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1. Inleiding 
In 2015 is een start gemaakt met het project gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier. In het 

Zuidelijk Westerkwartier worden natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden 

gecombineerd. Tegelijk worden er maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, 

landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid genomen. Zodat bewoners veilig en prettig in een 

uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Samengevat dient 

de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier vijf doelen: 

1. Realisatie natuurdoelen binnen het Natuurnetwerk Nederland; 

2. Inrichting van de waterhuishouding, -kwantiteit en –kwaliteit; 

3. Behoud en herstel van landschappelijk kernkwaliteiten; 

4. Landbouwstructuurverbetering; 

5. Versterking van de (be)leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van het gebied voor 

bewoners en recreanten, in samenhang met de omliggende natuurgebieden. 

Afgezien van de inrichtingsmaatregelen is ook regelmatig gesproken over het beleefbaar maken van 

het landschap. Er zijn diverse schetssessies geweest met directe bewoners en de omgeving waarbij 

gekeken is naar de wensen en mogelijkheden. De omliggende dorpen zijn hier niet in meegenomen. 

Ook zijn er diverse onderzoeken gedaan naar de kansen en mogelijkheden. Een aantal veel gehoorde 

geluiden zijn: 

• Er is geen behoefte in het gebied aan meer recreatieve mogelijkheden; 

• Als er meer wordt gerecreëerd dan gaat dit mogelijk ten koste van de rust en ruimte in 

het gebied; 

• Er is geen geld om recreatieve elementen uit te voeren; 

• Men (ondernemers en bewoners) komt niet met ideeën om het gebied beleefbaar te 

maken. 

Deze geluiden worden niet door iedereen onderschreven; als je de dorpenvisies van de omliggende 

dorpen doorneemt dan staat overal opgenomen dat men meer recreatieve mogelijkheden wenst; 

voor een goed plan is vaak wel geld te ‘vinden’ zeker als dit gecombineerd wordt met andere 

projecten als bijvoorbeeld Groeningen of Toukomst.  

Ook wordt anno 2021 zichtbaar dat de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier bijdraagt 

aan een aantrekkelijker landschap en wordt de behoefte om daar als recreant van te kunnen 

genieten onderschreven.  

De werkgroep recreatie binnen de gebiedsontwikkeling heeft daarom een brede inventarisatie onder 

ondernemers, inwoners en omwonenden uitgevoerd. Dit rapport is een verslaglegging van deze 

inventarisatie. 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staat een korte toelichting op de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier met 

daarin ook de belangrijkste projecten ten aanzien van de recreatieve beleving. In hoofdstuk 3 staat 

de complete inventarisatie van de ideeën die zijn aangedragen. Voor een deel worden eerder 

geopperde ideeën opnieuw onder de aandacht gebracht, maar er worden ook nieuwe ideeën 

aangedragen. In hoofdstuk 4 staan de belangrijkste uitkomsten en het vervolgproces.  
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2. Ontwikkelingen Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier 
 

2.1 Waterberging en natuurontwikkeling 
Inmiddels zijn de maatregelen in diverse deelgebieden al in uitvoering of afgerond. Enkele 

deelgebieden moeten nog verder uitgevoerd worden. In onderstaande afbeelding staan de 

verschillende deelgebieden die deel uitmaken van de gebiedsontwikkeling.  

 

 

 

 

 

Voor alle deelgebieden binnen het NNN is een inrichtingsplan opgesteld. In 2021 en 2022 is het 

natuur en waterbergingsgebied Polder de Dijken-Bakkerom en De Drie Polders ingericht. Ook zijn 

projecten van het waterschap Noorderzijlvest in deze periode ingericht, te weten de 

Lettelberterbergboezem, de Hoendiep ZZ en 6 landbouwpolders met een opgave vanuit de NBW.  
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2.2 Recreatie en toerisme binnen de gebiedsontwikkeling 
Binnen de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier komen de benodigde gronden duurzaam 

beschikbaar  door deze aan te kopen en of te ruilen of door particulier natuurbeheer. Waarna deze 

gronden worden ingericht voor het realiseren van natuurwaarden binnen het natuurnetwerk een 

drietal deelgebieden worden ook ingericht voor het vasthouden en bergen van water. Hierdoor 

verandert het karakter van de deelgebieden. Sommige delen zullen door een hoger grondwaterpeil 

natter worden en niet langer het gehele jaar goed toegankelijk zijn. Ook zullen sommige delen 

tijdelijk afgesloten worden om verstoring van natuurwaarden (weide/watervogels/ broedseizoen) te 

voorkomen. Daar staat tegenover dat de verwerving van percelen ook nieuwe kansen biedt voor de 

inrichting van nieuwe paden, bijvoorbeeld op de verhoogde kades die worden aangelegd. Binnen de 

gebiedsontwikkeling is de beleefbaarheid een van de vijf doelstellingen. Hier wordt invulling aan 

gegeven door bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe paden, het realiseren van uitkijkpunten, en 

educatie.  

