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INTRODUCTIE

Introductie | ’HET GEHEEL IS MEER DAN DE SOM VAN DE DELEN’
Aanleiding
Aan en in de noordelijke dorpsrand van Bedum
zijn
meerdere
(ingrijpende)
projecten
en
gebiedsontwikkelingen in voorbereiding, in uitvoering
of al uitgevoerd.
Enkele voorbeelden:
•
•
•
•
•
•

De verdere ontwikkeling van de woonwijk Ter
Laan 4;
De aanleg van een nieuwe ‘rondweg’ die de
doorgaande route in Bedum moet ontlasten;
De uitbreidingen van de vestiging van 		
FrieslandCampina en het verleggen van het
Boterdiep;
De aanleg van een nieuwe hoogspanningsleiding;
de zogenaamde ‘380 kV-leiding’ tussen de
Eemshaven en Vierverlaten;
De herinrichting van het stationsgebied.

En er zijn ook kleinschaliger ontwikkelingen gaande,
zoals het op termijn verdwijnen van de tijdelijke
school aan Ter Laan en de woningbouw op ‘De Kop
van Noord’; daar waar vroeger de gasfabriek stond.
Het totaal aan ontwikkelingen geeft aanleiding om de
dorpsrand en het omliggende open landschap van de
Centrale Woldstreek nader te beschouwen. Gemeente
Bedum wil de kansen vanuit de projecten optimaal
benutten. De gemeente Bedum heeft gekozen om
hiermee aan de slag te gaan middels een participatief
en open planproces. Ze wil de noordrand integraal
beschouwen. Ze staat ervoor open de inrichting en of
het gebruik van de dorpsrand te wijzigen als hier goede
aanleidingen voor zijn en er behoefte aan is. Daarmee
is Rondje om de Noord Bedum een proces in de geest
van de nieuwe Omgevingswet. Suggesties en feedback
op lopende plannen en nieuwe ideeën -ingebracht door
inwoners/gebruikers/beheerders/ eigenaars- komen
bijeen en vormen samen een geheel dat meer is dan
de som der delen.

Leeswijzer

In het najaar van 2017 zijn er in de gemeente
Bedum diverse inloopmarkten en schetsateliers
georganiseerd in het kader van het Rondje om
de Noord Bedum. Voor u ligt de rapportage
hiervan. In het eerste deel van dit rapport (zie
pag. 8) zijn de aanleiding en uitgangspunten
beschreven van het Rondje om de Noord. Hierop
volgend worden de verschillende processtappen
van het participatietraject beschreven. U vindt
hier een beschrijving van het veldwerk (pag.
14), de inloopmarkt waar eerste ideeën werden
gepresenteerd (pag. 24), de schetssessie waar we
samen met u in kleine groepen zijn gaan schetsen,
om tot een gebiedsgericht programma van
ideeën, initiatieven en projecten te komen (pag.
28) en de avond met het terugkoppelingsmoment
waar men de ideeën van elkaar kon waarderen.

De opbrengst: meervoudige meerwaarde
Het proces van Rondje om de Noord heeft veel
opgeleverd. Eén van de uitgangspunten is om de
kwaliteit van de dorpsrand te verbeteren. Een ander
uitgangspunt is de toegankelijkheid en daarmee de
beleving van het buitengebied vanuit de dorpsrand te
verbeteren. Dit nodigt mensen uit om meer te bewegen
(fietsen/wandelen etc.) en levert daarbij een bijdrage
aan een gezonder leefpatroon en healthy ageing.
Bovendien liggen er kansen om de natuurwaarden en
biodiversiteit te versterken, duurzame energie op te
wekken en op andere creatieve manieren te werken aan
de klimaatopgave. In het kader van de leefbaarheid van
het gebied zijn er allerlei programma’s van de provincie
en de NAM (aardgascompensatiegelden), die mogelijk
kunnen worden benut om meervoudige meerwaarde te
realiseren.

Deze verzamelde ideeën, initiatieven, projecten
en waarderingen zijn samengevoegd in het
tweede deel van de rapportage. Het tweede deel
bevat onder andere een gebiedskaart dat vijf
verschillende deelgebieden laat zien (zie pag.
36). De basis van deze gebieden wordt gevormd
door de verzamelde ideeën van u. Per gebied
zijn vervolgens projectkaarten gemaakt die
thematisch laten zien welke ingebrachte ideeën,
initiatieven en projecten verder uitgewerkt
worden en welke niet (zie pag. 38). Het rapport
wordt afgesloten met een groslijst van alle
ingebrachte ideeën, initiatieven en projecten
(zie pag. 46). Hier vindt u een beschrijving, een
indicatie hoe er tegen het idee wordt aangekeken
door de bewoners van de gemeente Bedum en of
dit idee overeenkomt met beleidsdoelstellingen.
Tevens vind u hier de argumentatie, waarom een
idee wel of niet verder wordt uitgewerkt. In de
bijlagen zijn alle kaartmaterialen die gemaakt zijn
te vinden. Tezamen vormt dit het raamwerk voor
de toekomst van de Noordrand van Bedum.

Dit procesverslag is een bundeling van de lopende
projecten en de ideeën, initiatieven en projecten
die door bewoners zijn aangereikt. Hiermee is de
gemeente in samenwerking met bewoners, MD
Landschapsarchitecten, Anne Wolff en Sandra van
Assen Stedenbouw op zoek gegaan naar interessante
kruisbestuivingen. Het resultaat is samengevat in
projectenkaarten en een groslijst met alle ideeën,
initiatieven en projecten. Daarnaast is er een
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Introductie
de gebiedskaart , de projectenkaarten en de groslijst
van de voorstellen. Bij elkaar vormen deze het
raamwerk voor de toekomst van de Noordrand van
Bedum.

gebiedskaart gemaakt als raamwerk om te komen tot
een duurzame, gezonde en aantrekkelijke dorpsrand
voor Bedum.

Het proces
Bij het proces Rondje om de Noord zijn vanaf het
begin bewoners, ondernemers, bezoekers en andere
belanghebbenden betrokken. Al tijdens het eerste
veldwerk werden bewoners en gebruikers van de
dorpsrand gevraagd wat men waardevol vindt aan de
noordrand van Bedum. Tevens kon men initiatieven
aandragen en suggesties geven voor verbeteringen.
Ruim honderd mensen zijn gevraagd de noordrand
te waarderen tijdens de inloopmarkt en tijdens het
veldwerk in de rand, zoals bij het station en rond en in de
Groene Long. Naast het veldwerk zijn er inloopmarkten
en schetssessies gehouden. Hier konden bewoners,
verenigingen, belangenpartijen en ondernemers actief
meedenken over het versterken van de noordrand van
Bedum.

Participatief proces in stappen
Om een zorgvuldig proces te bereiken koos gemeente
Bedum een participatieve werkvorm waarbij gedegen
voorbereiding, inspirerende interactie met actoren
en zorgvuldige uitwerking elkaar afwisselden. Bij elke
werkstap werden bewoners, diverse stakeholders,
belangenpartijen en experts (binnen en buiten de
gemeentelijke organisatie) gevraagd om te participeren. Het doel was harde en zachte plannen, kansen,
knelpunten, suggesties en ideeën te bundelen. Er
zijn in de loop van een half jaar meerdere momenten georganiseerd, zodat iedereen de gelegenheid
had te participeren. Door de stapeling van momenten was het niet nodig om overal aanwezig te zijn.
Aan het eind konden alle deelnemers hun waardering geven voor de verzamelde ideeën, initiatieven en
plannen. Dit heeft veel duidelijkheid opgeleverd over
het draagvlak per voorstel. Alle resultaten en de eindwaardering vindt u terug in dit procesverslag.

Alle inbreng biedt veel inspiratie voor de gemeente,
maar ook zeker voor bewoners zelf. Tijdens
de inloopavonden en schetssessies kwamen
langgekoesterde ideeën en wensen boven tafel die
vele mensen delen. De vele deelnemers kwamen met
inspirerende en mooie ideeën. Dit procesverlsag biedt
een overzicht voor zowel de gemeente als voor de
inwoners van Bedum.

Het proces bestond uit vier stappen:
•
•
•
•

Naast de inbreng van bewoners en andere
belanghebbenden hebben ook vakdeskundigen input
geleverd voor de noordrand van Bedum. Zij hebben het
veldwerk en de gesprekken verricht en waren aanwezig
op alle avonden met bewoners. Dankzij de interactie
met de bewoners en andere belanghebbenden, de
ervaringsdeskundigen uit het dorp, zijn verrassende en
soms onverwachte kruisbestuivingen ontstaan. Tijdens
de bijeenkomsten waren TenneT en de provincie
Groningen ook aanwezig. Zij waren benieuwd naar
de ideeën over de landschappelijke inpassing van
de nieuw aan te leggen hoogspanningsleiding. Voor
die inpassing (Landschapsplan Noord-West 380kV
Eemshaven Oude Schip-Vierlaten) heeft de regering
geld beschikbaar gesteld.

Leeswijzer
Het eerste deel van dit rapport geeft het proces weer dat
is doorlopen. In het tweede deel staan achtereenvolgens
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Participatie | VELDWERK MET DE HARTJESKAART
Veldwerk met de hartjeskaart
In oktober en november 2017 hebben we in de
noordelijke dorpsrand tientallen gesprekken gevoerd
met bewoners en gebruikers. We hebben gewandeld aan
de oostrand, in ter Laan, in het gebied bij het station en
langs het spoor, rond het zwembad, het sportpark en de
Oude Dijk, rond FrieslandCampina, langs de Lageweg,
de Wroetende Mol en in Westerdijkshorn en natuurlijk
rond de Groene Long. Het doel was een goed beeld te
krijgen van de waardering van de rand, de kwaliteiten
en de knelpunten. Er is hierbij gebruik gemaakt van
de waarderingsmethodiek die is ontwikkeld in de pilot
‘Quickscan waardering stads- en dorpsranden regio
Groningen-Assen’, beschreven in het Toolboek Rondje
Rand.
De respondenten hadden verschillende leeftijden
(jong, gezinnen, oud), mannen en vrouwen. Zij gaven
verschillende redenen om in de dorpsrand te zijn, zoals
wandelen, hond uitlaten, sporten, treinreizen, op weg
van werk naar woning en vice versa, op weg van school
naar huis en vice versa. Iedereen heeft hartjes geplakt
op de (maximaal drie) voor hun aantrekkelijkste
plekken in de stadsrand. Daarnaast hebben we
tientallen deelnemers tijdens de eerste inloopavond
gevraagd hartjes te plakken en hun waardering uit te
spreken. De antwoorden op de vragen werden door
het adviesteam direct ingetekend op kaarten en als
‘huiswerk’ meegenomen. De gecombineerde resultaten
zijn verwerkt in antwoordenlijsten. Opgeteld hebben
meer dan honderd respondenten hun waardering
gegeven.
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Vragen waren:
•
•
•
•

Waarom bent u hier in de rand?
Welke randen vindt u aantrekkelijk? Geef deze op
de kaart aan door een hart te plakken.
Waarom vindt u deze plekken aantrekkelijk?
Wat kan beter in de randen? Waarom?

De respondenten hebben veel hartjes geplakt en
aangegeven welke plekken ze aantrekkelijk en minder
aantrekkelijk vinden, ook gaven ze aan waarom. In
algemene zin verschilt de waardering van het dorp.
Het lijkt alsof het oordeel van de jonge generatie
iets minder positief is dan het oordeel van de oudere
generaties. Bedum wordt in het algemeen gewaardeerd
als open dorp, met open mensen. Men is blij dat er
voorzieningen zijn, zoals winkels, sportvelden, een
station en een zwembad. Het oordeel is minder positief
als het gaat om het karakter van Bedum, vooral in
vergelijking met andere karakteristieke dorpen en
stadjes in Groningen. Wel worden de weidse uitzichten
vanaf de rand gewaardeerd. Veel bewoners zijn van
mening dat meer groen, natuur en paden wenselijk
zijn.
In de schema’s op de volgende pagina’s ziet u welke
plekken tijdens het veldwerk door Bedumers en
bezoekers van Bedum aangemerkt als aantrekkelijk. Ze
zijn in volgorde gezet van het aantal hartjes en/of het
aantal malen dat het onderwerp is genoemd.

14

Hartjeskaart rondje bewoners Bedum
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Participatie | VELDWERK MET DE HARTJESKAART
Aantrekkelijke plekken
Zevenbruggetjespad
Groene Long / gebied rond Scheve toren

Redenen
wandel hier graag, mooie uitzichten
mooi dat deze open ruimte er is, historisch
karakteristiek gebied / veel kwaliteiten in een
gebied
goede voorzieningen, mooi dat het hier is, leuk
winkelstraatje
goede voorziening met regiofunctie
wandel hier graag, je wandelt in het dorp, maar
het voelt als een park
mooie omgeving, fijn wandelen, fijn wonen
mooi historisch buurtschapje
weinig auto’s en fietsers
bos, natuur, wandel er graag, goede hangplek
ruim zicht / mooi uitzicht

Centrum/winkels
Zwembad
Groene en parkachtige Wandelroutes oostzijde in
verlengde Zevenbruggetjespad
Oude Ae / rondje Westerdijkshorn
Buurtschap Westerdijkshorn
Ten westen van Westerdijkshorn
Bedumer Bos
Weids landschap (oa. Opmaat, s' Heeren-Loo,
weilanden, zicht naar Onderdendam)
Oude delen van Bedum
Bouwweg oostrand
Uilenest en langs Ter Laan
Lofversbosje
Open plekken in de rand
Rust
Sportvelden

karakteristiek
wandel hier graag, mag wandelpad blijven
mooi uitzicht en luchten
wandel hier graag, rustig loopje
uitzicht
voorziening belangrijk / ik sport hier / goede
hangplek
fijn wonen
karakteristiek water, mooi zicht naar
onderdendam en andersom naar kerk bedum
wandel hier graag
goed dat het er is, maak er veel gebruik van
(dagelijks, wekelijks)
uitzicht
woon hier fijn

