekwerken en 

afrasteringen wordt rekening gehouden met de impact op het landschappelijk 

beeld. Dus geen opvallende kleuren en in het buitengebied ook bij voorkeur 

geen schuttingen op de erfgrens. In het beeldkwaliteitsplan wordt een sorti-

mentslijst met geschikte beplantingen opgenomen. 

 

 

 

 
L i n k s :  g e e n  g o e d e  i n p a s s i n g ,  n i e u w e  e r f  l i g t  l o s  

R e c h t s :  w e l  g o e d e  i n p a s s i n g  a l s  e e n  e r f   

 

Uitgangspunten inpassing erf: 

- Het nieuwe erf toont zich als één erf door juiste inpassing met beplanting (nieuwe 

elementen op het erf worden als onderdeel van het erf ingepast); 

- Gebiedseigen beplanting; 

- Keuze voor onopvallende hekwerken en andersoortige erfafscheidingen. 
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7 . 5   

U i t g a n g s p u n t e n  i n r i c h t i n g  e r f  

Van oudsher hebben de (agrarische) erven in het landelijk gebied een duidelijk 

onderscheid tussen het voorerf en het achtererf. Op het voorerf wordt ge-

woond, ligt de sier- en/of moestuin, en staat eventueel een boomgaard. Het 

voorerf is gericht op de weg. Op het achtererf wordt gewerkt, staan de stallen 

en is de koppeling met de bijbehorende landerijen. Het belangrijkste uitgangs-

punt voor de inrichting van het erf is het vasthouden aan of herstellen van dit 

onderscheid. Zo ontstaat een duidelijke hiërarchie en samenhangende erfin-

richting. Het hoofdgebouw staat op het voorerf, de bijgebouwen (schuren, 

stallen) op het achtererf. Ook stalling, opslag, eventueel parkeren of silo’s 

horen op het achtererf thuis en niet aan de zijde van de openbare weg. 

 

 

 

 
L i n k s :  g e e n  g o e d e  i n r i c h t i n g  e r f ;  s c h u u r  t e  v e r  n a a r  v o r e n   

R e c h t s :  w e l  g o e d e  e r f i n r i c h t i n g  

7 . 6   

U i t g a n g s p u n t  v o r m g e v i n g  g e b o u w e n  

Vaak wordt gesproken over bebouwing die niet past in het landelijk gebied. 

Dat heeft meestal te maken met de kleurkeuze, bijvoorbeeld een witte steen, 

of de keuze van materialen zoals de sterk geglazuurde dakpannen die het zon-

licht weerkaatsen. Men vindt terughoudendheid en eenvoud passend in het 

landelijk gebied.  

Ten aanzien van de terughoudendheid kiest de gemeente dan ook voor donkere 

tinten in het landelijk gebied. Donker geteerde schuren, en kleuren als antra-

ciet, zwart en donkergroen acht de gemeente passend in het landelijk gebied. 

Uitgangspunten inrichting erf: 

- Maak onderscheid tussen voorerf en achtererf en versterk van beide de karakteris-

tieken. 
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Eenvoud zit in de keuze van materialen en de vorm van bebouwing. De ge-

meente kiest voor natuurlijke materialen als hout en steen. Wat de vorm van 

de bebouwing betreft wil de gemeente een logische eenduidige hoofdvorm. 

Een schuur is rechthoekig en een woonhuis heeft in de basis ook een rechthoe-

kige plattegrond. 

 

Om een erf en de bebouwing te laten opgaan in het landschap is ook de hoogte 

van de bebouwing van belang. Vooral de goothoogte, die tegenwoordig steeds 

verder wordt verhoogd, speelt daarin een duidelijke rol. De gemeente kiest 

ervoor om in ieder geval aan de zijde van het landschap de goothoogte laag te 

houden. Dat kan door een overstek te gebruiken of daadwerkelijk een lage 

gootlijn te maken. 

 

 
 

 

   

 

.   

B o v e n :  W e l  l a g e  g o o t l i j n  r i c h t i n g  h e t  l a n d s c h a p   

B e n e d e n :  g e e n  l a g e  g o o t l i j n  r i c h t i n g  h e t  l a n d s c h a p   

  

 

Uitgangspunten vormgeving bebouwing: 

- Donkere kleuren; 

- Natuurlijke materialen; 

- Eenvoudige hoofdvorm van de bebouwing; 

- Lage gootlijn richting het landschap. 
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8 8  M i l i e u a f w e g i n g  

8 . 1   

I n l e i d i n g  m i l i e u a f w e g i n g  

Deze kadernota voor het buitengebied van Haren geeft op hoofdlijnen de hui-

dige voorkomende waarden en functies weer en met welke randvoorwaarden 

bij toekomstige ontwikkelingen rekening moet worden gehouden. Per deelge-

bied (beekdal Drentsche Aa, Hondsrug en Hunzelaagte) worden daarbij ontwik-

kelingsperspectieven geschetst. In alle deelgebieden worden daarbij de huidige 

waarden op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie nauw betrok-

ken en ook als randvoorwaarden gesteld. Logisch gevolg is dat ten aanzien van 

alle nieuwe ontwikkelingen kleinschaligheid vooropstaat, waarbij inpasbaar-

heid ten opzichte van de waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie 

randvoorwaardelijk zijn. De effecten van deze kadernota op natuur en milieu 

lijken dan ook gering.  

 

In het navolgende zal nader worden ingegaan op die functies in het buitenge-

bied die door hun ontwikkelingsmogelijkheden mogelijke consequenties op de 

natuurlijke omgeving hebben. Hiervoor zijn de natuurwaarden in en rond de 

gemeente Haren in beeld gebracht aan de hand van een uitgebreide bureau-

studie. Deze inventarisatie is in de bijlagen bij deze kadernota terug te vin-

den. 

8 . 2   

A g r a r i s c h e  b e d r i j v i g h e i d  

8 . 2 . 1   

A m m o n i a k  e n  n a t u u r   

In het buitengebied van Haren komen hoofdzakelijk melkveehouderijen voor. 