 

Voor alle voorzieningen geldt dat er steeds een afweging wordt gemaakt ten aanzien van de balans 
zoeken tussen kwetsbaarheid van het gebied en privacy versus openstellen. Daarnaast moet er 

draagvlak zijn en ook de benodigde financiën. 
Per deelgebied zal samen met de gebiedspartners en de in en aanwonenden de doelstelling recreatie 
en beleving worden uitgewerkt.  

 

3 Inventarisatie van ideeën 
 

3.1 Proces 
Vanuit de werkgroep die bezig is met recreatieve beleving binnen de gebiedsontwikkeling van het 

Zuidelijk Westerkwartier bestaat de indruk dat er onder stakeholders en bezoekers ideeën leven over 

het verbeteren van de recreatiemogelijkheden die nog niet op tafel liggen. Vandaar dat er een proces 

is gestart om belanghebbenden de gelegenheid te bieden om ideeën aan te dragen.  

In het najaar van 2021 is er de gelegenheid geboden om ideeën aan te dragen via de mail. En ook zijn 

er drie inloopavonden georganiseerd waar mensen met de werkgroep van gedachten konden 

wisselen over het verbeteren van de recreatieve beleving. Deze inloopavonden zijn georganiseerd op 

drie locaties binnen het plangebied: Tolbert, Niekerk en Noordwijk.  

De ambitie was om niet alleen de inwoners van de gebieden zelf te betrekken, maar ook de 

omwonenden. In zijn algemeenheid geldt dat het overgrote deel van de recreatieve wandelingen 

plaatsvindt binnen een straal van 10 km van de eigen woning, en voor recreatief fietsen geldt een 

straal van 15 km. Voor de inventarisatie van kansen en ideeën zijn daarom ook de omliggende 

dorpen/ plaatsen meegenomen. Het gaat dan om: Leek, Tolbert, Midwolde, Lettelbert, Oostwold, 

Pasop, Enumatil, Zuidhorn, Niekerk, Oldekerk, Bakkerom, Boerakker, Marum, Nuis, Niebert, 

Grootegast, Doezum, Kornhorn, Lucaswolde, Briltil, Opende. Bewoners van deze plaatsen zullen 

zeker de projectgebieden van de gebiedsontwikkeling bezoeken. Bij het onder aandacht brengen van 

de inloopavonden zijn inwoners van deze dorpen direct (bijvoorbeeld via dorpsbelangen/ 

contactpersonen) en indirect (website) aangeschreven.   
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3.2 Ingebrachte ideeën 
De ingebrachte ideeën zijn ingevoerd, genummerd en gekoppeld aan initiatief aandragers in een 

excel database. De ideeën zijn gerangschikt naar: 

- Aanleg recreatievoorzieningen; 

- Concrete ideeën voor ontbrekende routes en paden; 

- Pleidooi voor meer recreatieve beleving; 

- Overige ideeën.  

Er zijn ook enkele signalen binnengekomen om juist terughoudend te zijn met het verbeteren van de 

recreatieve beleving, vooral om het rustig te houden. Dit betreft inwoners van de projectgebieden. 

Deze reacties zijn niet opgenomen in de rapportage, maar staan wel in de database.  

TABEL 3.1 AANLEG RECREATIEVOORZIENINGEN 

Nr. Naam Omschrijving 

2 Kano uitstapplekken  Meer uitstapplekken voor kano's realiseren 

3a Schuilplekken in open 

gebied 

Overdekte zitjes tegen winden regen, drie kanten beschutting 

(cirkel in drie delen) vooral bij wandelpaden in de open gebieden 

3b Kano uitstapplekken 
Dwarsdiep-Matsloot 

aanleg uitstapplekjes aan het tracé Dwarsdiep-Matsloot + een 
recreatief wandelpad langs het Dwarsdiep 

5b Pontje vervangen door 
een brug 

Het pontje vervangen door een brug. Het pontje gaat zwaar, 
wordt wel gebruikt, maar onderhoud is moeizaam te organiseren 

5d Informatievoorziening 

historie Sebaldeburen 

historie van Sebaldeburen in woord en beeld uitdragen (bijv. 

recht gesproken, Tolhuis etc.) 

