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Samenvatting
In het hart van het Drentse beekdallandschap ligt de gemeente Midden-Drenthe. Beilen is de grootste plaats van
deze gemeente en ligt op een knooppunt van infrastructuur tussen Hoogeveen en Assen. Deze strategische
ligging is mede verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling en groei van Beilen en geeft de kern een
duidelijke regionale verzorgingsfunctie. Als gevolg van deze economische ontwikkeling van de afgelopen decennia
is de oorspronkelijke structuur van het esdorp in de loop van de tijd flink gewijzigd. De ruimtelijke kwaliteit van
Beilen en daarmee samenhangend het imago laat te wensen over.
Omdat Beilen dus aan het groeien is, is uitbreiding van Beilen gepland aan de oostkant van het dorp. Begin 2011
heeft de Gemeente Midden-Drenthe Waterschap Reest en Wieden benaderd met de vraag: wat is jullie visie op
Beilen-Oost? Hier ontstond dus meteen de probleemstelling: Waterschap Reest & Wieden had op dat moment
geen duidelijke Watervisie voor Beilen-Oost. Omdat er dus een watervisie ontbrak, kon het waterschap niet
concreet zeggen wat haar opgaven waren voor Beilen-Oost. De probleemstelling luidt dan ook als volgt: “zonder
een watervisie voor Beilen-Oost kan het waterschap haar opgaven niet goed ruimtelijk vertalen in relatie met de
opgaven van andere partijen”.
Provincie Drenthe, Gemeente Midden-Drenthe, Waterschap Reest & Wieden en Waterleidingmaatschappij
Drenthe hebben een volle wateragenda de komende jaren. De Watertaken liggen in elkaars verlengde. Het
belang van een goede samenwerking en afstemming van deze taken wordt steeds groter. Hierin hebben de
waterbeheerders een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
De werkwijze in dit rapport is als volgt gegaan: er is begonnen met een uitgebreide gebiedsbeschrijving.
Vervolgens is er gekeken naar de waterhuishouding. Ten derde is er onderzoek gedaan naar het waterbeleid van
de betrokken partijen. Het gaat dan om het beleid van Het Rijk, Provincie Drenthe, Waterschap Reest & Wieden,
Gemeente Midden-Drenthe en Waterleidingmaatschappij Drenthe. Vervolgens is het voorgaande beleid van al
deze partijen vertaald in concrete opgaven voor Beilen-Oost. De informatie is verkregen via beleidsstukken en
interviews. De voorgaande vier stappen zijn als basis gebruikt voor het opstellen van de visie. Voorafgaand aan
het opstellen van de visie heeft er een “Ontwerpatelier ” plaatsgevonden. Het integrale ontwerpatelier heeft
uiteindelijk als doel dat er schetsen ontstaan die een breed draagvlak hebben bij de diverse partijen. En het
atelier helpt bij het opstellen van de Watervisie. Het pluspunt van het zelf organiseren ervan is dat het
waterschap sturing kan geven in het proces door middel van onderzoek en technische onderbouwingen, deze
resultaten worden tijdens het atelier gepresenteerd. Het ontwerpatelier laat zien dat een integraal ontwerpproces
kan leiden tot uitvoerbare inrichtingsvoorstellen (2 schetsen) waarin water en ruimte slim en fraai zijn
gecombineerd. Deze combinaties spreken tot de verbeelding. Integrale oplossingen in het watersysteem leiden
tot een hoge ruimtelijke kwaliteit. En gecombineerde oplossing voor ruimtelijke opgaven leidt tot een effectief- en
duurzaam watersysteem. Een goed doorlopen proces levert een helder, adequaat en realistisch resultaat op. Het
is ook goed communiceerbaar zodat opvolgers er in de volgende fase met succes mee aan de slag kunnen.
Het waterschap kan haar visie omzetten in een integrale visie door op basis van de “ruimtelijke kwaliteit” en
“samenhang en samenwerking” tussen meerdere partijen, de drie thema‟s “Vasthouden, bergen en afvoeren”,
“Schoon & veilig” en “Natuur & ecologie” vorm te geven in het ontwerpatelier.
Op basis van dit onderzoek is geconcludeerd dat: door middel van een uitgebreide gebiedsomschrijving,
watersysteem analyse en een vertaling van het beleid naar concrete specifieke opgaven, creëer je de juiste input
voor een succesvol ontwerpatelier. Al deze voorgaande stappen leiden uiteindelijk tot een integrale Watervisie
Beilen-Oost die op veel draagvlak en enthousiasme kan rekenen.
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1

Inleiding

1.1 Achtergrond
In het hart van het Drentse beekdallandschap ligt de gemeente Midden-Drenthe, de op één na grootste
gemeente van Nederland (www.cbs.nl, 2008). Beilen is de grootste plaats van deze gemeente en ligt op een
knooppunt van infrastructuur tussen Hoogeveen en Assen. Deze strategische ligging is mede verantwoordelijk
voor de economische ontwikkeling van Beilen en geeft de kern een duidelijke regionale verzorgingsfunctie.
Hiervan getuigen recente ontwikkelingen als de bouw van Hof van Drenthe en nieuwbouw aan Markt, Ettenstraat
en Weversstraat. Als gevolg van deze economische ontwikkeling van de afgelopen decennia is de oorspronkelijke
structuur van het esdorp in de loop van de tijd flink gewijzigd. De ruimtelijke kwaliteit van Beilen en daarmee
samenhangend het imago laat te wensen over.
Al in 1996 is nagedacht over „Beilen over het looprek1‟ zoals dat in vakjargon wordt genoemd. Toen al werd
duidelijk dat na de uitbreiding van de wijk Nagtegael een principiële discussie nodig was voor de toekomst over
de tot dan toe aangehouden grenzen. Omdat een groter bedrijventerrein al niet meer binnen de structuur, of
binnen het looprek kon worden ingepast, is besloten tot de aanleg van het bedrijventerrein Ossebroeken aan de
westzijde van de A28. Hiermee werd dus voor het eerst buiten het looprek gedacht. Vervolgens hebben er stevige
discussies plaatsgevonden betreffende uitbreiding naar het oosten of naar het westen van Beilen. Men heeft
uiteindelijk voor het oostelijke deel gekozen.
Gemeenten en waterschappen hebben een volle wateragenda de komende jaren. Uit bijvoorbeeld het Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW), de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Wet Gemeentelijke Watertaken vloeien vele
watertaken voort. Watertaken van waterschappen en gemeente liggen in elkaars verlengde. Het belang van een
goede samenwerking en afstemming van deze taken wordt steeds groter. Hierin hebben de waterbeheerders een
gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Een algemeen probleem bij de ruimtelijke inrichting en ordening is het late tijdstip in het proces, waarop water
betrokken wordt bij het plan. Water wordt vaak als sluitpost van een ruimtelijk ontwerp gezien en krijgt dan niet
de aandacht die nodig is. De inmiddels verplichte watertoets wordt niet altijd adequaat toegepast. Vooral in de
fase van de locatiekeuze gebeurt dit nog te weinig. Als water wordt gezien als “mede ordenend principe” krijgt
het een veel centralere plaats in het ontwerp en wordt meer integraal met water omgegaan. Hierdoor worden
kansen en knelpunten al in een eerder stadium opgemerkt, waardoor het water beter kan worden ingepast in het
uiteindelijke plan. Bovenstaande genoemde punten vormen dan ook de basis voor het opstellen van de Watervisie
Beilen-Oost. De opdracht is dan ook om een “Watervisie op te stellen voor de gebiedsontwikkeling van BeilenOost”. In de visie worden opgaven behandeld van zowel het waterschap als overige relevante partijen. Het
afstemmen van deze opgaven moet uiteindelijk ruimtelijk vertaald worden, zowel in woord als in beeld. Tevens is
het de bedoeling dat in de toekomst het rapport als format wordt gebruikt voor soortgelijke ruimtelijke projecten.
Deze aanpak vergt een vergaande samenwerking om de opgaven van zowel het waterschap als overige partijen
op elkaar af te stemmen.

1

Beilen ligt ingeklemd tussen de A28 en het spoor, vandaar de term looprek.
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1.2 Probleemstelling
Waterschap Reest & Wieden heeft momenteel geen duidelijke Watervisie voor Beilen-Oost. Omdat er dus een
watervisie ontbreekt, kan het waterschap niet concreet zeggen wat haar opgaven zijn voor Beilen-Oost. De
probleemstelling luidt dan ook als volgt: “zonder een watervisie voor Beilen-Oost kan het waterschap haar
opgaven niet goed ruimtelijk vertalen in relatie met de opgaven van andere partijen”.

1.3 Onderzoeksdoelstelling
Het doel van de Watervisie Beilen-Oost is: als water wordt gezien als (mede) ordenend principe krijgt het een
veel centralere plaats in het ontwerp en wordt er meer integraal met het water omgegaan. Hierdoor worden
kansen en knelpunten al in een eerder stadium opgemerkt, waardoor het water beter kan worden ingepast in het
uiteindelijke ruimtelijke ontwerpplan.

1.4 Hoofd- en onderzoeksvragen
De hoofdvraag luidt: “hoe vertaalt men de opgaven van het Waterschap in Beilen-Oost, waarbij rekening
gehouden wordt met de opgaven van andere partijen?”
Door middel van onderzoeksvragen operationaliseer en concretiseer je de probleemstelling.
Deelvraag 1: “hoe kan het waterschap haar wateropgaven ruimtelijk vertalen in een visie?”
•

Hoe ziet een watervisie eruit?

•

Wat is het beleid van Waterschap Reest & Wieden?

•

Hoe vertaal je het beleid ruimtelijk?

•

Welke opgaven heeft Waterschap Reest & Wieden?

Deelvraag 2: “Hoe kan het waterschap haar visie omzetten in een concrete integrale watervisie voor het
projectgebied Beilen-Oost?”
•

Welke opgave heeft Waterschap Reest en Wieden in het projectgebied?

•

Welke beleidskaders beïnvloeden de visievorming op Beilen?

•

Welke partijen worden er betrokken bij de visievorming?

•

Welke opgaven hebben deze partijen?

•

Wat zijn de randvoorwaarden van deze partijen?

•

Hoe ziet het proces van de totstandkoming van de watervisie eruit?
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1.5 Projectgebied
In de stedenbouwkundige structuur van Beilen zijn de A28, de N381 en de spoorlijn dominant. Wanneer de
omgelegde Beilerstroom en de zuidelijke rondweg meegerekend worden is Beilen zelfs geheel omkaderd. Deze
elementen hebben nauwelijks een relatie met de kern en zorgen er vervolgens ook voor dat de kern slechts een
moeizame relatie heeft met het omliggende landschap, daar waar juist van oorsprong de kern haar identiteit aan
ontleent. In onderstaande figuur 1 ziet men Beilen plus het projectgebied.

Afbeelding 1: Projectgebied (www.google.nl, 2011)

1.6 Betrokken partijen & communicatie
Waterschap Reest & Wieden
Provincie Drenthe
Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD)
Gemeente Midden-Drenthe
Voor een interactief project als Beilen-Oost is het van wezenlijk belang dat er open gecommuniceerd wordt
tussen bovenstaande partijen. De communicatie verliep uitstekend tijdens dit project. Vooraf is er met alle
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partijen een persoonlijk gesprek geweest. Vervolgens zijn de belangrijkste punten gepresenteerd en uiteindelijk
verwoord in voorliggend rapport.

