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In deze brochure wordt een samenvatting van het Landschapsontwik-
kelingsplan Noord Groningen (2005) gepresenteerd. Het Landschaps-
ontwikkelingsplan (LOP) is in opdracht van de provincie Groningen,  
de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, 
Loppersum, Ten Boer en Winsum, de Regioraad Noord-Groningen 
en het Waterschap Noorderzijlvest opgesteld door Bosch Slabbers 
landschapsarchitecten in samenwerking met Arcadis. 

Het LOP bestaat uit een hoofdrapport en een aantal bijlagendocumenten. 
De bijlage bestaat uit een vijftal gebiedsuitwerkingen voor:
- Damsterdiep
- Fivel
- Waddenkust.
- Oude Aduarderdiep (Middag)
- Weiwerd

Daarnaast is er nog een bijlagerapport dat een bundeling van een 
zevental thematische uitwerkingen betreft, te weten:  Wegbeplantingen,  
Dijken, Watergangen, Dorpen, Historische terreinen en wierden, Groene 
erven en Landlopen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de provincie 
Groningen
tel 050-3164104 of m.bosman@provinciegroningen.nl.  

Datum uitgave: 
September 2005

Oplage: 
1000 stuks

Samenstelling en vormgeving: 
Bosch Slabbers, Arnhem



Noord Groningen: een weids en stoer landschap. 
Een landschap ook met een rijke geschiedenis. 
Waar vroeger de zee vrij spel had en de mensen op 
kunstmatige eilanden leefden. Waar later, stap voor stap, 
het land op de zee werd gewonnen om uiteindelijk ach-
ter de waddendijken te blijven. Het is een uitgesproken 
agrarisch landschap waar de sporen uit het verleden nog 
goed zichtbaar zijn: land van maren en dijken, wierden 
en borgen.
Het is een landschap waar de horizon wordt getekend 
door de groene silhouetten van de wierdendorpen en de 
boerenerven, waar de weidsheid wordt gemarkeerd door 
monumentaal beplante wegen en waar het water het 
land dooradert. 
Rust en ruimte in optima forma.

Waarom een LOP?

Zulke kwaliteiten moet je koesteren. Tegelijk is het duidelijk dat Noord 
Groningen geen museumlandschap moet worden. Het is een levend land-
schap waarin op een hedendaagse wijze gewerkt en gewoond wordt. Dit 
betekent dat er dingen veranderen; in het landschap verschijnen nieuwe 
woonwijken en bedrijventerreinen, de recreatieve betekenis neemt toe, 
er moet ruimte gezocht worden voor water en natuur en ook de land-
bouw stelt telkens nieuwe eisen aan de inrichting van het landschap. 
Het is de opgave voor het Landschapsontwikkelingsplan om deze veran-
deringen zodanig vorm te geven dat ze leiden tot behoud van de unieke 
kwaliteiten en waar mogelijk tot een verbetering van het landschap. 

Het landschap is dat wat je buiten ziet, ruikt en voelt. Daarom is het 
Landschapsontwikkelingsplan sterk gericht op uitvoering. De schop moet 
de grond in en dus is er naast de visie een concreet uitvoeringsprogram-
ma opgesteld. Hierin zijn projecten benoemd die op korte of langere 
termijn uitgevoerd kunnen worden.

Er gebeurt al veel op het gebied van landschap. Provincie, waterschap, 
gemeenten, maar ook andere instanties als Landschapsbeheer Groningen, 
NLTO, Milieufederatie, Groninger Landschap, agrarische natuurvereni-
gingen, dorpsverenigingen etc. werken al geruime tijd aan projecten die 
leiden tot een verbetering van het Groninger landschap. Met het LOP 
worden dergelijke afzonderlijke initiatieven onder één noemer gebracht.

Het gaat daarbij niet om een grootschalige verandering van het Noord 
Groninger landschap, maar om het benutten van kansen om met concrete 
projecten de kwaliteit van het landschap te versterken.
 

Status van het LOP

Het LOP heeft geen juridische status. Het is bedoeld als een gereed-
schapskist, dat bestuurders en uitvoerders handvatten biedt voor de 
manier waarop toekomstige ontwikkelingen kunnen worden ingezet om 
de kwaliteit van het landschap te versterken. Het is een ontwikkelingsge-
richt plan dat uitvoering van projecten aanjaagt en stimuleert.

