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Voorwoord 
 
 

Voor u ligt de “notitie Centrumontwikkeling Zuidlaren” waarin de gemeente Tynaarlo zich uitspreekt 

over de toekomst van het centrum van Zuidlaren.  

Al jarenlang wordt gesproken over de ontwikkeling van het centrumgebied in het algemeen, en over 

een mogelijke invulling van een onderdeel van het centrum in het bijzonder: het voormalige prins 

Bernhardhoeve-terrein (PBH). Een ontwikkeling op basis van het huidig kader komt echter niet op 

gang. Wij willen er als gemeente alles aan doen om een hoog niveau van voorzieningen op het gebied 

van wonen, werken, verblijven en recreëren te hebben en te behouden. Wij hebben uw raad in de 

afgelopen periode in meerdere sessies meegenomen in onze verkenning, de puzzelstukken en di-

lemma’s daarin. In juli 2017 hebben wij aan uw raad een mogelijke ontwikkelrichting gepresenteerd.  

Inmiddels zijn er concrete verzoeken vanuit de markt om te mogen verplaatsen naar het voormalige 

PBH-terrein. Reden voor ons college om een regisserende rol te pakken en te verkennen hoe we tot 

een gewenste doorontwikkeling van het centrumgebied kunnen komen.   

Centraal staat de vraag: op welke wijze kan het centrum van Zuidlaren weer toekomstbestendig 

gemaakt worden en blijven, rekening houdend met de autonome trends en ontwikkelingen binnen 

centrumgebieden?  

Deze notitie schetst het DNA van Zuidlaren, de trends en ontwikkelingen die op ons afkomen en onze 

visie/ambitie ten aanzien van het centrumgebied. In het tweede deel van de notitie wordt een 

mogelijke ontwikkelrichting geschetst die we gezamenlijk met betrokkenen verder willen uitwerken 

tot een nieuwe kadernota.   

 

 

 

N. Hofstra 

Wethouder gemeente Tynaarlo 
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❶ Inleiding 
 

Het centrum van Zuidlaren bestrijkt van oudsher een groot gebied, kent een karakteristieke bebou-

wing,  heeft een statige uitstraling en biedt  relatief veel voorzieningen. Het kent een veelzijdig win-

kelaanbod, met zowel lokale winkels als landelijke winkelketens als Jumbo, Kruidvat, Blokker, AH en 

Hema.  

 

Waarom een nieuwe ontwikkelrichting? 

In en rondom het centrum van Zuidlaren spelen diverse vraagstukken. Over het centrum is dan ook al 

veel gedacht, gesproken en geschreven. Al jarenlang wordt door ontwikkelaars, ondernemers en de 

gemeente gesproken over de ontwikkeling van het centrumgebied in het algemeen, en over een 

mogelijke invulling van een onderdeel van het centrum in het bijzonder: het voormalige PBH-terrein.  

 

De vernieuwing ging destijds over de voorzijde van het PBH-terrein en de traverse. Bijbehorende 

kaderstellende nota1 is in 2015 door de gemeenteraad geamendeerd vastgesteld. Tot op heden komt 

een ontwikkeling echter niet op gang. De grondeigenaar heeft inmiddels aangegeven de gronden af te 

willen stoten.  

 

Daarnaast zien we dat diverse autonome trends en ontwikkelingen van invloed zijn op het functione-

ren van het centrumgebied. Bijvoorbeeld het veranderende consumentengedrag, schaalvergroting, en 

een opvolgingsproblematiek. Een goed functionerende supermarkt met voldoende parkeer-

mogelijkheden is daarnaast cruciaal voor een vitaal centrumgebied. De huidige supermarkten hebben 

                                                           
1 Herontwikkeling prins Bernhardhoeve voorzijde en traverse (gemeenteraad: 13 januari 2015) 
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initiatief getoond voor een ontwikkeling en aangegeven te willen verplaatsen naar het PBH-terrein. 

Tevens heeft een nabijgelegen discounter aangegeven eveneens naar het PBH-terrein te willen 

verplaatsen. 

 

Met een mogelijke aankoop van het PBH-terrein en de initiatieven vanuit de markt is een unieke kans 

ontstaan om te anticiperen op de autonome trends en ontwikkelingen in de detailhandel en het 

centrumgebied weer toekomstbestendig te maken. Dit, in combinatie met een ruimtelijke opwaar-

dering. Dat de locatie deels onder het beschermd dorpsgezicht valt, is hierbij een belangrijk gegeven. 

Het zoeken naar een nieuwe ruimtelijke invulling dient dan ook met de nodige zorgvuldigheid te 

gebeuren. De nieuwbouw dient zich straks naadloos te voegen in de beeldbepalende structuur c.q. 

karakteristiek van Zuidlaren en de overgang naar de brink moet zorgvuldig worden vormgegeven.  

 

Opgave 

Gelet op bovenstaande leeft bij het college van B&W het gevoel van urgentie om de spelende vraag-

stukken aan te pakken en tot een gefundeerde, breed gedragen, ontwikkelrichting te komen voor het 

centrumgebied, inclusief het gehele PBH-terrein.  

 

Doel is, het realiseren van een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrumgebied door een ruimtelijk 

samenhangende ontwikkeling zodat een detailhandelstructuur ontstaat die past bij de rol en positie 

die Zuidlaren heeft als verzorgingskern lokaal en regionaal. Een brede integrale visie op het centrumge-

bied is hierbij essentieel. Bij het opstellen van de ontwikkelrichting is het enerzijds van belang de 

landelijke en regionale trends en ontwikkelingen te volgen, anderzijds is het ook belangrijk in beeld te 

hebben wat de kwaliteiten en de verbeterpunten zijn van het Zuidlaarder centrumgebied.  

 

Het is een illusie te veronderstellen dat de gemeente alleen in staat is de doelstelling te behalen en 

ervoor te zorgen dat het voorzieningenniveau en de leefbaarheid op peil blijft. Wij kunnen dit alleen 

samen met de verschillende stakeholders bereiken. Met name wordt dan gedacht aan de onderne-

mers, maar ook de Zuidlaarder bevolking. In dat licht worden deze partijen uitgebreid betrokken bij de 

ontwikkelrichting. Uiteindelijk zullen we het samen moeten doen. 

 

Van belang is ook dat niet alleen het voorzieningenniveau op peil blijft, maar dat het centrumgebied 

van Zuidlaren ook past bij het dorp Zuidlaren. Dat geldt dan niet alleen voor het winkelaanbod, maar 

ook voor de uitstraling van het centrumgebied. Karakteristieke bebouwing, ruimtelijke structuur, 

overweldigende openbare ruimte  en dorpse gezelligheid zijn hierbij uitgangspunt. Een heldere ont-

wikkelrichting kan dan ook houvast bieden voor bijvoorbeeld investeringen van partijen op de juiste 

locaties in een wijzigende markt. 

 

Opbouw van de notitie 

De notitie bestaat uit 2 delen. In deel I wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van 

Zuidlaren. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het centrumgebied ruimtelijk en functioneel geanalyseerd 

waarna in het vierde hoofdstuk de autonome ontwikkelingen en trends worden benoemd. Hoofdstuk 

vijf schetst onze visie/ambitie ten aanzien van het centrumgebied. In deel II van deze notitie wordt een 

doorkijk gegeven naar een mogelijke ontwikkelrichting en bijbehorend proces. 
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❷ Historie 
 

Zuidlaren is een bijzonder dorp. Niet alleen door Berend Botje, maar ook door zijn opmerkelijke ruimte-

lijke structuur en natuurlijk door zijn beeldbepalende gebouwen. Vooral de laatste twee karakteris-

tieken kennen een lange geschiedenis en zijn nauw met elkaar verbonden.  

 

2.1 Ontstaansgeschiedenis 

Om begrip te krijgen voor deze twee karakteristieken moet men feitelijk terug gaan tot in de prehisto-

rie naar de Tjongercultuur en de Trechterbekercultuur (hunebedbouwers). Tijdens beide culturen 

respectievelijk ongeveer 9000 v. Chr. en 2700 v. Chr. zwierven kleine groepen verzamelaars over de 

Hondsrug. Afgezien van de imposante hunebedden is weinig terug te vinden van deze verzamelaars. 