1.7 Onderzoeksmethodiek
Het onderzoek bestond uit drie delen:
Literatuuronderzoek
Praktijkonderzoek
Watersysteemanalyse

1.7.1 Literatuuronderzoek
Allereerst is literatuuronderzoek gedaan naar de historie van Beilen. Hierbij is eerst op grote schaal gekeken naar
de ligging van Beilen in het landschap. Vervolgens is er gekeken naar de groei van Beilen. Deze worden in
hoofdstuk 3 en 4 behandeld. Daarbij is gezocht naar de invloed die de Beilerstroom op Beilen heeft gehad.
Ook heeft er een literatuur onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot de verschillende beleidsopgaven en
belangen van de diverse partijen.

1.7.2 Praktijkonderzoek
Het praktijkonderzoek is een vervolg op de historische literatuurstudie. Om de conclusies van dit onderzoek breed
te kunnen neerzetten, heeft er een veldbezoek plaatsgevonden onder leiding van de Historische Vereniging
Beilen. Daarbij is gekeken naar de verschillende historische kaarten en naar de oude loop van de beek. Enkele
kenmerkende punten zijn nog steeds af te lezen in het huidige landschap.

1.7.3 Watersysteemanalyse
Het derde deel van het onderzoek bestaat uit een watersysteemanalyse. Het waterschap analyseert en toetst het
functioneren van het watersysteem. In een zogenaamde Gebiedsgerichte Aanpak onderzoekt het waterschap of
het gebied voldoet aan de eisen voor GGOR, Kaderrichtlijn Water en WB21.
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1.8 Werkwijze
Gebiedsbeschrijving

Waterhuishouding
Waterbeleid
De Opgaven
Visie
Afbeelding 2: werkwijze / proces

Zie bovenstaande afbeelding 2. Er is begonnen met een uitgebreide gebiedsbeschrijving. Met onderdelen als
geologie, geografie, landschapshistorie, de groei van Beilen, bodemopbouw en de hoogtekaart. Vervolgens is er
gekeken naar de waterhuishouding. Hierin komen onderdelen als de ligging van de Beilerstroom naar voren en
oppervlaktewater, kwel- en wegzijging, grondwater en GGOR. Ten derde is er onderzoek gedaan naar het
waterbeleid van de betrokken partijen. Het gaat dan om het beleid van Het Rijk, Provincie Drenthe, Waterschap
Reest & Wieden, Gemeente Midden-Drenthe en Waterleidingmaatschappij Drenthe. Vervolgens is het voorgaande
beleid van al deze partijen vertaald in concrete opgaven voor Beilen-Oost. De informatie is verkregen via
beleidsstukken en interviews. De voorgaande vier stappen zijn als basis gebruikt voor het opstellen van de visie.
Voorafgaand aan het opstellen van de visie heeft er een “Ontwerpatelier2” plaatsgevonden. Het ontwerpatelier
heeft uiteindelijk als doel dat er schetsen ontstaan die een breed draagvlak hebben bij diverse actoren. En het
atelier helpt bij het opstellen van de Watervisie.

1.9 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Gebiedsbeschrijving, behandelt een deel van het literatuuronderzoek. Hierin is op grote schaal
weergegeven hoe Beilen in het landschap ligt en welke groei en veranderingen het dorp heeft meegemaakt. Aan
bod komen onder andere het beekdallandschap, verveningen, omliggende steden, dorpen en infrastructuur.
Hoofdstuk 3 Waterhuishouding, worden alle wateraspecten toegelicht. Hier wordt ingegaan op de vroegere- en
hedendaagse waterhuishouding. In hoofdstuk 4 Beleid, worden de beleidsdoelen van alle partijen behandeld.
Hierbij moet men onder andere denken aan Europees, Nationaal- en regionaalbeleid.
In hoofdstuk 5 De Opgaven, worden alle concrete opgaven van de diverse partijen behandeld met betrekking tot
Beilen-Oost. In hoofdstuk 6 Visie, wordt onder andere het ontwerpatelier en de uiteindelijke visie beschreven. Tot
slot worden er in Hoofdstuk 7 conclusies en aanbevelingen gedaan.

2

In een ontwerpatelier werkt een gemêleerde groep van deskundigen aan innovatieve ideeën voor landschappelijke of
stedelijke ontwikkelingen. Vanuit de mogelijkheden van ondergrond en watersysteem signaleert het atelier risico‟s en
oplossingen voor zaken als de waterhuishouding, afvalwaterbehandeling, beheersing van bodemdaling en zetting, droogtestress, veiligheid, water- en klimaatbestendigheid. Doel van het atelier is om maximaal invulling te geven aan de robuustheid,
duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving. En om kansen te vinden voor kostenbesparingen in de aanleg- en beheerfase.
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2

Gebiedsbeschrijving

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt er onder andere gekeken naar de ligging- en groei van
Beilen. Een cultuurhistorische analyse als deze biedt inzicht in de ontwikkeling van
Beilen en in de gebiedsidentiteit. Tijdens deze analyse ben ik met H.J. Vos en J.
Hoegen, twee leden van de Historische Vereniging Gemeente Beilen het gebied in
geweest. Dit om mijn analyse extra kracht te geven, deze mensen zijn namelijk in
het bezit van veel specifieke gebiedskennis. De excursie gaf dan ook veel inspiratie
voor eventuele toekomstige oplossingen. De identiteit van het gebied wordt ook
bepaald door de bestaande ruimtelijke opbouw. Om dat scherp in beeld te krijgen
worden de kernkwaliteiten van het gebied benoemd voor de verschillende lagen van
het landschap: de natuurlijke ondergrond, het grondgebruik en de netwerken. De
bestaande kwaliteiten kunnen als bouwstenen dienen voor een samenhangende
ontwikkeling van water en ruimte. Een analyse van de fysieke kwaliteiten kan ook
als basis dienen voor versterking van die kwaliteiten. Zo is tijdens de analyse
gekeken naar de lagen van het natuurlandschap, het cultuurlandschap en het

Afbeelding 3: Drie lagen
benadering

stedelijke netwerk. De drie lagen, zie afbeelding 3, samen bepalen het beeld van het
landschap en de beleving ervan. Door middel van deze analyse ontstaat een duidelijk beeld van Beilen-Oost en
haar omgeving.

2.2 Geologie
Het landschap van Midden-Drenthe is voornamelijk gevormd
in de voorlaatste ijstijd, het Saaliën. Heel de gemeente was
bedekt met ijs waarin veel keien, zand en leem meegevoerd
is. Deze bleven achter op het deels opgestuwde Drents
Plateau, zie afbeelding 4. Het smeltende water zocht zijn weg
naar lager gelegen plekken voornamelijk de beekdalen. In de
laatste ijstijd, het Weichseliën, zijn de dalen nog verder
geërodeerd en voor een groot deel weer opgevuld met
smeltwaterafzettingen. Het hele Drents Plateau is in deze tijd
bedekt met een laag dekzand.
Door een veranderend klimaat wordt het warmer en stijgt de
zeespiegel. Daarmee stijgt ook het waterpeil op het plateau
en krijgt veengroei een kans. In de laagte van het Plateau die

Afbeelding 4: Drents Plateau (www.kijkeensomlaag.nl, 2011)

bedekt is met keileem stagneert de waterafvoer, wat zo een
prima basis vormt voor uitgestrekte veengebieden. Deze gebieden worden gevoed door regenwater en zijn
daardoor voedselarm hoogveen. Op het Plateau neemt de cultuurdruk in de middeleeuwen toe waardoor de wind
weer vat op het zand krijgt en er ontstaan uitgebreide zandverstuivingen. Dit vormen deels de woeste gronden
met uitgestrekte heidevelden. De informatie uit deze subparagraaf is afkomstig uit (Bouw & e.a., 2006).
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2.3 Geografie
2.3.1 Beilen in het landschap
Lange tijd was de identiteit van het landschap een afspiegeling van de mensen die er wonen en werken, die het
landschap maken en gebruiken. Het landschap wordt bedreigd door een zekere uniformering, ruimtelijke
vervlakking. Dat gaat ten koste van de eigen identiteit. Deze landschapsanalyse vormt een middel om die
identiteit weer een nieuw fundament te geven. Deze analyse geeft op grove schaal de structuren en elementen in
en om Beilen weer. Elk dorp heeft zijn eigen verhaal, ligging en achtergrond. Toch zullen vele dorpen
gemeenschappelijke kenmerken hebben. Deze eigenheid is veelal terug te vinden in de historie van het dorp en
het landschap. De komende kaartenreeks toont de positie van Beilen in dit landschap van zand- en veengronden
en aan de verschillende netwerken. De onderstaande historische kaart uit 1855 (afbeelding 5), vormt de basis
voor de andere kaarten. Nog niet vertroebeld door spoor-, snelwegen en uitbreidingswijken toont deze kaart
duidelijker dan de huidige topografische ondergrond het Drentse cultuurlandschap. Goed herkenbaar zijn
beekdalen, esdorpen, landwegen en verveningsgebieden. De afbeeldingen in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit
(Reezigt & Timmerman, 2009)

Afbeelding 5: Historische kaart 1855
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2.3.2 Beekdallandschap
Onderstaande afbeelding 6 toont helder de elementen waaruit het beekdallandschap bestaat. Herkenbaar zijn de
beken met made- of hooilanden en de essen. Beilen is gelegen op de overgang van het beekdal van de
Beilerstroom (zie foto1) met de hoger gelegen es.
Aan de randen van de provincie, op de lager gelegen gronden vindt men de veengebieden. Deze zijn vanaf de
zeventiende eeuw ontgonnen en ontwaterd met kanalen en wijken ten behoeve van turfwinning. Beilen is
gelegen op de rand van het beekdallandschap, nabij de overgang naar het Fries/Drentse veengebied.

De ligging van Beilen is in het netwerk van steden en dorpen goed zichtbaar. Beilen ligt aan de doorgaande route
van Meppel naar Assen, op de kruising met de oost-westgeoriënteerde landwegen richting de Hondsrug in het
oosten.

Afbeelding 6: Beekdal, essen & vervening

Foto 1: Beekdal, Beilerstroom
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2.3.3 Infrastructuur
Vanaf de 18e eeuw wordt het Drentse landschap doorsneden door kanalen. Ontwikkeld voor handelsdoeleinden,
maar ook wel ten behoeve van afwatering of als werkverschaffingsproject. Beilen is gelegen aan de Beilervaart
(1791) en kreeg op deze manier een verbinding met Meppel. De Drentse Hoofdvaart verving de landroute via
Beilen als doorgaande verbinding tussen Meppel en Assen.
Op de meest recent toegevoegde laag van netwerken toont Beilen zich weer als knooppunt in het netwerk van
spoorwegen (1870) en de snelwegen A28 en N381 (1965) zie afbeelding 7.

