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 Samenvatting structuurvisie cultuurhistorie 
 

 

Van de Erfgoedatlas… 

Met het Besluit op de Ruimtelijke ordening zijn gemeenten sinds 1 januari 2012 verplicht om 

cultuurhistorische belangen mee te wegen in ruimtelijke vraagstukken. De zorg voor 

cultuurhistorie wordt hiermee gelijk geschakeld aan alle overige belangen, zoals water en 

ecologie. Voor de gemeente Tynaarlo is dat niet helemaal nieuw. Al voordat het vorig jaar 

verplicht werd, speelde cultuurhistorie een grote rol bij de behandeling van ruimtelijke 

ontwikkelingen. De gemeente Tynaarlo kent namelijk een grote hoeveelheid en 

verscheidenheid aan cultuurhistorisch erfgoed. Daar zijn we trots op en dat hebben we in 

2009 kracht bijgezet door het uitbrengen van de Erfgoedatlas Tynaarlo. Een atlas die de 

cultuurhistorie binnen de gemeente in woord en beeld weergeeft.  

 

…en de Cultuurhistorische Waardenkaart… 

Echter, om te voldoen aan de wettelijke plicht, hadden we meer nodig dan onze eigen 

atlas. Het cultuurhistorisch erfgoed moest verbeeld worden in een Cultuurhistorische 

Waardenkaart. Deze is in 2013 door bureau Raap opgeleverd. Al het in de gemeente 

aanwezige erfgoed is uitgebreid geïnventariseerd, op kaart gezet en gewaardeerd. De 

Cultuurhistorische Waardenkaart bestaat uit drie kaarten en een uitgebreide toelichting van 

al het aanwezige cultuurhistorisch erfgoed.  

 

…naar een overkoepelende Structuurvisie Cultuurhistorie 

Uiteindelijk is er toegewerkt naar deze overkoepelende structuurvisie Cultuurhistorie. Hierin is 

vastgelegd wat de belangrijkste cultuurhistorische aspecten zijn binnen de gemeente, en op 

welke wijze we hier in de toekomst mee kunnen of moeten omgaan.  

De structuurvisie cultuurhistorie is opgebouwd uit 3 delen. Deel A is het Visiedeel, deel B het 

Uitvoeringsprogramma en deel C bevat de inventarisatie en waardering van al het 

cultuurhistorisch erfgoed. 

 

 

 

Uitgangspunten 

De structuurvisie cultuurhistorie is gebouwd op een drietal uitgangspunten: 

- De focus ligt op gebiedsgerichte erfgoedzorg in plaats van objectgerichte 

monumentenzorg; 

- Bij ruimtelijke ontwikkelingen is cultuurhistorie ontwikkelingsgericht (en niet alleen 

behoudend); 

- Erfgoed heeft niet slechts een cultuurhistorische waarde, maar kent ook een 

economische, sociale , educatieve en een duurzaamheidswaarde. 

Het doel van deze sectorale structuurvisie is het cultuurhistorisch erfgoed een 

onderscheidende plek en rol geven bij ruimtelijke plannen en een bijdrage te 

leveren aan het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit.   
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Afwegingskader 

De structuurvisie bevat een  afwegingskader die bij nieuwe ontwikkelingen toegepast moet 

worden. Dit kader bevat een driedeling. In gebieden van (zeer) hoge waarde wordt 

gestreefd naar behoud en/of inpassing (1). Bij gebieden van een (hoog- of laag-) 

gemiddelde waarde wordt gestreefd naar verbetering van de ruimtelijke en 

cultuurhistorische kwaliteit (2).  Daar waar gebieden (zeer)laag zijn gewaardeerd dient 

cultuurhistorie vooral ter inspiratie om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren (3).  

 

Speerpunten 

Speerpunten waarop ingezet wordt met deze structuurvisie zijn: 

 

 

 

Cultuurhistorie als toeristische trekker 

Het aantrekkelijke cultuurhistorische erfgoed in onze gemeente is medebepalend geweest 

voor de ontwikkeling van de recreatieve sector in Tynaarlo. Met deze structuurvisie wil de 

gemeente cultuurhistorie gebruiken als toeristische trekker voor verblijf en beleving. Vanuit 

het voornemen de vrijetijdseconomie te bevorderen, benut de gemeente het cultureel 

erfgoed voor de promotie van het toeristisch gebied.  

 

Om dit herkenbaar te maken is Tynaarlo in een drietal themagebieden verdeeld die ter 

inspiratie worden gebruikt. 

1. parklandschap (o.a. de landgoederen rond Eelde-Paterswolde) 

2. cultuurlandschap (o.a. het gebied ten westen van Vries) 

3. natuurlandschap (o.a. omgeving Drentsche Aa) 

In een apart uitvoeringsprogramma (deel B) is aangegeven op welke wijze wanneer er nader 

invulling wordt gegeven aan alle benoemde acties.  

Het waarborgen van de ruimtelijke identiteit van Tynaarlo is samengevat in één 

centrale boodschap: de gemeente wil historische structuren en karakteristieken 

herkenbaar houden, de kwaliteit bewaken en de historische gelaagdheid  in 

acht nemen.  

- Waardevolle dorpsgezichten 

- Beeldbepalende panden 

- Jonge bouwkunst 

- Landgoederen 

- Landschappen 

- Historische infrastructuur 

- Funerair erfgoed (begraafplaatsen) 

- Welzijn en zorg 

- Oorlog en defensie 

- Aanpak van leegstand: Leegstand van monumentale panden is ongewenst, 

herbestemming en hergebruik wordt gestimuleerd 
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Deel A  Erfgoedvisie 
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Inleiding 

 
  

 

e gemeente Tynaarlo zeer rijk bedeeld met cultuurhistorisch erfgoed. Dit loopt uiteen 

van de brinken van Zuidlaren tot een bunker en landgoederen in Eelde-Paterswolde, van 

twee hunebedden in Midlaren tot een romaanse kerk in Vries. De gemeente kan niet alles 

borgen, er moeten keuzes gemaakt worden. Met deze structuurvisie wordt duidelijk gemaakt 

op welke wijze met de cultuurhistorische elementen kan c.q. moet worden omgegaan.   

 

De gemeente Tynaarlo is trots op het culturele erfgoed dat haar grondgebied rijk is. Met de 

Erfgoedatlas, Tynaarlo in kaart en beeld, is een eerste stap gezet om deze rijkdom voor 

iedereen overzichtelijk in beeld te brengen. De atlas heeft een vervolg gekregen. Begin 2013 

is de cultuurhistorische waardenkaart opgeleverd. Dit is een overzicht van het 

geïnventariseerde cultuurhistorische erfgoed van het gemeentelijk grondgebied uitgewerkt in 

een rapport en een waarderingskaart. De kaart representeert de cultuurlandschappelijke 

waarden van het gemeentelijk grondgebied.  

 

In de eerste plaats willen we deze waarden koesteren en zorgen voor een belangrijke basis 

voor ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast is de kaart opgesteld omdat het sinds 1 januari 

2012 een wettelijke verplichting is in de ruimtelijke planvorming rekening te houden met 

cultuurhistorische waarden. Je moet immers weten wat je allemaal hebt.  

 

In navolging van twee andere structuurvisies, het Landschapsontwikkelingsplan Tynaarlo 2009 

en Een rijk verleden, structuurvisie archeologie gemeente Tynaarlo 2013, maken we het 

drieluik compleet met deze sectorale uitwerking van het gehele grondgebied. In deze 

structuurvisie legt de gemeente vast wat de belangrijke cultuurhistorische aspecten binnen 

haar grondgebied zijn en hoe zij deze in de toekomst wil benutten. De structuurvisie schept 

vooraf duidelijkheid voor inwoners, ontwikkelaars en andere belanghebbenden. De 

beleidskaart vormt de visuele weergave van dit beleid.  

 

Voor de komende 10 jaar geven we aan wat we belangrijk vinden en hoe we in deze 

periode met cultuurhistorie om willen gaan. Een dergelijke uitwerking legt de basis voor een 

zorgvuldige afweging van belangen en een verdere wettelijke verankering in 

bestemmingsplannen.  

 

 

Van belang daarbij is de bewustwording van de rol van de cultuurhistorische waarden bij 

diegene die wonen en werken in Tynaarlo. Veelal bestaat het idee dat er een stolp over een 

(waardevol) gebied wordt gezet. Dat is niet de bedoeling. Het gaat er om dat gekeken 

wordt of het aanwezige culturele erfgoed een rol kan spelen bij ontwikkelingen (‘behoud 

door ontwikkeling’). Het meewegen van cultuurhistorie betekent kijken naar de 

kernkwaliteiten van een gebied en het aanwezige erfgoed. Veranderingen moeten mogelijk 

D 

Het doel van de Structuurvisie Cultuurhistorie is het cultuurhistorische erfgoed 

een onderscheidende plek en rol te geven in de ruimtelijke planvorming en een 

bijdrage te laten leveren aan (het behoud van) de ruimtelijke kwaliteit. 
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blijven, dat heeft immers in meer of mindere mate ook gezorgd voor het huidige beeld en de 

identiteit.  

 

De ontwikkeling en de cultuurhistorische rijkdom van Tynaarlo wordt vooral bepaald door de 

geografische ligging. De oriëntatie is noord-zuid en de natuurlijke geologische oorsprong 

komt tot uitdrukking in bewoning op de hogere gelegen delen en het agrarisch gebruik in de 

lagere gelegen delen. Deze specifieke indeling van ruggen en beekdalen is nog steeds 

herkenbaar en vormt de cultuurhistorische hoofdstructuur aangevuld met historisch 

bouwkundige en cultuurlandschappelijke elementen. Archeologie maakt deel uit van deze 

structuur, maar in deze structuurvisie beperkt de aandacht zich tot een summiere toelichting 

en wordt waar nodig verwezen naar de Structuurvisie Archeologie die is vastgesteld op 28 

mei 2013. Deze zorgt inclusief de archeologische beleid- en verwachtingskaarten voor de 

borging van het zichtbare en onzichtbare archeologische erfgoed. 

 

Leeswijzer 

Deze structuurvisie is opgebouwd uit drie delen. Deel A is de erfgoedvisie, deel B gaat over 

de uitwerking van de visie. Deel C bestaat uit het eerder genoemde inventarisatierapport, 

inclusief de inventarisatie- en de waarderingkaarten, die ten grondslag liggen aan de delen 

A en B.  

 

Deel A 

Dit deel is onderverdeeld in 6 hoofdstukken.  

 

Hoofdstuk 1  

Dit hoofdstuk behandelt de verschillende waarden die het erfgoed in algemene zin 

vertegenwoordigt en plaatst de betekenis van die waarden in een breder perspectief.  

 

Hoofdstuk 2 schetst de wet- en regelgeving vanuit de hogere overheden en de 

gemeentelijke beleidsvelden.  

 

Hoofdstuk 3  

Dit is een korte samenvattende weergave van de inventarisatie en de waardering (deel C).  

 

Hoofdstuk 4  

In dit hoofdstuk staat de visie op de borging van de ruimtelijke identiteit en zijn een aantal 

speerpunten benoemd die als identiteitsbepalende factoren van de erfgoedzorg bijzondere 

aandacht krijgen.  

 

Hoofdstuk 5 

De meerwaarde en de inzet van cultuurhistorie voor  de promotie van de gemeente Tynaarlo 

en de vrijetijdseconomie zijn onderwerpen die in dit hoofdstuk aan de orde komen.  

 

Hoofdstuk 6 

Het laatste hoofdstuk is een financiële onderbouwing van het beleid.  

 

Deel B 

Dit deel geeft de organisatorische uitwerking weer en bevat de activiteitentabellen.     
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‘Erfgoed is voor jong en oud. Creatieve en ondernemende mensen voelen zich 

aangetrokken tot het verleden. Oude plekken scheppen ruimte voor nieuwe ideeën. Tal van 

voorbeelden en onderzoeken toont de economische waarde van investeren in erfgoed aan. 

Een herbestemde fabriek bijvoorbeeld laat z’n omgeving bruisen met mensen en initiatieven. 

Een mooi, verzorgd aanbod van cultuur en erfgoed werkt als een magneet op toeristen, is de 

trots van uw inwoners en geeft uw gemeente smoel. Erfgoed is een aanjager voor de 

economie en een motor voor uw gemeente. Kom daar maar eens om in deze tijd.’  

 

Citaat: ‘Goud in handen. Gebruik het verleden, schep ruimte voor de toekomst’ uit: 

Gemeentelijke erfgoedagenda van het erfgoedplatform van Kunsten ’92.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 1 Interieur synagoge Zuidlaren  
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1. Erfgoed in een breder perspectief 

 

 

 

eze erfgoedvisie hanteert het uitgangspunt van het streven naar een ‘houdbare’ 

ofwel duurzame leefomgeving met aandacht voor een prettige en herkenbare woon-, werk- 

en leefomgeving en het bevorderen van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Hiermee richt 

Tynaarlo zich op de identiteit van deze gemeente. Die ide ntiteit, het juweel, wordt mede 

gevormd door de cultuurhistorie: het gebruik en de verandering van het landschap, de 

gebouwen, de infrastructuur, maar ook de verhalen en de tradities door de eeuwen heen. 

De kwaliteit wordt bepaald door de parels en de edelstenen die het juweel sieren. Het 

cultureel erfgoed, de parels en edelstenen, zijn’… sporen, objecten en patronen/structuren 

die zichtbaar of niet zichtbaar, deel uitmaken van onze leefomgeving en een beeld geven 

van een historische situatie of ontwikkeling.’1  

 

Bij erfgoedzorg gaat het over waardevast erfgoed, de rijks- en provinciale gebouwde 

monumenten of archeologische monumenten, die door de Monumentenwet (1988) 

beschermd zijn. Hieronder vallen ook de beschermde dorpsgezichten. Daarnaast kunnen we 

spreken over waardevol erfgoed. Zaken waarvan we vinden dat ze bijdragen aan de 

kwaliteit en de identiteit van Tynaarlo. Beide zijn bepalend voor en dragen bij aan de 

historische gelaagdheid en afleesbaarheid van de geschiedenis. Denk hierbij aan het 

landschap met de essen en de beekdalen, de groenstructuren, infrastructuur/historische 

routes en landschapselementen. Als het over cultuurhistorie gaat hoort ook het immateriële 

erfgoed daarbij. Dit zijn de evenementen Zuidlaardermarkt en het Bloemencorso Eelde, en 

de verhalen en tradities die er zijn binnen het gebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 2 Sfeerimpressie Zuidlaardermarkt 

                                                
1 http://www.cultureelerfgoed.nl/handreikingerfgoedenruimte/veelgestelde-vragen/vraag-4-definitie-

cultuurhistorische-waarden 

D 
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Veelal wordt door professionals vanuit hun expertise een waardering toegekend aan 

erfgoed. Door verschillende maatschappelijke trends en ontwikkelingen wijzigen opvattingen 

over erfgoed. Het begrip erfgoedwaarde krijgt verschillende betekenissen waardoor de rol 

van erfgoed(zorg) verschuift naar een breder perspectief.2 In het boek Cultureel erfgoed op 

waarde geschat. Economische waardering, verevening en erfgoedbeleid gaat Jos 

Bazelmans in op de diverse waardebegrippen. Het voert te ver om de meerduidigheid van 

het waardebegrip volledig te benoemen, daarvoor wordt verwezen naar het artikel van 

Bazelmans. Hieronder volgt een korte uitwerking.  

 

Historische waarde 

Bij het waarderen van cultuurhistorie gaat het om zichtbaar en onzichtbaar erfgoed. Als de 

waarde is bepaald wil dat niet zeggen dat de ontwikkeling van het gebied stilstaat. Dat is in 

het verleden ook nooit het geval geweest. Daarom heeft beleid tot doel cultuurhistorie als 

kwaliteitskenmerk in te brengen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Waar wordt voortgeborduurd 

op de historische ontwikkeling, blijft de kwaliteit behouden, de historische gelaagdheid 

zichtbaar en de historie beleef- en ervaarbaar, terwijl ook wordt tegemoet gekomen aan de 

eisen van de huidige tijd.   

 

Duurzaamheidswaarde 

Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling heeft betrekking op een toekomstbestendige 

leefomgeving waarbij het erfgoed kan worden ingezet om de eigen identiteit te behouden 

of versterken. Deze duurzaamheidswaarde heeft te maken met de herkenbaarheid en de 

houdbaarheid van de omgeving.  