De zwerftochten van deze groepen mensen legden de basis voor de noord-zuidroute over de 

Hondsrug. Deze prehistorische route is verworden tot de route tussen Coevorden en Groningen. 

Coevorden was namelijk de plek waar men tussen de moerassen door naar het noorden kon. Tussen 

beide steden lag Zuidlaren op een paar uur reizen van Groningen, op een kruising van wegen.  

 

De grote brink en de kleine brink zijn qua ruimtevorm feitelijk verbredingen van deze handelsroute. 

De grote en kleine brink behoren tot het oudste gedeelte van het dorp en waren aldus belangrijke 

handelsruimten. De geringe breedte van de De Millystraat wijst eveneens op handel. Dit soort smallere 

straten komt namelijk veel voor in gedeeltes van oude stadsplattegronden waar straten met kroegen 

en herbergen waren. Hoewel de functies veranderd zijn treffen we de panden nog steeds aan. 

 

Op de oudste kaarten van Zuidlaren lijkt het dorp een idylle. Mooie kleuren illustreren een prachtig 

dorp met een kans van brinken. Dit was feitelijk een roerige tijd. In 1803 heeft een hevige brand grote 
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delen van de De Millystraat in de as gelegd. Ook bebouwing langs de kleine en grote brink heeft het 

moeten ontgelden. Op diverse manieren is getracht deze ramp te boven te komen. Hoewel herbouw 

zeker op gang zal zijn gekomen is de meeste bebouwing in dit gebied uit het einde van de 19e eeuw, 

begin 20e eeuw.  

Rond 1850 kende het destijds overwegend agrarische dorp in grote trekken een rechthoekige vorm. 

De oudste bebouwing waaronder de dorps kerk, trof men aan in de omgeving van de grote brink. 

Rondom dit oude centrum bevond zich een krans van jongere brinken met ieder een eigen boerderijen 

groep. In totaal kende Zuidlaren circa tien brinken. Dit opvallend grote aantal staat mogelijk in verband 

met de eeuwenoude Zuidlaardermarkt. Met aan de oostzijde van het dorp het landgoed van de 

havezate Laarwoud, gold Zuidlaren rond 1850 als een rijk beplant esdorp, waarin ondanks de relatief 

hoge bebouwingsdichtheid toch de voor een esdorp karakteristieke ruimtewerking aanwezig was.  

Door de komst van kunstmest veranderde het agrarische systeem van het dorp drastisch. Schapen 

werden overbodig voor de toevoer van mest. De heidegebieden van Zuidlaren, die in gebruik waren 

voor begrazing van het vee, werden in enkele decennia omgevormd tot graslanden met houtsingel en 

bosgebieden.   

Na 1850 maakte Zuidlaren een sterke groei door. In eerste instantie werd hierbij vooral het bestaande 

bebouwingspatroon verder verdicht, wat resulteerde in het ontstaan van tal van nieuwe 

straatwanden. Het karakter van de oude dorpskern werd hiermee steeds compacter. Na verloop van 

tijd vonden de uitbreidingen in toenemende mate ook buiten de bestaande dorpsplattegrond plaats. 

Zo was er aan de noordzijde van het dorp sprake van een uitbreiding langs een aantal uitvalswegen. 

Ten zuiden van het dorp ontstond langs de weg naar Annen een lineaire bebouwing. De meest 

opvallende uitbreiding voltrok zich aan de westzijde van het dorp. Naast het opstrekken van de bebou-

wing langs de Stationsweg, startte men hier in het gebied ten zuiden van de Stationsweg in 1895 met 

de bouw van het psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord.  

 

De aanleg van de Stationsweg resulteerde in een verbinding met het station van Tynaarlo. Dit 

treinstation werd geopend op 1 mei 1870. De oude Coevorderweg was toen niet langer de handels 

relatie  met de weide omgeving, maar er vond een verschuiving plaats naar het spoor. Aangevuld met 

een paardentram (26 juni 1901 tot 1 augustus 1919) werd de Stationsweg zelf langzaam steeds 

belangrijker als economische as. Tussen 1900 en 1930 vond verdichting van de bebouwing in het dorp 

plaats. Boerderijen verdwenen en maakten plaats voor meerdere burgerwoningen. Vooral het 

bebouwen van de brinken tussen 1925 en 1930 (o.a. De zuidzijde Stationsweg, Hondsrugstraat en 

Telefoonstraat) leidde tot veel maatschappelijke en politieke commotie. Burgemeester van Kinschot 

nam daarom het heft in handen en begon  rond 1930 met de verwerving de brinkgronden. Hiermee 

kwamen de brinken in gemeentelijk eigendom. 

 

In 1959 besloot de raad om de Stationsweg tot winkelgebied te verklaren.  De burger-woningen langs 

deze straat transformeerden tot winkels. Door deze keuze kon het winkelgebied zich ontwikkelen in 

westelijke richting. In deze richting vonden eveneens de uitbreidingen van het dorp plaats. 

 

Met de aanwijzing van het ‘beschermde dorpsgezicht’ in 1967 wordt de ruimtelijke kwaliteit van 

Zuidlaren onderkend als zijnde van nationaal belang.  Deze status van beschermd dorpsgezicht wordt 

in  1985 gevolgd door een bestemmingsplan voor het centrum van Zuidlaren. Dit bestemmingsplan 
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bevat  een beschrijving van het gebied en een juridische bescherming van de nationale waarden. De 

beschrijving zorgt voor een samenhangend ruimtelijk kader. De status van het beschermd dorps-

gezicht heeft er voor gezorgd dat door de jaren heen zorgvuldig met ontwikkelingen in het centrum is 

omgegaan.  Het beeld van Zuidlaren is daardoor statig, maar zeker niet statisch.  

 

De ruimtelijke structuur van Zuidlaren wordt vooral gekenmerkt door een krans van tien brinken en de 

onderlinge samenhang daarin. De bebouwing in het dorp is grotendeels uit het einde van 19e eeuw 

tot begin 20e eeuw waardoor sprake is van een breed pallet aan bouwhistorische rijkdom. Steeds is de 

bebouwing onregelmatig qua situering, kleinschalig en vrijwel altijd voorzien van een pannendak. 

Hoewel de plaatsing van de verschillende elementen vrij onregelmatig is, vormen de elementen met 

elkaar een duidelijke straatwand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Situatie 1800 Situatie 1850     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Situatie 1900        Situatie 2017     
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❸ Het centrumgebied 
 

3.1 Begrenzing van het centrumgebied 

Als we op dit moment spreken over het centrum van Zuidlaren, hebben we het over het gebied waar 

de winkels en voorzieningen geconcentreerd zijn, waar geparkeerd wordt en waar sprake is van 

levendigheid en ontmoetingen. Grofweg ligt het centrumgebied aan de grote brink, de Stationsweg en 

de De Millystraat, tussen de Berend Botje rotonde en de dorpskerk aan de Kerkbrink (zie afbeelding 

pagina 12). 

3.2 Feiten en cijfers 

Zuidlaren telt 10.260 inwoners (peildatum 1-1-2017). Dit betekent een lichte daling ten opzichte van 

2016. Eenzelfde beeld laat de bevolkingsprognose Drenthe 2015 voor de gehele gemeente zien. 

Volgens deze prognose telt onze gemeente in 2020 circa 32.400 inwoners en in 2030 zijn dat er circa 

32.100. In het kader van de centrumvisie is ook het aantal huishoudens van belang. Dit aantal groeit in 

de gemeente Tynaarlo volgens dezelfde prognose van 13.930 huishoudens in 2015 naar 14.290 in 2020 

en 14.670 in 2030. Voor Zuidlaren zijn geen specifieke cijfers bekend. Gelet op voorgaande is 

aannemelijk dat ook in deze kern het aantal huishoudens toeneemt de komende decennia.  

 

Het aantal huishoudens stijgt harder dan het aantal inwoners door de voortgaande gezinsverdunning 

die voor een groot deel het gevolg is van de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande toename van 

het aantal eenpersoonshuishoudens.  