Afbeelding 7: infrastructuur

2.3.4 Samenvattend
Het Drentse landschap wordt gekarakteriseerd door een hoger gelegen middengebied van zandgronden en
relatief laag gelegen randen bestaand uit veengronden. Op de zandgronden vindt men van oudsher het
beekdallandschap met haar broeklanden, essen, brinken en heidevelden, de beelden waarmee men Drenthe
veelal associeert. Tegenwoordig is een groot gedeelte van het zandlandschap in gebruik als bosgrond. De lager
gelegen en daardoor nattere veengronden langs de grenzen van de provincie zijn deels ontwaterd met kanalen
en wijken en op veel plaatsen is turf afgestoken als brandstof. Tegenwoordig zijn deze gebieden voornamelijk in
gebruik als weide- en landbouwgrond. Bijna onafhankelijk van de ondergrond zijn netwerken van kanalen, spooren snelwegen over het oorspronkelijke landschap geprojecteerd. Hierdoor zijn nieuwe zwaartepunten ontstaan in
de Drentse topografie, onafhankelijk van het landschap. Hoewel het verschil tussen de verschillende
landschapstypen is vertroebeld door ruilverkavelingen, nieuwe wegen en uitbreidingswijken, kan er nog steeds
duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de twee landschapstypen zand en veen.
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2.4 Groei
De volgende subparagrafen laten de groei van Beilen aan de hand van teksten en kaarten zien. De voorgaande
landschapsanalyse laat zien dat de vestiging van Beilen nauw samengaat met het landschap. Enkele
kenmerkende landschapselementen worden in dit hoofdstuk verder beschreven. De informatie en schetsen in dit
hoofdstuk zijn afkomstig uit (Reezigt & Timmerman, 2009) en (Bouw & e.a., 2006).

2.4.1 De historische groei van Beilen
Zoals veel esdorpen is ook Beilen ontstaan op de overgang van beekdal naar hogere gronden, de es. Kenmerkend
voor een esdorp is dat het hele landschap onderdeel is van het functioneren. De Beilerstroom met bijbehorende
vochtige beekdalen, vormden grazige weiden voor het vee van de boeren in Beilen, op de grens met hoger
gelegen gronden. Rond Beilen liggen de essen. Dat zijn akkerbouwgronden met eerdgronden die ontstaan zijn
door het jaren achtereen opbrengen van met mest doordrenkte heideplaggen. Deze plaggen haalde men van de
bodem van de stal. Een essentieel onderdeel in deze cultuur waren de hogere “woeste gronden”. Op deze
gronden werden de schapen geweid waardoor er weinig vegetatie groeide. Hierdoor had het landschap een
uitermate uitgestrekt en open karakter. Om het dorp toch van enige beschutting en hout te voorzien werden veel
van de huiskavels, omrand met beplanting, de houtwallen. Daarnaast zijn in de meeste dorpen wel één of
meerdere dorpspleinen, de brinke, te vinden. Deze ontmoetingsplaatsen waren voor zowel de dorpsbewoners als
het vee. Veelal was hier ook een drinkplaats voor het vee aanwezig. Ook de naam Beilen verwijst naar de
specifieke ligging: Bele 1139 of Beile (zwelling / heuvel), de Beilne 1256, maar ook wel Bagil (moeras). Beilen
heeft alle kenmerken van een traditioneel esdorp. Door haar ligging op de kruising van doorgaande wegen wordt
Beilen de hoofdplaats van het Beiler dingspil, het rechtsdistrict waar “dingen” (rechtszittingen) werden gehouden.
Het hof van Beilen behoorde in 1331 aan de heer van Borculo. In de kerk werden in de Middeleeuwen
vergaderingen van de landsdag gehouden. Als hoofdplaats van de regio werd Beilen gekozen als nederzetting
voor de bisschoppelijke palts. De opdracht hiervoor werd gegeven door de bisschop van Utrecht. Bij de palts als
bisschoppelijk „administratiekantoor‟ hoorde
tevens een kerk met begraafplaats. Deze reeks
van palts, kerk en begraafplaats werd
excentrisch en redelijk onafhankelijk van de
dorpskern ontwikkeld op de hogere gronden
tussen het bestaande dorp en het beekdal van
de Beilerstroom. Hierbij is de palts bovenop
het historisch lint geprojecteerd. Op naast
staande foto 2 zijn de kerk en de palts te zien
omstreeks 1903.

Foto 2: De palts en kerk van Beilen (www.inoudeansichten.nl, 2011)
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2.4.2 18e eeuw
Beilen ontwikkelt zich gestaag als esdorp met
een relatief grote es en vee driften richting de
hooilanden langs de Beilerstroom. Kenmerkend
is de “verstening” van de noordwestelijke rand
van de es. In de 18e eeuw vindt de opkomst
van de trekvaart plaats. Beilen krijgt in 1791 via
de beilervaart (kanaal) en de Drentse
Hoofdvaart een waterverbinding met Meppel en
Assen. Tevens diende de beilervaart een meer
praktisch nut, namelijk als wateraanvoer ten
behoeve van de Drentse Hoofdvaart. In
onderstaande afbeelding 9 is in het rood de
beilervaart te zien.

Afbeelding 8: Historische kaart 1819 - 1829

Foto 3: beilervaart
(www.inoudeansichten.nl, 2011)

Afbeelding 9: beilervaart (kanaal)

In de 18e eeuw werd Beilen een pleisterplaats op de route Groningen-Meppel en groeide uit tot een dorp met
veel kleine boeren en neringdoenden. Op 8 augustus 1820 is het dorp vrijwel geheel afgebrand; alleen de kerk,
de school en veertien huizen bleven staan. Door rijkssteun, giften en inzamelingen is het weer herbouwd.
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2.4.3 Sterke groei – 1900
In de periode 1850-1940 maakte het dorp een sterke groei
door, vooral na de aanleg van de spoorlijn. In 1839 rijdt de
eerste trein in Nederland. Vanaf dat moment wordt ons land
in hoog tempo per spoor ontsloten. In 1870 wordt het traject
van Meppel naar Groningen geopend. De spoorweg wordt
onafhankelijk van de ondergrond over het landschap
geprojecteerd, getuige ook de kaarsrechte ligging van dit deel
van het tracé. De spoorlijn (zie afbeelding 10 & 11) is de
eerste doorsnijding van de Beiler es. Station Beilen ligt
excentrisch ten opzichte van de dorpskern en wordt met een
statige laan verbonden met het historische lint.

Afbeelding 11: Historische kaart 1898 - 1928

Foto 4: Station Beilen ca. 1903

Afbeelding 10: Spoorlijn
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Vanaf het einde van de 19e eeuw maakt Beilen een sterke economische groei door. Dit komt vooral door haar
strategische ligging aan de doorgaande route van Meppel naar Groningen en de aanwezigheid van een
spoorwegstation. In 1920 werd de psychiatrische inrichting Beileroord gesticht (foto 6), in 1938 de DOMO fabriek
(foto 5). In 1940 is de tweede doorsnijding van de Beiler es een feit. De Esweg maakt de invulling van een groot
deel van de es met onder andere woningbouw mogelijk.

Foto 5: Domo (www.inoudeansichten.nl, 2011)

Foto 6: Beileroord (www.inoudeansichten.nl, 2011)

Vanaf de tweede helft van de 20e eeuw komen de ontwikkelingen in Beilen in een stroomversnelling. Het esdorp
groeit uit tot substreekcentrum tussen de steden Meppel, Hoogeveen en Assen. Haaks op de Brinkstraat wordt
een (bestuurlijke) as geïntroduceerd, Raadhuisstraat en De Vos van Steenwijkstraat, die nieuwe functies koppelt
aan het bestaande centrum. Door nieuwe uitbreidingswijken ten zuiden van het bestaande dorp wordt de
Beilerstroom verplaatst naar het zuiden (zie afbeelding 12 en 13) en verliest daarmee haar ruimtelijke relatie met
het dorp. Door deze en andere ontwikkelingen wordt het steeds moeilijker de oorspronkelijke structuur van het
esdorp te blijven herkennen. Verder zijn de aanleg van de A28 en N381 grote infrastructurele veranderingen die
de welvaart en bereikbaarheid vergroten.
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2.4.4 Huidige situatie
In de stedenbouwkundige structuur van Beilen zijn de A28, de N381 en de spoorlijn dominant, zie afbeelding 12
& 13). Wanneer de omgelegde Beilerstroom en de zuidelijke rondweg meegerekend worden is Beilen zelfs geheel
omkaderd. Deze elementen hebben nauwelijks een relatie met de kern en zorgen er vervolgens ook voor dat de
kern slechts een moeizame relatie heeft met het omliggende landschap, daar waar juist van oorsprong de kern
haar identiteit aan ontleent.
Het projectgebied Beilen-oost is circa 365 ha groot en herbergt enkele belangrijke landschappelijke structuren.
Op de topografie kaart, zie bijlage 1, staan enkele kenmerken zoals de infrastructuur, de bebouwing,
grondgebruik, de natuurlijke grenzen en de gebruikte toponiemen. Gekeken naar de functiekaart, zie bijlage 2, is
te zien dat Beilen-Oost volledig is aangemerkt als landbouwgebied (grasland). Dat wil zeggen dat de het
ruimtelijkeordeningsbeleid, waterhuishouding en overig beleid is afgestemd op deze gebruiksfunctie functie. Ook
is uit voorgaand landschapsonderzoek gebleken dat het projectgebied grotendeels gelegen is in het beekdal. In
bijlage 3, zijn de contouren van het beekdal en de daarbij bijbehorende natte laagten goed waarneembaar.

Afbeelding 12: Infrastructuur & omlegging Beilerstroom
1975

Afbeelding 13: Huidige situatie

Foto 7: Openheid landbouw/graslandgebied
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2.5 Bodemopbouw
Bijlage 4 geeft de Bodemkaart van Beilen-Oost weer. Op deze kaart zijn de verschillen goed te zien tussen de
hogere delen de essen en de lagere gedeelten, het beekdal. De hogere gronden bestaan voornamelijk uit zand en
keileem. De lagere delen bestaan voornamelijk uit moerige gronden en veen. In bijlage 5 is de keileemkaart
weergegeven. Omdat keileem slecht doorlatend is, heeft deze grondsoort bijzonder veel invloed gehad op het
Drentse landschap. De bodem is er door de keileem laag moeilijk doordringbaar voor plantenwortels. Plaatselijk is
de grond ook zeer nat waardoor er gemakkelijk veenvorming plaatsvond.

2.6 Hoogtekaart
Het gebied kenmerkt zich voornamelijk door een relatief hoog noordelijk (Beiler es), - en zuidelijk gedeelte,
(lievinger es) zie bijlage 6 hoogtekaart. De lagere delen zijn voornamelijk gelegen in het beekdal, het
middengebied. De hoogten variëren tussen de +/- 11m + NAP en de +/- 14m + NAP. De huidige bebouwing
bevindt zich voornamelijk op de hogere delen, dit is ook logisch gezien de historische ligging. Men vestigde zich
op de overgang tussen het beekdal en de es. Op de hoogtekaart en de historische kaart bijlage 7 is ook een
andere hoogte waarneembaar, de Mulling, zie onderstaande foto 8. Deze hoogte is zeer goed waarneembaar,
zelfs hedendaags. De Mulling is waarschijnlijk een stukje es dat is blijven liggen in een geërodeerd door beken
stukje landschap. Als je naar de namen in de omgeving kijkt zie je dat alles wat op “ing” eindigt een es-grond
betreft. Dat zou hier dus ook het geval kunnen zijn. Namen met als uitgang ing of ink zeggen vaak iets over de es
waarop geboerd werd.