Daarnaast is op dit moment hergebruik een component van duurzaamheid die gekoppeld is 

aan de huidige opgave van herbestemming van bebouwing en behoud van materialen. Dit 

is niet nieuw, maar vormt met de (toename van) leegstand van uiteenlopende 

gebouwtypen een uitdaging die de nodige aandacht vraagt.   

 

Sociale waarde 

Het behoud van welvaart is verbonden met de economie, maar kan ook een niet –

economische betekenis hebben. De beleving  van normen en waarden spelen een rol bij het 

be- of vasthouden van het beschavingsniveau. Eerbied voor of zingeving aan het leven 

staan hierbij veelal centraal en kunnen in die zin bepalend zijn voor de omgang met de 

omgeving.     

 

Economische waarde 

Cultuurhistorie heeft een financiële waarde als het gaat om marktwaarde, gebruikswaarde 

en statuswaarde.3 Erfgoed is een publiek goed en van toegevoegde waarde voor het imago 

van een dorp of stad. Het vormt het decor voor wonen, winkelen en restaurant- of 

museumbezoek. Nieuwe (tijdelijke en permanente) inwoners trekken naar cultuurhistorisch 

aantrekkelijke gebieden. Bedrijven identificeren zich met een bijzondere omgeving. De keuze 

voor vestiging of bezoek wordt onder meer bepaald door de sfeer en de uitstraling. Zo 

draagt de cultuurhistorie bij aan het verhogen van de economische vitaliteit. Hieraan 

verbonden is de aantrekkelijkheid van de omgeving voor de vrijetijdsbesteding. Historie en 

                                                
2 J. Bazelmans, ‘Waarde in meervoud. Naar een nieuwe vormgeving van waardering van erfgoed’, in: S. van 

Dommelen & C.J. Pen, Cultureel erfgoed op waarde geschat. Economische waardering, verevening en 

erfgoedbeleid, Den Haag 2013, p14. 
3J. Bazelmans, p.13 
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erfgoed kunnen ingezet worden als strategisch marketinginstrument voor recreatie en 

toerisme.     

Cultureel erfgoed draagt bij aan waardeontwikkeling van vastgoed. Uit onderzoek blijken 

woningeigenaren extra geld over te hebben om in of nabij een gemeente met veel cultureel 

erfgoed (monumenten of beschermd stads- en dorpsgezicht) te wonen.4  

 

Educatieve waarde 

Cultuurhistorie en erfgoed hebben een educatieve waarde. Een molen (industriële waarde), 

gereedschappen (ambachtelijke waarde), een kerk (levensbeschouwelijke waarde) en 

herdenkingsmonumenten zijn voorbeelden van tastbare objecten die ondersteunend kunnen 

zijn bij de theorie. Objecten leveren een grote bijdrage aan de bewustwording van de 

geschiedenis en kunnen het historisch besef bewerkstelligen.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 3 Op de brink in Vries

                                                
4F. Lazrak & J. Rouwendal, ‘Cultureel erfgoed en de waardeontwikkeling van vastgoed’, in: M. Temming, Cultureel 

erfgoed op waarde geschat. Economische waardering, verevening en erfgoedbeleid, Den Haag 2013, p25. 
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  2. Wet en regelgeving 

 

 

 

ij de uitwerking van de Structuurvisie Cultuurhistorie is rekening gehouden met wet- en 

regelgeving en beleidskaders die door andere overheden worden gehanteerd. 

 

Rijksbeleid 

Van 1999 tot en met 2009 heeft het programma Belvedère, een initiatief van vier ministeries, 

onder het motto ‘Behoud door ontwikkeling’ de inzet van cultuurhistorie bij ruimtelijke 

transformaties gestimuleerd. Dit gedachtegoed is opgepakt in nieuw beleid.   

 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) 

Erfgoed en Ruimte, Kiezen voor karakter (2011) maakt deel uit van de structuurvisie van het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hierin wordt de beleidsverandering gevat in de slogan 

‘van collectie naar connectie’. Met het opnemen van cultuurhistorie in het stelsel van de 

ruimtelijke ordening kan de zorg voor het cultureel erfgoed met andere 

ontwikkelingsopgaven op het gebied van bijvoorbeeld economie, veiligheid, duurzaamheid 

worden gekoppeld. 

 

Modernisering Monumentenzorg (2009)  

Om ervoor te zorgen dat cultuurhistorie ook werkelijk  een vroegtijdige afwegingsrol krijgt bij 

ruimtelijke ontwikkelingen is de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg 2009 (Momo) 

opgesteld door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.  

 

De moderne monumentenzorg gaat uit van twee beleidsveranderingen: 

- van objectgericht naar omgevingsgericht 

- van conserverend naar ontwikkelend 

 

 Beide beleidspunten zijn een voortzetting van de benadering zoals bij het Belvedèrebeleid 

waarbij cultuurhistorie uitdrukkelijk als inspiratiebron werd gehanteerd. Uitgangspunt van de 

Momo is minder regelgeving achteraf en meer helderheid over te waarderen waarden 

vooraf. De uitwerking in de regelgeving is de wijziging van het Besluit Ruimtelijke ordening 

(Bro) 2012:  

‘Meewegen van cultuurhistorische belangen in de ruimtelijke ordening’, die als volgt is 

vastgelegd in art 3.1.6, tweede lid, onderdeel a: 

‘Voor zover bij de voorbereiding van het bestemmingsplan geen milieueffectrapport 

als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer wordt opgesteld, (…), worden in 

de toelichting ten minste neergelegd: een beschrijving van de wijze waarop met de 

in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te 

verwachten monumenten rekening is gehouden’.  

Dit betekent dat het analyseren van de cultuurhistorische waarden van een gebied een 

belangrijke stap is in de ontwikkeling van een gebied en bij het opstellen van  

bestemmingsplannen, stedenbouwkundige visies en landschapsvisies.  

 

Monumentenwet (1988) 

In de Monumentenwet 1988 is de bescherming geregeld voor waardevaste objecten en 

gebieden als aangewezen rijksmonumenten en rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten. 

B 
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Verder zijn in de Monumentenwet de procedures voor aanwijzing, bescherming en het 

aanvragen en verlenen van vergunningen geregeld. 

 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) regelt alle procedures, verplichtingen en mogelijkheden bij 

ruimtelijke ontwikkelingen. De Wro verplicht gemeenten tot het vaststellen van een 

structuurvisie voor het gehele grondgebied ten behoeve van ontwikkeling van de 

ruimtelijke ordening. Daarnaast kunnen gemeenten een structuurvisie vaststellen voor 

deelaspecten van de ruimtelijke ordening. Cultuurhistorie is één van deze deelaspecten. 

 

Provinciaal beleid 

De provincie Drenthe heeft in haar Omgevingsvisie Drenthe 2010 de gebieden en structuren 

van provinciaal belang benoemd in het Cultuurhistorisch Kompas (2009). Per deelgebied 

worden ambities uitgesproken die samenhangen met karakteristiek, structuur en 

achtergrond. Vervolgens is vanuit een algemene visie op beleid voor een aantal gebieden, 

in de provincie een ‘gebiedsspecifieke sturing’ uiteengezet die het provinciaal belang 

markeert. De provincie stelt in het kompas:  

 

‘Onze wens is dat gemeenten binnen hun eigen grenzen en verantwoordelijkheden uitvoering 

geven aan dit cultuurhistorisch kompas.(…) Bij het opstellen van bestemmingsplannen is het 

toetsen aan het provinciale beleid een van de (verplichte) onderdelen. Aangezien de 

voorliggende nota tot het provinciale beleid kan worden gerekend wat betreft ruimtelijke 

ordening en cultuurhistorie, verwachten wij dat gemeenten hun plannen ook toetsen aan de 

uitgangspunten in dit Cultuurhistorisch Kompas Drenthe.’5  

 

Het is aan de gemeenten om de ambities van de provincie mee te nemen in haar 

beleidsvorming. De gemeente kan dat waar wenselijk verder aanvullen en detailleren. De 

provincie gaat ervan uit dat alle Drentse gemeenten in 2016 beschikken over een 

vastgestelde erfgoednota. 

 

Cultuurhistorisch Kompas (2009) 

Voor de gemeente Tynaarlo betekent dit dat zij te maken heeft met de visie op de 

cultuurhistorische structuren in de:  

1. Kop van Drenthe; 

2. Drentsche Aa; 

3. Hondsrug en het Hunzedal; 

4. Drentse Monden. 

 

Hieronder zijn de (algemenere) provinciale uitgangspunten in relatie tot het grondgebied 

van de gemeente Tynaarlo opgenomen en samengevat.  

 

1. In het gebied dat ‘De Kop van Drenthe’ wordt genoemd ligt een groot deel van de westelijke helft 

van de gemeente Tynaarlo. Onder meer de dorpen Eelde-Paterswolde, Vries, Bunne, Zeijen en 

Donderen vallen hieronder. 

 

De volgende ambities zijn opgenomen in het Cultuurhistorisch Kompas: 

- instandhouding van de karakteristiek van het esdorpenlandschap: aandacht voor ruimtelijke 

samenhang esdorp, es, beekdal en veld, microreliëf en beplanting; (pre)historische 

bewoningssporen; 

                                                
5 J. Bouman e.a., Cultuurhistorisch Kompas. Hoofdstructuur en beleidsvisie, Assen 2009, p. 185. 
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- doorzetten van ruimtelijke opzet van de esdorpen (vrije ordening bebouwing, afwisseling tussen 

bebouwing en open plekken, doorzichten naar buitengebied); 

- behouden van openheid van brede beekdalen, contrast met scherpe begrenzingen door 

houtwallen en bossen; 

- behoud onderscheidende karakter landgoederen rond Eelde en Paterswolde met karakteristieke 

tuin- en parkaanleg en afwisseling van open en besloten ruimte. 

 

De gebiedsspecifieke sturing van de provincie geldt voor Tynaarlo in het gebied 7 (afb 5). De provincie 

voorziet hier opgaven met betrekking tot economische ontwikkelingen en natuur & waterberging: 

vervlakking van het kleinschalige cultuurlandschap moet daarbij worden voorkomen door een 

cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteitsimpuls te realiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 4 Deelkaart van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de provincie Drenthe, afkomstig uit het 

Cultuurhistorisch Kompas 2009.  

 

2. Het centrale deel van de gemeente Tynaarlo ligt in het deellandschap ‘Drentsche Aa’, dat 

grotendeels het gebied ten oosten van Assen beslaat. Binnen de gemeente Tynaarlo maken 

de dorpen Tynaarlo, Taarlo, Oudemolen en Zeegse deel uit van dit landschap. 

 

De volgende ambities zijn opgenomen in het Cultuurhistorisch Kompas: 

- instandhouding van de karakteristiek van het esdorpenlandschap: aandacht voor ruimtelijke 

samenhang esdorp, es, beekdal en veld, microreliëf en beplanting; (pre)historische 

bewoningssporen; 

- doorzetten van ruimtelijke opzet van de esdorpen (vrije ordening bebouwing, afwisseling tussen 

bebouwing en open plekken, doorzichten naar buitengebied); 

- behoud en herstel van de oorspronkelijke beekloop in de beekdalen, inclusief de historische 

percelering, houtwallen en houtsingels, en de reliëfranden; 

- behoud en versterking van zichtbaarheid historische en prehistorische route met bijbehorende 

archeologische sporen; 

- accentueren van de reeks van kerktorens als inspiratiebron voor verbindingen en routes. 
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Binnen Drentsche Aa ligt het gebied 8, waar volgens de provincie de belangrijkste opgave is om 

cultuurhistorie een vast afwegingskader te laten zijn in alle planprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 5 Gebiedsindeling van de Beleidskaart Cultuurhistorisch Kompas van de provincie Drenthe, 

afkomstig uit het Cultuurhistorisch Kompas 2009.  

  

3. Het gebied tussen het deellandschap van de Drentsche Aa en het begin van de 

Veenkoloniën wordt gerekend tot het deellandschap van Hondsrug en Hunzedal. Binnen dit 

landschapstype liggen de dorpen Midlaren, Zuidlaren en De Groeve. 

 

De volgende ambities zijn opgenomen in het Cultuurhistorisch Kompas: 

- instandhouding van de karakteristiek van het esdorpenlandschap: aandacht voor ruimtelijke 

samenhang esdorp, es, beekdal en veld, microreliëf en beplanting; (pre)historische 

bewoningssporen; 

- benadrukken van lineair patroon van zichtbare en onzichtbare prehistorische relicten langs de oude 

route over de Hondsrug; 

- doorzetten van ruimtelijke opzet van de esdorpen (vrije ordening bebouwing, afwisseling tussen 

bebouwing en open plekken, doorzichten naar buitengebied); 

- onbebouwd en onbeplant houden van het Hunzedal, met een bijzondere positie daarin voor de 

aanwezige gehuchten; 

- herkenbaar houden van de lintstructuur van randveenontginningen (m.n. Zuidlaarderveen) en 

diversiteit in bebouwing en doorzichten naar het buitengebied. 

 

Binnen Hondsrug en Hunzedal ligt het gebied 10. De belangrijkste opgave voor dit gebied, de 

Hondsrug, is het ontwikkelen van een integraal gebiedsperspectief in samenwerking met de provincie. 

Daarmee kan de aantrekkelijkheid van het gebied voor inwoners en toeristen worden gewaarborgd. 
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4. Het vierde deellandschap is binnen de gemeente Tynaarlo het kleinste: de veenkoloniën in 

het oostelijk deel van de gemeente. Binnen de gemeente Tynaarlo bevinden zich geen 

kernen in dit deellandschap. 

 

De volgende ambitie is opgenomen in het Cultuurhistorisch Kompas: 

– zichtbaar houden van ordening en samenhang tussen ontginningsassen, al dan 

niet bebouwd. 

De provincie heeft voor dit deellandschap geen bijzondere gebieden opgenomen die zich uitstrekken 

tot in de gemeente Tynaarlo. 

 

Provinciale monumentenverordening (2008) 

Op 4 juni 2008 heeft Provinciale Staten van Drenthe de Provinciale 

Monumentenverordening vastgesteld. De 25 artikelen van de verordening vormen de basis 

voor het Drentse monumentenbeleid. Op basis hiervan zijn provinciale monumenten 

aangewezen. Dit zijn gebouwen die van bovenlokaal belang zijn.  In 2009 zijn 225 

beschermde provinciale monumenten van vóór 1940 aangewezen. Een jaar later zijn daar 70 

monumenten vanaf 1940, en ouder dan 40 jaar, aan toegevoegd.   

 

‘Oude wereld, nieuwe mindset’ Cultuurbeleid 2013-2016 (2012)  

Op 11 juli 2012 is de cultuurnota Oude wereld, nieuwe mindset vastgesteld. Hierin staat wat 

de provincie in de periode 2013-2016 met haar cultuurbeleid wil bereiken.  

 

Gemeentelijk beleid  

De gemeente Tynaarlo heeft verschillende beleidsdocumenten waarin cultuurhistorie een rol 

speelt.   

 

Structuurplan Gemeente  Tynaarlo (2006) 

Het Structuurplan Gemeente Tynaarlo (2006) is een visie op de ruimtelijke ontwikkelingen voor 

het gehele grondgebied voor de komende decennia. Het landschap wordt gezien als een  

richtinggevende onderlegger voor toekomstige ontwikkelingen: 

’de combinatie van lagen, zoals bodem, water, natuur, verkeer et cetera, geven wij een belangrijke 

structurerende rol bij de keuzes voor het toekomstig grondgebruik en inrichting’.  

 

Structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan (LOP) (2009) 

Het Landschapsontwikkelingsplan (2009) is een sectorale uitwerking van het Structuurplan 

Gemeente Tynaarlo (2006)voor wat betreft natuur en landschap.  

Het LOP is gebaseerd op vier hoofdlijnen; 

- de gemeente als ‘Groene Long’ tussen twee provinciehoofdsteden, 

- een sterke samenhang tussen de verschillende lagen van het landschap waaraan het patroon 

van ruggen en beekdalen ten grondslag ligt,  

- het landschap als dynamisch geheel  

- aandacht voor de minder dynamische lagen als cultuurhistorische en natuurwaarden.  