 

Zoals in nagenoeg elke gemeente in Nederland is ook in Zuidlaren sprake van vergrijzing. Zuidlaren 

kent een steeds groter aantal 65+ers. Jong en oud blijft echter enigszins in balans vanwege een relatief 
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hoog vruchtbaarheidscijfer. Voor het winkelaanbod betekent dit dat een breed scala aan doel- en 

leeftijdsgroepen bediend dienen te worden. 

 

 

  
Bevolkingsprognose 2015 (bron: provincie Drenthe)  Huishoudens per gemeente (bron: Bevolkingsprognose 2015) 

 

Door de ligging te midden van kleinere kernen heeft Zuidlaren als winkelgebied een regiofunctie 

(WPM, 2012). Het verzorgingsgebied valt niet exact af te bakenen, maar is naast de primaire functie 

voor Zuidlaren gericht op omliggende kernen als Midlaren, Noordlaren, Annen en Tynaarlo. Ook, maar 

in mindere mate, strekt de potentiële aantrekkingskracht van Zuidlaren zich uit tot Vries, Gieten, 

Schipborg en Glimmen. Specifieke functies en winkels, alsmede toeristische voorzieningen zullen uit 

een nog groter gebied bezoekers trekken.  

 

3.3 Kenmerken van het centrum 

Detailhandel, horeca, culturele en maatschappelijke voorzieningen en (boven)woningen, het komt 

allemaal voor in het centrum. Deze functievermenging draagt bij aan de levendigheid in de dorpskern.   

 

3.3.1 Detailhandel 

Het centrum van Zuidlaren kent circa 10.000 m² winkelruimte2. Het zwaartepunt van de winkelvoor-

zieningen is gelegen aan de Stationsweg, en in het verlengde daarvan aan de De Millystraat. Hier 

bevindt zich ruim 75% van de winkels en circa tweederde van het winkelvloeroppervlak. Buiten het 

centrum is enige verspreide bewinkeling aanwezig. Het centrumgebied heeft een langgerekte vorm, 

waardoor onderlinge (loop)afstanden tussen de verschillende functies relatief groot zijn.   

 

Zuidlaren beschikt over een gevarieerd winkelaanbod. In het centrumgebied bevinden zich twee 

supermarkten; een Jumbo en een Albert Heijn. Daarnaast zijn ook enkele andere bekende landelijke 

ketens vertegenwoordigd waaronder een Kruidvat, Hema, Blokker, Expert, PhoneHouse en Ter Stal. 

Verspreid in het centrumgebied zijn enkele lokale ambachtelijke bedrijven gevestigd zoals bakkers, 

slagers en groentewinkels. De grootte van de winkels in Zuidlaren ligt redelijk in lijn met het gemid-

delde in vergelijkbare woonplaatsen.  

                                                           
2 Bron: DTNP 2017 



12 | P a g i n a  

 

 
Functionele structuur centrum Zuidlaren 

 

Winkelvloeroppervlak centrum Zuidlaren 

 m² wvo 

Detailhandel dagelijks 3.211 

Detailhandel niet-dagelijks 6.666 

Totaal 9.877 
Bron: LocatusOnline september 2017; bewerking DTNP 

 

 

   

 
 Bron: WPM 2012 

Trekkersbeeld niet optimaal 

In een winkelgebied als het centrum van Zuidlaren, vormen supermarkten de belangrijkste trekkers. 

De afstand tussen beide trekkers is echter relatief groot (de afstand tussen deze supermarkten 

bedraagt circa 228 meter). De omvang van de Jumbo (1.280 m² wvo) sluit redelijk aan bij de huidige 

maatstaven3 voor een supermarkt, maar de ruimte is inefficiënt. De Albert Heijn kent als full-service 

supermarkt een zeer beperkt vloeroppervlak (730 m² wvo), zeker in verhouding tot de regionale 

verzorgingsfunctie. De beperkte parkeercapaciteit en de bevoorrading bij zowel de Albert Heijn als bij 

de Jumbo bemoeilijkt tevens de trekkersfunctie. Beide supermarkten bevinden zich in het midden- of 

hogere prijs- en service segment. Een discounter is op dit moment niet aanwezig.  

 

Deze situatie is reeds van invloed op de koopstromen. Onlangs is door Broekhuis Rijs Advisering in 

opdracht van de provincie Groningen een onderzoek uitgevoerd naar de koopstromen in Groningen. 

Dit onderzoek brengt onder meer de afvloeiing van koopkracht uit Zuidlaren naar Haren, Hoogezand 

en Groningen in beeld.  Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat sprake is van een 

te lage koopkrachtbinding; zo’n 5 tot 10% onder de haalbare norm.  De lage binding en oriëntatie op 

                                                           
3 Om aan de toenemende wensen van consumenten te kunnen voldoen (ruim assortiment, gemak, comfort en behoefte aan loopruimte) 

hebben supermarkten een steeds groter oppervlak nodig (circa 1.200 m² - 1.500 m²). (bron: DTNP 2017). 
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de ‘eigen’ winkels is in lijn met de uitkomsten van een eerder door WPM Research & Consultancy 

uitgevoerde marktverkenning (WPM; 2012). Uiteindelijk heeft dit ook nadelig gevolgen voor de totale 

detailhandel in Zuidlaren. Door een kwalitatieve versterking van de supermarkten naar een modernere 

schaal kan de koopkrachtbinding toenemen.  

 

Initiatieven  

Er spelen op dit moment een drietal initiatieven in het centrum van Zuidlaren die van invloed zijn op 

het huidig en toekomstig functioneren van het centrum. Hieronder een kort overzicht van deze drie 

initiatieven. Deze initiatieven worden betrokken bij de ontwikkelrichting. 

 

 de Albert Heijn heeft de wens om te verplaatsen naar het PBH-terrein; 

 de Jumbo heeft eveneens de wens om te verplaatsen naar het PBH-terrein, en; 

 een in de nabijheid gevestigde discounter heeft eveneens te kennen gegeven haar winkel naar het 

PBH-terrein te willen verplaatsen. 

 

De toevoeging van een discounter aan het centrumgebied door verplaatsing vanuit het huidige 

verzorgingsgebied betekent voor het totale winkelaanbod in ieder geval dat er sprake is van de 

invulling van een nog ontbrekend marktsegment. Hierdoor zal de koopkrachtbinding en –toevloeiing 

in de dagelijkse sector kunnen toenemen.  

 

3.3.2 Horeca 

Naast het winkelaanbod omvat het centrum van Zuidlaren uiteraard ook voldoende horeca. Ook is het 

aanbod gevarieerd. Hiertoe behoort een aantal grotere vestigingen zoals Nihao. Het merendeel betreft 

restaurants, cafés en afhaalhoreca. De horecabedrijven zitten overwegend verspreid over het 

centrumgebied. Rond de kop van de grote brink zitten echter de meeste horeca-bedrijven. Het aantal 

horecavestigingen onderstreept de toeristische aantrekkingskracht van Zuidlaren. 

3.3.3 Dienstverlening 

Overige voorzieningen in de vorm van diverse soorten dienstverlening treft men verspreid door het 

centrumgebied aan. Al zijn de meeste dienstverlenende bedrijven (zoals kappers, apotheek) te vinden 

langs de randen. Uiteraard bevinden zich in het centrumgebied ook enkele kantoren van banken, 

makelaars, assurantiekantoren etc. 

 

3.3.4 Leegstand 

In Zuidlaren is in relatief beperkte mate sprake van leegstand. In 2012 stond Zuidlaren nog in de top 3 

van Nederland van plaatsen met de minste leegstand aan detailhandel in het centrumgebied (dorpen 

>10.000 inwoners en meer dan 10.000m2 detailhandelsaanbod) (Bron: NVM Business, 2012). Gelet op 

de autonome trends en ontwikkelingen in deze sector (zie ook hoofdstuk 4) is een stijging van het 

aantal leegstaande panden evenwel te verwachten en moeilijk te voorkomen. 