Foto 8: De Mulling
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3

Waterhuishouding

3.1 Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de waterhuishouding van Beilen-Oost op hoofdlijnen. Eerst wordt de vroegere situatie van
de Beilerstroom beschreven. Daarna volgt een technische beschrijving van de huidige situatie van de
Beilerstroom.

3.2 Vroegere situatie Beilerstroom
Het steeds warmer en vochtiger wordende klimaat zorgde voor een stijgende grondwaterstand. Het overtollige
water op hogere centrale deel van Drenthe zocht zich een weg naar de lager gelegen gebieden aan de rand van
de provincie. Zo ook via de Oude Vaart (Beilerstroom) deze zorgde voor afstroming in zuidwestelijke richting.
Doordat het hoogteverschil tussen het centrale deel van Drenthe en de lagere delen eromheen slechts gering is,
is het tempo waarmee het zich voortbeweegt vrij laag. De Beilerstroom valt onder de categorie laaglandbeken,
doordat deze beken een relatief lage stroomsnelheid hebben ontstond de voor laaglandbeken zo karakteristieke
meanderende (slingerende) loop door het landschap. Zie afbeelding 11 voor de oude meandering van de
Beilerstroom in Beilen-Oost. Het rechttrekken van meanderende (kronkelende) beeklopen, speelde zich af in de
jaren '50 en '60 van de 20e eeuw (op afbeelding 12 & 13 is de huidige loop van de Beilerstroom te zien). Een
heel groot deel van de Drentse beken is genormaliseerd waarmee de toegenomen afvoerpieken konden worden
opgevangen. Tegelijkertijd werden de voor Drenthe zeer karakteristieke landschappelijke waarden en aan de
beken gebonden natuurwaarden op grote schaal vernietigd. Tegenwoordig probeert men op sommige plaatsen de
normalisatie weer ongedaan te maken door hermeanderingsprojecten uit te voeren.
Op grond van het soort bodem waar de beken hun oorsprong vinden kan er een verdeling in twee hoofdgroepen
plaatsvinden namelijk: zandbeken en veenbeken, de Beilerstroom is dus een zandbeek. De Beilerstroom wordt
gevoed door (Kwel, zie bijlage 8) water dat afkomstig is uit zandgebieden.
De Beilerstroom is een onderdeel van de Oude Vaart. De Beilerstroom valt onder het beektraject: middenloop.
Dat wil zeggen dat de breedte is toegenomen en de stroomsnelheid juist is afgenomen ten opzichte van de
bovenloop. Het is vooral dit deel van de beek dat het karakteriserende meanderende patroon vertoont. Door het
grote verschil in stroomsnelheid tussen binnen- en buitenbochten komen er naast stroming minnende planten- en
diersoorten ook soorten van stilstaand en inunderend water voor. Dit zorgt voor een grote diversiteit in flora en
fauna. De Beilerstroom stroomt door een ingesleten beekdal hierdoor komt het water in contact met minerale
kwelstromen daardoor is het water voedselrijker dan in de bovenloop. De informatie in deze paragraaf is deels
afkomstig uit (Duursema & Torenbeek, 1997).

3.3 Huidige situatie Beilerstroom
3.3.1 Oppervlaktewater
Het project gebied ligt helemaal binnen het beheersgebied van Waterschap Reest & Wieden. In bijlage 9 is de
oppervlaktewaterkaart te zien. Op deze kaart zijn alle schouwsloten, watergangen, peilvakken en gemalen te

24

Watervisie Beilen-Oost
zien. Ook is de Beilerstroom goed waar te nemen, hierin zijn ook twee stuwen aanwezig namelijk “de hammen”
en de stuw “lieving”. De lage grondwaterstand in Beilen-Oost komt door drainage van percelen, door middel van
ontwaterende greppels, sloten en grotere leidingen. Ook het aanleggen van stelsels van drainagebuizen in
percelen heeft een ontwaterend effect. Ontwatering is vooral belangrijk voor de landbouw. Voor natuur heeft het
vaak negatieve effecten. Overigens heeft te sterke ontwatering in sommige gevallen ook negatieve effecten voor
de landbouw omdat bij weinig neerslag droogteschade aan gewassen op kan treden.

3.3.2 Kwel- en wegzijging
In bijlage 8 is de kwel- en wegzijgingskaart te zien. Wegzijging is de neerwaartse verplaatsing van grondwater,
terwijl kwel optreedt wanneer grondwater naar boven toe stroomt. Een gebied met wegzijging wordt ook wel een
infiltratiegebied genoemd. In Beilen-oost is voornamelijk in het beekdal sprake van kwel terwijl op de essen
sprake is van wegzijging/infiltratie. Zie afbeelding 14.

Afbeelding 14: Kwel- en wegzijging en ligging projectgebied

In Beilen-Oost heeft men zowel met lokale als regionale kwel te maken. Het is eerst goed om onderscheid te
maken tussen regionale en lokale kwel. Regionale kwel kan van enkele tientallen kilometers ver gelegen gebied
afkomstig zijn. Water dat daar de bodem in zakt heeft dan honderden jaren nodig om in een beekdal weer aan
de oppervlakte te komen. Dit water is vaak rijk aan mineralen, maar verder erg voedselarm. Lokale kwel kan al
vlak bij de beek de grond in zijn gezakt om na enkele tientallen of honderden meters weer aan de oppervlakte te
verschijnen. Het bevat dan meer mineralen dan regenwater. Een mooi voorbeeld hiervan is de verhoging van de
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grondwaterstand in het Westerhuizingerveld. Hierdoor ontstaat er meer druk, waardoor de kans op kwel in het
Reestdal toeneemt.

3.3.3 Grondwater
Naast de aard van de grond is, vooral in zandgebieden, de stand en fluctuatie van het grondwater bijzonder
belangrijk. Door de sporen die het op en neer gaande grondwater in de grond achterlaat (o.a. kleurverschillen) is
het mogelijk een schatting van de diepte van de grondwaterstandfluctuatie te maken. De Gemiddeld Hoogste
Grondwaterstand (GHG zie bijlage 10) en de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG zie bijlage 11) zijn hierbij
ook belangrijk. De kaart waarop deze gegevens zijn vermeld en omgrensd heet een grondwatertrappenkaart (zie
bijlage 12). In Nederland worden op de bodemkaart meestal ook de grondwatertrappen vermeld.
De grondwaterstand in Beilen-Oost is volledig afgestemd op de landbouw. De grondwatertrappen kaart laat zien
dat de GHG (groen grondwatertrap 3 dominant is): en deze varieert tussen +/- 25-80 –maaiveld. Ook komen er
hoger grondwatertrappen voor deze begeven zich voornamelijk buiten het beekdal. Een deel van de informatie in
deze subparagraaf is afkomstig van (www.bodemdata.nl/bodemdatanl/bginfo/extinfo.jsp?conceptid=169, 2011).

3.3.4 Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime
GGOR is het Gewenste Grond en Oppervlaktewater Regime. GGOR richt zich vooral op grondwaterstanden en
waterpeilen, maar waar nodig ook op de waterkwaliteit. GGOR wordt opgesteld voor het landelijk gebied, niet
voor het stedelijk gebied. De GGOR in Beilen-Oost is afgestemd op de functie van landbouw. Het grondwater is
bepalend voor de realisatie van de functie. En voor iedere functie bestaat een optimale situatie van het
grondwater. Grondwaterstanden wisselen gedurende het jaar en bestrijken een bepaalde bandbreedte, dit wordt
grondwaterregime genoemd. Middelen om een grondwaterregime te beïnvloeden zijn bijvoorbeeld peilbeheer, dit
is ook toegepast in het projectgebied, 2 stuwen.
In bijlage 13 is de doelrealisatie kaart weergegeven. Deze kaart is gemaakt door middel van de percentages
droogteschade en natschade bij elkaar op te tellen en af te trekken van 100%. Voor Beilen-Oost kan dan
geconcludeerd worden dat het dagelijkse peilbeheer voor landbouw voldoet voor ca. 80% aan de door het
waterschap geldende doelen voor GGOR. Ook kan geconcludeerd worden dat dicht bij de Beilerstroom sprake kan
zijn van natschade. Droogteschade kan ontstaan op de hogere gelegen delen zoals bijvoorbeeld De Mulling.

26

Watervisie Beilen-Oost

4

Waterbeleid

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van het relevante waterbeleid op (Europees), nationaal, regionaal,
provinciaal en gemeentelijk niveau. Dit beleid vormt het kader waarbinnen de Watervisie Beilen-Oost vorm kan
krijgen. Hoewel het overkoepelende beleid vaak een abstract karakter heeft is het voor een goed begrip van het
vervolg van deze Watervisie gewenst het in dit hoofdstuk kort weer te geven.

4.1 Rijk
Het Rijk formuleert het waterbeleid op hoofdlijnen. Samen met provincies, waterschappen
en gemeenten heeft het Rijk het Waterbeleid 21ste Eeuw ontwikkeld. Dit is het
uitgangspunt voor alle maatregelen en werkzaamheden op het gebied van water. Een
andere belangrijk document is het geactualiseerde Nationaal Bestuursakkoord Water3. Dit
akkoord heeft tot doel om in de periode tot 2015 de waterhuishouding in Nederland te
verbeteren en daarna op orde te houden. Het gaat dan om het aanpakken van de gevolgen van de
zeespiegelstijging, bodemdaling en een veranderend klimaat. Tot slot zijn er ook Europese afspraken gemaakt,
die zijn vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water. Doel hiervan is dat de kwaliteit van het grond- en
oppervlaktewater in 2015 op orde is. Belangrijke beleidspunten staan vermeld in:
WB21, Rijksoverheid
Nationaal Bestuursakkoord Water
Europese Kaderrichtlijn Water

4.2 Provincie Drenthe
De Provincie Drenthe zorgt er samen met Waterschap Reest en Wieden en
Rijkswaterstaat voor dat de dijken en de waterkeringen sterk en hoog genoeg zijn. De
provincie houdt toezicht op het waterschap en adviseert het Rijk over de versterking van
de zwakke plekken in provincie. De provincie bepaalt verder waar er ruimte is voor
water. Zo kan de provincie plaatsen creëren voor waterberging. Voldoende rivieren, plassen en afvoerkanalen zijn
nodig om bij veel regen het teveel aan water snel af te voeren. De provincie houdt zich ook bezig met de kwaliteit
van het water. Zo controleert de provincie of het water in recreatieplassen en zwembaden veilig en schoon
genoeg is. Verder stelt de provincie regels op voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Hierdoor
kunnen er voldoende kikkers, vissen en planten in het water leven. Belangrijke provinciale beleidspunten staan
vermeld in:
Omgevingsvisie Drenthe, Provincie Drenthe

3

het geactualiseerde Nationaal Bestuursakkoord Water is ondertekend door: Het Rijk, Interprovinciaal Overleg (IPO),
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW)
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4.3 Waterschap Reest & Wieden
Waterschappen moeten ook in de toekomst zorgen voor veiligheid, watersysteembeheer en
beheer van de afvalwaterketen. Populair gezegd gaat het om voldoende schoon water en
veilig wonen en werken. Deze kerntaken worden zoveel mogelijk in samenhang uitgevoerd.
Ook integratie met wonen, recreatie, plattelandsontwikkeling en stadsvernieuwing is hierbij
noodzakelijk. Belangrijke beleidspunten van het waterschap staan vermeld in het:
Waterbeheerplan 2010 -2015, Waterschap Reest & Wieden