5e Kunst in het landschap Plaatsen van een (ijzeren)maquette van het klooster in het 
landschap 

5f Kunst uit het 

Westerkwartier bij de 
wandelroutes 

Gedichten en spreuken in het Westerkwartiers op bordjes langs 

de wandelroutes 

6 Aanleg van een 

energiebos/voedselbos 

Privaat initiatief waarbij op een langgerekt perceel een 

voedselbos wordt gecreëerd, ontwerpschets is gedeeld, wordt 
opengesteld, routes kunnen aansluiten op initiatief 

7b Kanovoorzieningen 

bestaand kanorondje 
Leek 

Voor de waterrecreatie/ kanoën liggen er kansen bij bestaand 

kanorondje. Er is een (studenten) onderzoek gedaan waarin 
ideeën zijn uitgewerkt, zowel qua voorzieningen als ook 

promotie/communicatie.  

9 Inrichten 
hondenlosloopgebieden 

invulling geven aan de inrichting van hondenlosloopgebieden, nu 
reeds in deelgebied 6, uitbreiden gewenst, zeker omdat verder de 
mogelijkheden ingeperkt worden en de behoefte juist groter 

wordt 

12a Eenvoudige 
kampeervoorzieningen 

kanovaarders 

Kanovaarders hebben een dagbereik van ca 20-25 km. Op locaties 
waar geen campings aanwezig zijn heeft het aanbieden van 

eenvoudige kampeerplekjes meerwaarde omtrektochten te 
kunnen maken. 

12b Aanlegplekken kano's 

Peizerdiep en 
Rodervaart 

Overleggen met gemeente Noordenveld voor kanosteigers aan de 

Peizerdiep: Moleneind, Rodervaart: Haarveensedijk, afslag Peize. 
Dit om doorvaart naar Groningen mogelijk te maken. 

Aandachtspunt: Hoogkerk bij suikerfabriek bij hoogwater is hier 
een niet doorvaarbare brug 
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12c Overstapplek 
kanovaarder bij sluis 

van de Lauwer 

Sluis van de Lauwer heeft een knop die te hoog is voor 
kanovaarders, alternatief is een overstapplek realiseren in de 

buurt van de sluis.  

12d Opstapplek kano's bij 
Hoge Til 

Voor overnachting/trektocht kano een startpunt of opstapplek bij 
Hoge Til, hier is al parkeergelegenheid. Ook een opstapplek bij 

oude jachthaven Briltil heeft meerwaarde. 

18a, 18b Aanleg vissteigers Visvlonders en vissteigers bij het Dwarsdiep en verzorgingstehuis 
Zuidhorn 

19 Paardrijdmogelijkheden Bermen van de wegen terugsnoeien zodat mogelijkheden voor 

paardrijden in de berm mogelijk wordt, aandacht voor geschikte 
verharding bij aanleg van nieuwe paden. 

22 Paardrijdmogelijkheden 

bij Lutjegast 

In het Molenpad een veerooster verwijderen, 

Zandumerweg/westerzand richting Grootegast, behoud 
paardrijdmogelijkheden de Mieden en Boerakker. Uitwerking van 

plannen op basis van eerdere inventarisatie.  

26a Kabelbaan op het 
Leekstermeer 

Kabelbaan voor het waterskiën bij Strandheem (oud plan) 

28b Hondenlosloopgebied 

bij Oude diep 

Met klein strandje waar honden het water in kunnen en een 

rustplekje voor de hondenbezitters 

28c Gedichten in het 
landschap 

Kunstuiting (in dialect) uit de streek op panelen in het landschap 

28e 360 graden uitzichtpunt 
bij Boerakker 

Met voorziening om van de weidsheid van het gebied te kunnen 
genieten 

33 markering 

Leedaanzeggerspad 

Leedaanzeggerspad (13 km rond Noordwijk) beter aangeven plus 

oversteekpad naar de oudeweg 

34 activiteitenbord in het 
dorp activiteitenbord in Noordwijk 

35 fietspad Noordwijk-

Grootegast 

fietspad door de weilanden van de Koetshuisweg naar de 

Oudeweg 

36,37,39 Dorpsommetjes Doezum, Jonkersvaart, Opende 

38 Brug over de 
Jonkersvaart 

Een fietsverbinding Pierswijk, Willemstad, Jonkersvaart realiseren 
door de aanleg van een nieuwe brug over de Jonkersvaart 

gecompleteerd met picknickvoorzieningen. 