Wroetende Mol
Boterdiep
Oude Dijk
Station
Lageweg
Ter Laan 4
Het gebied bij Ter Laan en rond Sint
Annerhuisjesweg
Speeltuin
Rond de moestuintjes in de rand
Bedrijventerrein
FrieslandCampina
Woonwijk bij sportgebied
IJsbaan
Hertenkamp
Waldadrift
Park naast Ransuil
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natuurlijk spelen
leuk uitzicht
goed dat het er is
belangrijke werkgever, hoort bij Bedum
prettige woonplek
zicht op historisch centrum
goede beplanting / ik woon ernaast
goed aangepakt qua groen
mooi uitzicht op Westerdijkhorn
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Wat kan beter?
Beplanting rond zwembad en sportvelden minder
dicht
Verkeerssituaties fietsvriendelijker / investeren in
fietspaden / Veilige wandel- en fiestroutes langs
wegen
380 kV-leiding mag er niet komen
Connectie tussen Bedum Oost en West verbeteren
Bedum is geen stad en geen dorp
Lofversbos aanpakken
Voetpad parallel langs het spoor
Speeltuinen in Uilenest
Meer bos en natuur

Voldoende bankjes
Het fietspad langs de historische boerderij in de
groene long beter verlichten
Meer doen met gezondheid (bijv. bij uitbreiding
FrieslandCampina)
FrieslandCampina uitbreiding niet doen
Beschoeiing langs het spoor kan beter
Windturbines op huizen ed.
Prullenbakken rondje Westerdijkshorn
Het dorp kan duurzamer
Ter Laan moet haar speelkwaliteiten behouden
Ter Laan 4 moet beter bereikbaar zijn
Ter Laan mag meer water krijgen
Bushalte in de buurt van Ter Laan 4
Voorkomen sportvelden als hangplek
Als je niet in Bedum woont kom je er eigenlijk
alleen voor het zwembad en de sporthal
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Redenen
opener maken, bomen ipv. struiken
nu te veel ruimte voor auto’s in sommige
straten bijv. wilhelminalaan, westerdijkshorn en
Waldadrift in het bochtige deel. Bedum
fietsveiliger maken.
verpest het uitzicht
meer fiets- en wandelpaden
daardoor mist het karakter
daar komen mensen graag, maar het is niet in
een goede staat.
hier zijn veel voetgangers, maak hier een stoep
er zijn weinig speeltuinen in Uilenest
diverse redenen (wandelen, goed voor de
natuur, aantrekkelijk etc.)
voor de oude van dagen is de afstand tussen
bankjes soms net iets te groot. de wandelroute
Westerdijkshorn is bijvoorbeeld de mooiste van
Bedum. wel mogen er extra bankjes worden
geplaatst. er is er nu maar 1. als die bezet is,
moet je doorlopen.
hier mogen mijn kinderen nu ’s avonds niet
langs en ga ik zelf ook niet langs
meer doen met gezondheid
te grote impact op de omgeving
maaien en diversere beplanting
meer doen met duurzaamheid
veel troep langs de weg
meer doen met duurzaamheid
onderhoud mag beter
meer dan 1 ingang voor auto’s
stroompjes, aantrekkelijkheid verbeteren, liefst
een haventje, water vanaf het Boterdiep
openbaar vervoer toegankelijker
onprettig als jongeren op de sportvelden gaan
hangen
Bedum heeft minder charme dan andere kleine
dorpje/stadjes in de omgeving) (Onderdendam,
Middelstum, Appingedam)
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Participatie | VELDWERK MET DE HARTJESKAART
“Er is te weinig groen in en rond het dorp, het Bedumers kunt lopen rond het spoor en naar Westerdijkshorn
bos is wel mooi, maar daar kunnen we wel meer van vind ik het mooiste stukje van Bedum. Ik kom nooit
gebruiken.”
in het oosten bij Ter laan. Die woonwijk vind ik kil en
koud.”
“Het liefst loop ik op de boeren paden, omdat daar
minder fietsers en auto’s komen. De Oude Ae is “Bedum kan meer bos en natuur in de dorpsrand
uitermate geschikt voor een wandelingetje. Tevens is gebruiken”
dit een gebied met veel diverse flora en fauna.”
“Het gebied rondom de Scheve Toren is heel mooi. Dat
“Ik kom niet graag bij FrieslandCampina en Bedum zelf ziet er tenminste ‘oud’ uit. Als ik ga lopen of fietsen
vind ik geen mooi dorp. Ik zou niet graag hebben dat ze kom ik graag in het gebied Ter Laan en rond Sint
het gebied rondom de Oude Ae verder gaan ontwikkelen Annerhuisjesweg. Ook de Oude Dijk is een mooie plek
tot fiets en wandelgebied. Daar was al een keer sprake om te wandelen.”
van. Precies naast mijn huis zou een fietspad komen. “Als suggestie zou ik willen meegeven dat het gebied
Ik heb dat toen tegengehouden, omdat ik mijn privacy rondom Westerdijkshorn moet worden behouden. De
dan helemaal verlies.”
KV-leiding mag er niet komen. Dat zou zonde zijn van
het uitzicht. Daar kunnen geen compensatiegelden
“Als ik suggestiepunten mag noemen, zou ik het tegenop. Wat moeten ze doen? Ergens anders een bos
Lofversbos aanpakken. Ik vind dat de paden daar op planten? Nee zulke dingen kun je niet compenseren.
dit moment te modderig zijn. Ook is het bos door de Als het nu ging om het kappen van een bos, en ergens
woningbouw geslonken tot iets minimaals.”
anders weer planten, zou ik zeggen ja. Dit niet.”
“Ik houd van de gebieden ten westen van
Westerdijkshorn. De fietspaden zijn goed daar en ik kom
er graag. Waar ik niet van houd is de 380 KV-leiding en
de oprukkende nieuwbouw vanuit Bedum. Als suggestie
zou ik willen zeggen, investeer meer in fietspaden en
ook in het rondje Bedum-Westerdijkshorn. Je kunt hier
nu niet op een apart pad wandelen, wat gevaarlijk kan
zijn als auto’s hier hard rijden.”

“Ik woon in ter Laan en ben aangewezen op Groningen,
het is hier zomers mooi met verre zichten en prachtige
luchten.”
“Ik wandel graag op het Zevenbruggetjespad, de
bouwweg die er nu tijdelijk ligt mag ook wel een
wandelroute worden.”

“Het zou mooi zijn als er meer wandelmogelijkheden
“Ik loop vaak een rondje Bedum, ik houd van het ruime komen in de ran.d”
zicht.”
“Een losloopgebied voor honden zou prachtig zijn.”
“Ik kom heel graag in de Westerdijkshorn. Ik loop dit
rondje vaak, want het is net lang genoeg om even lekker “Ik sport graag in de dorpsrand.”
buiten te zijn. Ik ben niet specifiek in Bedum komen
wonen voor enige landschappelijke waardes. Wel heb “Weetje, ik hoef nooit op vakantie. Als ik langs het
ik heel erg veel geluk met het feit dat ik aan de rand Boterdiep fiets dan geeft mij dit een vakantiegevoel.
van Bedum woon en uitkijk op het weidse landschap en Als ik daarna langs de IJsbaan fiets zie ik het mooie
richting Westerdijkshorn.”
historische centrum van Bedum. Als ik dan weer thuis
ben kijk ik richting Onderdendam. Wij kunnen vanuit
“De Wilhelminalaan was vroeger breed, nu is er weinig onze kamer de regenwolken zien aankomen. Het is zo
ruimte voor fietsers.”
mooi hier dat ik nooit meer weg wil gaan. Ik weet wel
dat op den duur deze rand ook zal worden volgebouwd.
“Wij wonen niet in Bedum, we komen voor het Maar nu ben ik erg blij met wat ik heb.”
zwembad.”
“Ik ben erg gesteld op het Zevenbruggetjes pad. Daar
“De omgeving van het zwembad kan beter, de kun je een mooi ommetje maken. Ook het centrum
beplanting oogt niet, het is er donker en het is een ben ik graag. De wijken moeten wel goed blijven voor
hangplek. Vorm dit om, opener en met bomen in plaats mindervaliden.”
van struiken.”
“Wij lopen graag door de groene zones van Bedum
naar de dorpsrand. Bedum is dan net een groot park.”
“Er is weinig moois in de omgeving, Bedum ligt tussen
stad en platteland in en is van beide niks. Er is ook te
weinig bos.”
“Ik loop veel met de hond. Ik heb een grote, dus die
moet veel beweging hebben. Daarom ga ik altijd naar
“Positief aan Bedum is de winkelvoorraad en we de weilanden. Daar heb je het Zevenruggetjespad en
hebben een zwembad.”
dat is ideaal om met je hond te lopen. Voor mijzelf is
dat ook heel fijn, want ik heb daar mooie zichten op
“De reden waarom Bedum een goede plaats is om te groene weilanden.”
wonen, is omdat het betaalbaar is. Het rondje dat je
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“Wat ik mis in de wijk is iets met water. Het Boterdiep
is zo kenmerkend voor Bedum. Kunnen ze niet op een
paar plaatsen in Ter Laan 4 een waterloopje maken.
Dat zou heel gezellig zijn. Wat ik ook jammer vind is
dat Bedum wordt vernieuwd met weinig fantasie.
Zoiets als waterloopjes zou nooit worden gedaan. Een
haventje bijvoorbeeld zou heel leuk zijn. Ik denk dat
Bedum eens naar Winsum zou moeten kijken.”

“Ter Laan, de nieuwbouw is lelijk. Vanaf de rand is
past dit niet bij Bedum. Ik kom uit de stad, maar ben
expres in een ouder deel van Bedum gaan wonen, met
iets meer karakter. Ook het uitzicht dat ik heb op de
volkstuintjes vind ik fijn. De Parallelweg aan het station
is een verbeterpunt naar mijn inzicht. Hier is geen
stoep, maar wel veel voetgangers die vanaf het station
komen. Hier moet echt wat aan worden gedaan.”

“FrieslandCampina zou meer kunnen doen met
gezondheid en duurzaamheid.”

“Er mogen wel meerder bruggetjes over het kanaal
komen, zodat iedereen makkelijker van A naar B komt.”
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Participatie | VELDWERK MET DE HARTJESKAART
Waardering experts:
De waardering is gecombineerd met de waardering
van de ambtenaren, de experts, adviseurs en
beleids- en projectmedewerkers van de gemeente en
provincie, zoals te zien is in de schema’s hieronder
en naast. Wat blijkt is dat dezelfde plekken in de
noordrand aantrekkelijk worden gevonden en dat er
overeenkomsten zijn in verbeterpunten. Hieruit volgt
de samenvattende waarderingskaart op de volgende
pagina.

Wat kan beter?
Het programma van de Groene Long

Redenen
Meer beleving aan het Boterdiep. Het
IJsbaanterrein springt er op dit moment niet
uit. Aan de kant van het Boterdiep missen
gelegenheden voor waterrecreatie, het is er nu
een rommeltje. Een verbinding met de
Walfridustoren is tevens een optie.
Dit moet een zeer goede inpassing worden
anders ben ik tegen.
(On-)Veilige overgang moet
behouden/verbeterd worden
Dit is een aanwinst voor beide dorpen

FrieslandCampina
Zevenbruggetjespad
Er zijn te weinig fietspaden tussen Bedum en
Sauwerd
Lofversbosje

Je kan er nu wel struinen, maar niet hardlopen
omdat de paden niet verhard zijn
Op sommige plaatsen zijn er te weinig
zitgelegenheden, vooral voor ouderen. Tevens
is het wegdek niet altijd goed van de
wandelpaden
Rommelig groen en geen programma voor in de
zomer
De ijsbaan is redelijk docht door alle bebossing
eromheen. Er zitten kansen voor
dubbelgebruik.
Kan beter toegankelijk worden gemaakt.
Bijvoorbeeld door wandelpad. Deze is er nu
niet. Wellicht verbinding via het Waterloopje
Deze koppelen aan het pad van de Groene Long
Burger erbij betrekken is goed, wij doen dat
eigenlijk te weinig, ‘we weten wel wat goed
voor hen is’ heb ik het idee. Vaker zulke
participatieve trajecten houden
Eigenlijk geen mooi dorp. Het ontbreek aan
schoonheid. Het is vooral een heel functioneel
dorp. Meer schoonheid toevoegen door meer
waardering te hebben voor oude plekken en
plekken met herinnering.
Geen mooi winkelaanbod. Enkel de standaard
Lijnen naar boerderijen en oprijlanen. Door
verbreiding van oprijlanen en essentaksterfte
gaan oude lijnen in het landschap verloren
Hier ervaar je heel mooi het landschap, alsof je
echt buiten bent. Je ervaart het landschap veel
beter dan met de auto
De inpassing van de melkfabriek is teveel
vanuit een functioneel gebruik gedaan.

De ommetjes van Bedum

IJsbaan
IJsbaan
Groene Long
Laanstermaar
Burgers betrekken

Bedum

Winkelstraat
Lijnen in het landschap
Zevenbruggetjespad
Zichten op FrieslandCampina
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Aantrekkelijke plekken
Gemaal bij Boterdiep
Uilenest Ecozone
Historische kern als ankerpunt
Westerdijkshorn ,specefiek de diaconiewoning
Het zicht vanuit Onderdendam
Groene Long

Redenen
Leuk markant gebouwtje
Omdat je hier zo lekker doorheen kunt lopen

Wolddijk
Westerdijkshorn
Zevenbruggetjespad
De Groene Long
De Lageweg
Oude Ae
De rondweg die gaat komen
De plek waar voorheen het klooster Rodeschool
heeft gestaan
Zevenbruggetjespad
De Kampen (rand van de wierde)
De schoonheid van het buitengebied ten noorden
van Bedum
Thedemastraat
De woonbeleving van Bedum wordt gewaardeerd
De wilg over de vijver in het stationsgebied. Deze
fungeert namelijk ook als bruggetje
Ter Laanstermaar
Italiaanse populieren bij de hoogspanningsmasten
Weidevogelgebied narbij Westerdijkshorn
Zevenbruggetjespad
Terlaanster Klap

Vanwege de historische waarde
Prachtige lijn van binnenkomst
Vanwege de relatie met de kern.
Beeldovereenkomst met een wierde
Mooi als woon lint in het landschap
De boerderijen zien er mooi uit. Het is er ook
erg mooi fietsen
Hier wandel ik graag met mijn kleinzoon
Omdat ik denk dat hier veel potentie in zit qua
extra programma
Een mooi gebied dat landschappelijk ook
interessant is door bomenlanen.
Dit is een mooie hoek om te fietsen.
Met de auto is het andere gebied dan meer aan
snee
Ligt namelijk ook nog een historisch
interessante wierde
Hier ervaar je heel mooi het landschap, alsof je
echt buiten bent. Je ervaart het landschap veel
beter dan met de auto
Afwisselend historische (linten)
Westerdijkshorn en open landschap
Mooiste uitzicht van Bedum
Mooie verbeelding van de grilligheid van de
natuur.
Bijzondere lijn in het landschap
Als vogelliefhebber zeer geliefd
Heeft zeer veel potentie als ommetje op
zondag. Ook als je grotere afstanden wilt
afleggen
Handig bruggetje om vanuit Ter Laan overeen
te fietsen

Hartjeskaart rondje ambtenaren, experts, adviseurs en beleids- en projectmedewerkers
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Rondje om Bedum Noord - Conclusi

Bedum Rondje om

Bedum Rondje om de Noord

Bedum Rondje om de Noord

LEGENDA:

Westerdijkshorn:
• Veel gebruikte route voor een ommetje.
• Route met mooie cultuurhistorische waarden.
• Een openheid van de rand naar het landschap toe.