4.4 Gemeente Midden-Drenthe
De Gemeente Midden-Drenthe zorgt voor aanleg en onderhoud van de riolering en de
afwatering in stedelijke gebieden. Steeds meer gemeenten zorgen ervoor dat
regenwater niet meer in het riool stroomt. Door daken en wegen af te koppelen van
het riool, kan regenwater in de bodem ingebracht worden. Daardoor wordt de riolering
minder belast. Gemeenten werken vaak samen met het waterschap en provincie om een Waterplan op te stellen.
Met een Waterplan kan bijvoorbeeld de recreatieve waarde van water worden vergroot en problemen met water
worden voorkomen. Vaak is het mogelijk een combinatie te vinden waarin ruimte voor water, natuurontwikkeling
en recreatie hand in hand gaan. Belangrijke beleidspunten van de gemeente staan vermeld in het:
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 – 2015, Gemeente Midden-Drenthe
Waterplan Midden-Drenthe 2007-2011, Gemeente Midden Drenthe

4.5 Waterleidingmaatschappij Drenthe
Tot slot zorgt Waterleidingmaatschappij Drenthe voor drinkwater. Ze werken dan ook
nauw samen met het waterschap als het gaat om zuivering en waterkwaliteit.
Belangrijke beleidspunten van het WMD staan vermeld in het:
Gebiedsdossier grondwaterbeschermingsgebieden in Drenthe 2011
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5

De opgaven

5.1 Inleiding
Het voorgaande hoofdstuk waterbeleid heeft geleid tot enkele specifieke opgaven voor Beilen-Oost. Om deze
geïnterpreteerde opgaven goed te kunnen verwoorden/samenvatten hebben er met alle onderstaande partijen
gesprekken plaatsgevonden. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste opgaven van de Provincie Drenthe,
Waterschap Reest & Wieden, Gemeente Midden-Drenthe & Waterleidingmaatschappij Drenthe omschreven.
Behalve water komen ook landschappelijke, sociaal- economische en andere opgaven aan bod. De
gecombineerde opgave voor water en ruimte speelt zich dus af in een brede context. Het is van belang om aan
het begin van het proces de grenzen van het speelveld vast te stellen. Van daaruit is goed te zien welke
invloeden uit de omgeving van het speelveld en uit de hogere beleidskaders de opgave mede bepalen. De
samenhang met aangrenzende gebieden en sectoren kan de oplossing sterker maken. Door de opgave vanuit
verschillende partijen te definiëren, wordt het speelveld concreet, logisch en verklaarbaar.

5.1 Provincie Drenthe
5.1.1 landschappelijk
Voor Beilen-Oosten geldt vooral het koesteren van de Drentse kernkwaliteiten. Door nieuwe ontwikkelingen en
bestaande kwaliteiten in samenhang te kunnen zien. Kan er een zeer mooi stukje Drenthe gecreëerd worden. In
onderstaande afbeelding 15 staan de kernkwaliteiten van Drenthe en de daarbij behorende indicatoren.

Afbeelding 15: Kernkwaliteiten & indicatoren (Provincie Drenthe, Omgevingsvisie Drenthe, 2010)

5.1.2 Water
Bij (her)inrichten van Beilen-Oost, gaan beekherstel en maatregelen voor het vasthouden van het water
hand in hand. Hierbij worden alle toegekende functies en het behouden en zo mogelijk versterken van de
kernkwaliteiten betrokken. De huidige functie van het projectgebied is landbouw, de waterhuishouding is hier dus
volledig op afgestemd. Hier gaat dus functieverandering plaats vinden waardoor er meer mogelijkheden ontstaan
voor inrichting. Onderstaand worden nog een aantal belangrijke opgaven en randvoorwaarden genoemd van de
provincie:
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Een robuust watersysteem, dat zodanig is ingericht dat de risico‟s op wateroverlast en watertekort tot
een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven, met bijzondere aandacht voor de beekdalen.
Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater, gebaseerd op de normen van de KRW.
Een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van een goede kwaliteit, beschikbaar voor mens en
natuur.
Een zodanige kwaliteit van het grondwater dat het zonder ingrijpende en kostbare zuivering geschikt is
voor de bereiding van drinkwater.
De ruimte voor water moet behouden blijven, de waterhuishoudkundige inrichting mag niet leiden tot
wateroverlast benedenstrooms en tot een vermindering van de grondwatervoorraad.
Een duurzame inrichting van het gebied
Een inrichting die beter gericht is op de stromingsprocessen
Een meer natuurlijke inrichting van de oevers
Het opheffen van knelpunten voor migratie van vissen
De mogelijkheid voor beken om te kunnen overstromen.
Bescherming van grondwater
Geen afwenteling van wateroverlast
(Provincie Drenthe, Omgevingsvisie Drenthe, 2010)

5.2 Waterschap Reest & Wieden
5.2.1 Kaderrichtlijn Water
De belangrijkste doelen van deze richtlijn zijn: goede chemische en
ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren, goede chemische
kwaliteit van het grondwater en goed voorraadbeheer van het
grondwater. Voor het waterschap liggen er een aantal specifieke
opgaven en randvoorwaarden klaar voor Beilen-Oost. Vanuit de
Kaderrichtlijn Water zijn dat:
Aanleggen van natuurvriendelijke oevers voor de
Beilerstroom. Zie afbeelding 16, de rode kleur.
Het aanleggen van een accolade profiel in de Beilerstroom.

Afbeelding 16: KRW opgaven

Zie afbeelding 15, de blauwe kleur
Stuwen vis passeer baar maken. Zie afbeelding 14, er liggen 2 stuwen om Beilen-Oost
Natuurvriendelijk onderhoud
(Waterschap Reest & Wieden, 2010)
Momenteel is hermeandering niet toegestaan omdat de huidige gebruiksfunctie landbouw is. Omdat er een
functie verandering plaats gaat vinden ontstaan er dus ook voor Beilen-Oost mogelijkheden voor eventuele
hermeandering. Vanuit historisch oogpunt is dit een mooie mogelijkheid om de Beilerstroom weer te laten
meanderen omdat die die dit vroeger ook heeft gedaan. Het watersysteem krijgt op die manier een beetje van
zijn robuustheid terug. Ook zou dit de waterkwaliteit en flora- en fauna ten goede komen.
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5.2.2 Waterbeheer 21ste eeuw
Waterbeheer 21ste eeuw “Anders omgaan met water” is het standpunt van de regering betreffende het
waterbeheer in relatie tot de ruimtelijke ordening voor de komende eeuw. Vooral in het stedelijke gebied moet
daarbij ruimte worden geboden om water te bergen om zo de kans op wateroverlast te beperken. Op deze wijze
kan het water tevens een kans krijgen te "integreren" in de stedelijke omgeving. Een "watertoets" moet ervoor
zorgen dat water voldoende de ruimte krijgt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast mogen problemen in de
waterhuishouding niet worden afgewenteld. Dit wordt mede voorkomen door het volgen van de trits: vasthouden
- bergen – afvoeren. Maatregelen gericht op vasthouden en bergen zijn het meest effectief om de wateroverlast
te beperken en het water niet over de boezemkaden te laten stromen. Tenslotte kan water
worden afgevoerd. Zie onderstaande afbeelding 17.

Afbeelding 17: Vasthouden (1), bergen (2), afvoeren (3)

Specifieke opgaven en randvoorwaarden voor Beilen-oost:
In extreme situaties moet de Beilerstroom buiten haar oevers kunnen treden
Er mag geen afname van de bergingscapaciteit plaatsvinden
Opzoek naar meer berging in het beekdal
Er mag geen versnelde afvoer plaatsvinden

5.2.3 GGOR, Water-op-Maat & Waternood
GGOR, Water-op-maat en „Waternood‟
Het waterschap Reest en Wieden voert de meeste aanpassingen in het watersysteem uit in het kader van Waterop-maat-projecten. In deze projecten worden alle wateropgaven integraal meegenomen en afgewogen. Ook
opgaven van andere partijen (bijvoorbeeld recreatie, landbouwontwikkeling of een robuuste ecologische
verbindingszone) kunnen betrokken worden bij de planontwikkeling. De verantwoordelijkheid van het waterschap
Beperkt zich tot het waterdeel in den brede zin. Het waterschap hanteert de methode „waternood‟ bij de
ontwikkeling van de aanpassing van het waterhuishoudkundig systeem. „Waternood‟ is een combinatie van
techniek en proces. In de methode „waternood‟ wordt voor alle functie die in een gebied aanwezig zijn een
optimale waterhuishouding bepaald. Vervolgens wordt onderzocht in hoeverre deze optimale waterhuishouding
voor alle functies gelijktijdig gerealiseerd kunnen worden. In het gebiedsproces waarin de belangengroepen een
belangrijke rol hebben worden de afwegingen gemaakt. Het resultaat is het gewenste (of gewogen) grond- en
oppervlaktewater regime (meestal aangeduid als GGOR) Het waterschap neemt uiteindelijk een besluit over de te
nemen aanpassingen in de waterhuishouding en het bijbehorend beheer. Het waterschap legt dit vast in een
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waterbesluit. Het waterbesluit wordt ter visie gelegd en staat dus open voor inspraak. (Waterschap Reest &
Wieden, 2010).

5.3 Gemeente Midden-Drenthe
De Gemeente Midden-Drenthe heeft een aantal zeer specifieke opgaven en randvoorwaarden voor Beilen-Oost.
Multifunctioneel ruimte gebruik
Water heeft een belangrijke ecologische functie en draagt bij aan een goed woon- en werkklimaat, waar
zowel oog is voor de stedelijke als agrarische functies van het water.
Woningbouw
o

+/- 600 woningen (geen tijdsbestek, afstemmen op vraag en rekening houdend met krimp)

o

+/- 25 woningen per hectare (een vinex wijk heeft er +/- 42 per hectare)

o

Los van Beilen bouwen

o

Organisch groeien4

o

Meebewegen met het landschap

o

Buurt naam bedenken

Ontmoetingsplekken creëren
Nieuwe rioleringsmogelijkheden, afkoppelen etc
Duurzaam bouwen
(Zoetendal & Wendt, 2007)

5.4 Waterleidingmaatschappij Drenthe
Waterleidingmaatschappij Drenthe heeft ook enkele specifieke
randvoorwaarden en opgaven voor Beilen-Oost.
Belangrijke plek voor hen “levering zeker maken”
Functiecombinatie waterwinning – woningbouw is mogelijk
Functieverandering Landbouw > wonen
Voldoende bufferende berging houden
Zover mogelijk zuidelijke afkoppelen
Weet wat je afkoppelt
Bouwmateriaal afstemmen op gebied
Natuurontwikkeling
Recreatie & educatie
Eventueel technische matregelen

Afbeelding 18: Grondwaterwin- en
beschermingsgebied

(Provincie Drenthe, Gebiedsdossier grondwaterbeschermingsgebieden
in Drenthe, 2011)

4

Het begrip 'organisch groeien' is ontstaan als reactie op de nieuwbouwwijken die tegen dorpen aan zijn gezet. Omdat deze

woningen vaak een onnatuurlijke kleur hebben ('witte schimmel') en weinig relatie hebben met het landschap, vallen ze in
negatieve zin op. Omdat dit probleem schijnbaar niet bestond in het tijdperk voor de opkomst van de planmatige woningbouw
(destijds leken de woningen stuk voor stuk als vanzelf in het juiste patroon te vallen), is de term 'organische groei' of
'organische ontwikkeling' ontstaan.
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6

Visie

6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de opgaven vertaald zijn naar een visie voor Beilen-Oost. voorafgaand aan
de daadwerkelijke visie wordt er een ontwerpatelier gehouden, zie paragraaf 6.2. Hierin wordt het proces en het
resultaat beschreven. Al de voorgaande analyses, beleid, opgaven en het ontwerpatelier vormen uiteindelijk de
visie Beilen-Oost, zie paragraaf 6.3.

