
Paterswolde, 30 november 2021

Aan het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Tynaario 
Postbus 5 
9480 AA Vries

Betreft: bezwaarschrift NLIMR0.1730.BPHoofdweg278PW-0201

Geacht College van Burgemeester en Wethouders van Tynaario,

In reactie op in onderwerp genoemde plannen vindt u hierna onze zienswijze en gemotiveerde bezwaren. De 
opbouw van onderwerpen volgt het ingediende plan van de familie

Hoogachtend,



De routing wordt geënsceneerd vanaf de Hoofdweg, via een bescheiden entreemarkering en een bestaande 
eikenlaan. Dan volgt het schakelpunt van de compositie: een enigszins wezensvreemd plein (vgl. hal). 
Hiervandaan is er zicht op het hele terrein, met rechtdoorgaand, een notenlaan, links een boomgaard en 
halfnatuurlijke graslanden, rechts een transparant acaciabos met eveneneens halfnatuurlijke graslanden. 
Naar links gaat de entreeroute via een karrespoor door een boomgaard naar het erf. 
bron: Bestemmingsplan - Toelichting pagina 7

Vanaf de Hoofdweg loopt een karrespoor langs perceel 
naar het huis van de aanvragers. In de plannen komt daar nog 
een karrespoor bij richting de recreatiewoning en een 
onverharde notenlaan in het verlengde ervan. Op het kruispunt 
hiervan is in de plannen een verhard plein gesitueerd.

De onlogica hiervan wordt al geduid met de term 
'wezensvreemd'. Als de functie daadwerkelijk 'hal' is, een 
entree bedoeld als kort stopmoment om te genieten van het 
prachtige zicht op het hele terrein om daarna door te gaan naar 
je eindbestemming dan volstaat een karrespoor evengoed. Het 
past qua karakter natuurlijk veel beter en zou allesbehalve 
wezensvreemd zijn.

Het geschetste uitzicht van het verharde plein is prachtig en 
gelijk aan dat van ons vanuit onze tuin echter hebben wij straks 
niet de mogelijkheid om even voorbij de geplande bomenrij te 
rijden en van het weidse zicht te genieten. Ondanks de eerdere 
communicatie hierover en de meermaals geuite bezwaren blijft 
dit ruime verharde plein gehandhaafd in de plannen.
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Dit verharde plein heeft alle kenmerken van een parkeerplaats in plaats van een 'hal'. En gezien de grootte 
kunnen daar met gemak meer dan 10 auto's tijdelijk of voor langere tijd worden geparkeerd. De 
oorspronkelijke bebouwingsplannen van de aanvragers zijn teruggebracht van 5 woningen naar nu 1. Ik heb 

ontvangen in mijn tuin ( ) om hierover te praten. Op de vraag blijft het bij 1 vakantiehuis 
zoals in dit plan of bestaat de mogelijkheid dat er in de toekomst alsnog meerdere vakantiewoningen worden 
gerealiseerd was het niet geruststellende antwoord dat dit niet uit te sluiten was maar dat bij iedere volgende 
fase weer dezelfde mogelijkheden zouden gelden om bezwaar aan tekenen. Deze ruime parkeerplaats lijkt daar 
al op voor te sorteren. Het plein is bezwaarlijk aangezien het in de directe zichtlijn van de woonkamer, keuken, 
badkamer, de tuin en het terras van ligt, het afbreuk doet aan de natuurlijke uitstraling van de rest van de 
omgeving, het dienst kan doen als parkeerplaats wat een ongewenste aanblik zal zijn en geluidsoverlast zal 
geven en het zal zeker gebruikt gaan worden tegen onze belangen en wensen in als verkeersplein met 
ontvangst- en vertrekfunctie (hal). Dit gaat direct grote negatieve impact hebben op onze rust en privacy.
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Vanaf de terreinranden zijn twee zichtlijnen vermeldenswaardig. Eenmaal vanaf een markant 
appartementencomplex aan de Hoofdweg dwars over de velden. De andere loopt vanaf de heuvel van 
Landgoed de Braak over het gehele terrein naar een in een houtsingel gelegen eyecatcher: een markant 
gastenhuis ontworpen door Onix architecten. 
bron: Bestemmingsplan - Toelichting pagina 7