40,41 Ruiterpaden Wens voor ruiterpaden in Jonkersvaart en Nuis 

42 Haven kleine 
watersport Marum 
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TABEL 3.2 CONCRETE IDEEËN VOOR ONTBREKENDE ROUTES EN PADEN 

1a Fietsverbindi

ng Enumatil-
Hoendiep 

Vanaf knooppunt 39 langs Molendiep richting Hoendiep aan de Westzijde 

van de vaart, uitvoering met een vlonder om privacy problemen te 
voorkomen bij de boerderij 

 
1b, 
3c, 
24

b 

Doortrekken 
fietspad Kret-
Pasop 

Doortrekken van de fietsroute Kret-Pasop. Mogelijkheden voor aanleg 
ontbrekende verbinding door verwerving percelen. Oplossing aan zuidzijde 
van de Matsloot met realisatie van brug. Hierdoor ontlasten van verstoring 

weidevogels aan noordzijde Matsloot. Ingetekende route is indicatief. 

 
5a Wandelroute 

Rederdijk-

Kuzumer 

Doorsteek maken Rederdijk-Kuzumer (knooppunt 25 naar 27) 
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5c Wandelpad 

westkant 

Munnekeweg 

Wandelmogelijkheid door het natuurgebied aan de westkant van de 
Munnekeweg. Het wandelknooppunten netwerk rond dit gebied is erg dicht, 

in dit stuk vrijwel geen wandelknooppunten 
 

 
10 Behoud 

wandelroute 

Hoge Diekje 

Boerakker dreigt wandelpad Hoge Diekje te verliezen doordat de eigenaar 
het pad afsluit. Het ommetje bij Boerakker wordt hierdoor onderbroken. Het 

gaat om een pad dwars door een boerenperceel. Gesprekken met de 
eigenaar heeft vooralsnog geen succes 
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a 
28
a 

Fietspad 

Hooiweg 

In het verleden is een plan ingediend voor een fietspad langs de Hooiweg, 

dit is een erg drukke weg en vanuit verkeersveiligheid en recreatieve 
beleving heeft een vrij liggend fietspad veel meerwaarde. 
 

  
17
b 

Aanleg 
laarzenpad 

Lutjegast 

In de buurt van Lutjegast een laarzenpad ontwikkelen bij 2.7 of bij 
knooppunt 85. Er liggen al  boerenpaden waar gebruik van gemaakt kan 

worden, het gebied heeft cultuurhistorische waarde. Ingetekende route is 
indicatief. 
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20 Fietspad 

langs de 
Mensumawe
g 

Verkeersveiligheid schooljeugd al 20 jaar een wens (trace Mensumaweg is 

lang, vooralsnog onduidelijk om welk gedeelte het gaat) 

25 Fietspad 
langs het 
Oude Diep 

Vanaf Balktil (visplaats weg Marum-Noordwijk) oostwaarts tot aan de 
vogelkijkhut. Het is daar zo mooi! 
 

 
26
b 

Wandel of 
fietspad 

langs het 
Woldiep 

Een nieuw fiets- of wandelpad langs het Wolddiep zodat je vanaf 
Sebaldeburen tot aan Marum kan recreëren langs het water 
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TABEL 3.3 PLEIDOOI VOOR MEER RECREATIEVE BELEVING 

5g Beheer en onderhoud 
coulissenlandschap 

Veel meer aandacht voor het coulissenlandschap 

11b Wandelen op de polderdijk 

Bakkerom 

Opties aangedragen in dorpsvisie Boerakker, dorpsommetjes, 

gebruik van de polderdijk Bakkerom, die is nu 
(tijdelijk)afgesloten, wens om daar wel gebruik van te mogen 
maken voor wandelen 

11d Wandelen op de kades Wandelen op de kades is wenselijk, er is begrip als er 

beperkingen zijn, maar als argument is dat als een enkele 
overtreder het voor de rest onmogelijk maakt is moeilijker te 

begrijpen. Overlast niet bepalend laten zijn.  

