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Masterplan De Groene Compagnie – Concept

VOORWOORD
Voor u ligt het concept-Masterplan De Groene Compagnie, versie augustus 2008.
Rond de jaarwisseling 2006/2007 is de planvorming voor De Groene Compagnie
(aanvankelijke werktitel: Hoogezand Zuidzijde) gestart. Het gaat hier om een interactief proces
van gebiedsontwikkeling, waarin de aandacht zowel uit moet gaan naar inhoudelijke ambitie,
financieel realisme en creëren van strategisch commitment. Wij vatten dit samen in de trits:
‘rekenen’ (financieel realisme), ‘tekenen’ (inhoudelijke ambitie) en ‘ondertekenen’. Aan alle
drie de aspecten van het planvormingsproces wordt sinds de start gewerkt door een speciaal in
het leven geroepen projectorganisatie, bestaande uit een kernteam, een ambtelijke projectgroep
en een stuurgroep.
In deze conceptversie van het Masterplan staan met name de resultaten ten aanzien van het
‘tekenen’ weergegeven. In het Masterplan valt echter tevens te lezen dat deze niet los te zien
zijn van het ‘rekenen’ en ‘ondertekenen’. Deze versie is een tussenmoment om de stand van
zaken m.b.t. het ‘tekenen’ helder samen te vatten en om input te verschaffen voor de verdere
voortgang in het proces van ‘rekenen’ en ‘ondertekenen’. Zo zal er op basis van deze
conceptversie verder gerekend worden aan optimaal model voor een normatieve
grondexploitatie. Ook zal deze versie dienen als inhoudelijke basis bij de gesprekken die gestart
zijn tussen de gemeente Hoogezand-Sappemeer, de Dienst Landelijk Gebied en de provincie
Groningen om op basis van een gezamenlijk gedragen product een sterke
ontwikkelingsorganisatie op poten te zetten.
Deze conceptversie van het Masterplan is het op één-na-laatste product in het informele deel
van de planvormingsprocedure van De Groene Compagnie. In het najaar van 2008 zal het
Masterplan nog een keer informeel ter discussie gebracht worden als voorontwerp. Daarna
wordt de formele procedure gestart met het ter inspraak brengen van een ontwerp-Masterplan
(richtdatum: 1 april 2009) en een definitief Masterplan (richtdatum: 1 juli 2009). Het hele
traject van het huidige concept-Masterplan tot het definitieve Masterplan zal planologisch
gekoppeld zijn aan de vaststellingsprocedure van de nieuwe gemeentelijke Structuurvisie.
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING
“Hoogezand-Sappemeer wil een levendige woon-en werkgemeente zijn, volop profiterendvan
haar unieke positie vlakbij de grootste stad van Noord-Nederland en tegelijk met eeneigen
(historisch gevormde) identiteit in een prachtige groene omgeving.”(Boegbeelden 2002-2015)
Hoogezand-Sappemeer heeft een lange traditie als bolwerk van noeste arbeid. Eeuw in eeuw uit
kwamen mensen naar Hoogezand-Sappemeer om door hard werken brood op de plank te
krijgen; eerst door het uitgraven van turf, vervolgens door het aanmaken van nieuwe
landbouwgronden op de ontgonnen hoogveenvlakten of door het werken in de snel opbloeiende
nijverheids-en industriesector. Hoogezand-Sappemeer groeide uit tot een echte werkgemeente.
Op dit verleden mogen de Hoogezandsters en Sappemeerders met trots terugkijken. Maar het
moet niet bij terugkijken blijven. De tijden veranderen en ook Hoogezand-Sappemeer moet
verder. In Boegbeelden 2015 sprak de gemeente de ambitie uit een transformatie te willen
doormaken van industriële werkgemeente naar een aantrekkelijke woon-en werkgemeente.
Hoogezand-Sappemeer wil zijn gunstige ligging nabij de stad Groningen in een landelijke
omgeving met het Zuidlaardermeer, de veenkoloniale linten en de Drentse bossen in de directe
nabijheid zoveel mogelijk ten goede laten komen aan haar bewoners. Hoogezand-Sappemeer
heeft het in zich om aan de huidige en aan nieuwe bewoners een heerlijke thuishaven te bieden.
Ook binnen de Regiovisie Groningen-Assen wordt dit inzicht gedeeld. Binnen dit belangrijkste
stedelijke netwerk van Noord-Nederland1 is Hoogezand-Sappemeer, samen met de gemeenten
Groningen, Assen, Leek en Noordenveld, aangewezen als bundelingsgebied voor nieuwe
woningbouw. Door mensen zoveel mogelijk te laten wonen in deze zgn. ‘T-structuur’ kan
iedereen profiteren van de hierbinnen liggende voorzieningenstructuur (in de stedelijke centra)
en infrastructuur (m.n. de A7/A28 en de spoorwegen). Op die manier kunnen ook kostbare
landschappen, zoals het Drentse beekdalen-en esdorpenlandschap en het Groninger
wierdenlandschap, zoveel mogelijk worden ontzien, terwijl het stedelijke netwerk toch verder
kan groeien.

T-structuur’ Regio Groningen-Assen

Dat Hoogezand-Sappemeer daarmee in de komende jaren automatisch honderden of misschien
zelfs duizenden nieuwe huishoudens zal gaan verwelkomen, is niet meteen gezegd. De

wervingskracht van Hoogezand-Sappemeer als woongemeente is nog niet groot. Dat is vooral
een imagokwestie. Bij veel mensen zit het beeld van Hoogezand-Sappemeer als industriële
werkgemeente er steevast ingebakken.
In de nieuwe Structuurvisie voor Hoogezand-Sappemeer wordt een strategisch programma
geformuleerd om de in Boegbeelden uitgesproken ambitie – het ontwikkelen van
1 De Regiovisie Groningen-Assen bestaat uit de provincies Groningen en Drenthe en de
gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld,
Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn.
Hoogezand-Sappemeer tot een aantrekkelijke woon-werkgemeente – in de komende decennia te
verwezenlijken. Toepasselijk draagt de Structuurvisie de titel ‘Boegbeelden komen tot leven’.
In deze visie wordt o.a. aangegeven hoe het centrum van Hoogezand verder ontwikkeld gaat
worden tot een bruisend stadshart en hoe inzet op verbindingen moet leiden tot meer kwaliteit
in de gemeente.
Maar misschien wel de belangrijkste opgave voor de gemeente betreft de ontwikkeling van het
gebied aan de zuidzijde van Hoogezand-Sappemeer. Het gaat hier om 700 hectare gronden die
momenteel voornamelijk een agrarische functie hebben. Tussen herkenbare bebouwingslinten
(Tripscompagnie, Borgercompagnie, Kalkwijk/Lula, Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie en
Kropswolde/Wolfsbarge) liggen grootschalige, modern verkavelde landbouwpercelen. Aan de
westzijde ligt het Zuidlaardermeer, een belangrijk natuurgebied met daarop afgestemd
recreatief gebruik. Aan de oostzijde is het Adriaan Tripsbos aan het uitgroeien tot een
volwassen boscomplex.

Contouren plangebied ‘De Groene Compagnie’

In de Structuurvisie wordt erop ingezet dat in dit gebied in de komende decennia 3.000
woningen worden gebouwd. 3.000 nieuwe woningen betekent 3.000 nieuwe huishoudens. Voor
de gemeente – en dan vooral voor het centrum – zullen zich nieuwe mogelijkheden voordoen
om het voorzieningenniveau naar een hoger plan te brengen.
Die 3.000 nieuwe huishoudens zullen echter niet zonder meer naar Hoogezand-Sappemeer
komen. Daarom zet de Structuurvisie ook in op forse investeringen in het landschap hier met
bossen, velden en waterpartijen. ‘Groen’ wordt hét onderscheidende kenmerk van dit gebied en
is een spraakmakende aanvulling op die twee andere kleuren in de regio: Blauwestad met haar
nieuwe ‘blauwe’ meer en Stad Groningen met haar ‘rode’ verstedelijking. Hoogezand-

Sappemeer claimt het groen in de provincie Groningen en krijgt daarmee een nieuw, groen
imago. Al dit groen komt niet alleen ten goede aan de nieuwe bewoners van het gebied, maar
ook de huidige inwoners van Hoogezand-Sappemeer krijgen er op die manier een fraai
uitloopgebied bij
In dit Masterplan wordt een strategie gepresenteerd hoe dit gebied in de komende decennia
moet transformeren van een functioneel ‘agrarisch productielandschap’ naar een aantrekkelijk
groen ‘recreatief woonlandschap’. Die strategie begint met het beschrijven van de ambities die
de gemeentelijke overheid en andere overheidspartijen hebben met het gebied. Dit Masterplan
informeert u als betrokken burger, ondernemer of belangenbehartiger over wat er ten zuiden
van Hoogezand-Sappemeer staat te gebeuren.
Behalve informeren wil dit Masterplan echter ook nog een flinke stap verder gaan. Het moet
prikkelen. Dit Masterplan is bovenal een uitnodiging aan overheden, marktpartijen en
particuliere initiatiefnemers om samen na te denken hoe hun plannen en ambities in dit groene
gebied te verenigen zijn. Zoals het landschap van de ‘Oude Veenkoloniën’ zoals dat er nu ligt
ten zuiden van Hoogezand-Sappemeer niet te bestempelen valt als een schepping van de
overheid, zo zal ook het nieuwe recreatieve woonlandschap dat niet zijn. Hier hebben pioniers
de ruimte gekregen om eerst de veenmoerassen te exploiteren als turfwingebieden en deze
vervolgens te transformeren tot landbouwgronden met afgeleide industriecomplexen. Deze lijn
willen we ook nu doortrekken. Het Masterplan is een uitnodiging aan de huidige generatie
pioniers in Nederland om een compagnonschap aan te gaan en dit gebied samen te
transformeren tot een aantrekkelijk, groen woon-en recreatielandschap; het landschap van De
Groene Compagnie.

