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5. LANDSCHAPSBESCHRIJVING PER 
GEMEENTE 

Op basis van terreinbezoek, studie van bestem
mingsplannen Landelijk Gebied van de verschilfen
de gemeenten is voor elk van de gemeenten, die 
door de 380 kV-hoogspanningslijn wordt doorsne
den een landschapsbeschrijving opgesteld waarin 
zowel aandacht is voor algemene landschappelijke 
en cultuurhistorische waarden als voor de belang
rijkste bestemmingen en planologische ontwikke
lingen. 

Met behulp van 1:10 000 topografische kaarten is 
een per gemeente en verdeeld in A4 segmenten 
een weergave gemaakt van de belangrijkste 
beeldbepalende beplantingen en relevante be
stemmingen in een zone van enkele handerden 
meters breed aan beide zijden van het trace. 

Uitgangspunten voor de tracering 

Voor het bepalen van het trace van de hoogspan· 
ningslijn zijn, naast de in hoofdstuk 2 beschreven 
visie op hoogspannlngslijnen in het landschap, de 
volgende algemene uitgangspunten gehanteerd. 
Alle hebben als doel de hinder en schade als 
gevolg van de aanwezigheid van hoogspannings
verbindingen zoveel mogelijk te beperken. 

Rechtstand 
Oe bovengrondse 380 kV-verbinding is een beeld
bepalend element in het landschap. Oe hoogspan
ningslijn zal worden gebouwd met 58 meter hoge 
masten met een onderlinge mastafstand van maxi
rnaal 480 meter (figuur 1). Algemeen is aanvaard, 
dat het uit landschappelijk oogpunt de voorkeur 
verdient een hoogspanningslijn zo weinig mogelijk 
te laten knikken, omdat dit - gegeven de omvang 
van het element - een onrustig beeld oplevert. 
Bovendien moet een trace met veel knikken met 
meer masten worden gebouwd dan een recht 
verlopend trace, hetgeen naast landschappelijke, 
financiäle en technische bezwaren, een extra 
belasting voor de onderliggende - voor het meren
deel agrarische - gronden meebrengt. T egen deze 
achtergrond wordt gepoogd een zo rechtstandig 
mogelijk trace-verloop te creären. 

Mijden overkruislng bebouwing 
ln beginsel kunnen alle soorten bebouwing onge
stoord onder de geleiders ('draden') functioneren. 
Slechts bebouwing waarin zieh brandgevaarlijke 
enjof explosieve stoffen bevinden moeten worden 
gemeden. T och wordt bij het traceren zoveel moge
lijk vermeden dat de geleiders boven bebouwing en 
dan vooral woningen, kamen te hangen. 
lmmers het gebruik van onbebouwde gronden 
wordt bijna altijd minder door de aanwezigheid van 
de hoogspanningslijn belemmerd dan het gebruik 
van bebouwde gronden. Bovendien speelt hier een 
'psychologische factor' een rol: niet iedereen voelt 
zieh gemakkelijk in een gebouw waarboven hoog
spanningsdraden hangen, hoe klein de risico's 
objectief gezien ook mogen zijn. 
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Mljden overkrulslng landschappelijk en 
natuurwetenschappelijk waardevolle elementen 
Bij het traceren wordt gepoogd bossen, weide
vogelgebieden, cultuurhistorische en landschap
pelijke elementen te vermijden. Oaar waar dit niet 
mogelijk is, wordt gaprobeerd de hinder zoveel 
mogelijk te beperken door de verbinding daar te 
projecteren waar de ecologische schade beperkt 
blijft (bijvoorbeeld aan de rand van het gebied) en 
de lijn eventueel te markeren met varkenskrullen om 
het aantal draadslachtoffers te verminderen. 

Conflicterende uitgangspunten 
ln niet alle gevallen kan recht worden gedaan aan 
alle gehanteerde uitgangspunten. ln een aantal 
gevallen moet bijvoorbeeld de aanwezige lintbe
bouwing worden gekruist. ln die gevallen kan er 
dikwijls niet aan ontkomen worden, dat bebouwing 
wordt overspannen door de geleiders. Of moet het 
trace landschappelijk waardevolle elementen, zoals 
bossen, overkruisen. Voor de situaties waarin een 
conflict van uitgangspunten optreedt, bestaat geen 
kant en klare oplossing. Steeds is dan - afhankelijk 
van de specifieke omstandigheden van het geval -
bepaald welke de beste oplossing is. 
ln de navolgende beschrijvingen per gemeente is 
de gekozen oplossing steeds nader omschreven en 
gemotiveerd. 

Zowel de beschrijvingen als de kaartbeelden zijn 
gerangschikt in een volgorde startend bij het 
schakelstation nabij Eemshaven en eindigend bij 
Zwolle. 

Oe volgende gemeenten zullen hierna behandeld 
worden: 

5.1. Gerneente Eemsmond 
5.2. Gameente Oelfzijl (Bierum) 
5.3. Gerneente loppersum 
5.4. Gerneente Appingedam 
5.5. Gerneente Slochteren 
5.6. Gerneente Menterwolde (Oosterbroek) 
5.7. Gerneente Scheemda 
5.8. Gerneente Menterwolde (Meeden) 
5.9. Gerneente Veendam 
5.10.Gemeente Nieuwe Pekela 
5.11.Gemeente Stadskanaal 
5.12.Gemeente Vlagtwedde 
5.13.Gemeente Odoorn 
5.14.Gemeente Emmen 
5.15.Gemeente Sleen 
5.16.Gemeente Oosterhesselen 
5.17.Gemeente Oalen 
5.18.Gemeente Coevorden 
5.19.Gemeente Gramsbergen 
5.20.Gemeente Hardenberg 
5.21 .Gemeente Avereest 
5.22.Gemeente Ommen 
5.23.Gemeente Oalfsen 
5.24.Gemeente Zwolle 



5.1 . GEMEENTE EEMSMOND 

5.1.1. BESCHRIJVING HUlDIGE SITUATIE 

5.1.1 .1. Algemeen 

Eemsmond ligt in Noord-Groningen aan de Wadde
nzeekust. Eemsmond is de nieuwe naam van de 
onlangs samengevoegde gemeenten Hefshuizen, 
Kantens, Usquert en Warffum. Oe voortopige naam 

1 
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vvv.tanuari 1992 is de naam van deze gemeente 
Eemsmond. Oe Eemshaven en de Eemscentrale 
behoren tot de gemeente Hefshuizen. 
ln grote delen van de provincie Groningen heeft 
ruilverkaveling plaatsgevonden, maar in het gebied 
rond de Eemscentrale speelde ruilverkaveling geen 
rol. 

ln het kader van de tracering van de hoogspan
ningslijn tussen Zwolle en de Eemshaven is een 
landschapsonderzoek uitgevoerd waarin een inde
ling in landschapstypen is gemaakt. Met behulp van 
17 landschapstypen is de opbouw van het land
schap voor Noord-Nederland omschreven. 
Hat grondgebied van de gemeente Eemsmond valt 
grotendeels in twee landschapstypen uiteen: 

het landschap van de jonge kleipolders uit 
Noord-Groningen. 
het landschap van de kwelderwallen. 

Het trace van de hoogspanningslijn doorsnijdt de 
gemeente in het meest oostelijk deel (de jonge klei
polders) en eindigt bij de electriciteitscentrale. 
Het trace wordt gebundeld met de bestaande lijn. 

Oe hier opgenomen beschrijving is hoofdzakelijk 
gabaseerd op het Bestemmingsplan Buitengebied 
Noord (Eemshaven) uit 1978, topografische kaarten, 
luchtfoto's en terreinbezoeken. 

5.1.1.2. Landschap 

Ruimtelijke opbouw 
Oe karakteristieke eigenschappen van het land
schap zijn: 
• Concentratie van bebouwing op kwelderwal 
• Open polderlandschap met lange dijken 
• Het Eemshavengebied met de 

electriciteitscentrale 
• Talrijke waterlopen. 

Oe kwelderwallen, hagere ruggen van zanderige 
klei, waren de basis voor vestiging. Oe boerderijen 
zijn vanouds op de hoogste delen van de kwelder
wallen gebouwd. Aan de binnenzijde van deze kwel
derwal bevindt zieh een strook klei- en zware 
kleigronden. Op deze relatief Iager liggende 
gronden komt vrijwel geen bebouwing voor. Oe 
bebouwing op de kwelderwallen is sinds het begin 
van de vorige eeuw stark uitgebreid, vooral door 
een toename van werkgelegenheid in de landbouw. 
Op de kwelderwallen is momenteel een grote con
centratie van bebouwing te zien, een besloten 
strook, die een groot cantrast vormt met het open 
landschap rondom. Door deze beslotenheid worden 
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de kwelderwallen als extra hoog ervaren. Het 
verkavelingspatroon op de kwelderwallen is 
blokvormig zonder duidelijke richting. 

Oe jonge kleipolders zijn vanaf de kwelderwallen 
bedijkt en ontgonnen. Deze ontginningswijze heeft 
de ruimtelijke opbouw van dit gebied bepaald. Oe 
opstrekkende verkaveling en daardoor zeer regel
matige kavels van de jonge polders vorman een 
cantrast met het grillige patroon van de kwelderwal. 
Oe jonge polders zijn wijds, wat versterkt wordt door 
de lange lijnen van sloten en wegen. Er komt weinig 
of geen beplanting en bebouwing voor. Bebouwing 
staat slechts aan de wegen die als ontglnningsbasis 
hebben gediend. 
Aan de noordoost zijde van de jonge kleipolders ligt 
het havengebied met het industrieterrein. 

Karakteristieke ruimtelijke elementen in het land
schap zijn de maren, de huldige vaarwateren. Van 
de talrijke kronkaiende prielen in de oude fiveldelta 
werd de afstroomrichting omgekeerd, dit om te veel 
sluizen in de dijken te voorkomen. 

Huldig grondgebruik 
ln het gebied zijn de gronden voornamelijk in ge
bruik als akkerland slechts hier en daar komt gras
land voor. ln de afgelopen decennia heeft een 
schaalvergroting van bedrijven plaatsgevonden. Er 
is een verschuiving in de richting van veeteelt waar 
te nemen. 
Oe belangrijkste niet-agrarische functie in het gebied 
is die van het Eemshaven industriegebied. ln het 
oosten van het industriegablad llgt de Eemscentrale 
en een schakelstation voor hoogspanningslijnen. 
Het betreft de drooggelegde buitendijks gelegen 
gronden. 