 

In het LOP is cultuurhistorie op hoofdlijnen opgenomen. De verwevenheid van het landschap 

met de gebruikshistorie komt aan de orde en op de kaart is het culturele erfgoed globaal 

aangeduid.  

Deze hoofdlijn luidt; 

- ’Behoud en versterking van de cultuurhistorische waarden in algemene zin en, meer 

toegespitst, extra aandacht voor het contact tussen dorp en omgeving’. 

- ‘Bouw voort op en vernieuw de historische relatie tussen dorp en omgeving’.  

 



 19 

In het LOP wordt uitgegaan van het behoud van cultuurhistorische waarden en het daarop 

inspireren van nieuwe ontwikkelingen. De cultuurhistorische waardenkaart biedt vanuit dat 

perspectief een verbreding van de ontwikkelingsmogelijkheden die al in het LOP genoemd 

worden en waarbij de ‘gebiedskarakteristiek’, vanuit heden én verleden, voorop staat om 

nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig in te passen. Daarnaast is het LOP opgesteld om concrete 

uitvoeringsprojecten van de grond te krijgen. 

 

‘Een rijk verleden’, Structuurvisie Archeologie Gemeente Tynaarlo (2013) 

Tynaarlo kent een afzonderlijk archeologisch beleid.  De structuurvisie archeologie Een rijk 

verleden beschrijft de visie op het archeologische erfgoed dat zich voornamelijk onder de 

grond bevindt.  De meeste bovengrondse relicten (hunebedden, grafheuvels) hebben een 

specifiek regime (AMK-terrein) en zijn via de Monumentenwet 1988 of het bestemmingsplan 

reeds geborgd.  

 

De visie bestaat uit een beleidsmatig deel, A, en uit een rapport, deel B met een 

landschappelijke gebiedsbeschrijving, een inventarisatie van bekende archeologische 

waarden en een inhoudelijke analyse. Daarnaast bevat de visie drie kaartbijlagen; de 

bronnenkaart, de verwachtingskaart en de op deze twee kaartlagen gebaseerde 

beleidsadvieskaart. De bedoeling is bescherming op maat te bieden en alle betrokken 

partijen in een vroeg stadium te informeren over archeologische waarden die, bij een 

geplande ontwikkeling op een locatie, een rol kunnen spelen:  

‘Het streven is om waardevolle vindplaatsen zoveel mogelijk te behouden en eventueel nog 

niet bekende vindplaatsen op te sporen, zonder grote delen van de gemeente ‘op slot’ te 

zetten’.  

De visie beschrijft de archeologische beleidskeuzes, de onderzoeksverplichting en de 

vrijstellingen. Voor het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo zijn de keuzes inmiddels in 

bestemmingsplanregels vertaald. Meerdere bestemmingsplannen zullen dit voorbeeld 

volgen. Zolang archeologie nog niet in alle bestemmingsplannen is geborgd fungeert de 

verordening als vangnet voor toetsing bij ontwikkelingen. 

 

Bomen(structuur)plan (2008)  

In het bomenstructuurplan zijn alle belangrijke gemeentelijke boomstructuren langs wegen 

vastgelegd en ingedeeld in drie categorieën: de cultuurhistorische structuur (bruin), de 

primaire structuur (groen) en de secundaire structuur (blauw). De bomenstructuren zijn een 

belangrijk onderdeel van de groenstructuren in de gemeente Tynaarlo. 

 

Een aanvulling op het bomenstructuurplan  is  de bomenlijst met monumentale bomen. Op 

de lijst staan bomen in eigendom van particulieren en de gemeente. Het gaat daarbij om 

solitaire bomen of boomgroepen tot vijf bomen. Deze bomen worden beschermd middels 

de kapverordening en zijn inmiddels opgenomen in het bestemmingsplannen buitengebied 

en bedrijventerreinen. 

 

Cultuurnota 2010-2013 ‘De kunst van het verbreden en versterken’(2010) 

De gemeente Tynaarlo heeft geen specifiek vastgesteld monumentenbeleid. Als 

plattelandgemeente lag de nadruk tot nu toe voornamelijk op uitvoering van wettelijke 

taken gericht op het behoud van waardevaste objecten, bestaande uit rijks- en provinciale 

monumenten (inclusief archeologische monumenten) en de beschermde dorpsgezichten. 

Wettelijke taken zijn: 

- informatievoorziening en vooroverleg voeren met eigenaren,  

- bij vergunningaanvragen het toetsen van plannen en het verlenen van de vergunning,  
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- het begeleiden van eigenaren bij renovatie en/of verbouwing en 

- toezicht en handhaving.  

 

In de Cultuurnota 2010-2013 waren enkele doelstellingen opgesteld aangaande het cultureel 

erfgoed. Uit de tussenevaluatie kan worden geconcludeerd dat een aantal actiepunten zijn 

gerealiseerd. Het digitaliseren van de cultuurhistorische atlas en het realiseren van een 

archeologische beleids- en advieskaart. Een ander belangrijk actiepunt is de Open 

Monumentendag. Ieder jaar worden monumenten opengesteld. 

 

Erfgoedverordening Tynaarlo (2010) 

In de door de raad vastgestelde Erfgoedverordening Tynaarlo 2010 is vastgelegd hoe de 

werkwijze is voor de aanwijzing van gemeentelijke monumenten. De gemeente Tynaarlo 

heeft geen gemeentelijke (gebouwde en archeologische) monumenten aangewezen en 

daarmee dus geen gemeentelijke monumentenlijst opgesteld. De gemeente heeft met de 

erfgoedverordening, die gebaseerd is op de monumentenwet, wel de mogelijkheid 

gebouwen, die een lokale waarde vertegenwoordigen aan te wijzen.  

 

Verder is in de erfgoedverordening het instellen van een gemeentelijke 

monumentencommissie geregeld. Voor het aanvragen van wijzigingen bij monumenten is 

wettelijk vastgelegd dat deze commissie het college van burgemeester en wethouders voor 

het verlenen van de vergunning. Inmiddels zijn de welstandcommissie en 

monumentencommissie samengevoegd tot de commissie Ruimtelijke kwaliteit en 

Cultuurhistorie en beoordelen desbetreffende specialisten de voorgelegde plannen.  

 

Beeldbepalende panden in bestemmingsplannen 

Tynaarlo heeft een lijst met beeldbepalende panden. Deze panden zijn opgenomen in de 

verschillende bestemmingsplannen. Hiermee is de borging van de verschijningsvorm en 

bouwkundige waarden geregeld, zoals het handhaven van de hoofdvorm. Dit heeft tot doel 

het behoud van de beeldkwaliteit zonder direct een wettelijke beschermde status aan het 

gebouw toe te kennen.  

 

In 2005 heeft een herinventarisatie plaatsgevonden van de beeldbepalende panden van de 

hoofdkernen Vries, Eelde-Paterswolde en Zuidlaren. Voor deze panden geldt dat in beginsel 

de bestaande verschijningsvorm van het hoofdgebouw in de zin van hoogte, dakhelling en 

dakvorm en plaatsing op het bouwperceel moet worden gehandhaafd. Eventueel kan 

worden afgeweken van de regels. Dit dient echter wel gemotiveerd en onderbouwd te 

worden, waarvan een cultuurhistorisch onderzoek of documentatie onderdeel kan zijn. Wat 

betreft aspecten als materiaal- en kleurgebruik wordt verwezen naar de welstandsnota van 

de gemeente Tynaarlo. Voor het buitengebied en de kleinere kernen heeft in 2009 een 

inventarisatie plaatsgevonden.  

 

Welstandnota gemeente Tynaarlo (2008) 

De opbouw en indeling van de welstandnota is gebaseerd op de gebiedsgerichte 

kenmerken. Nieuwbouw of toevoegingen aan gebouwen dienen in te spelen op de 

kenmerken van de omgeving en mogen zich niet onttrekken aan de beeldkwaliteit van een 

dorp of gebied. De welstandnota is hiervoor het toetsingskader. Een onafhankelijke 

commissie is hierin het adviesorgaan van de gemeente. Momenteel wordt de welstandnota 

geactualiseerd.  
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Woningbouwprojecten 

Binnen de gemeente Tynaarlo wordt cultuurhistorie al veel langer meegewogen bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. Groote Veen (Eelde), Ter Borch (Eelderwolde) en Oude Tolweg (Zuidlaren) 

zijn woningbouwprojecten die in uitvoering of bijna voltooid zijn. Elk plan heeft een 

zorgvuldige inpassing in het gebied gekregen. Aan het project De Bronnen (Vries), dat zich in 

de startfase bevindt, ligt een cultuurhistorisch rapport ten grondslag. Bij de ontwikkeling van 

dit gebied blijven de historische structuren behouden.  
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  3. Cultuurhistorische hoofdstructuur  

 

Cultuurhistorische inventarisatie- en waardenkaart 

In het rapport van RAAP zijn de verschillende zaken per thema beschreven en gewaardeerd. 

Het is een beschrijving van het aanwezige erfgoed dat bestaat uit de categorieën historisch 

landschap, bouwkunst en stedenbouw, landschapselementen en archeologische 

vindplaatsen. Deze categorieën kennen een verdere uitwerking  in cultuurhistorische 

thema’s:  bestuur, infrastructuur, grote infrastructurele werken, oorlog en defensie, opgaand 

groen, recreatie en toerisme, religie, waterstaat welzijn en zorg. Per thema geeft het rapport 

een omschrijving van de cultuurhistorische elementen en een overzicht van de ontwikkeling. 

Tevens is het geïnventariseerde erfgoed opgenomen op de (digitale) inventarisatiekaart. De 

verschillende cultuurhistorische elementen, structuren en objecten vertegenwoordigen met 

de landschappen gezamenlijk de huidige ruimtelijke kwaliteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 6 Impressie van de inventarisatiekaart. Voor een grotere versie zie deel C, kaartbijlage.  
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Ruimtelijke identiteit van de gemeente Tynaarlo 

De historische cultuurlandschappen zijn gewaardeerd en opgenomen op de 

waarderingskaart.  Deze representeert de cultuurlandschappelijke waarden van het 

gemeentelijk grondgebied.  Uit de beschrijving van de karakteristieken van de landschappen 

is gebleken dat de basis van het nu nog zichtbare landschap wordt gevormd door een grote 

variatie aan landschapstypen.6 Gebieden die nu relatief uniform zijn blijken hun wortels in 

zeer diverse landschappen te hebben met bijvoorbeeld grote verschillen in verkaveling en 

openheid. Elk landschapstype heeft zijn specifieke kenmerken, samenhangend met de 

context en periode waarin het is ontstaan. In de moderne agrarische bedrijfsvoering zijn deze 

contrasten soms vervaagd en zijn de grenzen tussen de historische landschapstypen 

onduidelijk geworden. Het is dan ook mede het doel van de omschrijving op de 

cultuurhistorische waardenkaart om historische variatie in het gebied te schetsen die 

inspiratie kan bieden voor de inpassing van toekomstige ontwikkelingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Afb. 7 Impressie van de waarderingskaart van de cultuurhistorische landschappen. Voor een grotere 

versie zie deel C, kaartbijlage. 

                                                
6 Zie voor een overzicht, omschrijving en de waardering: RAAP-rapport 2622 van L. Keunen en S. van Veen, Een 

juweel tussen twee provinciesteden. Een cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Tynaarlo, Weesp 2013. 
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       4. Waarborgen van de ruimtelijke identiteit  

 

 

e gemeente Tynaarlo heeft veel cultuurhistorie. Niet voor niets valt het overgrote deel 

van het gemeentelijk grondgebied in de hoogste categorie van het cultuurhistorisch beleid 

van de Provincie Drenthe. Wij zijn trots op dat rijke bezit. Omdat het onze ambitie is die trots 

ook in de toekomst te kunnen blijven uitdragen willen we nu nadrukkelijk sturen met beleid. 

We hebben nu de gelegenheid om erfgoedbeleid op te stellen, een beleidskader te 

formuleren en aan te geven wat voor onze gemeente de belangrijke zaken zijn als het gaat 

om de erfenis van vroeger.  

 

De veranderende benadering van cultuurhistorie vanuit de modernisering van de 

monumentenzorg betekent een verbreding in het denken van objectgerichte naar 

gebiedsgerichte erfgoedzorg. De aandacht gaat nu uit naar de hele leefomgeving, en 

structuren en verhalen spelen een rol bij de kwaliteitsbeoordeling. De nadruk ligt niet enkel 

meer op behoud, maar inzet van erfgoed gaat over continuïteit naar de toekomst. Inmiddels 

is het een wettelijke taak om cultuurhistorische belangen mee te wegen in de ruimtelijke 

ordening. Deze benadering houdt in dat  een evenredige belangenafweging met andere 

beleidsvelden noodzakelijk is geworden.  Dit is een aandachtspunt binnen de planologie.  

 

Het is zeker niet de bedoeling om de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen op slot te 

zetten ten bate van de cultuurhistorie. Het cultureel erfgoed is zelfs niet gebaat bij een stolp. 

Bovendien zijn er historisch gezien altijd veranderingen en ontwikkelingen geweest wat een 

mooie erfenis en een palet aan historische verscheidenheid heeft opgeleverd. De 

beleidskeuzes zijn gebaseerd op de cultuurhistorische hoofdstructuur. Omdat dit een breed 

palet is wordt niet elk detail of element afzonderlijk benoemd. Uitgangspunt is vooral een 

gebiedsgerichte benadering waarbij de ruimtelijke identiteit gebaseerd op de noord-zuid 

oriëntatie van ruggen en beekdalen met de hieruit ontstane en nog herkenbare occupatie, 

leidend is. 

 

De inventarisatie en de waardering (deel C) vormen de basis voor het erfgoedbeleid en de 

(digitale) beleidswaardenkaart (deel A). De inventarisatiekaart geeft informatie over 

historische gelaagdheid van een plek en het aanwezige erfgoed. De  beleidswaardenkaart 

vertaalt de visie hoe om te gaan met cultuurhistorie. Hieraan zijn richtlijnen voor versterking, 

benutting en ontwikkeling gekoppeld. Op die manier zijn de kaarten voor  burgers en 

professionals een hulpmiddel en inspiratiebron. In het kader van de Wet op de 

Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) dient de kaart digitaal beschikbaar te worden gesteld 
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De gemeente 

 

 

 

- wil haar cultuurhistorische waarden inzetten, deze versterken en 

behouden door middel van een effectief en samenhangend beleid 

met als doel het waarborgen van de ruimtelijke identiteit en de 

herkenbaarheid van de gebruiksgeschiedenis van haar grondgebied 

(mental map); 

 

- wil historische structuren en karakteristieken herkenbaar houden, de 

kwaliteit bewaken en de historische gelaagdheid in acht nemen;  

 

- zet cultuurhistorie ontwikkelingsgericht in bij ruimtelijke ontwikkelingen 

en voldoet aan de wettelijke (sectorale) verplichtingen. 
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Rijks- en provinciale monumenten en rijksbeschermde dorpsgezichten 

Deze objecten en structuren hebben door hun beschermde status op basis van de 

Monumentenwet een bijzondere positie. Hun waarde stijgt uit boven het lokale belang. Ze 

vertegenwoordigen een bepaald aspect uit de Nederlandse en Drentse historie. Bovendien 

hebben deze waardevaste elementen een belangrijke invloed op de kwaliteit en 

aantrekkelijkheid van de omgeving. Een groot deel van de aangewezen monumenten ligt in 

het beschermde dorpsgezicht. Deze concentratie van waarden zorgt voor een hoge  

cultuurhistorische kwaliteit in een aantal gebieden in de gemeente. Tynaarlo heeft 78 

rijksmonumenten, 36 provinciale monumenten en 4 rijksbeschermde dorpsgezichten 

(Zuidlaren, Dennenoord, Vries en landgoederengordel Eelde-Paterswolde). De provinciale 

monumenten kunnen worden onderverdeeld in de periode vóór 1940 en de periode 1940-

1969. 

 

Immaterieel erfgoed 

Tot de cultuurhistorie behoort ook het immaterieel erfgoed. Met de Nederlandse 

ondertekening van de UNESCO conventie voor het immaterieel erfgoed  is er een nieuw 

beleidsveld bijgekomen. Immaterieel erfgoed bevindt zich op het snijvlak van erfgoed en 

cultuur, en heeft alles te maken met erfgoedzorg, maar ook met cultuurparticipatie. 