Een zee aan ruimte ...



Het Wierdenlandschap
De talrijke wierdendorpen zijn uiteraard de meest karakteristieke elementen 
van dit landschapstype. Op de hogergelegen kwelderruggen liggen vaak verschil-
lende reeksen van dorpen. Van een afstand gezien geven de dorpssilhouetten 
het wierdenlandschap haar kenmerkende  aanzien. Andere beeldbepalende 
elementen in het wierdenlandschap zijn de kronkelende maren, de oude (vaak 
beplante) verbindingswegen tussen de dorpen en een onregelmatige verkave-
lingsstructuur. Verspreid door het landschap liggen waardevolle landschapsele-
menten zoals kleine wierden, (voormalige) borgen, kloosterterreinen en be-
graafplaatsen. 
In het wierdenlandschap kunnen drie deelgebieden onderscheiden worden: het 
Lauwersland & Hoogeland, Middag en de Woldstreek.

Het landschap van de oude zeearmen
Lange tijd kon de zee via brede zeearmen tot diep in het Groninger landschap 
binnendringen. Pas na een eeuwendurend proces van opeenvolgende bedijkingen 
is de zee uit het Groninger land verdreven. De sporen van de oude zeeinbraken 
en de loop van voormalige dijken zijn vaak nog zichtbaar in het landschap. Voor 
een deel zijn de oude dijken echter ook verdwenen; soms ligt op de plaats van 
de oude dijk nog een weg. Brede slingerende waterlopen en kronkelende kavel-
sloten verwijzen nog naar de loop van oude zeearmen. Het landschap van de 
oude zeearmen heeft een meer open karakter dan het relatief besloten wierde-
landschap.
In Noord Groningen zijn twee voormalige zeearmen met hun omliggende land-
schap te vinden: de Fivel en de voormalige Lauwerszee. De laatste kan onder-
verdeeld worden in het Lauwersmeergebied, het Reitdiepdal en het Land van 
Aagt. 

De  Waddenkust
Het landschap van de Waddenkust is een jong, weids en open landschap. Ken-
merkend is de opeenvolging van verschillende dijken achter elkaar. Lange, 
nagenoeg kaarsrechte dijken liggen parallel aan de kustlijn en scheiden de 
verschillende ‘schillen’ van landaanwinning.  Strook voor strook is het land op 
de zee veroverd, waarbij aanvankelijk lage kades werden omgevomd tot nieuwe 
zeedijken. Zo is de kenmerkende reeks van dijken ontstaan: de slaper, de dro-
mer en de waker. 
De Waddenkust is een agrarisch productielandschap in optima forma. Alles in 
dit gebied heeft maat. Dat geldt zowel voor de polders, als voor de boerenbe-
drijven. Het landschap kent hier een monumentale openheid. Binnen het gebied 
liggen verschillende waardevolle kleine landschapselementen zoals, dobben, 
eendenkooien, coupures en bakenbomen. 

Noord Groningen kent naast de drie hierboven genoemde landschapstypen, nog 
een tweetal bijzondere landschappen. 

Damsterdiepzone
Het Damsterdiep is in de middeleeuwen gegraven voor zowel de scheepvaart als 
de afwatering van het gebied. Voordat het Eemskanaal werd aangelegd, vormde 
het Damsterdiep de belangrijkste verbinding tussen de zee en de stad Gronin-
gen. Het landschap aan weerszijde van het Damsterdiep vormt de ‘geheime 
tuin’ van het noorden. Met name het slingerende traject van het Damsterdiep 
tussen Ten Post en Appingedam is uniek voor Noord Groningen. De combinatie 
van monumentale buitenplaatsen, lange lintdorpen langs het water en industri-
eel erfgoed, geven het gebied een eigen sfeer.

Stadsranden
Stedelijke ontwikkelingen hebben het landschap rondom Groningen, Appingedam 
en Delfzijl aanzienlijk veranderd. De karakteristieken van het oorspronkelijke 
landschap zijn hier grotendeels verdwenen onder stedelijke uitbreidingen, 
recreatiegebieden en industrieterreinen. Op deze plekken is op de overgang 
van stad naar land in de loop der tijd een nieuw landschap is ontstaan: het 
landschap van de stadsrand. Karakteristiek voor deze landschappen is de hoge 
dynamiek van de ontwikkeling.  