Cultuurhistorische aspecten 
Cultuurhistorisch is het gebied van belang door de 
opstrekkende verkavelingen, de in de richting van 
de opstrek liggende dwarsverkaveling die afwijkt 
van de rest van het kustgebied, de opeenvolgende 
bedijkingen en de maren. 

Natuurwetenschappelijke aspecten 
ln dit gebied zijn op dit moment geen specifieke 
natuurwetenschappelijke waarden aanwezig. 
Vrijwel vanaf het begin van de gedachtenvorming 
omtrent de realisaring van de Eemshaven is gespro
ken over 'groen' rond deze haven. Er wordt gesteld 
dat een zeker 'vrij gebied' van belang is met het 
oog op de situering van Industrie- en woon
gebieden onderling. Met deze vrije zones worden 
bedoeld groenzones, mede omdat landschappelijke 
verzerging een positieve invloed kan hebben op te 
verwachten hinder. Het is denkhaar dat in dit open 
gebied dergelijke groenzones snel van natuur
wetenschappelijk belang kunnen worden. 

5.1.1.3. Beleid 

Oe industriElle ontwikkelingen bij de Eemshaven 
worden van groot belang geacht. Zij kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren aan het opheffen van 
structurele werkgelegenheidsachterstanden in de 
provincie. Oe mogelijkheid van vestiging van zowel 
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aan diep vaarwater gebenden bedrijven (petroche
mische- en metallurgische bedrijven) als van andere 
bedrijven moet gehandhaafd blijven. 
Hat onderhavige gebied is zeer geschikt voor akker
bouw en voor weidebouw. Oe te handhaven land
bouwgronden binnen hat plangebied dienen ge
schikt te blijven voor een rendabele agrarische 
bedrijfsvoering. Oe landbouwbedrijven in hat 
plangebied moeten zieh zo optimaal mogelijk 
kunnen blijven ontwikkelen. 
Oe landschappelijke en cultuurhistorisch 
waardevolle gebieden dienen zo mogelijk ge
handhaafd te worden. 

5.1.2. TRACEBESCHRIJVING EN 
TRACEvERANTWOORDING 

5.1.2.1. landschap 

Oe hoogspanningslijn zal beginnen bij een nieuw te 
bouwen 380 kV schakelstation, dat direct ten 
noorden van het huidige 150 kV station op de 
buitendijkse gronden van het Eemshaven in
dustriegebied zal worden gesitueerd. Het trace 
passeert het bestaande station en de dijk loodrecht, 
in zuid westelijke richting. Vervalgens loopt het 
evenwijdig aan de bestaande lijnen door het 
landschap van de jonge kleipolders tot voorbij de 
Middendijk. Deze dijk is tevens gemeentegrens. 
Circa 1000 m ten zuiden van het station knikt de 
oostelijke 220 kv lijn naar het zuiden en blijft de 
nieuwe lijn gebundeld met de lijn naar Vierverlaten. 
Het trace ligt binnen de gemeente gebundeld met 
de bestaande hoogspanningslijnen waardoor ver
snippering van het landschap als gevolg van de 
aanleg van de hoogspanningslijn zoveel mogelijk 
wordt beperkt. 
Het trace en de bestaande hoogspanningslijnen lig
gen min of meer los van het totale patroon. 
Hierdoor ontstaat een herkenbaar onderscheid 
tussen het lokale patroon, en de bovenlokale 
hoogspanningslijnen, die hier als het ware los over
heen liggen. Hierdoor wordt niet alleen het ender
scheid lokaaljbovenlokaal herkenbaar, ook het his
torisch perspectief, waarbij het lokale patroon 
grotendeels gabaseerd is op de oorspronkelijke 
wijze van ontginning, terwijl de hoogspanningslijnen 
hier later over heen zijn gelegd, wordt versterkt. 

5.1.2.2. Beleid 

Het trace loopt door slechts een klein deel van de 
gemeente Eemsmond. Oe electriciteitscentrale staat 
op het industrieterrein van deze gemeente. 
Oe gemeente heeft zieh voorgenomen dit gebied te 
betrekken bij het bestemmingsplan dat voor de 
ontwikkeling van de Eemshaven wordt opgesteld. 
Oe gemeente zal in de ontwikkeling van het beleid 
uitgaan van een voortzetting van het huidige 
agrarische gebruik. 
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5.2. SIERUM (GEMEENTE DELFZIJL) 

5.2.1. BESCHRIJVING HUlDIGE SITUATIE 

5.2.1 .1. Algemeen 

Bierum (voorheen gemeente Bierum) ligt in het 
noorden van Groningen aan de Waddenzeekust. ln 
deze voormalige gemeente liggen de kernen Spijk, 
Bierum, Losdorp, Godlinze, Krewerd en Holwierde. 
Oe gemeente heeft ca. 4.330 inwoners en een 

•. grondgebied van 4.765 hectare. ln het gebied 
bevinden zieh een aantal aardgaswinningsplaatsen 
en er lopen twee hoogspanningslijnen. 
Oe 70 meter brede trace-strook loopt in noordzuid 
richting door hat voormalige grondgebied van de 
gemeente Bierum. Zij gaat juist ten oosten van God
linze, ten westen van Losdorp en Spijk en buigt 
vervolgens in oostelijke richting af. 

ln het kader van de tracering van de hoogspan
ningslijn tussen Zwolle en de Eemshaven is een 
landschapsonderzoek uitgevoerd waarin een inde
ling in landschapstypen is gemaakt. Met behulp van 
17 landschapstypen is de opbouw van het land
schap voor Noord-Nederland omschreven. 
Het gebied behoort grotendeels tot het landschap 
van het wierdengebied. Het noordwestelijke deel 
van de gemeente maakt deel uit van het landschap 
van de jonge kleipolders uit Noord-Groningen en 
een klein deel in het zuiden van de gemeente 
bahoort tot hat landschap van de oude kleipolders. 
Het trace van de hoogspanningsleiding doorsnijdt 
het landschap van de oude kleipolders, het 
wierdengebied en het landschap van de jonge 
kleipolders uit Noord-Groningen (ten noorden en 
westen van Spijk). Het trace is gebundeld met de 
bestaande 220 kV- lijn. 

Oe hier opgenomen beschrijving is hoofdzakelijk 
gabaseerd op het Bestemmingsplan buitengebied 
van de gemeente Bierum van maart 1986, da topo
grafische kaart, luchtfoto's en terreinbezoeken. 

5.2.1.2. Landschap 

Ruimtelijke opbouw 
• wierden en oude kleipolders 
• jonge zeekleipolders 
Op basis van de ontstaanswijze is een tweedeling in 
het gebied te maken: 
- Wierdengebied en de oude kleipolders ten 

zuiden van de Oude Oijk. Hier komen kwelder
wallen voor, waarop de grote dorpswierden 
Godlinze, Spijk, Bierum en Nansum liggen. Zij 
vormen een soort ring rond een Iager gelegen 
gebied waarin verspreid huiswierden zijn 
gelegen. Als gevolg van de voormalige prielen 
en geulen is een grillig relief ontstaan. 

Oe kleine Tjariet en de Spijksterriet zijn restanten 
van de oorspronkelijke geulen. Een aantal 
geulen vorman de basis voor de afwatering (de 
maren). 
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- Jonge zeekleipolders ten noorden van de 
Oude Oijk tussen Godlinze, Spijk, en 
Hoogwatum. Oit gebied ligt door opslibbing ho
ger dan het ge bied ten zuiden van de Oude Oijk. 
Het bestaat grotendeels uit zavel en lichte klei, 
hetgeen geschikte grond is voor akkerbouw. 

Het wierdengebied heeft een grote mate van 
openheid en wordt gakenmerkt door akkers en wei
depercelen, kronkaiende wegen en watedopen 
(Kleine Tjariet, Spijksterriet en Bierumermaar), 
onregelmatig gevormde percelen en plaatselijk is 
reliäf waarneembaar. Het gebied van de 01,1de 
kleipolders ten zuiden van Holwierde en Nansum 
heett eveneens een grote mate van openheid, maar 
dit gebied wordt gakenmerkt door de meestal 
rechte wegen, de vlakke ligging, de kleine 
onregelmatig gevormde percelen en veel sloten. 
Oe verdichting is hoofdzakelijk puntsgewijs 
geordend: bebouwing en beplanting van de wier
dendorpen Godlinze, Losdorp, Oldenklooster, Nij
enklooster, Krewerd, Arwerd, Holwierden en 
Nansum alsmede de vrijstaande boerderijen met 
erfbeplanting. Oe atstand tussen deze 'punten' is 
relatief klein, zodat er weinig lange zichtlijnen zijn. 
Plaatselijk komen ook lineaire vormen van verdich
ting voor: wegbeplanting langs de Schafferweg, de 
Krewerderweg en langs de weg Oelfziji-Spijk, 
Eemsdijk. 
Aan de oostzijde wordt het gebied scherp begrensd 
door de dijk langs de Eems. Oe flats van Oelfzijl, de 
Eemsoentrale en het gascompressorstation zijn 
vanuit grote delen van het gebied zichtbaar. 

Oe jonge kleipolders ten noordwesten van Spijk en 
Godlinze zijn een oud bedijkingenlandschap 
gakenmerkt door openheid met akkers, plaatselijk 
weilanden, vlakke ligging, rechte wegen en water
lopen en grote regelmatig gevormde percelen. 
Verdichting komt voor als puntsgewijze elementen; 
boerderijen met vaak forse erfbeplanting en lineaire 
elementen; wegbeplanting en bebouwing langs de 
Lage Trijnweg ende Spijkster Oude Oijk. 

Huidig grondgebruik 
Oe landbouw is de belangrijkste vorm van bodem
gebruik. Het aantal ha. cultuurgrond is in de periode 
'72-'82 niet noemenswaardig veranderd. Wel is het 
aantal bedrijven afgenomen en is het areaal cultuur
grond per bedrijf groter geworden. ln 1982 is het 
gemiddeld areaal cultuurgrond 33 ha. Oit is in 
vergelijking met het landelijk gemiddelde (14 ha.) 
zeer groot. 