Immaterieel erfgoed heeft ook raakvlakken met city marketing, economie en toerisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afb. 8 Praalwagen Bloemencorso Eelde 

 

Uit de conventie is de verplichting voortgekomen het immaterieel erfgoed eerst op nationale 

schaal in kaart te brengen. Het Bloemencorso Eelde en de Zuidlaardermarkt zijn jaarlijkse 

culturele tradities met regionale en nationale bekendheid. Beide hebben een historische 

oorsprong die gerelateerd is aan respectievelijk tuinbouw (20ste eeuw)en agrarische 

bedrijvigheid( 12de eeuw). Het Bloemencorso Eelde is voorgedragen door de organiserende 

stichting en staat inmiddels op de nationale lijst. De voordracht van de Zuidlaardermarkt is bij 

de gemeente in voorbereiding.    
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Afwegingskader bij ontwikkelingen 

Cultuurhistorie is geen op zich staande discipline, maar een materie die zich uitstrekt over 

meerdere aspecten van de ruimtelijke ordening en het beheer van het landschap. Wanneer 

vanuit een andere sector het plan wordt gemaakt om te investeren in een aantrekkelijk 

landelijk gebied, kan de cultuurhistorie richtingen aandragen die met respect voor de 

geschiedenis en het karakter van een gebied in een plan kunnen worden omgezet. In 

andere gemeentelijke verordeningen, bijvoorbeeld op het vlak van groen, kunnen passages 

worden opgenomen die aansluiten bij de, vanuit cultuurhistorie, gewenste 

ontwikkelingsrichtingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb 9. Blik op het Veerhuis 

 

 

De verschillend gewaardeerde gebieden op de waarderingskaart zijn uitgangspunt voor de 

omgang met het erfgoed in ruimtelijke plannen.  Daarbij kunnen historische contrasten, die 

gedurende vele eeuwen kenmerkend zijn geweest voor het landschap van de gemeente 

Tynaarlo, weer zichtbaar worden. Op die manier wordt een aanknopingspunt geboden voor  

het uitzetten van ontwikkelingen waarbij cultuurhistorie als inspiratiebron dient.  

 

De gebieden met een hoge cultuurhistorische waarde liggen verspreid over de gemeente. In 

een groot deel is een zekere mate van cultuurhistorische kwaliteit aanwezig en de sterk 

veranderde gebieden zijn laag gewaardeerd. Landschappelijke waarderingen zijn 

geformuleerd als zones van zeer hoge, hoge, hooggemiddelde, laaggemiddelde, lage en 

zeer lage waarde. Voor deze verschillende zones is het volgende beleidskader geformuleerd: 
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 Gebieden van zeer hoge en hoge waarde  

Bij ruimtelijke ontwikkelingen streven naar behoud en/of inpassing, borging 

door middel van dubbelbestemming (‘waarde cultuurhistorie’) in 

bestemmingsplannen.  

- In deze gebieden is cultuurhistorie mede een bepalende factor bij 

ruimtelijke plannen. Bij concrete ontwikkelingen gewenste 

ontwikkelingsrichtingen en adviezen in acht nemen.* 

- Er moet aandacht zijn voor cultuurhistorie. Het kan zijn dat er nader 

onderzoek gevraagd wordt waarin de kansen en beperkingen 

benoemd worden. Cultuurhistorisch onderzoek dat voorafgaat aan 

ruimtelijke plan- en besluitvorming sluit aan bij de aard en schaal van 

het gebied en –vooral- de opgave en is gebaseerd op een 

omschrijving van de opdracht. 

- Wanneer kan worden aangetoond dat een ontwikkeling een 

dusdanig groot maatschappelijk of openbaar belang heeft dat 

behoud van cultuurhistorie niet mogelijk is, dan dient uit 

cultuurhistorisch onderzoek te blijken welke kansen en beperkingen zijn 

onderzocht.  Hierbij ontwikkelingsrichtingen en adviezen ter inspiratie 

hanteren. Tevens dient een voorstel tot compensatie te worden 

gedaan.  

 

Gebieden van hooggemiddelde en laaggemiddelde waarde 

Streven naar verbetering van ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteit door 

middel van specifiek beleid en/of planregels in reguliere bestemming.  

- Cultuurhistorie is een factor bij ruimtelijke plannen. Bij concrete 

ontwikkelingen gewenste ontwikkelingsrichtingen en adviezen in acht 

nemen.* 

- Er moet aandacht zijn voor cultuurhistorie. Het kan zijn dat er nader 

onderzoek gevraagd wordt waarin de kansen en beperkingen 

benoemd worden. Cultuurhistorisch onderzoek dat voorafgaat aan 

ruimtelijke plan- en besluitvorming sluit aan bij de aard en schaal van 

het gebied en –vooral- de opgave en is gebaseerd op een 

omschrijving van de opdracht. 

 

Gebieden van lage en zeer lage waarde 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen streven naar sterke verbetering van ruimtelijke 

kwaliteit.  

- Bij concrete ontwikkelingen gewenste ontwikkelingsrichtingen en 

adviezen ter inspiratie hanteren.* 

- Er moet aandacht zijn voor cultuurhistorie. Het kan zijn dat er nader 

onderzoek gevraagd wordt waarin de kansen en beperkingen 

benoemd worden. Cultuurhistorisch onderzoek dat voorafgaat aan 

ruimtelijke plan- en besluitvorming sluit aan bij de aard en schaal van 

het gebied en –vooral- de opgave en is gebaseerd op een 

omschrijving van de opdracht. 
 

*Zie bijlage 1  voor de bijbehorende beleidswaardenkaart  
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Speerpunten  

Van de belangrijkste identiteitsbepalende factoren geniet een deel een vastgestelde mate 

van bescherming. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op 

behoud van waardevast erfgoed, zoals de rijks- en provinciale monumenten, en 

rijksbeschermde dorpsgezichten. Daarbij komt nu de verplichting het overige waardevolle 

erfgoed mee te wegen. Omdat het niet mogelijk is om op alles even zwaar in te zetten 

moeten er keuzes gemaakt worden. Er zijn een aantal concrete categorieën geselecteerd 

die belangrijk zijn voor de identiteit van de gemeente, waarbij bewust is gekozen voor een 

gebiedsgerichte insteek. Het cultuurhistorisch belang dient op basis van de ambities te 

worden meegewogen.  

 

Niet alle onderdelen zijn bij de totstandkoming van de cultuurhistorische kaarten volledig 

geïnventariseerd of gewaardeerd. De objecten of elementen die wel op de kaarten staan, 

maar waarvan de waardering niet helder is, hebben een signalerende functie. In die zin 

spelen ze een rol bij het maken van afwegingen bij ingrepen en plannen en zal nader 

onderzoek en waarderen van belang is.  Omdat de focus ligt op een gebiedsgerichte 

benadering zullen de objecten en elementen vanuit dat kader worden meegewogen.  

 

Beschermde dorpsgezichten 

Voor de rijksbeschermde dorpsgezichten Zuidlaren, Dennenoord, Vries en 

landgoederengordel Eelde-Paterswolde is de omgang met de kwaliteiten geformuleerd in 

bestemmingsplannen. De ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald door de samenhang tussen de 

objecten en structuren en samen vertellen zij het verhaal van een gebied. Veranderingen 

kunnen daarin een bedreiging vormen. Daarom is het raadzaam alert te zijn en te blijven in 

de omgang met deze dorpskernen.   

 

Waardevolle dorpsgezichten 

Naast de hiervoor genoemde dorpen leveren de kleine esdorpen Winde, Bunne, Tynaarlo, 

Zeegse, Taarlo, Yde, Midlaren, Donderen en Zeijen een belangrijke bijdrage aan de uitstraling 

van groene woongemeente. De ‘historische kern met huispercelen, type esdorp’ is het meest 

voorkomende dorpstype in de gemeente.  

 

Van belang bij deze categorie is de samenhang tussen dorp, de bebouwing en het direct 

omliggende landschap ( oa. de aangrenzende es). We moeten ons ervan bewust zijn dat 

een esdorp minder herkenbaar is als de oude Saksische boerderij niet blijft of wanneer 

andere gebouwtypen verdwijnen. 

 

De gemeente heeft speciale aandacht voor deze dorpstypen en hun omgeving, ze pleit 

voor het herkenbaar houden van deze historische karakteristiek. De specifieke kenmerken 

van het dorp en de overgang van een kern naar het omliggende landschap dienen 

gerespecteerd te worden. Er zal bij ruimtelijke ingrepen getoetst worden aan de kenmerken 

van dit dorpstype. Met de dorpsbewoners willen we onderzoeken of er draagvlak is voor een 

bredere definiëring van het esdorp en een vorm van bescherming, bijvoorbeeld de 

aanwijzing tot gemeentelijk beschermd dorpsgezicht.  
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Afb. 10 Dorpsgezicht Zeijen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente streeft bij waardevolle dorpsgezichten naar:  

 

- behoud of herstel van de onregelmatige paden- en wegenstructuur 

van het dorp; 

- behoud of herstel van de karakteristieke structuur van bebouwing, die 

deels wel en deels niet op de wegenstructuur is georiënteerd; 

- aanhaken bij nieuwe ontwikkelingen bij bouwmassa en specifieke 

karakteristieken van de aanwezige bebouwing, zoals de deeldeuren 

die naar de straatzijde wijzen; 

- behoud van de open structuur rond de oudere bebouwing en de 

karakteristieke erfinrichting. Historische erfaanleg (van bijvoorbeeld 

eenvoudige (moes)tuinen en boomgaarden) rond de bebouwing 

wordt gestimuleerd; 

- behouden en versterken van de positie en het karakter van de brinken 

in het dorp, onder meer door de eventuele beplanting en herstel of 

behoud van de poel; 

- zorgvuldige omgang met materiaalgebruik in de dorpen, bijvoorbeeld 

door gebruik van klinkers voor  wegen; 

- het volgen van het betreffende landschaps- of dorpstype voor nieuwe 

bebouwing;  

- behoud en herstel van lanen langs de wegen vanuit de brinken, 

waarbij aan de zijde van de es de laanbeplanting stond bij de rand 

van het dorp. 
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Brinken 

Brinken zijn een kenmerk van de esdorpen. In de loop van de tijd zijn deze onderhevig 

geweest aan veranderingen.  Er waren vroeger meer brinken en de bestaande brinken 

waren vaak groter dan ze nu nog zijn. De gemeente wil een duidelijker beeld hebben van de 

brinken. Van belang is deze groep nader te inventariseren en de relatie tussen historische en 

hedendaagse situatie (historische collectieve ruimte, bebouwingspatronen en rooilijnen) te 

onderzoeken. 

 

Landgoederen 

Kenmerkend en identiteitsbepalend voor de gemeente Tynaarlo, de inwoners en recreanten, 

zijn de landgoederen en buitenplaatsen. De landgoederenzone of gordel van Eelde-

Paterswolde is direct verbonden met de nabije ligging van de (historische) stad Groningen. 

De samenhang tussen de bouwkunst, de tuinaanleg en de bosrijke terreinen is van een hoge 

kwaliteit en als recreatief en toeristisch gebied waardevol. De bescherming ervan is 

geregeld, maar over de specifieke tuin- en landschapshistorische aspecten is nog niet heel 

veel bekend. De tuinontwerpen van De Braak en Oosterbroek worden toegeschreven aan 

Lucas Roodbaard (1782-1851). De gemeente stimuleert bouw- en tuinhistorisch onderzoek 

met als doel kennis van de gebruiksgeschiedenis en, indien er toekomstige ontwikkelingen 

zijn, als een afwegingskader. De historische kennis vormt handvatten en kan benut worden 

voor initiatieven in recreatief en toeristisch opzicht.   

 

Welzijn en zorg 

De gemeente Tynaarlo heeft een verleden dat gekenmerkt wordt door terreinen met een 

zorgfunctie. Het terrein Dennenoord is rijksbeschermd dorpsgezicht met daarbinnen rijks- en 

provinciale monumenten en heeft nog steeds een zorgfunctie. In Eelde-Paterswolde worden 

het rijksmonument Hooghullen en de verschillende gebouwen (waaronder een provinciaal 

monument) in het beschermde dorpsgezicht van de landgoederenzone nog steeds gebruikt 

door Verslavingszorg Noord Nederland. Een deel van de cultuurhistorische waarde schuilt 

tevens in het feit dat deze terreinen al erg lang een zorgfunctie herbergen en daarmee een 

bepaalde plek in de samenleving hebben verworven. De zorgsector is één van de grootste 

werkgevers in de gemeente. Naast de specifieke omgang met de bouwkunst en de 

tuin/terreinaanleg is continuïteit van de functie voor deze terreinen wenselijk. De combinatie 

zorg en erfgoed wordt, onder meer in het kader van herbestemming van cultuurhistorisch 

waardevolle gebouwen, voor de toekomst ook voor andere locaties kansrijk geacht.  
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Landschappen en gebieden 

Tynaarlo vormt met zijn variëteit aan landschappen ‘een groene long’ tussen Groningen en 

Assen. Deze stadsparkachtige kwaliteit en identiteit wil de gemeente bewaken. Elk 

landschapstype heeft zijn specifieke kenmerken, samenhangend met de context en periode 

waarin het is ontstaan. Kenmerken en contrasten die aanwezig waren in het historische 

landschap zijn soms vervaagd en de grenzen tussen de historische landschapstypen zijn 

onduidelijk geworden.  

 

De in deze gebieden aanwezige (historische) waardevaste en waardevolle bebouwing, 

structuren en elementen geven in samenhang de historie van dat gebied weer en bepalen 

integraal de kwaliteit van dat gebied.  

 

De ambities en ontwikkelingsrichtingen voor de verschillende landschapstypen zijn 

opgenomen als bijlage 2. Waar relevant voor de gewenste ontwikkelingsrichtingen zijn 

verbanden gelegd met de ambities en opgaven in het Cultuurhistorisch Kompas Drenthe en 

het Landschapsontwikkelingsplan, zodat deze drie stukken elkaar aanvullen of versterken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afb 11. Gezicht op molen De Zwaluw Oudemolen   

 

 

Ruilverkavelingen 

Aan ruilverkavelingen (en jonge ontginningen van na 1900 en hun specifieke problematiek, 

zoals de rol van grote ontginners) is bij de totstandkoming van de kaarten beperkt aandacht 

besteed. De ruilverkaveling van Vries vormde een belangrijke mijlpaal in de landschapsbouw. 

Dit is de reden dat het gebied waar de ruilverkaveling plaatsvond opgenomen is op de 

kaarten. Het integraal waarderen van de ruilverkaveling en het waardestellend 

inventariseren van de specifieke elementen dient nog plaats te vinden om.  
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Historische infrastructuur 

Het belangrijkste structurerende kenmerk in het landschap is wel de historische infrastructuur 

(prehistorische routes, kerkpaden, postwegen, spoor- en trambanen en vaarwegen). Dat 

geldt niet alleen in morfologisch perspectief (wegen verbinden nederzettingen, lopen over 

grenzen van landschapstypen, e.d.), maar ook in sociaalhistorisch perspectief. Over wegen 

liepen kinderen naar school en werden handelswaren naar de markt gebracht. Ook nu nog 

hebben wegen een maatschappelijk belang: aan wegen ontlenen bewoners hun oriëntatie 

in het gebied. Op basis hiervan is het van belang behoud van historische infrastructuur te 

motiveren. Dat wil niet zeggen dat de vormgeving een zelfde belang tot behoud heeft. Een 

historische route die wordt getransformeerd naar een vierbaans autosnelweg is uiteraard 

onherkenbaar veranderd, maar een zandweg die veranderd wordt in klinkerweg zal minder 

bezwaar opleveren, zeker als daarbij de laanbeplanting bewaard blijft. De opname van 

historische wegen als fietspaden in een nieuwe woonwijk is vanaf de late jaren zeventig een 

veel gebruikte methode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afb. 12 Historisch klinkerweggetje op de brink van Zeijen 

 

In de afgelopen decennia zijn door ruilverkaveling, infrastructurele werkzaamheden en 

bouwactiviteiten vele oude wegen verdwenen. Het gaat daarbij niet om de minst 

belangrijke paden, maar om wegen die een betekenis hadden die boven het lokale belang 

uitsteeg. In het kader van behoud van identiteit hebben we als uitgangspunt dat behoud 

van het historisch tracé voorop staat. Dat geldt ook voor het behoud van het karakter 

(profiel, materialisatie, e.d.) indien nog van een historische situatie sprake is. Dat zal met 

name gelden voor wegen buiten de bebouwde kom.  