HOOFDSTUK 2: FILOSOFIE VAN HET MASTERPLAN
De transformatie van ‘agrarisch productielandschap’ naar ‘recreatief woonlandschap’ houdt in
dat er gewerkt gaat worden aan een landschap met veel water, nieuwe natuur en kleinschalig
cultuurlandschap. In dat landschap is bovendien nog ruimte voor een grote diversiteit aan
woonmilieus in een landelijke sfeer. Nergens in dit landschap zul je echter het gevoel krijgen in
een woonwijk te zijn. ‘Rode’ ontwikkelingen (woningen e.a. gebouwen) in dit gebied worden
in vierkante meters letterlijk overtroffen door ‘groen’ en ‘blauw’ (water).
In dit Masterplan wordt dan ook zeker geen plan voor een nieuwe woonwijk voor HoogezandSappemeer gepresenteerd. Dit Masterplan wil een uitgekiende strategie zijn om zoveel mogelijk
synergie te creëren tussen wonen en landschap. De ontwikkeling van het gebied biedt dan ook
niet alleen kansen voor het verbeteren en aanpassen van het landschap, maar ook van imago –
het beeld dat mensen hebben – van Hoogezand-Sappemeer in het algemeen, en van dit gebied
in het bijzonder.
Hoe het gebied er volgens deze strategie precies uit komt te zien, is nu nog onduidelijk. Ook na
lezing van dit Masterplan zal dat nog niet volstrekt helder zijn. Binnen het Masterplan is
namelijk nog ruimte gelaten voor veel flexibiliteit. Een gedetailleerde eindkaart zul je nergens
in dit Masterplan tegenkomen.
Die flexibiliteit lassen we niet zomaar in. We doen dit om een aantal redenen:
1. Flexibiliteit om initiatieven te kunnen honoreren en druk te creëren
Dat Nederland een dichtbevolkt landje is, is zo ongeveer het bekendste nationale cliché. Ruimte
is in ons land schaars en de druk op die schaarse ruimte is hoog. Druk op de ruimte is een
grondbeginsel van waaruit wij gewend zijn te denken. Hierop is dan ook de Nederlandse
ruimtelijke ordening met al zijn plannen en regels gebaseerd: het coördineren van claims die op
de ruimte drukken. In de veenkoloniale gronden ten zuiden van Hoogezand-Sappemeer is de
situatie echter heel anders. Ten opzichte van de groeiregio die Groningen-Assen wil zijn,
moeten we hier eerder spreken van ‘onderdruk’. Voor het behalen van hogere doelstellingen
(het transformeren van HS van een werkgemeenten naar een aantrekkelijke woonwerkgemeenten en het faciliteren van regionale groei om kwetsbare landschappen in de regio te
kunnen ontzien) willen we ten zuiden van Hoogezand-Sappemeer juist nieuwe druk(te) creëren.
In plaats van het bemiddelen en beperken van initiatieven met de huidige regels is het daarvoor
nodig initiatieven te stimuleren en te faciliteren. Net zoals hier in de afgelopen eeuwen is
gebeurd, toen pioniers de ruimte kregen om eerst de veenmoerassen te exploiteren als
turfwingebieden en deze vervolgens te transformeren tot landbouwgronden met afgeleide
industriecomplexen, zo dient ook nu het partnerschap aangegaan te worden met ondernemers
die initiatief willen nemen. Een Masterplan als keurslijf, waarin intiatieven maar passend
gemaakt moeten worden, hoort niet bij een dergelijke insteek. Dit Masterplan moet flexibel zijn
om samen, interactief vorm te geven aan de transformatie van De Groene Compagnie.
2. Flexibiliteit om mee te kunnen bewegen met de trends uit de toekomst
Ten tweede dient het Masterplan de ruimte te bieden om kordaat in te kunnen spelen op nieuwe
actualiteiten. Dit Masterplan voorziet in de landschappelijke transformatie van een enorm
gebied. Wanneer die transformatie zal zijn afgerond weten we nog niet. Misschien duurt het 20
jaar, misschien 50, misschien nog veel langer? In die tijd kan er heel wat veranderen in de
maatschappij. Er zullen nieuwe wensen leven, nieuwe technieken worden ontwikkeld,
bestaande inzichten zullen achterhaald worden en nieuwe inzichten zullen aan populariteit

winnen. Het mag niet gebeuren dat De Groene Compagnie al achterhaald is, voordat de
ontwikkeling ervan is afgerond.
3. Flexibiliteit voor een beheerste ontwikkeling
De nieuwe ontwikkelingen ten zuiden van Hoogezand-Sappemeer moeten altijd voldoende
kwaliteit in zichzelf hebben. Dit betekent namelijk dat de ontwikkeling in principe op ieder
moment kan worden gestopt, zonder dat er dan sprake zou zijn van een ‘onaf’ plan. In het
plangebied komt op termijn ruimte vrij voor 3.000 nieuwe woningen. Als al die woningen
gebouwd gaan worden, dan zou dat moeten betekenen dat Hoogezand-Sappemeer qua
woningaantal 1,5 keer zo groot worden als nu. En dat in een nabije toekomst waarvan sommige
experts zeggen dat Nederland te maken zal krijgen met een krimpende bevolking. De gemeente
wil haar ambitie niet uit de weg gaan. Hoogezand-Sappemeer gaat voor het volledig uitvoeren
van de transformatie van het gebied met ruimte voor 3.000 nieuwe woningen. Maar we willen
onze kop ook niet in het zand steken. En daarom moet het mogelijk zijn dat De Groene
Compagnie ook een goed plan is, wanneer er maar 2.000 of zelfs maar 1.000 nieuwe woningen
komen. Dit Masterplan kenmerkt zich door zijn beheerstheid.
4. Flexibiliteit voor een behapbare spreiding van kosten en baten
Het spreekt voor zich dat de ontwikkeling van De Groene Compagnie een financieel haalbare
operatie moet worden. Een sinecure is dat echter niet. Als woongebied zal De Groene
Compagnie ruimer zijn opgezet dan we elders gewend zijn in Nederland. Puur markttechnisch
bekeken betekent dit dat er hier in verhouding weinig grond als kavel verkocht zal worden en in
verhouding heel veel grond – natuur, vaarwater, ontmoetingsruimte, infrastructuur, etc. – door
‘de gemeenschap’ onderhouden moet worden. Een flexibel plan zal er voor zorgen dat deze
investeringen toch behapbaar blijven. Niet alles hoeft in één keer te worden ontwikkeld. En dit
hoeft ook niet allemaal te gebeuren, voordat er ook nog maar één woning is verkocht. Op
gezette tijden is het mogelijk een tussenbalans op te maken en kunnen nieuwe strategieën
worden toegepast.
Ruimte voor flexibiliteit betekent niet dat iedereen in De Groene Compagnie maar naar eigen
goeddunken zijn gang kan gaan. Voorkomen moet worden dat de uitkomst van de flexibele
ontwikkelstrategie uitmondt in een onsamenhangende ratjetoe van natuurgebiedjes,
woonwijkjes en kriskraswegen. Daarom is in dit Masterplan een aantal mechanismen
ingebouwd om te kunnen sturen op de kwaliteit van het plan als totaal. Deze staan verwoord in
de volgende hoofdstukken:
hoofdstuk 3: Ambities en Targets
In dit Masterplan worden geen eindbeelden opgenomen. Daar staat tegenover dat beoogde
eindresultaten en kwaliteitsambities nu des te duidelijker geformuleerd moeten worden. In
hoofdstuk 3 worden ‘targets’ gesteld waarop de kwalitatieve prestaties gedurende de gehele
planontwikkeling kunnen worden afgerekend. Het is de meetlat waaraan het succes van De
Groene Compagnie tijdens en na de ontwikkeling geijkt kan worden.
hoofdstuk 4: Landschap als basis
Op basis van de kwaliteiten van het landschap is een structurerend raamwerk voor De Groene
Compagnie ontworpen waarop bij kleinere deelontwikkelingen in het gebied aangehaakt kan
worden en die geldt als een ijzersterke integrator van individuele ontwikkelingen. Het
raamwerk bestaat uit landschappelijke structuren, weginfrastructuur, vaarroutes en
planologische zones. Als geheel laat het zich goed vergelijken met een ‘kapstok’: kleinere
ontwikkelingen kunnen hier als het ware zo aan opgehangen worden en de kapstok zorgt op