 

3.3.5 Wonen 

De woonfunctie is een belangrijke functie in het gehele centrumgebied. In delen van het centrum met 

overwegend publieksfuncties wordt veelal op de verdieping boven deze functies gewoond. In alle 
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andere delen domineert de woonfunctie het straatbeeld. In delen van de Stationsweg is de publieks-

functie de afgelopen jaren langzaam maar zeker afgenomen en zijn meerdere panden ten behoeve van 

dienstverlening van functie gewisseld naar wonen (bijvoorbeeld garage Roelfsema en garage Klok).  

 

3.3.6 Bereikbaarheid en parkeren 

In Zuidlaren wordt door het winkelend publiek veel gebruik gemaakt van de auto. Door de recente 

reconstructie is het aantal parkeerplaatsen toegenomen (‘t Achterom) en verbreed (Stationsweg).  De 

parkeerplaatsen aan de Stationsweg vormen een aantrekkelijke voorziening om te parkeren en om 

inkopen te doen. Hierdoor worden de parkeerplaatsen intensief gebruikt. Wanneer deze niet toerei-

kend zijn kan men gebruik maken van de parkeerplaatsen op het ‘t Achterom. Op de grote brink 

bevinden zich ook een groot aantal parkeerplaatsen. Deze worden, net als het ‘t Achterom, gebruikt 

als overloopgebied van het winkellint. Rond de supermarkten is het aantal parkeerplaatsen op eigen 

terrein zoals eerder aangegeven zeer beperkt. Dit zorgt voor extra druk op het langsparkeren aan de 

Stationsweg.  

 

3.3.7 Verkeersintensiteiten 

Één van de belangrijkste wegenstructuren in Zuidlaren is de Stationsweg. Het oude lint heeft in de 

huidige situatie de functie van doorgaande weg (N386). Een deel van dit verkeer is bestemmingsver-

keer, maar het betreft ook doorgaand verkeer. Om het lint te ontlasten is in 2010 een parallelweg (De 

Voorkampen) aangelegd. Het gevolg van deze parallelweg is dat het doorgaande verkeer wat voorheen 

op de grote brink afsloeg naar het zuiden nu gebruik maakt van de parallelweg. In 2017 is Sweco ge-

vraagd de verkeersintensiteiten in beeld te brengen. Onderstaand overzicht geeft de verkeersintensi-

teiten op een werkdag weer. 

 

 
Bron: Sweco 2017  

 

Gelet op het feit dat het centrumgebied van Zuidlaren een lint vormt en de voorzieningen voornamelijk 

aan dit lint zijn gevestigd is het over het algemeen vanuit alle richtingen goed bereikbaar. 
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3.4 Beleving 

Zuidlaren kent veel historie en daarmee ook een karakteristiek. Beeldbepalende gebouwen treft men 

verspreid door het centrum aan. Het centrum behoort tot het beschermd stads- en dorpsgezicht. Een 

groot deel van de winkels aan de Stationsweg en De Millystraat is gehuisvest in fraaie, ruim opgezette 

(deels) historische panden. In combinatie met de laanachtige opzet geeft dit het centrumgebied een 

statige indruk. Door de aanwezigheid van de brinken en de vele groene en open ruimten is de setting 

typisch Drents. Ondanks de fraaie uitstraling en de nette aankleding is het verblijfklimaat niet optimaal. 

Door de langerrekte vorm, het verkeersbeeld en de beperkte oversteekbaarheid heeft het 

centrumgebied weinig intimiteit.  

 

 
 

3.5 Toeristische aantrekkingskracht 

Zuidlaren kent een sterke aantrekkingskracht op toeristen en recreanten. Zuidlaren geniet een grote 

bekendheid vanwege de Zuidlaardermarkt en Berend Botje. Daarnaast kent het dorp een aantrekke-

lijke ligging (nabij het Zuidlaardermeer en het Drentsche Aa gebied). Ook het dorp zelf heeft specifieke 

(cultuurhistorische) kwaliteiten. Naast dagtoeristen trekt het gebied rond Zuidlaren, ondanks een 

beperkt aantal verblijfsparken in het dorp, veel verblijfstoeristen uit de omgeving. Dit levert ook voor 

de middenstand, met name in het zomerseizoen, toevloeiing van bestedingen op.  
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❹ Trends en ontwikkelingen 
 
 

Het consumentengedrag wijzigt, mede als gevolg van de opkomst van internet, smartphones en andere 

technologische innovaties. Dit heeft gevolgen voor het functioneren van fysieke winkels en 

centrumgebieden. Waar tot voor kort sprake was van een steeds maar groeiend aanbod vindt nu in 

toenemende mate verdringing plaats. Behalve wijzigend consumentengedrag zijn er ook andere 

autonome trends die effecten hebben op de winkelstructuur in Nederland. Met het oog op de 

toekomstige ontwikkeling van Zuidlaren is het zaak te anticiperen op deze landelijke trends. Hierna 

geven wij een overzicht van de voornaamste landelijke/autonome trends in de detailhandel. 

 

4.1 Verandering in consumentengedrag 

 

Vergrijzing bij consumenten en winkeliers 

Consumenten besteden minder als gevolg van de economische recessie. Daarnaast hebben ook 

vergrijzing en ontgroening een nadelig effect op de omzet: ouderen besteden gemiddeld minder in 

winkels dan personen in de leeftijdsgroepen tussen de 20 en 65 jaar (gezinsvorming, carrière, groter 

wonen, etc.). Dit heeft vooral gevolgen voor bestedingen in de niet-dagelijkse sector.  

 

Landelijke onderzoeken zien dat ouderen hun geld anders besteden dan jongeren. Ouderen geven 

gemiddeld 40% minder uit aan kleding en schoenen. De laatste modetrends worden niet meer gevolgd, 

ze doen langer met de spullen die ze hebben. Dit betekent minder omzet voor winkeliers en een 

afnemende behoefte aan winkeloppervlak, met name in de niet-dagelijkse sector. Ouderen (van nu) 

hechten vooral belang aan gemak en service (voldoende parkeermogelijkheden) en vinden het vooral 

belangrijk dat het in een winkelgebied aangenaam verblijven is. Ook aan de aanbodzijde heeft de 

vergrijzing grote gevolgen. Veel ondernemers in vooral plattelandsgebieden hebben een hogere 

leeftijd dan gemiddeld. Tevens zijn de vaste lasten relatief laag, waardoor het langer mogelijk blijft om 

een winkel te exploiteren.  

 

Een groot deel van de zelfstandige ondernemers (babyboomgeneratie) gaat de komende jaren met 

pensioen. Het aantal ondernemers dat een bedrijf wil of kan overnemen is beperkt door het ongun-

stige toekomstperspectief. Dit betekent dat veel winkelruimte de komende jaren vrijkomt zonder 

opvolging of nieuwe invulling. 

 

Online shopping blijft toenemen 

Bestedingen per m² nemen niet alleen af, er vindt ook een verschuiving plaats van bestedingen naar 

webwinkels. Het marktaandeel van internetaankopen groeide in Nederland in 2016 met 25%. Uitgaven 

in de fysieke winkelstraat bleven nagenoeg stabiel (bron: onderzoeksbureau GfK). 

 

Naar verwachting zal het marktaandeel van internet verder toenemen. Hoe groot het marktaandeel 

van internet wordt, is moeilijk te voorspellen. Beschikbare prognoses lopen sterk uiteen. Dit hangt 

onder meer af van technologische ontwikkelingen en de mate waarin nieuwe branches erin slagen zich 

aan te passen aan de online markt.  
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Effecten van het online winkelen zijn overal reeds merkbaar en ook in bijna alle sectoren, zij het in de 

ene sector zwaarder dan in de andere. In dorpskernen hebben met name kleding- en boekenwinkels 

het zwaar te verduren, maar ook reisbureaus en makelaarskantoren. 

 

Individualisering 

Afname huishoudengrootte, toename van eenpersoonshuishoudens (happy single). Deze groep heeft 

weinig tijd en besteedt haar kostbare vrije tijd gericht. 