Binnen de voormalige gemeente Bierum is ook nog 
een belangrijk verschil: in het noordelijk deel zijn de 
bedrijven gemiddeld groter dan in het zuiden. Oe 
belangrijkste vormen van grondgebruik zijn verbouw 
van akkerbouwgewassen en grasland. Het grasland 
is voornamelijk geconoentreerd in het zuidelijke deel 
van de gemeente. Hier domineert de melkveehou
derij. Oaarentegen wordt het noorden en oosten 
van de gemeente sterk overheerst door akkerbouw
percelen. 



Cultuurhistorische aspecten 
Oe eerste bewoners vestigden zieh op de hagere 
kwelderwallen, welke voorkomen in hat gebied ten 
zuiden van de lijn Godlinze-Spijk-Hoogwatum. 
Tijdens pariaden met hagere waterstanden ent
standen de wierden, zoals die nu in de gemeente 
worden aangetroffen. ln de omgeving van Hol
wierde zijn dit kleine dorpswierden en een groot 
aantal kleine verspreide hulswierden. ln hat 
noordelijker gelegen gebied betraft hat grote 
dorpswierden (Godlinze, Spljk, Losdorp en Bierum). 
Verspreide huiswierden ontbreken hier vrijwel 
geheel. Oe wierdendorpen bezitten in hat algemeen 
een radiale structuur die zieh vaak tot ver buiten de 
wierden in het verkavelings- en wegenpatroon 
voortzet. Een uitzondering hierop vormt Sierum met 
een min of meer rechthoekige structuur van de 
wierden en omgeving. 
Oe wierden zijn vrijwel niet meer aanwezig. Ze zijn 
in het verJeden geheel of gedeeltelijk afgegraven. 
Oe rasterende wierden zijn uit oogpunt van ar
cheologisch bodemonderzoek van belang. Hierbij 
kan onderscheid gemaakt worden in een tweetal 
categorieän: 
1. Archealogische monumenten. Deze gebieden 

zijn door middel van de monumentenwet 
beschermd; 

2. Overige wierden. Deze wierden zijn in het kader 
van de monumentenwet niet beschermd maar 
uit archealogisch oogpunt wel van belang zijn. 
ln hoeverre deze terreinen tot monument 
verklaard worden, hangt mede af van de 
eigenaren van de betreffende terreinen. 

Andere cultuurhistorisch van belang zijnde objecten 
zijn de borgen en steenhuizen van de opkomende 
Iandadel (Godlinze, onder andere Ubbena en Ren
gerda, Oostelijke en Zuidelijke Borg bij Spijk, 
Esingeheem bij Uiteinde, Nano's heem bij Nansum, 
Luinga bij Sierum en Fraeilema bij Losdorp). Al 
deze borgen en steenhuizen zijn verdwenen, alleen 
de grachten rond Ubbena en Rengerda bij Godlinze 
bestaan nog. 

Natuurwet enschappelijke aspecten 
Uit oogpunt van natuurlijk milieu zijn de maren en 
andere waterlopen, de houtopstanden, de weide
vogelgebieden, kleine elementen zoals grachten en 
barmen en de Eems van belang. ln het hierna
volgende wordt dit uitgewerkt. 

Oe maren en andere waterlopen: de kranke
iende wateren, deels gegraven en deels van 
natuurlijke oorsprong, bezitten uit oogpunt van 
natuurliJk milieu zowel een plantkundige als 
vogelkundige waarde. Waar rigoureuze 
schoningsmethoden zijn toegepast, is de 
vegetatie siecht ontwikkeld. Voor vogels zijn de 
maren door het ontbreken van een geschikte 
oeverbegroeiing van betrekkelijk weinig waarde. 
ln wat dichter begroeide sloten kamen diverse 
zangvogels voor. 
Houtopstanden: de diverse hautopstanden die in 
het buitengebied voorkomen zijn van plant
kundige en vogelkundige waarde. Oe jonge aan
plant langs wegen bezit nog nauwelijks enige 
natuurwaarde. 

- Weidevogelgebieden: dit betreft de graslanden 
met name ten zuiden van Holwierde. 
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Oe zware knipkleigronden zijn voor een deel 
afgeticheld, waardoor de grandwalerstand relatief 
hoger is dan elders. Tevens kamt in deze 
graslanden tamelijk veel reliäf voor. Oe 
dichtheden van weidevagals is vrij hoog, echter 
de meer 'kritische' weidevogelsoorten ontbreken. 
Gedurende het voor- en najaar wordt dit gebied 
door duizenden Goudplevieren bezecht. 

- Kleine elementen: dit betraft o.a. de huisgrachten, 
de bermvegetaties en sloot- en dijktaluds. Er 
kamen hier veel verschillende plantensoorten 
voor, bijvoorbeeld Duist. 

- Waddenzee: hat Waddenzeegebied wordt gaken
merkt door een hoge natuurwaarde (vissen, zee
honden, vogels en kleinere fauna). Eveneens is 
de Waddenzee voor zowel broedvogels als door
trekkende pleisterende wad- en watervogels van 
belang. 
Oe Eems maakt deel uit van de Waddenzee. Hier 
komen diverse vageisoorten voor, echter geen 
broedvogels. Zeehonden kamen sporadisch voor. 
Botanisch is het gebied niet van betekenis. 

5.2.1.3. Beleid 

Aan de agrarische belangen in de planafweging 
wordt een groot gewicht toegekend. Om de positie 
van de landbouw te verbeteren worden werkzaam
heden ten behoeve van de externe produktie
omstandigheden (verbetering van ontsluiting, 
verkaveling en ontwatering) mogelijk gemaakt. 
Ook intensieve veehouderij is mogelijk voor zover 
nlet strijdig met andere doelstellingen. 
Naast het bevorderen van de landbouw is het beleid 
gericht op behoud van de kenmerken van het land
schap, met name in het zuidelijk deel van de ge
meente. Dit wil zeggen handhavlng van de radiaire 
structuur rond de wierdendorpen, handhaving van 
geulen en prielen en de openheid in het wierden
landschap. Verder worden oudheidkundige waar
den, grachten en maren, de natuurwetenschappe
lijke waarden van het weidevogelgebied ten zuiden 
van Holwierde en de natuurlijke waarden van de 
buitendijkse gronden zoveel mogelijk beschermd. 
Het beleid ten aanzien van recreatie is gericht op 
het handhaven van bestaande paden en aanleg van 
enkele nieuwe paden. Recreatiewoningen worden 
als zodanig bestemd. 

5.2.2. 

5.2.2.1. 

TRACEBESCHRIJVING EN 
TRACEvERANTWOORDING 

Landschap 

Het trace is binnen de gemeente over de gehele 
lengte getraceerd op enige atstand ten westen van 
de bestaande, te amoveren 220 kV hoogspan
ningslijn. Hierdoor wordt versnippering van het 
landschap door de hoogspanningslijn zoveel 
mogelijk beperkt. 
Het trace kamt aan de noordoost zijde het gebied 
van de gemeente binnen. Het loopt in zuidwestelijke 
richting tot de Spijkster Oude dijk waarbij de 
aanwezige bebouwing wordt gemeden. Oe 
Kwelderweg met daarlangs een concentratie van 



bebouwing en beplanting worden schuin 
overgestoken. Het trace ligt los van dit lokale 
patroon waardoor herkenbaar onderscheid tussen 
het lokale landschapspatroon en de bovenlokale 
hoogspanningslijnen ontstaat. Daarmee wordt niet 
alleen het onderscheid lokaaljbovenlokaal 
herkenbaar, ook het historisch perspectief, waarbij 
het lokale patroon in hoofdzaak gabaseerd is op de 
oorspronkelijke wijze van ontginning, terwijl de 
hoogspanningslijnen hier later over heen gelegd 
zijn, wordt versterkt. 
Het trace maakt bij de Oude Spijkster dijk een knik 
in zuidelijke richting. Het rationeel verkavelde 

'· polderlandschap gaat hier over in onregelmatige 
verkaveling van het landschap van het 
wierdengebied. De knik in het trace en de ovargang 
in het landschap vallen hier samen. 
Een belangrijk gegeven bij de tracering in deze 
gemeente is de aanwezigheid van de ondergrondse 
vuilwaterleiding. Om technische redenen moet de 
nieuwe lijn minimaal circa 30 m van deze pijpleiding 
worden gesitueerd. 
Bij de Godlinzermaar verlaat het trace het 
gemeentelijk grondgebied en gaat in de zelfde 
richting verder door de gemeente Loppersum. Het 
trace in de gemeente Delfzijl wordt gakenmerkt 

(

\ door lange rechtstanden en flauwe knikken (in totaal 
} ca. 7 km) waardoor over het geheel een rustig 

1beeld. 

5.2.2.2. Beleid 

Het bijna 7 km lange trace gaat door agrarisch 
gebied. Alleen ten zuiden van Godlinze heeft het 
agrarisch gebied landschappelijke waarde. 
Het trace doorkruist verschillende wegen en 
wateren, waarvan de belangrijkste zijn De Lage 
Trijnweg, de Spijkster Oude Dijk, de Schaefferweg 
en de Godlinzermaar. 
Ten zuiden van de Spijkster Oude Dijk ligt een 
woning, die onder de gaplande 
hoogspanningsleiding komt te liggen, deze woning 
heeft de bestamming 'woondoeleinden'. 
De gronden voor agrarische doeleinden zijn be
stemd voor grandgebenden en niet-grondgebonden 
agrarische bedrijven, met de daarbij behorende 
bouwwerken. 
Voor het agrarisch gebied met landschappelijke 
waarde geldt hetzelfde als voor het bovenstaande 
agrarisch gebied met als aanvulling dat de gronden 
tevens bestemd zijn voor de opbouw, het behoud 
en het herstel van de karakteristieke landschap
pelijke waarde. Boomkwekerijen en boomgaarden 
zijn hier niet toegestaan. 
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5.3. GEMEENTE LOPPERSUM 

5.3.1. BESCHRIJVING HUlDIGE SITUATIE 

5.3.1.1. Algemeen 

Oe gemeente Loppersum ligt ten noordwesten van 
Appingedam. Loppersum telt 2.480 inwoners en is 
3.590 ha groot. Oe kernen Loppersum, Eenum, 
Leermens, Oosterwijtwerd, Zeerijp en Zijldijk maken 
deel uit van deze gemeente. 
ln het gebied liggen twee aardgaswinningsplaatsen 
en er lopen twee hoogspanningslijnen door het ge
bied. 
Oe ruilverkaveling "Stedum-Loppersum· betraf het 
grondgebied van onder andere Loppersum. 
Het trace loopt door het oostelijk deel van de 
gemeente Loppersum. 

ln het kader van de tracering van de hoogspan
ningslijn tussen Zwolle en de Eemshaven is een 
landschapsonderzoek uitgevoerd waarin een inde
ling in landschapstypen is gemaakt. Met behulp van 
17 landschapstypen is de opbouw van het land
schap voor Noord-Nederland omschreven. 
Binnen de gemeente kamen het landschap van het 
wierdengebied en het landschap van de oude 
kleipolders voor. Het bijna 3 kilometer lange trace 
doorsnijdt beide landschapstypen. 