Het landschap van Noord Groningen is gevarieerd. Er 
zijn verschillende deelgebieden te onderscheiden die 
elk hun eigen karakteristiek en geschiedenis hebben. 

Een belangrijk deel van Noord Groningen kan bestem-
peld worden als wierdenlandschap, maar daarnaast 
onderscheiden we nog het landschap van de oude zee-
armen (de Fivel en Reitdiep) en het landschap van de 
Waddenkust. 

De verschillende deelgebieden en de meest beeldbe-
palende elementen zijn hiernaast op de zogenaamde 
“kwaliteitskaart” weergegeven.



Kwaliteiten in beeld

Oude kwelderruggen

Jonge kwelderruggen

Wierden

Maren en trekvaarten
Begrenzing regio Noord

Stadsrandzone

Stedelijk en industrieelgebied

Slingerende waterloop met een groen 
karakter
‘Het arcadische Damsterdiep‘

Kaarsrechte waterloop door het 
open landschap

Voormalige dijken

Bestaande dijken

Overblijfselen voormalige 
zeearmen

Voormalige dijken

Bestaande dijken

StadsrandenDamsterdiepzoneOude zeearmenWaddenkustWierdenlandschap



Herkenbare landschappen

De verschillende landschapstypen zijn steeds steeds min-
der goed herkenbaar. Karakteristieke landschapselemen-
ten verdwijnen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van wonen, werken en infrastructuur leiden niet zelden 
tot een verlies aan landschappelijke kwaliteit. Verschil-
lende plekken zijn daardoor meer op elkaar gaan lijken. 
Ook het verschil in openheid tussen bijvoorbeeld het 
landschap van de oude zeearmen en het wierdenland-
schap dreigt langzaamaan te verdwijnen. In de open 
landschappen lijkt steeds meer beplanting te verschij-
nen, terwijl in de meer besloten landschappen beplantin-
gen juist verdwijnen. 
Door zulke processen dreigt de afwisseling en de herken-
baarheid van het Noord-Groninger landschap langzaam-
aan verloren te gaan. 

Versterken karakteristieken

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het LOP is 
dat de eigen karakteristieken van de verschillende land-
schapstypen moeten worden versterkt. Hiermee worden 
de kenmerkende kwaliteiten van het Groninger landschap 
beter zichtbaar, wordt de ontstaansgeschiedenis afl ees-
baar en blijft het Groninger land een afwisselend en rijk 
landschap. 
Daarnaast is het verbeteren van de toegankelijkheid van 
het landschap een belangrijk uitgangspunt. Van een mooi 
landschap moet je ook kunnen genieten. Daarom is het 
zaak de toegankelijkheid van het landschap voor met 
name fi etsers en voetgangers te verbeteren. 

 

Visie



Ommelanderzeedijk, Westpolder



Dijken

Dijken zijn karakteristieke elementen van de 
landschappen van de waddenkust en de voorma-
lige Lauwerszee. De structuur van dijken vertelt 
iets over de onstaansgeschiedenis van het ge-
bied. Daarnaast bieden de dijken fantastische 
mogelijkheden voor korte en lange wandelroutes 
die de wandelaar hoog door het Groninger land-
schap voeren.

Watergangen

Water dooradert het groninger land in vele ge-
daanten; kronkelende maren, voormalige zeear-
men, trekvaarten, rechte kanalen en oude die-
pen. Door het benadrukken van de verschillen en 
het beter benutten van het water als landschap-
pelijk, ecologisch en recreatief element, kan het 
landschap een belangrijke impuls krijgen. 

Historische terreinen en wierden

Verspreid over het landschap liggen verschillende 
historische terreinen. Het gaat hierbij om plek-
ken als (voormalige) borgterreinen, kloosterter-
reinen, steenfabrieken en verlaten of gedeel-
telijk afgegraven wierden. Het zijn mede dit 
soort bijzondere plekken die het landschap van 
Noord Groningen kleuren. Daarom moeten deze 
elementen gekoesterd worden en waar mogelijk 
moeten ontwikkelingen worden aangegrepen om 
de herkenbaarheid ervan te vergroten.