De meeste bedrijven zijn gelegen tussen Onnen en Noordlaren, een enkel be-

drijf ligt juist op de westflank van de Hondsrug. Uitbreiding van deze bedrijven 

kan, hoe gering ook, bijdragen aan de stikstofdepositie op het daarvoor gevoe-

lige Natura 2000-gebied Drentsche Aa. Het Natura 2000-gebied Zuidlaarder-

meergebied is aangewezen voor de waarde voor vogels, dus hier gelden geen 

kritische depositiewaarden.  
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Voor het Natura 2000-gebied Drentsche Aa is de kritische depositiewaarde 

gesteld op 400 M/ha/jaar. Deze waarde is echter ingegeven door het habitat-

type ‘actief hoogveen’. Dit habitattype komt niet in de buurt van de gemeente 

Haren voor.  

 

De ook gevoelige schraallanden (oeverlanden Drentsche Aa) en droge heide 

('De Vijftig Bunder') komen wel in de buurt van de gemeente Haren voor. Of 

deze gebieden zich ook daadwerkelijk kwalificeren als habitattype en als zo-

danig opgenomen worden in het Beheerplan Natura 2000 is op dit moment nog 

onzeker. Het beheerplan Zuidlaardermeergebied is in concept gereed.  

Het lijkt desondanks echter zeer waarschijnlijk dat er op termijn aangewezen 

habitattypen met een kritische depositiewaarde van 1.000-1.300 M/ha/jaar op 

minder dan 1 km afstand van de gemeentegrens zijn gelegen.  

 

De afstand tussen deze habitattypen en bedrijven bijvoorbeeld langs de Zuid-

laarderweg bedraagt daarmee minder dan 5 km. Dat betekent dat bij iedere 

uitbreiding van agrarische bedrijven, hoe gering ook, in de gemeente Haren 

significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden niet kunnen worden 

uitgesloten. In het kader van het bestemmingsplan buitengebied zal dan een 

passende beoordeling moeten worden opgesteld, waardoor het bestemmings-

plan plan-m.e.r.-plichtig is geworden.  

 

Overigens zullen ook andere natuurwaarden in de gemeente, met name dot-

terbloemhooilanden in het Zuidlaardermeergebied en in de Drentsche Aa en 

het stuifzand, de heide en hoogveen in Appelbergen, enige negatieve effecten 

ondervinden van eventuele uitbreiding van de veehouderij.  

 

In het buitengebied vinden ook een verscheiden aantal hobbymatige agrarische 

activiteiten en agrarische nevenactiviteiten plaats, zoals het houden van een 

gering aantal paarden, (melk) koeien, kippen en geiten, et cetera. Vorenge-

noemde effecten kunnen uiteraard ook optreden bij uitbreidingen van deze 

activiteiten.  

Uiteraard zijn vorengenoemde effecten niet van toepassing indien emissie 

toename van stikstof volledig wordt voorkomen.  

8 . 2 . 2   

O v e r i g e  m i l i e u a s p e c t e n  

B o d e m  e n  w a t e r  

Ammoniakdepositie heeft een negatief effect op bodem en water. De hoeveel-

heid stikstof in het water neemt toe, waardoor de waterkwaliteit afneemt en 

er minder gunstige omstandigheden ontstaan voor waterflora en waterfauna. 

Verrijking van de bodem met stikstof heeft eenzelfde effect voor de landflora 

en fauna.  

Gezien het feit dat zich in het buitengebied circa 30 agrarische bedrijven be-

vinden die kunnen uitbreiden, is het te verwachten negatieve effect echter 

zeer gering.  
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L an d s c h a p  e n  cu l tu u r h i s t o r i e  

Uitbreiding van agrarische bedrijvigheid kan een aantasting betekenen van het 

kenmerkende kleinschalige cultuurlandschap van het buitengebied van Haren. 

Echter de opgenomen randvoorwaarden in de kadernota sturen in deze geval-

len op een verantwoorde landschappelijke inpassing, waardoor de te verwach-

ten effecten gering zullen zijn.  

In de open gebieden kan grootschalige uitbreiding een aantasting van de open-

heid betekenen. Ook hier geldt dat gezien aantal en schaal van de huidige 

bedrijvigheid en de opgenomen randvoorwaarden de effecten beperkt zullen 

zijn.  

8 . 3   

R e c r e a t i e  

U i t b r e i d i n g  r o u t e n e tw e r k en  

Intentie van de kadernota is om daar waar een versterking van de recreatieve 

routestructuur wordt gevraagd, door het toevoegen van ontbrekende schakels 

de structuur wordt gecompleteerd.  

Bij het aanleggen van nieuwe routes kan op die locaties meer verstoring op de 

fauna optreden. Gezien de routedichtheid in natuurgebieden en omdat het 

alleen om het aanvullen van schakels gaat en de minst kwetsbare delen hier-

voor zullen worden opgezocht, zullen de effecten gering zijn. 

 

Ook een toename van de recreatiedruk op de bestaande netwerken en paden 

kan een negatief effect sorteren op de bestaande natuurwaarden: verstoring 

kwetsbare fauna, met name zoogdieren en vogels. Ook deze effecten zullen 

gering zijn omdat geen grote toename wordt verwacht, aangezien geen (groot-

schalige)  (dag- en verblijfs-)recreatieve ontwikkelingen worden voorgestaan. 

Bovendien zijn alle negatieve effecten ten gevolge van recreatie te mitigeren 

met zoneringsmaatregelen.  

Genoemde ontwikkelingen hebben geen effect op andere milieucomponenten.  

8 . 4    

N i e t - a g r a r i s c h e  b e d r i j v i g h e i d  

De ontwikkelingen op het vlak van de niet-agrarische bedrijvigheid hebben 

twee gevolgen. In de regel wordt er een agrarisch bedrijf beëindigd waardoor 

de stikstofemissie daalt (positief effect).  

Als daarvoor in de plaats een kleinschalig recreatiebedrijf wordt ontwikkeld, 

kunnen er geringe negatieve effecten optreden van dezelfde aard als genoemd 

onder recreatie. Indien het om een andere vorm van bedrijvigheid gaat (cate-

gorie 1 en 2) hangen effecten af van de aard van het bedrijf. Als de bedrijvig-

heid echter binnen de bestaande bebouwing plaatsvindt en er geen sterke 

verkeersaantrekkende werking vanuit gaat, wat de intentie is van de kadernota 
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en het bestemmingsplan, zijn de effecten op natuur, landschap, bodem en 

water nihil tot zeer gering.  

8 . 5   

C o n c l u s i e s  

Er worden geen grootschalige ontwikkelingen verwacht op het gebied van be-

drijvigheid, recreatie, woningbouw of anderszins ontwikkelingen die een moge-

lijke significante impact op de omgeving zullen hebben. 