Zevenbruggetjespad:
• Rustig en leuk wandelen en fietsen.
• Karakteristiek en open landschap.
• Veel gebruikte route voor een ommetje.

Conclusie hartjeskaart

Bedum Rondje om de Noord

Sportvelden - Stationsomgeving :

• Groene uitstraling rond de sportvelden is rommelig en kan ve
• Betere Ov verbinding tussen trein en bus.

• Sport is een belangrijk bindmiddel in onze huidige maatschap

Groene Long - Centrum -Ter Laan:
• Fijn dat er zoveel groen tot aan het centrum komt.

• Eenduidige architectuur in het centrum, teruggrijpend op hist

• Groen moet goed blijven worden onderhouden, daar waar nod

um Noord - Conclusie hartjeskaart

m Rondje om de Noord

ord

portvelden - Stationsomgeving :
Groene uitstraling rond de sportvelden is rommelig en kan verbeterd worden.
Betere Ov verbinding tussen trein en bus.
Sport is een belangrijk bindmiddel in onze huidige maatschappij.

Boterdiep - Friesland Campina:
• Mooie zichten op de Scheve toren
• Een open zicht naar het landschap toe.
• Oevers kunnen verbeterd worden.

• Goede stadsrand, behouden en versterken.

roene Long - Centrum -Ter Laan:
Fijn dat er zoveel groen tot aan het centrum komt.

• Stadsrand te verbeteren.

Eenduidige architectuur in het centrum, teruggrijpend op historie.
Groen moet goed blijven worden onderhouden, daar waar nodig verbeterd.

• Cluster van aandachtspunten

• Gewaardeerde zichtlijnen

Participatie | INLOOPMARKT
Na het waarderingsproces werd er een eerste
inloopmakrt georganiseerd. De inloopmarkt was open
voor iedereen om informatie te halen en te brengen.
De bestaande projecten werden gepresenteerd. Er was
ruimte om suggesties, ideeën en initiatieven achter
te laten. Over de vragen, kansen en mogelijkheden
konden de deelnemers met de gemeente en experts
in gesprek. De wensen en ideeën zijn genoteerd en
verzameld. Er werden veel ideeën meegegeven over
hoe het anders (en vooral: beter) kan.
Het was druk tijdens de avond. Ruim honderd
geïnteresseerden wilden meer weten over de
ontwikkelingen aan de noordkant van het dorp.
Bewoners,
ondernemers,
belangenpartijen,
verenigingen hebben hun vragen en suggesties voor
de noordelijke dorpsrand en het landschap kenbaar
gemaakt. Dit betrof verschillende thema’s, zoals:
natuur, de inrichting en het gebruik van groengebieden,
omgang met de aardbevingen, (coöperatieve)
duurzaamheid, auto-, fiets- en wandelroutes, het
veranderende uitzicht vanuit en naar het dorp, de

Rondje om de Noord | 22-03-2018

toekomstige beeldkwaliteit van FrieslandCampina,
maar ook thema’s zoals ontmoeten en avontuurlijk
spelen. De deelnemers zagen talloze mogelijkheden
om de noordelijke dorpsrand aantrekkelijker te
maken en te verbeteren. Bij vertrek konden zij zich
tevens aanmelden voor de volgende bijeenkomst: de
schetstafels, waar meer naar deelgebieden zou worden
gekeken.
In de schema’s zijn veel van de kwaliteiten en suggesties
gebundeld. U ziet welke plekken tijdens de inloopmarkt
door Bedumers zijn aangemerkt als aantrekkelijk, waar
het beter kan en wat er beter kan. De suggesties zijn in
volgorde gezet van het aantal hartjes en/of het aantal
malen dat het onderwerp is genoemd. Daarnaast zijn
er ideeën aangedragen op de kaart. De reden dat we
tijdens het veldwerk en de inloopmarkt dezelfde vraag
stellen is om ervoor te zorgen dat veel verschillende
mensen (jong, oud, vrouw, man, verschillende
achtergronden en zienswijzen) hun inbreng kunnen
leveren. Dit biedt een zo breed mogelijk perspectief op
de kwaliteiten en verbeterkansen in de noordrand.
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Participatie | INLOOPMARKT
Wat kan beter?
Boterdiep WZ in fietsstraat veranderen / Fietspad
langs Boterdiep

Redenen
auto te gast, fiets hoofdgebruiker

De Stadsweg moet worden aangepast voor
fietsers. Richting Onderdendam fietsen veel
scholieren, het is onveilig

fietspad aanleggen Stadsweg

Lageweg autoluw maken en fietsvriendelijker
maken
Het Zevenbruggetjespad mag verbeterd worden

in plaats van doorgaande weg / weg knippen

Het oude gemaal een nieuwe functie geven
Blotevoetenpad langs het Boterdiep dat aantakt op
het 7 bruggetjespad
Het Boterdiep meer openbaar maken
Paden/parkstructuur in groene long

Wandelrondjes aan elkaar knopen

onderhoud paden
horeca in laten trekken / combi zoeken met
ijsbaan
aantrekkelijk voor kinderen en jeugd
meer aanlegplekken voor boten /
tewaterlaatplaatsen aanleggen (hellingen)
paden en bruggetjes /
recreatieve functies om toerisme te promoten,
zoals Bedumerstrand, vakantiehuisjes / meer
recreatieve functies
paden langs aantrekkelijke plekken zoals
tochten en groen / bruggen over Boterdiep /
brug icm spoor zonder dat je over het spoort
kunt gaan lopen
een kabelbaan aanleggen aan het pad
/ bankjes, avontuurlijke spelaanleidingen /
picknicktafels

Programma toevoegen aan het
Zevenbruggetjespad
Zwemmen mogelijk maken in vijver Ter Laan
Ontsluiting landelijk gebied ten noorden van
Bedum

pad langs Haverstertocht

Fietspad richting Middelstum opwaarderen
Beplanting voor de fabriek

opgaande beplanting ten zuiden van uitbreiding
van de fabriek

De nieuwe melkpoedertoren behangen met
verticaal groen.

eis stellen aan het beeldkwaliteitsplan

Paadje bij Boerderij Zevenbruggetjes veiligheid
verbeteren

goede bestrating en goede verlichting

Winkelgebied concentreren

In oude kern
een gebouw met meerdere scholen maar
waarin de identiteiten van de verschillende
scholen behouden blijven

Scholencampus in groene long
Nieuwe sporthal
Entree Bedum zuid
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woonwijk ipv eerst bedrijventerrein
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Een bosje bij Ter Laan

bankjes en bosjes waar men fijn kan zitten

Rondweg anders, ook voor langzaam verkeer/
Rondweg aansluiten op weg Ter Laan

anders dan nu want is onlogisch, niet de kortste
weg naar Groningen, alleen vrachtwagens
Campina gaan er gebruik van maken, andere
vrachtwagens en verkeer blijft door ‘t dorp
rijden dus lost weinig op / Aftakking net ten
noorden van nieuwe tunnel onder het spoor.
Anders moet er ontzettend omgereden worden
door mensen uit Rodeschool en Ter Laan, angst
voor sluipverkeer Ter Laan is onterecht, deze
wordt juist rustiger doordat mensen uit
Rodeschool en ter laan via de rondweg kunnen
rijden i.p.v. door Ter Laan
Beter onderhoud groen vooral ten noorden van
spoor en gras tussen trottoirtegels verwijderen

Groenonderhoud verbeteren
Trefcentrum slopen
Kabels onder de grond i.p.v. Boven de grond
Gronden ten oosten van FrieslandCampina wil ik
een zonneveld

hierdoor
uitzicht
openhouden,
vogelgebied niet verstoren,

onderzoeken wat de mogelijkheden zijn

Groen Long groen laten

om de biodiversiteit te verbeteren

Via nieuwe woningen rechtstreekse weg richting
dorp

er is nu maar een ontsluitingsroute

Ook ruimte voor privé aanlegstijgers
Het Ijsbaanterrein ook in de zomer activiteiten
laten organiseren / 400 meter baan aanleggen /
Skeelerbaan / skelterbaan aanleggen

Essen Ter Laan kappen en vervangen door andere
bomen

hierdoor

asfalteer een deel van de baan, zodat je een
skelterbaan kan aanleggen /
Festiviteitenterrein maken van de ijsbaan /
Een tokkelpad aanleggen

de bomen die gekapt worden meteen opnieuw
aanplanten

De kavel waar de historische boerderij staat wil ik
kopen en een luxe villa opzetten
Het openbaar vervoer richting Onderdendam moet
verbeterd worden.

is ook goed voor het toerisme

Parkeervoorzieningen spits bij Regenboogschool

iets anders voor verzinnen dan hoe het nu is
(chaos)

27

Rondje om de Noord | 22-03-2018

Participatie | SCHETSTAFELS
Als vervolg op de inloopmarkt waren er ‘schetstafels’
waar geïnteresseerde Bedumers konden aanschuiven.
Voorafgaand gaf Anne Wolff van het kenniscentrum
Landschap een korte historisch introductie gericht
op het verhaal van de rand. Plaatselijk belang Bedum
vroeg daarnaast kort aandacht voor voorstellen, die
al langer leven in het noorden van Bedum. Aangezet
door het Rondje om de Noord hebben zij deze
suggesties gebundeld in een document.
Schetstafels zijn een prettig instrument om
bestaande en nieuwe ideeën en plannen samen te
brengen per deelgebied. Per gebied (Groene Long,
ter Laan, FrieslandCampina eo., Westerdijkshorn
eo.) was een tafel ingericht om te schetsen aan de
plannen, initiatieven en ideeën die de gemeente
en andere betrokkenen hadden ingebracht of die
ter plekke ontstonden. De inbreng was opnieuw
waardevol. Het uiteindelijke gemeenschappelijke doel
was: een in alle opzichten aantrekkelijke dorpsrand.
Een dorpsrand waarin de ideeën terug te vinden zijn
en waar aandacht is voor draagvlak.
Door de werkwijze met kaarten en in kleine groepen
kwamen nieuwe wensen naar boven, werden ideeën
al pratende beter en ontstonden er raakvlakken
tussen losse ideeën. Samengevat staat een
zorgvuldige en duurzame omgang en versterking
van bestaande landschappelijke, cultuurhistorische
en stedenbouwkundige waarden centraal. Het gaat
om het ontwikkelen van nieuwe gebruikswaarden in
de vorm van routes en paden, en verblijfswaarden
in de randen, zoals speeltuinen, zwemplekken,
een
strand,
voorzieningen
voor
toeristen,
spelaanleidingen, picknicktafels etc. En het draait
tevens om de toekomstwaarde die kan toenemen
door investeringen in duurzame energie, het
versterken van de biodiversiteit en het anticiperen
op de wateropgave voor de lange termijn.
De contouren van samenhangende projectgebieden
en thema’s werden tijdens de schetstafels duidelijker.
De thema’s:
1. Ruimtelijke en sociale veerkracht:
• het verbinden van bestaande en nieuwe waarden
en het versterken van de verbinding tussen
mensen
• het ruimtelijk (her)relateren van de bestaande
landschapsstructuur aan het nieuwe 380kV
trace, oa. middels het kortsluiten, aanhelen,
verleggen en versterken van groen-, water en
padenstructuren
• het versterken en herwaarderen van historische
dijklopen (Wolddijk) en hun context
• het respecteren, door- of herontwikkkelen
en
versterken
van
cultuurhistorische
karakteristieken, zoals het zicht op de scheve
toren en oude kerkepaden, versterken van
cultuurhistorisch waardevolle terreinen etc.
• vergroten herkenbaarheid en zicht langs en over
waterlopen en trekvaarten (incl. nieuw jaagpad)
• versterken van de leefbaarheid
• werken aan een betekenisvolle publieke ruimte
en ontmoetingsplekken
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•

•
•

het verbeteren van de toegankelijkheid en
de beleving van het buitengebied vanuit
de dorpsrand, oa. door bruggen en slimme
verbindingen
het versterken, respecteren en waar nodig
verleggen van zichtrelaties
het verbeteren van ondorpse dorpsranden

2. Het versterken van de biodiversiteit en ecologie
• het versterken van de biodiversiteit, o.a. door
ecologische oevers en een rijke groenstructuur
• het duurzaam versterken van de weidevogelstand
• schoon water
• het werken aan en versterken van dorpsparken en
dorpsgroenstructuren, die inspelen op de behoefte
aan groene en natuurlijke verblijfsgebieden en
ecologische verbindingskansen
3. Een gezonde en veilige omgeving
• mensen uitnodigen om meer te bewegen (fietsen/
wandelen etc.)
• het aanleggen, kortsluiten en verbinden van
oude, nieuwe en bestaande paden en routes
• ontwikkelen zwemwater / zwemplekken
• ontwikkelen voorzieningen voor toeristen, oa.
aanlegplekken voor boten en hellingen
ontwikkelen aanlegplekken voor de boten van voor
bewoners verbeteren sociale veiligheid, oa.
rond de sportvelden en langs enkele fietsroutes
• fiets- en wandelveilighied verbeteren.
•
omgang met de gevolgen van de aardbevingen
4. Bouwen aan een duurzame omgeving
• inpassing duurzame energie-initiatieven, met
aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van de
omgeving
• aandacht voor rechtvaardige duurzaamheid
bouwen aan duurzame coalities
• benutten kansen voor circulariteit (afval voor de
een als grondstof voor de ander, restwarmte en
reststoffen benutten in plaats van weggooien of
laten verdwijnen)
• het
voortbouwen
op
successen
zoals:
de uitwisseling van restwarmte tussen
FrieslandCampina en het zwembad)
• stimuleren en maatschappelijk verantwoord
ondernemen
De projectgebieden die zich aftekenden waren:
•
•
•
•
•

Westerdijkshorn/Ter Laan
FrieslandCampina
Spoorzone
Groene Long
Sportvelden

Ook was het nu mogelijk de kaart gebiedsidentiteit
om de Noord te maken.
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8.