Landlopen

Het landschap van Noord Groningen was ooit een 
toegankelijk landschap, ontsloten door veedrif-
ten, kerkepaden en ‘steenen voetpaden’. Later 
zijn veel van deze paden ‘in cultuur gebracht’, 
letterlijk bij de akker getrokken. Daarmee is de 
toegankelijkheid van het landschap sterk ge-
reduceerd. Terwijl er juist een grote behoefte 
bestaat aan wandel- en fi etsmogelijkheden, 
zowel voor de bewoners van het landschap zelf 
als voor de bezoekende toerist. Een toegankelijk 
landschap is ook een beleefbaar landschap. Door 
het ontsluiten van het buitengebied worden ook 
de kwaliteiten van het Groninger land letterlijk 
beter zichtbaar gemaakt.

Thema’s voor Noord Groningen

Om de herkenbaarheid en beleefbaarheid van de verschillende 
landschapstypes met hun kenmerkende landschapselementen te 
versterken zijn een zevental thema’s uitgewerkt. De thema’s be-
handelen de belangrijkste landschappelijke ‘ingrediënten’ van het 
landschap van Noord Groningen.  Per thema zijn voorstellen gedaan 
voor een verbetering van het landschap. De thema’s worden hier 
kort beschreven.



Dorpen

Het hoge dorpsgeboomte met daarbovenuit 
een priemende torenspits of molen; het zijn de 
iconen van het Groninger landschap. De kwaliteit 
van dit dorpssilhouet staat echter onder druk. 
Nieuwe uitbreidingswijken, bedrijventerreinen 
en dorpsbosjes ontnemen dijkwijls het zicht op 
de historische kern.
Een zorgvuldige versterking van het dorpsgroen, 
het vormgeven van dorpsentrees, het open-
houden van zichtlijnen en het aantrekkelijker 
inrichten van dorpsranden vormen belangrijke 
aandachtspunten voor de kwaliteit van het 
dorpssilhouet. 

Groene erven

Het landschap van Noord Groningen ligt bezaaid 
met boerderijen, dikwijls voorzien van fraaie 
monumentale erfbeplantingen. In de openheid 
van het Groninger land vormen ze groene eilan-
den in een zee van ruimte. De erven behoren 
daarmee tot de beeldbepalende elementen in 
het landschap. De kwaliteit van de erfbeplantin-
gen staat echter onder druk. Veel boerderijen 
liggen tegenwoordig vaak kaal in het landschap; 
zonder noemenswaardige beplanting rondom 
het erf. Ook de (recente) bebouwing draagt niet 
altijd bij aan een fraai landschapsbeeld. 
Het LOP stelt voor per afzonderlijk erf een 
geschikte oplossing te vinden, in gezamenlijk 
overleg tussen de ondernemer, de overheden, 
architecten en aannemers.

Wegbeplantingen

In een open landschap als dat van Noord Gronin-
gen zijn beplantingen van groot belang. Weg-
beplantingen, dorpsgroen en erfbeplantingen 
zijn van verre zichtbaar en geven diepte aan 
het landschap. Op een goede manier toegepast 
kunnen beplantingen een verrijking van het land-
schap betekenen. 
Het beplanten van wegen kan een middel zijn 
om het onderscheid tussen besloten en meer 
open landschappen te versterken. Door middel 
van beplantingen kunnen belangrijke, historische 
lijnen (zoals de oude hoger gelegen kwelderrug-
gen) worden benadrukt

Visie Wegbeplantingen

Het Landschapsontwikkelingsplan pleit voor een 
consequente toepassing van beplantingen. 
Voor wegbeplantingen in Noord-Groningen geldt: 
goed doen of niet doen. Daar waar gekozen 
wordt voor een beplanting langs de weg dient 
dit te gebeuren van begin tot eind, in één soort 
van een zelfde leeftijd. Alleen dan ontstaat het 
beeld van de zuilengangen door het open land, 
als een waardevolle groenstructuur.

Het beplantingsplan maakt onderscheid in ver-
schillende categorieën wegen:
cat. 1: monumentale beplanting van de histori-
sche wegen over de kwelderruggen
cat. 2: beplanting van belangrijke structuurlij-
nen in het landschap
cat. 3: eventueel te beplanten wegen
cat. 4: onbeplante wegen in Waddenkust, Reit-
diep en Fivelboezem.