totaalniveau dat het nooit een onsamenhangend rommeltje wordt. Het raamwerk zorgt er in
ruimtelijk opzicht voor dat deelontwikkelingen meer zijn dan de som der delen.
hoofdstuk 5: Spelregels
Daar waar ontwikkelingen worden geïnitieerd door meerdere partijen, zijn altijd afspraken
nodig. Dat ging zo in in de 17e en 18e eeuw toen ondernemende veencompagnieën hier op de
gronden van Stad Groningen op grote schaal turf konden exploiteren; dat zal nu evenzeer nodig
zijn. Wie is waar verantwoordelijk voor op welk moment? Wat mag wel en wat mag niet in
situatie x? Wat is het wisselgeld dat betaald of juist ontvangen wordt voor een bepaalde
handelwijze? Om de flexibele invulling op een manier te laten verlopen dat iedereen daar op
een gelijkwaardige manier aan kan deelnemen en op maat ‘loon naar werken’ krijgt voor zijn
inspanning zijn spelregels geformuleerd. Iedereen die deelneemt aan de ontwikkeling van De
Groene Compagnie committeert zich aan deze spelregels.
hoofdstuk 6: Ontwikkelopties woonlandschappen
In dit hoofdstuk wordt het brede palet aan ontwikkelopties in de verschillende landschapstypes
van De Groene Compagnie geschilderd. Ze geven de kwalitatieve en kwantitatieve bandbreedte
voor wat er wel en niet passend is in het rood-groen-blauwe landschap dat ten zuiden van
Hoogezand-Sappemeer gaat ontstaan. Door per landschapstype specifieke ontwikkelopties aan
te geven wordt het volgende bewerkstelligd:
-inpassen van variaties en differentiaties;
-preciseren van landschapstypen;
-toewijzen van potentiële bebouwingsdichtheden op locaties in het gebied;
-basis voor specifieke spelregels (bijv. t.z.t. vast te stellen beeldkwaliteitsplannen);
Dit samenspel van een flexibele ontwikkelstrategie met een aantal ingebouwde
kwaliteitsmechanismen is de kern van het Masterplan voor De Groene Compagnie. Nergens in
Nederland vinden we een ruimtelijk plan van vergelijkbare opzet. Het is een nieuw hoofdstuk
van planologie bedrijven in Nederland. Het succes van deze strategie heeft zich nog niet
bewezen, maar in hoofdstuk 7 wordt getoond dat de ontwikkeling van De Groene Compagnie
volgens het Masterplan zeker als een realistisch perspectief beschouwd mag worden. Getoond
wordt dat de ontwikkeling ook in financieel opzicht een behapbare operatie is, hoe lang of kort
die ook gaat duren.
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HOOFDSTUK 3: AMBITIES EN TARGETS
In dit Masterplan worden geen eindbeelden opgenomen. Daar staat tegenover dat beoogde
eindresultaten en kwaliteitsambities nu des te duidelijker op papier moeten staan. Dat wordt
gedaan door heldere ambities (vetgedrukt) vergezeld te laten gaan van minstens zo heldere,
concrete beleidstargets (achter de bullets). Met het formuleren van de ambities leggen overheid
en andere initiatiefnemers vast welke kwaliteiten zij in het nieuwe woonlandschap nastreven.
De targets geven tijdens de ontwikkeling richting aan het uitvoeren van de ambities en maken
het mogelijk om zowel tijdens de ontwikkeling als achteraf af te lezen of de nu ingezette
ambities naderhand ook daadwerkelijk zijn bereikt.
De Groene Compagnie wordt een groen-blauw-rood landschap dat het ruimtelijke profiel
van Hoogezand-Sappemeer als geheel versterkt.
•
De verhouding ‘rode’ bestemmingen t.o.v. ‘groen-blauwe’ bestemmingen in het
plangebied bedraagt minimaal 1 : 2. Deze verhouding is op ieder moment in de ontwikkeling
geborgd.
•
In het plangebied kunnen de volgende ‘groen-blauwe’ bestemmingen voorkomen: a)
waterlopen en waterplassen (al dan niet bevaarbaar); b) groengebieden vallend onder de
typeringen van het rijksprogramma ‘Groen in en om de Stad’ (GIOS).
•
In het plangebied kunnen de volgende ‘rode’ bestemmingen voorkomen: a) uitgeefbare
kavels; b) infrastructuur t.b.v. wegverkeer; c) ruimtes en terreinen met een bestemming voor
(openbare) voorzieningen.
•
Dit Masterplan staat voor een algehele landschappelijke transformatie. De bestaande
bebouwingslinten en de veenkoloniale wijkenverkaveling blijft echter herkenbaar als groot
cultuurhistorisch goed in dit gebied. Waar dit van toepassing is, wordt deze zelfs weer beter
teruggebracht.
•
De ‘groen-blauwe’ structuur is landschappelijk divers en gebaseerd op benutting van de
morfologie van de bodem. Ze biedt voldoende beheersmogelijkheden voor de ontwikkeling van
natuurrijk groen en tegelijk voldoende massa voor woon-en recreatief gebruik.
•
Gedurende de transformatie van agrarisch productielandschap naar recreatief
woonlandschap zijn de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van het gebied
minimaal gelijk aan de situatie voor ontwikkeling.

De landschappelijke transformaties in De Groene Compagnie zijn de exponent van een
open ontwikkelproces met ruimte voor initiatief van private en publieke zijde.
•
De gemeente stelt zich open en welwillend op ten opzichte van initiatiefvoorstellen in
het plangebied. Het Masterplan vormt de basis voor het gezamenlijk verder brengen van het
initiatief.
•
De gemeente is verantwoordelijkheid voor het volledig en tijdig informeren van
betrokkenen.

•
Gedurende de uitvoering van het Masterplan krijgen deelontwikkelingen die
verschillende vormen van ruimtegebruik combineren c.q. integreren voorrang boven
monofunctionele vormen van ruimtegebruik.

De ruimte van De Groene Compagnie wordt op een toekomstbestendige wijze ingericht;
in relatie tot het plangebied zelf, maar ook in relatie tot haar omgeving en het mondiale
ecosysteem.
•
Het watersysteem in het plangebied is robuust en duurzaam en berekend op toekomstige
klimatologische veranderingen. De belasting van het watersysteem die voortkomt uit de
ontwikkeling van het gebied wordt in het gebied zelf opgevangen en niet afgewenteld op de
omgeving. Bovendien draagt de landschappelijke transformatie bij in de wateropgave vanuit het
bestaande stedelijke gebied van Hoogezand-Sappemeer.
•
Het nieuw in te richten watersysteem in het plangebied draagt bij aan een veerkrachtig
en natuurlijk watersysteem op regionale schaal. De Groene Compagnie is in hydrologisch
opzicht complementair aan het watersysteem van de Hunze (incl. het Zuidlaardermeer).
•
Hemelwater wordt zoveel mogelijk afgekoppeld van het verharde oppervlak en het
daaronder liggende reguliere rioleringssysteem. Geïnfiltreerd hemelwater leidt echter niet tot
een verslechtering van de grond-en oppervlaktewaterkwaliteit.
•
De groen-blauwe structuur bevat robuuste elementen die ruimte bieden aan een
duurzame biodiversiteit. Deze maken zoveel mogelijk onderdeel uit van een regionaal en lokaal
ecologisch netwerk.
•

Ontwikkelingen in het plangebied leiden niet tot verslechtering van de bodemkwaliteit.

•
Materialeninzet in de openbare ruimte wordt geselecteerd op basis van het principe van
Life Cycle Cost Management (LCCM).
•
Beheer en onderhoud van de openbare ruimte voldoen op basis van het gemeentelijke
BOR aan het ambitieniveau “basis”. De gebieden die door veel mensen worden gebruikt en
beleefd, voldoen aan ambitieniveau “hoog”. Onder laatstgenoemde gebieden vallen: de
‘bovenwijkse’ natte en droge hoofdinfrastructuur, de bebouwingslinten Kalkwijk en
Borgercompagnie en de recreatieve ‘hotspots’ (zie hoofdstuk 4).
•
Beheer en onderhoud worden geïntegreerd in het planvormingsproces en uitgevoerd
volgens het principe van het BeBoB (zie handboek BeBoB, Gemeente Hoogezand-Sappemeer,
2007).
•
De duurzaamheidsprestaties van nieuwbouw in De Groene Compagnie liggen boven het
gemiddelde van de nieuwbouw in Nederland op basis van de richtlijnen van GPR Gebouw (zie
bijlage 2).
•
De Energie Prestatie op Lokatie (EPL) van nieuwbouw ligt boven het gemiddelde van
de nieuwbouw in Nederland op basis van de richtlijnen van SenterNovem (zie bijlage 2). De
Groene Compagnie levert daarmee een bovengemiddelde bijdrage aan de CO2-reductie.

•
Het op toekomstbestendige wijze inrichten van het gebied betekent dat de ruimtes voor
bewoners en bezoekers ook duurzaam veilig zijn. Om die reden wordt het gebied ingericht met
oog voor beperking van calamiteitenrisico’s en het zo kordaat mogelijk kunnen ingrijpen bij
evt. calamiteiten. De veiligheidsvoorschriften staan verder uitgewerkt in bijlage 1 bij het
Masterplan.

De Groene Compagnie biedt ruimte aan mensen die landschappelijk willen wonen met
een expliciete handreiking naar pioniers.
•
Er is een grote variatie aan woonmilieus, passend binnen het landelijke segment.
•
Woonkavels onderscheiden zich in de regio door een gunstige prijs-kwaliteitverhouding
en door veel ruimte voor pionieren in ontwikkelconcepten (w.o. particulier/collectief),
woonvormen en architectonische vormgeving.
•
Het woningbouwprogramma is afgestemd met de vigerende gemeentelijke en regionale
woningbouwprogramma’s.
•
De Groene Compagnie is complementair aan andere woonprojecten in de gemeente en
werkt niet concurrerend t.o.v. andere woonprojecten in de gemeente. Dit geldt m.n. voor de
wijkvernieuwingsprojecten.

De Groene Compagnie is uitstekend te bereiken: voor bewoners en bezoekers; met auto,
fiets of openbaar vervoer.
•
De keten fiets – openbaar vervoer is qua reistijd en comfort concurrerend t.o.v. de auto.
Het hoogwaardige fietsnetwerk en OV-netwerk (Kolibri), de goede onderlinge afstemming
hiervan en het voorzien in voldoende fietsstallingsplaatsen bij OV-bestemmingen waarborgen
deze concurrentiepositie.
•
De Groene Compagnie is voor fietsers ontsloten door een fietsnetwerk dat voldoet aan
de criteria: aantrekkelijk, direct, samenhangend, verkeersveilig en comfortabel.
•
De autoreistijden van De Groene Compagnie naar het stadshart en andere
voorzieningencentra, op-en afritten A7, Groningen, Assen en andere (belangrijke) kernen zijn
acceptabel en betrouwbaar.
•

Verkeersveiligheid wordt geborgd door het concept Duurzaam Veilig te continueren.

•
De (externe) ontsluiting voor autoverkeer wordt geregeld door een duurzame
verkeersstructuur, waarbij doorgaand autoverkeer zodanig wordt geleid dat er geen substantiële
toename is van doorgaand verkeer door het stadshart.
•
Het verkeers-en vervoersysteem is afgestemd met vigerend gemeentelijk en regionaal
beleid.
•

Opkomsttijden van spoeddiensten voldoen aan de daarvoor geldende normen.