 

De volgende aspecten vragen speciale aandacht, zonder de overige wegen met een 

historisch karakter tekort te willen doen: 
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Beeldbepalende panden 

Panden met een aanduiding‘beeldbepalend’ vormen een meerwaarde in het straatbeeld. 

Een beeldbepalend pand bezit beeldbepalende kwaliteiten of overige cultuurhistorische 

waarden die van betekenis zijn voor de directe omgeving van het object. Beeldbepalend is 

niet per definitie een aanduiding voor de esthetische kwaliteit van een gebouw of object, 

maar ook voor de beleving van een gebouw dat opvalt in zijn omgeving of nadrukkelijk het 

beeld van de omgeving bepaalt bijvoorbeeld vanwege zijn stedenbouwkundige waarde. 

 

Panden zijn of worden als beeldbepalend of karakteristiek gewaardeerd op basis van de 

volgende beoordelingsaspecten: de architectonische verschijningsvorm, de gaafheid (mate 

van originaliteit van de constructie), de ligging (stedenbouwkundig), de cultuurhistorie 

(bijzondere functie zoals school, tolhuis, nutsvoorziening) en de zeldzaamheid of uniciteit van 

het pand (uniek in soort of verschijning). De aanwezigheid en de weging van deze aspecten 

maakt een pand al dan niet beeldbepalend.  

 

De aanwezige waarden van het individuele pand moeten bij ontwikkelingen gerespecteerd 

worden, eventueel kunnen daarbij ook bijgebouwen op het erf worden betrokken. Een 

stookhok is bijvoorbeeld cultuurhistorisch exemplarisch voor een bepaalde periode en het 

aantal van ruim 250 bepaalt mede het beeld van de gemeente. Het uitgangspunt is het 

versterken van de waarden in de directe omgeving van het object.  

 

-       Behoud en versterking van de hiërarchie van wegen is van belang, zodat 

er niet één smeltkroes van allemaal identieke wegen ontstaat. Wegen 

hebben vanuit historisch perspectief een hiërarchie. Doorgaande wegen, 

lokale wegen en paden zijn voorbeelden van typen wegen van het 

regionale naar het lokale niveau.  

-  Bij behoud van voormalige doorgaande wegen met een historisch 

karakter is respecteren van het historische karakter belangrijk. Veel van 

deze wegen hebben nog steeds een belangrijke doorgaande functie, 

maar zijn inmiddels gemoderniseerd. Niet-gemoderniseerde stukjes van 

oude hoofdroutes zijn daarom relatief zeldzaam. Indien behoud van de 

oude situatie uiteindelijk niet mogelijk blijkt te zijn, dient in de nieuwe 

situatie zoveel mogelijk aansluiting te worden gezocht bij de kenmerken 

van de vroegere situatie.  

- Een categorie waar we voorzichtig mee om willen gaan, zijn de 

zandpaden. In de laatste halve eeuw zijn de meeste wegen verhard, 

waardoor zandpaden uitsluitend nog in bossen of in vergeten hoekjes van 

het platteland voorkomen. Behoud of revitalisering van zandpaden is 

daarom een belangrijk aspect om het historische karakter van het 

platteland te behouden of te versterken. 

- Waar de wegen verdwenen zijn, zou bij een herstructureringsopgave het 

oude patroon leidraad moeten zijn voor de nieuwe inrichting. 
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Bij een gaaf en bijzonder pand is er in de eerste plaats het streven naar behoud zonder dat 

dit betekent dat ontwikkeling onmogelijk wordt. Het doel is sloop te voorkomen, de 

omgeving herkenbaar te houden, en draagvlak en bewustwording van de waarde van de 

individuele gebouwen te bevorderen zonder dat aan het gebouw een beschermde status 

(van monument) toegekend wordt. Omdat de gemeente uit gaat van een gebiedsgerichte 

benadering zal zij voorlopig niet overgaan tot de aanwijzing van gemeentelijke 

monumenten.  De gemeente heeft wel de mogelijkheid in de toekomst gebouwen aan te 

wijzen tot beschermd monument. 

 

In het gehele gemeentelijke gebied zijn de beeldbepalende panden geïnventariseerd. In de 

toekomst willen we deze groep herinventariseren en waarderen om te komen tot een 

actualisatie en een lijst met een korte beschrijving en advies per pand. Hierbij wordt ook de 

naoorlogse periode meegenomen.    

 

Wederopbouwperiode   

De gemeente heeft aandacht voor de bouwkunst uit de naoorlogse of wederopbouw 

periode. Ook deze gebouwen vertegenwoordigen een, inmiddels historische 

ontwikkelingsperiode van de gemeente. Daarom willen we deze historische bouwkunst 

vanuit een breder perspectief belichten. In dat kader wil de gemeente zoals eerder vermeld, 

panden of complexen uit deze periode inventariseren en de aanduiding beeldbepalend 

pand in het bestemmingsplan geven.  

 

Zonnehorst te Eelde is uniek in de gemeente omdat het als complex beschermd is. Het heeft 

de status van provinciaal monument. Dit complex van voornamelijk kleine woningen met een 

hoofdgebouw vormt met het oog op behoud van kwaliteit en karakteristieken een uitdaging 

voor zowel de eigenaren, bewoners en de gemeente. De gemeente streeft ernaar met de 

eigenaren te kijken of het mogelijk is een eenduidige en duurzame omgang met het 

complex als geheel te ontwikkelen.  

 

In de naoorlogse periode waren uitbreidingswijken (o.a. in het kader van forensisme) een 

belangrijke en ingrijpende factor als het gaat om ruimtelijke veranderingen. Een inventarisatie 

en waardering levert inzicht in het belang van deze periode op.  

Nieuwe Akkers is geselecteerd en opgenomen op de waarderingskaart als een gebied met 

een hoge cultuurhistorische waarde. Oranjepolder in Eelde (gebouwd vanwege het 

vliegveld Eelde en de luchtvaartschool) en de naoorlogse wijk op de es  met de 

bomenweide aan de westkant van Vries ( opgenomen in de canon van de Nederlandse 

landschappen 2008) zijn andere voorbeelden voor een inventarisatie en waardering.   

 

De voormalige rijksluchtvaartschool in Eelde is een provinciaal monument. Deze bijzondere 

verzameling gebouwen ligt op het voorterrein van het vliegveld.  Tevens is er een relatie met 

de landgoederenzone.  Zowel Groningen Airport Eelde, de KLM luchtvaartschool als de 

gemeente zien kansen en een centrale rol voor het complex van vier gebouwen bij de 

toekomstige ontwikkelingen op het voorterrein. Met het oog op behoud en een eenduidige 

werkwijze is door de gemeente een cultuurhistorisch ‘recept’ voor het complex opgesteld 

waarin de cultuurhistorische ‘ingrediënten’ en de richtlijnen in een ‘menukaart 

monumentwaarde’ zijn opgenomen. Voor het gehele gebied levert het een 

kwaliteitsverbetering op wanneer de voormalige  rijksluchtvaartschool in aanmerking zou 

komen voor herbestemming en herontwikkeling.  
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Funerair erfgoed  

Naast hunebedden en grafheuvels als oudste vertegenwoordigers hebben ook de 

begraafplaatsen, kerkhoven en herdenkingsmonumenten een cultuurhistorische waarde. 

Soms is een locatie al eeuwen in gebruik als begraafplaats. De in gebruik zijnde 

begraafplaatsen in de gemeente zijn Oude Coevorderweg en De Walakker te Zuidlaren, 

begraafplaats De Eswal te Vries en begraafplaats De Duinen (1946) te Eelde. De 

begraafplaats te Eelde (Kerkhoflaan) (1828) is nog wel in gebruik, hier wordt sporadisch 

begraven. De Joodse begraafplaats (1883) en de begraafplaats van Dennenoord (1895), 

beide te Zuidlaren, zijn historische begraafplaatsen en gesloten. Dit betekent dat er niet meer 

wordt begraven.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afb. 13 Begraafplaats Vries       Bron: http://112eelde.nl/wp-content/uploads/00732.jpg 

 

Vaak zijn er bijzondere grafmonumenten van bijzondere inwoners aanwezig of tonen ze juist 

hoe door de decennia heen de ‘gewone mensen’ een laatste rustplaats vonden. In Tynaarlo 

gaat het dan bijvoorbeeld om de families Van Heiden Reinestein, Kraus-Groeneveld en 

Frieling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  De gemeente heeft als uitgangspunten: 

-  behoud en herstel van oude, meest waardevolle grafmonumenten of 

 grafmonumenten van historisch waardevolle personen of families. 

- behoud en herstel van de historische inrichting van de begraafplaats 

 en zijn  bijzondere kenmerken, zoals paden en andere speciale 

 terreinkenmerken zodat het karakter van de begraafplaats als geheel 

 en in samenhang niet wordt aangetast of verloren gaat. Onderzoek 

 naar historische ontwerpen kan helpen om herstel (naar de 

 historische situatie) mogelijk te maken, zowel voor wat betreft de 

 ontsluiting als de inrichting met groen.  

 

http://112eelde.nl/wp-content/uploads/00732.jpg
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De omgang met deze kerkhoven en begraafplaatsen heeft ook een gevoelige kant, zeker 

als ze nog in gebruik zijn. Daarnaast worden cultuurhistorisch positieve stimulansen aan 

kerkhoven en begraafplaatsen in de publieke opinie vrijwel zonder uitzondering positief 

gewaardeerd. 

 

De gemeente houdt een lijst bij van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de 

grafdekking een opvallende kwaliteit heeft. Alvorens wordt overgegaan tot ruiming van 

graven, wordt onderzocht of er graven zijn, die in aanmerking komen om op de lijst te 

worden bijgeschreven. De omgang met historische graven zal verder in beleid worden 

uitgewerkt om de specifieke waarden van de begraafplaats te borgen of te versterken. Het 

gaat dan om beleid voor ontwikkeling van de inrichting, een beredeneerde selectie van te 

behouden graven, keuzes voor de omgang met zerken van geruimde graven of borging van 

de begraafplaats als geheel of onderdelen daarvan. 

 

Borging van cultuurhistorisch waardevolle begraafplaatsen kan in de eerste plaats gebeuren 

door de bestemming ‘begraafplaats’ te handhaven. In het bestemmingsplan kunnen 

voorwaarden verbonden worden aan de inrichting van de begraafplaats. De ruimtelijke 

structuur kan op deze manier goed worden geborgd.   

 

Oorlog en defensie 

Erfgoed van oorlog en defensie heeft een zeer uiteenlopende verschijningsvorm. Wanneer 

op locaties weinig meer herkenbaar is van wat er is geweest, zullen verbeelding, visualisatie 

en presentatie een belangrijke rol spelen. Per locatie zal moeten worden afgewogen op 

welke manier de herinnering hier levend kan worden gehouden en, of het wel om fysieke 

objecten gaat waaraan in het bestemmingsplan bepaalde eisen voor behoud kunnen 

worden verbonden. 

 

Er is al het nodige aan oorlogserfgoed op basis van inventarisaties bekend. Veel 

(ondergrondse) sporen van de Frieslandriegel, de Duitse verdedigingslinie langs het Noord-

Willemskanaal, staan echter nog niet op kaart, omdat zij niet in bestaande databases waren 

opgenomen. Voor deze structuurvisie was niet het nieuw karteren van elementen aan de 

orde, maar vooral het integreren van bestaande databases.  

 

Bij het bepalen van een juiste wijze van borging van het erfgoed van oorlog en defensie is 

allereerst van belang of het element nog zichtbaar is of niet, en of de exacte locatie bekend 

is. Dit bepaalt of er een landschappelijke of een archeologische insteek genomen dient te 

worden. Pas als de locatie bekend is (zoals bij de kogelvangers bij Donderen) kan een 

gerichte dubbelbestemming worden opgenomen. Voor kleine elementen zal eerst een 

waardestelling moeten worden uitgevoerd om te kijken of, en op welke manier kan worden 

omgegaan met dergelijk erfgoed. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer een klein 

element deel uitmaakt van een groter geheel (een oorlogsgraf op een begraafplaats), kan 

wellicht via specifieke planregels behoud worden geborgd. 

 

Herbestemming en gebruik 

De gemeente vindt het belangrijk dat panden niet te lang leegstaan. Omdat er minder of 

geen onderhoud wordt gepleegd gaat door leegstand veelal de conditie achteruit. 

Leegstand en achterstallig onderhoud hebben ook effect hebben op de kwaliteit van de 

omgeving met voor de inwoner een afname van de levenskwaliteit en de waardering voor 

de omgeving tot gevolg.  
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Gebouwen hebben vaak al transformaties ondergaan.  Deze flexibiliteit heeft er voor 

gezorgd dat de gebouwen in gebruik bleven.  

 

 

Wanneer er monumenten in de omgeving aanwezig zijn hebben deze door hun bijzondere 

waarde vaak een kwalitatieve uitstraling op de omgeving. Deze wisselwerking tussen 

waardevaste en waardevolle gebouwen kan inspirerend werken bij het zoeken naar 

oplossingen bij leegstand en herontwikkeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afb. 14 De voormalige Rijksluchtvaartschool te Eelde 

 

Bij monumenten zijn de monumentale waarden en kwaliteiten leidend bij de mogelijkheden 

tot herbestemming en het ontwerp. De wijzigingen zullen per monument moeten worden 

afgewogen. Om de cultuurhistorische waarden van een gebouw bij herbestemming van 

gebruik te kunnen inzetten is voorafgaand aan de planvorming een cultuurhistorisch 

onderzoek aan te bevelen. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke karakteristieke 

onderdelen kansen bieden voor inpassing in het herbestemmingsontwerp en met welke 

beperkingen rekening moet worden gehouden.   

 

Relatie tot lopende ontwikkelingen 

In sommige gevallen zal de structuurvisie niet overeenkomen met gemaakte afspraken. 

Indien sprake is van gedane toezeggingen met betrekking tot ontwikkeling, is het niet de 

bedoeling dat deze structuurvisie strijdig is met betreffende afspraken.  

 

Het kan echter wel aanleiding zijn om in het kader van cultuurhistorie nog eens te kijken naar 

andere mogelijkheden of alternatieven waarbij cultuurhistorie als een inspiratiebron kan 

dienen. Bovendien is er nu de verplichte afweging in bestemmingsplannen.  

 

De gemeente 

- denkt oplossingsgericht mee bij  herbestemming en hergebruik van 

gebouwen 



 40 

 5. ‘Groene long’: Tynaarlo als stadspark voor de regio 
 

   

ynaarlo is een forensische gemeente waar de esthetiek van mooi, ruim en groen wonen 

op prijs wordt gesteld. De gemeente ligt als een groene long tussen twee 

provinciehoofdsteden en is met de dorpen, de meren en bekensystemen en het groen als 

het ware het stadspark van de beide steden met de rust en de dynamiek (van beide) binnen 

handbereik.  

 

De groene longfunctie is aantrekkelijk voor dagrecreatie en vrijetijdsbesteding, niet alleen 

voor inwoners  van de gemeente maar zeker ook voor de inwoners uit de steden (regio 

Groningen-Assen) en de provincie. De basis van de aantrekkelijkheid van de gemeente is de 

rijkheid aan cultuurhistorisch erfgoed en het afwisselende landschap. Cultuurhistorische 

objecten kunnen worden benut, en creatief en innovatief ingezet ter promotie en beleving 

van de omgeving. Niet enkel voor toeristen of volwassen inwoners maar zeker voor kinderen. 

Kennis van de geschiedenis geeft inzicht in en zorgt voor bewustwording van de waarde van 

de eigen omgeving. Het beleven van de eigen geschiedenis en de waardering voor het 

erfgoed begint bij de jeugd.  

 

Vrijetijdseconomie 

Al zo’n 150 jaar is toerisme en recreatie een factor van belang in de ontwikkeling van het 

landschap van de gemeente Tynaarlo. Waterrecreatie, hotels, horeca en 

villa(vakantie)parken speelden een rol in de ontwikkeling van Tynaarlo als toeristische 

gemeente. Oude recreatiegebieden, zoals het ‘Villapark’ naast de Adderhorst en tuindorp 

‘Mooi Zeegse’ tussen Tynaarlo en Zeegse, de Drentse Aa, het hunebed en het 

Zuidlaardermeer waren vanwege het station van Tynaarlo goed te bereiken met de trein. De 

omgeving van het Paterswoldse meer met de landgoederen van Eelde-Paterswolde was 

voor dagrecreatie zeer in trek en met de tram goed te bereiken.  