Enige ontwikkeling die mogelijk negatieve effecten kan hebben op omgeving 

en natuurwaarden is de landbouw. Immers met de voorgestelde uitbreiding van 

het bouwperceel naar 1,5 ha, is een toename van het aantal dieren niet uitge-

sloten. Inherent aan de toename van het aantal dieren is een toename van de 

ammoniakemissie. Hoe groot deze toename is, is afhankelijk van het type dier 

en de te gebruiken stalsystemen. Deze emissie kan gevolgen hebben voor de 

toename van de ammoniakdepositie op gevoelige natuurgebieden. 

Desondanks worden ook hier niet al te negatieve effecten verwacht. Het gaat 

in het buitengebied immers maar om acht bedrijven die zeer waarschijnlijk 

niet allemaal de mogelijke uitbreiding gaan benutten binnen de looptijd van 

het bestemmingsplan. In het kader van het bestemmingsplan zal middels een 

passende beoordeling en een plan-m.e.r. nader worden ingegaan op deze mo-

gelijke effecten en de wijze waarop hiermee in de besluitvorming omtrent het 

bestemmingsplan mee om zal worden gegaan.  
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9 9  U i t v o e r i n g  

9 . 1   

A l g e m e e n  

Deze kadernota bevat beleidskeuzen met betrekking tot bouw- en gebruiksmo-

gelijkheden voor bestaande functies en ontwikkelingsmogelijkheden in het 

buitengebied van de gemeente Haren. De geformuleerde beleidskeuzen zijn 

gebaseerd op het uitgangspunt dat de gemeente streeft naar ‘een duurzame 

ruimtelijke kwaliteit’. Dit houdt in dat het buitengebied niet op slot gaat. Het 

betekent wel dat ontwikkelingen dienen te passen in het landschap en dienen 

bij te dragen aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit 

Duurzaamheid houdt immers in dat de keuzes die vandaag worden gemaakt 

maakt ook op langere termijn blijven bijdragen aan een gezonde leef- en 

werkomgeving. Uitgangspunt voor een duurzame ontwikkeling is dan ook dat 

de drie aan het begrip ‘duurzaamheid gelieerde’ thema’s ‘people’, ‘planet’ en 

‘profit’ met elkaar in balans te zijn. 

9 . 2   

U i t v o e r i n g  

Wat betreft de verwezenlijking van het beleid kiest de gemeente voor de be-

nadering ‘kwaliteit door maatwerk’. Het werken volgens de maatwerkmetho-

de, biedt kansen om van ontwikkelingen zodanig te sturen dat daarvan een 

kwaliteitsimpuls uitgaat.  

De gemeente ziet voor zichzelf daarbij niet zozeer een voortrekkersrol, als wel 

een rol van ‘regisseur’. Bij aanvragen voor ontwikkelingen zal de gemeente 

daarom actief meedenken en initiatiefnemers prikkelen om het gewenste kwa-

liteitsniveau te bereiken. Uiteraard heeft de gemeente daarnaast een toetsen-

de rol.  

 

De kadernota vormt daarbij een belangrijk kader voor de afweging van concre-

te ruimtelijke beslissingen en voor de inzet daartoe van uitvoeringsinstrumen-

ten zoals het bestemmingsplannen, beheersverordeningen en 

omgevingsvergunningen, het beschikbaar stellen van financiële middelen en 

het sluiten van bestuurlijke overeenkomsten.  
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9 . 3   

H a n d h a v i n g  

Een actueel, helder en overzichtelijk beleidskader (in de vorm van actuele 

beleidsnota’s en een actueel bestemmingsplan) vormt de basis voor een ge-

loofwaardig handhavingsbeleid. Met een actueel plan en een goede handhaving 

van het daarin vastgelegde beleid kunnen de kwaliteiten van het buitengebied 

worden beschermd en ruimtelijke ontwikkelingen worden gestuurd. Zowel 

burgers als de uitvoeringsambtenaar hebben behoefte aan een goed inzicht in 

wat er wel of niet in bepaalde omstandigheden is toegestaan.  

 

Draagvlak is van essentieel belang voor de handhaving. Bij het opstellen van 

deze kadernota (en later het bestemmingsplan) is en wordt gezocht naar een 

breed maatschappelijk draagvlak. Het nieuwe ruimtelijk beleid is daartoe 

reeds meerdere malen onderwerp van overleg geweest met een klankbord-

groep waarin vertegenwoordigers van diverse betrokken maatschappelijke 

organisaties zitting hebben. Verder krijgen burgers en overige belanghebben-

den uitgebreid de gelegenheid om in het kader van de inspraakprocedure in-

vloed uit te oefenen op de inhoud van het bestemmingsplan. 

 

Ten slotte heeft handhaving te maken met keuzes maken en daaraan vasthou-

den. Eerder in dit hoofdstuk werd gerefereerd aan het streven naar een ‘duur-

zame ruimtelijke kwaliteit’. Vertaald naar het thema handhaving houdt dit 

bijvoorbeeld in dat wanneer een aangevraagde ontwikkeling niet past binnen 

het beleid, de gemeente daaraan niet zal meewerken. Dit betekent ook dat 

illegale situaties niet zullen worden gedoogd. Alleen op deze wijze kan de 

doelstelling met het nieuwe beleid daadwerkelijk worden gerealiseerd.  

 

 

 



 

 

B i j l a g e n  

 





 

 

A c h t e r g r o n d d o cu m e n t  i n v e n ta r i s a t i e  n a tu u r w a a r d en  B u i -

t e n g e b i e d  g e m e en t e  H a r en  

 

 

1  B e l e i d  

 

1 . 1  N a t i o n a a l  en  I n t e r n a t i o n a a l  B e l e i d  

 

1.1.1 S t r u c t u u r v i s i e  I n f r a s t r u c tu u r  e n  R u i m t e  

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) bevat de uitgangspunten voor 

de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland op rijksniveau. Het rijk heeft het 

nationale natuurnetwerk weliswaar opgenomen in de National Ruimtelijke 

Hoofdstructuur, maar geeft daarbij aan dat de EHS zal worden herijkt. De EHS 

is overigens uitgewerkt in het Provinciaal Omgevingsplan Groningen en de Om-

gevingsverordening  Groningen 2009-2013.  