Legenda
Bebouwing:
Silhouetbepalende gebouwen
R

A

Rijksmonumenten

Archeologische monumenten

Karakteristieke gebouwen
Gebouwen
Structuurbepalende bebouwingslijn

IJsbaan terrein
Begeleidende bebouwingslijn

Groen:
Bos

Erf

7.

Dorpsgroen

Woldijk

Solitaire boom
Laan

1

Infrastructuur:
Spoorlijn

Zevenbruggetjesp
Weg/fietspad/wandelpad

Watergang

2

Voorzieningen:

6.
Dorpsvoorzieningen

Sportvoorzieningen

Overig:
KV- leiding
Windenergie
Karakteristieke zichten

N

NAM-locatie

Stations - Koffiehu

Waterzuivering

1.

Identiteitskaart van Bedum 2.

3.

4.

5.

*Zie een grotere versie op A3

Boterdiep

Boterdiep
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Zwembad

Walfriduskerk

Zuivelfabriek

Participatie | WAARDERING
Nu vele voorstellen een plek hadden gekregen was het
tijd voor de volgende stap, gericht op het draagvlak.
Nadat alle inbreng uit de vorige sessies was verwerkt
werden de Bedumers nogmaals uitgenodigd. Ditmaal
om de resultaten te komen bekijken en een waardering
uit te spreken. Hiervoor had de gemeente met haar
adviseurs een waarderingstechniek gekozen aan
de hand van stickers. Alle deelnemers kregen en
beperkt aantal groene (positieve waardering), oranje
(twijfel) en rode stickers (negatieve waardering). Zo
konden alle deelnemers hun waardering aangeven
per voorstel of cluster van voorstellen. Het was geen
probleem als deelnemers op deze avond voor het eerst
langskwamen. Ieders waardering telde even zwaar. Hier
en daar kwamen mensen stickers tekort. Daar waar

extra stickers werden geplakt werd doorgevraagd over
het waarom. Ook dit is meegenomen. De waardering
en gesprekken tijdens deze sessie gaven veel inzicht in
het draagvlak voor de thema’s en voorstellen.
Alle inbreng is gebundeld in hoofdstuk twee. De
kaarten in hoofdstuk twee geven overzicht. In
de daaropvolgende groslijst staan alle separate
voorstellen, hoever het voorstel is gevorderd (idee,
initiatief of al een plan), de publieke waardering en de
mate waarin het voorstel aansluit bij vigerend beleid.
Dit laatste zegt iets over de mogelijke eenvoud en/of
snelheid waarmee het voorstel door de besluitvorming
van gemeente en/of provincie zou kunnen komen.

Oogstkaart
*Zie de overige oogstkaarten in de bijlage
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Overzichtskaart

RONDJE OM DE
NOORD

Rondje om de Noord | SCHEMA
In hoofdstuk twee zijn alle bestaande plannen en
ontwikkelingen en de nieuwe voorstellen uit het
participatieproces samengebracht op kaarten. We
onderscheiden een overzichtskaart en meerdere
gebiedskaarten met projecten. Deze projecten
kunnen bestaan uit een of meerdere voorstellen.
De groslijst geeft een totaalbeeld van alle
voorstellen, met per voorstel een beschrijving
en waardering. Om overzicht te bieden van alle
opbrengsten uit het Rondje Rand hebben de
producten in een schema getekend.

Gebiedskaart

Samenvattend zijn dit de producten:
•
•
•

Overzichtskaart gebieden
Gebiedskaarten met projecten (projecten
bestaan uit een of meerdere voorstellen)
De separate voorstellen zijn opgesomd en
toegelicht in de groslijst

Groslijst
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Projectenkaarten

FrieslandCampina
Westerdijkshorn/Ter Laan

Uitbreiding
FrieslandCampina
Veilige wegen

Directe omgeving

Duurzame Dialoog

Spoorzone
Oude Ae

Westerdijkshorn

Duurzaam
buitengebied

Ommetje
Ter Laan

Ommetje
Westerdijkshorn

Groene Long
Parken en
verblijfsplekken

Station en
spoorgebied

Sportvelden

Boterdiep WZ

Groene Long

Sociale veilgheid
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Rondje om de Noord | GEBIEDSKAART

Westerdijkshorn / Ter Laan

FrieslandCampina

Spoorzone

Sportvelden

Groene Long

Rondje om de Noord | 22-03-2018

36

37

Rondje om de Noord | 22-03-2018

GEBIEDSKAARTEN MET
INGEBRACHTE INITIATIEVEN

RONDJE OM DE
NOORD

Rondje om de Noord | WESTERDIJKSHORN / TER LAAN
Oude Ae			

De projecten die langs of in de buurt van de Oude Ae gelegen zijn.
A.1
A.2

blz.

53
54
55

Fiets en voetpad aanleggen Oude Ae
Natuurlijke oevers Oude Ae

Duurzaam buitengebied

56

De projecten die als uitgangspunt het verduurzamen van de energieopwekking in het buitengebied van Bedum
hebben.

A.3
A.4
A.5

Onderzoek duurzame energie opwekken
Versterken weidevogelbestand
Realisering coöperative invulling zonneveld
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Ommetje Westerdijkshorn

62

A.7

65

De projecten gelegen aan het ommetje Westerdijkshorn.
Ommetje Westerdijkshorn

Ommetje Ter Laan

De projecten gelegen aan het ommetje Ter Laan-Zevenbruggetjespad.
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A.9
A.10
A.11
A.12
A.13
A.15
A.16
A.18
A.20
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73
74
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78
81
83

Zevenbruggetjespad
Dobbe als rustplaats
Meerdere rustplaatsen
Meerdere picknickbankjes
Avontuurlijke speeltoestellen
Bemaaiing voetpad Ketellaan
Wolddijk-oost heraanleggen
Weg aanleggen voor aansluiting tussen Ter Laan en Rondweg
Wandelroute bouwweg verbeteren
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Rondje om de Noord | FRIESLANDCAMPINA
Uitbreiding FrieslandCampina

blz.

•

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

86
88
89
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92
93
94

Fietsbrug Boterdiep
Aanleg meanderend voetpad aan westzijde van de weg Ter Laan
Natuurlijke afkopppeling water
Opzetten duurzaamheidsdialoog
Karakteristieke zichten behouden bij uitbreiding
Groene variant beeldskwaliteitplan uitbreiden
Bushalte behouden bij uitbreiding

Veilige wegen

96

De projecten die als uitgangspunt hebben om de dorpsentree van Bedum verkeersveilig in te richten.

B.9
B.10
B.11
B.12

99
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Veilige dorpsentree’s
Aanleg knip in Lageweg
Aanleg stoep bij bushalte
Aanleg kind en rollator vriendelijke routes

Directe omgeving

104

B.14
B.15

107
108

De projecten in de directe omgeving van het farbrieksterrein van FrieslandCampina.
Notarisbosje behouden
Anticiperen op kap bestaande populieren

Duurzame dialoog

110

B.16
B.17
B.18

112
113
114

De projecten die zich richten op een samenwerking tussen FrieslandCampina en het dorp als het gaat om concepten
als duurzaamheid en circulariteit.
Kansen voor circulariteit (afval, energie, economie, enz.)
Onderzoek warmtenetten vanuit Frie slandCampina
Educatie over duurzaamheid
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Rondje om de Noord | SPOORZONE
Parken en verblijfsplekken

Het idee is om de ‘spoortleegte’ tussen het dorp, het fabrieksterrein en Westerdijkshorn in te
richten als parkstructuur.

C.1
C.2

blz.

118
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Parkstructuur spoorleegte
Speel - sporttoestellen Uilenest

Station en spoor gebied

122

C.5

126

De projecten die in directe nabijheid liggen van het huidige treinstation.
Veilig wandelpad naar station
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Rondje om de Noord | SPORTVELDEN
Sociale veiligheid

blz.

De projecten ten behoeve van de sociale veiligheid om en nabij de sportvelden.
D.1
D.2
D.4

Duurzaam opschonen groen sportvelden en verlichting voor sociale veiligheid
Eco-vriendelijke verlichting
Onderhoud blijven plegen bij het hertenkamp
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Rondje om de Noord | GROENE LONG
Boterdiep WZ

De projecten die het Boterdiep WZ als onderlegger hebben en deze veiliger en leefbaarder
maken voor weg- en waterweggebruiker, en directe aanwonenden.
E.1
E.2
E.3

Aanlegplaatsen
Boterdiep WZ herinrichten als fietsstraat
Iniatieven opstarten cooperatief zonne-energie

Groene Long

Blz

138

140
141
142
144

De projecten die de Groene Long als structuur versterken, zowel programmatische als ecologisch.
E.5
E.6
E.7
E.9
E.10
E.12
E.16

146
147
148
150
151
153
157

Geen bebouwing toelaten
Programmatische gebiedsontwikkeling
Aanleg van (bloten) voeten pad
Ecologisch gebiedsontwikkeling
Natuurlijke en biodiverse oevers
Insectenhotels
Op groen onderhoud anticiperen

Rondje om de Noord | 22-03-2018

44

45

Rondje om de Noord | 22-03-2018

GROSLIJST VAN DE
VOORSTELLEN

GROSLIJST | LEGENDA
Begeleidend schrijven
De volgende pagina’s zijn een opsomming van ideeën,
initiatieven en projecten die zijn opgehaald tijdens de
inloopmarkten Rondje om de Noord. Om het document
te structureren zijn er vijf projectgebieden te
onderscheiden. In de verdere uitvoering is het hierdoor
makkelijker concretere gebiedsvisies en opdrachten
voor deze deelgebieden te schrijven. De deelgebieden
zijn respectievelijk: Westerdijkshorn/Ter Laan, Gebied
FrieslandCampina, Spoorleegte, Sportvelden en
Groene Long. Onder ieder van deze gebieden zijn
thema’s te vinden
Per gebied zijn ideeën, initiatieven en projecten te
onderscheiden. U leest dit document als volgt.
Ieder deelgebied wordt voorafgegaan door een
overzichtskaart met daarop de ideeën, initiatieven
en projecten schematisch ingetekend. Vervolgens is
per idee, initiatief of project een pagina besteed aan
een omschrijving en argumentatie waarom het idee,
initiatief of project wel of niet kan rekenen op verdere
uitvoering. Tevens is met iconen aangegeven of het idee
overeenkomt met de publieke opinie, of het idee vaak
of weinig is genoemd en/of het idee overeenkomstig
is met beleidsdoelstellingen (zie legenda op de
rechter pagina). U kunt per plan een referentiebeeld
vinden die een sfeerimpressie moet geven evenals
een detailaanduiding op de overzichtskaart met een
schematische intekening.
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Types
Het plan is te omschrijven als een idee
Een idee heeft nog nauwelijks concrete uitwerking
Het plan is te omschrijven als een initiatief
Het iniatief zit in een fase waarbij verschillende partijen tot een
consensus zijn gekomen
Het plan is te omschrijven als een project
Er zijn reeds plannen gemaakt om het plan uit te voeren. Of er
zijn al delen van het plan uitgevoerd
Publieke opinie
Het plan is positief ontvangen tijdens de inloopmarkt op 29 november 2018
Men twijfelt nog over het plan tijdens de inloopmarkt op 29 november 2018
Het plan is negatief ontvangen tijdens de inloopmarkt op 29 november 2018

Het idee komt overeen met algemene
publieke opinie
Er is twijfel of het idee overeen komt
met algemene publieke opinie

Het idee komt nauwelijks overeen met
algemene publieke opinie

Het idee is vaak genoemd tijdens
inloopmarkten

Het idee is weinig genoemd tijdens
inloopmarkten

Overeenkomstig met het beleidsdoelstellingen
Het idee komt overeen met
beleidsdoelstellingen

Niet bekend of het idee oevereen komt
met beleidsdoelstellingen

Het idee komt niet overeen met
beleidsdoelstellingen
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GROSLIJST | WESTERDIJKSHORN

Rondje om de Noord | 22-03-2018
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Westerdijkshorn / Ter Laan

PROJECT:
OUDE AE

GROSLIJST | WESTERDIJKSHORN / TER LAAN
A.1 Fiets en voetpad aanleggen Oude Ae

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Het
idee
om
voet/fietspaden
vanuit
Westerdijkshorn richting en langs de Oude Ae
en Sauwerd aanleggen/uit te breiden bestaat al
langer. Dit project kan op positieve reacties rekenen
vanuit de bewoners van Bedum. Tevens wordt het
ommetje Westerdijkshorn hiermee verbonden
met interregionale voet- en fietspaden, waardoor
het ook een niveau van betekenis krijgt voor
buurtgemeenten. Daarnaast past het idee om het
(regionale) voet- en fietsnetwerk uit te breiden in
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het landschapsplan 380kV. Echter moet er wel
contact worden gezocht met de grondeigenaren
om verdere planvorming mogelijk te maken. Dit
tezamen leidt ertoe dat het idee om het voet- en
fietsnetwerk langs en richting de Oude Ae past
binnen het Rondje om de Noord.
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GROSLIJST | WESTERDIJKSHORN / TER LAAN
A.2 Natuurlijke oevers Oude Ae

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Projectomschrijving en argumentatie
Naast het idee om fiets- en voetpaden aan te
leggen richting en langs de Oude Ae zijn er reeds
projecten geïnitieerd of uitgevoerd om de oevers
van de Oude Ae natuurlijk te ontwikkelen. Uit het
Rondje om de Noord blijkt dat men graag ziet
dat dit verder wordt doorgetrokken. Er ligt dus
een kans om deze twee projecten integraal uit te
voeren. Tevens kan dit worden opgenomen in het
landschapsplan 380kV. Dit tezamen leidt ertoe dat
het idee om de oevers van de Oude Ae natuurlijk te

ontwikkelen past binnen het Rondje om de Noord.
Het uitvoeringsproces kan evenwijdig lopen aan
de ontwikkeling van de voet- en fietspaden, maar
dit hoeft niet.
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Westerdijkshorn / Ter Laan

PROJECT:
DUURZAAM
BUITENGEBIED

GROSLIJST | WESTERDIJKSHORN / TER LAAN
A.3 Onderzoek duurzame energie opwekken

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Initiatiefomschrijving en argumentatie
Met de landelijke opgave voor energietransitie in
het achterhoofd werden tijdens de inloopmarkten
diverse ideeën met betrekking tot het opwekken
van groene stroom geopperd. Allereerst
kwam men met het initiatief om de duurzame
dialoog aan te gaan met multinationals zoals
FrieslandCampina. Zon, wind en biomassa
wisselen elkaar af in een duurzaam netwerk van
Bedum. Concrete opties die werden voorgesteld
waren Wilgentenenbosjes en EAZ-parken nabij
de NAM-locatie ten westen van Bedum, en een
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zonneveld nabij FrieslandCampina (zie plan A.5).
Hieraan kunnen ommetjes gekoppeld worden
richting Westerdijkshorn. Dit vergt qua koppeling
van netwerken, planvorming en zoekgebieden nog
wel verder onderzoek. Echter biedt het wel een
mooie kans om het Rondje om de Noord ook in het
kader van de energietransitieopgave te bekijken.
Tevens kan de samenwerking worden gezocht met
het burgerinitiatief Duurzaam Westerdijkshorn.
Hierdoor wordt dit initiatief wel opgenomen als
verder onderzoekstraject.
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GROSLIJST | WESTERDIJKSHORN / TER LAAN
A.4 Versterken weidevogelbestand

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Initiatiefomschrijving en argumentatie
Het project om de weidevogelbestanden te
versterken is niet enkel toe te kennen aan het
projectgebied Westerdijkshorn. Het is evengoed
van toepassing op Ter Laan en de wijdere omgeving.
Concreet stelt men voor educatieve programma’s
te starten i.s.m. vogel- en natuurorganisaties
en scholen. Daarnaast kunnen projecten zoals
de ontwikkeling van natuurlijke oevers van
verschillende waterwegen en vogelbosjes hieraan
bijdragen (zie plannen A.2 en A.17).