 

Het historische recreatiegebied vormt nog steeds de basis voor toerisme en recreatie.  

Vrijetijdseconomie is in ‘Tynaarlo verbindt’, de economische beleidsontwikkeling van de 

gemeente, één van de vier thema’s is. Vanuit het voornemen de vrijetijdseconomie te 

bevorderen benut de gemeente het cultuurhistorisch erfgoed voor de promotie van het 

toeristische gebied en als trekker voor verblijf en beleving. Zij wil zich hierbij profileren als de 

plek waar iedereen naar toe kan voor rust en ontspanning, maar ook om actief en sportief 

bezig te zijn. Kansen vanuit erfgoed kunnen ten volle worden benut wanneer niet alleen de 

historische waarde, maar ook belevings- en gebruikswaarde een plek krijgen voor de 

doelstelling het stimuleren van de vrijetijdseconomie. 

 

 

 

T 

De gemeente 

- wil cultuurhistorie benutten voor toerisme en recreatie  

- zet cultuurhistorie in als inspiratiebron voor profilering (branding) 

 



 41 

Historie, erfgoed en monumenten, maar ook (podium)kunsten en (historische) evenementen 

(Zuidlaardermarkt, Bloemencorso, Open Monumentendag, Nationale Molendag en Drentse 

Molendag) kunnen ingezet worden als strategisch marketinginstrument voor recreatie en 

toerisme. Verder kan worden gedacht aan de bekende toeristische hotspots, zoals het dorp 

Zuidlaren, het Nationaal Landschap de Drentse Aa, het Geopark de Hondsrug en het 

Hunzedal. Er zijn ook bijzondere nieuwe aspecten. Zo zou, bijvoorbeeld voor de 

waterrecreatie, het Noord-Willemskanaal ook als cultuurhistorisch fenomeen nog 

aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor zover het professioneel gebruik dat toelaat. Als 

lint biedt het bij uitstek een kans voor de ontwikkeling van toeristische initiatieven met 

cultuurhistorische dimensies. Het kanaalthema past binnen de bredere belangstelling voor de 

verbindende structuren tussen Assen en Groningen, ook wel Koningsas genoemd.  

 

 

Themagebieden ter inspiratie 

Voor een verdere uitwerking lenen het landschap en de cultuurhistorie van Tynaarlo zich bij 

uitstek voor een keuze van en profilering met ‘identiteiten’. Vanuit cultuurhistorisch 

perspectief is de gemeente in te delen in drie themagebieden. Deze themagebieden geven 

een beeld van de gemeente als het gaat over de ontwikkelingen (natuur, recreatief, 

agrarisch et cetera) die een verhaal vertellen over een langere of korte periode en die 

bepalend zijn geweest voor hoe de gemeente er nu uitziet.  

 

De drie themagebieden, die ter inspiratie worden gebruikt, zijn: 

- ‘het parklandschap’,  

- ‘het cultuurlandschap’, 

-    ‘het natuurlandschap’.  

 

Vanuit een grove indeling van drie themagebieden wordt op een kaart (afb. 14) inzichtelijk 

gemaakt hoe de verschillende themagebieden verdeeld zijn over de gemeente. De 

begrenzingen zijn bewust globaal gehouden omdat in en tussen de themagebieden overlap 

van onderwerpen en verhalen voorkomen.  
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 Afb. 15 Themagebieden ter inspiratie voor vrijetijdseconomie en educatie. 
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Uit de themagebieden komen onderwerpen voort die het verhaal van de identiteit van de 

gemeente weergeven en ingezet kunnen worden voor een koppeling met  zowel 

vrijetijdseconomie als educatie. Daarnaast gaan ze over het materiële en het immateriële 

erfgoed. De gemeente geeft een aanzet ter benutting van cultuurhistorie met de volgende 

onderwerpen:   

- Zichtbare en onzichtbare archeologie: hunebedden (hunebedbouwers, jagers en 

verzamelaars), grafheuvels, grafvelden en nederzettingen;  

- Esdorpenlandschap: celtic fields/raatakkers, Vries en relatie met Donderen, Bunne en 

Yde, kerkpaden, historische routes en pleisterplaatsen, marken, Zuidlaardermarkt; 

- Ruilverkavelingen; 

- Verdwenen en aanwezige landgoederen en havezaten (en huizen): klooster en de 

kapel in Bunne, de Waterburcht, havezate Ter Borch (Cantersborg), Schelfhorst, Bosch 

en Vaart, De Braak, Vosbergen, Lemferdinge, De Duinen, Vennebroek. 

- Gegoede burgerij uit de stad/dagrecreatie; 

- Tuinbouw/bloemencorso; 

- Vliegveld/Koninklijke Luchtvaartmaatschappij/ Rijksluchtvaartschool/WOII 

- Nationaal Park Drentse Aa, waterverhaal Geopark de Hondsrug (Unesco); 

- Zuidlaardermeer, ontstaan en gebruik, vroege bewoning en monniken klooster 

Aduard, Berend Botje; 

- Molens: De Wachter, De Zwaluw en De Boezemvriend; 

- Et cetera. 

 

Deze lijst is niet definitief maar laat ruimte om te worden aangevuld door initiatieven uit de 

bevolking, en creatieve én de ondernemende sectoren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afb. 16 Museummolen De Wachter. 
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Communicatie  

In het verlengde van educatie is communicatie belangrijk voor het erfgoedbeleid. Niet 

alleen om draagvlak te verkrijgen voor het beleid, maar ook om te motiveren en te 

enthousiasmeren. De gemeente ziet het daarom als haar taak om met inwoners en 

bezoekers te communiceren over (het belang van) haar cultureel erfgoed. Daarnaast zijn 

andere partijen gesprekspartners, te weten belangenverenigingen, eigenaren, bewoners en 

gebruikers van monumenten, eigenaren en beheerders van terreinen, overheden (Rijk, 

Provincie en Waterschap), recreatieondernemers, onderwijsinstellingen en 

woningbouwcorporaties.  

 

Erfgoededucatie 

Erfgoededucatie verbindt mensen met hun omgeving en hun achtergrond en ontwikkelt hun 

historisch en identiteitsbesef. De verhalen van de gemeente vertellen de geschiedenis en 

kunnen een gemeentelijke canon vormen. Kennis over de gemeente kan op verschillende 

manieren ontsloten worden en biedt houvast bij het bezoeken van een locatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor deze doelgroep zijn archeologie en bouwhistorie interessante onderwerpen, uitkomsten 

van een onderzoek kunnen op een toegankelijke manier een handvat bieden bij het 

onderwijs. Ook voor de educatieve sector kunnen de themagebieden en onderwerpen als 

inspiratiebron gelden. 

 

Innovatie 

Voor zowel recreatie en toerisme als educatie kan de creatieve industrie een rol spelen. 

Kunstenaars en ontwerpers kunnen met creatieve en nieuwe ideeën projecten in gang 

zetten en trends stimuleren. Zij kunnen verschillende leeftijdsgroepen met elkaar verbinden en 

onderwerpen verknopen.  

 

Imagoversterking 

In het kader van imagoversterking wil de gemeente nader onderzoeken of er gewerkt kan 

worden met een merkkader. Aan een merkkader kan de gemeente een programma 

koppelen om te laten zien wat zij aan unique sellingpoints te bieden heeft. Het doel is 

bekendheid en een aantrekkende werking voor wonen, werken en vrijetijdsbesteding. De 

intentie is om dit met de beleidsvelden economie, ruimtelijke ordening, landschap en natuur 

en toerisme en recreatie op te pakken en verder uit te werken.   

 

Informatievoorziening 

De gemeente streeft naar een goede en proactieve informatievoorziening op de 

gemeentelijke website aan de verschillende doelgroepen. Tevens streeft zij naar inzet van 

social media en andere informatievoorzieningen die effectief een bijdrage kunnen leveren 

aan gestelde doelen. Er zal nader onderzocht worden wat de bijdrage van de 

De gemeente  

- stimuleert erfgoededucatie  
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publiekswebsite www.atlastynaarlo.nl kan zijn. Deze website is samen met de erfgoedatlas tot 

stand gekomen en voldoet op niet aan de huidige normen van gebruik en 

informatievoorziening.  

 

De praktische invulling van de communicatie dient na de implementatie van het beleid in de 

gemeentelijke organisatie, afhankelijk van de beschikbare capaciteit en financiële middelen 

nader invulling gegeven te worden. 

 

 

http://www.atlastynaarlo.nl/
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6. Financiën 

 

 

 

e gemeente heeft met de structuurvisie een toekomstbeeld uiteengezet. 

Cultuurhistorie is een niet op zichzelf staand onderwerp, maar sterk verweven met fysieke, 

economische, maatschappelijke ontwikkelingen. Financieel gezien is er, anders dan 

personele inzet, geen structureel budget voor de uitwerkingsplannen. Indien er voor een 

project een budget nodig is zal terugkoppeling naar college en raad plaatsvinden. Financiën 

worden separaat aangevraagd of zijn onderdeel van een integrale ontwikkeling.  

 

Bij plannen en ontwikkelingen is aandacht voor cultuurhistorisch erfgoed (monumentenzorg, 

monumentale bomen, archeologie en cultuurhistorie). Deze aspecten worden steeds in 

ruimtelijke plannen en procedures opgenomen. De toetsing wordt uitgevoerd door de 

gemeente zelf, zij heeft de expertise in huis.  

 

De gemeente kan voor het verlenen van de vergunning een onderzoek vragen. Indien de 

cultuurhistorische waarden in het gedrang komen wordt het principe ‘de verstoorder betaalt’ 

gehanteerd. Hiermee wordt bedoeld dat degene die plannen indient,  een onderzoek moet 

laten doen zodat wordt aangetoond dat deze waarden niet in het geding zijn, of waaruit 

blijkt dat op een respectvolle en inventieve manier met cultuurhistorie zal worden 

omgegaan.  

 

De uitwerkingsplannen kunnen voor een groot deel in eigen beheer worden uitgevoerd. De 

middelen die nodig zijn voor de imagoversterking moeten nog worden gevonden.  

 

Voor herbestemming van monumentale terreinen, complexen of gebouwen (zowel met als 

zonder formele monumentenstatus) heeft de provincie Drenthe de financieringsregeling 

‘Herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2013-2016’ in het leven geroepen. In 

bepaalde gevallen kan (co)financiering van de gemeente aan de orde zijn. In hoeverre de 

gemeente een partij is, wordt van geval tot geval beoordeeld. Indien hiervan sprake is zal de 

raad separaat om de hiervoor benodigde middelen worden gevraagd.    

 

Op termijn(1 x per 5 jaar) dient een evaluatie en actualisatie van de cultuurhistorische 

waardenkaart plaats te vinden. Hiervoor moet op termijn een bedrag beschikbaar worden 

gesteld.  

D 
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   Deel B  Uitwerking 
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  Uitvoeringsprogramma  

 
  

 

orging van cultuurhistorische waarden valt of staat met het koppelen van 

voorwaarden aan specifieke ingrepen in een bepaald gebied. Welke voorwaarden dat zijn, 

hangt af van wat passend is bij het (cultuurhistorisch) karakter van een gebied. Op basis van 

de gemaakte keuze voor een gewenste ontwikkelingsrichting kan een concrete ontwikkeling 

toegestaan of tegengehouden worden.  

 

Inbrengen cultuurhistorie bij planprocessen  

In principe kan elk plan met een ruimtelijke component dat binnen de gemeentegrenzen 

valt, te maken krijgen met een afweging cultuurhistorie. Bij een nieuw initiatief:  

- is de Structuurvisie Cultuurhistorie het beoordelingskader,  

- wordt beoordeeld of er rekening gehouden wordt met de aanwezige 

cultuurhistorische waarden, 

- wordt beoordeeld of gekeken is naar mogelijkheden voor behoud, inpassing en 

verbetering, 

- dient er overleg te zijn met de beleidsmedewerker erfgoed, 

- dient een schriftelijke conclusie of constatering overlegd te worden.  

 

Het vroegtijdig betrekken van een deskundige bij nieuwe ontwikkelingen zorgt ervoor dat 

deze intern kan adviseren over de omgang met erfgoed bij planprocessen. Niet alleen voor 

de intrinsieke cultuurhistorische kwaliteiten is een vroege inbreng van cultuurhistoricus 

waardevol, maar ook voor de toeristische en zelfs economische potenties. Hiermee kan de 

gemeente vooraf eisen stellen aan een commerciële partij die een plan wil gaan 

ontwikkelen. De gemeente heeft expertise op het gebied van cultuurhistorie in huis. Voor het 

verlenen van de omgevingsvergunning raadpleegt het bevoegd gezag de Commissie 

Ruimtelijke kwaliteit en Cultuurhistorie voor advies. Dit is een wettelijke verplichting. Daarnaast 

is deze commissie waardevol in een adviserende rol (waar dat geen verplichting is) in een 

vroeg stadium van het proces. 

 

Nader onderzoek  

Om tot een afgewogen keuze te kunnen komen heeft de gemeente de mogelijkheid om 

nader onderzoek te vragen waarin voorwaarden voor behoud en kansen voor 

ontwikkelingen zijn geformuleerd. Ook kan het doen van onderzoek opgenomen worden in 

het bestemmingsplan (indieningsvereiste) gekoppeld aan het verlenen van een 

omgevingsvergunning voor een activiteit.   

 

Het doen van onderzoek is maatwerk. De omvang en de diepgang van het onderzoek zijn 

afhankelijk van de plannen en de aard van het onderzoeksobject. Om te bepalen welk 

onderzoek nodig is, waar het voor bedoeld is en wat het op kan leveren kunnen 

voorafgaand de uitgangspunten van het onderzoek in een plan van onderzoek worden 

vastgelegd.  

 

Er zijn verschillende vormen van onderzoek. Het kan hierbij gaan om een quickscan, 

cultuurhistorische analyse, cultuurhistorische effectenrapportage (CHER), bouwhistorisch 

onderzoek (en archeologisch onderzoek):  

B 
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– een quickscan is een korte inventarisatie van het aanwezige cultureel erfgoed. De 

inventarisatie is te globaal voor een waardering en afweging. De quickscan wordt 

ingezet om te kijken of nader onderzoek bij de planvorming nodig is.  

– een bouwhistorisch onderzoek brengt bouwhistorische waarden in beeld voor de 

beoordeling van bouwplannen. Het gaat hierbij om de bouw-, verbouwings- en 

gebruiksgeschiedenis van gebouwen, gebouwcomplexen, stads- en dorpskernen en 

bouwblokken. 

– een cultuurhistorische analyse is een analyse van een gebied met een inventarisatie 

en waardering van het erfgoed. Hierbij worden kansen en beperkingen 

geformuleerd.  

– een cultuurhistorische effectrapportage is een toets van de effecten van een 

ruimtelijke ontwikkeling op de aanwezige cultuurhistorische waarden in een 

plangebied. Hieraan gaat een cultuurhistorische analyse vooraf. Belangrijkste doel 

van de CHER, is ervoor te zorgen dat in de diverse stadia van planontwikkeling in een 

kwetsbaar gebied de cultuurhistorische waarde steeds in de belangenafweging kan 

worden meegenomen. Het is een kader om goed beargumenteerd te kunnen 

oordelen over de (cultuurhistorische) kwaliteit van de stedenbouwkundige-, 

landschaps- en bouwplannen en de effecten ervan op de bestaande 

cultuurhistorische waarden.  

 

Procesmatige uitwerking  

In een uitvoeringsschema geeft de gemeente aan hoe ze haar visie tot uitvoer brengt. Dit is 

een uitwerking van de taken die voortkomen uit de wettelijke verantwoordelijkheid, het 

speerpuntenbeleid en de expliciete inbreng van cultuurhistorie in de vrijetijdseconomie, 

educatie en communicatie.  