De Groene Compagnie draagt integraal bij aan de versterking van Hoogezand-Sappemeer
als ‘woon-werk-gemeente’
•
Het gebied wordt zo direct mogelijk aangesloten op het centrum van HoogezandSappemeer. Inwoners van De Groene Compagnie zijn, voorzover redelijk, in eerste instantie
aangewezen op de voorzieningenstructuur van Hoogezand-Sappemeer.
•
Binnen het plangebied werkt de gemeente mee aan initiatieven voor nieuwe en
voortzetting van bestaande economische initiatieven, voorzover deze integraal bijdragen aan de
totale gebiedsontwikkeling. Met name innovatieve pilots, zoals bijv. werkgelegenheids-of
werk-leerprojecten, kunnen rekenen op een open opstelling van de gemeente.
•
Indien nieuwe ontwikkelingen in het gebied zich niet laten verenigen met bestaande
economische activiteiten, dan werkt de gemeente actief mee aan het vinden van een volwaardig
alternatief voor deze economische activiteit. Deze verplichting geldt met name voor de
voortzetting van activiteiten in de (grootschalige) landbouw.
•
De lokale bouwsector wordt aangemoedigd deel te nemen aan de bouw-en
aanlegwerkzaamheden in het nieuwe gebied.
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HOOFDSTUK 4: HET LANDSCHAP ALS BASIS
Inleiding
Lange tijd waren de gronden ten zuiden van Hoogezand-Sappemeer ‘woest en ledig’. Ver voor
Christus waren de laatste bewoners hier weggetrokken toen het gebied natter en natter werd en
veranderde in een uitgestrekt hoogveenmoeras. Eeuwenlang was er geen mens die in deze
contreien wat had te zoeken.
Tot er in de middeleeuwen vanuit de Stad Groningen vraag naar turf ontstond als nieuwe
brandstof. Kloosterlieden uit Aduard en Essen (nabij Haren) kochten delen van de venen ten
zuiden van het huidige Hoogezand-Sappemeer aan en gingen hier over tot de winning van turf.
Zij deden dit vanuit nieuw gestichte nederzettingen aan de rand van het veen: Kropswolde en
Wolfsbarge. Het turf werd via de loop van de Hunze richting Stad getransporteerd.
In de zeventiende eeuw kwam de turfstekerij pas echt goed op gang. De voormalige
kloostervenen waren ondertussen in handen gevallen van de Stad zelf. De Hunze voldeeld niet
meer als transportader. In plaats daarvan werd een kunstmatige waterloop rechtstreeks in de
richting van de venen gegraven: het Winschoterdiep (tot aan Sappemeer). Van hieruit kon in
zuidwaartse richting de exploitatie van de venen grootschalig worden aangepakt.
Dit deden de Stadjers niet zelf. Zij besteedden het veldwerk uit aan commerciële
veencompagnieën. Op systematische wijze en via een fijnmazig watersysteem van sloten,
wijken en diepen werd de turf afgevoerd richting Winschoterdiep en Stad. In het gebied
ontstond een bloeiende, op turf gebaseerde economie. Vooral langs de diepen, de
hoofdtransportaders in het veengebied, was het een nijvere boel. Hier ontstonden langgerekte
bebouwingslinten, zoals Kiel-Windeweer, Kalkwijk en Borgercompagnie.
Deze linten liggen nog steeds als herkenbare structuren in het landschap ten zuiden van
Hoogezand-Sappemeer. Eén ervan – Kiel-Windeweer – heeft tegenwoordig zelfs de status van
een beschermd dorpsgezicht. Turfwinnersdorpen zijn deze bebouwingslinten echter allang niet
meer. De turf is afgegraven en de gronden zijn aan gemaakt als landbouwgrond. Waren het
enige eeuwen geleden nog turfschuiten die in het gebied aan-en afvoeren, tegenwoordig maken
landbouwmachines, vrachtwagens en personenauto’s de dienst uit. Het fijnmazige
veenkoloniale watersysteem heeft daarin geen functie meer, waardoor menig wijk, diep of sloot
is gedempt.
En zo ligt het huidige landschap ten zuiden van Hoogezand-Sappemeer er nu bij: een
grootschalig, open, agrarisch landschap, dat wordt doorsneden door een aantal
bebouwingslinten. Aan de westzijde wordt het begrensd door het Zuidlaardermeer, aan de
oostzijde groeit het Adriaan Tripsbos en aan de noordzijde ligt de bebouwingsrand van
Hoogezand-Sappemeer, onderbroken door het groen van het Drevenbos en Nieuw Woelwijck.
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Het huidige landschap aan de zuidzijde van Hoogezand-Sappemeer
Van dit veenkoloniale landschap gaat zeker een bepaalde bekoring uit. De open-en wijdsheid is
karakteristiek en voor de goede verstaander is het historische ontstaanspatroon van het
landschap nog prachtig af te lezen.
Als woon-en recreatielandschap is het gebied echter lang niet aantrekkelijk genoeg. Als de
ambitie is om dit gebied te transformeren naar een aantrekkelijk recreatief woonlandschap, dan
mag het tekenend zijn dat nu op een mooie zondagmiddag de recreanten en masse naar het
Zuidlaardermeer en de Drentse bossen trekken, terwijl ze de landerijen ten zuiden van
Hoogezand-Sappemeer meestal overslaan. Voor de meeste mensen wordt het huidige landschap
ten zuiden van Hoogezand-Sappemeer ervaren als te eentonig en te onherbergzaam om er
prettig te kunnen verpozen. Er zal geïnvesteerd moeten worden in het landschap. Op zo’n
manier dat de wijdsheid die nu soms dreigt door te slaan naar leegte en onherbergzaamheid een
nieuw, prettig evenwicht bereikt tussen stilte, leegte, groene ruimte en bebouwing.
In dit hoofdstuk wordt een aantal landschappelijke ingrepen voorgesteld, waarmee het mogelijk
zou moeten worden deze situatie te bereiken.
De Groene Compagnie aan het Zuidlaardermeer
Een eerste landschappelijke ingreep die wordt voorgesteld, heeft te maken met het beter
voelbaar maken van de nabijheid van het Zuidlaardermeer.
Deze ‘blauwe parel’ van de gemeente ligt op een steenworp afstand van het plangebied. Toch is
dit nergens in het gebied ook zo voelbaar. Het veenkoloniale landschap ten zuiden van
Hoogezand-Sappemeer en het Zuidlaardermeer liggen min of meer los van elkaar.

De transformatie naar een recreatief woonlandschap betekent allereerst dat deze loskoppeling
verholpen wordt. Net als in Meerwijck zullen in De Groene Compagnie woonmilieus komen
die bij wijze van spreken ‘aan het Zuidlaardermeer’ liggen. Bewoners moeten vanaf de steiger
achter hun huis zonder lange omwegen en lastige hindernissen het Zuidlaardermeer op kunnen
varen.
Met het openleggen van de Leinewijk en het Kieldiep voor de recreatievaart in het kader van
het project ‘Van Turfvaart naar Toervaart’ is al een flinke stap in de goede richting gezet. De
basis voor een vaarverbinding tussen het nieuwe woonlandschap en het Zuidlaardermeer is
daarmee vast gelegd. Wij willen deze verbinding nog eens uitbreiden tot een vaarnetwerk dwars
door De Groene Compagnie.

Een nieuwe recreatieve vaarverbinding
Het oostelijke deel van het plangebied wordt aangetakt op het Zuidlaardermeer door vanuit het
Kieldiep, ongeveer ter hoogte van het Drevenbos, een vaarverbinding te realiseren richting
Borgercompagniesterdiep. Eventueel is het vaarnetwerk bij Borgercompagnie t.z.t. nog uit te
breiden met vertakkingen richting Winschoterdiep (door Sappemeer) en Tripscompagnie,
waardoor aansluitingen tot stand komen met de vaarcircuits van respectievelijk Noord-en OostGroningen.
Een bypass tussen de Leinewijk en het Kieldiep zorgt voor de ontsluiting van het westelijk deel
van het plangebied over water. Deze bypass maakt het tevens voor toekomstige vaarpassanten
mogelijk om twee sluizen in het Kieldiep te omzeilen. Komend vanuit de richting van het
Drevenbos zou het dan mogelijk zijn om zonder enige onderbreking met je vaartuig op het

Zuidlaardermeer te komen. Bij een eventuele verlenging van het Kieldiep tot in het stadshart
(zie Structuurvisie) zou deze bypass ook een welkome vaarrouteverbetering kunnen zijn.
De aanleg van de nieuwe waterinfrastructuur heeft echter niet als enige doel om toekomstige
bewoners met een ‘bootjeshart’ te bedienen. Met het tot stand brengen van een natte verbinding
tussen Zuidlaardermeer en het plangebied ontstaan ook ongekende mogelijkheden voor nieuwe
landschappelijke ontwikkelingen. Het Zuidlaardermeer kan als het ware letterlijk beleefbaar
worden gemaakt in het landschap van De Groene Compagnie.
Daarvoor is het allereerst nodig naar de reliëfkaart van het gebied te kijken. Terwijl het gebied
op het blote oog overkomt als één grote vlakte, valt bij bestudering van de hoogtekaart op dat er
sprake is van een duidelijk reliëf. Het is vooral interessant acht te slaan op de hoogteligging van
het gebied ten opzichte van 0,68 m + NAP. Waterschap Aa&Hunze heeft namelijk plannen om
het watersysteem van de Hunzevallei, waaronder het Zuidlaardermeer valt, los te koppelen van
het huidige boezemsysteem (Winschoterdiep) en een natuurvriendelijk peilbeheer te gaan
hanteren. Dit zal gemiddeld komen te liggen op 0.68m +NAP, waarbij in extreem droge
periodes het peil kan uitzakken en in extreem natte periodes het peil iets hoger kan komen te
liggen.

Hoogtekaart plangebied

In De Groene Compagnie kan nu een heel nieuw, aan het Zuidlaardermeer verwant landschap
worden gemaakt door middel van een zgn. ‘ontpolderingsstrategie’. Deze strategie behelst als
eerste dat we de bemaling stop zetten. Via de nieuw aangelegde waterlopen loopt het water
vanuit het Zuidlaardermeer nu zo het plangebied binnen. Er gaat een enorme vernatting
optreden. Nieuwe waterwerken, zoals gemalen, onderleiders, kaden en kwelsloten, zorgen

ervoor dat percelen buiten de ontwikkeling, maar ook de bestaande bebouwingslinten, niet mee
zullen vernatten.