59

Rondje om de Noord | 22-03-2018

GROSLIJST | WESTERDIJKSHORN / TER LAAN
A.5 Realisering zonneveld

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Initiatiefomschrijving en argumentatie
Met de landelijke opgave voor energietransitie in
het achterhoofd werden tijdens de inloopmarkten
diverse ideeën met betrekking tot het opwekken
van groene stroom geopperd. Allereerst
kwam men met het initiatief om de duurzame
dialoog aan te gaan met multinationals zoals
FrieslandCampina. Is het in Bedum mogelijk
een energiepark te realiseren zoals Saerbeck
in Duitsland? Zon, wind en biomassa wisselen
elkaar af in een duurzaam netwerk van Bedum.
Er ligt een concrete aanvraag om een zonneveld
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te plaatsen op de gronden van fam. Bos. Men
staat open om hieraan een coöperatieve invulling
te geven i.s.m. bewoners van Bedum. Eveneens
vergt dit een landschappelijke inpassing. De
gemeente Bedum is in samenwerking met haar
toekomstige fusiegemeentes (Hogeland) bezig
met het schrijven van het zonneveldenbeleid.
Tot die tijd worden aanvragen on hold gehouden.
Dit initiatief vergt dus nog verdere uitwerking en
bestuurlijke beslissingen buiten het Rondje om de
Noord.
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GROSLIJST | WESTERDIJKSHORN / TER LAAN
A.6 Vergunning EAZ molentje

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Initiatiefomschrijving en argumentatie
Er ligt een aanvraag in Ter Laan voor de bouw van
een privé-EAZ molentje. Vergunningstechnisch
voldoet deze aanvraag aan de randvoorwaarden
van de gemeente. Het betreft hier een privéaanvraag. Dit betekent een zakelijke relatie
tussen aanvrager en gemeente. Hierdoor valt dit
initiatief buiten de scope van het Rondje om de
Noord.
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Westerdijkshorn / Ter Laan

PROJECT:
OMMETJE
WESTERDIJSKHORN

Rondje om de Noord | 22-03-2018

64

GROSLIJST | WESTERDIJKSHORN / TER LAAN
A.7 Ommetje Westerdijkshorn

Types

Een idee

Een initiatief

Score

Een project

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Het idee om het ommetje Westerdijkshorn
te verbeteren door verschillende afstanden
mogelijk te maken is vaak genoemd tijdens de
inloopmarkten. Vooral mensen uit Uilenest en
Westerdijkshorn lopen dit ommetje graag. Echter
zijn er op dit moment weinig zitgelegenheden,
alternatieve rondjes en zou men graag een voetpad
willen zien parallel aan de Oude Dijk. Hier kan de
combinatie worden gezocht met een eventueel
gebied EAZ-molentjes. Eveneens is het mogelijk
verdere ontwikkelingen uit te voeren in het kader

van het landschapsplan 380kV. Hierdoor kan het
idee om het ommetje Westerdijkshorn verder te
ontwikkelen een integraal deel worden van het
Rondje om de Noord.
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Westerdijkshorn / Ter Laan

PROJECT:
380-KV LEIDING
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GROSLIJST | WESTERDIJKSHORN / TER LAAN
A.8 380-KV leiding onder de grond

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Initiatiefommschrijving en argumentatie
Al langer ligt het initatief van bewoners om de
380 kV-leiding onder de grond te leggen. Helaas
ligt deze optie buiten de scope van het project.
Beslissingen over de uitvoering van de 380 kVleiding (boven of ondergronds) en over het tracé
worden door het Rijk genomen. Het wordt daarom
ook niet opgenomen als project in het Rondje om
de Noord.
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Westerdijkshorn / Ter Laan

PROJECT:
OMMETJE TER LAAN

GROSLIJST | WESTERDIJKSHORN / TER LAAN
A.9 Zevenbruggetjespad

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Het Zevenbruggetjespad is een van de meest
gewaardeerde elementen van Bedum. Het idee
dit pad dan ook verder te ontwikkelen kan dus
op veel positieve reacties rekenen. Tijdens de
inloopmarkten Rondje om de Noord is veel
geschetst op het Zevenbruggetjespad en men
komt tot de conclusie dat het mooi zou zijn om
diverse afstanden te kunnen maken. Een van 5km,
10km en 15km. Aan dit pad kunnen dan diverse

Rondje om de Noord | 22-03-2018

andere paden worden gekoppeld (Westerdijkshorn,
Ketelpad enz.) en rustplekken, zoals de dobbe
nabij Ter Laan 35. De historische loop behouden/
terugbrengen in het Zevenbruggetjespad is
eveneens een idee, al realiseert men dat dit lastig
wordt door de huidige verkaveling. Verder ontwerp
is dus gewenst en het is daarom ook opgenomen
in het Rondje om de Noord.
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GROSLIJST | WESTERDIJKSHORN / TER LAAN
A.10 Dobbe als rustplaats

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Op de aangegeven plaats (nabij Ter Laan 35) op
de kaart ligt een oude dobbe (een poel zonder
aan- en afvoer en tevens een archeologisch
monument). De bewoners van Ter Laan 35
hebben aangegeven dat bij een uitbreiding van
het Zevenbruggetjespad deze kan fungeren als
rustplaats met picknickbankje enz.
Dit wordt
gezien als leuke toevoeging tot het project:
Uitbreiding Zevenbruggetjespad (A.9) en kan als
integraal onderdeel van het Rondje om de Noord
worden opgenomen.
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GROSLIJST | WESTERDIJKSHORN / TER LAAN
A.11 Meerdere rustplaatsen (algemeen)

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
In het verlengende van het idee om het
Zevenbruggetjespad verschillende afstanden te
laten maken werd tijdens de inloopmarkten vaak
het idee geopperd om meerdere rustplaatsen
en programma te koppelen. Verdere uitwerking
moet laten blijken op welke specifieke plaatsen
een rustplaats kan worden gecreëerd. Het idee
wordt daarom wel meegenomen in het Rondje om
de Noord.
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GROSLIJST | WESTERDIJKSHORN / TER LAAN
A.12 Meerdere picknickbankjes

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
In het verlengende van het idee om
het
Zevenbruggetjespad verschillende afstanden te
laten maken werd tijdens de inloopmarkten vaak
het idee geopperd om meerdere picknickplaatsen
en programma te koppelen aan het pad. Verdere
uitwerking moet laten blijken op welke specifieke
plaatsen een picknickplaats kan worden gecreëerd.
Het idee wordt daarom wel meegenomen in het
Rondje om de Noord.
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GROSLIJST | WESTERDIJKSHORN / TER LAAN
A.13 Avontuurlijke speeltoestellen

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
In het verlengende van het idee om het
Zevenbruggetjespad verschillende afstanden te
laten maken werd tijdens de inloopmarkten het
idee geopperd om avontuurlijke speelelementen
te koppelen aan het pad. Verdere uitwerking moet
laten blijken op welke specifieke plaatsen een
avontuurlijke speelplek kan worden gecreëerd
en of dit idee uberhaupt gewenst is. Het idee
wordt daarom wel meegenomen in het Rondje om
de Noord, maar daadwerkelijke realisatie dient
verder te worden onderzocht.
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GROSLIJST | WESTERDIJKSHORN / TER LAAN
A.14 Zwemvijver

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Men zou graag in de vijver Ter Laan 4 willen
zwemmen. Echter twijfelt de gemeente of dit
idee kan rekenen op acceptatie door de directe
omwonenden vanwege mogelijk overlast.
Daarnaast kan de kwaliteit van het water om te
mogen zwemmen niet gegarandeerd worden.
Hierdoor valt dit plan buiten het Rondje om de
Noord.
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GROSLIJST | WESTERDIJKSHORN / TER LAAN
A.15 Bemaaiing voetpad Ketellaan

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en omschrijving
Een al langer bestaand idee is het plan om het
voetpad Ketellaan richting Rodeschool
aan
te leggen door middel van bemaaiing. Dit
zou eveens een alternatieve afstand van het
Zevenbruggetjespad kunnen zijn. Echter moet in
verdere planvorming wederom contact worden
gezocht met de eigenaar van de gronden. Wel
wil men zich hiervoor inzetten. Daarom wordt dit
idee opgenomen in het Rondje om de Noord.
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GROSLIJST | WESTERDIJKSHORN / TER LAAN
A.16 Wolddijk-oost heraanleggen

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Initiatiefomschrijving en argumentatie
In het kader van de cultuurhistorische waarde is
het idee geopperd om het meest oostelijke deel
van de Wolddijk weer in originele staat terug te
brengen. Dit idee kwam van de bewoners van
Ter Laan 35. Eventuele verdere uitwerking van
dit initiatief kan opgenomen worden binnen de
projectlijst van Rondje om de Noord, maar dient
in overleg te gaan met de bewoners en eigenaren
van de gronden.
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GROSLIJST | WESTERDIJKSHORN / TER LAAN
A.17 Vogelbosje

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Initiatiefomschrijving en argumentatie
Tijdens de inloopmarkten (en al eerder) bracht
men het idee naar voren om een bevingsbosje
te plaatsen op de kavel van het eerste ingestorte
huis ten gevolge van de bevingen. Echter wordt
hier door verschillende partijen negatief op
gereageerd. Wel met een kanttekening. Men vindt
een bevingsbosje geen goed idee. Het aanplanten
van bomen op de kavel van het ingestorte huis
ten behoeve van vogels kan wel. Het gaat erom
dat een ‘monument’ niet nodig en gewenst is.
Hierdoor valt het buiten het Rondje om de Noord.
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GROSLIJST | WESTERDIJKSHORN / TER LAAN
A.18 Weg aanleggen voor aansluiting Ter Laan en Rondweg

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
De bewoners van weg Ter Laan gaven aan dat
zij graag aansluiting willen hebben op de nieuwe
rondweg. De planuitwerking van de rondweg
voorziet hier niet in, omdat het om weinig
aanwonenden gaat. Voor het langzame verkeer
worden alternatieven onderzocht. Hierdoor valt
het buiten het Rondje om de Noord.
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GROSLIJST | WESTERDIJKSHORN / TER LAAN
A.19 Kano verbinding

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Bezoekers van de inloopmarkten gaven aan
graag een kanoverbinding met aanlegplaatsen
door Ter Laan 4 te willen. Echter zijn er eerdere
initiatieven door de gemeente Bedum en anderen
gerealiseerd die nooit op veel gebruik konden
rekenen. Hierdoor komt dit idee buiten de
projectlijst van het Rondje om de Noord te vallen.
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GROSLIJST | WESTERDIJKSHORN / TER LAAN
A.20 Wandelroute bouwweg aanleggen

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Tijdens gesprek genoemd, niet
kunnen testen op scores

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Nadat de bouwwerkzaamheden in Ter Laan 4 zijn
voltooid zou men de huidige ‘bouwweg’ graag
in goede staat zien terugkeren en uitsluitend
toegankelijk maken voor voetgangers. De
bouwweg ligt er tijdelijk met een tijdelijke
vergunning. Het eigendom berust bij de agrariër.
Het huidige schelpenpad achter de woningen
wordt als voldoende geacht voor voetgangers
door de gemeente, waardoor dit idee buiten het
Rondje om de Noord komt te vallen.
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GROSLIJST | FRIESLANDCAMPINA
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FrieslandCampina

PROJECT:
UITBREIDING
FRIESLANDCAMPINA

GROSLIJST | FRIESLANDCAMPINA
B.1 Fietsbrug Boterdiep

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Projectomschrijving en argumentatie
De fietsbrug over het Boterdiep ter hoogte van
Wroetende Mol is een project dat vaak genoemd
is tijdens de inloopmarkten Rondje om de Noord.
Tevens kan dit project op positieve reacties
rekenen vanuit de bevolking dankzij de 14 groene
stickers die zijn geplakt. Mensen zien dit project
als integraal deel bij de eventuele uitbreiding
van FrieslandCampina. Daarnaast ziet men dit
project als onderdeel van het aaneensluiten
van de ommetjes Zevenbruggetjespad -
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Westerdijkshorn. Vanuit FrieslandCampina kan
eveneens op medewerking worden gerekend.
We kunnen dus stellen dat bij de uitbreiding van
FrieslandCampina een dergelijke samenwerking
tussen gemeente, FrieslandCampina en bewoners
kan ontstaan. Dit project kan voor de realisatie van
FrieslandCampina eveneens worden uitgewerkt
redeneert de gemeente.
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GROSLIJST | FRIESLANDCAMPINA
B.2 Aanleg meanderend voetpad

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Ter compensatie van de eventuele uitbreiding van
FrieslandCampina is door de bewoners geopperd
om een meanderend voetpad aan te leggen door
het nieuwe uitloopgebied ten oosten van de
nieuwe loop van het Boterdiep. Dit voetpad kan
de connectie zijn tussen wijk Ter laan en weg Ter
laan. De kansen om dit pad aan te leggen kunnen
eveneens i.s.m. FrieslandCampina en fam. Bos
worden gedaan. Als onderdeel van participatie bij
het beeldkwaliteitsplan kan hier verder op worden
geschetst.
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GROSLIJST | FRIESLANDCAMPINA
B.3 Natuurlijke afkoppeling water

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Volgend uit idee B.2 wordt door de bewoners
geopperd om het hemelwater op het terrein van
FrieslandCampina natuurlijk en/of vertraagd
af te koppelen. Vertraagde en natuurlijke
waterafkoppeling kan ook een zichtbaar element
worden langs het te verleggen Boterdiep. De
relatie met het meanderede voet/vlonderpad kan
op deze manier gezocht worden. Hierdoor wordt
dit waterafkoppelingsproject meegenomen in de
projectlijst Rondje om de Noord.