 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van gebieden in Nederland 

waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en 

dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde 

verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse 

natuur. Het sectorale natuurbeleid maakt een integraal onderdeel uit van het 

Structuurschema Groene Ruimte.  

 

1.1.2 N a t u u r b e s c h e r m i ng s w e t  1 9 9 8  

Vanuit Europa is tevens de Vogel- en Habitatrichtlijn van belang. Het soorten-

beleid uit deze richtlijnen is per april 2002 volledig geïmplementeerd in de 

Flora- en faunawet. De gebiedsbescherming uit de Vogel- en Habitatrichtlijn is 

per oktober 2005 geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet 1998. De 

Natuurbeschermingswet 1998 bundelt de gebiedsbescherming van nationaal 

begrensde natuurgebieden. In de Natuurbeschermingswet zijn ook de bepa-

lingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. Onder de 

Natuurbeschermingswet worden drie typen gebieden aangewezen en be-

schermd: Natura 2000-gebieden, staats- en beschermde natuurmonumenten en 

Wetlands. Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de bescherm-

de natuur geldt een vergunningplicht. De activiteiten of projecten dienen hier-

toe te worden getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen van de 

beschermde gebieden. In het (concept) aanwijzingsbesluit van een Natura 

2000-gebied staat vanwege welke soorten en habitatten en om welke reden 

het gebied is aangewezen.  

 

In het plangebied liggen twee Natura 2000-gebieden (voormalige Vogelrichtlijn 

of Habitatrichtlijngebieden). Het Zuidlaardermeergebied is in december 2010 

definitief aangewezen. Voor het Natura 2000 gebied Drentsche Aa is nog een 

ontwerpbesluit van toepassing. Dit laatste gebied is tevens aangewezen als 

Nationaal landschapspark. Er dient voor deze gebieden tevens rekening te 

worden gehouden met de externe werking die van dit gebied uitgaat. Ruimte-



 

 

lijke ontwikkelingen buiten de Natura 2000-gebieden kunnen namelijk signifi-

cant negatieve effecten hebben op de natuurwaarden in de gebieden.   

 
1.1.3 F l o r a -  e n  f a una w e t  

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. In deze wet is 

onder meer het soortenbeleid uit de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatricht-

lijn (1992) van de Europese Unie verwerkt. 

Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild 

levende beschermde dieren en planten en hun leefomgeving. Beschermde soor-

ten worden opgesomd in de ‘lijsten beschermde inheemse planten- en dier-

soorten’. De Algemene Maatregel van Bestuur ex artikel 75 van de Flora- en 

faunawet van 23 februari 2005, kent een driedeling voor het beschermingsni-

veau van planten- en diersoorten (licht beschermd, middelzwaar beschermd en 

streng beschermd). 

Volgens de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde planten te ver-

wijderen of te beschadigen (artikel 8), beschermde dieren te doden, te ver-

wonden, te vangen (artikel 9) of opzettelijk te verontrusten (artikel 10) en 

voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen te beschadigen (artikel 11). 

Ook het rapen of beschadigen van eieren van beschermde dieren is verboden 

(artikel 12). Tevens moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat 

enkele van deze verboden indirect worden overtreden door aantasting van 

bijvoorbeeld het foerageergebied en migratieroutes. 

 

1.2 P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

 

De essentie van het provinciale natuur- en landschapsbeleid is beschreven en 

vastgelegd in het ‘Provinciale Omgevingsplan’ (POP) en de daarbij behorende 

‘Provinciale Omgevingsverordening’ (Provincie Groningen 2009), de ‘Nota Uit-

werking Ecologische Hoofdstructuur’ (Provincie Groningen 1993), de nota ‘Meer 

Gruin in Grunn’ (Provincie Groningen 2004), de nota ‘Meer doen in minder 

gebieden’ (Provincie Groningen 2008) en het ‘Natuurbeheerplan Groningen 

2012’ (Provincie Groningen, 2011). Het POP en het Natuurbeheerplan 2012 zijn 

het meest relevant  

 

1.2.1 P r ov i n c i a a l  Om g ev i n g s p l a n  2 0 0 9 - 2 0 1 3  en  O m g ev i n g s -

v e r o r d e n i n g  

Het provinciale beleid op het gebied van natuur en ecologie is gericht op de 

realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. In het plangebied zijn de belang-

rijkste natuurgebieden aangemerkt als Ecologische Hoofdstructuur (hier vallen 

de Natura 2000-gebieden onder, maar ook Appelbergen, Noordlaarderbos, 

Polder Oosterland, Besloten Venen, de Onner- en Oostpolder, polder Lappen-

voort en Polder Glimmen).  

In de EHS-gebieden geldt een beschermingsregime om aanwezige natuurlijke 

waarden te waarborgen. Dit beschermingsregime houdt in dat veranderingen in 

het grondgebruik geen significante bijdrage mogen leveren aan aantasting (of 

het kunnen aantasten) van de belangrijkste kenmerken en waarden van het 



 

 

gebied. Ook het tegengaan van andere negatieve effecten voor de beoogde 

gebiedsontwikkeling dienen hiermee te worden tegengegaan. 

 

Onderdeel van de EHS zijn reservaats- en beheersgebieden. Deze gebieden 

blijven in hoofdzaak in agrarisch beheer. Eigenaren kunnen hier echter op 

vrijwillige basis beheerpakketten afsluiten (gebruik maken van subsidieregelin-

gen) voor een meer op natuur gericht beheer zoals weidevogelgebied of bota-

nisch waardevol grasland. In Haren betreft dit onder meer een deel van de 

Ooster- en Onnerpolder.  

Naast de EHS wordt vanuit het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid ook ingezet 

op de bescherming van bos- en natuurgebieden buiten de EHS en weidevogel- 

en ganzengebieden buiten de EHS.  

 

W e t  a m m o n i a k  e n  v e e h o u d e r i j g e b i ed e n  

Sommige delen van de EHS zijn in het kader van de Wet ammoniak en veehou-

derij aangemerkt als een 'voor verzuringsgevoelig gebied', waarvoor binnen een 

zone van 250 m rondom beperkingen zijn opgelegd aan ontwikkelingen. In deze 

zone geldt onder meer een verbod op uitbreiding van intensieve veehouderij. 