6.2 Ontwerpatelier
6.2.1 Intro ontwerpatelier
Er is in ons land, dus ook in Beilen-Oost meer ruimte nodig om water vast te houden, veilig te bergen en
gecontroleerd af te voeren. Tegelijk is er meer ruimte nodig voor uitbreiding en allerlei andere functies. Op
gebiedsniveau moeten we functies combineren. Dat kan niet anders. Maar het biedt ook nieuwe kansen. De
ruimtelijke wateropgave versterkt de aandacht voor ontwerp. Zowel stedenbouwkundig als landschap
architectonisch. Het ontwerpatelier “ruimtelijk ontwerpen met water voor Beilen-Oost” is opgezet om met water
en ruimte een stimulans te geven aan het “schetsontwerp”. Dit draagt ertoe bij dat de grote cultuurhistorische
betekenis van water in het Drentse landschap de aandacht krijgt die zij verdient en dat de ruimtelijke kwaliteit
van de vele toekomstige waterprojecten kan worden verhoogd. In het ontwerpatelier zijn de volgende rollen
gedefinieerd: gebiedsdeskundige (Gert-Jan Pool), ruimtelijk vormgever (Gert-Jan Pool & Maaike Vellinga),
procesbegeleider (Marthijn Manenschijn), inhoudelijke deskundigen (overige partijen)
“Door initiatieven uit meerdere maatschappelijke sectoren met de wateropgave te verbinden, kunnen we
ook meerdere belangen dienen.” De heer P. Glas, Waterschap de Dommel. Uitspraak uit: traditie in transitie,

2007.

6.2.2 Water als blauwdruk
In de afgelopen eeuw werd de ontwikkeling van de ruimte meer en meer bepalend voor de inrichting van het
watersysteem. In de toekomst zal dat dus anders zijn. De wateropgave duldt immers geen uitstel. Het
watersysteem wordt daarom meer sturend bij ruimtelijke ontwikkeling. Maar er is niet één opgave. Voor elk
watersysteem is de opgave anders en zelfs binnen een watersysteem zijn er soms grote verschillen. De opgaven
voor Beilen-Oost staan beschreven in voorgaand hoofdstuk 5. Uit de beleidsanalyse uit hoofdstuk 4 blijkt dat het
rijk in wet- en regelgeving meer prioriteit geeft aan het water en de wateropgave wordt op veel meer punten in
ander beleid verankerd (bijvoorbeeld de watertoets).

6.2.3 Vertrek vanuit de toekomst
Bij de wateropgave zijn ontwikkelingen op de lange termijn richtinggevend voormaatregelen op korte termijn.
Klimaatscenario‟s bijvoorbeeld strekken zich immers over een lange termijn van vele tientallen jaren uit. Het is
daarom voor het ruimtelijk ontwerp belangrijk zoveel mogelijk los te komen van de beperkingen van het heden.
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Een denkbeeldige sprong in de toekomst geeft een nieuw perspectief. Van daaruit ontstaan vaak onverwachte
inzichten. Een visie op de toekomst bepaalt een kader voor duurzame oplossingen en maatregelen waarvan we
later hopelijk geen spijt zullen hebben. Het perspectief voor de langere termijn biedt bovendien een schets waarin
een gebied kan meegroeien en zich telkens weer kan aanpassen aan nieuwe inzichten. Dat vergroot de flexibiliteit
en het anticiperend vermogen van Beilen-Oost.

6.2.4 Ondersteuning van een ontwerpster
Tijdens het ontwerpatelier ben ik ondersteund door
ruimtelijk vormgeefster Maaike Vellinga van Makan.
Zij is erbij gehaald om mij te helpen een brug te
kunnen slaan tussen het gebied, de belangen en de
oplossingen. Ook helpt zij mij bij de verbeelding van
de informatie en bij het leggen van verbindingen in
verhalen en kennis. Door een deskundige, maar
vooral ook open houding in deze ontwerprol, wordt
creativiteit in het ontwerpatelier losgemaakt. De
ondersteuning van Maaike is nodig om opgaven en
ideeën inzichtelijk te maken en de resultaten van het

Foto 9: Maaike Vellinga (midden) tijdens ontwerpatelier

proces samen te brengen in taal, kaarten, schetsen
en foto-impressies. Door naar mijn presentatie te luisteren kan Maaike in een ontwerpende dialoog luisteren,
interpreteren, meedenken, alternatieven tonen en zoeken naar wat daadwerkelijk wordt bedoeld.
“Waterschappen kunnen met behulp van landschaps architecten de strategische, ruimtelijke en culturele
verhoudingen tussen de wateropgave en de overige inrichting van ons land in beeld brengen.” De heer E.

Luiten, Ministerie van Vrom. Uitspraak gedaan in Ontwerpen met water; essays over de rijke traditie van

“waterwerken” in Nederland. Januari 2007.

6.2.5 Het deelnemersveld
Het deelnemersveld bestond uit:
•

Provincie Drenthe, Gerda Brilleman (Beleidsmedewerker grondwaterbescherming, afdeling Duurzame

Ontwikkeling en Ruimte) ,Henk van der Horst (coordinator Zuid-West Drenthe)
•

Waterschap Reest & Wieden, Gert-Jan Pool (Afstudeerder), Mirjam Fagel (Medewerker ecologie),
Bert Hendriks (Beleidsmedewerker Hydrologie), Marthijn Manenschijn (Beleidsadviseur Integraal

Waterbeheer)
•

Gemeente Midden, Allard Gunnink (directiesecretaris), Douwe van der Laan
(ontwerper/dorpsbouwmeester)

•

Waterleidingmaatschappij Drenthe, Geertje Enting, (beleidsmedewerker bij de afdeling Grond en

Groen)
•

Historische Vereniging Gemeente Beilen, Henk Vos (penningmeester) Erik van der Hoeven
(secretaris)

•

Makan, Maaike Vellinga (Ruimtelijk Vormgever)

Het deelnemersveld van het atelier bestond dus uit een mix van kennisdragers: historici, onderzoeker (ikzelf),
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hydrologen, ecologen, en gebiedsexperts. Makers: planologen, landschapsarchitecten,
stedenbouwers. Strategen: beleidsmakers. Een belangrijk criterium voor het ontwerpatelier is dat ze bereid zijn
buiten de gebaande paden te denken en willen werken aan de inpassing van ambitieuze, niet alledaagse
oplossingen.

6.2.6 Aan de slag
Stap 1: Het ontwerpatelier wordt ingeleid aan de hand
van een presentatie van Gert-Jan Pool over de al
aanwezige kennis en plannen. Door een presentatie te
geven over de gebiedsbeschrijving, waterhuishouding,
beleid en de vertaling van het beleid in concrete opgaven
zorgt voor inspiratie voor het zoeken van water en ruimte
combinaties.
Stap 2: Na de presentatie wordt er aan de aanwezige
partijen gevraagd om aanvulling te geven op de
presentatie. De reden om het meteen op een flap-over te
schrijven is om te zorgen dat partijen hun stokpaardje5

Foto 10: Gert-Jan Pool tijdens presentatie

kenbaar maken. Dit zorgt ervoor dat men actief meedenkt en
dus niet alleen op hun stokpaardje blijven zitten. Dit zorgt voor een nog realistischer plan en komt de creativiteit
alleen maar ten goede. De punten die op de flap-over stonden genoteerd staan hieronder beschreven:

5

•

Passend in het landschap

•

Natuurlijke groei Beilen

•

Los dorp > modern buurtschap

•

Samenhang station & Domo

•

Houd beekdal beleefbaar

•

Historisch besef in ontwerp

•

Integrale gebiedsontwikkeling

•

Zichtbaar water

•

Geen verslechtering hydrologie

•

Ruimte voor water in het beekdal

•

Ecologische kwaliteit van de beek verbeteren

•

Bevorder migratie in en om de beek

•

Duurzame inrichting woongebied

•

Verbeter de recreatieve en toeristische voorzieningen

Stokpaardje: als iemand op zijn stokpaardje zit, wordt bedoeld dat de persoon in kwestie over haar of zijn favoriete

onderwerp spreekt, en wel op zo een manier, dat dit gespreksonderwerp altijd weer terugkomt.
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Stap 3: Om de partijen een extra goed beeld te kunnen geven is vervolgens een fotopresentatie geven. Deze
foto‟s zijn in en om het projectgebied gemaakt. Hier komen beelden in voor over hoe het wel- en hoe het niet
moet. Deze foto‟s zorgen ook voor inspiratie.
Stap 4: Met voorgaande stappen nog in het achterhoofd wordt
de groep in tweeën gesplitst. Per groep is er een topografische
A-0 kaart aanwezig met overliggend overtrekpapier. Verder
liggen er een 10 tal technische kaarten per groep op tafel. Men
moet dan denken aan bijvoorbeeld een hoogtekaart, historische
kaart, bodemkaart, waterhuishoudingskaarten etc. Per tafel is
er één groepsleider aanwezig, in dit geval ben ik dat zelf en
neemt Maaike Vellinga 1 tafel onder haar hoede. De
groepsleiders geven vervolgens uitleg over de technische
kaarten. Na deze laatste uitleg kon er geschetst gaan worden!