In bovenstaande tekst wordt voorbijgegaan aan de meermaals onder de aandacht gebrachte zichtlijnen van 
Hoofdweg  en . Opmerkelijk genoeg wordt in de plannen wel rekening gehouden met de zichtlijn van 
Hoofdweg 290B. Hiervoor wordt een breed doorkijkvak gerealiseerd waar geen bomen worden geplant.
Althans voor nu want Hoofdweg 290B staat te koop en de kans bestaat dat het gat dan alsnog gedicht gaat 
worden.

Wij verzoeken de aanvragers om op dezelfde wijze rekening te houden met onze zichtlijnen en ter plaatse van 
onderstaande rode en blauwe pijlen eveneens geen bosvak aan te leggen.

Op basis van onderstaande tekening zitten de aanvragers (278) duidelijk zelf ook niet te wachten op een bosvak 
in hun eigen zichtlijnen. Deze bosvakken staan uitsluitend ingetekend langs de bewoonde belendende percelen 
uit het eigen zicht vanuit huis en terras.
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De boomgaard en het acaciabos zijn dermate transparant dat er volop zicht is vanaf de achtertuinen van de 
percelen aan de Hoofdweg op de horizon in het westen. 
bron: Bestemmingsplan - Toelichting pagina 7

Er wordt gesproken over een 'transparant bosvak'. De bosvakken zijn globaal 50 meter breed (of diep vanaf 
onze tuinen gezien) en dit is met een veelvoud aan boomstammen, takken en bladerdekken per definitie niet 
transparant. Anders zou hier natuurlijk ook geen ruime opening voor gelaten worden voor de zichtlijnen van 
290B. Naarmate de tijd verstrijkt en de bomen groeien zal het volume van deze bosvakken alleen maar 
toenemen. In de plannen staat te lezen dat het achter onze tuinen gaat om snelgroeiende fruitbomen.
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Het zal een grote verandering opleveren als de bestaande kwekerijgronden vervangen worden door half 
natuurlijke graslanden. Prachtige voorbeelden van dergelijke begraasde velden met kruidenrijk grasland en een 
enkele solitaire boom zijn te vinden bij de buren op landgoed de Braak. Midden op de twee noordelijke velden 
wordt een poel aangelegd, geflankeerd door een solitaire boom (een wilg). De bestemming van het terrein 
wordt gewijzigd van agrarisch naar natuur. Het beeld van het terrein zal lijken op dat van pakweg honderd jaar 
geleden. Vanaf de uitzichtheuvel op de Braak zal het uitzicht weer idyllisch zijn. 
bron: Bestemmingsplan - Toelichting pagina 8

Wij zijn groot voorstander van de gewenste bestemmingswijziging van agrarisch naar natuur onder de 
voorwaarde dat we in de toekomst niet eerst naar de uitzichtheuvel in De Braak hoeven te wandelen om te 
kunnen genieten van het beschreven en reeds bestaande idyllische uitzicht waar we nu iedere dag van 
genieten. Uitzicht op 'een enkele solitaire boom' is wat wij wil voorstellen voor het gehele terrein maar in ieder 
geval voor de zichtlijnen vanuit onze tuinen en onze huizen aan de Hoofdweg en . Dit uitzicht delen wij 
momenteel met de aanvragers en dat wensen wij net als zijzelf te behouden. Onderstaande schets visualiseert 
de inperking van de zichtlijnen uitstekend. Naast de reeds bestaande haag aan mijn kant van de sloot ( ) 
worden er in het verlengde van onze tuinen nog twee hagen aangeplant.
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Op de tekening, maar ook mondeling toegezegd, worden beide hagen op 1.20m hoogte gehouden. Hoe dat in 
de praktijk op de langere termijn uitpakt is nog maar af te wachten. Dit is juridisch niet af te dwingen dus is dit 
de enige mogelijkheid om hier bezwaar tegen aan te tekenen wat we bij deze doen. Als de haag tot 180 cm zou 
groeien zal dit flinke impact hebben op onderstaand uitzicht. Bedenk daar de boomgaard nog bij en de 
prachtige vergezichten en zonsondergangen zijn voorgoed verleden tijd.
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Uitzicht vanaf de tuin van Hoofdweg op 20-08-2020.