 

Toename mobiliteit  

Nabijheid is zowel bij het doen van boodschappen als voor recreatief winkelen nog altijd heel belang-

rijk. Wanneer de randvoorwaarden goed zijn ingevuld, kiest de consument vaak voor dichtbij. Maar 

door de toegenomen mobiliteit is het eenvoudiger geworden ook andere winkelgebieden te bezoeken. 

Voor een bijzonder aanbod is de consument bovendien eerder bereid om langere afstanden af te 

leggen. Gevolg is dat de concurrentie tussen de centrumgebieden toeneemt. 

 

Beleving en boodschappen 

Grote hoofdcentra (binnensteden) hebben een sterke uitgangspositie door het grote aanbod. Zij 

kunnen zich met sfeer en beleving blijven onderscheiden van internet, doordat dit soort centra zich 

niet alleen richten op ‘kopen’ als bezoekmotief, maar ook op het verblijven. ‘Een dagje naar de stad’ 

en je daar vermaken is een belangrijker motief voor de consument dan het kopen van producten. Ook 

boodschappencentra blijven naar verwachting kansrijk, mits het aanbod compleet is en keuze biedt in 

de nabijheid van de consument (gemak). De Nederlandse consument blijft naar verwachting voor de 

dagelijkse boodschappen nog sterk georiënteerd op fysieke winkels.  Consumenten willen hun eigen 

versproducten kunnen uitzoeken. Bovendien kost het weinig moeite voor de gemiddelde consument 

om in fysieke winkels de dagelijkse boodschappen te doen, omdat de toegankelijkheid tot 

boodschappenwinkels in Nederland heel goed is (de meeste mensen wonen binnen een straal van één 

kilometer van een supermarkt). De boodschappenfunctie kan steeds belangrijker worden voor Zuidla-

ren centrum. Ook hier is echter sprake van een bedreiging in de vorm van de uitbreidende online 

mogelijkheden van supermarktwinkelen. 

 

4.2 Veranderingen in de detailhandel 

 

Schaalvergroting blijft gestaag doorzetten 

Een belangrijke trend in de detailhandel is schaalvergroting, in winkelvloeroppervlak en door filialise-

ring en langere openingstijden. Schaalvergroting is een belangrijke strategie om te overleven in de 

verdringingsmarkt. Ook in de supermarktbranche is de schaalvergroting zichtbaar. Om aan de 

toenemende wensen van consumenten te kunnen voldoen (ruim assortiment, gemak, comfort en be-

hoefte aan loopruimte) hebben supermarkten een steeds groter oppervlak nodig. Deze ontwikkeling 

doet zich al een aantal jaren voor, maar de echte groei is inmiddels afgezwakt.  

 

Blurring en branchevervaging 

De grenzen tussen de verschillende productgroepen is aan het verdwijnen. Bouwmarkten verkopen 

ook planten, verzekeringen en leningen bij de Kruidvat en energie bij de Hema. Inmiddels zijn er ook 

mengvomen met andere sectoren (blurring), zoals retail, horeca, cultuur en vermaak. Een voorbeeld 
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hiervan is een bakker met lunchroom, maar ook kledingzaken of boekenwinkels met een horeca-

mogelijkheid. 

 

Filialisering en franchising 

De vraag van de consument naar herkenbare winkels en formules heeft gezorgd voor een toename 

van het aantal ketenbedrijven in winkelgebieden. Voor de zelfstandige ondernemer biedt franchising 

voordelen; door het betalen van een fee kan de ondernemer zich aansluiten bij een landelijke organi-

satie en zo het assortiment bieden waar de klant om vraagt.  

Multichanneling 

Het aanbieden van producten onder de naam van één keten, maar via verschillende kanalen en op 

verschillende locaties is een gangbaar verschijnsel geworden. Een voorbeeld hiervan is Albert Heijn, 

met verschillende types winkels: AH To Go, AH XL en de bezorgservice Albert.nl.  

 

4.3 Locatiekwaliteiten 

 

Recreatieve waarde 

Centrumgebieden met recreatieve meerwaarde trekken de meeste bezoekers door een bijzonder 

aanbod en prettig verblijfsklimaat.  

 

Bereikbaarheid en parkeerbehoefte 

Bereikbaarheid is voor de consumenten een belangrijke factor bij de keuze van een winkelgebied. Door 

te investeren in goede bereikbaarheid kan een winkelgebied beschermd worden. De prognose is dat 

de komende 10 jaar het autobezit verder toeneemt. Het aanbod aan parkeervoorzieningen zal echter 

achterblijven ten opzichte van de vraag. Kortom, de parkeerdruk wordt groter. Centrumgebieden die 

wel aan de toenemende parkeerbehoefte weten te voldoen, kunnen zich  onderscheiden.  

 

Horeca steeds belangrijker in centra  

Horecagelegenheden hebben een steeds belangrijkere functie in centrumgebieden. Zij zorgen voor 

sfeer, en worden gebruikt als ontmoetings- en werkplek. Vooral in grote centra zien we dat vrijko-

mende winkelpanden worden ingevuld met horeca (zoals lunchrooms, koffiebars, loungecafés en 

ijssalons). Dit type centra (met sfeer en beleving) zijn ook de meest kansrijke locaties voor horeca 

(dagje/avondje uit). Clustering en aantrekkelijkheid van de directe omgeving zijn normaal gesproken 

voorwaarden voor het in stand houden van een divers horeca-aanbod. Ook in kleinere dorpscentra, 

zoals Zuidlaren, kan horeca een prominente functie vervullen. Met een toenemend aantal dag- en 

verblijfstoeristen in de regio worden de potenties voor (bestaande) horeca vergroot. Gelet op de reeds 

aanwezige en toenemende toeristische potenties zijn ook in Zuidlaren kansen voor daghoreca en 

restaurants.  
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❺ Trots op Zuidlaren! 
 

Zuidlaren heeft heel wat te bieden als centrum; een gevarieerd aanbod van winkels en voorzieningen, 

de levendigheid, naamsbekendheid, fraaie uitstraling en rijke historie, de aanwezige koopkracht in de 

omgeving, de centrale ligging te midden van een groot aantal kleinere plaatsen en de aantrekkelijke 

brinkstructuur. En niet te vergeten de Zuidlaardermarkt als special. Ook internationaal staat het dorp 

in de picture, want in 2014 won Zuidlaren de Entente Florale (groenste dorp van Europa).  

 

De analyse van het centrum en de autonome trends en de ontwikkelingen in de detailhandel hebben 

geleid tot de in dit hoofdstuk beschreven ambitie/missie voor het centrum van Zuidlaren. 

 

5.1 Missie: een bruisend en toekomstbestendig centrum 

Onze missie is gericht op het hebben en houden van een bruisend en toekomstbestendig centrum door 

te anticiperen op de autonome trends en ontwikkelingen in de detailhandel, door te investeren in 

flankerend beleid en waar mogelijk in te spelen op initiatieven uit de markt.  

 

Een centrum, waar het sfeervol en levendig is en waar verschillende activiteiten plaatsvinden. Een 

centrum waar de inwoners hun boodschappen doen en elkaar ontmoeten en waar recreanten graag 

komen voor een kopje koffie. Een centrum dat verweven is met het dorp en waar sprake is van een 

breed en kwalitatief aanbod aan winkels en horeca. Dat geeft karakter aan het dorp en is de kracht 

van het centrumgebied.  

 

De gemeente moet hierin omwille van een goede ruimtelijke ordening een faciliterende en regisse-

rende rol pakken en sturing geven aan het hiervoor benodigde en het te doorlopen proces met 

belanghebbenden, inwoners, stakeholders en initiatiefnemers. Vanuit een dergelijke positie kunnen 

niet alleen de juiste, maar ook voor (ontwikkelende) partijen aantrekkelijke voorwaarden worden 

gesteld, zodat een gewenste ontwikkeling op gang kan komen. Bijvoorbeeld een passend juridisch en 

planologisch instrumentarium dat ondernemerschap ondersteunt, dat functiewijziging toelaat en dat 

levendigheid faciliteert. Doen we dat niet, dan zal het centrum van Zuidlaren langzaam maar zeker 

achteruitgaan als winkeldorp (toename leegstand, vertrek supermarkten) en zijn lokale en regionale 

verzorgingsfunctie verliezen. In dat kader is de aankoop van het voormalige PBH-terrein van belang. 