Naast wegbeplantingen zijn ook beplantingen 
bij dorpen (dorpsgroen) en erfbeplantingen van 
groot belang.



OPGAVE

Het landschap van de Waddenkust is een 
open agrarisch landschap. Alles heeft 
maat in dit landschap, zowel de ruimte 
als de boerenbedrijven. 
De ontwikkelingen in de landbouw gaan 
snel: er is sprake van een voortgaand 
proces van schaalvergroting. Nieuwe 
grote schuren verschijnen en de aan-
dacht voor erfbeplantingen lijkt minder 
te worden. 
Dijken zijn beeldbepalend voor de Wad-
denkust. Gekoppeld aan de dijken zijn 
er nog tal van historische elementen 
zichtbaar zoals dijkcoupures en baken-
bomen. De kwaliteit van deze elemen-
ten staat echter onder druk. 
Het landschap van de Waddenkust is 
moeilijk toegankelijk voor de wandelaar 
en fi etser.

VISIE

De uitwerking van de Waddenkust richt 
zich op het versterken van de karakteris-
tieken van de verschillende landschap-
pen; de openheid van de Waddenkust 
in contrast met de groene lommerrijke 
wereld van de kwelderruggen op de rand 
van het wierdenlandschap. 

In verband met de actuele ontwikkeling 
van schaalvergroting binnen de landbouw 
is speciale aandacht nodig voor de vorm-
geving van het boerenerf en de nieuwe 
bebouwing. Nieuwe erfbeplantingen 
kunnen een belangrijke kwaliteit aan het 
landschap toevoegen.

Daarnaast dient de toegankelijkheid van 
het gebied vergroot te worden. Er liggen 
kansen om te komen tot nieuwe recrea-
tieve routes die de dorpen op de kwel-
derrug verbinden met de Waddenzee; van 
Wierd tot Wad. Deze routes doorsnijden  
het landschap van de Waddenkust en pas-
seren de opeenvolgende dijken. 

Gekoppeld aan de dijken dienen de 
bijzondere elementen, zoals de dijkcou-
pures, schotbalkhuisjes en bakenbomen 
behouden te blijven en waar nodig her-
steld te worden. 

Waddenkust

Als onderdeel van het Landschapsontwikkelingsplan is 
een aantal uitwerkingen gemaakt. 
Het betreft gebiedsuitwerkingen voor de Waddenkust,  
Damsterdiep, Fivel, Oude Aduarderdiep / Middag en  Pol-
der Weiwerd.
Op de volgende bladzijden wordt een beknopte samen-
vatting van deze uitwerkingen weergegeven. 

Uitwerkingen



D
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OPGAVE

Het Damsterdiep is een historische wa-
terlijn die de stad Groningen met de zee 
verbindt. Langs deze waterloop liggen 
tal van bijzondere elementen, zoals bui-
tenplaatsen, scheepswerven, industrieel 
erfgoed en bijzondere kernen. 
De zone rondom het Damsterdiep kan 
worden beschouwd als de “verborgen 
tuin van het noorden”. Voor velen is 
het Damsterdiep echter een onbekend 
gebied. 

‘Kop en staart’ van het Damsterdiep zijn 
slecht ontwikkeld: juist bij het begin in 
Groningen en bij het uitmonden in zee 
is het Damsterdiep vrijwel onherkenbaar 
of zelfs onzichtbaar.  
Ontwikkelingen langs het Damster-
diep hebben niet altijd geleid tot een 
kwaliteitsverbetering. Verstedelijking, 
privatisering van de oevers en nieuwe 
infrastructuur hebben oorspronkelijke 
samenhangen soms verbroken. 

VISIE

Voor de Damsterdiepzone staat het 
versterken van het gebied als de verbor-
gen tuin van het noorden centraal. Het 
groene karakter, met zijn buitenplaatsen 
en tal van (te herstellen) bijzondere ele-
menten dient versterkt te worden. 
De recreatieve aantrekkelijkheid kan 
vergroot worden door het ontwikkelen 
van routes, zowel over land als over 
water.
Daarbij is het van belang relaties te 
leggen met de omgeving. Ook een histo-
rische lijn als de Stadsweg, die parallel 
aan het Damsterdiep loopt biedt aan-
knopingspunten voor een nieuwe route.