-4-



Met de positie van de bosvakken uitsluitend langs alle tuinen van de buren lijkt het erop dat het doel is de hele 
buurtstrook dicht te bouwen met boomvakken en hagen (zie tekening pagina 3). Het nu nog gedeelde uitzicht 
wordt daarmee geprivilegieerd en gekaapt door de familie . Deze boomvakken worden bewust maar 
onjuist als 'transparant' omschreven om tegemoet te komen aan onze duidelijke en ernstige bezwaren die wij 
meermaals kenbaar hebben gemaakt en waar niets anders mee is gedaan dan de onderlinge afstand iets te 
vergroten wat voor ons geen oplossing is omdat het niet tegemoet komt aan bovengenoemde bezwaren.

Naast impact op het uitzicht zal de boomgaard van directe invloed zijn op de hoeveelheid zonlicht in onze 
op het westen gelegen tuinen. Het (woonjcomfort van in de tuin in de zon zitten wordt dus ook aangetast. 
De bomen van de aanvragers langs de huidige eikenlaan houden nu de laatste avondzon al tegen we zitten 
daarom niet te wachten op nog meer schaduw in de tuin.

Het is voor natuur en wildleven logischer om de boomgaarden juist op afstand van de bewoonde wereld te 
zetten om te dienen als beschuttings-en overnachtingsplekken. Dit zal alleen maar meer bijdragen aan het 
versterken en vergroten van de biodiversiteit. Door deze bomen in een strook op de scheiding met de 
naastgelegen weilanden aan de westkant te plaatsen ontstaat een natuurlijke en groene corridor tussen de 
Braak in het zuiden en het bos langs de Boterdijk in het noorden. Hiervan profiteert de natuur, heeft verder 
niemand hinder van, blokkeert geen zichtlijnen van ons als buren maar ook niet de zichtlijnen van de 
aanvragers zelf en zo kunnen toch de plannen voor een fruitboomgaard en een acaciabos worden 
gerealiseerd.

Dit vormt ook een logische connectie en aanvulling op de geplande notenlaan in het verlengde van de 
bestaande eikenlaan vanaf de Hoofdweg. Dit is vele malen logischer en heeft zeer sterk onze voorkeur. 
Tegen de geplande bosvakken en hagen pal achter onze tuinen maken wij expliciet bezwaar.
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Geplande notenlaan en bestaande eikenlaan in het blauw. Natuurlijke corridor tussen De Braak en het noordelijk 
gelegen bos in het geel.
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Het gastenverblijf kan zowel gebruikt worden voor familiair gebruik als verhuur aan derden. In de regels is 
opgenomen dat de goothoogte maximaal 6 meter en de bouwhoogte maximaal 9 meter mag bedragen. De 
maximale oppervlakte is begrensd op 60 m2. 
bron: Bestemmingsplan - Toelichting pagina 11

Het gastenverblijf dat ook verhuurd kan worden aan derden zal in andere bewoordingen een recreatie- of 
vakantiewoning genoemd kunnen worden. Dit vergt de grootste bestemmingswijziging in een beschermd 
dorpsgezicht. Wij zijn nogmaals voorstander van de aangevraagde natuurbestemming onder hiervoor 
genoemde voorwaarden maar zijn pertinent tegen een bestemmingswijziging naar recreatie en/of wonen.

Vanuit onze woningen hebben wij geen direct zicht op het geplande vakantieverblijf maar de realisatie ervan is 
om andere redenen toch bezwaarlijk. Het bouwwerk van maximaal 100 m2 geschikt voor 8 personen is een 
aantasting van de bestaande ruimtelijke structuur en de cultuurhistorische waarden van dit gebied.
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Rechts het karrespoor langs de woning Hoofweg  op 29-11-2021 hier zal alle het recreatieverkeer en de toeleveranciers 
passeren. In het verlengde daarvan waar het open veld begint staat het verharde plein ingetekend in de plannen.