Nieuwe natte zones in aansluiting op het vaarnetwerk

In de allerlaagste delen zullen open watervlakten ontstaan. De lijnvormige vaarverbindingen
zullen hier letterlijk in opgaan, hoewel wel in ogenschouw gehouden moet worden dat de
watervlaktes erg ondiep zijn (maximaal enkele decimeters). Om het bevaarbaar te maken zal
moeten worden gegraven. Voor bevaarbare waterplassen moet de bodemdiepte op zijn minst
1,50 meter zijn. Ook voor het permanent (onbegroeid) open houden van de plassen is uitgraven
op de meeste plaatsen nodig. Hievoor moeten dieptes van 0,75 tot 1,00 meter worden
aangehouden.
Ligt de bodem minder diep, dan zullen de plassen gaan verlanden met vochtminnende
gewassen als riet, lisdodde en liesgrassen. De zones zullen dan meer deel gaan uitmaken van
een plas-dras landschap. Bij ‘plas’ staat een deel van het veld een paar centimeter onder water.
Er kan zich een mozaïek van lage rietvelden met slikkige delen ontwikkelen. De ‘drasse’ delen
manifesteren zich als natte graslanden. Het grootste deel van de wortelzone van de zode bevindt
zich in de hoge grondwaterstand. Het veldbeeld doet denken aan de natte graslanden om het
Zuidlaardermeer. Plas-drasvelden hebben een sterke beeldwisseling in zomer-en winterbeeld.
Eventueel kan het beeld worden uitgebreid met opslag van enkele vochtminnende houtsoorten
als grijze wilg en waterwilg, zachte berk, zwarte els en schietwilg.

Behalve het interessante landschapsbeeld en de recreatieve mogelijkheden bieden de nieuwe
natte zones als bijkomend voordeel dat er een enorme ruimte voor extra waterberging ontstaat;
veel meer dan in het gebied zelf nodig is. Hier kan dus extra waterberging plaatsvinden voor
andere gebieden in de gemeente of zelfs in de regio.

Lommerrijk groen in De Groene Compagnie
Een eerste element dat wordt aangereikt om het landschap van De Groene Compagnie
aantrekkelijker te maken ligt dus in het natte. Een groot deel van het plangebied blijft hiermee
echter buiten beeld, namelijk dat deel dat boven het toekomstig peil van het Zuidlaardermeer
(0,68m) ligt. Dit blijft er, ook bij ontpoldering, relatief hoog en droog bij liggen.
Het open veenkoloniale landschap zal niet gauw worden geassocieerd met lommerrijke besloten
zandlandschappen. Toch is het mogelijk om met een vakkundige mechanische grondbewerking
en aanplant met goed gekweekt plantsoen van het open, rechtlijnige landschap een aantrekkelijk
boslandschap te maken. De landbouw heeft in de loop der jaren over een vijftal generaties
slechts een bescheiden bijdrage geleverd aan de bodemvruchtbaarheid. De zandbodem
(dalgrond) is van nature schraal. Het landbouwkundig gebruik heeft hier alleen wat extra
mineralen aan toegevoegd in de bovenste 20 centimeter (bouwvoor). Veel plekken in de
Veenkoloniën met vergelijkbare gronden als in het plangebied laten een rijke boom-en
bosontwikkeling zien. Soms vergelijkbaar met loofhoutbossen in het Gooi en de
binnenduinranden in west Nederland.

Nieuwe bosgebieden op de hogere gelegen gronden

Binnen de gemeente is een tweetal aansprekende referenties van loofhoutbos op dalgrond dat
zich prima ontwikkelt. Het zijn het Drevenbos en het Adriaan Tripbos. Het Drevenbos heeft een
kleine bijmenging van naaldhout wat, vooral in combinatie met een zandpad, op een enkele
plek een Sallandse sfeer oproept.
Zijn het Drevenbos en het Tripbos nog opgezet als kleine boswachterijen met wisselende
hoofdhoutsoorten per bosvak, voor de bossen in De Groene Compagnie zal de soortenmenging
niet gericht zijn op houtteelt maar op een optimale woon-en gebruiksbeleving van natuurlijk
loofhoutbos. Dit betekent dat de hoofdhoutsoorten (beuk, eik, linde, es en esdoorn) hun
spreiding over het hele bosplan hebben en dat de plaatselijke bodemgeschiktheid (hoog-droog
en laag-nat) bepaalt wat waar tot volle ontwikkeling kan komen. In het boslandschap kunnen
gaten vallen door ingesloten laagten die zich met water vullen (bosvennen) of door verkitting
van de ondergrond waar doorworteling moeilijk is en waar heide met een enkele berk of
lijsterbes zich kan ontwikkelen. Bijmengingen of spontane bijgroei van ondersoorten vinden
vooral in de bosranden plaats. Het gaat hier om soorten als hazelaar, krent, zoete kers, geoorde
wilg, vuilboom en hondsroos.
Van de verschillende landschapstypen in De Groene Compagnie vraagt het bos de meeste
voorbereidingstijd in het waarderijp maken als woonlandschap. Gemiddeld 10 tot 15 jaar na
aanleg begint het bos zijn aantrekkelijkheid te krijgen om in te wonen. Het hoeft geen betoog
dat het wonen in een volwassen bos van een grote woonkwaliteit is.

Groen-blauwe dooradering
Onder het monotone agrarische productielandschap gaat al met al een aantrekkelijke diversiteit
in natte en droge milieus schuil. Er kan in De Groene Compagnie een landschap ontstaan dat
doet denken aan de populaire gebieden in het nabije Drenthe met aantrekkelijke afwisselingen
tussen bossen, velden, plassen en beekdalen. Waar het landschap van Drenthe echter vooral
museaal is (‘je mag er alleen maar naar kijken...’), is het landschap van De Groene Compagnie
pertinent bedoeld als gebruikslandschap. In het woonlandschap ten zuiden van HoogezandSappemeer worden groen, blauw en rood niet zoveel mogelijk gescheiden, maar wordt de
zoektocht aangegaan naar een ideale mix tussen de drie kleuren.
In die mix is het slechts op enkele plaatsen nodig het groen en het blauw bij voorbaat te
vrijwaren van bepaalde bebouwingsinvloeden. Door het plangebied wordt een grofmazige
beschermde landschapsstructuur ontworpen, die als een aaneengesloten, openbaar toegankelijk
‘landschapspark’ het gebied dooradert.

De groen-blauwe dooradering maakt dat De Groene Compagnie een belangrijke plaats kan
krijgen als recreatieve schakel tussen bestaande en in ontwikkeling zijnde groengebieden in de
gemeente en in de regio: Groene Ster, Adriaen Tripsbos, Zuidlaardermeer en omliggende
natuurgebieden. In het landschapspark worden recreatieve routes aangelegd voor wandelaars,
fietsers, ruiters, etc. die leiden langs een rijke schakering van landschaps-elementen: bossen,
watervlaktes, open velden en moerasruigtes.

Zuidzijde in zijn groene context

Een deel van het groen-blauwe landschap wordt beschermd als ‘recreatief landschap’
Veenkoloniale ‘compagnieslinten’
In het bovenstaande kwam al naar voren dat het landschap van De Groene Compagnie kan gaan
lijken op het Drentse landschap, maar dan anders. Anders omdat het in plaats van een
geconserveerd kijklandschap een dynamisch gebruikslandschap zal worden.
Wat dit gebied voorts zo totaal anders maakt dan het aanliggende Drentse gebied is haar
historie. In het huidige landschap is het veenkoloniale verleden prachtig af te lezen aan de
verkaveling en de bebouwingslinten die het gebied kaarsrecht doorsnijden. We gaan veel
veranderen in het landschap, maar we willen het kind niet met het badwater weggooien.
Daarom koesteren we deze cultuurhistorische laag in het landschap op een wijze die haar recht
doet.

De waardevolle historische bebouwing in de linten Borgercompagnie, Kalkwijk en Nieuwe
Compagnie blijft gehandhaafd. Bovendien trekken we uit het beschermde dorpsgezicht van
Kiel-Windeweer de les dat het bij het koesteren van de linten niet alleen moet gaan om het
beschermen van de gebouwen, maar juist ook om de ligging van de bebouwing in een open
landschap. Daarom worden langs de linten van Borgercompagnie, Kalkwijk en Nieuwe
Compagnie open, bebouwingsvrije zones gereserveerd ter grootte van 100 meter aan
weerszijden (gerekend vanuit de middenas van het lint).
De beschermde zones zullen begrensd worden door kades met kwelsloten. Deze hebben als
directe functie om de bebouwingslinten niet mee te laten vernatten in de
‘ontpolderingsstrategie’ (zie p.14). Een voldoende drooglegging van de bestaande linten blijft
dus gegarandeerd. De kwelsloten maken als markante elementen de begrenzing van de
beschermde zones direct herkenbaar.
Binnen de beschermde zones komt in principe geen ruimte voor nieuwbouw met een reguliere
woonbestemming. Wel wordt in de linten ruimte gereserveerd voor de vestiging van eventuele
nieuwe voorzieningen, voorzover die wenselijk zijn voor het functioneren van De Groene
Compagnie als woongebied. Door de vestiging van deze voorzieningen krijgen de linten een
speciale betekenis als ‘levensaders’ van het gebied. De voorzieningen kunnen worden
ondergebracht door in onbruik geraakte (boeren)gebouwen te renoveren of door nieuw te
bouwen. Eventuele nieuwbouw wordt alleen daar bestudeerd, waar dat wenselijk zou kunnen
zijn om de veenkoloniale lintstructuur te versterken. Ontwerpoplossingen kunnen hierbij
worden gezocht in het project ‘Neoveenkoloniaal bouwen’ van de Agenda voor de
Veenkoloniën.
Het landschap in de beschermde zones blijft zoveel mogelijk open. Alleen daar waar het onder
4.4 beschreven ‘beschermde landschapspark’ kruist met een onbebouwd deel van het lint, wordt
de landschapsstructuur van het landschapspark dwars door het lint doorgetrokken. Een continue
groen-blauwe dooradering blijft hiermee geborgd en de doorsnijding van de linten levert
bovendien een spannend contrast op binnen de ‘strenge’ rechtlijnigheid van de linten.