Oe hier opgenomen beschrijving is hoofdzakelijk 
gabaseerd op het Bestemmingsplan buitengebied 
van maart 1986, het Rapport voor de ruilverkaveling 
Stedum-Loppersum (1973), topografische kaarten, 
luchtfoto's en terreinbezoeken. 

5.3.1.2. Landschap 

Ruimtelijke opbouw 
Oe karakteristieke eigenschappen van het land
schap zijn: 
• cantrast tussen openheid en verdichting is groot 
• openheid, kenmerkend voor het landschap van 

het wierdengebied 
• het kronkelig beloop van wegen en waterlopen. 

Het grondgebied van de gemeente Loppersum 
wordt gakenmerkt door grote openheid met plaatse
lijke verdichting. Het cantrast tussen openheid en 
verdichting is groot. Oe verdichting wordt gevormd 
door dorpen, verspreide boerderijen, meestal met 
erlbeplanting langs wegen en kleine bosjes. Oe 
openheid in de gemeente Loppersum heeft geen 
duidelijke randen. 

ln de gemeente Loppersum kamt een wierdenreeks 
voor: 
Eenum, Eenumerhoogte-Leermens welke aan de 
rand van een kwelderwal liggen. De wierden 
Loppersum en Oe Wierde maken deel uit van deze 
wierdenreeks. Ook het dorp Oosterwijtwerd is 
gebouwd op een wierde. Dit dorp maakt echter 
geen deel uit van een wierdenreeks. De wierden
dorpen liggen nu nog steeds duidelijk hager dan de 
omgeving. Veel van deze wierden zijn in het 

1 

verladen afgegraven. Oe afgevoerde grond 
(terpaarde) werd elders (op schrale zandgronden en 
bij ontginning van veenkoloniän) als bemesting 
gebruikt. 

Karakteristiek voor dit gebied is het veelal kronke
lige beloop van wegen en waterlopen. Er loopt een 
drietal maren: Garsthuizer- en Eenumer-, het Leer
menster- en Zandster-, en het Godlinzermaar, welke 
tezamen komen bij Oosterwijtwerd. Daarnaast loopt 
de voormalige Fivelloop aan de west- en noordzijde 
van de gemeente. Deze maren hebben geheel of 
gedeeltelijk een natuurlijke oorsprong. Oe Godlin
zermaar ligt geheel in het wierdengebied en heeft 
een sterk krankelend beloop. 
Een gedeelte van de Fivel fungeert als hoofdwater
leiding. 

Huidig grondgebruik 
Oe landbouw is binnen de gemeente Loppersum de 
belangrijkste bron van inkomsten en werkgelegen
heid. ln 1980 was ruim 90% van het gemeentelijk 
grondgebied voor agrarische doeleinden in gebruik. 
Sinds begin jaren zeventig zijn er veel veranda
ringen in de agrarische sector in Loppersum opge
treden. Het areaal grasland is afgenomen en het 
aantal bedrijven is iets minder sterk afgenomen. 
Deze tendens is in de tuinbouw nog veel sterker te 
zien: het oppervlakte is met 90% afgenomen, het 
aantal bedrijven met 700k. Dit leidt ertoe dat de 
tuinbouw bijna verdwenen is uit deze gemeente. 
Alleen in de akkerbouw is het areaal in de 7Q-er 
jaren toegenomen. 
Het aantal bedrijven is iets verminderd. Van de 
landbouwbedrijven is 58% akkerbouwbedrijf {aard
appelen, suikerbieten of graan), 37% veehouderij en 
5% tuinbouwbedrijf. 

Cultuurhistorische aspecten 
Reeds in het begin van de jaartelling is het plan
gebied bewoond. Deze eerste bewoners vestigden 
zieh op hagere kwelderwallen. T oen later de zee
spiegel steeg werd het noodzakelijk om de woon
plaatsen op te hogen (wierden), ter bescherming 
tegen perioden van hoge waterstand. 

Omdat de wierden een ontstaansgeschiedenis aan
duiden zijn ze van groot cultuurhistorisch en 
archealogisch belang. Een groot aantal van deze 
gebieden, is wettelijk beschermd in het kader van 
de Monumentenwet. De bebouwing bij Oosterwijt
werd is opgenomen als archealogisch monument 
ingevolge de monumentenwet. 

Natuurwetenschappelijke aspecten 
ln de gemeente Loppersum is vrijwel overal sprake 
van intensief gebruikte landbouwgronden, waarin 
nagenoeg geen natuurlijke elementen aanwezig zijn. 
Plaatsen, waar de invloed van de mens, minder van 
belang is voor het natuurlijk milieu. ln de gemeente 
Loppersum zijn de volgende elementen van belang: 

• de maren 
Oe slingerende maren in de gemeente Loppersum 
zijn van belang voor zowel de flora als de fauna. 
ln het water en langs de oevers kamen verschil
lende vegetatietypen voor. Langs de oever is dik
wijls een rietkraag aanwezig, waartussen onder 
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meer Grote Egelskop, Oeverzegge en Moerasan
doorn groeien. ln het water groeien diverse soorten 
Fonteinkruiden, terwijl op het water vaak Kroos drijft. 

Naast de botanische betekenis zijn de maren van 
betekenis voor de vogels. ln de oevervegetaties 
broeden onder andere Wilde Eend, Rietgors en Wa
terhoen. ln het najaar worden de maren in beperkte 
mate benut door pleisterend waterwild. 

• de heutopstanden 
ln de gemeente Loppersum zijn weinig heutopstan
den aanwezig. ln deze heutopstanden broeden 
diverse soorten zangvogels. Te noemen zijn onder 
andere Grasmus, Spotvogel, Braamsluiper, Winter
koning, Roodborst en Merel. 
Langs enkele wegen is wegbeplanting en bij vrijwel 
alle boerderijen is sprake van erfbeplanting. ln de 
barmen van wegen, waar sprake is van een weinig 
intensief beheer, zijn op diverse plaatsen bloemrijke 
vegetaties aanwezig, zoals Fluitekruid, Pastinaak, 
diverse Klaver-soorten, Veldlathyrus, Bereklauw e.d. 
Oe slootvegetaties in het overgrote deel van de 
gemeente bestaan door de tamelijk steile taluds en 
de Iage waterstand voor een belangrijk deel uit Riet. 
Als broedvogel hierin is onder andere de Rietzanger 
vastgesteld. ln met name het zuidoostelijk deel van 
de gemeente zijn in de slootvegetaties naast Riet 
diverse andere soorten aanwezig, waaronder Oever
zegge en Moerasdoorn. ln deze gebieden, waar 
relatief veel grasland aanwezig is, zijn diverse 
soorten weidevogels als broedvogel aanwezig. 
Naast algemene soorten als Kievit en Veldleeuwerik 
zijn ook minder algemene soorten, zij het in geringe 
aantallen, als broedvogel aanwezig: Tureluur, 
Grauwe, Gors, en Zomertaling. ln het najaar verblij
ven in dit gebied dikwijls groepen Kieviten en 
Goudplevieren. Het voorkomen van deze soorten 
hangt samen met de relatief Iage ligging, met name 
van afgetichelde percelen. 

5.3.1.3. Beleid 

• Voor de verdere ontwikkeling van het buitenge
bied van de gemeente Loppersum wordt uitge
gaan van zo groot mogelijke ontplooiingskansen 
voor de landbouw. Er zullen ruime mogelijkhe
den aanwezig zijn voor het oprichten van be
drijfsgebouwen, verbetering van externe produk
tieomstandigheden en ontsluiting. 

• Met betrekking tot het landschap wordt uitge
gaan van behoud en versterking van karakteris
ieke, cultuurhistorische en visueel-landschap
pelijke kenmerken. Het Wierdendorp Oosterwijt
werd is beschermd in het kader van de monu
mentenwet. Om de karakteristieke grachten rond 
boerderijen te handhaven zijn zij bestemd tot 
"huisgrachr. Het dempen van een deel van deze 
grachten ten behoeve van agrarische bebouwing 
is mogelijk indien dit uit agrarisch oogpunt 
noodzakelijk is. Oit is echter niet mogelijk voor 
grachtgedeelten die de bedrijfswoning omringen. 
Oe grachten kunnen eveneens voor weg
constructies enfof de aanleg van een fietspad 
gedempt worden. 
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• Voor het natuurlijk mitlau wordt handhaving van 
bestaande elementen nagestreefd. Oe kolken zijn 
bestemd tot natuurgebied. Werken en werk
zaamheden dienen gericht te zijn op behoud en 
herstel van de natuurlijke waarden. 

• Bij de infrastructuur wordt groot gewicht toegeke
nd aan het milieu-hygienisch aspect en een zo 
goed mogelijke landschappelijke inpassing van 
de bovengrondse voorzieningen. 
Voor deze studie is de leidingenstrook door het 
oostelijk deel van de gemeente van belang. Oe 
38Q-kV hoogspanningslijn wordt immers 
gebundeld met het leidingentrace. 