Foto 11: Schetsen

Stap 5: Resultaat, twee schetsen! Bij beide schetsen is veel rekening gehouden met de Beilerstroom, dit is de
beek die Beilen-Oost doorsnijd. Alle partijen waren het eens over de waardevolle betekenis van de beek en het
bijbehorende beekdal, vooral vanuit een landschappelijke en hydrologisch perspectief. De opgave voor het
ontwerpatelier is om de verdere ontwikkeling van Beilen-Oost te combineren met de opgave voor het water. De
cultuurhistorie dient daarbij als belangrijke inspiratiebron. Door steeds een verbinding te leggen met de historie,
ontstaan er mogelijkheden en kansen die helpen bij het schetsen. Het werken vanuit de cultuurhistorische en
hydrologische onderlegger heeft streekkennis gemobiliseerd waardoor kwaliteit is ontstaan, en heeft andersom
voor veel enthousiasme en draagvlak gezorgd. Ook hebben de technische kaarten hebben veel invloed gehad op
de schetsen met name de hoogtekaart, waterhuishoudingskaart bodemkaart en kwel- en wegzijgingskaart zijn
van grote waarde geweest. Mede door deze kaarten zijn er realistische schetsen uit voort gekomen. Verder is aan
de hand van de voorgaande presentatie rekening gehouden met de opgaven van alle partijen. Deze zijn in beide
schetsen verwerkt.
Schets 1: Zie bijlage 14. In schets 1 is een duidelijke scheiding
te zien. Alles boven de Beilerstroom is grotendeels gericht op
natuur, water, recreatie en openheid. Deze elementen zie je
terug door het deels terug graven van de oude Beilerstroom.
De stroom wordt meanderend om de Mulling heen gelegd, en
zorgt voor veel waterberging en versterkt de ecologie. Deze
ingreep zorgt voor een zeer groen en blauw gebied met veel
zichtlijnen en grasvegetaties, het beekdal wordt optimaal
beleefbaar. Dit wordt versterkt door middel van de aanleg van
wandel- en fietspaden en ecologische bruggen, een recreatief

Foto 12: Schetsen met behulp van technische kaarten

gebied dus. Het gebied onder de Beilerstroom is grotendeels
gericht op woningbouw, infrastructuur en geslotenheid. Dit zie je terug door l woningbouw en het uitbreiden van
de infrastructuur. Het wonen heeft in dit gebied een duidelijke rol, dit komt mede door de hogere ligging. Tevens
zijn er ontmoetingsplekken gewenst in de vorm van bijvoorbeeld een brink. De geslotenheid ontstaat doordat de

36

Watervisie Beilen-Oost
woningen ingepast gaan worden in de kenmerkende houtwalstructuur van dit gebied. Op deze manier pas je de
woningen op een goede manier in, in het landschap. Verder is de Baarwelsleek weer hersteld in het gebied.
Schets 2: Zie bijlage 15. In schets 2 is wederom een scheiding te zien. Ook hier is rekening gehouden met de
structuur van het gebied. In het bovengelegen deel is ook een deel van de oude loop van de Beilerstroom
hersteld. Verder is de Mulling omsingeld door de (historische) houtwal. Ook hier zijn vele zichtlijnen gecreëerd
waardoor je het beekdal optimaal kunt beleven. Ook is hier gedacht aan recreatie in de vorm van een
dorpsommetje. Het zuidelijk gelegen deel is wederom gericht op woningbouw, infrastructuur en geslotenheid.
Echter is er hier een groot verschil waarneembaar. De woningen en houtwallen staan haaks op de beek. De
woningen worden echter niet alleen naast elkaar maar ook achter elkaar neergezet, net als in Staphorst.

Foto 13: Schets 1

Foto 14: Schets 2
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6.3 Visie op Beilen-Oost
In de Watervisie Beilen-Oost van Waterschap Reest & Wieden is integraal waterbeheer een sleutelbegrip.
Integraal waterbeheer is en blijft de aanpak voor een veilig, gezond en duurzaam watersysteem. Samenhang met
de omgeving speelt een grote rol in het watersysteem van Beilen-Oost. Dit vraagt om een integrale aanpak
samen met de Provincie Drenthe, Gemeente Midden-Drenthe, Waterleidingmaatschappij Drenthe, met als
kenmerken:
Ruimtelijke kwaliteit
Samenhang & samenwerking

6.3.1 Ruimtelijke kwaliteit
Uit het beleidsonderzoek is gebleken dat “ruimtelijke kwaliteit” veel genoemd wordt. Dit bevestigt de indruk dat
het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving vaak als centrale doelstelling voorkomt in
beleidsplannen. Daarmee geeft men aan niet sectoraal, maar integraal te denken. Want ruimtelijke kwaliteit
omvat gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. En met die toekomstwaarde geeft men aan ook
aan de langere termijn te denken. Geen snelle succesjes, maar duurzame resultaten, waarop latere generaties
kunnen voortbouwen.
In de afgelopen eeuw is als gevolg van “de groei van Beilen” veel gesleuteld aan de waterhuishouding en het
landschap in en om het dorp (zie bijvoorbeeld de verlegging van de Beilerstroom). Deze veranderingen zijn goed
te zien in hoofdstuk 2 gebiedsbeschrijving. De Watervisie Beilen-Oost moet bijdragen aan een veerkrachtig,
duurzaam watersysteem passend en met respect voor de ruimtelijke kwaliteit. Water in de woonomgeving vraagt
ruimte, en die is schaars. Beilen is echter volop in beweging. Een aantal ingrijpende plannen ligt op de stapel.
De watervisie streeft ernaar dat ruimte voor water een uitgangspunt vormt voor de herinrichting van Beilen-Oost.
Samenwerken aan ruimtelijke kwaliteit is niet voor niets het eerste thema van deze visie. Stedenbouwkundigen
krijgen steeds meer oog voor water en waterbeheerders meer oog voor de stedelijke ontwikkelingen. Door samen
te werken aan Beilen-Oost is het mogelijk de ruimtelijke kwaliteit naar een nog hoger niveau te tillen. Gezien de
reeds in gang gezette grootschalige herstructureringen in de omgeving (Hoogeveen), liggen er talloze kansen om
water nog beter te integreren. Water moet een bindend element gaan vormen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Een
aanzet is al gegeven in de Omgevingsvisie Drenthe en het Waterplan Midden-Drenthe, waarin meer ruimte voor
water werd gevraagd. De Watervisie Beilen-Oost moet het water aspect verder versterken.

6.3.2 Samenhang & samenwerking
Het watersysteem is een samenhangend systeem van riolering, oppervlaktewater (zowel kwaliteit als kwantiteit),
grondwater en natuur. Ingrijpen in één onderdeel van dit systeem heeft vaak direct effect op de andere
onderdelen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de afvoer van regenwater naar het oppervlaktewater in plaats van naar
het rioolstelsel. Hierdoor stroomt minder regenwater naar het riool en wordt de afvalwaterzuivering minder
belast. Daarbij is wel meer ruimte voor water nodig in de “nieuwe woonwijk Beilen-Oosten” en hoeft bij het
vasthouden van schoon water minder gebiedsvreemd water te worden ingelaten. Het scheiden van het
regenwater van het huishoudelijk- en industrieel afvalwater gebeurt bij voorkeur bij de bron en bovengronds. En
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wordt zo zuidelijk mogelijk van het gebied ingelaten op de Beilerstroom. Dit om het
grondwaterbeschermingsgebied te beschermen tegen water van een mindere kwaliteit.
Open water dat zichtbaar aanwezig is, wordt meer en meer gewaardeerd. Het is een wezenlijk onderdeel
geworden van de dagelijkse woon-, werk- en leefomgeving. Het is van belang om water als meesturend principe
te hanteren bij de inrichting en het beheer van Beilen-Oost. Een voorbeeld is om in plaats van een grasstrook en
een harde beschoeiing een natuurvriendelijke oever langs het water aan te leggen. Deze vormt dan een
leefgebied voor planten en dieren en vergroot de beleving van de woonomgeving.
De waterhuishouding raakt dus vele belangen: wonen, recreatie, natuur en toerisme. Een optimale samenwerking
tussen Waterschap Reest & Wieden, Provincie Drenthe, Gemeente Midden-Drenthe en het WMD, is nodig om de
diverse functies van het water in beeld te brengen en te versterken. Daarnaast moeten opgaven, intenties,
ambities en doelstellingen worden afgestemd op die van andere beleidsterreinen, zoals milieu, ruimtelijke
ordening, wonen en verkeer. Hieraan is tijdens de watervisie onder meer invulling gegeven door middel van
interviews met vertegenwoordigers van al deze disciplines.

6.4 Watervisie uitgewerkt in drie thema’s
De visie van Waterschap Reest & Wieden is uitgewerkt in drie thema‟s. Deze thema‟s zijn afgeleid uit het
ontwerpatelier, verzamelde beleid van diverse partijen en de daaropvolgende / bijbehorende opgaven voor
Beilen-Oost.
De thema's zijn:
1.

Vasthouden, bergen en afvoeren

2.

Schoon & veilig

3.

Natuur & ecologie

In de volgende subparagrafen zijn de vier thema‟s behandeld. De visie is voor elk van deze thema‟s uitgewerkt
tekst en middels concrete streefbeelden in de bijlagen.

6.4.1 Vasthouden, bergen en afvoeren
Subparagraaf 5.2.2 waterbeheer 21ste eeuw heeft gesignaleerd dat de manier waarop er nu wordt omgaan met
water niet toereikend is voor de toekomst. In verband met verwachte klimaat ontwikkelingen is de toekomstige
hoeveelheid water die in het watersysteem moet worden opgevangen groter en kent intensievere pieken. De
watervisie streeft naar een robuust en veerkrachtig watersysteem waarin wateroverlast wordt gecontroleerd.
Om tijdens incidentele neerslagpieken wateroverlast te voorkomen, streeft Beilen-Oost naar meer ruimte in het
huidige watersysteem. Daarbij worden de trits vasthouden - bergen - afvoeren gevolgd. Waterberging hoeft
echter niet alleen te worden gerealiseerd binnen het groenblauwe netwerk. Ook in andere elementen van de
stedelijke structuur van Beilen kan water worden ingepast.
Streefbeelden:
•

Water is in 2030 een veelzijdig inrichtingselement in zowel de woonwijk als het landschap

•

Hermeandering van de Beilerstroom volgens (terug graven oude loop).
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Het watersysteem van Beilen-Oost is robuust en bestand tegen het type extreme bui dat eens in de 100
jaar wordt voorzien. In extreme situaties moet de Beilerstroom buiten haar oevers kunnen treden.
Bij extreme buien wordt het water zoveel mogelijk vastgehouden en geborgen in het gebied, er is
voldoende afvoercapaciteit.
Bij herinrichting is water mede sturend in projecten. Kansen in de openbare ruimte zijn ten volle benut
voor het vasthouden van water en de realisatie van open waterberging.
Waar ruimte schaars is, kan alternatieve waterberging worden ingezet zoals grasdaken, kratten onder
wegen, regentonnen, enzovoort. Deze moeten adequaat kunnen worden ingezet en eenvoudig te
onderhouden zijn.
Neerslag wordt via het openwatersysteem afgevoerd door wadi‟s en bodempassages. Alleen bij extreme
neerslag wordt overtollig neerslagwater via overstortbemaling van de riolering afgevoerd naar de
Beilerstroom. Dit is zo zuidelijk mogelijk gewenst i.v.m. ligging in grondwaterbeschermingsgebied.
Verhard oppervlak wordt waar mogelijk afgekoppeld van de riolering en zichtbaar afgevoerd naar open
water.
De bewoners zijn zich bewust van het leven in een grondwaterbeschermingsgebied / beekdal en zijn zich
bewust van de rol van water in de leefomgeving en draagt positief bij aan het behoud van open ruimte.
Om verdroging te beperken en de kwaliteit enigszins te verbeteren, wordt gebiedseigen water
vastgehouden en gecirculeerd.
Er is meer ruimte voor open water in combinatie met groen -zoals rietzones en natuurvriendelijke
oevers- en architectuur zoals woningen die zich vlakbij het water bevinden.
De bestaande stelsels van waterlopen zijn uitgebreid en benadrukken het eigen karakter van BeilenOost. De historische waterelementen in Beilen-Oost zijn daarbij herkenbaar en duidelijk vormgegeven.
De verschillende waterhuishoudkundige functies zijn optimaal ingebed in de ruimtelijke ordening.
Een duurzame inrichting van de woonwijk, materialen afgestemd op wonen in een
grondwaterbeschermingsgebied.
In bijlage 16 staan enkele streefbeelden / foto‟s met betrekking tot dit thema.

