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Paterswolde, 29 november 2021

Aan het college van burgemeester en wethouders van Tynaario 

Postbus 5 

9480 AA Vries

Betreft; inspraakreactie voorontwerp-bestemmingsplan "Paterswolde, Hoofdweg 278"

Geacht college.

Achter de naam "Paterswolde, Hoofdweg 278" gaat een plan schuil over een groter gebied, zo is 
gebleken.

IVN Eelde-Paterswolde heeft het voorontwerp-bestemmingsplan "Paterswolde, Hoofdweg 278" met 
toelichtingen en onderzoeksrapporten zorgvuldig bestudeerd.

Als men bepaalde ontwikkelingen van een terrein voor ogen heeft, is het noodzakelijk de historie 
ervan te onderkennen. Die kan als onderbouwing en afweging voor de gewenste ingrepen dienen. De 
gemeentelijke publicatie voor het voorontwerp lijkt deze koers te volgen. Er staat namelijk; "De 
huidige eigenaren van het perceel Hoofdweg 278 te Paterswolde hebben het idee opgevat om 'De 
Nijborg' weer in ere te herstellen". Ook de toelichting gaat hierop in.

Echter;

Naam De Niibore

Het gebruik van de naam De Nijborg is heel verwarrend. De Nijborg is bekend als de voormalige 
buitenplaats uit 1711, gelegen ten oosten van het plangebied. In het boek "De Heren van 
Paterswolde" van G.J. ten Pas wordt uitvoerig de historie van de Nijborg beschreven. Het huis staat 
vanaf ongeveer 1800 ook bekend als het Huis te Paterswolde. In 1930 is de Nijborg gesloopt en in 
1931 zijn op het Nijborgterrein twee villa's gebouwd, waaronder de (voormalige) 
burgemeesterswoning.

De boerderij van de planindieners is in 1870 gebouwd als huurboerderij, net buiten de gracht 
rondom het Nijborgterrein.

De Nijborg als buitenplaats in ere herstellen klopt derhalve niet. In de toelichting ontbreekt een 
duidelijke uiteenzetting over de historie van buitenplaats de Nijborg.

De planindieners gebruiken de naam De Nijborg voor het land dat zij verworven hebben. Die naam is 
nooit in gebruik geweest voor de landerijen die in bezit waren van de vele bewoners van de Nijborg. 
Wel is op het noordelijk deel van het plan de naam Zuiderkampen van toepassing (kadastrale atlas 
van 1832)



In ere herstellen?

Een van de belangrijke historische elementen die in ere hersteld zouden kunnen worden is de 
eikenlaan die vanaf de Hooiweg naar de Nijborg liep en nog steeds aanwezig is. Volgens de 
cultuurhistorische waardenkaart uit de toelichting bij het Besluit tot aanwijzing beschermd 
dorpsgezicht is de laan beeldbepalende infrastructuur (2* niveau).

Op de topkaart van 1899 is te zien dat de eiken halverwege de laan opeens ontbreken. Ze zijn gekapt. 
In de latere jaren heeft eigenaar Natuurmonumenten de laan niet hersteld. Een dankbare taak voor 
de huidige eigenaren om de laan - ook Wieringa's laan genoemd- weer te voorzien van eiken! Helaas 
ontbreekt een herplant van de eiken in de plannen. Er wordt wel een houtsingel met enkele eiken 
aangeplant.

Via kaarten en foto's van de site topotijdreis.nl is te zien dat zelfs het laatste deel van de laan 
verdwenen is ten behoeve van een tuin -ondanks het beschermde dorpsgezicht- evenals het deel dat 
achter de villa's langs liep als verbinding van de Hooiweg naar de Boerdijk (Hoofdweg).

Vanaf 1902 tot 1953 lag een boomgaard ten westen van de boerderij. Die wordt opnieuw aangelegd, 
niet op de oude plek maar ten noorden van de boerderij.

Het gebied heeft eeuwenlang een agrarische functie gehad met hier en daar bomen en struiken op 
de perceelscheiding. Het gebied zal de functie natuur krijgen. Herstel houdt in dat er hier en daar 
bomen bij geplant worden en rommelgebouwtjes weggehaald worden. Een nieuw element, dus niet 
gebaseerd op de historie, is de abrupt eindigende notenlaan.

In ere herstellen heeft niet de betekenis die men zou verwachten.

Natuur

IVN is positief over het wijzigen van de bestemming Agrarisch 1 naar Natuur, in aansluiting met De 
Braak. Uit de Ecologische Quick Scan blijkt dat de huidige natuurwaarde gering is. Om de bestemming 
Natuur inhoud te geven en recht te doen zou er een duidelijk onderbouwde natuurvisie met 
doelstellingen moeten zijn! Die ontbreekt helaas. Er is nu alleen een vage aanduiding: de huidige 
graslanden worden halfnatuurlijk (extensief, in Agrarisch 1 ook mogelijk), hier en daar worden 
bomen bijgeplant, er komen twee kleine Acaciabosjes, misschien komt er een poel.

Al het beplantingsmateriaal is inheems (uitgezonderd drie Moerascypressen) zo staat in de 
toelichting. Dat klopt niet, want zowel Acacia (Robinia pseudoacacia) voor de bosjes als Noot voor de 
notenlaan zijn niet inheems! Juist bosjes met inheemse bomen en struiken bieden meer 
biodiversiteit.

Opvallend is de uitstulping in de zuidoostelijke hoek van de plankaart ten zuiden van de boerderij. In 
het huidige bestemmingsplan buitengebied heeft die hoek bestemming Natuur en maakt deel uit van 
De Braak. Nu is het een tuin. Is er een deel van De Braak afgesneden? Hoe zit dat?

Landgoed

Het is onduidelijk of dit plan de vorming van een (nieuw) landgoed betreft. In de bijgaande rapporten 
wordt soms gesproken over landgoed De Nijborg. IVN vraagt duidelijkheid.



Bouwvlak

Vergeleken met het bouwvlak in het huidige bestemmingsplan buitengebied Tynaario is het 
bouwvlak van dit voorontwerp- bestemmingsplan groter en anders van vorm (vierkant i.p.v. 
langgerekt). De schuur staat al in het vierkant. Kunt u uitleg geven?

Tenslotte

IVN kan zich niet aan de indruk onttrekken -op basis van de topkaarten en luchtfoto's van 
topotijdreis- dat na de verwerving door planindieners in 2015 allerlei ingrepen zijn gedaan die 
vergunningplichtig waren op basis van het bestemmingsplan buitengebied, zoals de bestrating van de 
laan verwijderen, de tuin realiseren, de 'achterweg' opheffen, nieuwe weg naar schuur aanleggen 
etc. Een afweging is niet aan de orde geweest. Noodzakelijke onderzoeken zijn op sommige plekken 
later gedaan in 2020 en 2021. Het nieuwe bestemmingsplan dient onder andere om legalisatie van 
die bovenvermelde ingrepen mogelijk te maken. IVN vindt dat een onwenselijke gang van zaken.

We zijn benieuwd naar uw reactie.

Met vriendelijke groet namens IVN Eelde-Paterswolde,

L. Stockmann, voorzitter 
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9765 HG Paterswolde