5.3.2. TRACEBESCHRIJVING EN 
TRACEvERANTWOORDING 

5.3.2.1. Landschap 

Het trace is binnen de gemeente over de gehele 
langte gebundeld met een bestaande hoogspan
ningslijn. Zeker na amovering van de bestaande 
220 kV lijn wordt wordt hierdoor versnippering van 
het landschap door de hoogspanningslijn zoveel 
mogelijk beperkt. Het trace loopt in noordzuid 
richting, niet alleen binnen de gemeente Lopper
sum, maar ook een deel van het trace in noordelijke 
richting door de voormalige gemeente Sierum (nu 
Oelfzijl) en in zuidelijke richting door de gemeente 
Appingedam. ln totaal volgt het trace deze richting 
over een afstand van ca 7 km. Door de:ze grote 
mate van continuileit ontstaat een rustig beeld. Vlak 
voor het trace het gemeentelijk gebied verlaat wor
den direct na elkaar de Oamsterweg en het spoor 
tussen Oelfzijl en Groningen overgestoken. 
Het trace doorkruist het landschap als een zelfstan
dig element, er is geen directe relatie tussen het 
lokale patroon van het landschap en het trace, met 
een bovenlokale betekenis. Niet alleen het ender
scheid lokaalfbovenlokaal wordt hierdoor herken
baar, ook het historisch perspectief wordt versterkt. 
Oaarbij is het lokale patroon in hoofdzaak geha
seerd op de oorspronkelijke wijze van ontginning, 
terwijl de hoogspanningslijnen hier later overheen 
zijn gelegd. 
ln het meest noordelijke deel heeft het trace 
dezelfde richting als de hoofdrichting van de 
Godlinzermaar. Hier ontstaat een centrast tussen de 
strakke, regelmatige vorm van de hoogspanningslijn 
en de slingerende, onregelmatige vorm van de 
Godlinzermaar. Ook in het verdere verloop van het 
trace is sprake van een dergelijk contrast, tussen de 
grillige kavelvormen en het trace. 

5.3.2.2. Beleid 

Het trace gaat grotendeels door agrarisch gebied 
van landschappelijke waarde, categorie 8. ln dit 
gebied is nieuwe bebouwing alleen toegestaan 
binnen de bebouwingsvlakken die op de plankaart 
zijn aangegeven. Via een wijziging op grond van 
art. 11 WRO kunnen B & W nieuwe bedrijven buiten 
de bebouwingsvlakken toestaan. Vanwege de 
landschappelijke waarden van het gebied is een 



aanlegvergunning vereist voor het Ieggen van 
bovengrondse leidingen van energie. 
Het meest zuidelijke gedeelte van het trace gaat 
over gronden die de bestemming 'agrarisch gebied' 
hebben. ln het betreffende stukje van het trace 
mogen agrarische bedrijven worden opgericht, 
omdat dit in principe overal binnen de bestemming 
'agrarische doeleinden' is toegestaan. 
Ook wordt een woning gedeeltelijk overkruist. Deze 
heeft de bestemming 'woondoeleinden'. 
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5.4. GEMEENTE APPINGEDAM 

5.4.1. BESCHRIJVING HUlDIGE SrTUATIE 

5.4.1.1. Algemeen 

De gemeente Appingedam grenst aan de gemeente 
Delfzijl en telt 12.800 inwoners. Het gemeentelijk 
grondgebied van Appingedam is 2.450 ha groot en 
wordt doori<ruist door een aantal waterwegen, di-

'· verse provinciale wegen, een spoorlijn en een 
hoogspanningslijn. De ruilverkaveling "Stedum
Loppersum• en "Opwierd-Amsweer" betreft onder 
andere het grondgebied van de gemeente Appinge
dam. Het trac~ doorsnijdt de gemeente over een 
afstand van ca 4,5 km, ten westen van de stad 
Appingedam. Het trace loopt gebundeld met de 
bestaande lijn. Ten zuiden van het Eemskanaal, 
wordt de bestaande hoogspanningslijn gekruist. 

ln het kader van de tracering van de hoogspan
ninyslijn tussen Zwolle en de Eemshaven is een 
landschapsonderzoek uitgevoerd waarin een inde
ling in landschapstypen is gemaakt. Met behulp van 
11 landschapstypen is de opbouw van het land
schap voor Noord-Nederland omschreven. 
Het grondgebied van de gemeente Appingedam 
valt voornamelijk binnen het landschap van de oude 
kleipolders. 

De hier opgenomon beschrijving is hoofdzakelijk 
gehaseerd op het Bestemmingsplan buitengebied 
van april 1987, het Rapport voor de ruilverkaveling 
Stedum-Loppersum (1973), de topografische kaart, 
luchtfoto's en terreinbezoeken. 

5.4.1.2. Landschap 

Ruimtelijke opbouw 
De meest karakteristieke eigenschappen van het 
landschap zijn: 
• cantrast tussen het wierdenlandschap in het 

noorden en de verspreide bebouwing in het 
zuiden 

• oude geulen en maren in het noorden 
• grillige verkaveling ten noorden van het 

Damsterdiep 
• grote openheid in het zuiden 
• blokvormige verkaveling ten zuiden van het 

Damsterdiep. 

Het gebied valt uiteen in twee zeer verschillende 
gebieden, een noordelijk en zuidelijk deel. 
ln het gebied ten noorden van het Damsterdiep 
liggen drie dorpswierden. De bebouwing, gegroe
peerd rondom de dorpskerk, bestaat uit woningen 
en boerderijen of voormalige boerderijen. Suiten de 
dorpen, op de wierden, komt verspreid bebouwing 
voor. De verkaveling ten noorden van Appingedam 
vormt een grillig patroon van onregelmatige 
mozaikverkaveling, bepaald door de wierdendor
pen, de oude geulen, de maren en de wegen welke 
voor een deel op hoge gronden zijn aangelegd. ln 
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minder harkenbare vorm komt deze verkaveling ook 
voor rond Oling. 
Nabij de wierden is voor een deel de radiale ver
kaveling nog herkenbaar. Rond Tjamsweer en het 
Damsterdiep en Garreweer zijn de kavels regelma
tiger van vorm. Aan weerszijden van het Eems
kanaal kamen als gevolg van ruilverkaveling ge
middeld grotere kavels voor. 

ln het gebied ten zuiden van het Damsterdiep wor
den geen geconcentreerde nederzettingen aange
troffen. Wel kamen hier verspreide boerderijen op 
verhoogde woonplaatsen voor, soms enigszins ge
groepeerd. 
De verkaveling ten zuiden van het Damsterdiep 
wordt hoofdzakelijk gakenmerkt door een blokvor
mig patroon. 
Afgezien van weg- en erfbeplantingen komen in het 
buitengebied geen beplantingselementen voor. Een 
uitzondering hierop vormt het landgoed Ekenstein, 
dat zal worden uitgebreid tot de Oostwijtwerder
maar. 

Huidig grondgebruik 
De belangrijkste vorm van grondgebruik is de 
landbouw, en dan met name veeteelt. 
Tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal komt 
zowel weide- als akkerbouw voor. De gronden ten 
zuiden van het Eemskanaal zijn door de ruilver
kaveling Opwierde-Amsweer geschikt(er) gemaakt 
voor akkerbouw. 
Tennoorden van Appingedam getuigen een drietal 
(voormalige) steenfabrieken en afgetichelde 
gronden van de steenindustrie en de kleiwinning die 
hier in het verladen tot ontwikkeling is gekomen. 

Cultuurhistorische aspecten 
Aangezien het landschap van de oude kleipolders 
tot circa 1,5 meter beneden de zeespiegel ligt, 
wierpen de eerste bewoners wierden op om daarop 
te wonen. Deze wierden vormen een groot onder
deel van het totaal. Die in dit gebied de voor 
wetenschappelijk oudheidkundig onderzoek van 
belang zijn. 
Enkele gebouwde objecten vallen onder de 
baseherrnende werking van Monumentenwet. 

Natuurwetenschappelijke aspecten 
De variatie in maaiveldligging ten opzichte van het 
grondwater en de betrekkelijk grote mate van rust in 
dit gebied leveren bij het huidig (agrarisch) gebruik 
een goed weidevogelgebied op. Er kamen relatief 
soortenrijke graslandvegetaties voor, die gebenden 
zijn aan vochtige tot natte omstandigheden. Ook 
worden soortenrijke slootvegetaties aangetroffen. 
Dit geldt met name voor de (afgetichelde) gronden 
ten noorden van de spoorlijn in de omgeving van 
Marsum en direct ten noorden van Ekenstein, welke 
gronden niet alleen dienst doen als weidevogelge
bied maar ook als fourage-gebied o.a voor stelt
lopers en voor de reigers van de reigerkolonie op 
Ekenstein. 

5.4.1.3. Beleid 

Het accent ligt op behoud en ontwikkeling van 
natuurwaarden. Beperkte landbouwkundige ver-

I 



beteringen zijn mogelijk. ln het bestemmingsplan is 
getracht een evenwicht tussen beide te vinden, 
waarbij de agrarische bedrijfsvoering op de huidige 
voet kan worden voortgezet. Oe zorg voor het 
wijdse, open landschap en het behoud van 
cultuurhistorische, archealogische en natuurlijke 
kenmerken vorman de consoliderende krachten. 
ln het zuidelijk deel van het gebied zal meer dan in 
het noordelijk deel rekening moeten worden gehou
den met uitbreiding van stedelijke functies (woon
uitbreiding, bedrijfsterrein). 
Met betrekking tot extensieve recreatie is het beleid 
gericht op uitbreiding en verbetering van de voor-

•. zieningen hiervoor. 