In de gemeente Haren betreft het: Noordlaarderbos, Appelbergen en enkele 

bosjes ten westen van Glimmen.  



 

 

 
O v e r z i c h t  v o o r  v e r z u r i n g  g e v o e l i g e  g e b i e d e n  

 

1.2.2 N a t u u r b e h ee r p l a n  G r o n i n g en  2 0 1 2  

 

B eg r e n z i n g  E H S  

Belangrijk speerpunt van het provinciale natuurbeleid is de realisatie van de 

Ecologische Hoofdstructuur. De EHS wordt gevormd door een samenhangend 

stelsel van robuuste natuurgebieden, beheersgebieden en verbindingszones. De 

EHS is tussen 1993 en 2000 begrensd en inmiddels voor meer dan de helft gere-

aliseerd. Realisatie gaat door middel van aankoop van landbouwgronden door 

Bureau Beheer Landbouwgronden, of door middel van particulier natuurbe-

heer. Het beleid is er op gericht dat de EHS in 2018 klaar is. 

 



 

 

De EHS is vastgelegd in de provinciale omgevingsverordening. De omgevings-

verordening is voor het laatst gewijzigd in februari 2011. Daarmee zijn enkele 

kleine wijzigingen in de EHS begrenzing, die in het vorige natuurbeheerplan al 

op kaart waren aangegeven definitief geworden. Daarnaast zijn in het kader 

van dit natuurbeheerplan enkele wijzigingen doorgevoerd in de begrenzing van 

de EHS. Het gaat hierbij concreet om de wijziging van 103 ha EHS-

beheergebied in de Onnerpolder in EHS-nieuwe natuur en de wijziging van 

circa 14 ha EHS-beheergebied nabij Noordlaren in EHS-nieuwe natuur.  

 

S t r e e fb e e l d  n a t u u r  

Zowel de Drentsche Aa als het Zuidlaardermeergebied is aangewezen als Natu-

ra 2000-gebied. De beekdalen van de Drentsche Aa en de Hunze zijn bovendien 

belangrijke onderdelen van de Ecologische Hoofdstructuur. 

 

Het Drentsche Aa-gebied is aangewezen onder de Habitatrichtlijn voor een 

groot aantal habitattypen, habitatsoorten en broedvogelsoorten. Het gebied 

ligt voor een klein deel in de provincie Groningen. Voor het gebied van de 

Drentsche Aa geldt als hoofddoelstelling het herstel van natuurlijke processen 

als kwel en overstroming langs de benedenloop. Doel is ontwikkeling een mo-

zaïek van bloemrijke graslanden, natte schraalgraslanden, vochtige hooilan-

den, moerasvegetaties en zoete wateren. In de diepe zandwinplas Sassenhein-

Zuid is Kranswierwater goed ontwikkeld. 

 

Binnen het Hunzedal is het Zuidlaardermeergebied aangewezen onder de Vo-

gelrichtlijn. Het gebied bestaat uit het Zuidlaardermeer met zijn omringende 

oeverlanden en een deel van de polders ten noorden en noordwesten van het 

meer, waarin ook een deel van het Foxholstermeer en het Drentse Diep zijn 

gelegen. Kernopgaven zijn de ontwikkeling van plasdras situaties en herstel 

van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, inclusief waterriet, door 

herstel van natuurlijke peildynamiek en het tegengaan verdroging.  

 

De Onnerpolder en Oostpolder zijn erg waardevol als broedgebied voor weide-

vogels en als rust- en foerageergebied voor watervogels en steltlopers. Op 

delen waar kwel optreedt wordt hier tevens ingezet op behoud en ontwikkeling 

van botanische waarden. De polders zijn gedeeltelijk ingericht als zomerpol-

der, waartoe aan de westkant van het Zuidlaardermeer de kade plaatselijk 

teruggelegd is om paaiplaatsen en een brede oeverzone te creëren.  

 

Op de Hondsrug wordt ingezet op behoud van het kleinschalig houtwallenland-

schap. Daarnaast wordt gestreefd naar ontwikkeling van natte, voedselarme 

milieus (onder andere in dobben), rijke graslanden en droge bossen. Op de 

kaart bij het POP is over de Hondsrug indicatief een robuuste verbindingszones 

aangeduid tussen het Hunzedal en dat van de Drentsche Aa. Een andere ro-

buuste verbinding verloopt van de Drentsche Aa via het Paterwoldsemeer naar 

Drenthe. 

 



 

 

 

 

 

 

O v e r z i c h t  w e i d e v o g e l -  e n  g a n z e n f o e r a g e e r g e b i e d e n  

 

 



 

 

 
N a t u u r d o e l t y p e n  g e m e e n t e  H a r e n  

 

 

 



 

 

2  H u i d i g e  s i t u a t i e  n a tu u r  

 

2.1 N a tu r a  2 0 0 0 - g eb i ed en  

 

2.1.1 Z u i d l a a r d e r m e e r g e b i e d  

Het Zuidlaardermeergebied bestaat uit een natuurlijk, ondiep meer en een 

aangrenzend veenweidegebied dat aansluit op de Hondsrug. Het meer is omge-

ven door moerasgebieden die broedgelegenheid bieden aan moerasvogels als 

Roerdomp, Porseleinhoen en Rietzanger. Het veenweidegebied is van beteke-

nis voor weidevogels en als foerageergebied voor Kleine zwaan, Kolgans en 

Smient.  

 

De belangrijkste natuurwaarden van het meer zijn grotendeels geconcentreerd 

in de oevermoerassen, waarvan de meest uitgestrekte stukken te vinden zijn 

langs de oostzijde (Leinwijk). Er broeden jaarlijks één tot vijf paar roerdom-

pen in de rietlanden. In de polders worden in de meeste jaren één tot vier 

porseleinhoenders gehoord. Ook Zomertaling en Watersnip broeden in deze 

polders. Vooral in de Onner- en Oostpolder foerageren vanouds in de winter tot 

enkele honderden kleine zwanen en vele duizenden kolganzen, rietganzen en 

smienten, maar sinds de vernatting worden ook de polders aan de oostkant van 

het Drentsche Diep interessant. Deze vogels slapen gedeeltelijk op het Zuid-

laardermeer, waarschijnlijk samen met vogels uit de omliggende gebieden. In 

2008 zijn in het gebied twee paartjes bevers uitgezet. De petgaten in de Oost-

polder en de rietlanden aan de westzijde van het meer worden gevoed door 

regenwater en kwel vanuit de Hondsrug. De petgaten zijn voedselarm en zuur, 

en het water heeft een zwarte kleur door de venige ondergrond. In de rietlan-

den groeien plaatselijk veel veenmossen, waarmee we te maken hebben met 

Veenmosrietland. 