Met die aankoop wordt de weg vrijgemaakt om middels volledige regie op die locatie nieuwe 

ontwikkelingen mogelijk te maken gericht op het toekomstbestendig maken van het centrumgebied.  

 

5.2 Kernwaarden 

Binnen deze missie staan voor ons de volgende kernwaarden centraal: 

 

Een kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke uitstraling 

De sfeer in het centrumgebied wordt in belangrijke mate bepaald door de uitstraling van de gebouwen 

en de openbare ruimte. Zuidlaren ontleent hieraan haar sterke handelsnaam. De gebouwen in het 

centrum hebben een individueel karakter en kennen een dorpse maat. Verschillende gebouwen 

hebben daarbij een monumentaal of beeldbepalend karakter. Dit, samen met de open groene ruimten 

en de doorzichten tussen panden, is belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit. De brinken hebben daarin 
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een bijzondere positie. Behoud van deze kwaliteiten is bij herontwikkeling van belang, het zijn de 

unique selling points voor het centrum. Niet voor niets is de kern van Zuidlaren een van Rijkswege 

aangewezen beschermd stads- en dorpsgezicht.  

 

Behouden  en versterken aanbod 

Zuidlaren kent een aantrekkelijke branchemix. Het is van groot belang de diversiteit en het aanbod te 

behouden en daar waar mogelijk te versterken. De aanwezigheid van supermarkten is belangrijk voor 

het goed functioneren van het centrum. De eigenaren van de huidige supermarkten hebben aangege-

ven dat een uitbreiding noodzakelijk is om toekomstbestendig te blijven. Dit beeld wordt ondersteund 

door de eerder geschetste trends en ontwikkelingen in de detailhandel. Een discounter is niet 

aanwezig. Door het creëren van een toekomstbestendig complementair supermarktaanbod in het 

centrum, wordt de aantrekkingskracht van het centrum verder vergroot en zal de koopkrachtbinding 

en –toevloeiing in de dagelijkse sector verder kunnen toenemen.  

 

Intensiveren samenwerking 

Ondernemers, gemeente, bewoners en overige partners in het centrum werken ieder op hun eigen 

manier en vanuit hun eigen rol aan de versterking van het centrum. Voor het realiseren van een 

toekomstbestendig centrum, waarbij aandacht is voor alle aspecten (beleving, aanbod, ruimtelijke 

investeringen etc.) is een integrale benadering en financiering van belang. Samenwerking en het 

gezamenlijk organiseren zijn daarbij essentiële uitgangspunten. De eerder genoemde initiatieven 

vanuit de markt bieden dan ook een unieke kans om het centrumgebied te versterken.  

 

Versterken van het winkellint 

Het centrum van Zuidlaren heeft op dit moment een relatief langgerekt centrumgebied. Dit heeft 

onder andere te maken met de aanwezigheid van onderbrekingen in de structuur (geen 

aaneengesloten winkelfront). Landelijke onderzoeken tonen aan dat een uitgestrekt centrum een 

negatief effect op de centrumbeleving en het combinatiebezoek heeft. In lijn met de eerder geschetste 

autonome trends zijn ook in Zuidlaren vanuit de markt de eerste stappen richting een compacter 

centrum in gang gezet. Om het economisch rendement te verhogen dient het lint versterkt te worden. 

Vanuit flankerend beleid zullen wij analyseren hoe dit verder vormgegeven kan worden. 

 

Versterken van de woonfunctie 

Een andere belangrijke functie in het centrum is wonen. Woningen zijn prima te combineren met 

winkels en garanderen levendigheid en sociale controle (zie ook 4.1 wonen en beleving). Wonen in het 

centrum voorziet in een toenemende behoefte bij met name jongeren en senioren om op korte afstand 

van de voorzieningen te wonen en is bovendien een vorm van dubbel grondgebruik en in die zin relatief 

duurzaam. Woningen in het centrum maken immers gebruik van bestaande infrastructuur en 

voorzieningen en zijn goed ontsloten met het openbaar vervoer. In en om het centrum van Zuidlaren 

is de woonfunctie van oudsher sterk vertegenwoordigd en het uitgangspunt is om bij toekomstige 

ontwikkelingen altijd de combinatie te zoeken, bijvoorbeeld in de vorm van woningen boven winkels.  

Maar, ook een vraaggestuurd (grondgebonden) woonprogramma dat aanvullend is op de bestaande 

voorraad.  
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Optimale bereikbaarheid en goede parkeerfunctie 

Bereikbaarheid en de aanwezigheid van parkeerplaatsen bij de ‘trekkers’ vormen op grond van de 

geschetste autonome ontwikkelingen belangrijke voorwaarden voor een toekomstbestendig centrum. 

Zuidlaren is vanuit alle richtingen goed bereikbaar. Het parkeren dient echter geoptimaliseerd te 

worden.  

 

Met het vaststellen van de missie en bijbehorende kernwaarden door de gemeenteraad wordt een 

eerste stap gezet in de toekomstige transformatie van het centrum. Ongeacht welke ontwikkelrichting 

uiteindelijk in Zuidlaren zal plaatsvinden, deze moet binnen de geschetste missie en kernwaarden 

passen. 
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Deel II 
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❶ Ontwikkelrichting 
 

 

1.1 Niks doen zet het centrum verder onder druk 

Uit voorgaande is duidelijk geworden dat de detailhandel geen groeimarkt (meer) is. Diverse ont-

wikkelingen in de detailhandel zullen de komende jaren hoe dan ook doorzetten en autonoom een 

stempel drukken op het huidige winkellandschap. Voor Zuidlaren betekenen de trends en ontwikkelin-

gen dat de detailhandelsfunctie (en daarmee de leefbaarheid) van het dorp de komende jaren verder 

onder druk komt te staan. Om aan de eisen van een modern en toekomstbestendig centrum te voldoen 

zal er ook in Zuidlaren iets moeten gebeuren. Op de huidige voet doorgaan leidt op termijn tot een 

toenemende leegstand.  

 

Zuidlaren is daarin echter niet uniek. Zo, worden in het centrum van Haren plannen voor het Raadhuis-

plein ontwikkeld. Recentelijk zijn in Gieten, Emmen en Coevorden plannen ontwikkeld om het centrum 

toekomstbestendig te maken. In Eelde is de Jumbo vergroot en heropend. Tevens wordt daar dit jaar 

de openbare ruimte worden aangepakt. In Paterswolde is de Albert Heijn toekomstbestendig gemaakt 

en ook voor Ter Borch zijn plannen in ontwikkeling. Tot slot ondergaat de infra-structuur in het cen-

trum van Vries  een upgrade.  

 

1.2 Marktpartijen die willen investeren: een unieke kans 

De opgave waar Zuidlaren in de komende jaren voor staat is het kwalitatief versterken van het centrum 

met behoud van de eigen identiteit. De toekomstwaarde hangt gelet op voorgaande in belangrijke 

mate samen met de compleetheid van het voorzieningenaanbod. Een belangrijke landelijke tendens is 

dat het supermarktaanbod de basis/trekker vormt van elk centrum. Een moderne omvang en 

schaalgrootte van het supermarkt-aanbod zijn van belang om voldoende assortiment en comfort te 

bieden aan de klant. Een plus-functie ligt besloten in aanvullende functies als een drogisterij,  

warenhuis, het modisch-luxe aanbod aangevuld met de meer niet-frequent benodigde branches als 

electro, sportartikelen en media/boeken. In het verlengde daarvan heeft de (verblijfs-)horeca een 

sterke toegevoegde waarde, aangevuld met diensten en vermaak. 