6.4.2 Schoon & Veilig
Naast het verantwoorde beheer van de hoeveelheden water is het van groot belang om schoon en veilig water te
realiseren. Schoon water stinkt niet, is helder, heeft voldoende waterdiepte en kent een rijke flora en fauna.
Schoon water is te verkrijgen wanneer de fysisch-chemische waterkwaliteit voldoende is volgens de gestelde
normen vanuit het KRW. Naast schoon water is veiligheid tegen overstroming van primair belang. De watervisie
streeft daarom naar een natuurlijke hydrologische kringloop en een verbeterde doorspoeling van de huidige en
toekomstige waterlopen.
Bij hevige neerslag kan vanuit de riolering via overstorten geloosd worden op wadi‟s en bodempassages. De riool
overstorten zijn belangrijkste bronnen van vervuiling van oppervlaktewater, echter wel noodzakelijk om te
voorkomen dat verontreinigd water op straat komt te staan. De watervisie streeft ernaar om lozingen vanuit de
riolering tot een minimum terug te dringen. Schone verharde oppervlakken worden afgekoppeld van de riolering
en afgevoerd naar het oppervlaktewater.
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Niet alle milieubelastende stoffen komen via overstorten in het oppervlaktewater. De zogenaamde diffuse
bronnen veroorzaken eveneens verontreinigingen. Diffuse bronnen zijn bijvoorbeeld zinken dakgoten en andere
uitlogende materialen, onkruidbestrijdingsmiddelen en (kunst)mest. De watervisie streeft naar het voorkomen
van deze diffuse bronnen door het materiaalgebruik zo natuurvriendelijk en duurzaam mogelijk af te stemmen.
Veiligheid betekent bescherming tegen overstroming, maar stelt ook eisen ook aan de inrichting van het
watersysteem, bijvoorbeeld hoe voorkom je te water raken, welkverloop in waterdiepte pas je toe, zicht op het
water etc. Waterkeringen dienen de vereiste veiligheid te bieden tegen overstroming van Beilen-Oost. De zorg is
daarom gericht op de duurzame instandhouding van waterkeringen opdat deze de vereiste mate van veiligheid
kunnen blijven bieden, ook in de verre toekomst. Dit vergt voortdurend beheer en onderhoud van de
waterkeringen.
Streefbeelden:
Het watersysteem voldoet aan de KRW-normen.
Waterketen en watersysteem zoveel mogelijk gescheiden houden. Eventuele lozingen vanuit de riolering
komen alleen nog voor in eventuele extreme situaties.
De waterkeringen voldoen minimaal aan de gestelde normen.
Waterkeringen dragen bij aan ecologische en recreatieve verbindingen.
Onderhoud aan de waterkeringen vindt plaats op ecologisch verantwoorde wijze.
De inrichting rond watergangen is kindvriendelijk en veilig. Het is mogelijk om veilig te spelen rond het
oppervlaktewater.
In bijlage 17 staan enkele streefbeelden / foto‟s met betrekking tot dit thema.

6.4.3 Natuur & ecologie
Water van goede ecologische kwaliteit bevat een grote verscheidenheid aan planten en dieren. Deze
verscheidenheid biedt inwoners en recreanten een plek om tot rust te komen en te genieten van alles wat in en
langs het water groeit en bloeit. De watervisie streeft naar biotopen zoals: half natuurlijk bloemrijk hooiland,
rietlanden, rietkragen, ruigte, water en houtwallen en bosschages.
Natuurlijke verbindingen, om Beilen heen liggen enkele ecologisch waardevolle plekken. Deze
vormen een soort ecologische zone rond de stad. Het stedelijk groen kan behouden en versterkt worden door
verbindingen met dit buitengebied te realiseren. Het watersysteem is daarvoor een geschikte drager. Er liggen
ecologische kansen vooral in de ontwikkeling van watergebonden ecotopen zoals de aanleg van
natuurvriendelijke oevers, het afgraven van gebieden tot moerassige laagtes en het ontwikkelen van rietoevers.
Ook kunnen ecologische bruggen worden aangelegd die zowel over land als door water te passeren zijn. Verder
zijn er twee stuwen in het gebied aanwezig, deze moeten vis passeer baar worden.
Streefbeelden:
Het watersysteem van Beilen-oost is ecologisch ingericht en voldoet aan de ecologische doelstellingen
uit de KRW
Watergangen in de wijk zijn natuurvriendelijk ingericht en deze wateren vormen de dragers van de natte
ecologische verbindingen met de stadsranden en het buitengebied.
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Wateren en oevers worden duurzaam beheerd en ecologisch onderhouden.
Er bestaat een gevarieerde visstand in de wateren van Beilen-Oost.
Vismigratie is in voldoende mate mogelijk.
De natuur en ecologie van het water in Beilen-oost leveren een belangrijke meerwaarde aan de
belevingswaarde van de leefomgeving.
Inwoners zijn betrokken bij het ecologische beheer en onderhoud van het watersysteem.
Openheid, organisch groeien, bebouwing passend maken in oude en nieuwe houtwalstructuren.
De verbindingen vanuit de stad met het buitengebied zijn versterkt middels watergangen als
blauwgroene ecologische zones. Dit is gecombineerd met natuur/ecologie en recreatie.
Beheer en onderhoud van watergangen en oevers zijn afgestemd tussen gemeente en waterschap.
In het buitengebied van Beilen-Oost is water een belangrijke drager van natuur en recreatie.
Water en natuur beleef baar maken door middel van zichtlijnen, bruggen en wandel- en fietspaden.
In bijlage 18 staan enkele streefbeelden / foto‟s met betrekking tot dit thema.

Afbeelding 19: wordle
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7

Conclusies & aanbevelingen

In paragraaf 7.1 wordt er antwoord gegeven op de vooraf opgestelde hoofdvraag. Vervolgens worden de
deelvragen beantwoord en worden de resultaten van het ontwerpatelier beschreven. In paragraaf 7.2 worden er
enkele aanbevelingen gedaan door Waterschap Reest & Wieden.

7.1 Conclusies
Hoofdvraag: “hoe kan het waterschap haar visie omzetten in een concrete integrale watervisie voor het

projectgebied Beilen-Oost?”
Door middel van een uitgebreide gebiedsomschrijving, watersysteem analyse en een vertaling van het beleid naar
concrete specifieke opgaven, hiermee creëer je de juiste input voor een succesvol ontwerpatelier. Al deze
voorgaande stappen leiden uiteindelijk tot een integrale Watervisie Beilen-Oost die op veel draagvlak en
enthousiasme kan rekenen.
Deelvraag 1: “hoe kan het waterschap haar wateropgaven ruimtelijk vertalen in een visie?”
Door het zelf organiseren van een ontwerpatelier, waarbij alle betrokken partijen aanwezig zijn. Het pluspunt van
het zelf organiseren ervan is dat het waterschap sturing kan geven in het proces door middel van onderzoek en
technische onderbouwingen, deze resultaten worden tijdens het atelier gepresenteerd. Het ontwerpatelier laat
zien dat een integraal ontwerpproces kan leiden tot uitvoerbare inrichtingsvoorstellen waarin water en ruimte slim
en fraai zijn gecombineerd. Deze combinaties spreken tot de verbeelding. Integrale oplossingen in het
watersysteem leiden tot een hoge ruimtelijke kwaliteit. En gecombineerde oplossing voor ruimtelijke opgaven
leidt tot een effectief- en duurzaam watersysteem. Een goed doorlopen proces levert een helder, adequaat en
realistisch resultaat op. Het is ook goed communiceerbaar zodat opvolgers er in de volgende fase (of in een
ander project) met succes mee aan de slag kunnen. Het resultaat “Watervisie Beilen-Oost” zorgt voor veel
enthousiasme en kan rekenen op veel draagvlak.
Deelvraag 2: “Hoe kan het waterschap haar visie omzetten in een concrete integrale watervisie voor het

projectgebied Beilen-Oost?”
Door op basis van de “ruimtelijke kwaliteit” en “samenhang en samenwerking” tussen meerdere partijen. De drie
thema‟s “Vasthouden, bergen en afvoeren”, “Schoon & veilig” en “Natuur & ecologie” vorm te geven in het
ontwerpatelier. En uiteindelijke te vertalen in een integrale Watervisie Beilen-Oost.
De schetsen: uit beide schetsen kan geconcludeerd worden dat het gepresenteerde onderzoek en de daarbij
behorende technische kaarten als leidraad zijn gebruikt. Dat zie je terug in een gebied boven- en onder de
Beilerstroom. Het gebied boven de Beilerstroom wordt in beide schetsen gebruikt voor waterberging, natuur en
recreatie. Het gebied onder de Beilerstroom wordt in beide schetsen gebruikt voor woningbouw, dit komt met
name door de hogere ligging. Bij schets 2, zie je terug komen dat daarbij uit is gegaan van de grondpositie die de
gemeente al reeds heeft verworven. Hierbij wordt er dicht tegen Lieving gebouwd. Schets 1 laat zien dat de
woningen los liggen ten opzichte van de omliggende kernen. Deze schets komt meer tegemoet aan de wensen
van de gemeente om een nieuw dorp te ontwikkelen losstaand van de omliggende kernen. Daarnaast is er in
deze schets 1 voor gekozen om de woningen op de flank van het beekdal en de hogere gronden te plaatsen,
zodat de invloed op het oorspronkelijke watersysteem minimaal is.
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7.2 Aanbevelingen
Neem initiatief. Door het nemen van initiatief kan men sturing geven tijdens het proces.
Begin bij het opstellen van een watervisie, met het binden van partijen door middel van de noemer
“ruimtelijke kwaliteit” en “samenhang en samenwerking”. Hierdoor ontstaat een gemeenschappelijke
deler waardoor men eerder bereid is tot samenwerking.
Interview partijen, vertaal het beleid / wensen zo specifiek mogelijk tot concrete opgaven voor het
projectgebied.
Organiseer zelf het ontwerpatelier. Door middel van het geven van een presentatie met onderbouwingen
uit de volgende kernhoofdstukken: gebiedsbeschrijving, waterhuishouding, beleid en de daaruit
voortkomende opgaven kan men “sturing” geven vanuit de waterkant. Het ontwerpatelier zorgt voor
draagvlak en maakt het plan realistisch, waardoor men dusdanige invloed heeft op het ontwerp.
Een goede voorbereiding, zorgt voor een juiste beïnvloeding op het ontwerp.
Schets 1 heeft de voorkeur van het waterschap. Omdat in deze schets de opgaven van het waterschap
het best kunnen worden gerealiseerd.
In een vroeg stadium (liefst vóór grondverwerving) aangeven wat de ruimtelijk wensen / opgaven van
het waterschap zijn, zodat partijen daarop kunnen anticiperen. Bijvoorbeeld door voor elk beeksysteem /
stroomgebied een watersysteemverkenning op te stellen met daarin een systeembeschrijving en
ruimtelijke vertaling van de wateropgaven
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