5.4.2. TRACEBESCHRIJVING EN 
TRACEvERANTWOORDING 

5.4.2.1. landschap 

Het trace is binnen de gemeente over vrijwel de 
gehele langte gebundeld met een bestaande hoog
spanningslijn. Zeker na amovering van de 
bestaande 220 kV lijn wordt hierdoor de 
versnippering van het landschap zoveel mogelijk 
beperkt. Het trace doorkruist het lokale 
landschapspatroon en ligt als min of meer los van 
dit lokale patroon. Hierdoor ontstaat een herkenbaar 
onderscheid tussen het lokale patroon en het 
bovenlokale trace die hier los overheen ligt. 
Daarmee wordt niet alleen het onderscheid 
lokaaljbovenlokaal herkenbaar, ook het historisch 
perspectief, waarbij het lokale patroon grotendeels 
gebaseerd is op de oorspronkelijke wijze van 
ontginning terwijl het trace hier later overheen is 
gelegd, wordt versterkt. 
Als gevolg van technische eisen zal het nieuwe 
traoe minimaal circa 30 m van de aanwezige 

fl ondergrondse vuilwaterleiding worden gesitueerd. 
' 1 II\. Een bijzondere situatie ontstaat waar trace een knik 

maakt, bij het passeren van de N41 (de weg tussen 
Groningen en Delfzijl). Hier is sprake van een viseel 
ruimtelijke samenhang tussen trace en weg. 
Vlak daarna maakt het trace een lichte knik en gaat 
verder in zuidoostelijke richting. Het Damsterdiep en 
het Eemskanaal worden (vrijwel) loadrecht overge
stoken. Daartussen ligt de Noorder Olingerpolder. 
T en zuiden van het Eemskanaal ligt de Zuider Olin
gerpolder. Hier kruist het trace een andere 
hoogspanningslijn. Het nieuwe trace gaat hier 
verder in zuidwestelijke richting. Door het 
samenkomen, doorkruisen en afbuigen van de 
lijnen ontstaat een complexe situatie. Het trace 
passeert daarna de Groeve (waterloop) en Weidweg 
als zelfstandig element en verlaat het gemeentelijk 
grondgebied. 

5.4.2.2. Beleid 

Het trace gaat volledig door agrarisch gebied en 
doorsnijdt geen waardevolle natuurgebieden. Het 
agrarisch gebied is bestemd voor cultuurgrond, 
grandgebenden agrarische bedrijven en intensieve 
veehouderijen. Het trace gaat net ten westen van 
twee woningen, die hierdoor tussen de bestaande 

2 

lijn en het trace liggen. Nabij de grens met de ge
meente Siechteren gaat het trace tussen een na
tuurgebied en een cultuur-historisch waardevol ob
ject door. 

Door middel van een aanduiding zijn gebieden 
bestemd voor behoud van natuurlijke waarden, 
structuurlijnen, archeologische en cultuurhistorische 
waarden en de winning van klei in het gebied ten 
noorden van het Damsterdiep. 
T oegestaan zijn bouwwerken voor waterbeheersing, 
nutsvoorzieningen, verkeer en transport- en energie
leidingen. 
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5.5. GEMEENTE SLOCHTEREN 

5.5.1 . BESCHRIJVING HUlDIGE SITUATIE 

5.5.1 .1. Algemeen 

Slochteren ligt ten oosten van de stad Groningen. 
ln de gemeente Slochteren liggen de lintdorpen 
Siddeburen, Helium, Schildwolde, Slochteren, 
Froombosch, Kolham, Scharmer en Harkstade en 
de kernen Lageland, Overschild, Steendam en Tju-

'· ehern. Oe gemeente heeft circa 14.000 inwoners en 
is 15.820 ha groot. 
Over het grondgebied van de gemeente Slochteren 
lopen drie hoogspanningslijnen. Er kamen tal van 
aardgaswinplaatsen voor en vele gasleidingen ka
men in de grond voor. 
Het gebied wordt doorsneden door vele kanalen en 
sloten. Oaarnaast liggen in de gemeente enkele 
meren, waaronder het Schildmeer. Het Eemskanaal 
ligt aan de noordzijde van de gemeente. 
Het trace van de hoogspanningslijn gaat in noord
zuid richting door de gemeente Slochteren. Het 
volgt voor een groot deel de bestaande hoog
spanningslijn en voor een deel de provinciale weg 
N33. 
Ooor het bundelingsprincipe zal de nieuwe hoog
spanningslijn ten oosten van Siddeburen lopen. 

ln het kader van de tracering van de hoogspan
ningslijn tussen Zwolle en de Eemshaven is cen 
landschapsonderzoek uitgevoerd waarin een inde
ling in landschapstypen is gemaakt. Met behulp van 
17 landschapstypen is de opbouw van het land
schap voor Noord-Nederland omschreven. 
Binnen de gemeente kamen 3 landschapstypen 
voor, te weten: 
het landschap van de zandgronden van de overige 
Iage delen, het landschap van de oude kleipolders 
en het landschap van de veengronden van noord
Groningen voor. Het trace doorsnijdt deze drie 
landschapstypen, maar ligt in hoofdzaak in het 
landschap van de veengronden van noord-Gronin
gen. 

Oe hier opgenomen beschrijving is hoofdzakelijk 
gabaseerd op het Bestemmingsplan buitengebied 
van mei 1987, de topografische kaart, luchtfoto's en 
terreinbezoeken. 

5.5.1 .2. landschap 

Ruimtelijke opbouw 
Oe meest karakteristieke kenmerken van het 
landschap zijn: 
• het lint Harkstede-Siochteren-Siddeburen en de 

opstrekkende strokenverkaveling 
• een wijds en open gebied met onregelmatige 

blokverkaveling in het landschap van de oude 
kleipolders 

• de natuurlijke wateren in het 'Iage midden' 
(onder andere het Schildmeeren de Scharmer 
Ae) en een landschap met karakteristieke grote, 
rechte kavels. 
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Oe hoofdontsluiting en de bebouwing werden op de 
hoogst gelegen delen , de zandruggen, gesitueerd. 
Zo ontstond het karakteristieke lint Harkstede
Siochteren-Sidderburen. Het lint vormde de ontgin
ningsas voor het omliggende Iage, natte veenge
bied. Er ontstond de typerende opstrekkende Stra
kenverkaveling die slechts begrensd werd door de 
natuurlijke wateren in het 'Iage midden'. 
Oit resulteerde in een landschap met grote, rechte 
kavels en afwateringskanalen parallel aan de 
ontginningsas. Oe lintbebouwing met de karakteris
tieke Strakenverkaveling doorsnijdt dit grootschalige 
landschap. 
Ooor ruilverkavelingen is een vergroting van de ge
bruikseenheden, een betere waterbeheersing en 
ontsluiting van gronden en bedrijfsgebouwen ont
staan. T evens zijn boerderijen verplaatst, om een 
gunstiger ligging ten opzichte van de grond te be
werkstelligen. Praktisch het gehele gebied is bij een 
ruilverkaveling betrokken geweest. Het betraf de 
ruilverkaveling Slochteren en de rui lverkaveling 
Harkstede. 
ln het gebied ten noorden van het 'Iage midden' is 
het patroon van een onregelmatige blokverkaveling 
herkenbaar (landschap van de veengronden van 
noord-Groningen). 
Vanouds zijn de voormalige Schildmaar en het pol
derlandschap van de Scharmer Ae gebieden waar 
drassige wei- en hooilanden aangetroffen werden. 
Bewoning was hier toen niet mogelijk. 
T egenwoordig is de relatie graslandlaag en akkers
hoog niet meer zo sterk, dankzij de mogelijkheden 
van waterbeheersing, bemesting en dergelijke. Wel 
is het 'Iage midden' nog herkenbaar als een wijds, 
open gebied, met weinig beplanting en spaarzame 
bebouwing. 

Huidig grondgebruik 
ln de gemeente hebben zieh de afgelopen decen
nia diverse ontwikkelingen in de landbouw voor
gedaan. Interne en externe produktieomstandighe
den zijn gewijzigd. Schaalvergroting, intensivering 
van het grondgebruik, specialisatie en ontmenging 
en rationalisatie van de bedrijfsvoering zijn opge
treden. 
ln Slochteren is de meeste cultuurgrond in gebruik 
voor agrarische doeleinden. Hiervan is een belang
rijk deel grasland. Het totaal in gebruik zijnde 
oppervlak cultuurgrond is in de zeventiger jaren af
genomen. Oit ging voornamelijk ten koste van de 
akkerbouw. Binnen de akkerbouw zien we een ver
schuiving van granen naar suikerbieten en nieuwe 
gewassen als snijmais en koolzaad. Oe melkvee
houderij heeft een sterke groei gekend, d.w.z. het 
areaal grasland en het aantal stuks vee is sterk 
toegenomen, het aantal bedrijven is desondanks 
afgenomen. 
Naast het agrarische grondgebruik is de aardgas
winning in de gemeente van (inter)nationaal belang. 
Verspreid over de gemeente liggen gebieden voor 
de aardgaswinning en onder de grond ligt een net
werk van gasleidingen. 

Cultuurhistorische aspecten 
ln de gemeente Slochteren komt een archealogisch 
monument voor, namelijk het terrein ten noord
aasten van Ovarschild - grenzend aan het Eem
skanaal. Oit terrein valt onder de bescherming van 
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de Monumentenwal als terrein waarin sporen van 
bewoning uit de Romeinse tijd voorkomen. 
Het terrein bij Harkstade met overblijfselen van de 
Laat-Middeleeuwse borg Klein Martijn en het 
voormalige kloosterterrein te Schildwalde zijn van 
oudheidkundige betekenis. 
ln het klei-op-veengebied ligt een aantal dicht· 
geslibde geulen, dat als gevolg van zakking van de 
omliggende gronden als ruggen finversieruggen') 
in de omgeving herl<enbaar is. Het behoud van 
deze ruggen is om cultuurhistorische redenen ge
wenst. 

'· Natuurwetenschappelijke aspecten 
Hat gebied is voor het grootste deel agrarisch pro
ductiegebied. Na de voltooiing van de ruilverkave
lingswerken is sprake van optimale produktieom
standigheden voor de landbouw. 
Voor de natuur betekent dit een verarming. Daar
tegenover staat dat in hat kader van de ruilverkave
lingen "Siochteren• en "Harkstede" een aantal maat· 
regalen is getroffen die een verhoging van de natu· 
urlijke waarde van het plangebied tot gevolg heeft. 
Het betraft gronden die aan het agrarisch gebruik 
onttrokken zijn ten behoeve van hat natuurbeheer. 
Hat Schildmeer met bijbehorende oeverlanden is 
sinds kort officieel aangewezen als beschermd 
natuurmonument. 
De inversie-ruggen zijn vanwege de grote openheid 
en de rust van belang als weidevogelgebied. 
Nabij de N33 is een in het kader van de ruilverka· 
veling aangeplant productiebos. Dit jonge bos is 
beeld bepalend. 