 

D e  H a r e n e r  W i l d e r n i s  

De Harener Wildernis ligt in de Onnerpolder en ligt binnen het Natura2000- 

gebied. Het gebied bestaat uit moerasbos en graslanden. In het moerasbos 

groeien veenmossoorten, wilde kamperfoelie, braam en oever- en draadzegge. 

Op enkele plaatsen staat wilde gagel, een geurende plant die vroeger veel 

werd gebruikt bij de bereiding van kruidige alcoholische dranken, zoals beren-

burg. Recentelijk is in de Harener Wildernis ook de krabbescheer herontdekt. 

De bodem van de Harener Wildernis is erg moerassig en verraderlijk. Daarom - 

en omdat het gebied zo kwetsbaar is - is het afgesloten voor publiek. In de 

Harener Wildernis broeden onder meer de havik, de buizerd, de boomklever, 

de blauwborst en de kleine bonte specht. Het gebied is een ideaal rustgebied 

voor reeën, vossen en andere dieren. 

 

2.1.2 D r e n t s c he  A a  

Alleen het noordelijk deel van dit natuurgebied grenst aan de gemeente en ligt 

er voor een heel klein deel binnen. Het gebied is aangewezen voor zowel een 

groot aantal vegetatietypen als diersoorten.  



 

 

Moerasvogels als Blauwborst, Rietzanger en af en toe de Bruine kiekendief zijn 

vooralsnog niet erg talrijk, maar komen wel op meer plekken voor. Broedvo-

gels van kruidenrijke graslanden als Kwartel, Kwartelkoning en Paapje verto-

nen wisselende aantallen. Naast waardevolle vochtige en drogere 

schraalgraslanden en veenvormende begroeiingen komen enkele Dotterbloem-

hooilanden van de associatie Ranunculo-Senecionetum aquatici en grotezeg-

genmoerassen (verbond Caricion gracilis) voor.  

 

De graslanden van de Drentsche Aa vormen een van de weinige Nederlandse 

gebieden waar de Watersnip het relatief goed doet. Omdat het in het land zo 

slecht gaat met deze soort, is behoud van de populatie op het huidige hoge 

niveau (ten minste honderd paren) gewenst. De meanderende benedenloop van 

de Drentsche Aa behoort tot de rijkste beken van Nederland als het gaat om 

visfauna. De Drentsche Aa is bijvoorbeeld een van de weinige beken in ons land 

waarvan een paaipopulatie van de Rivierprik bekend is. Van de Natura 2000-

soorten zijn verder Bittervoorn, Grote en Kleine modderkruiper en Rivierdon-

derpad uit het gebied bekend.  

 

2.2 E c o lo g i s ch e  H o o fd s t r u c tu u r  

 

2.2.1 N o o r d l a a r d e r b o s  

Het Noordlaarderbos is rond 1880 aangeplant als productiebos. Natuurmonu-

menten heeft het eenzijdige naaldbos flink gedund. Daarna zijn er linde- en 

eikenbomen geplant. Na enkele jaren zijn nu de positieve effecten al te zien. 

Het is inmiddels een gevarieerd en soortenrijk gemengd bos met een rijke 

vogel- en zoogdierenpopulatie. Tot de broedvogelbevolking horen roofvogels 

als sperwer, havik en ransuil en spechten als kleine bonte, grote bonte en 

zwarte specht. Naast verschillende soorten vleermuizen komen beschermde 

zoogdieren als das en steenmarter voor.  

 

2.2.2 A p p e l b e r g e n  

Appelbergen is de naam van een natuurgebied ten oosten van Glimmen. Appel-

bergen ligt op de Hondsrug en is ongeveer 40 hectare groot. Het bestaat uit 

dicht en open bos, vliegdennen, heide, stuifzanden en moerassen. Er komen 

verschillende bijzondere planten voor: Klokjesgentiaan, Wolverlei, en Gevlekte 

Orchis. Het gebied is rijk aan reptielen, waaronder Adder en Levendbarende 

hagedis. Ook konijnen, egels en reeën kunnen gezien worden. Doordat de 

woeste gronden van Appelbergen nooit zijn ontgonnen, komen er veel stuif-

zandheuvels voor met een karakteristieke aan stuifzanden verbonden flora en 

fauna zoals graafwespen en -bijen.  

 

2.2.3 P o l d e r  h e t  O o s t e r l a n d ,  P o l d e r  G l i m m e n  e n  p o l d e r  

L a p p en v o o r t  

In deze vochtige, van oudsher, beekdaloeverlanden, bevinden zich waardevolle 

graslanden met associaties van onder meer dotterbloemverbond. Met name 

langs de slootoevers bevinden zich soortenrijk vegetaties. Het is gebied is te-



 

 

vens van waarde als foerageergebied voor ganzen, eenden en zwanen en als 

broedgebied voor weidevogels.  

 

2.2.4 D i v e r s e  k l e i ne  b o s j e s ,  g r a s l a nd e n  e n  h o u t s i n g e l s  

Het Quintusbos heeft de allure van een oud landgoedbos met statige beukenla-

nen. Het is een oud loofbos met plaatselijk waardevolle ondergroei en rijke 

zoogdieren- en vogelpopulatie. Ook de rest van de EHS ten westen van Glim-

men is voor zowel flora en fauna waardevol. Door de afwisseling van singels, 

bosjes en graslanden is de soortenrijkdom van planten en dieren hoog. Door de 

hoge recreatiedruk en betrekkelijk geringe oppervlakte van het gebied ontbre-

ken echter verstoringsgevoelige en zeldzame diersoorten.  