 

Rollen van de gemeente 

Het initiatief om plannen en onderwerpen op te pakken en uit te werken ligt hoofdzakelijk bij 

de burgers en ondernemers. Voor sommige projecten of activiteiten zal de gemeente 

initiërende rol hebben, terwijl zij voor andere een participerende, verbindende of 

adviserende rol zal aannemen. Verder kan zij een faciliterende rol spelen en partijen bij 

elkaar brengen. De rol van de gemeente kan veranderen gedurende het proces. 

Organisatorisch zijn er raakvlakken met beleidsvelden als economie, ruimtelijke ordening, 

landschap en natuur en toerisme en recreatie waaruit in samenhang acties voorvloeien.  

De gemeente blijft alert op kansen voor samenwerking met anderen (provincie, 

terreinbeheerders, waterschappen et cetera) of wellicht het meeliften met grotere processen 

(gebiedsontwikkelingen, wateropgaven, et cetera).  

 

Beleidstabel speerpunten gemeente Tynaarlo 

Deze tabel geeft de taken weer die de gemeente vanuit de wet heeft als het gaat om 

erfgoedzorg. Daarnaast zijn de speerpunten vanuit het beleid opgenomen.  

 

Activiteiten Termijn 

Reguliere onderwerpen (wettelijke taak)  

Cultuurhistorie verwerken/opnemen in bestemmingsplannen continue 

Onderzoeken opstellen Facetbestemmingsplan Cultuurhistorie 2014/2015 

‘Wijzingingstabel’ bijhouden van de wijzigingen op de kaarten continue 
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Kaarten (GIS-bestanden) integreren in gemeentelijk GIS-systeem (Stroomlijn) 

zodat de kaarten digitaal geraadpleegd kunnen worden. Geldt ook voor 

archeologie. Binnen eigen organisatie of uitbesteden 

2014/2015 

Overzichtslijsten monumenten en huidige beeldbepalende panden 

samenvoegen     

continue 

Vergunningverlening, handhaving en toezicht monumenten continue 

Jaarverslag opstellen en bijhouden: advisering en toezicht monumenten en 

archeologie (Interbestuurlijk Toezicht) 

jaarlijks  

Informatieactiviteiten op het gebied van monumenten en beschermd 

dorpsgezicht ontwikkelen 

2014 

Evaluatie Structuurvisie en actualisatie kaarten 2018 

Speerpunten:  

Historische kleine esdorpen aanwijzen als beschermd dorpsgezicht ism. de 

inwoners /vertegenwoordigers van de dorpen (Dorpsteams voor 

Beeldkwaliteit /Kwaliteitsteams). Per dorp een draagvlakonderzoek doen.   

2015 

Brinken nader  inventariseren en de relatie tussen historische en hedendaagse 

situatie (bebouwingspatronen en rooilijnen) onderzoeken. 

2015/ 

gefaseerd 

Landgoederen en hun directe stedenbouwkundige en landschappelijke 

omgeving:   verdiepend onderzoek om te komen tot een completer 

cultuurhistorisch beeld en over het voetlicht brengen van dit waardevolle 

gebied en de wisselwerking tussenbeide. 

2017 

Ontginningen en ruilverkaveling: 

- Jonge ontginningen na 1900 nader onderzoeken 

- Ruilverkavelingen (naoorlogse landschapsbouw) integraal waarderen 

en inventariseren van specifieke elementen. 

2015/2016 

Beeldbepalende panden, ensembles en gebieden herijken:  

Gehele gemeente herinventariseren en uitwerken in korte (redengevende) 

beschrijving per pand of gebied. 

2015 

Zonnehorst: samen met eigenaren en bewoners komen tot een receptuur 

(ontwikkelingsrichtlijnen of BKP). 

2014 

Onderzoeken mogelijkheden specifieke aanduiding bijzonder gebied: 

Westkant van Vries (PPD, H. de Vroome). 

2016 

Onderzoeken mogelijkheden specifieke aanduiding bijzonder gebied: 

Nieuwe Stukken en Oranjepolder in relatie tot komst vliegveld Eelde. 

2016 

Funerair erfgoed: beleid voor ontwikkeling van de inrichting, inventariseren 

van graven en een beredeneerde selectie maken van te behouden graven, 

keuzes voor de omgang met zerken van geruimde graven of borging van de 

begraafplaats als geheel of onderdelen daarvan. 

 

in overleg 

Militair erfgoed (oorlog en defensie):  

-vervolgonderzoek naar de restanten en het verhaal van de Tweede 

Wereldoorlog en verder militair erfgoed (defensie) voor het gehele 

grondgebied met als doel een completer beeld en de mogelijkheid om 

plekken en verhalen op een concretere manier te koppelen.  

(inschakelen historische verenigingen of vrijwilligers) 

in overleg 

Herbestemming:  Continue/ 
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- (verwachte) leegstand in kaart brengen 

- proactief als het gaat om het bij elkaar brengen van mogelijke 

gebruikers, eigenaren, ontwikkelaars.  

- oplossingsgericht meedenken bij herbestemmingprojecten (oa. 

planologisch), om een goede balans te vinden tussen behoud en 

ontwikkeling. Wensen van de eigenaar of eisen vanuit regelgeving 

kunnen afgestemd worden op behoud van karakteristieke 

onderdelen. Dit geldt niet alleen voor monumenten, beschermde 

dorpsgezichten of beeld bepalende panden, maar ook in een 

omgeving of voor panden zonder een aanduiding.  

- regisseursrol, gemeente ontwikkelt of financiert niet. 

- Bij herbestemming worden verbindingen gezocht met thema’s in de 

economie, cultuur, toerisme, en natuur. 

aandachtspunt 

Immaterieel erfgoed: 

Zuidlaardermarkt voordragen voor Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed 

2014 

 

Evaluatie en actualisatie 

De cultuurhistorische kaarten worden 1x per 5 jaar geëvalueerd en geactualiseerd. De 

cultuurhistorische waardenkaart is bedoeld als dynamisch product. Wijzigingen worden 

bijgehouden. De resultaten van nieuw onderzoek en nieuwe inzichten over wat 

cultuurhistorie is, zullen bij een periodieke actualisatie een plek moeten krijgen in de 

achterliggende database en op de kaart. Op die manier wordt telkens van de meest 

recente en op dat moment zo volledig mogelijke gegevens uitgegaan.  

Het erfgoedbeleid wordt elke 3 jaar geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.    

 

Ruimtelijke doorvertaling  

Vanaf de vaststelling van de Structuurvisie Cultuurhistorie zullen alle nieuwe plannen getoetst 

worden aan de beleidskaart. Tevens zullen in alle nieuwe bestemmingsplannen en 

herzieningen de beleidskaders en de kaart (deel A) worden verwerkt.7 Omdat 

bestemmingsplannen een geldigheid van 10 jaar hebben kan het echter jaren duren 

voordat cultuurhistorie en het erfgoed afdoende zijn beschermd en opgenomen.  

Voor de werkbaarheid, de inbedding in de gemeentelijke organisatie, voor de duidelijkheid 

naar de mensen die wonen en werken in de gemeente en voor de bewustwording van 

cultuurhistorie moet het opstellen van een Facetbestemmingsplan Cultuurhistorie worden 

overwogen.  

 

Promotietabel benutten cultuurhistorie gemeente Tynaarlo 

In deze tabel geeft de gemeente aan welke haar rol is bij het promoten van cultuurhistorie.  

 

Activiteiten Termijn 

Communicatie  

Onderzoek naar inschakelen van marketingbureau ism beleidsterrein 

economie: branding (merkkader)/ marketing /communicatie 

in overleg 

Ontwikkelen van communicatieplan en activiteiten: 

1. in beeld brengen van de identiteit van de gemeente  

2. hoe activiteiten onder de aandacht te krijgen 

2015/2016 

                                                
7 Toekomstige benaming bestemmingsplannen: omgevingsplannen. 
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3. schema maken (digitaal/info- /discussiemomenten/’nieuwsbrief’/ 

publieksdagen 

4. wie zijn partners? 

Overleg met historische verenigingen, belangenverenigingen, stichtingen en 

monumenteneigenaren (schema maken) 

jaarlijks 

Digitale ontsluiting: 

A. gemeentewebsite actualiseren/aanpassen 

             B.  informatie verspreiden via gemeentepagina (bv. nieuwsbrief 

erfgoed) 

continue 

Onderzoeken in welke vorm www.atlastynaarlo.nl opnieuw kan worden 

ingezet. 

2014/ in  

overleg 

Educatie  

Overleg met kunstenaars over innovatieve ideeën (onderwerp 

cultuurhistorie)  

2014 

Onder aandacht brengen van cultuurhistorie bij kinderen (betrekken van 

cultuurhistorie bij het onderwijsprogramma) 

2014 

Samenwerking scholen, kunstenaars en bibliotheek 2014 

Fiets/wandelroutes langs cultuurhistorische hotspots   2014/2015 

Open Monumentendag (incl. Klassendag) faciliteren jaarlijks 

Zuidlaardermarkt jaarlijks 

Bloemencorso jaarlijks 

Onderzoeken mogelijkheden toepassen social media in overleg 

Vrijetijdseconomie  

Met themagebieden en verhalen aansluiten bij de initiatieven vanuit de 

economisch beleidsontwikkeling ‘Tynaarlo verbindt’ waar vrijetijdseconomie 

een van de vier thema’s is.   

2014 

Onderzoeken of themagebieden en onderwerpen gekoppeld kunnen 

worden aan ideeën voor arrangementen of evenementen, activiteiten en 

tradities. Bestaande bebouwing kan ook inzet zijn als het gaat om beleving 

en thematisering bijvoorbeeld bij verblijfsrecreatie (bed & breakfast, 

kamperen bij de boer, kinderhotel). 

vanaf  

2014/ in 

overleg 

Onderzoeken of en op welke manier visualisatie (‘terugbrengen/bouwen’) 

van niet-zichtbaar of verdwenen erfgoed mogelijk is (ruimtelijke aspect vormt 

de belevingscomponent, is de brug naar en bekrachtigt het historische 

verhaal). 

vanaf  

2014/ in 

overleg 

Koppeling met en aansluiten bij Geopark de Hondsrug (waterthema)  vanaf 

2014 

Evaluatie activiteiten promotietabel 

De gemeente evalueert iedere twee jaar de vorderingen van de activiteiten en of het 

gewenste effect is bereikt, bijvoorbeeld in de vorm van initiatieven of projecten die lopen of 

tot stand zijn gebracht. Naar mate er meer synergie optreedt over de cultuurhistorische 

identiteit en de hierbij horende mogelijkheden, kan na twee jaar het uitvoeringsschema 

worden aangepast of verder worden bewerkt. Verwacht wordt dat naarmate de 

cultuurhistorie in bekendheid toeneemt er meer initiatieven worden ontwikkelt door 

verschillende marktpartijen. 

http://www.atlastynaarlo.nl/
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Fotoverantwoording 

Afb. 6 en 7: Kaarten via Raap  

Afb. 4 en 5: Afkomstig uit het Cultuurhistorisch Kompas van de Provincie Drenthe  

Afb. 15:  De basiskaart voor de themagebieden is  afkomstig uit het LOP. Themagebieden 

ingetekend door de gemeente.  

Verdere afbeeldingen van de gemeente, met uitzondering van afbeelding 13: 

http://112eelde.nl/wp-content/uploads/00732.jpg 
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Colofonblad  

 

nog in te vullen 
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Bijlage 1 Beleidswaardenkaart 
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Bijlage 2 Ambities en uitgangspunten landschapstypen 
 

Kampontginningen met plaatselijk essen 

 

Es (Ke) 

Bij de ontwikkeling van de essen streven naar: 

- openheid; vrijwaren van opgaande beplanting of bebouwing op de es; 

- ingebruikname als akkerland; 

- bijzondere aandacht voor binnen de es voorkomende veentjes; 

- behoud of herstel van het opgaand groen langs de randen (ruimtelijke begrenzing), 

de strubben in het bijzonder, inclusief de eswallen; 

- behoud of herstel van de relatie met het dorp, met name de overgang van de 

boerderij-erven naar de aangrenzende es. Deze overgang was van oudsher erg smal; 

vanuit de tuin stond men met één stap op de es.8 

 

Bouwlandkamp (Kb) 

Bij ontwikkeling van de bouwlandkampen streven naar: 

- openheid; vrijwaren van opgaande beplanting of bebouwing op de es; 

- ingebruikname als akkerland; 

- behoud of herstel van het opgaand groen langs de randen (ruimtelijke begrenzing), 

omdat veel bouwlandkampen niet meer als zodanig herkenbaar zijn. 

 

Nieuwlandkamp (Kn) 

Bij ontwikkeling van de nieuwlandkampen streven naar: 

- stimulering van herkenbaarheid als afzonderlijk landschapstype ten opzichte van de 

es, met name door opgaande beplanting en onderscheidende verkaveling; 

- streven naar herstel van locatiespecifieke openheid/geslotenheid en grondgebruik, 

bij voorkeur na een korte analyse van de historische gebiedskenmerken. 

 

Kleinschalig kampenlandschap met lintbebouwing (Kl) 

Bij ontwikkeling van dit kleinschalig kampenlandschap9 streven naar: 

- herstel van herkenbaarheid van dit landschapstype ten opzichte van de omringende 

jongere ontginningen, die een veel grootschaliger en open karakter hebben; 

- aanbrengen van nieuwe perceelsrandbeplanting; 

- versterking lintstructuur door nieuwe bebouwing in het lint langs de Hunzeweg te 

plaatsen. 

 

Kleinschalig kampenlandschap met verspreide bewoning (Kv) 

Bij ontwikkeling van dit kleinschalig kampenlandschap10 streven naar: 

- herstel van de onregelmatigheid van het landschap ten opzichte van de omringende 

broekontginningen in de Hunzelaagte; 

- stimuleren van verspreide bebouwing ten westen van Zuidlaarderveen en beperken 

van uitbreiding van de lintbebouwing van Zuidlaarderveen; 

                                                
8 Aanleg van een bomenweide tussen es en dorp is vanuit historisch-landschappelijk oogpunt niet per definitie aan 

de orde. Het is wél een middel dat gebruikt kan worden om nieuwbouwwijkjes vloeiender te laten overgaan in de 

es, zoals in Vries heeft plaatsgevonden. 
9 Dit specifieke landschapstype is een uitwerking van het LOP. 
10 Dit specifieke landschapstype is een uitwerking van het LOP. Het LOP zet in op versterking van de lintstructuur: 

kernvorming tegengaan met als aandachtspunt de landschapsstructuur in de laag daaronder (de verspreide 

bebouwing in het kleinschalig kampenlandschap) in het oog houden.  
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- tegengaan van kernvorming en verdichting van het gebied door opgaande 

beplanting; 

- versterken van het contrast tussen kampenlandschap met overwegend akkerland en 

grasland richting de Hunze. 

 

Beekdalen en broeken 

 

Beekdal met overwegend blokvormige verkaveling (Bb) 

Bij ontwikkeling van blokvormig verkavelde beekdalen streven naar: 

- behoud of versterking van de blokvormige verkavelingsstructuur en de daarmee 

samenhangende beplanting; 

- behoud of versterking van de beplanting langs de randen van het beekdal; 

- het stimuleren van herinrichten ten behoeve van extensieve (biologische) landbouw, 

landschappelijke doeleinden en halfnatuurlijk natuurbeheer (benutten ecologische 

potenties); 

- tegengaan van bebouwing en verrommeling (incidenteel toestaan indien 

cultuurhistorisch inpasbaar). 

 

Beekdal met overwegend strookvormige verkaveling (Bs) 

Bij ontwikkeling van strookvormig verkavelde beekdalen streven naar: 

- behoud of versterking van de strookvormige verkavelingsstructuur; 

- behoud of versterking van de beplanting langs de randen van het beekdal; 

- herstel van de gebiedsspecifieke beplantingsstructuur in de dalen, met name 

houtsingels in de bovenlanden van de middenloop 11; 

- het stimuleren van herinrichten ten behoeve van extensieve (biologische) landbouw, 

landschappelijke doeleinden en halfnatuurlijk natuurbeheer (benutten ecologische 

potenties); 

- tegengaan van bebouwing en verrommeling (incidenteel toestaan indien 

cultuurhistorisch inpasbaar). 