Rondje om de Noord | 22-03-2018

90

GROSLIJST | FRIESLANDCAMPINA
B.4 Opzetten duurzaamheidsdialoog

Types
Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Projectomschrijving en argumentatie
Men heeft aangegeven tijdens de inloopmarkten
dat men graag meepraat over de uitwerking van het
beeldkwaliteitsplan uitbreiding FrieslandCampina.
Thema’s die men aandraagt in relatie tot het
beeldkwaliteitsplan zijn duurzaamheidsopgaves,
zichten, positionering enz. FrieslandCampina
heeft
aangegeven
meeschetsavonden
te
organiseren waar men mee kan gaan praten en
tekenen aan het beeldkwaliteitsplan.
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GROSLIJST | FRIESLANDCAMPINA
B.5 Karakeristieke zichten behouden bij uitbreiding

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Men heeft aangegeven tijdens de inloopmarkten
dat men graag meepraat over de uitwerking
van
het
beeldkwaliteitsplan:
‘uitbreiding
FrieslandCampina’. Een van de voorgestelde
‘beeldkwaliteiten’ die werd genoemd is om de
nieuwe fabriek zo te positioneren dat deze vanuit
Onderdendam minimaal het zicht belemmerd op
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de Walfridustoren. Echter is het volledig open
houden van de huidige zichtlijn onmogelijk.
Inpassingen van de nieuwe fabriek en zichtlijnen
worden verder uitgewerkt in het participatietraject
van het beeldkwaliteitsplan.
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GROSLIJST | FRIESLANDCAMPINA
B.6 Groene varianten in beeldkwaliteitsplan uitbreiding FrieslandCampina

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Men heeft aangegeven tijdens de inloopmarkten
dat men graag meepraat over de uitwerking van het
beeldkwaliteitsplan uitbreiding FrieslandCampina.
Een van de voorgestelde ‘beeldkwaliteiten’ die
werd genoemd is om de nieuwe fabriek ‘groen’ in
te kleden. Dit betekent niet (alleen) dat rondom
de fabriek bomen worden geplant. Maar dat de

gevel van de fabriek ook groen ingekleed wordt.
Op deze manier kan de gevel van de fabriek
bijdragen aan Co2-reductieopgave. Het idee
wordt hiermee dus opgenomen in het Rondje om
de Noord en in het verdere participatietraject van
het beeldkwaliteitsplan.
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GROSLIJST | FRIESLANDCAMPINA
B.7 Bushaltes behouden bij uitbreiding

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Aangezien het Boterdiep wordt verlegd, wordt de
weg en daarmee de bushaltes ook verlegd. Men
heeft aangegeven dat de bushaltes die nu aan
FrieslandCampina gelegen zijn graag te willen
behouden. Dit is geen project, maar eerder een
notitie om mee te nemen wanneer het Boterdiep
daadwerkelijk is verlegd. Daarmee is het wel
onderdeel van de projectlijst Rondje om de Noord.
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FrieslandCampina

PROJECT:
VEILIGE WEGEN

GROSLIJST | FRIESLANDCAMPINA
B.8 Bredere fietspaden

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Tijdens gesprek genoemd, niet
kunnen testen op scores

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Tijdens de inloopmarkten Rondje om de
Noord is een aantal keer het idee geopperd
om de fietsverbindingen richting Winsum en
Onderdendam te verbreden. Dagelijks maakt
schoolgaande jeugd veel gebruik van deze
(fiets-)paden. Volgens een aantal bewoners
leidt dit op sommige plaatsen tot opstoppingen
en/of gevaarlijke situaties. Echter valt het
vebreden van de fietspaden ten noorden
van het FrieslandCampina-terrein en het
recreatieve fietspad langs de Oude Ae buiten
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de overeenstemming met beleid en buiten de
strooiroute. Tevens wordt er in de toekomst
een knip in de Lageweg voorzien en wordt de
spoorwegovergang bij Ter Laan enkel nog maar
toegankelijk voor fietser en voetganger, waardoor
men verwacht dat beide routes minder druk gaan
worden. Hierdoor komen wij tot de conclusie dat
het verbreden van de fietspaden niet binnen de
projectlijst van Rondje om de Noord valt. Wel zet
de gemeente zich in om fietsroutes in de toekomst
blijvend te onderhouden.
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GROSLIJST | FRIESLANDCAMPINA
B.9 Veilige dorpsentree’s

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Tijdens de inloopmarkten Rondje om de Noord is
sterk naar voren gekomen dat de dorpsentree‘s
van Bedum als onveilig worden ervaren.
Sluipverkeer en te hard rijdende auto’s zijn hier
de oorzaak van. Men oppert het idee om bij de
dorpsentree‘s verkeersremmende maatregelen
te nemen. Dit kunnen versmallingen in de weg
zijn, maar ook visuele ingrepen zoals bomenrijen
waardoor de automobilist trager gaat rijden.
Tevens is dit een opgave om mee te nemen bij
de eventuele uitbreiding van FrieslandCampina

en het verleggen van het Boterdiep en Boterdiep
WZ. Hierdoor komen wij tot de conclusie dat
snelheidsremmende
maatregelen
aan
de
dorpsentree’s ten goede komen ten aanzien van
de noordelijke rand van Bedum en dus opgenomen
wordt in de projectlijst Rondje om de Noord.
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GROSLIJST | FRIESLANDCAMPINA
B.10 Aanleg knip in Lageweg

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Volgend uit het idee om dorpsentree ‘s veiliger te
maken wordt eveneens het idee geopperd om een
knip in de Lageweg te voorzien. Men stelt dit voor
om sluipverkeer over de Lageweg tegen te gaan.
Bewoners van de Lageweg en de stationsomgeving
staan positief tegenover dit idee en vinden het
niet erg om een stukje om te rijden in ruil voor een
rustigere en veiligere omgeving. Hierdoor wordt
het idee opgenomen in het Rondje om de Noord.
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100

GROSLIJST | FRIESLANDCAMPINA
B.11 Aanleg stoep bij bushaltes

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Op dit moment is er geen stoep aanwezig bij de
bushaltes aan FrieslandCampina. Bij een eventuele
uitbreiding van FrieslandCampina en het het
verleggen van het Boterdiep wordt door mensen
gevraagd wel een stoep aan te leggen. Dit idee
kan opgenomen worden in het gebiedsbudget
van FrieslandCampina bij de uitbreiding van de
fabriek. Hierdoor wordt het project als onderdeel
gezien van het Rondje om de Noord.
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GROSLIJST | FRIESLANDCAMPINA
B.12 Aanleg kindvriendelijke en rollatorvriendelijke routes

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Het Boterdiep WZ aan FrieslandCampina kent geen
stoepen. Deze zijde wordt eveneens als onveilig
ervaren voor kinderen en mindervaliden. Tijdens
de inloopmarkten is een aantal keer aangegeven
om langs het Boterdiep kindvriendelijke en
rollatorvriendelijke routes aan te leggen. Door de
aanleg van een fiets- voetbrug ter hoogte van de
Wroetende Mol wordt er een betere en veiliger
route geboden (zie project B.1 & B.2). Het verlegde
Boterdiep Wz wordt afgesloten voor voetgangers
en fietsers. Op alle andere voetpaden zal de
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gemeente zich blijvend inzetten deze zo kinden rollatorvriendelijk mogelijk te houden en
ontwerpen.
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FrieslandCampina

PROJECT:
DIRECTE OMGEVING

GROSLIJST | FRIESLANDCAMPINA
B.13 Woning bouwen nabij de paardenstal aan de Wroetende Mol

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Tijdens gesprek genoemd, niet
kunnen testen op scores

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Initiatiefomschrijving en argumentatie
Tijdens een van de inloopmarkten werd het idee
geopperd om een woning nabij de paardenstal
aan de Wroetende Mol te bouwen. Dit is echter
een privéaangelegenheid en valt daarom buiten
de scope van het Rondje om de Noord. Tevens,
nieuwe woningen toevoegen in het buitengebied,
op locaties zonder woonbestemming past niet
binnen het beleid.
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GROSLIJST | FRIESLANDCAMPINA
B.14 Notarisbosje behouden

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Tijdens de inloopmarkten is nadrukkelijk naar
voren gekomen dat bewoners van de Lageweg
het Notarisbosje graag willen behouden. Ook bij
een eventuele uitbreiding van FrieslandCampina.
Men ziet dit bosje als buffer tussen de fabriek
en het open landschap. Dit plan is niet als
zodanig project op te nemen. Wel als notitie
voor FrieslandCampina in de toekomst en mee
te nemen in het participatieproces van het
beeldskwaliteitsplan.
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GROSLIJST | FRIESLANDCAMPINA
B.15 Anticiperen op kap bestaande populieren l

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Initiatiefomschrijving en argumentatie
Aan de zuidzijde van FrieslandCampina staan
Populieren. Populieren hebben de eigenschap
snel te groeien maar ook snel oud te worden,
waardoor ze gekapt moeten worden. Om de
fabriek zoveel mogelijk uit het zicht te blijven
houden stellen bewoners van Bedum voor om
tijdig te anticiperen op eventuele kap door nieuwe
bomen te planten. Men stelt eveneens voor dat
dit i.s.m. scholen kan, zodat hier een ecologisch
educatieprogramma aan gehangen kan worden.
Deze combinatie van initiatieven bevorderen een
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duurzaam bomenbestand in de rand en zijn dus
relevant voor de projectlijst van het Rondje om
de Noord.

108

109

Rondje om de Noord | 22-03-2018

FrieslandCampina

PROJECT:
DUURZAME DIALOOG

GROSLIJST | FRIESLANDCAMPINA
B.16 Kansen voor circulariteit

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Tijdens gesprek genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Initiatiefomschrijving en argumentatie
FrieslandCampina heeft een maatschappelijk
verantwoordelijkheidsdoelstelling dat kansen
biedt om een duurzame dialoog op te starten met
de omgeving. Het initiatief werd door sommige
bewoners tijdens de inloopmarkten genomen om
samen tot oplossingen te komen die bijdragen
aan duurzame energieopwekking, uitbreiding
van de warmtenettten, circulaire economische
modellen op te stellenen en CO2 reductie. Hier
vallen een aantal ideeën en projecten onder (zie
volgende pagina’s). Een van de uitgangspunten
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van het Rondje om de Noord is om aan een
duurzame rand te bouwen. Hierdoor worden
duurzaamheidsinitiatieven als deze opgenomen
in de projectlijst.
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GROSLIJST | FRIESLANDCAMPINA
B.17 Onderzoek warmtenetten

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Initiatiefomschrijving en argumentatie
Reeds bestaat er al een warmtenet tussen
FrieslandCampina en het zwembad van Bedum.
Het idee bestaat om deze uit te breiden. Men
stelt voor om verder te onderzoeken welke
extra warmte er beschikbaar is (evenmeer bij
uitbreiding van FrieslandCampina). Hiermee
kunnen extra publieke functies zoals scholen, het
gemeentehuis, zorg- en rusthuizen of buurthuizen
enz. mee worden verwarmd. FrieslandCampina
heeft echter aangegeven, dat zij ‘warmwater’
meer zelf gaan benutten en dat er voor derden

geen warmte meer vrij komt, die geschikt is voor
een warmtenet, ook niet na uitbreiding.
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GROSLIJST | FRIESLANDCAMPINA
B.18 Educatie over duurzaamheid

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Initiatiefomschrijving en argumentatie
Om mensen meer bewust te maken van
een duurzame energietransitie en circulaire
modellen bestaat het idee om i.s.m. het
waterzuiveringsbedrijf
en
FrieslandCampina
educatieve programma’s op te starten die meer
leren over multifunctioneel watergebruik. Dit
volgt de doelstelling van het Rondje om de Noord
om aan een duurzame rand te bouwen en wordt
daarom opgenomen in de projectlijst.
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GROSLIJST | SPOORZONE
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Spoorzone

PROJECT:
PARKEN EN
VERBLIJFSPLEKKEN

GROSLIJST | SPOORZONE
C.1 Parkstructuur spoorleegte

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Tijdens de inloopmarkten werd de restzone tussen
het spoor, FrieslandCampina en de bebouwing van
het dorp Bedum getypologeerd als ‘spoorleegte’;
een gebied waar niets gebeurt maar met
potentie. Concreet werd voor deze ruimte het
idee geopperd om die in te gaan vullen als westoostelijke parkstructuur, met wandelpaden en
bijvoorbeeld moestuinen. Deze strutuur zou een
noordelijke buffer worden die het Rondje om de
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Noord markeert. Tevens kan deze parkstructuur
makkelijk de aansluiting vinden op het ommetje
Westerdijkshorn
en
Zevenbruggetjespad
waardoor met de fietsbrug over het Boterdiep ter
hoogte van Wroetende Mol een compleet rondje
om de noord ontstaat. Hierdoor wordt dit idee
opgenomen in de projectlijst van het Rondje om
de Noord.

120

GROSLIJST | SPOORZONE
C.2 Speel - en sport toestellen Uilenest

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Tijdens gesprek genoemd, niet
kunnen testen op scores

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Uilenest is de ‘sportwijk’ van Bedum met haar
grote sportvelden en het zwembad. Maar niet
iedereen is in het bezit van een abonnement op de
sportvereniging of het zwembad. Het idee tijdens
de inloopmarkten Rondje om de Noord ontstond
dus om ook in het openbaar een aantal sport- en
speeltoestellen te plaatsen. Deze kunnen worden
gekoppeld aan de ‘parkstructuur spoorleegte’ (zie
idee C.1) en is daarom onderdeel van de projectlijst
Rondje om de Noord.
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Spoorzone

PROJECT:
STATION EN
SPOORGEBIED

GROSLIJST | SPOORZONE
C.3 Het oude stationsgebouw opnieuw opbouwen bij aanpak stationsgebied

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Tijdens een van de inloopavonden is het
idee geopperd om het oude stationsgebouw
te herbouwen. Een kopie van het oude
stationsgebouw is niet meer van deze tijd en
valt daarom buiten het Rondje om de Noord. Wel
houdt men rekening bij het aanpakken van de
stationsomgeving met historiserende elementen.
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124

GROSLIJST | SPOORZONE
C.4 Veilige verbindingen en/of overwegen

?