Ook in ecologische zin worden nieuwe 
dwarsverbanden gelegd door het ont-
wikkelen van nieuwe verbindingen, al 
dan niet in combinatie met ruimte voor 
waterberging.

Voor woningbouw worden nieuwe kansen 
gezien in aansluiting op het landgoede-
renmilieu langs het Damsterdiep. 
Voor het tussengebied tussen Appinge-
dam en Delfzijl is een uitwerking ge-
maakt die inzet op het creëren van een 
recreatief aantrekkelijk uitloopgebied in 
combinatie met stedelijke functies die 
betekenis hebben voor beide steden.

Damsterdiep Uitwerkingen





OPGAVE

Het landschap van de Fivelboezem is 
een gebied dat hoort bij de voormalige 
zeearm, de Fivel. Het landschap onder-
scheidt zich van zijn omgeving door een 
grotere openheid, de aanwezigheid van 
oude dijkstructuren en dorpen langs de 
randen. Het gebied heeft een trechter-
vorm: breed bij de Waddenkust en smal 
meer landinwaarts. De Fivel zelf is als 
waterloop niet overal goed herkenbaar, 
vooral verder landinwaarts verdwijnt de 
waterloop zelfs geheel. 
De Fivel heeft vele gezichten: van 
smalle sloot langs een oude weg tot een 
brede watergang, van sterk slingerend 
tot een meer rechte lijn. 

Voor de vorming van het landschap is de 
Fivel van groot belang geweest. Verster-
ken van de herkenbaarheid en beleef-
baarheid van zowel het landschap van 
de Fivelboezem als de Fivel zelf, draagt 
dan ook bij aan het versterken van de 
landschappelijke kwaliteit. 
De Fivel kan een rol spelen in het ver-
sterken van de recreatieve en ecologi-
sche betekenis van het gebied. 

VISIE

Het versterken van de karakteristieken 
van het landschap van de Fivelboe-
zem vormt een belangrijk vertrekpunt. 
Beplantingen spelen daarbij een be-
langrijke rol. Door het realiseren van 
eenduidige laanbeplantingen langs de 
randen van het gebied wordt de Fivel-
boezem gemarkeerd. Daarnaast worden 
de opgaande beplantingen langs wegen 
in de boezem op geleidelijke wijze ver-
wijderd. 

De Fivel zelf heeft vele gezichten. 
Gestreefd wordt naar een betere her-
kenbaarheid van de Fivel op een wijze 
die recht doet aan de verscheidenheid 
van de waterloop. Aanpassingen aan 
het profi el en/of een aangepast beheer 
waarbij meer ruimte wordt gecreerd 
voor natuurvriendelijke oevers leidt tot 
belangrijke winst, zowel landschappe-
lijk, ecologisch als vanuit het oogpunt 
van beheer en onderhoud. 

Het is van belang de Fivel een plaats te 
geven in de plannen bij de kop en de 
staart van de waterloop, resp. Meerstad 
en de Eemshaven. 
Voor het tussenliggende traject geldt de 
strategie van meeliften. Grootse ontwik-
kelingen ontbreken hier, maar vanuit 
een groot aantal kleinere initiatieven  
en plannen (dorpsommetjes, waterber-
ging etc.) kan veel bereikt worden.

Fivel Uitwerkingen

Brochure

Het is van belang dat de Fivel bekender 
wordt,zodat toekomstige kansen om de 
herkenbaarheid van de Fivel te vergro-
ten worden benut. Over de Fivel is een 
aparte brochure gemaakt met concrete 
suggesties hoe de verschillende ´gezich-
ten´ van de Fivel beter tot hun recht 
kunnen komen.