5.5.1.3. Beleid 

Met uitzondering van de aan hat agrarisch gebruik 
onttrokken of te onttrekken natuurgebieden, kent 
het bestemmingsplan buitengebied een bestem· 
ming agrarisch gebied. Gronden met aanwezige 
archeologische, landschappelijke en natuurlijke 
waarden zijn mede bestemd voor het behoud van 
deze waarden. Dit zijn de inversieruggen, respec
tievelijk de gebieden met een grote openheid en 
rust, die van belang zijn als weidevogelgebied. 
Deze gebieden zijn niet in het geding. 
Naast het bieden van goede ontwikkelings
mogelijkheden voor de landbouw en het streven 
naar behoud van essentiale landschappelijke en 
natuurlijke waarden beoogt het gemeentelijk 
bestemmingsplan een adequate regeling te geven 
voor de overige functies in het buitengebied. 

Hoofddoelstellingen in het beleid zijn: 
• het accentueren van de lintbebouwing op de 

zandrug van Slochteren. 
het aanbrengen van enige ruimtevormende ele
menten in het open cultuurlandschap. 

• het aanbrengen van beplanting met een 
recreatievejvisuele functie nabij enige recreatie· 
objecten. 

• de aanleg van enige recreatieve voorzieningen 
(voetpaden, picknickplaats e.d.) 
inrichtingsmaatregelen met betrekking tot nat· 
uurgebieden. 

• bestaande woningen als zodanig behouden, 
nieuwe vestiging niet toegestaan. 
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Als uitgangspunt voor een planologische regeling 
van niet-agrarische bedrijvigheid geldt dat nieuwe 
bedrijven in principe gevestigd dienen te worden 
binnen de dorpsgebieden en bij voorkeur op een 
bedrijfsterrein. 
De recreatieve functie in de gemeente Slochteren is 
van regionaal niveau. Dit komt door de aanwezig
heid van het Schildmeer en de ligging tussen de 
twee woonjwerl<gebieden Groningen en de Eems
mond. 
Het beleid gaat ervan uit dat gronden met hoofd· 
zakelijk recreatief gebruik in aparte bestemmings
plannen dienen te worden geregeld. 

5.5.2. 

5.5.2.1. 

TRACEBESCHRIJVING EN 
TRACEvERANTWOORDING 

Landschap 

Het trace komt aan de noordzijde hat 
gemeentegebied binnen bij de Steendammerpolder, 
een oude kleipolder. Het trace komt vrijwel direct 
parallel te lopen aan de regionale weg N33. Deze 
bundeling, tussen weg en hoogspanningslijn wordt 
duidelijk waarneembaar. 
Een belangrijk element in de polder, dat gekruist 
wordt, is de Hoofdweg. Hiertangs staan aan twee 
zijden bebouwing en beplanting. 
Het trace passeert het Afwateringskanaal van 
Duurswold. Hier gaat het landschap van de oude 
kleipolders over in het landschap van de veen· 
gronden. De Huisweertsweg buigt in zuidelijke 
richting af en gaat onder het trace door. Op deze 
plaats doorsnijdt het trace een in het kader van de 
landinrichting recent aangeplant productiebosje. Het 
trace zelf maakt iets verder een knik, loopt in 
zuidelijke richting verder en volgt daarmee het 
lokale landschappelijke patroon, bepaald door 
Ianggerakte kavels, sloten en wegen. Het karakter 
van de hoogspanningslijn sluit aan bij het 
grootschalig agrarisch landschap. Het gelijkmatige 
ritme van de masten maakt het landschap bijna 
meetbaar. 
De hoogspanningslijn passeert de lintbebouwingen 
ten oosten van Sidderburen. Hier passeert het trace 
drie wegen. Langs twee daarvan, de Oude weg en 
de Oostwoldjerweg staat aan beide zijden 
bebouwing en beplanting. Twee woningen aan de 
Oudeweg zullen in de zakelijk rechtstrook komen te 
liggen. Voor het overige ligt de bestaande 
bebouwing op een enkel detail na buiten de zakelijk 
rechtstrook. Ze vertaten het gemeentelijk g- t/1 
rondgebied bij het passeren van de '-" 
Hondhalstermaar. 

5.5.2.2. Beleid 

Het trace gaat voor het grootste deel door agrarisch 
gebied. Gebieden met landschappelijke of archea
logische waarden, alsmede open rustgebieden zijn 
er niet in de nabijheid van het trace. 
Agrarische gebieden zijn bestemd voor cultuur
grond met daarbij behorende paden en sloten, 
agrarische bedrijven en intensieve veehouderijen 
(onder voorwaarde). Ook vallen onder deze bestem-



ming bouwwerken ten behoeve van waterheersing, 
nutsvoorzieningen, de geleiding, beveiliging of 
regeling van het verkeer en transport- en energie· 
leidingen. 
ln een aantal gevallen worden bouwvlekken voor de 
vestiging van nieuwe agrarische bedrijven 
gedeeltelijk overkuist. Bestaande agrarische 
bebouwing ligt bijne geheel buiten de zakelijke 
rechtstrook. 
Ook de bestemming 'woondoeleinden' wordt op 
een aantal plaatsen overkruist. ln de meeste 
gevallen betraft dit kleine gedeelten van tuinen of 
erven. ln drie gevallen ligt ook de woning in de 
zakelijke rechtstrook. 
Aan de zuidgrens met de gemeente Scheemda 
gaat het trace door of net langs een gebied dat de 
bestemming boom- en struikbeplanting heeft. 
Oe voor boom- en struikbeplanting aangewezen 
gronden zijn bestemd voor bomen en struiken en 
dergelijke en voor sloten en paden. Bepaalde 
gronden nabij het Schildmeer komen in aanmerking 
voor dagrecreatie (uit te werken bestemming). 
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5.6. GEMEENTE MENTERWOLOE 
(OOSTERBROEK) 

5.6.1. BESCHRIJVING HUlDIGE SITUATIE 

5.6.1.1. Algemeen 

Oe gemeente MenteiWolde is de nieuwe naam van 
de samengevoegde gemeenten: Oosterbroek, 
Meeden en Muntendam. MenteiWolde heeft ruim 
11.700 inwoners. Het gemeentelijk grondgebied is 
8.192 ha groot. Tot de voormalige gemeente 
Oosterbroek behoren o.a. de lintdorpen Noord
broek, Zuidbroek en Uiterburen. 
Oe gemeente MenteiWolde wordt van noord tot zuid 
gekruist door de hoogspanningsleiding. Oe lijn 
kruist het noordelijk deel van de gemeente (de 
voormalige gemeente Oosterbroek), de gemeente 
Scheemda en vervolgens het zuidelijk deel van de 
gemeente (de voormalige gemeente Meeden). 
Onderstaande tekst geeft een beschrijving van de 
kruising met het noordelijk deel van de gemeente. 
Aan de kruising met de voormalige gemeente 
Meeden is een aparte paragraaf gewijd. 
Van belang zijnde elementen zijn de vier aardgas
winplaatsen, een zandwinningsplaats en er lopen 
twee hoogspanningslijnen. Verder zijn er het bos
complexje Noordbroeksterhamrik met zijn malen, 
enkele (ruilverkavelings-)beplantingen ende via
ducten in de N33. Oe gemeente MenteiWolde iigt in 
het deelgebied Oldambt van het herinrichtingsplan 
Oost-Groningen en de Gronings-Drentse veenkolo
niän. Oe ruilverkaveling Nieuw..Scheemda omvatte 
de gemeente Oosterbroek en delen van de ge
meenten Scheemda, Nieuwolda en Midwolda, 
Hoogezand..Sappemeer, FinsteiWolda en Termun
ten. 

Hat trace loopt door het noordoostelijk deel van de 
gemeente. ln hat kader van de tracering van de 
hoogspanningslijn tussen Zwolle en de Eemshaven 
is een landschapsonderzoek uitgevoerd waarin een 
indeling in landschapstypen is gemaakt. Met behulp 
van 17 landschapstypen is de opbouw van het land
schap voor Noord-Nederland omschreven. 
Binnen het noordoostelijk deel van de gemeente, 
het voormalige Oosterbroek, kamen het landschap 
van de zandgronden van de overige Iage delen, hat 
landschap van de veenontginningen, het landschap 
van de oude kleipolders en het landschap van de 
veengronden van noord-Groningen voor. Het trace 
loopt alleen door het landschap van de oude klei
polders. Het is gebundeld met een bestaande 
hoogspanningslijn. 

Oe hierander opgenomen beschrijving is in hoofd
zaak, gabaseerd op het bestemmingsplan buiten
gebied (1988), het herinrichtingsplan Oost-Gro
ningen en de Gronings-Drentse veenkolonien (maart 
1989), de topografische kaart, provinciale 
milieukartering, luchtfoto's en terreinbezoek. 
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5.6.1.2. landschap 

Ruimtelijke opbouw 
Oe karakteristieke eigenschappen van het land
schap zijn: 
• open landschap met daarin gasloten bebou

wingslinten 
• in het algemeen is de openheid in het oostelijk en 

noordelijk deel van het buitengebied nog uitge
sprokener dan in het zuid-westelijke deel waar 
aanzienlijk meer bebouwing en andere verdich
tende elementen voorkomen. 