 

2.3 N a tu u r  b u i t en  d e  E co lo g i s c h e  Ho o f d s t r u c t u u r  

 

2.3.1 S c ha r l a k e n b o s  

Dit fraaie bos in Haren is een voortzetting van de bossen van Appelbergen en 

het Noordlaarderbos. Het is een afwisselend bos van loof- en naaldbomen. Erg 

gevarieerd en niet geheel gesloten. Het bos wordt hier en daar doorkruist met 

slootjes met poelslakken en een rijke waterplantenvegetatie. De ondergroei 

van het bos bevat veel varens. Genoemd kunnen worden: mannetjesvaren, 

wijfjesvaren, brede stekelvaren, eikvaren, dubbelloof en de zeldzame konings-

varen. De inhammen van het bos zijn weilanden welke worden omringd door 

houtwallen. Er zijn veel vogels waar te nemen; naast de 'standaard zangvogels 

komen onder meer ook gekraagde roodstaart, appelvink en diverse soorten 

spechten voor. Ook het bomensortiment is gevarieerd: o.a. lijsterbes, berk en 

zomereik, beuk en witte acacia.  

 

2.3.2 L a n d g o e d e r e n z o ne  

De landgoederenzone tussen Glimmen en Haren wordt gekenmerkt door een 

kleinschalig afwisselend landschap met veel struweel, gazons, heggen, singels 

bosjes weelderige tuinen.  

Ook hier zijn veel natuurwaarden te vinden in de vorm van onder meer een 

rijke vogelpopulatie, (o.a. Boomklever, Appelvink, diverse spechtensoorten, 

Ransuil, Sperwer), zoogdieren als eekhoorn, egel, wezel, hermelijn, en diverse 

vleermuissoorten.  

 

2.3.3 G a n z en -  e n  w e i d ev og e l g e b i ed  

Het ganzenfoerageergebied omvat hoofdzakelijk het Natura2000-gebied Zuid-

laardermeer. Echter ook buiten dit Natura 2000-gebied, oostelijk van de weg 

tussen Onnen en Noordlaren (Zuidveld) is een brede zone aangeduid als gan-

zenfoerageergebied. Hier komen ‘s winters soms grote aantallen kol- en grau-

we ganzen voor.  

 

De oeverlanden van het Paterswoldsemeer, de polders ten oosten van de A28, 

tussen Groningen en Haren en de Esserpolder zijn in het provinciaal beleid 

aangeduid als weidevogelkerngebied. Hier komen in redelijke aantallen nog 



 

 

scholekster en kievit tot broeden en plaatselijk ook kritische soorten als grutto 

en tureluur.  

 

2.3.4 P a te r w o ld s em ee r  en  H o o r n s ch e d i j k  

Langs de Hoornsche dijk loopt het meanderende Hoornsche diep. Het water is 

bijzonder visrijk. In het aangrenzende wilgenvloedbos komen vrij zeldzame 

broedvogels voor als baardman, ijsvogel en blauwborst. Daarnaast komen rela-

tief hoge dichtheden algemenere soorten zangvogels voor als zwartkop, kleine 

karekiet, fitis en tjiftjaf. Vermeldenswaard is dat het gebied in 2010 enige tijd 

is bezocht door een bever. De oevers van het Paterswoldsemeer zijn rijk aan 

water en moerasvogels, zoals rietzanger, kleine karekiet, fuut en meerkoet. In 

herfst en voorjaar wordt het meer incidenteel bezocht door roofvogels als 

visarend en bruine kiekendief.  

 

 

3. S o o r t en b es c h er m i n g  

 

Bij een in omvang beperkt bestemmingsplangebied bestaat het vooronderzoek 

voor de Flora- en faunawet uit het verzamelen van gegevens over voorkomen-

de soorten en een afweging of deze soorten beschermd zijn en eventueel een 

beoordeling of onder de voorgenomen activiteit deze soorten negatieve effec-

ten ondervinden. Voor het buitengebied van de gemeente Haren is alleen een 

bureau-inventarisatie uitgevoerd in de vorm van een quickscan van de voorko-

mende of te verwachten beschermde soorten. Daarbij mag ervan worden uit-

gegaan dat de beschermde soorten in de bestaande natuurgebieden (met name 

Natura 2000 en EHS) voldoende worden beschermd. Overigens komen de mees-

te beschermde dieren en planten ook hoofdzakelijk in deze gebieden voor. In 

deze paragraaf is dan met name relevant de vraag welke beschermde soorten 

er buiten de natuurgebieden te verwachten zijn. De hieronder vermelde soor-

ten betreft slechts een quickscan, gebaseerd op literatuurgegevens. Er is niet 

gestreefd naar volledigheid. Een uitputtende veldinventarisatie is voor dit doel 

ook te kostbaar en te tijdrovend.  

 

B r on n e n  

De gebruikte gegevens zijn afkomstig van provinciale en landelijke soortenat-

lassen en verschillende vrij beschikbare gegevensbronnen zoals de zoogdierat-

las.nl, telmee.nl en waarneming.nl. De soortbeschrijvingen zijn mede 

gebaseerd op de beschrijvingen van het Nederlandse soortenregister (neder-

landsesoorten.nl) en van specialistische verenigingen zoals ravon.nl en zoog-

diervereniging.nl.  

 

3.1 F l o r a  

 

In het plangebied komt ook buiten de beschermde gebieden een aantal bijzon-

dere en beschermde soorten voor. Gewone dotterbloem, zwanenbloem en 

rietorchis zijn licht beschermde soorten. De meeste soorten zijn te verwachten 



 

 

langs slootoevers en andere natte terreindelen. rietorchis kan op enkele plaat-

sen langs wegbermen worden aangetroffen evenals grasklokje.   

 

3.2 F a u n a  

 

3.2.1 V l e e r m u i ze n  

Vleermuizen (allen streng beschermd) komen in het hele plangebied voor. In 

het buitengebied vastgestelde soorten zijn: gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, watervleermuis en meervleer-

muis. De laatste soort is alleen langs het Zuidlaardermeer aangetroffen. Voor 

alle soorten vleermuizen geldt dat ze een netwerk van verblijfplaatsen heb-

ben, waarin ook kraamkolonies, baltsplaatsen en winterslaapplaatsen zijn op-

genomen. De meeste vleermuizen veranderen regelmatig van dagrustplaats, 

waarvoor gebouwen of bomen worden gebruikt.  

 

De meeste soorten gebruiken lijnvormige landschapselementen om zich te 

oriënteren bij het vliegen van slaapplaats naar jachtgebied en weer terug. Dit 

kunnen bijvoorbeeld bredere watergangen zijn, bosranden of opgaande lijn-

vormige beplantingen als heggen en singels. De watergangen en beplanting 

worden ook gebruikt om te foerageren. Een groot deel van het buitengebied 

van Haren is van belang voor vleermuizen, vooral ook het kleinschalige gebied 

op de Hondsrug. Verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen onder meer worden 

aangetroffen in oudere woningen en agrarische bebouwingen. Agrarische er-

ven, grote tuinen, bosjes en houtsingelgebieden vormen waardevolle foera-

geergebied.  