 

Beekdal, overwegend onverkaveld (Bn) 

Bij ontwikkeling van de in 1850 nog onverkavelde beekdalen streven naar: 

- behoud of versterking van de specifieke verkavelingsstructuur zoals die na 1850 

ontstond; 

- behoud of versterking van de beplanting langs de randen van het beekdal; 

- het stimuleren van herinrichten ten behoeve van extensieve (biologische) landbouw, 

landschappelijke doeleinden en halfnatuurlijk natuurbeheer (benutten ecologische 

potenties); 

- incidenteel toestaan van bebouwing indien cultuurhistorisch inpasbaar. 

 

Halfopen, onregelmatig verkaveld broek (Bh) 

Bij ontwikkeling van onregelmatig verkavelde, halfopen broeken streven naar: 

- behoud of versterking van de specifieke, kleinschalige structuur; 

- behoud of versterking van opgaande beplanting op de randen van de percelen; 

- tegengaan van bebouwing en verrommeling (incidenteel toestaan indien 

cultuurhistorisch inpasbaar). 

 

                                                
11 Zie ook het LOP, p. 119. 
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Hunzelaagte – halfopen, strookvormig verkaveld broek (BHa) 

Bij ontwikkeling van dit landschapstype12 streven naar: 

- behoud of versterking van de bestaande strookvormige verkavelingsstructuur; 

- behoud van de openheid (met kavelgrenzen in de vorm van sloten) in een belangrijk 

deel van dit landschapstype (maar zie de uitzondering voor wat betreft houtsingels); 

- behoud en versterking van de kenmerkende houtsingels 13 ten oosten van en haaks 

op de Groningerstraat-Ekkelkamp-Lage Weg;  

- behoud en mogelijk versterken van de overgang van es naar Hunzelaagte ten 

noorden van Zuidlaren; 

- terughoudendheid met nieuwe bebouwing op de overgang van Hondsrug naar 

Hunzelaagte. 

 

Hunzelaagte – open, blokvormig verkaveld broek (BHb) 

Bij ontwikkeling van dit landschapstype14 streven naar: 

- versterking van de grotendeels verdwenen blokvormige, onregelmatige 

verkavelingsstructuur; 

- versterken van contrasten met aangrenzende kleinschalige kampenlandschappen, 

met name te bereiken door differentiatie in grondgebruik en omgang met nieuwe 

bebouwing; 

- behoud van de openheid, met kavelgrenzen in de vorm van sloten; 

- tegengaan van bebouwing en verrommeling (incidenteel toestaan indien 

cultuurhistorisch inpasbaar). 

 

Hunzelaagte – open, strookvormig verkaveld broek (BHc) 

Bij ontwikkeling van dit landschapstype15 streven naar: 

- behoud of versterking van de bestaande strookvormige verkavelingsstructuur; 

- behoud van de openheid (met kavelgrenzen in de vorm van sloten) en grasland als 

voornaamste grondgebruik; 

- tegengaan van opgaande beplanting; 

- tegengaan van bebouwing en verrommeling (incidenteel toestaan indien 

cultuurhistorisch inpasbaar). 

 

Agrarische veenontginningen16
 

 

Hollandveenontginning met blokvormige verkaveling (Ahb) 

Bij ontwikkeling van dit landschapstype streven naar: 

- behoud of versterking van de blokvormige verkavelingsstructuur; 

- aandacht voor het type kavelgrens: sloten in de nattere gedeelten en houtsingels in 

de droge delen van dit landschapstype; 

- stimuleren van grasland als primair grondgebruik; 

- tegengaan van bebouwing en verrommeling. 

 

Hollandveenontginning met strookvormige verkaveling (Ahs)  

Bij ontwikkeling van dit landschapstype streven naar: 

- behoud of versterking van de strookvormige verkavelingsstructuur; 

                                                
12 Dit specifieke landschapstype is een uitwerking van het LOP.   
13 Zie in het LOP op p. 124 onder het landschapstype ‘Flank’. 
14 Dit specifieke landschapstype is een uitwerking van het LOP.  
15 Dit specifieke landschapstype is een uitwerking van het LOP.  
16 Dit specifieke landschapstype is een uitwerking van het LOP.  
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- streven naar een half gesloten landschap met spreiding van houtsingels; 

- stimuleren van grasland als primair grondgebruik; 

- tegengaan van bebouwing en verrommeling.17 

 

Hollandveenontginning met bouwlandkampen (Ahk) 

Bij ontwikkeling van dit landschapstype streven naar: 

- behoud of versterking van de strookvormige verkavelingsstructuur; 

- streven naar een gesloten landschap met houtsingels op perceelsgrenzen; 

- stimuleren van bouwland als primair landgebruik; 

- tegengaan van bebouwing en verrommeling. 

 

Hollandveenontginning met veenplassen (Ahv) 

Bij ontwikkeling van dit landschapstype streven naar: 

- behoud van de verdeling tussen open water en langgerekte (schier)eilandjes met 

opgaand groen; 

- behoud van de onregelmatige oeverlijn en intacte overgang van omringend 

veenlandschap naar de veenplassen; 

- concentreren van recreatieve voorzieningen om elders gave overgangen van 

veenplas naar veenontginning te koesteren. 

 

Hollandveenontginning, overwegend onverkaveld (Aho) 

Bij ontwikkeling van dit landschapstype streven naar: 

- behoud van de verkaveling die grotendeels na 1850 tot stand kwam: 

strokenverkaveling haaks op de Madijk, merendeels met sloten als perceelsgrenzen 

en hier en daar opgaand groen; 

- stimuleren van grasland als primair grondgebruik; 

- tegengaan van bebouwing en verrommeling; 

- stimuleren van vrij zicht vanuit de Madijk op het open gebied. 

 

Groningse veenontginning (Ag) 

Gezien de voorgenomen ontwikkelingen koppelen we aan dit landschapstype dan ook 

geen concrete adviezen bij ruimtelijke ontwikkelingen.   

 

Veenkoloniën18
 

 

Veenkolonie, Drents-Gronings type (Qf) 

Bij ontwikkeling van dit landschapstype streven naar: 

- behoud van de strookvormige verkaveling; 

- stimuleren van bouwland als primair grondgebruik; 

- behoud van de openheid van het gebied (tegengaan opgaande beplanting); 

- behoud en herstel van het patroon van wijken tussen de strookvormige percelen; 

- tegengaan verrommeling in het open gebied ten oosten van Zuidlaarderveen. 

 

Oude bossen 

 

Bestaand gemengd bos (Ug) 

Bij ontwikkeling van dit landschapstype streven naar: 

                                                
17 Ter Borch is aangeduid als landschapstype Ahs. Inmiddels is dit gebied getransformeerd tot woonwijk.  
18 Dit specifieke landschapstype is een uitwerking van het LOP. 
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- behoud van het opgaand bos en streven naar behoud en versterking van 

ecologische waarden (biodiversiteit); 

- werken met inheems (streekeigen) plantmateriaal; 

- stimuleren van nader onderzoek naar ecologische en cultuurhistorische waarden; 

- tegengaan van bebouwing en verrommeling. 

 

Voormalig bos, nu merendeels landbouwgrond (Ul) 

Bij ontwikkeling van dit landschapstype streven naar: 

- nader onderzoek in hoeverre regeneratie van het verdwenen bos haalbaar is i.v.m. 

een eventueel bewaard gebleven zadenbank. 

 

Voormalig bos, nu bebouwd gebied (Ub) 

Bij ontwikkeling van dit landschapstype streven naar: 

- zorgvuldige inpassing van bebouwing in omringend landschap. 

 

Landgoederen en buitenplaatsen 
 

Buitenplaats, oorspronkelijk relatief gesloten (Lg) 

Bij ontwikkeling van dit landschapstype streven naar: 

- invoegen van nieuwe ontwikkelingen in de bestaande tuin- en parkstructuur; 

- behoud en versterking van de afwisseling tussen gesloten en open ‘kamers’ en 

doorzichten vanuit open ruimten; 

- onderhoud en herstel van lanenstructuur; 

- streven naar eenheid van huis, tuin en park met respect voor de ruimtelijke verschillen; 

- begeleiding van eventuele ruimtelijke ontwikkelingen door een landschapsarchitect 

met ervaring in tuin- en parkarchitectuur; 

- concentratie van bebouwing in de kern en inpassing van eventuele nieuwbouw in de 

bestaande structuur van het landgoed. 

 

Buitenplaats, oorspronkelijk relatief open (Lo) 

Bij ontwikkeling van dit landschapstype streven naar: 

- invoegen van nieuwe ontwikkelingen in de bestaande tuin- en parkstructuur; 

- behoud en versterking van de open ruimten met aandacht voor de plaatselijke 

geslotenheid; 

- onderhoud en herstel van lanenstructuur; 

- streven naar eenheid in eigendom van huis, tuin en park met respect voor de 

ruimtelijke verschillen; 

- begeleiding van eventuele ruimtelijke ontwikkelingen door een landschapsarchitect 

met ervaring in tuin- en parkarchitectuur; 

- concentratie van bebouwing in de kern en inpassing van eventuele nieuwbouw in de 

bestaande structuur van het landgoed. 

 

Buitenplaats, type omgracht huis (Lh) 

Bij ontwikkeling van dit landschapstype streven naar: 

- behoud of versterking van unieke plaats van omgrachte huizen in het landschap; 

- herstel van gracht en markering van een vroegere huisplaats; 

- beperken van bouwmogelijkheden rondom de huisplaats zodat een vrije ligging in het 

landschap ontstaat. 
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Oude heideontginningen 

 

Regelmatige kampontginning (Or) 

Oude heideontginningen zijn veelal onherkenbaar door de opname in jongere 

heideontginningen. Daarbij is de oorspronkelijke verkaveling in de meeste gevallen verloren 

gegaan. Aan dit landschapstype koppelen we dan ook geen concrete adviezen voor 

behoud of versterking bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Onregelmatige kampontginning (Oo) 

Idem als hierboven. 

 

Jonge heide- en broekontginningen 

 

Voormalige heide, nu bebouwd gebied (Hhb) 

Historisch-stedenbouwkundige waarden zijn hier van groter belang dan 

cultuurlandschappelijke waarden. Belangrijke aandachtspunten kunnen wél zijn: 

- laat het historische heidekarakter van het gebied terugkomen in het openbaar groen; 

- zorg voor een zorgvuldige overgang van bebouwing naar omringend gebied. 

 

Voormalige heide, nu buitenplaats (Hhh) 

Bij ontwikkeling van dit landschapstype streven naar: 

- bijzondere aandacht voor de structuur van de buitenplaats in relatie tot het 

historische ontwerp daarvan. 

 

Voormalige heide, nu bos (Hhn) 

Bij ontwikkeling van dit landschapstype streven naar: 

- behoud en herstel van bijzondere vegetatiekundige waarden die te relateren zijn aan 

de historische vegetatie van de voormalige heide; 

- behoud van de oorspronkelijke bebossingsvegetatie (incl. naaldhout) als specifieke 

tijdslaag in de omgang met de heidegebieden. 

 

Rationele landbouwontginning, relatief droog (Hld) 

Bij ontwikkeling van dit landschapstype streven naar: 

- behoud en versterking van de rationeel verkavelde en open structuur van de 

heideontginningen; 

- bijzondere aandacht voor de verspreid gelegen bosjes en veentjes die sommige 

heideontginningen een coulissenkarakter geven; 

- behoud van de agrarische functie, met primair grasland, afgewisseld door percelen 

akkerland; 

- bij omzetting naar natuurgebied heeft de transformatie naar heide de voorkeur, met 

gebruikmaking van aanwezige zadenbanken in de bodem; 

- verspreide bebouwing langs wegen handhaven; ruimte voor nieuwe bebouwing is 

mogelijk, bij voorkeur gerelateerd aan agrarisch gebruik van de grond. 

 

Rationele landbouwontginning, relatief nat (Hln) 

Idem als hiervoor. 

 

Voormalig stuifzand, nu bebouwd gebied (Hsb) 

Geen specifiek beleid. 
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Voormalig stuifzand, nu bos (Hsn) 

Bij ontwikkeling van dit landschapstype streven naar: 

- herstel van actief stuifzand met respect voor bijzondere vegetatiekundige en 

cultuurhistorische objecten, zoals vliegdennen. 

 

Voormalig stuifzand, nu landbouwgrond (Hsl) 

Geen specifiek beleid. 

 

Voormalig veen, nu bebouwd gebied (Hvb) 

Historisch-stedenbouwkundige waarden hebben hier het primaat bij het bepalen van 

gewenste ontwikkelingsrichtingen. 

 

Voormalig veen, nu buitenplaats (Hvh) 

Idem als ‘Buitenplaats, oorspronkelijk relatief gesloten (Lg)’. 

 

Voormalig veen, nu landbouwgrond (Hvl) 

Bij ontwikkeling van dit landschapstype streven naar: 

- behoud en versterking van de rationeel verkavelde en gesloten structuur van de 

veenontginningen; 

- bijzondere aandacht voor resten van veenbodems; 

- behoud van de agrarische functie, met primair akkerland; 

- bij omzetting naar natuurgebied heeft de transformatie naar heide de voorkeur, met 

gebruikmaking van aanwezige zadenbanken in de bodem; 

- nieuwe verspreide bebouwing langs wegen is mogelijk. 

 

Niet-ontgonnen terrein 

 

Heide (Nh) 

Bij ontwikkeling van dit landschapstype streven naar: 

- behoud van de kenmerkende heidevegetatie; 

- behoud van het aanwezige microreliëf; afzien van berijding door grote machines en 

plagwerkzaamheden; 

- herstellen van de openheid, bijvoorbeeld door kap of dunning van het bos dat 

merendeels spontaan op de heide is opgekomen; 

- tegengaan van heidevreemde vegetatie, bebouwing en verrommeling. 

 

Heide met vennen (Nv) 

Idem als hiervoor, met de volgende aanvullingen: 

- behoud van de vegetatiekundige en paleo-ecologische waarden van de 

vennetjes/veentjes; 

- creëer zicht vanuit de heide op de vennetjes/veentjes en omgekeerd. 

 

Veen (Na) 

Idem als hiervoor. 

 

Nederzettingen 
 

Historische kern met huispercelen, type complex esdorp (Se) 

Bij ontwikkeling van dit landschapstype streven naar: 
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- behoud de onregelmatige paden- en wegenstructuur van het dorpen; 

- behoud of herstel de karakteristieke structuur van bebouwing, die deels wel en deels 

niet op de wegenstructuur is georiënteerd; 

- haak bij nieuwe ontwikkelingen aan bij bouwmassa en specifieke karakteristieken van 

de aanwezige bebouwing, zoals de deeldeuren die naar de straatzijde wijzen; 

- behoud de open structuur rond de oudere bebouwing en stimuleer de aanleg van 

eenvoudige (moes)tuinen en boomgaarden rond de bebouwing; 

- behoud en versterk de positie van de brinken in het dorp, onder meer door eventuele 

beplanting van de brink en herstel of behoud van de poel; 

- zorgvuldige omgang met materiaalgebruik in de dorpen, bijvoorbeeld door de 

wegen niet te asfalteren, maar hiervoor klinkers te gebruiken. 

- behoud en herstel van lanen langs de wegen vanuit de brinken, waarbij aan de zijde 

van de es de laanbeplanting stond bij de rand van het dorp. 

 

Historische kern met huispercelen, type complex esdorp (Sec) 

Idem als hiervoor. 

 

Historische kern met huispercelen, type lintdorp (Sl) 

Bij ontwikkeling van dit landschapstype streven naar: 

- behoud van de specifieke lintstructuur van op zich staande erven met woonhuizen; 

- uitbreiding van bebouwing in het lint is mogelijk, maar behoud doorzichten tussen de 

erven naar het boerenland. 

 

Historische kern met huispercelen, type lintdorp met plaatselijke verwijding (Slp) 

Bij ontwikkeling van dit landschapstype streven naar: 

- behoud en ontwikkeling van primaire functies langs de Hoofdweg; 

- behoud van Hoofdweg en Kosterijweg als levensaders van het dorp; 

zorgvuldigheid bij ontwerp van nieuwe bouwplannen t.a.v. de dorpsvorm. 

 

Historische kern met huispercelen, type verspreid veendorp (Sv) 

Bij ontwikkeling van dit landschapstype streven naar: 

- behoud het verspreide karakter van de bebouwing. 

 

Historisch water 

 

Meer (Wm) 

- Geen specifiek eigen beleid; 

- gemeente is volgend op beleid van terreinbeherende organisaties (Natura 2000).  

 

 

 

 

 

 

 