13 Aandacht voor 
natuureducatie 

In navolging van expeditie Marumerlage namens NDCE graag 
betrokken blijven bij educatieve invulling 

(landschapsbeleving, natuur) van wandelpaden en 
fietsroutes. Aanleg van uitkijkpunten en ontwikkeling van 
infopanelen. 

14a Avontuurlijke 
wandelpaden/vlonderpaden 

Diverse gebieden verbinden met avontuurlijke wandelpaden, 
plankenpaden, etc. bij voorkeur met inzet van lokale 
ondernemers 

14b Waterberging + speelnatuur 
bij Doezem 

Een gecombineerde waterberging/polder op kleine schaal 
aan de Eesterweg in Doezem, waar ruimte is voor veel 
speelnatuur. Daarmee kan wateroverlast in het hele dorp en 

de Doezemertocht worden voorkomen en is er ruimte voor 
recreatie. 
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15 Recreatievoorzieningen Hondenuitlaatplaatsen realiseren, ruiterpaden/ 
verbindingen/ openstellen recht van overpaden, afsluiten 

Hamrik 

16 Diverse 
recreatievoorzieningen 

fietsen, wandelen, kanoën, bankjes, natuurlijke 
speeltoestellen + info voor kinderen, parkeerplaatsen, info 

over geschiedenis landschap, uitzichtpunt, informatie over 
flora en fauna, bruggetje over Matsloot vanaf N388bij sauna 
wandelpad richting Hoge Tielweg met bruggetje = ten zuiden 

van brug bij Bakkerom, survivalhindernissen 

23 Wandelen bij de 
Noorderringweg 

Gebied maakt niet deel uit van gebiedsontwikkeling, veel 
behoefte aan ommetje in gebied bij Marum tot aan de A7 

ten noorden van de Noorderringweg 

24a Recreatie Dijkweg Wandelen en fietsen rond de Dijkweg Tolbert en Boerakker 

27 Faciliteren vogelspotters Maak natuurgebieden aantrekkelijk voor vogelspotters met 
behulp van uitzichtpunten, balans tussen rust bewaren en 

beleving mogelijk maken, aandacht generen voor 
recreatiemogelijkheden met boswachter en educatie 

28d wandelpad met bankjes bij 

Boerakker 

Wandelvoorziening in het gebied met bankjes om te kunnen 

uitrusten 

  

TABEL 3.4 OVERIGE IDEEËN 

1c Verkeersdruk 
rond Zuidhorn 
wegnemen 

Aanleg van een nieuwe autoroute van Zuidhorn naar de A7 om 
knelpunt van verkeersdruk weg te nemen en de bestaande route voor 
fietsers te verbeteren. Hier loopt een planstudie voor. 

8a Opende oost als 
cultuurhistorische 
attractie 

Opende oost is klein historisch dorp zonder nieuwbouw. De historische 
beleving kan uitgebreid worden door rondweg aan te leggen en verkeer 
te weren en het toerisme te bevorderen. Een historisch dorp net als 

Orvelte 

8b Vaarplan uit de 
oude doos 

in het verleden is een goed uitgewerkt vaarplan opgesteld waar 
Zuidelijk westerkwartier deel van uitmaakte. Daar is een 

haalbaarheidsstudie voor uitgevoerd, 20 jaar geleden door Hadde 
Jonker, 2002-2003. Het was een goed plan, maar is gesneuveld omdat 
Provincie Fryslân niet meedeed in financiering. Daar zijn mogelijk goede 

onderdelen uit te halen. 

11c Verkeersveiligheid 
bij het Dwarsdiep 

Verbeteren van de verkeersveiligheid bij het dwarsdiep. Vrachtwagens 
van Hoeksema rijden hier af en aan. Het probleem is vaak aangedragen. 

Het is onveilig voor alle fietsers, ook omdat er veel sluipverkeer is. 
Oplossingen zijn mogelijk het omleggen van de aanrijroute van 

Hoeksema of een vrij liggend fietspad. Een verkeerskundige oplossing 
draagt ook sterk bij aan recreatieve beleving. 