 

3.2.2 O v e r i g e  z o o g d i e r e n  

In het buitengebied komen veel kleine licht beschermde zoogdieren voor zoals 

egel, mol en verschillende woelmuizen, spitsmuizen en ware muizen. Uit het 

buitengebied van Haren zijn verder waarnemingen bekend van waterspitsmuis 

(Drentsche Aa gebied) en steenmarter (Noordlaarderbos). Verder is de Eek-

hoorn (middelzwaar beschermd) wijd verbreid in het Hondsruggebied. Tot slot 

komt ook de Das (streng beschermd) in het Noordlaarderbos voor. Aangenomen 

mag worden dat ook het omliggende agrarische gebied deel uitmaakt van het 

foerageergebied van de das.  

 

3.2.3 V o g e l s  

een groot aantal vogelsoorten komt voor in het buitengebied. Aangezien alle 

inheemse vogelsoorten beschermd zijn, worden deze hier niet allemaal be-

sproken. Ook de weidevogelgebieden en ganzenfoerageergebieden zijn reeds 

besproken. Deze gebieden bevinden zich vooral in de open gebieden van de 

Drentscha Aa en omgeving en de Hunzelaagte. De openheid en vochtige om-

standigheden maken deze gebieden aantrekkelijk voor weidevogels en ganzen. 

In de meer besloten delen van het landschap, het Hondsruggebied, komen 

incidenteel kerkuil en mogelijk een enkele steenuil voor. De nestplaatsen van 

deze soorten alsmede de foerageergebieden zijn jaarrond beschermd. Algeme-



 

 

ner in en rond bebouwing is de huismus. Ook hiervan zijn de nestplaatsen jaar-

rond beschermd.  

 

3.2.4 A m f i b i eë n  

In het gehele buitengebied kunnen licht beschermde amfibieënsoorten zoals 

bastaard kikker, bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en meer-

kikker worden verwacht. Het buitengebied vormt daarnaast leefgebied voor de 

streng beschermde heikikker. Deze soort is naar verwachting echter beperkt 

tot de natuurgebieden, in het bijzonder Appelbergen.  

 

3.2.5 R e p t i e l e n  

In de gemeente Haren komen levendbarende hagedis en Adder voor. Het voor-

komen van beide soorten is vooral beperkt tot het natuurgebied Appelbergen. 

Levendbarende hagedis komt mogelijk in meer natuurgebieden voor.  

 

3.2.6 V i s s e n  

In het buitengebied komen enkele beschermde vissoorten voor. De streng be-

schermde rivierprik, rivierdonderpad en bittervoorn zijn beperkt tot de Drent-

sche Aa. De eveneens streng beschermde Grote modderkruiper is, voor zover 

bekend, naast het voorkomen in de Drentsche Aa, beperkt tot het Zuidlaar-

dermeer. De middelzwaar beschermde kleine modderkuiper kan in veel meer 

watergangen in het buitengebied worden aangetroffen. De bittervoorn kwam 

in het Zuidlaardermeer en omgeving voor maar is daar sinds 1999 niet meer 

waargenomen. 

 

3.2.7 L i b e l l e n  e n  v l i n d e r s  

Waarnemingen van beschermde soorten libellen en vlinders of andere onge-

wervelde dieren buiten de natuurgebieden zijn niet bekend.  

 



 

 

B i j l a g en  A an w i j z i n g sb e s lu i t e n  N a tu r a  2 00 0  

 

Z u i d l a a r d er m e er g e b i e d  

 

 

 

 



 

 

D r en t s c h e  A a  

 

O n t w er pb e s lu i t  

 

A r t i k e l  1  

1. Als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van 

Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhou-

ding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206) 

wordt aangewezen: het op de bij dit besluit behorende kaart aangege-

ven gebied, bekend onder de naam: Drentsche Aa-gebied. 

2. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen 

voor de volgende natuurlijke habitattypen opgenomen in bijlage I van 

Richtlijn 92/43/EEG; 

 

prioritaire habitattypen zijn met een sterretje (*) aangeduid: 

- H2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista 

- H2320 Psammofiele heide met Calluna en Empetrum nigrum 

- H2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op land-

duinen 

- H3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren 

- H3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het 

- Ranunculion fluitantis en het Callitricho-Batrachion 

- H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 

- H4030 Droge Europese heide 

- H5130 Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland 

- H6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van bergge-

bieden 

- (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa) 

- H6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibo-

dem 

- (Molinion caeruleae) 

- H7110 *Actief hoogveen 

- H7140 Overgangs- en trilveen 

- H7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhyn-

chosporion 

- H9160 Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-

haagbeukbossen 

- behorend tot het Carpinion-betuli 

- H9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus 

robur 

- H91D0 *Veenbossen 

- H91E0 *Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excel-

sior 

- (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

 



 

 

De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen voor 

de volgende soorten opgenomen in bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG; prioritai-

re soorten zijn met een sterretje (*) aangeduid: 

- H1099 Rivierprik 

- H1134 Bittervoorn 

- H1145 Grote modderkruiper 

- H1149 Kleine modderkruiper 

- H1163 Rivierdonderpad 

- H1166 Kamsalamander 

 

A r t i k e l  2  

1. Dit besluit gaat vergezeld van een Nota van toelichting inclusief bijlagen 

en een kaart die integraal deel uitmaken van dit besluit. 

2. De in artikel 1 genoemde speciale beschermingszone vormt het Natura 

2000-gebied Drentsche Aa-gebied, waarvan de instandhoudingsdoelstel-

ling in de zin van artikel 10a, tweede lid, van de Natuurbeschermings-

wet 1998 is opgenomen in de Nota van toelichting. 

3. De instandhoudingsdoelstelling, bedoeld in het tweede lid, heeft mede 

betrekking op de instandhouding van de volgende vogelsoorten: 

- A153 Watersnip; 

- A275 Paapje; 

- A338 Grauwe klauwier. 



 

 

 

 

 

N a t u u r d o e l t y p e n  N a t i o n a a l  P a r k  D r e n t s c h e  A a  
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