Dorpsbossen transformeren
tot transparante dorpsparken

Zijstromen Fivel markeren met riet, 
echter ondergeschikt aan de Fivel

Beplanten historische veedriften

Verwijderen beplanting 
langs N46

Voormalige Abdij
Bloemhof

Fivel markeren met riet

Meerstad

Strategisch Groenproject

Landgoed ontwikkeling
langs Damsterdiep

Op termijn verwijderen 
populieren plantages

Lanen markeren randen 
Fivelboezem

Kanoaanlegplaats

Glastuinbouw Eemshaven



OPGAVE

Middag-Humsterland vormt een waar-
devol cultuurhistorisch landschap. Van 
oorspong zijn het twee eilanden ge-
weest, omgeven door de zeearmen van 
het huidige Reitdiep en de Oude Tocht. 
De oude eilandstructuur is van de kaart 
nog af te leiden maar is in het landschap 
zelf moeilijk herkenbaar.

Dwars door Middag loopt een oude wa-
terstructuur: het Oude Aduaderderdiep. 
Het is feitelijk een oude beekbedding, 
die nog herkenbaar is als een stelsel van 
waterlopen en lager gelegen gronden. 

De opgave voor Middag is het  beter her-
kenbaar en beleefbaar maken van het 
voormalig eiland Middag. 

Voor het Oude Aduarderdiep gaat het 
om de inrichting van deze landschappe-
lijke zone op een manier die recht doet 
aan de cultuurhistorische kwaliteiten 
van het gebied. Daarbij is ook het her-
kenbare onderscheid tussen de verschil-
lende typen waterlopen een belangrijk 
aandachtspunt.  

VISIE

Door de oude ringdijk rondom Middag 
weer herkenbaar te maken als land-
schappelijke lijn wordt het eilandkarak-
ter versterkt. De dijk wordt op subtiele 
wijze geaccentueerd door een pluksge-
wijze beplanting met meidoorn. Ontbre-
kende delen van de dijk kunnen worden 
aangevuld en een recreatieve route 
maakt een ‘rondje Middag’ mogelijk. 

De landschappelijke structuren rondom 
Middag worden versterkt. Het Oude 
Diepje en de Oude Tocht worden ver-
breed en het dal van het Reitdiep wordt 
in zijn totaliteit een natte zone met 
belangrijke ecologische en recreatieve 
betekenis. 

Het Oude Aduarderdiep wordt be-
schouwd als een subtiele verbijzonde-
ring in het historisch agrarisch land-
schap. Waar mogelijk wordt het peil 
opgezet en worden gronden extensief 
beheerd. Gedempte kavelsloten worden 
hersteld zodat weer een doorgaande 
natte structuur ontstaat.

Middag
Oude Aduarderdiep

Uitwerkingen



Reitdiep
- breed slingerend door het akkerland
- vernatten oeverzone

Oude Diepje
- verbreden waterloop
- reconstructie oude dijk (oostelijk van                     
Oude Diepje)
- natte hooilanden
- beheersgebied/EHS
- onderdeel regiopark Winsum

Reconstructie verdwenen delen ring-
dijk om Middag (Oldijk/Oude dijk) 
met vrijgekomen baggerspecie

Oude Tocht
- verbreden waterloop

Reconstructie verdwenen delen ring-
dijk om Middag (Oldijk/Oude dijk) 
met vrijgekomen baggerspecie

Populieren beplanting langs 
Van Starkenborghkanaal

Oude Aduarderdiep
- natte hooilanden in de laagte

Meidoornbeplanting langs 
de ringdijk om Middag



OPGAVE

Onder de rook van de haven van Delfzijl 
ligt Polder Weiwerd. Het is een onbe-
mind en tegelijk fascinerend landschap 
met allerlei contrasten tussen oud en 
nieuw. 
In de loop der jaren zijn in dit gebied 
tal van functies terecht gekomen waar 
elders geen plek voor was. Het beeld 
wordt gedomineerd door industrie, vuil-
stort, slibdepot, crossterrein, gaswinlo-
caties en hoogspanningslijnen.

In dit dynamische landschap zijn sporen 
te vinden uit het verleden: oude wier-
dedorpen, lanen, waterlopen etc. De 
historische elementen en structuren zijn  
in een overweldigende vaak modern-in-
dustriele context geplaatst waardoor ze 
nauwelijks nog herkenbaar zijn. 
Voor Weiwerd ligt de opgave in het cree-
ren van een nieuwe ruimtelijke struc-
tuur. In deze structuur dienen oud en 
nieuw met elkaar in evenwicht te wor-
den gebracht. 