 

De verantwoordelijkheid voor deze opgave ligt niet alleen bij de overheid. Ook het ‘veld‘ heeft een 

belangrijke rol. Juist hier doet zich een unieke kans voor. De supermarkten Jumbo en Albert Heijn zijn 

de belangrijkste trekkers in het centrum. De schaalgrootte van zowel de Albert Heijn als de Jumbo 

voldoen niet aan de actuele inzichten. De Albert Heijn is dan ook al enige jaren op zoek naar een 

structurele oplossing voor haar supermarkt. Daarbij heeft zij aangegeven interesse te hebben voor het 

PBH-terrein.  Naast de interesse voor het PBH-terrein van de zijde van de Albert Heijn heeft ook de 

Jumbo en een in de nabijheid gevestigde discounter te kennen gegeven dat zij haar winkel graag wenst 

te verplaatsen naar het PBH-terrein.  

 

Wij zien, gelet op voorgaande, de beste kansen in een gecombineerde versterking van de Stations-

weg/de De Millystraat en een clustering van drie supermarkten op het PBH-terrein om de potentie van 

het centrum te benutten en in ruimtelijke zin mogelijk te maken. Dit perspectief hangt sterk samen 

met de aanwezigheid van sterke subtrekkers en het maximaal verleiden van de consument door middel 
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van een uitstekende (auto)bereikbaarheid, voldoende plek om te parkeren, een aantrekkelijke 

branchemix, aanwezigheid van horeca-voorzieningen.  

Concreet denken wij hierbij aan:  

 Een gelijk speelveld voor twee full-service supermarkten: als de een veel groter en sterker wordt 

dan de ander is dit voor de overall structuur niet goed; 

 Invullen ontbrekend marktsegment door toevoeging van een discount supermarkt middels 

verplaatsing vanuit het verzorgingsgebied van Zuidlaren;  

 Een stedenbouwkundig passende kwalitatief hoogwaardige Zuidlarense invulling van het PBH-

terrein met ondergronds parkeren en  maximale zicht- en looplijnen naar de Stationsweg; 

 Oriëntatie entrees supermarkten op de brinkzijde; 

 Goede bereikbaarheid en kwalitatief hoogwaardige parkeervoorzieningen in het centrumgebied, 

nabij de supermarkten, met respect voor inpassing in de omgeving; 

 Bevoorradingsroutes van supermarkten mogen het langzaam verkeer niet doorkruisen; 

 Geen uitbreiding van detailhandel toestaan bovenop de bestaande m²; 

 Inzetten op versterken structuur winkellint;  

 Het huidige pand van de Jumbo supermarkt aan de zijde van de Stationsweg herontwikkelen; 

 Het huidige pand van de Albert Heijn herontwikkelen; 

 Aanbieden van een vraaggestuurd woonprogramma op de achterzijde van het PBH-terrein in een 

segment dat voorziet in de behoefte en aanvullend is op de bestaande voorraad. 

 

Om de bezoekers te bedienen is daarnaast variatie gewenst in branches, met enkele sterke lokale 

ondernemers. Functioneel zal het centrumgebied bestaan uit een mix van dagelijkse en niet-dagelijkse  

detailhandel, horecafuncties, dienstverlening en wonen.  

 

Ondersteunend hieraan moeten de volgende onderwerpen worden uitgewerkt: 

 Het bieden van mogelijkheden tot verplaatsing, ondersteund met wellicht financiële middelen, 

van ondernemingen die buiten het toekomstige centrumgebied vallen; niemand dient overigens 

gedwongen te worden tot relocatie, alles gaat op vrijwillige basis; 

 Het bieden van mogelijkheden en wellicht financiële ondersteuning om buiten het toekomstige 

winkelgebied een onderneming te stoppen en om te bouwen naar een andere functie. 

 
De ontwikkelrichting dient bovendien vertaald te worden naar een passende wijze van bestemmen. 

Hoewel het bestemmingsplan voor het centrum zeer actueel is en dus nog lang niet de noodzaak 

bestaat om een nieuw bestemmingsplan op te stellen dient een nieuw, flexibeler bestemmingsplan 

voor het centrum te worden opgesteld. Aandachtspunt hierbij is in elk geval het herbestemmen van 

panden. Ook bekeken wordt in hoeverre het gewenste resultaat al behaald kan worden door soepeler 

af te wijken van het vigerend bestemmingsplan. Daarnaast willen wij de ontwikkeling en onze 

doelstellingen en rol betrekken bij de invoering van de Omgevingswet.  

Wij bedenken niet totaal iets nieuws, maar bouwen voort op een al ingezet spoor. Met het besluit van 

de gemeenteraad van 4 februari 2014 over het verplaatsen van de Albert Heijn van de Stationsweg 

naar de voorzijde van het PBH-terrein, bekrachtigd in de kaderstellende nota van januari 2015, is 



25 | P a g i n a  

 

immers al ingezet en aangesloten bij de landelijke tendens richting versterking van het centrumgebied. 

De verschillen met de vastgestelde kaders betreffen vooral: 

 Een groter gebied. De kaderstellende nota betrof alleen de voorzijde en traverse van het PBH-

terrein (4,5 hectare). De beschreven ontwikkelrichting heeft betrekking op het centrumgebied en 

het gehele PBH-terrein (circa 17 hectare); 

 Een uitgebreider supermarktprogramma; 

 Een ander woonprogramma, meer grondgebonden en vraaggestuurd.  

 

1.3 Ontwikkelrichting verkend 

Zoals in de inleiding aangegeven is al veel over Zuidlaren gedacht gesproken en geschreven.  

 

In 2011 heeft het toenmalig college de gemeenteraad voorgesteld voor het centrumgebied van 

Zuidlaren een stedenbouwkundig kader vast te stellen. De gemeenteraad heeft echter het kader niet 

vastgesteld. Het toenmalig college heeft daarop besloten de toen spelende ontwikkelingen in het 

centrumgebied, niet stop te zetten, maar afzonderlijk op te pakken en te voorzien van een passend 

ruimtelijk kader vanuit het gedachtengoed van het (niet door de gemeenteraad vastgestelde) 

stedenbouwkundig kader. In die lijn is de locatie Roelfsema opgepakt en tot ontwikkeling gekomen en 

heeft een kaderstelling voor de ING/Blokker-locatie plaatsgevonden.  

 

In februari 2014 is door de gemeenteraad besloten medewerking te verlenen aan het verzoek van 

Ahold om de AH-supermarkt aan de Stationsweg te mogen verplaatsen naar de voorzijde van het PBH-

terrein. 

Op 13 januari 2015 heeft de gemeenteraad de kaderstellende nota geamendeerd vastgesteld. Daar-

mee lagen voor het eerst kaders voor herontwikkeling van de voorzijde van het voormalige PBH-terrein 

vast. De grondeigenaar en beoogd ontwikkelaar van het PBH-terrein, en Ahold wensten, vooruitlopend 

op de herontwikkeling van de voorzijde, een tijdelijke supermarkt te realiseren. Daarop hebben wij op 

1 juni 2015 de daarvoor benodigde tijdelijke omgevingsvergunning verleend en de benodigde 

gemeentelijke grond te huur aangeboden.  

 

In augustus 2015 heeft de grondeigenaar van het PBH-terrein de gemeenteraad gevraagd de kaderstel-

lende nota voor wat betreft enkele onderdelen te heroverwegen. In de raadsvergadering van 24 

november 2015 is besloten dit verzoek niet in behandeling te nemen. De grondeigenaar heeft daarna 

nog wel een planidee aan ons college voorgelegd, echter voldeed ook dit idee niet aan de 

kaderstellende nota. Sindsdien is er sprake van een patstelling waardoor een voor Zuidlaren belang-

rijke ontwikkeling niet van de grond dreigde te komen. 

 

 Op 24 mei 2016 hebben wij de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot 

de herontwikkeling van het PBH-terrein. Op dat moment speelden een aantal ontwikkelingen, zoals de 

sloop van de achterste hallen, concrete vragen van twee supermarktpartijen (naast de AH) te mogen 

verplaatsen naar de PBH en de mogelijke komst van een AZC. Daarnaast werd geconcludeerd dat er 

met de bestaande kaders geen herontwikkeling van de voorzijde komt. 
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Het college heeft  daarop aangegeven dat gelet op deze conclusie en de ontwikkelingen, wij het 

momentum moeten pakken om nog eens goed na te denken en te overwegen of hier mogelijk kansen 

liggen om deze voor Zuidlaren belangrijke locatie alsnog tot ontwikkeling te brengen. Dit ook vanuit 

de gedachte dat niets doen geen optie is. Afgesproken is toen dat wij dit verder zouden verkennen en 

in gesprek zouden gaan met de grondeigenaar.  