Aangezien het pad direct langs mijn tuin de enige ontsluiting van dit gebied vormt zal de voorgestelde 
commerciële verhuur voor mij zeer grote gevolgen hebben. Bij volledige bezetting en verhuur aan 8 personen 
met een bezettingswisseling van twee keer per week (midweek- en weekendverhuur) betekent dat gedurende 
een jaar een potentieel aantal van 832 personen die dagelijks meerdere malen langs mijn tuin (276) rijden, 
fietsen of lopen. Aankomst, even boodschappen doen, eventuele gasten ontvangen, op de fiets naar het 
Paterswoldsemeer, De Braak of andere omliggende natuurgebieden, terug om van kleding te wisselen, daarna 
ergens lunchen of dineren, late thuiskomst vanuit restaurant of café langs het slaapkamerraam, vertrek in de 
vroege ochtend, schoonmaak en linnen ploeg en daarna wisseling van de bezetting om weer geheel van voor af 
aan te beginnen. Absoluut ongepast in deze omgeving, ongewenst voor de natuur en onbespreekbaar voor 
mijzelf. Ik vraag het college expliciet om deze woon- en recreatieplannen in welke vorm dan ook categorisch af 
te wijzen.

Door de dagelijkse drukte op de Hoofdweg staat het verkeer nu al geregeld vast om te wachten tot een auto af 
kan slaan richting een woning tussen alle auto's, fietsers en voetgangers door. Als aan deze bestaande 
verkeersdrukte potentieel nog 832 tijdelijke bewoners per jaar worden toegevoegd die de hele dag af en aan 
rijden en fietsen zal deze situatie alleen maar verergeren ten koste van de verkeersveiligheid.

Daarnaast zal er een komen en gaan zijn van toeleveranciers zoals het schoonmaakbedrijf, linnenbedrijf, 
afvalverwerkingsbedrijf, onderhoudsbedrijf etc. Deze bedrijven rijden dan ook mogelijk twee keer per week 
langs mijn tuin met alle overlast van dien. De pakketbezorgers en supermarktbezorgdiensten denderen nu al 
geregeld op hoge snelheid over dit onverharde pad naar de woning Hoofdweg 278 van de aanvragers.
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De hele dag zullen er 'verkeersbewegingen' zijn. En al deze verkeersbewegingen kijken direct bij mij het huis en 
de tuin in en dat zal niet uitsluitend in stilte gebeuren en dus ook ernstige geluidsoverlast opleveren. Een 
beroving van rust en privacy en dus wooncomfort. De impact hiervan is niet in geld uit te drukken het 
verandert het karakter van de historische en monumentale villa aan de Hoofdweg  wezenlijk. Hier horen 
natuurgebieden en landgoederen bij en geen parkeerplaats met dichtslaande autodeuren, afscheidnemende 
huurders, langs racende commerciële toeleveringsbedrijven, moderne bebouwing en overlast voor oog en oor.

Specifieke ruimteiijke kenmerken
De landgoederenreeks Eelde-Paterswolde vormt de uitdrukking van een rijk cultureel en sociaal-economisch 
verleden vanwege de inrichting en de relaties naar diverse vooraanstaande families. De inrichting van het 
gebied is van doorslaggevende betekenis voor de ontwikkeling van het landschap. Een landschap dat wordt 
gekarakteriseerd als vrij gesloten met in het oostelijke deel een sterke overgang naar openheid. Vanwege het 
grote aantal buitenplaatsen en de daaraan gerelateerde bebouwing is hier sprake van een voor Drenthe 
opmerkelijke en bijzondere functionele ontwikkeling.

Het gebied is van groot belang vanwege samenhang van het totale gebied. Meer in detail is er een waardevolle 
verscheidenheid aan landschappelijke aanleg. Het varieert van een strakke en formele aanleg van een 
sterrenbos (Oosterbroek) tot een landschapsstijl ingericht gebied (De Braak). Naast deze aangelegde situaties is 
ook de sterke afwisseling van gesloten landschap en open landschap van belang.