Veenkoloniale linten en hun beschermingszones
Blauw-grijze vingerstructuur
Behalve de lintbebouwing is ook de regelmatig opstrekkende verkaveling zeer karakteristiek
voor het veenkoloniale landschap. Zoals beschreven aan het begin van dit hoofdstuk, was het
gebied ten tijde van de werkzaamheden door de veencompagnieën perfect ontsloten over water
met een fijnmazig systeem van ‘diepen’ (de hoofdkanalen) en ‘wijken’ (de zijtakken van de
diepen). Na beëindiging van de turfexploitatie verloren deze waterlopen hun functie als
transportassen.
Toch heeft een belangrijk deel van het veenkoloniale vaarnetwerk de tand des tijds goed
doorstaan. Vele voor de turfwinning aangelegde waterlopen liggen er nog steeds, ook al zijn ze
niet meer bevaarbaar.
Aan het begin van dit hoofdstuk is beschreven hoe het nieuwe woonlandschap door een
vaarnetwerk aangetakt kan worden op het Zuidlaardermeer. Op basis van het oude
veenkoloniale systeem van diepen en wijken kan dit netwerk nog veel fijnmaziger worden
gemaakt.
Daarvoor zullen in de eerste plaats de diepen bevaarbaar gemaakt moeten worden. Dit is
recentelijk al gebeurd met het Kieldiep. Bij het Borgercompagniesterdiep zijn er soortgelijke
mogelijkheden. Het kanaal ligt er nog grotendeels. Alleen is het al decennia niet meer
bevaarbaar en volgelegd met dammen en andere obstakels.
In Kalkwijk is het moeilijker om het oorspronkelijke diep weer bevaarbaar te maken. De
waterloop is hier in de jaren ’60 van de vorige eeuw helemaal gedempt. Over het tracé is een

nieuwe verkeersweg aangelegd. Hier kan het interessant zijn om juist achter de lintbebouwing
een nieuwe vaarweg te graven.

Principeprofiel met vaarverbinding over het historische tracé in het lint:

Principeprofiel met nieuwe vaarverbinding achter het historische bebouwingslint

Het vaarnetwerk kan verfijnd worden op basis van de historische ‘diepen’ en ‘turfwijken’
Voor de wijken geldt dat deze na beëindiging van de turfexploitatie een nieuwe functie kregen
als perceelsgrens tussen en ontwateringssloot voor de nieuw aangemaakte landbouwgronden.
Hoewel schaalvergroting en ruilverkavelingen ervoor hebben gezorgd dat verschillende wijken
later zijn gedempt, ligt een groot deel van de oude wijken nog steeds als sloot in het landschap.
Na het bevaarbaar maken van de diepen kunnen ook deze als zijtakken op het vaarnetwerk
aangesloten worden. Maar let op: daar waar we stuiten op beschermde delen van het
oerlandschap wordt de veenkoloniale waterstructuur onderbroken. Het geheel levert een
spannend spel op tussen natuurlijk en cultuurlijk landschap.
Net als in de tijd van de verveningen zal het systeem van wijken en diepen er niet in één keer
liggen. Dit is een verhaal van de lange adem, gebaseerd op een organische groei en afhankelijk
van de initiatieven van de nieuwe ‘ontginners’ van het landschap. Al met al kan er echter een
zeer fijnmazige blauwe ontsluitingsstructuur ontstaan.
De ‘grijze’ ontsluitingsstructuur – het systeem van ontsluitingswegen voor het dagelijks verkeer
– wordt ontworpen als een soort ‘contramal’ van de veenkoloniale blauwe structuur. Als
voorbeeld hiervan in het gebied hebben we al de Kielsterachterweg. Feitelijk ligt deze weg
precies op de grens tussen de voormalige werkgebieden van de Kielster veencompagnie in het
westen en de Borger veencompagnie in het westen. De turfwijken hielden hier op en hier was
dus precies ruimte om een landweg te graven.
Op die manier is in het nieuwe plangebied een hele ontsluitingsstructuur die zich t.o.v. de natte
ontsluitingsstructuur het beste laat vergelijken met in elkaar grijpende vingers. In noord-zuid

richting lopen de wegen precies halverwege de historische tracés van twee ‘diepen’, in oostwest richting precies tussen twee ‘wijken’ (over de tracés waar ten tijde van de turfwinning de
ontwateringsgreppels werden gegraven).

Principe ‘blauw-grijze vingerstructuur’
De ontsluitingsstructuur over land kan net zo fijnmazig worden gemaakt als die over water. Het
is immers de contramal daarvan. Onder dit fijnmazige onstluitingsnetwerk kan desgewenst ook
nog een fijnmazig net van nutsvoorzieningen (riool, water, elektra e.d.) worden aangelegd.
Voor de grijze structuur geldt, net als voor de blauwe structuur, dat deze ondergeschikt is aan
de beschermde delen van het oerlandschap. Voor zover het niet gaat om wegen met een grotere
verkeersfunctie dan de erfontsluiting, lopen deze wegen dood waar zij op het beschermde
landschap stuiten.
De blauw-grijze vingerstructuur vormt een ontsluitingsstructuur die uitstekend is toegesneden
op de landschapskenmerken van het gebied. ‘Natte’ en ‘droge’ tracés maken samen niet alleen
de karakt eristieke verkaveling van het veenkoloniale landschap zeer goed zichtbaar, een groot
bijkomend voordeel is ook dat ‘nat’ en ‘droog’ elkaar als in elkaar grijpende vingers nauwelijks
hoeven te kruisen.

De interne ontsluitingsstructuur is gebaseerd op de Veenkoloniale verkaveling

Basiskaart voor een nieuw recreatief woonlandschap
In het bovenstaande is een reeks ingrepen beschreven waarin het agrarische productielandschap
van 2008 op basis van natuurlijke oerwaarden en cultuurhistorische kenmerken wordt
omgetoverd tot een nieuw, aantrekkelijk recreatief woonlandschap. Dit landschap zal een grote
recreatieve betekenis krijgen voor zowel de huidige bewoners van Hoogezand-Sappemeer, voor
bezoekers uit de regio, als voor de nieuwe bewoners.
Het landschappelijke ‘framework’ is nu af. We hebben een landschappelijk raamwerk gemaakt
met prachtige natuurlijke en historische elementen erin. Een landschap waarin het aantrekkelijk
recreëren is, maar waarin natuurlijk ook prachtig gewoond kan worden.
Op termijn is dit landschap eventueel nog verder uit te breiden in oostelijke en zuidelijke
richting; als nieuw perspectief voor de Veenkoloniën.
Aanhakend op het raamwerk kan het gebied daarom verder gevuld worden met
woonlandschappen. Hoe die woonlandschappen eruit komen te zien ligt nog voor een groot
deel open. De voorwaarden die gelden bij het verder invullen van De Groene Compagnie staan
beschreven in de hoofdstukken 5 en 6. Hoofdstuk 5 geeft algemene condities die moeten
worden aangehouden bij de ontwikkeling van het nieuwe woonlandschap. In hoofdstuk 6 wordt
aangegeven hoe het woonlandschap zo goed mogelijk kan aansluiten bij de landschappelijke
condities die gelden op de locatie van ontwikkeling.

Masterplan De Groene Compagnie – Concept

HOOFDSTUK 5: DE TIEN CONDITIES VAN DE GROENE COMPAGNIE
In de 17e eeuw werd begonnen met de grootschalige vervening van de venen onder Hoogezand
en Sappemeer. De supervisie hiervan lag dan wel in handen van de stad Groningen, het ‘echte’
werk in het veld werd verricht door een aantal ondernemende Compagnieën, zoals de Groninger
Borgercompagnie, de Oude en de Nieuwe Friesche Compagnie en de Tripscompagnie. Van het
stadsbestuur kregen zij nagenoeg de vrije hand om als heuse kolonisten te werk gaan in de
onontgonnen landen. De enige ‘spelregels’ waar de compagnieën in hun doen en laten aan
werden gehouden stonden in de zgn. ‘Conditien vande Verhuyringe’: een soort 17e eeuwse
voorloper van ‘ruimtelijke ordening’, die geheel was geschoeid op privaatrechtelijke leest.
In de ‘Conditiën vande Verhuyringe’ stonden regels opgenomen over bijvoorbeeld:
• de inrichting van de veenpercelen: deze moesten 20 roeden (= ca 80 meter) breed zijn;
• de verantwoordelijkheden bij nieuwe infrastructuur: Stad groef de kanalen en wijken, de
compagnieën moesten deze beheren en zelf zorgen voor aanvullende werken, zoals greppels,
voetpaden, hoogholtjes en draaibruggen;
• woningbouwafspraken: binnen twee jaar na verhuur van een perceel moest er een woning ter
waarde van minimaal 200 daalders op zijn gebouwd;
• verplichtingen na de exploitatie: na vervening waren de compagnieën verplicht de gronden
aan te maken tot landbouwgrond; zij waren de eerstvolgende 10 jaren dan wel gevrijwaard van
huur en mochten gratis mest uit de stad halen.
Ook bij de huidige ‘kolonisatie’ van een agrarisch productielandschap naar een recreatief
woonlandschap willen we spelregels opstellen. Hiermee willen we bereiken dat:
•
passend initiatief beloond kan worden;
•

deelontwikkelingen te structureren zijn;

•
principes van verevening van groen-blauwe ontwikkelingen met rode ontwikkelingen
georganiseerd kunnen worden;
•
negatieve invloeden op ontwikkelingsmogelijkheden van naburige kavels voorkomen
worden;
•

de mogelijkheden van de nieuwe Wro optimaal worden aangegrepen.