VISIE

De nieuwe structuur wordt gevormd 
door een robuust groen-blauw raam-
werk, bestaande uit bos,  water en na-
tuurgebieden. Waardevolle landschaps-
elementen als oude wegen, maren en 
wierden zijn opgenomen in deze groen-
structuur en worden via recreatieve 
routes met elkaar verbonden. Daarnaast 
geeft de groenstructuur ook vorm aan de 
ecologische verbindingen in het gebied.

Ter illustratie is hiernaast een voorbeeld 
gegeven hoe dit raamwerk er uit zou 
kunnen komen te zien. De sterke groen-
structuur biedt tegenwicht aan de groot-
schalige ontwikkelingen op het gebied 
van industrie, landbouw en eventuele 
andere functies. Voor deze functies is 
er plaats in de open ruimten tussen het 
groen-blauwe raamwerk.

Het raamwerk maakt daarmee een 
scheiding tussen verschillende vormen 
van dynamiek: laagdynamisch in het 
groen raamwerk en hoogdynamisch in de 
ruimten ertussen.

Weiwerd Uitwerkingen

Realisatie van het raamwerk kan onder-
meer plaats vinden door mee te liften 
op recreatieve ontwikkelingen rondom 
het Schildmeer en de ontwikkeling van 
de ecologische verbindingszone van het 
Schildmeer naar het Hondhalstermeer. 
Het groen-blauwe raamwerk bouwt voor 
een deel voort op de bossen (ca 500 ha) 
die de laatste 20 jaar verspreid door het 
gebied zijn gerealiseerd. Het beleid voor 
de toekomst zou er op gericht moeten 
zijn dat nieuwe bossen alleen ontwik-
keld worden op locaties die bijdragen 
aan een robuuste groenstructuur. 



recreatieve zone Schildmeer-
Appingedam

ontwikkelingsgebied voor
landbouw en industrie

kwetsbare landschappelijke elemen-
ten zoals wierden en maren worden 
opgenomen in het raamwerk

boscomplexen als uitloopge-
bied voor de stedeling

ecologische verbindingszone 
Schildmeer-Hondhalstermeer



Werk in uitvoering

Projectlijst

In het kader van het Landschapsontwikkelingsplan is een uitvoe-
rings- en fi nancieringsstrategie opgesteld. 
Er is een projectenlijst samengesteld met daarin tientallen projec-
ten. Per project is aangegeven wie de trekker is, welke partners in 
beeld zijn en wat de inhoud van het project is. Tevens wordt er een 
inschatting gegeven wanneer realisering mogelijk is.

Fasering

Het uitvoeringsprogramma richt zich op de periode 2005-2013. Er 
is een fasering in de projecten aangebracht waarbij onderscheid 
wordt gemaakt tussen projecten die op korte termijn gerealiseerd 
worden (2005), projecten die volgend jaar (2006) aan bod komen 
en projecten voor de wat langere termijn (2007-2013). De reden 
hiervoor is dat vanaf 2007 de fi nancieringssituatie van projecten zal 
veranderen in verband met de invoering van het Investeringsbudget 
Landelijk Gebied (ILG).  

Financiering

Wie gaat dat betalen? Voor de fi nanciering van de beschreven pro-
jecten zijn de volgende fi nancieringsmogelijkheden in beeld:
- uit eigen middelen (gemeente, provincie en waterschap); bij              
  voorbeeld uit het reguliere onderhoudsbudget (werkzaamheden     
  anders inzetten) of door ‘werk met werk’ maken, door bijvoor-     
  beeld op een aan te leggen kade een nieuw voetpad te realiseren.
- ILG gelden; de nieuwe rijkssubsidieregeling die naar verwachting   
  vanaf 2007 in werking zal treden.  
- Rood voor groen regelingen
- Europese bijdragen

Organisatie

Het uitvoeringsprogramma van het LOP valt onder verantwoorde-
lijkheid van de Stuurgroep Noord, waarin de bestuurders van de 
Regioraad Noord-Groningen, gemeenten, provincie en waterschap 
zitting hebben. 
Uitvoering van het LOP zal vanaf 1-1-2007 organisatorisch plaats 
vinden onder de noemer van het geldende Regioprogramma Noord/
Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk gebied dat het kader 
wordt voor alle uitvoeringsprojecten in de regio Noord.

Wierumerschouwsterweg