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Met de komst van de nieuwe rondweg en het
opheffen van (een aantal) spoorwegovergangen
ziet men graag alternatieven om toch volledige
ommetjes te kunnen maken. Gedacht wordt
aan voetgangersbruggen e.d. In het kader van
het NABO-programma (niet actief beveiligde
overgangen) wordt hier al aandacht aan besteed,
waardoor het buiten de projectlijst van het Rondje
om de Noord kan vallen.
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GROSLIJST | SPOORZONE
C.5 Veilig wandelpad naar station

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Tussen het station en het Boterdiep WZ, aan de
Parallelweg ziet men graag een veilig wandelpad
of stoep verschijnen. Vooral omdat hier veel
reizigers van bus naar trein (en andersom)
lopen. Als onderdeel van de parkstructuur in de
Spoorleegte zou dit kunnen worden opgenomen
als veilige oost-westverbinding.
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GROSLIJST | SPORTVELDEN
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Sportvelden

PROJECT:
SOCIALE VEILIGHEID

GROSLIJST | SPORTVELDEN
D.1 Duurzaam opschonen groen sportvelden en verlichting voor sociale veiligheid

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Het aanpakken van het groen in Uilenest is
een idee van bewoners dat een aantal keer is
genoemd tijdens de schetssessie. Het groen
wordt als rommelig ervaren en bevorderd sociale
onveiligheid. Men ziet graag beplanting met een
opener en lager karakter. Daarnaast is verlichting
niet overal aanwezig, waardoor de wijk op
sommige plaatsen als onveilig wordt ervaren.
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GROSLIJST | SPORTVELDEN
D.2 Eco-vriendelijke verlichting

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Het idee om (ecovriendelijke) straatverlichting
te plaatsen is niet specifiek van toepassing op
dit detailgebied, maar voor Bedum als geheel.
Tijdens de inloopmarkten werd eveneens
aangegeven dat deze verlichting bijvoorbeeld
vleermuisvriendelijke verlichting kan zijn.
Vooral bij het Boterdiep WZ. Hier schijnen veel
vleermuizen over te steken naar de Groene Long.
Dit tezamen leidt ertoe om dit als project op te
nemen bij het Rondje om de Noord.
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GROSLIJST | SPORTVELDEN
D.3 Paden verharden

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Het verharden van de paden in het Lofversbosje
is een idee dat vaak is genoemd tijdens de
inloopmarkten Rondje om de Noord. Het
Lofversbosje is zeer geliefd onder de Bedumnaren
en dit idee kan dus op vele positieve reacties
rekenen. Reeds is men bezig om de paden uit
te voeren in halfverharding. Hierdoor hoeft het
project als zodanig niet meer opgenomen te
worden in de projectlijst Rondje om de Noord.
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GROSLIJST | SPORTVELDEN
D.4 Onderhoud blijven plegen hertenkamp

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Het hertenkamp nabij het station wordt zeer door
de bewoners van Bedum gewaardeerd. Deze is
recentelijk opgeknapt, iets waar men blij mee is.
Graag ziet men dat het hertenkamp goed blijft
onderhouden. Dit is niet een project. Wel een
notie die meegenomen wordt in het Rondje om
de Noord.
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GROSLIJST | GROENE LONG
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Groene Long

PROJECT:
BOTERDIEP WZ

GROSLIJST | GROENE LONG
E.1 Aanlegplaatsen

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Als onderdeel van de reconstructie van het
Boteriep en om het Boterdiep leefbaarder te
maken is het idee geopperd om aanlegplaatsen
te voorzien voor bootjes voor zowel bewoners als
bezoekers. Tevens wordt een tewaterlaatplaats
als idee geopperd nabij de Kop van Noord. Hierbij
is nog wel enig overleg nodig met de direct
omwonenden. Sommigen vrezen overlast wanneer
er voor hun deur populaire aanlegplaatsen
verschijnen. Dit valt verder te onderzoeken bij de
reconstructie van het Boterdiep
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GROSLIJST | GROENE LONG
E.2 Boterdiep herinrichten als fietstraat

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Als onderdeel van de herontwikkeling van het
Boterdiep en om de verkeersveiligheid van het
Boterdiep WZ te verbeteren/garanderen droegen
de bewoners aan om het Boterdiep WZ her in te
richten als fietsstraat of deze autoluw te maken.
Hierbij wordt de fiets de hoofdgebruiker en is
de automobilist te gast. Dit project kan op vele
positieve reacties rekenen vanuit de bevolking
dankzij de vele groene stickers die zijn geplakt
tijdens de inloopavonden. Tevens kwam dit project
verschijnende keren terug op de avond van de

schetssessie. Daarnaast ziet men dit project als
integraal onderdeel van de gebiedsontwikkeling:
Groene Long – FrieslandCampina, waardoor het
wordt opgenomen in de projectlijst van Rondje
om de Noord.
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GROSLIJST | GROENE LONG
E.3 Initiatieven opstarten op coöperatief zonne-energie op te wekken

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Initiatiefomschrijving en argumentatie
Er ligt een initiatief bij de bewoners van de Kop
van Noord om zonne-energie op te wekken
op de daken. Door een van de bewoners is
aangeboden hier een coöperatieve invulling aan
te geven in samenwerking met de buurt. Een
van de uitgangspunten van het Rondje om de
Noord is het bouwen aan een duurzame rand. Bij
verdere uitwerking wordt dit idee dan ook verder
ondersteunt.
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GROSLIJST | GROENE LONG
E.4 Aanleg terrasjes aan de Molenweg

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Tijdens gesprek genoemd, niet
kunnen testen op scores

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Dit idee is eenmalig genoemd tijdens een van
de inloopmarkten. Echter valt dit idee buiten de
scope en plangebied van het Rondje om de Noord.
Tevens betwijfelt men of terrasjes rendabel
zouden zijn aan dit stuk van het Boterdiep
aangezien er zich hier geen horeca bevindt.
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Groene Long

PROJECT:
GROENE LONG

GROSLIJST | GROENE LONG
E.5 Geen bebouwing toelaten

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Projectomschrijving en argumentatue
Uitgangspunt tijdens de inloopmarkten was dat de
Groene Long zoveel mogelijk open moet blijven.
Men ziet er niets in om bebouwing toe te staan
die de natuurlijke en open kwaliteit van de Groene
Long tegen gaat. Wel kan men zicht vinden in een
Groene Long - en vooral IJsbaanterrein - die meer
programma krijgen, ook tijdens de zomer (in het
geval van de ijsbaan). Deze kwaliteit neemt men
graag over in de projectlijst van het Rondje om de
Noord.
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GROSLIJST | GROENE LONG
E.6 Proggramatische gebiedsontwikkeling

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Projectomschrijving en argumentatie
De bewoners zien de Groene Long en het
IJsbaanterrein als kans voor ontwikkeling. Op dit
moment wordt het groen van de Groene Long als
eentonig en rommelig ervaren, het programma
dat de Groene Long te bieden heeft te eentonig
en men vindt dat de mogelijkheid moet bestaan
om meer door het gebied te kunnen wandelen.
Men heeft daarom tijdens de inloopmarkten
diverse ideeën geopperd. Om de Groene Long
programmatisch minder afhankelijk te laten

zijn van het seizoen (IJsbaanterrein) stelt men
voor om op het IJsbaanterrein een skeelerbaan/
skelterbaan aan te leggen. De invulling van een
programmatische gebiedsontwikkeling staat nog
zeer open. De dialoog met de directe omgeving
moet echter wel blijven worden gevoerd in verdere
uitwerkingen van plannen. Directe omwonenden
van de Groene Long (zowel Boterdiep WZ als Ter
Laan) hebben namelijk aangegeven graag mee te
willen denken over concretere planvorming.
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GROSLIJST | GROENE LONG
E.7 Ontwikkeling van (blote-) voet(en)pad

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Initiatiefomschrijving en argumentatie
De aanleg van een (blote-) voet(en)pad of
tokkelpad door de Groene Long is een initiatief
dat genoemd werd tijdens schetssessies en
inloopmarkten. Men presenteerde een manifest
tijdens een van de inloopmarkten Rondje om de
Noord, waarin een visie werd omschreven voor de
ontwikkeling van de Groene Long. Uitgangspunt
van bewoners is dat de Groene Long zoveel
mogelijk ‘open’ blijft, maar dat deze best wat
meer programma mag krijgen: recreatie e.d. Het
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(blote-) voetenpad is daar onderdeel van. Men
stelt voor om deze vanaf het oude stoomgemaal
te laten starten en via de Groene Long aan te laten
takken op weg Ter Laan. Als alternatief wordt ook
een oost-westelijke richting voorgesteld, over het
Boterdiep. Met de ontwikkeling van de ommetjes
Zevenbruggetjespad en Westerdijkshorn wordt zo
een extra mogelijkheid geboden om een volledig
rondje te lopen en wordt hiermee een onderdeel
van de projectlijst Rondje om de Noord.
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GROSLIJST | GROENE LONG
E.8 Extra voetgangersbrug of pontje

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Tijdens gesprek genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
De aanleg van een voetgangersbrug of pontje Groene Long als aansluiting op het toekomstige
over het Boterdiep ter hoogte van de Kop van wandelpad, bloten voetenpad of tokkelpad (zie
Noord is een idee dat onstaan is tijdens een van initiatief E.7).
de inloopmarkten om ook hier aan te kunnen
takken op verschillende ommetjes. Echter ligt de
Terlaanster klap al redelijk centraal in de Groene
Long. Een grote investering als deze wordt
hierdoor op dit moment niet door de gemeente
ondersteund en vormt dus geen onderdeel van de
projectlijst Rondje om de Noord. Een betere plek
die men zich kan voorstellen is aan de kop van de
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GROSLIJST | GROENE LONG
E.9 Ecologisch gebiedsontwikkeling

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Projectomschrijving en argumentatie
De Groene Long verder ontwikkelen als groene
kwaliteit van Bedum is een vaak genoemd project
tijdens de inloopmarkten. Uit dit algemenere
uitgangspunt zijn een aantal concretere projecten,
initiatieven en ideeën naar voren gekomen. Op dit
moment wordt het groen van de Groene Long als
rommelig ervaren. Men stelt voor om in combinatie
met de eerder beschreven programmatische
ontwikkeling van de Groene Long het gebied
verder te ontwikkelen als parkgebied. Denk
hierbij aan het onderhouden/opschonen van de
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groensingels. Daarnaast moet de Groene Long
een biodivers oord worden voor insecten. Een van
de uitgangspunten van het Rondje om de Noord is
om aan een ecologisch duurzame rand te bouwen.
Hierdoor wordt dit project (en haar deelprojecten)
opgenomen in de projectlijst van Rondje om de
Noord.
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GROSLIJST | GROENE LONG
E.10 Natuurlijke en biodiverse oevers

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Projectomschrijving en argumentatie
Als onderdeel van de heraanleg van het Boterdiep
werd tijdens de inloopmarkten vaak het idee
geopperd om van de oevers van het Boterdiep
natuurlijke en biodiverse-oevers te maken, zodat
er meer waterplanten beginnen te groeien.
Vooral nabij de Groene Long is dit gewenst,
zodat deze verder tot parkzone/structuur kan
ontwikkelt worden. Tevens werd het gebied
van FrieslandCampina genoemd als plek. Bij
de eventuele uitbreiding en het verleggen van
het Boterdiep ziet men graag dat aandacht

wordt besteend aan de aanleg van natuurlijke
oevers aan de oostzijde. De connectie kan dan
gemaakt worden met het gewenste meanderende
(vlonder-) voetpad en het waterrijk uitloopgebied.
Als onderdeel van een biodiverse rand wordt dit
project dus opgenomen in de projectlijst Rondje
om de Noord.
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GROSLIJST | GROENE LONG
E.11 Natuurlijk strandje

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
In het verlengde van het aanleggen van natuurlijke
oevers kwam men tijdens de inloopmarkten
met het idee om een natuurlijk strandje aan te
leggen aan de zijde van de Groene Long. Echter
zijn reacties gemengd. Directe omwonenden
Boterdiep WZ zien niet zoveel in het idee, omdat
men bang is voor veel overlast. Daarnaast is het
aanleggen van een strandje tegenstrijdig aan
natuurbeheer beargumenteert men. Hierdoor
wordt het idee dan ook niet direct een onderdeel
van de projectlijst Rondje om de Noord maar
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word bij de programmatische invulling wel in
overweging genomen in samenspraak met
bewoners van het Boterdiep WZ.
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GROSLIJST | GROENE LONG
E.12 Insectenhotels

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Het aanleggen van insectenhotels in de Groene
Long is een initiatief dat tijdens de inloopmarkten
Rondje om de Noord werd aangedragen. Het gaat
slecht met de bij. In combinatie met de Groene Long
her in te richten als parkzone met beplanting die
bijen aantrekt kan er een aanzet worden gedaan
om de bijenstand (en andere insectenstanden)
te bevorderen. Tevens wordt er op deze manier
extra programma toegevoegd aan de Groene
Long. Dit project kan op relatief kort tijdsbestek
gerealiseerd worden en is ideaal als laaghangend

fruit, waardoor het wordt opgenomen in de
projectlijst Rondje om de Noord. Tevens kan het
iets betekenen voor de directe buurtbewoners. Er
zijn vast vrijwillge imkers of insectenliefhebbers!
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GROSLIJST | GROENE LONG
E.13 Waterinlaat verbreden

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleid?

Projectomschrijving en argumentatie
Ten behoeve van de waterkwaliteit wordt
voorgesteld om de waterinlaat ter hoogte van
het IJsbaanterrein te verbreden. Reeds is men
hiermee bezig geweest, waardoor dit op dit
moment niet hoeft te worden opgenomen in de
projectlijst Rondje om de Noord.
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GROSLIJST | GROENE LONG
E.14 Bouw van luxe villa of woning in of nabij Groene Long

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleid?