De buitenplaatsen hebben ruimtelijk en functioneel een sterke onderlinge samenhang. De overgangen naar de 
verschillende onderdelen verloopt soms abrupt en een andere keer zeer geleidelijk. Het bebouwingslint langs de 
Hoofdweg vormt bijvoorbeeld een geleidelijke overgang naar de omliggende landschappelijke inrichting 
vanwege de ruime villabebouwing en de beplanting. Door het samenspel van buitenplaatsen, villabebouwing, 
infrastructuur en landschap is een bijzondere verkaveling en inrichting van het gebied ontstaan.

Vanzelfsprekend bestaat er een hechte relatie tussen de bouwwerken op de buitenplaatsen en de 
landschappelijke inrichting. Voorbeelden daarvan zijn hekwerken, een tuinaanleg met zichtlijnen vanuit het 
woonhuis.

Maar ook valt de royale villabebouwing langs de Hoofdweg op te vatten als een logisch vervolg op de aanleg 
van de rijke buitenplaatsen. Van een andere orde is de samenhang tussen onbebouwde en bebouwde ruimte, de 
sterke maar functioneel gegroeide harde overgang tussen de gesloten bospercelen en het polderlandschap die 
functioneel behoorden tot de buitenplaatsen. In dit zeer waardevolle gebied staat een groot aantal waardevolle 
monumenten. Vanwege de wisselwerking tussen bebouwing en landschap is het zelfs zo dat een aantal 
bouwwerken een meerwaarde krijgt. 
bron: bestemmingsplan ontwerp Hoofdweg 278

Bovenstaande tekst uit het bestemmingsplan ontwerp is exact de reden waarom hier geen vakantiewoning in 
dit gebied thuishoort. Overigens worden hier ook de eerder in dit document aangehaalde en gekoesterde 
'zichtlijnen vanuit het woonhuis' genoemd wat de relevantie en waarde hiervan bevestigt specifiek voor de 
villa's in deze landgoederengordel Eelde-Paterswolde. Dat moet geen privilege worden voor slechts 1 familie en 
de enkeling die vanaf de uitzichtheuvel in De Braak hier een glimp van opvangt. Dit is immaterieel gemeengoed 
en dat moet het ook blijven. Het is juist daarom aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Deze aanvraag is 
exact waartegen het beschermd moet worden en waarom het college de commerciële exploitatie van dit 
natuurgebied, de bouw van een 9 meter hoog vakantieverblijf en de aanleg van een enorme wezensvreemde 
parkeerplaats af moet wijzen. Maak het 100% natuur om zo daadwerkelijk aan te sluiten met De Braak en de 
rest van de groene omgeving en landgoederen.

De belangen van de aanvragers staan in geen verhouding tot de belangen en verworvenheden van diverse 
anderen. Dit is vermijdbaar leed en vermijdbare schade, onrust en waardedaling. En dit zal niet bijdragen aan 
de cohesie in de buurt wat ontzettend zonde zou zijn voor dit prachtige stukje Paterswolde. Koester dat mooie 
stukje Paterswolde zoals wij dat doen en zeg nee tegen de vercommercialisering ervan.

We zitten niet te wachten op mogelijk 8 feestende jongeren met muziek, vuurkorf, voetbal en barbecue te 
midden van de natuur en onze historische panden en tuinen. De reeën die nu vrij rondlopen over deze percelen 
en onze tuinen zullen verdwijnen net als de eekhoorns, egels, hazen, etc. De foeragerende ooievaars van het 
nest in De Braak zullen hier ook niet meer te zien zijn. Eeuwig zonde want dat maakt dit gebied juist zo uniek.
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Weids uitzicht over de landerijen tot in de verre horizon vanaf de woning Hoofweg  op 29-11-2021

In oktober 2017 heb ik de prachtige kans gekregen om het 
provinciale moment aan de Hoofdweg  te Paterswolde 
te kunnen verkrijgen. Sinds die tijd is veel energie, tijd en 
geld gaan zitten in het moderniseren en verduurzamen van 
Villa Anna. Een van de belangrijkste verkoopargumenten 
genoemd in de eerste alinea van de verkoopbrochure was: 
Vrij uitzicht over de landerijen aan de achterzijde’.