17a Cultuurhistorische 
route Lutjegast 

met Bernard Prot 

Cultuurhistorische route ontwikkelen in 2022 rond Bommen Berend en 
Prot. Hiervoor Lutjegast verbinden met Bourtange, Groningen, en 

Menkumaborg, uit te werken rond de historische figuur van Bernard 
Prot, Hanze hogeschool heeft 11 studenten begeleid, veel info 

beschikbaar, kerk van Lutjegast in route, praalgraf, ook Nienoord 
betrekken. Er is al subsidie aangevraagd bij provincie 
Groningen/archeologie). Plannen cultuurhistorisch ingestoken - zowel 

qua denken als subsidie aanvraag, recreatie nog meer uitwerken 
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21 Leek als 
paardendorp 

Paardrijdmogelijkheden creëren rond Leek, Paarden herberg, 
aansluiten op bestaande paden in Friesland, paardenstalling realiseren, 

er is al veel aan paardenevenementen en het rijtuigenmuseum in Leek. 

7a Uitgewerkte route 
Oude Riet 

Richten op long stay/verblijfsrecreanten, nr 3 uit de documentatie van 
de Oude riet oppakken (op kaart is het uitgevoerd, maar het moet nog 

helemaal gerealiseerd worden). 
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3.3 Overzichtskaarten 
 

Afbeelding 3.1 Initiatieven op de kaart – noordelijk deel 
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4 Vervolg 

 

4.1 Belangrijkste uitkomsten 
Er zijn een aantal dingen die opvallen bij de ideeën die zijn aangedragen binnen het proces (zowel via 

mail als via de inloopavonden). Het gaat hierbij om: 

- Er is veel aandacht voor het bedienen van verschillende recreatievormen. Naast het wandelen en 

fietsen worden er ideeën aangedragen voor voorzieningen voor: paardrijden, kanoën, 

vaarrecreatie, hondenlosloopgebieden, sportvissen; 

- Er melden zich betrekkelijk weinig ondernemers met de wens tot het profileren van de regio als 

toeristische regio. In het verleden zijn met deze ondernemers al zogenaamde schetssessies 

gehouden die input kunnen geven aan de recreatieve beleving van het Zuidelijk Westerkwartier.  

- Er is veel aandacht voor cultuurhistorie. Dit komt tot uiting in de ideeën die worden 

aangedragen, maar vooral ook in de mate van uitwerking van die ideeën. Die is bij bijvoorbeeld 

De oude Riet, maar ook bij het Abel Tasman museum al een stuk verder; 

Bewoners en omwonenden maken expliciet een koppeling van recreatieve beleving met 

verkeersveiligheid van de regio. Vaak zijn ideeën voor een vrij liggend fietspad in voorgaande jaren al 

eens ingediend. Op het moment dat er een kans wordt geboden om deze initiatieven weer onder de 

aandacht te brengen, dan wordt die met beide handen aangegrepen. Dit is een teken dat er zeker 

belang aan deze ideeën wordt toegekend. Het gaat hierbij om fietspaden langs de Dwarsdijk, 

Hooiweg, Mensumaweg. 

 

4.2 Vervolgproces 
De uitkomsten van de inventarisatie zijn besproken binnen de projectgroep recreatie Zuidelijk 

Westerkwartier. Hier werd duidelijk dat de ideeën sterk uiteenlopen in doelbereik, haalbaarheid en 

kosten. Dit maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk, om op objectieve gronden een keuze voor een 

selectie van de aangedragen ideeën te maken. Ook zijn er op voorhand geen budgetten gereserveerd 

voor de uitvoer van projecten. De projectgroep recreatie is wel enthousiast over de ideeën die zijn 

aangedragen en voorziet de volgende twee vervolgstappen:  

1. Bij de invulling van de deelgebieden kijken we welke ideeën voor de verschillende gebieden 

zijn ingediend. Zo mogelijk worden de aangedragen ideeën voor verbetering van de 

recreatieve beleving meegenomen. Ze worden beoordeeld op inpasbaarheid 

(landschappelijke inpassing, beoordeling op ecologische impact, waterbeheer, etc.) en 

financiële haalbaarheid. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van het 

schetsontwerp voor het Dwarsdiep.  

2. Voor de ideeën die niet direct binnen de plangebieden vallen, of waar geen financiële ruimte 

voor is binnen de plannen, wordt gezocht naar andere mogelijkheden. Hierbij zullen we 

proberen aan te sluiten bij bestaande projecten als Groeningen of Toukomst.  
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