Initiatiefomschrijving en argumentatie
Het idee om een villa te bouwen in de Groene Long
is tegenstrijdig aan het feit dat men deze open wilt
laten. Tevens blijft dit een privé-aangelegenheid
tussen gemeente en initiatiefnemer, waardoor
het buiten de scope van het Rondje om de Noord
project valt.
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GROSLIJST | GROENE LONG
E.15 Bouw van het Knarrenhof

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Initiatiefomschrijving en argumentatie
De bouw van een Knarrenhof is op deze plek niet
gewenst want is tegenstrijdig met project E.5.
Wel kan dit initiatief op goodwill van de publieke
opinie rekenen. Aangezien Nederland als geheel
te maken heeft met een vergrijzingsopgave en
men zo lang mogelijk (semi-) zelfstandig dient
te gaan wonen moet er wel een antwoord qua
huisvesting worden gevonden. Een andere locatie
van het Knarrenhof zou op meer steun kunnen
rekenen.
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GROSLIJST | GROENE LONG
E.16 Op groen onderhoud anticiperen

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Initiatiefmschrijving en argumentatie
Om te anticiperen op de Essentaksterfte stellen
mensen uit de buurt (Ter Laan 4) voor om tijdig
te anticiperen op de kap van deze bomen om een
kaalslag te voorkomen. Dit kan eventueel i.s.m.
met scholen gebeuren, die jeugd zo kunnen leren
over bomenstanden e.d. en is daarmee onderdeel
van het Rondje om de Noord.
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GROSLIJST | GROENE LONG
E.17 Oude stoomgenaal herbestemmen

Types

Een idee

Een initiatief

Een project

Publieke opinie
Score

Veel genoemd/weinig genoemd

Overeenkomstig met beleidsdoelstellingen

Ideeomschrijving en argumentatie
Tijdens de inloopmarkten is veelvuldig naar voren
gekomen dat het herbestemmen van het oude
stoomgemaal als opportuniteit wordt gezien.
Echter is dit in eigendom van een prive-eigenaar
die aangegeven heeft het gemaal niet te willen
verkopen of herbestemmen. Hiermee valt het
project buiten het Rondje om de Noord.
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BIJLAGE
INBRENG APB
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ABP
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BIJLAGE
KAARTEN

PLANKAART OPGEHAALDE IDEEËN EERSTE
RondjeRONDE
om Bedum Noord - Stand ideeën na

6.

4

8.

9.
5.
7.
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rd - Stand ideeën na inloopmark 10 oktober

3.
6.

4.

2.
9.

1.

5.
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RONDJE OM DE NOORD BED

IDENTITEITSKAART
Legenda
Bebouwing:
Silhouetbepalende gebouwen
R

A

Rijksmonumenten

Archeologische monumenten

Karakteristieke gebouwen
Gebouwen
Structuurbepalende bebouwingslijn

Begeleidende bebouwingslijn

Groen:
Bos

Erf

Dorpsgroen

Woldijk

Solitaire boom
Laan

Infrastructuur:
Spoorlijn

Weg/fietspad/wandelpad

Watergang

Voorzieningen:
Dorpsvoorzieningen

Sportvoorzieningen

Overig:
KV- leiding
Windenergie
Karakteristieke zichten

NAM-locatie
Waterzuivering

1.

2.

Boterdiep
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3.

Boterdiep
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Zwembad

NOORD BEDUM: IDENTITEITSKAART
8.

IJsbaan terrein

7.

1
Zevenbruggetjespad

2

6.

N

3.

4.

Zwembad

Stations - Koffiehuis

5.

Walfriduskerk

Zuivelfabriek
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RONDJE OM DE NOORD BEDUM OOGSTKAART: BO

PROCES KAARTEN | BOUWEN AAN EEN DUURZAME OMGEVING
1.

Mogelijkheden onderzoeken van multifunctionaliteit
waterzuiveringsinstallaties, bijvoorbeeld voor circulariteit
(en een warmtenet), wellness en educatieve functies.

2.
3.

5.

1.

10.

10.

2.

Initiatief coöperatief energie opwekken middels zonneenergie,
bewoners Kop van Noord.

3.
1.

8.

Duurzame dialoog: Burgerparticipatie gewenst bij het
opstellen van verschillende varianten beeldkwaliteitsplan
FrieslandCampina.

4.

Duurzaam ondernemen FrieslandCampina onder het motto
van: Nourishing by Nature.

5.

Mogelijk zoekgebied voor energieopwekking middels
biomassa. Bijvoorbeeld plantages van Miscanthus of
Teenwilgen.
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6.

Water natuurlijk afkoppelen, zichtbaar regenwater in nieuw
uitloopgebied uitbreiding FrieslandCampina.

170

7.

Initiatief zonneveld op akkers (staat open voor coöperatieve
invulling).

Mogelijk zoekgebied
Bijvoorbeeld: klein p
zelfvoorzienend te m

TKAART: BOUWEN AAN EEN DUURZAME OMGEVING

9.
3.

5.

1.

7.
6.

10.

10.

2.

1.

10.

Duurzame dialoog: in samenwerking met de omgeving
zoeken naar kansen voor circulariteit. Bijvoorbeeld
circulaire oplossingen voor energie/warmte, water en
grondstoffen. Onderzoeken mogelijkheden voor kleine
windmolens, zonnepanelen en CO2 oogst op het dak, de
gevel en/of terrein van FrieslandCampina.

7.

n voor coöperatieve

9.

8.

Legenda

Nieuw
project

Bestaand
project

Niet vaak
genoemd
Mogelijk zoekgebied collectieve duurzame energieopwekking.
Bijvoorbeeld: klein park van EAZ-windmolens om Bedum
zelfvoorzienend te maken van energie nabij NAM-Locatie.

Vaak
genoemd

Niet vaak
genoemd

Vaak
genoemd

Initiatief om een kleine windmolen te plaatsen Ter Laan 21.
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RONDJE OM DE NOORD BEDUM OOGSTKAA

PROCESKAARTEN | ECOLOGIE EN BIODIVERSITEIT
1.

2.

15.
Versterken weidevogelbestanden en natuurlijke oevers
verder ontwikkelen Oude Ae.

17.

2.
3.

17.
12.
15.
6.

14.

Groene Long open laten. Dus niet bebouwen.

4.

1.

16.

16.

11.

Waterstructuur achter de waterinlaat verbreden nabij het
IJsbaanterrein voor een betere waterkwaliteit.

5.

Groene Long versterken als open parkgebied. Bijvoorbeeld
met nieuwe paden, publieke sportmogelijkheden en
verblijfsfuncties.

6.

‘Natuurlijk’ strandje in de Groene Long.
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7.

Zoeken naar mogelijkheden voor meer biodiversiteit. Bijvoorbeeld: Natuurlijke oevers
en groenontwikkeling langs het Boterdiep en in de Groene Long en door bijvoorbeeld
insectenhotels aan te leggen.
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8.

9.

10.

Avontuurlijke speeltoestellen langs het Zevenbruggetjespad.
Onderzoeken kansen voor zwemmen bij de vijver Ter Laan 4.

De pa
goed
zijn v

OOGSTKAART: ECOLOGIE EN BIODIVERSITEIT
17.

1.

Mogelijkheden onderzoeken hoe FrieslandCampina groen
ingekleed kan worden. Tevens oplossingen zoeken voor geuren geluidsoverlast FrieslandCampina. Bijvoorbeeld demping
door gevelgroen en moswand voor CO2 absorbtie en een
aangenamere inpassing. Hierdoor hoeft er misschien geen wal
om het terrrein.

13.
15.
17.

16.
17.

7.

12.
3.

15.

10.

7.
6.

5.
15.

7.
16.

16.

9.

Groen in zijn algemeenheid moet goed blijven worden
onderhouden. Anticiperen op plaats, vraag naar onderhoud.

15.

4.
8.

Anticiperen op toekomstige kap Essen en Populieren door op
tijd nieuwe bomen te planten. Evt. i.s.m. de bewoners.

14.

Spoorleegte doortrekken als parkstructuur en voorzien van
verder programma zoals moestuinen.

9.

10.

oestellen langs het Zevenbruggetjespad.
n voor zwemmen bij de vijver Ter Laan 4.

11.

12.

13.

Legenda

Nieuw
project

Bestaand
project

Niet vaak
genoemd
De paden in het Lofversbosje moeten
goed worden onderhouden, want deze
zijn vaak glad en modderig.

Het Notarisbosje graag behouden.

Vaak
genoemd

Niet vaak
genoemd

Vaak
genoemd

Graag ziet men ook een
‘Bevingsbosje’ verschijnen.

173

Rondje om de Noord | 22-03-2018

RONDJE OM DE NOORD BEDUM OOGSTKAART:

PROCESKAARTEN | EEN GEZONDE EN VEILIGE OMGEVING
1.

2.

14.

14.

Via het Zevenbruggetjespad ommetjes van verschillende
afstanden (5, 10, 15 km) mogelijk maken, met
voetgangerstunnel bij Ter Laan 35. Hierbij kan gekeken
worden of er weer 7 bruggetjes kunnen komen. Mogelijk
maken van voetpad Ketellaan richting Rodeschool.

12.
4.

14.

3.
14.

5.

6.

16.

14.

13.

11.
Dobbe nabij Ter Laan 35 betrekken bij Zevenbruggetjespad
als rustpunt.

9.

4.

15.
14.

6.

15.

10.

Onderzoeken kansen voor meer wandelpaden, zoals
meanderend voetpad door nieuw overloopgebied uitbreiding
FrieslandCampina.

5.

14.

Fiets- en voetpad vanaf Westerdijkshorn naar en langs Oude
Ae en richting Sauwerd. Tevens Bouwpad behouden Ter
Laan 4.

6.

8.

7.

9.

?

10.

?

Ommetje Westerdijkshorn verbeteren door paden door te
trekken en nieuwe ommetjes te maken, picknickbankjes
plaatsen en programma voorzien: moestuinen.

Ommetje door de Groene Long
APB, bijv. een blote voetenpad.
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Kanoverbinding aanleggen.
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Zoeken naar ruimte voor
bewegingsaanleidingen, bijvoorbeeld
openbare sporttoestellen in de zone naast
het spoor (bewegingspark).

Onderzoek doen naar voldoende
veilige overgangen over het spoor om
wandelverbindingen op elkaar aan te laten
sluiten.

Boterdie
heeft en
material

GSTKAART: EEN GEZONDE EN VEILIGE OMGEVING
16.

1.
1.
2.
14.

14.

Aandacht voor kindvriendelijke en rollatorvriendelijke
routes. Bijvoorbeeld: Stoep aanleggen bij uitbreiding
FrieslandCampina bij bushaltes en langs de Parallelweg.

12.
4.

14.

1.

15.

3.
14.

16.

14.

1.

10. 13.

1.

13.
7.

In de omgeving van de sportvelden en het zwembad meer
doen aan de sociale veiligheid. De dichte bebossing weghalen en vervangen door opener groen. Een veilige route voor
kinderen vanuit het centrum en de woonwijken. Voorkomen
dat het een hangplek wordt.

11.
14.

15.

14.

8.

15.

Verkeersveiligheid verbeteren, onderzoeken mogelijke
oplossingen zoals plaatsen eco-vreindelijke verlichting.
Verlicht fietspad (langs) Lageweg, Groningerweg, Grote
Haver en tussen de Sportvelden en Ter Laan 4. Ook
verlichting aan Wroetende Mol.

13.

14.

Knip in Lageweg om sluipverkeer te voorkomen en
spoorwegovergang Ter Laan afsluiten voor autoverkeer.

?

10.

11.

12.

?

erzoek doen naar voldoende
ge overgangen over het spoor om
delverbindingen op elkaar aan te laten
en.

Legenda

Nieuw
project

Bestaand
project

Boterdiep WZ inrichten zodat fietser/voetganger prioriteit
heeft en auto te gast is. Kan door: fietsstraat, shared space,
materialisering enz.

Snelheidsremmende maatregelen aan de noordelijke
dorpsentree en/of permanente flitspaal.
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Niet vaak
genoemd

Vaak
genoemd

Niet vaak
genoemd

Vaak
genoemd
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RONDJE OM DE NOORD BEDUM OOGSTKAART: S

PROCESKAARTEN | SOCIAAL RUIMTELIJKE VEERKRACHT

10.

1.

14.
Fietsbrug over Boterdiep aan de Wroetende Mol. Kan iets
refererends zijn aan de omgeving rondom Bedum.

1.

2.
15.

10.

10.
3.

Voor de bouw van een exclusieve bungalow kan een plaats
worden gevonden, maar liever niet in de Groene Long.

3.

4.

4.

8.

5.
8.

Graag stationsgebouw opnieuw opbouwen bij aanpak
stationsgebied. Ook het hertenkamp goed blijven
onderhouden.

5.

9.

Aanzetten kinderen meer te laten bewegen. Daarom graag
meer speeltoestellen in Uilenest.

6.

Oud stoomgemaal een nieuwe functie geven en openstellen
voor publiek: museum, theeschenkerij, winkel voor verkoop
lokale producten enz.

7.

Groene Long en IJsbaanterrein inrichten zodat er meer activiteiten kunnen plaatsvinden:
skeeleren, sportevenementen, picknicken muziekkoepel, skatebaan herlokaliseren, volksfeeesten,
tijdelijk gebruik, enz.
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8.

Voor een leefbaarder Boterdiep zien we de
kans pirvate en/of openbare aanlegsteigers
en tewaterlaatplaatsen te voorzien.

Bij uitbreiding van Friesland Ca
behouden. Tevens frequenter b
en Onderdendam en een busha

STKAART: SOCIAAL- RUIMTELIJKE VEERKRACHT
10.

15.

12.

Er zijn op dit moment te weinig picknickbankjes, rustplaatsen en vuilbakken langs de ommetjes, Zevenbruggetjespad
en Westerdijkshorn. Graag extra neerzetten.

1.

14.
13.
9.
13.
15.
7.
7.

3.
4.

8.

KV-380 leidingen graag onder de grond.

7.

2.

13.

7.
9.

6. 7.
8.
11.

Via dit pad voor lokaal verkeer (bewoners Ter Laan) graag
aansluiting maken op de nieuwe rondweg. Alternatieve
locatie nabij FrieslandCampina.

12.

9.

Het meest oostelijke deel van de Woldijk ter hoogte van Ter
Laan 35 kan in het kader van zijn cultuurhistorische waarde
heraangelegd worden.

8.

rdiep zien we de
re aanlegsteigers
voorzien.

9.

11.

10.

Legenda

Nieuw
project

Bestaand
project

Niet vaak
genoemd
Bij uitbreiding van Friesland Campina graag de bushaltes
behouden. Tevens frequenter busverkeer naar Groningen
en Onderdendam en een bushalte dichter bij Ter Laan 4.

Karakteristieke zichten behouden vanuit
Onderdendam en Westerdijkshorn op Bedum.

Vaak
genoemd

Niet vaak
genoemd

Vaak
genoemd

Onderzoeken bouw locatie
Knarrehof.
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