Het belang dat ik persoonlijk hecht aan een dergelijk 
uitzicht was voor mij doorslaggevend om tot aankoop van 
het pand en het perceel over te gaan. Ondanks de 
intense klus die daar onvermijdelijk bij kwam kijken om 
de woning naar moderne maatstaven te renoveren. De 
waarde van dit uitzicht is sinds die tijd in 2017 voor mij 
persoonlijk alleen maar gestegen nu ik enkele jaren heb 
mogen genieten van de zonsondergangen en de 
seizoenswisselingen. Deze plek met dit uitzicht is 
werkelijk uniek en verdient bescherming. Niet alleen ten 
bate van mijzelf maar ook voor deze streek als geheel.

ERA

Verkoopinformatle 
Hoofdweg  - Paterswolde

Te koop wordt aangeboden de voormalige dok
terswoning met 2785 m2 eigen grond.

De monumentale villa ligt in een parkachtige om
geving met vrij uitzicht over de landerijen aan de 
achterzijde. Naast de villa ligt een vrijstaand voor
malig koetshuis momenteel in gebruik als dubbe
le garage met bergzolder en een aangebouwde 
schuur.

Op basis mijn bezoek bij de familie  thuis weet ik dat mijn vergezichten gelijk zijn aan die van 
henzelf vanuit een licht andere hoek weliswaar. De plannen die nu voorliggen zijn een directe aanval op 
deze verworvenheid die voor mij sinds 2017 maar voor mijn buurvrouw  al sinds zeer lange tijd 
bestaat. Ze heeft in het verleden ruim voordat de familie  hier kwam wonen de haag aan de 
achterzijde van haar tuin speciaal laten verwijderen om nog meer van dit uitzicht te kunnen genieten.

Onderhavige plannen zijn een directe en grote inbreuk op ons woongenot. Dat is niet acceptabel en daarom 
zijn we genoodzaakt tot het schrijven van dit bezwaar. We hopen dat we voldoende duidelijk hebben 
kunnen maken wat de belangenafwegingen volgens ons moeten zijn en dat we voldoende duidelijk hebben 
kunnen maken hoezeer ons dit aan het hart gaat.
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De beschermde stads- en dorpsgezichten zijn gebouwd of aangelegd voor de Tweede Wereldoorlog. De 
bescherming is bedoeld om ontwikkelingen van de stad of het dorp mede te laten plaatsvinden op basis van de 
historische kenmerken, zodat de ruimtelijke karakteristiek wordt voortgezet. Het gaat hierbij om de historische 
structuur en de samenhang van het gebied, en om het samenspel tussen bebouwing en open(bare) ruimtes. Dit 
moet een plek krijgen in planvorming en beleid.

De bescherming van een stads- en dorpsgezicht krijgt een plek in het bestemmingsplan van een gemeente. De 
directe omgeving van beschermde gezichten kan ook onderdeel zijn van het bijzondere karakter van het gebied, 
denk aan zichtlijnen of de beleving van een historisch stadssilhouet. Dit moet ook betrokken worden bij het 
opstellen van bestemmingsplannen.
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RCE
www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/beschermde-stads-en-dorpsgezichten
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In de rode cirkel het beschermde dorpsgezicht waarbinnen deze plannen vallen.

Ons verzoek aan het college is: bescherm het beschermde dorpsgezicht en geef voorrang aan flora en fauna 
boven commercie. Wijs de voorgestelde bestemmingsplanwijziging op basis van de huidige plannen voor 
natuur af op basis van in dit document genoemde redenen en alternatieve voorstellen en wijs de 
bestemmingsplanwijziging voor wonen en/of recreatie inclusief verhard terrein definitief af.

Kortom natuur op basis genoemde voorwaarden en gedane voorstellen JA heel graag. Aanleg van een verhard 
plein en de bouw van een vakantiewoning NEE onder geen enkele voorwaarde.
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