 

Voor onze verkenning hebben wij ons niet gericht op het alsnog vlottrekken van een of meerdere 

ontwikkelocaties in het centrumgebied. Daarentegen hebben wij onzelf de vraag gesteld: “wat is goed 

voor Zuidlaren?”. Hierbij hebben we ons laten adviseren. De ontwikkelrichting is tevens geanalyseerd 

door Broekhuis Rijs. Hieruit kan opgemaakt worden dat er voldoende distributieve ruimte aanwezig is 

om de relocatie van Albert Heijn, Jumbo en een discounter te verantwoorden. Dit in combinatie met 

een vergroting. Toevoeging van een discounter door verplaatsing betekent voor het totale 

winkelaanbod in ieder geval dat sprake is van invulling van een nog ontbrekend marktsegment. Het 

totale pakket supermarkten is dan aanwezig. Hierdoor zal de koopkrachtbinding- en koopkracht-

toevloeiing in de dagelijkse sector verder kunnen toenemen. Hier kunnen alle winkels van profiteren.  

 

Om te bereiken dat het centrum bij elkaar wordt gehouden en de eigen sfeer en kracht van de 

Stationsweg en de De Millystraat aanwezig blijft zal de vestiging aan een aantal voorwaarden moeten 

voldoen. Het risico van een solitair functionerende PBH-locatie met minder combinatiebezoek in plaats 

van meer, is aanwezig. Met de invulling van de voorwaarden uit voorgaande paragraaf en het inzetten 

van flankerend beleid elimineren we echter dit risico.  

 

Droogh Trommelen en Partners heeft in opdracht van de Zuidlaarder Ondernemersvereniging (VOZ) 

tevens de ontwikkelrichting geanalyseerd. Ook zij onderschrijven een koopkrachtlek en dat stilstand 

geen optie is. Ten aanzien van de vertaling daarvan in de geschetste ontwikkelrichting geven zij aan 

dat op voorhand niet te berekenen valt wat precies de impact zal zijn op het functioneren van de 

winkels in het lint. Ook zij beschrijven het risico van een solitair functionerende PBH-locatie.    

 

Deze ontwikkelrichting vraagt aldus inspanningen van de overheid, vastgoedeigenaren en onderne-

mers. De supermarkteigenaren hebben aangegeven graag te willen investeren en hebben zich 

verbonden aan onze kernwaarden (kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke uitstraling, ondergronds 

parkeren, inzet flankeren beleid). De haalbaarheid is afhankelijk van het kostenplaatje en de 

onderlinge verdeelsleutel. 

 

Tynaarlo werkt op basis van de Retailagenda Drenthe 2016-2019 samen met de provincie aan het 

aantrekkelijk houden en maken van het centrumgebied. De ontwikkelrichting zijn in dit licht reeds 

onder de aandacht van de provincie gebracht. Deze heeft aangegeven de door het college geschetste 

centrumontwikkeling zowel kwalitatief als financieel te willen omarmen.  

 

1.4 En nu verder; stap voor stap naar een toekomstbestendig centrum 

Met het vaststellen van de missie en kernwaarden door de raad en het uitwerken daarvan tot een 

solide kader/ontwikkelrichting wordt een eerste stap gezet in de toekomstige transformatie van het 

centrum. 
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De uitvoering van deze ontwikkelrichting is nadrukkelijk een samenwerking tussen het ‘veld’ (onder-

nemers en inwoners) en de overheid. We willen ondernemers en inwoners dan ook nadrukkelijk een 

positie geven in het vervolgtraject. Dit onder meer door te starten met een draagvlakonderzoek. Een 

extern onderzoeksbureau zal ons hierin begeleiden. De uitkomsten daarvan worden in het eerste 

kwartaal van 2018 verwacht. Op basis van de verkregen inzichten rond draagvlak zal de ontwikkel-

richting nader uitgewerkt worden in een kadernota en aan de gemeenteraad worden voorgelegd.   

 

Deze ontwikkelrichting verbeeldt nadrukkelijk geen tot in de details uitgewerkt eindbeeld, maar geeft 

een richting aan. De inspanningen en investeringen op korte termijn zijn een eerste stap in de goede 

richting. De kosten van onderzoek en ontwikkeling zullen, zoals te doen gebruikelijk, geactiveerd 

worden als immateriële activa. Daarnaast liggen er op dit moment ook mogelijkheden om externe 

inkomsten te generen in de vorm van provinciale subsidies.   

 

Een aspect dat uiteraard een prominente rol zal spelen bij het geven van een impuls aan het centrum 

van Zuidlaren is de verwerving van het PBH-terrein en de financieel-economische uitvoerbaarheid van 

voorgestelde ontwikkeling. De geschetste ontwikkelrichting vraagt een investering en genereert op de 

korte termijn geen directe opbrengsten. Het zijn investeringen in de kwaliteit en toekomstwaarde van 

het centrum en de kern Zuidlaren als geheel, welke zich mogelijk pas later uiten in een 

waardevermeerdering van woningen en winkels of toegenomen inkomsten per winkelvloeropper-

vlakte. Het zijn bovendien investeringen die verder gaan dan de betreffende openbare ruimte of 

parkeervoorziening an sich. Ze dragen bij aan de kwaliteit en uitstraling van het centrum en de kern 

als geheel en het zijn investeringen die een bijdrage leveren aan een sociaal-maatschappelijke 

ontwikkeling, een aspect dat natuurlijk lastig te kwantificeren is. 

 

Voor de gemeente ontstaat hiermee echter een unieke kans om tot een strategische aankoop over te 

gaan. Na aankoop kan de gemeente volledig regie voeren over de locatie en deze maximaal inzetten 

voor het toekomstbestendig maken van het centrumgebied. 

 

Om meer grip te krijgen op de uitwerking van de ontwikkelrichting hebben we een eerste ruimtelijke 

verkenning/3D-visualisatie laten maken. Het betreft een eerst schets, die we als praatprent op tafel 

willen leggen voor vervolg gesprekken.  

In de tekeningen is een lange lijn geïntroduceerd, die momenteel eveneens zichtbaar is en een gewaar-

deerd wordt. Door deze lijn onderdeel te maken van een gebiedsontwikkeling wordt het voorterrein 

en het achterterrein onderdeel van het landschap van het Hunzedal enerzijds en er ontstaat een 

duidelijke koppeling met de Brink anderzijds. Voor het achtergedeelte van de PBH wordt gedacht aan 

een woningbouwlocatie, die op een respectvolle manier wordt vormgegeven in de karakteristieke 

dorpsrand met houtwallen.  In de planvorming moet blijken of wij de resterende oude hal kunnen 

behouden als een relict van het hallencomplex 

In het ruimtelijke beeld zijn 3 supermarkten als langwerpige volumes uitgewerkt en haaks geplaatst op 

de Brink en het Laarwoud bos. Door deze wijze van plaatsen heeft het groen in de omgeving een 

dominantie rol. In de schetsen zijn ruim 300 parkeerplaatsen onder de supermarkten ondergebracht. 

Door deze oplossing blijft het parkeren uit blikveld. De parkeergarage zal met een of meerdere 

roltrapverbindingen hebben met het maaiveld, waar de supermarkten zich bevinden. Vanuit de garage 
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kan eveneens, door gebruik te maken van de natuurlijke hoogte verschillen, een voetgangers-verbin-

ding ontstaan met het dorp. 

De plannen illustreren de Grote Brink als een belangrijke schakel tussen de PBH locatie en het be-

staande winkelint. Enerzijds is een zichtlijn getekend, die eveneens dienst doet als voetpad. Anderzijds 

heeft o.i. het toevoegen van horeca op de kop van de brink een belangrijke toegevoegde waarde in de 

schakel tussen de PBH locatie en het bestaande winkellint. Bijkomend voordeel is dat het parkeren op 

de brink minder dominant aanwezig zal zijn. 

Hierna een kleine impressie. 
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