We stellen tien nieuwe ‘condities’ op voor een nieuwe ontginning van de landerijen aan de
zuidzijde van Hoogezand-Sappemeer: ‘De Tien Condities van De Groene Compagnie’
Conditie 1
Een potentiële initiatiefnemer krijgt op aanvraag het Masterplan ter beschikking, neemt kennis
van de inhoud hiervan en neemt op eigen verantwoordelijkheid op basis van deze kennisname
de beslissing het initiatief wel of niet door te zetten.
Conditie 2
Voorafgaande aan de ontwikkeling van een deelgebied dient de initiatiefnemer een plan in,
waarin in ieder geval staan aangegeven:
•
een kaart met ‘rode’, ‘groene’ en ‘blauwe’ bestemmingen, inclusief bijbehorende
oppervlaktes;

• (woningbow)programma en verkaveling op uitgeefbare gronden;• ontsluiting van het
deelgebied en interne parkeervoorzieningen;
•

energie-en watervoorziening;

•

beheerplan van het totale deelgebied, inclusief afvalverwerking.

Conditie 3
Iedere ontwikkeling in het plangebied staat garant voor een toevoeging van nieuwe rode en
groen/blauwe elementen in de verhouding 1:2
Conditie 4
In het plan wordt – zowel bij ‘groen-blauwe’ als bij ‘rode’ ontwikkelingen – uitvoering
gegeven aan het in dit Masterplan beschreven landschapsplan en de daarmee corresponderende
ontwikkelopties (zie hoofdstuk 6), welke op hun beurt zijn uitgewerkt in aan de desbetreffende
ontwikkelopties verbonden Beeldkwaliteitsplannen.
Conditie 5
In het plan wordt geanticipeerd op een directe aansluiting van het deelgebied op het
Zuidlaardermeer en de uit deze situatie voortkomende waterhuishoudkundige situatie.
Conditie 6
Ingediende plannen zijn gebaseerd op een gemiddelde bebouwingsdichtheid van 4,3 woningen
per hectare. De programmatische invulling correspondeert met het onder hoofdstuk 3 (PvE)
beschreven woningbouwprogramma en de onder hoofdstuk 6 voor het betreffende
woonlandschapstype aangegeven ontwikkelopties.
Conditie 7
De ontwikkelaar is zelf verantwoordelijk voor het in zijn deelplan treffen van de juiste
maatregelen i.v.m. planologische belemmeringen. De huidige planologische belemmeringen en
milieu-en veiligheidsvoorschriften met relevantie in het plangebied staan aangegeven in de
bijlagen 2, 3 en 4 van dit Masterplan.
Conditie 8
Iedere ontwikkeling draagt naar rato mee aan bovenwijkse kwaliteiten en voorzieningen als
bedoeld in de grex-wet.

Conditie 9
Aanleg van waterhuishoudingswerken gebeurt zoveel mogelijk in grootschalige
(voorinvesterings-)projecten. De aanleg wordt in dit geval bekostigd uit het bovenwijkse fonds.
Indien aansluiting op de hoofdwaterstructuur pas wordt gerealiseerd na aanleg daarvan, dan
komt aanleg van extra waterhuishoudingswerken voor rekening van de deelontwikkeling.
Beheer gebeurt door bevoegde instantie.
Conditie 10
De aanleg van nieuwe bossen in het plangebied gebeurt in een zo vroeg mogelijk stadium. Het
initiatief hiervoor ligt bij de overheid.

HOOFDSTUK 6: ONTWIKKELOPTIES WOONLANDSCHAPPEN
Inleiding
In hoofdstuk 4 is aangegeven hoe het landschap van De Groene Compagnie een aantrekkelijke
transformatie ondergaat op basis van cultuurhistorische kenmerken, maar ook op basis van
kenmerken vanuit het oerlandschap. Dit oerlandschap geeft voor een belangrijk deel invulling
aan een interessante diversiteit aan groene en blauwe karakteristieken.
Ook voor het ‘rode’ deel van de ontwikkeling kan het oerlandschap een inspirerende leidraad
zijn. Uitgaande van het oerlandschap is het plangebied als het ware opgebouwd uit meerdere
deelgebieden met eigen ‘woonlandschappelijke’ ontwikkelpotenties. Het gaat dan om het
onderscheid tussen: droge zandgronden, plas-dras en open water. Qua
bebouwingsmogelijkheden op een specifieke plek zijn er nog variaties die samenhangen met het
wel of niet beschermd zijn van het landschap daar (zie hoofdstuk 4 ‘groen-blauwe
dooradering’).

Basiskaart van het nieuwe recreatieve woonlandschap
Ontwikkelopties woonlandschappen: nat, plas-dras of droog

In dit hoofdstuk worden per landschapstype richtlijnen gegeven voor landschapsspecifieke
specifieke ontwikkelopties met betrekking tot de ‘groen-blauwe’ en ‘rode’ invullingen, de wijze
van ontsluiting en specifieke beheermaatregelen.
Droge zandgronden

Richtlijnen ‘blauw-groene’ invullingen
Op de droge zandgronden kunnen nieuwe woonmilieus worden gerealiseerd in een intieme
bossfeer of juist in de openheid van het veld.
Met een vakkundige mechanische grondbewerking en aanplant met goed gekweekt plantsoen is
het mogelijk van het huidige open landschap een aantrekkelijk boslandschap te maken. Voor
het woonbos zal de soortenmenging uiteraard niet gericht zijn op houtteelt maar op een
optimale woon-en gebruiksbeleving van natuurlijk loofhoutbos. Dat betekent dat de
hoofdhoutsoorten (beuk, eik, linde, es en esdoorn) hun spreiding over het hele bosplan hebben
en dat de plaatselijke bodemgeschiktheid (hoog-droog en laag-nat) bepaalt wat waar tot volle
ontwikkeling kan komen. Dit houdt in dat in het boslandschap gaten kunnen vallen door
ingesloten laagten die zich met water vullen (bosvennen) of door verkitting van de ondergrond
waar doorworteling moeilijk is en waar heide met een enkele berk of lijsterbes zich kan
ontwikkelen. Bijmengingen of spontane bijgroei van ondersoorten vinden vooral in de
bosranden plaats. Het gaat hier om soorten als hazelaar, krent, zoete kers, geoorde wilg,
vuilboom en hondsroos.
Gemiddeld 10 tot 15 jaar na aanleg begint het bos zijn aantrekkelijkheid te krijgen om in te
wonen. Het hoeft geen betoog dat het wonen in een volwassen bos van een grote woonkwaliteit
is, dat zich duidelijk vertaalt in de vastgoedwaarde.

Referentie bos

De keuze tot ontwikkeling van droog open veld kan vrij vanuit het ontwerp worden bepaald in
bijvoorbeeld een bepaalde schaal ten opzichte van de oppervlakte bos. Ook kan een lager
terreindeel aanleiding zijn om onderscheid te maken tussen bos en open veld. De beide
landschapstypen horen bij elkaar, dwz. dat open ruimten (veel licht) zorgen voor de
zogenaamde mantelzoomvegetaties (lichtminnende ondersoorten als hazelaar, sleedoorn en
vuilboom) in de bosranden. Het veld geeft de aangename beleving van de volle weelderige
vormen van de bosrand. Bovendien wordt al generaties het wonen in de bosrand (bos in de rug,
de wijde blijk in het front) als de meest favoriete woonplek in het bos gezien. Qua
verkoopbaarheid van woningen zou er dan ook zo veel mogelijk randlengte bosrand gecreëerd
moeten worden. In het ontwerp van deellocaties zal hier in gemiddeld moeten worden omdat
het volledig invullen van bosranden met woningen een waardevermindering in randbeleving
met zich mee zou brengen. Met andere woorden er moeten dus ook randen onbebouwd blijven.

Referentie open veld
Richtlijnen ‘rode’ invullingen en verkaveling
Bebouwing tussen het bosgroen is vanuit de omliggende omgeving beperkt zichtbaar. Vanuit
welstandsoverwegingen is het niet nodig strenge eisen te stellen aan de bebouwing in het bos.

Referentie boswonen

Over het algemeen geeft bouwen in de bosrand met zicht op het onbebouwde open veld een
sterkere landschapsbeleving dan bouwen in het open veld met zicht op de bosrand. De
onbebouwde relatie veld-(bos)rand geeft en de sterkste ruimtebeleving en de sterkste
bosbeleving. Bovendien heeft de gradiënt (overgangszone) bos/veld de meeste kans op een
aantrekkelijke biodiversiteit. De ‘vloer’ van het veld is het meest aantrekkelijk als het wordt
ontwikkeld tot een bloemrijk schraal hooiland. Ook hier kan terreindifferentiatie worden
aangebracht door ingesloten laagten te vernatten.

Referentie wonen op het veld

Plas-Dras

Richtlijnen ‘blauw-groene’ invullingen
Voor de wat lagere terreindelen kan een invulling worden gekozen met een plas-drasbeeld van
het maaiveld. Bij plas staat een deel van het veld een paar centimeter onder water. Er kan zich
een mozaïek van lage rietvelden met slikkige delen ontwikkelen. De drasse delen manifesteren
zich als natte graslanden. Het grootste deel van de wortelzone van de zode bevindt zich in de
hoge grondwaterstand. Het veldbeeld doet denken aan de natte graslanden om het
Zuidlaardermeer. Plas-drasvelden hebben een sterke beeldwisseling in zomer-en winterbeeld. In
de winter overheerst het waterbeeld, in de zomer is het beeld bloemrijk groen.

Referentie plas-dras
Afwisseling ontstaat vaak door spontane opslag van struikwilgen op de wat hogere terreindelen
in het veld. Het contrast hoog-laag kan geprononceerd worden door lichte uitgraving van lage
delen en lichte ophoging van hoge delen. Deze lokale opslag kan ook doorslaan in nat bos. Dit
kan ontstaan op ongemaaid en onbegraasd nat veld. De houtsoorten zijn voornamelijk
struikwilgen als grijze wilg en waterwilg, zachte berk, zwarte els en schietwilg.
Nat bos levert een aantrekkelijk landschapsbeeld in combinatie met nat veld en open water. Het
ontwikkelt zich spontaan op plekken waar nog net voldoende droog maaiveld is om zaad van
houtige soorten tot ontkieming te laten komen.
Nat bos groeit snel wat een groot voordeel is voor het boswonen. Hiervoor moeten extra
ophogingen worden aangebracht. Bezwaar van snelgroeiend nat bos met nathoutsoorten is dat
er relatief snel (na 30 tot 40 jaar) verval optreedt. Nathoutsoorten leven korter dan
drooghoutsoorten. Het bos heeft altijd het beeld van gezond naast dood hout. Om een vitaal
bosbeeld te blijven zien zal er veel onderhoud aan dunning en snoei plaats moeten vinden. De
snelle groei heeft dus een prijs. Nat bos komt veel in de laagveengebieden (Giethoorn,
Loosdrecht, Midden Friesland) van Nederland voor.

Referentie nat bos

Richtlijnen ‘rode’ invullingen en verkaveling
Voor bewoning in de plas-dras zones zijn plaatselijke ophogingen noodzakelijk.

Referentie moeraswonen

Open Water

Richtlijnen ‘blauw-groene’ invullingen
Open water, al dan niet bevaarbaar, kan gesitueerd worden in de allerlaagste delen van het
plangebied. In het grootste deel zal moeten worden uitgegraven om het bevaarbaar te maken en
permanent (onbegroeid) open te houden. De bodemdiepte moet hier op zijn minst 1,50 meter
zijn. Voor de keuze ‘onbevaarbaar’ zou de diepte 0,75 tot 1,00 meter moeten zijn. Hierbij kan
verlanding (ontwikkeling van riet, lisdodde en liesgrassen in het water) van de plassen niet
worden uitgesloten.

Referentie open water
Richtlijnen ‘rode’ invullingen en verkaveling
Het wonen in open water kan aantrekkelijk zijn op zogenaamde ribben (langwerpige landtongen
of schiereilanden) zoals we dat in Vinkeveen kennen. Voordeel van dit landschapstype is dat je
al in korte tijd een grote woonkwaliteit hebt en woont in en aan bevaarbaar water.

Referentie wonen aan het water

HOOFDSTUK 7: DE GROENE COMPAGNIE IN DE PRAKTIJK

7.1 Inleiding
In dit Masterplan is een flexibele strategie gepresenteerd voor de ontwikkeling van het gebied
ten zuiden van Hoogezand-Sappemeer tot een aantrekkelijk recreatief woonlandschap. Deze
strategie is in het vorige hoofdstuk afgesloten met een mogelijk voorbeeld waarin dit uit zou
kunnen monden. Daarbij is echter benadrukt dat het hier om een voorbeeld van een mogelijk
eindbeeld gaat. Hét eindbeeld komt in dit Masterplan niet voor. De strategie is bewust zo
opgebouwd dat duizenden verschillende uitkomsten mogelijk zijn. Ieder keuze in de loop van
het proces bepaalt mee hoe het gebied er uiteindelijk uit zal zien.
Niettemin is de haalbaarheid van het plan, ook de financiële, een essentiële voorwaarde. De
hoofdlijnen van het Masterplan zijn daarom in hun financiële consequenties in beeld gebracht
en op hun financiële haalbaarheid beoordeeld. Er is een normatieve grondexploitatie opgesteld
die de kaders aangeeft waarbinnen de uitoveirng van het Masterplan dient plaats te vinden. De
belangrijkste uitgangspunten en uitkomsten van de grondexploitatie zijn in dit hoofdstuk
aangegeven.
Op basis van de uitgangspunten van de ontwikkelstrategie is een eerste globale raming
gecalculeerd voor kosten en opbrengsten.
7.2 Grondgebruik
Het plangebied van De Groene Compagnie bedraagt 700 hectare. Het grondgebruik in dit
plangebied valt als volgt onder te verdelen:
•
225 hectare uitgeefbaar voor woningbouw (waarvan 50 hectare groen in te richten, bijv.
buurtplantsoen of tuinen)
•
75 hectare voor hoofdinfrastructuur (waarvan 15 hectare groen in te richten, bijv.
wegbermen)
•

200 hectare bos/natuur

•

100 hectare nat onbevaarbaar

•

100 hectare nat bevaarbaar

Tot de ‘rode’ functies rekenen we de uitgeefbare gronden en de hoofdinfrastructuur, exclusief
de ruimte daarvan die ‘groen’ ingericht zal worden. Het totale ‘rode’ areaal in De Groene
Compagnie komt daarmee op 235 hectare. Tot de ‘groen-blauwe’ functies rekenen we het
bos/natuur, het bevaarbare en onbevaarbare water en het ‘groen’ in te richten deel van de
uitgeefbare gronden en de infrastructuur. Deze oppervlakteverdeling correspondeert met de in
het Masterplan genoemde oppervlakteverhouding van 2 : 1 tussen ‘groen-blauwe’ en ‘rode’
functies.
7.3 Investeringen
De ambitie zoals aangegeven in het Masterplan vindt zijn vertaling in het totaal van
investeringen in vastgoed en grondexploitatie.

De totale investeringskosten zijn geraamd op basis van normatieve waarden. Dit geldt niet voor
de kosteninschatting van de vaarverbinding/ontpolderingen. De kosteninschatting voor de
vaartrajecten Kieldiep-Borgercompagnie en de bypass Leinewijk-Kieldiep is gebaseerd op een
in 2008 uitgevoerde civieltechnische studie.
De nominale investering in de grondexploitatie bedraagt in totaal ongeveer € 215 miljoen
(prijspeil 1 januari 2008). Een kwart van deze investeringen betreft de verwerving van gronden
c.a. De grondverwerving vindt plaats voor een vaste eenheidsprijs conform de
‘complexbenadering’. Ongeveer driekwart van de investeringen is gericht op de aanleg en
inrichting van het openbaar gebied, inclusief de aanleg van de noodzakelijke (hoofd-)
infrastructuur en inclusief de aanleg van al het ‘blauw en groen’.
7.4 Fasering
In het rekenmodel is uitgegaan van een looptijd van de ontwikkeling van 1 januari 2008 t/m 31
december 2045. Let wel, deze looptijd is puur indicatief! Het Masterplan voorziet in een
flexibele strategie, waarin het ontwikkeltempo onbekend is. Ook is het echter eigen aan de
flexibele ontwikkelstrategie dat investeringen in De Groene Compagnie niet allemaal in één
keer – aan het begin van de planontwikkeling – gaan plaatsvinden, maar dat ze voor hun
behapbaarheid in een continu haasje-over proces met het genereren van opbrengsten uit de
planontwikkeling gebeuren. Hierdoor zal het tempo van ontwikkeling als variabele maar
beperkt op de exploitatieresultaten drukken.
De totale woningbouwproductie in De Groene Compagnie zal 3.000 woningen bedragen.
Wanneer deze gebouwd zijn, kan nu nog niet gezegd worden. Wel gelden voor de fasering van
het woningbouwprogramma de volgende uitgangspunten:
•
een goede aansluiting aan het ambitieniveau van het plan;
•
een regelmatig opleveringsritme, gericht op een evenwichtige opname in de
verschillende marktsegmenten;
•

de beschikbaarheid van gronden en de technische mogelijkheden

In het rekenmodel is uitgegaan van een start van de woningbouwontwikkeling in 2012. Daarbij
ligt in de eerste periode (2012 t/m 2019) het bouwtempo nog relatief laag op 62,5 woningen per
jaar. De redenatie hierachter is dat de gemeente in deze periode nog verschillende andere
woningbouwprojecten in ontwikkeling heeft en het unieke woonlandschap van De Groene
Compagnie als ‘unique selling point’ bovendien nog grotendeels vorm moet krijgen. In de
volgende periode (2020 t/m 2044) wordt de woningbouwproductie in De Groene Compagnie
opgevoerd naar 100 woningen per jaar. Deze fasering is in de raming doorvertaald naar de
volgende ‘rekenmomenten’: 2020: 500 woningen, 2030: 1500 woningen, 2040: 2500 woningen
en 2045: 3000 woningen
7.5 Risico’s
Een plan van deze looptijd kent zowel financieel-economische risico’s (ontwikkeling van
kosten, opbrengsten, rente en bijvoorbeeld de woningmarkt) als risico’s van meer technischprocesmatige aard (tijdige beschikbaarheid van grond, juridische procedures, verwervingen en
bodemsituatie).

Met de flexibele ontwikkelstrategie van het Masterplan menen we een groot deel van deze
risico’s ondervangen te hebben. De grondexploitatie biedt in aanvulling hierop een flexibel
beheersingskader voor de financiële risico’s.
In de uitvoeringsfase van het masterplan ligt het in de bedoeling een GEM op te richten, van
waaruit de financiële beheersing verder kan worden ingevuld op het niveau van
deelgebiedexploitaties. Ook zal er gericht planmatig risicomanagement worden gevoerd. Een
permanente monitoring van bovengenoemde factoren maakt daarvan onderdeel uit.
Op dit moment is sprake van overzienbare en beheersbare risico’s.
7.6 Raming financiële resultaten
Het Masterplan voor De Groene Compagnie wordt met zijn verhouding ‘rood’ vs. ‘groenblauw’ van 1:2 gekenmerkt door een zeer ruime opzet. In het openbaar gebied worden naast
reguliere investeringen (de aanleg van verharding, buurtbeplanting, etc.) diverse grootschalige
investeringen gepleegd (ontpolderingen, recreatief vaarwater, bossen e.a. natuurgebieden). In
een aantal van deze grootschalige elementen wordt fors voorgeïnvesteerd. Zoals aangegeven,
bedraagt de nominale investering in de grondexploitatie in totaal ongeveer € 215 miljoen
(prijspeil 1 januari 2008).
Mede door groenfinanciering en subsidies (o.a. van de Regio Groningen-Assen in het kader van
het Regioproject ‘Voorinvesteren in het landschap’) is er binnen de gestelde programmatische
en financiële uitgangspunten zicht op een sluitende grondexploitatie. Daarbij wordt er vanuit
gegaan dat ook de overige factoren, waaronder de verwerving van gronden, zich binnen de
gestelde kaders ontwikkelen.