Het gedeelte van de gemeente waar de hoogspan
ningslijn doorheen zal gaan wordt gakenmerkt door 
een open landschap. Oe openheid in het oostelijk 
en noordelijk deel is het grootst. 
ln het noorden en oosten ligt het landschap van de 
oude kleipolders, dat deel uitmaakt van het voor
maiige Dollard-gebied. Omstreeks de 15e eeuw 
heeft de Dollard zieh sterk uitgebreid en reikte de 
westelijke boezem tot dicht aan de huidige be
woningsas Zuidbroek, Uiterburen en Noordbroek. 
Hier vinden we nu de kalkarme zware kleigronden. 
Iets zuidelijker liggen de grondmorenes en dek
zandwelvingen waarop Zuidbroek, Uiterburen en 
Noordbroek zijn gelegen, behorende tot het land
schap van de overige Iage delen. Deze kernen zijn 
allen lintdorpen. 
Tussen Noordbroek en Zuidbroek treffen we hier op 
een zandrug die de scheiding vormt tussen de 
veenkoloniale ontginningsgronden en de zware klei
gronden, een fraai bebouwingsiint aan, bestaande 
uit grote boerderijen. kleinschalige woonbebouwing 
en zware wegbeplanting. Het merendeel van de 
agrarische bedrijven bevindt zieh aan de westkant 
van de weg, terwijl juist in het midden van het lint 
de boerderijen aan de oostkant gesitueerd zijn. 
Oe gebouwen staan min of meer loadrecht op de 
weg en op een afstand hiervan varierend van ± 10 
tot 75 m. Oe hierdoor ontstane ruimte voor de erfen 
zijn veelal op een passende landschappelijke wijze 
als tuin ingericht. Met name de op deze tuinen aan
wezige boombeplanting dragen wezenlijk bij in het 
beeld van de streek. 
Oe boerderijen, waarvan verschillende van het 
Oldambtstertype, hebben een monumentale waarde 
en bepalen in belangrijke mate het karakter van de 
streek. Kenmerkend zijn de grote doorlopende 
dakvlakken en de zieh naar voran toe, door middel 
van 2 of 3 krimpen in de zijgevel versmallende 
bebouwing. 
Westelijk van Noord- en Zuidbroek vinden we dek
zandgronden die uit de ijstijden dateren, voorname
lijk de laatste ijstijd toen Nederland niet door landijs 
ward bedekt. Door water, maar vooral door wind 
werd er toen veel zand verplaatst en afgezet. Dit 
verklaart ook de ligging van de huidige zandwinning 
ten westen van Uiterburen. 
Na de ijstijden stagneerde de waterafvoer in het 
zandgebied ten oosten van de Hunze. Deze stagne
rende waterafvoer werd veroorzaakt door de stij
gende zeespiegel. Het gevolg was de veengroei. 
Zee-inbraken sloegen het veen soms weg, soms 
ward er een kleilaag afgezet op de veenrestanten. 
Ten westen van de huidige bewoningsas resulteer
de dit in een heide-achtig landschap. 



Verder naar het zuidwesten lag het dikkere veen
koloniale veenpakket. Na de veenwinning bleef hier 
een veenkoloniale ontginningsvlakte over van zand 
gemengd met de oude veen-bovenlaag (dalgrond) 
en enig restveen. 

Huidig grondgebruik 
Het buitengebied van de voormalige gemeente 
Oosterbroek is bijna in zijn geheel in gebruik als 
agrarische cultuurgrond (82% van het gemeentelijk 
grondoppervlak). Het grootste deel daarvan is in 
gebruik als akkerland. Het agrarisch grondgebruik is 
in de afgelopen jaren ingrijpend gerationaliseerd in 
het kader van de ruilverkaveling Nieuw Scheemda. 
Naast agrarisch grondgebruik vindt in de gemeente 
aardgaswinning en zandwinning plaats. 

Cultuurhistorische aspecten 
Oe oudste bekende bewoning op het grondgebied 
van de voormalige gemeente Oosterbroek dateert 
van 5 a 8 eeuwen voor Christus. ln een van de 
zandruggen nabij het huidige Uiterburen is in het 
begin van deze eeuw een urnenveld gevonden, 
waarschijnlijk uit de 7e eeuw voor Christus. 

Natuurwetenschappelijke aspecten 
Oe vegetatie in het buitengebied is sterk bepaald 
door het agrarisch gebruik en de ruilverkavelings
werkzaamheden. Er komen relatief weinig waarde
volle elementen voor. Met betrekking tot de aan
wezige beplantingen van enig formaal gaat het 
vrijwel steeds om relatief jonge beplantingen zoals 
die rond de gaslokatie ten oosten van Noordbroek 
en een veennaaldbosje. Daarnaast kan het vege
tatiekundige belang van de huidige zandwinning ten 
westen van Uiterburen in de toekomst nog toene
men. Beplantingen komen verder vooral voor aan 
de bebouwing van Noord- en Zuidbroek. 
T enslotte kunnen wegbarmen en slootkanten, af
hankelijk van het beheersregime, vegetatiekundig 
van belang zijn. 

Het buitengebied is met het oog op de avifauna te 
typeren als een grootschalig open agrarisch gebied. 
Het is, zoals reeds uit de landbouwkundige beschrij
ving bleek, in hoofdzaak in gebruik als akkerbouw
gebied met verspreid gelegen een aantal gras
landen. Op de akkers en graslanden komen weinig 
soorten vogels voor. Oe soorten die er voorkomen 
zijn met name Graspieper, Geie Kwikstaart en Veld
leeuwerik. Langs enkele graslanden zijn Paapjes 
sangetroffen en op de akkers langs de gemeente
grens met Scheemda enkele Kwartels. 
ln het gebied zijn vooral van belang de aanwezige 
beplantingen (op erven, rond gaslokaties, overhoek
jes, bos etc.) en de zandafgraving bij Zuidbroek. ln 
de beplantingen zijn T orenvalk, Ransuil en vele 
soorten zangvogels waaronder Matkop, Spotvogel 
en Grauwe vliegenvanger aangetroffen. 
Oe zandafgraving van Zuidbroek is van belang door 
het voorkomen van een groot aantal Oeverzwalu
wen en het broeden van de Kleine pievier en winter
an trekvogels. 
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5.6.1.3. Beleid 

• Voor de landbouw zijn de bouwmogelijkheden 
van groot belang. Voor de meest waardevolle ge
bieden zijn deze mogelijkheden gebonden aan 
een bouwvlak volgens de bouwvlakmethode. Bij 
nieuwvestiging zaJ er per geval een belangen
afweging plaatsvinden en zal bekeken worden of 
inpassing in het buitengebied gewenst is. ls dit 
het geval dan kan op grond van art. 11 WRO '85 
het bestemmingsplan gewijzigd worden door 
burgemeester en wethouders. 

• Nieuwe veredelingsbedrijven kunnen geweerd 
worden binnen een bepaalde zone rond woon
kernen. 

• Als algemeen uitgangspunt geldt dat de be
staande woningen, waaronder voormalige agra
rische bebouwing die in gebruik is als woning, 
positief worden benaderd. Er is derhalve in tegen
stelling tot vroegere plannen geen reden meer 
om te streven naar het verdwijnen van alle niet 
met de landbouw verbonden bebouwing. 
Deze positieve benadering van het huidige wonen 
in het buitengebied betekent niet dat er ook een 
toename wordt beoogd. Nieuwe woningen dienen 
met het oog op voorzieningen, bereikbaarheid en 
open houden van het (agrarische) landschap in 
de kernen te worden gesitueerd. 

• Met betrekking tot verkeer en infrastructurele 
voorzieningen is het uitgangspunt het bestemman 
van alle bestaande waterlopen, wegen (inclusief 
ruilverkavelingswegen), spoorwegen, fietspaden 
en nutsvoorzieningen zoals gaswin- en behandel
stations, transformatorhuisjes en gemalen. 

• Karakterlstleke elementen in het tandschap zoals 
de zandopduiking, het bos bij Kostverloren, de 
groenvoorzieningen en beplantingen zijn in het 
bestemmingsplan opgenomen. 

5.6.2. 

5.6.2.1. 

TRACEBESCHRIJVING EN 
TRACEvERANlWOORDING 

Landschap 

Het gaplande trace voor de 380 kV-hoogspannings
lijn komt gebundeld met de bestaande 220 kV-Iijn 
uit noordelijke richting de gemeente Menterwolde 
binnen. Oe onderlinge afstand hart op hart bedraagt 
50 meter, waarbij de gaplande lijn ten westen van 
de bestaande is geprojecteerd. 
Oe grens van de gemeente ligt hier ongeveer 50 
meter ten noorden van de Hondhalstermaar, die 
door beide lijnen overkruist zal worden. 
Op deze plek ligt een recentelijk in het kader van de 
ruilverkaveling sangeplant produktiebosje. Dit bosje 
wordt door zowel de bestaande als de gaplande lijn 
doorsneden. 
Gebundeid met de 220 kV-Iijn loopt het trace door 
het noordelijke deel van de gemeente tot aan de 
grens met de gemeente Scheemda. T er hoogte van 
de Pastorieweg maakt de bestaande hoogspan
ningslijn een knik naar het zuiden-oosten die door 
het gaplande trace gevolgd wordt. Het gebied 
maakt hier onderdeel uit van het 'landschap van de 
oude kleipolders'. ln dit grootschalige zeer open 



landschap zijn de hoogspanningslijnen tot op grote 
afstand te volgen. 
Op de grens met de gemeente Scheemda kruisen 
beide lijnen de Scheemderstraat met laanbeplan
ting. Een kleine bosschage, ten oosten van de 
bestaande lijn gelegen, zal op deze plek niet door 
de toekomstige 380 kV-Iijn overkruist worden. 
Na circa 3 kilometer over het grondgebied van de 
gemeente Scheemda gelopen te hebben komen 
beide lijnen opnieuw de gemeente Menterwolde 
binnen. 

•. Oe 220 kV-Iijn en het gaplande trace naderen (nog 
steeds door het open landschap van de oude 
kleipolders) de lintbebouwing langs de Hereweg. 
Deze wordt gekruist op een plaats waar geen 
bebouwing aanwezig is. Oe weg wordt langs de 
zuidzijde begeleid door laanbeplanting. T egelijk met 
de kruising maken hoogspanningslijn en trace een 
knik naar het zulden om het station Meeden te 
kunnen bereiken. 
Ten behoeve van de nieuwe 380 kV-verbinding zal 
het station met een 380 kV-deel naar het noord
oosten worden uitgebreid. 
ln verband met een directe en zekere besturing van 
het station vanuit het Landelijk Bedrijfsvoerings 
Centrum in Arnhem zal op het terrein een straal
verbindingstoren worden gebouwd met een hoogte 
van circa 80 meter. 
Vanaf het station Meeden loopt de 380 kV-Iijn, op 
een mast gecombineerd met de 110 kV-Iijn, naar 
het zuiden. Oe nu nog bestaande 110 kV-Iijn zal 
worden afgebroken. Met het kruisen van de 
Bovenveensloot verlaat het gaplande trace voor de 
beide hoogspanningsleidingen het grondgebied van 
de gemeente Menterwolde. 

5.6.2.2. Beleid 

ln het noorden van de gemeente Menterwolde 
vigeert het bestemmingsplan Buitengebied van de 
voormalige gemeente Oosterbroek. Oe gronden die 
worden gekruist zijn in dit plan in hoofdzaak 
bestemdtot 'onbebouwde agrarische cultuur
gronden' metals aanduiding 'open gebied'. 
Dit laatste impliceert dat geen houtteelt is 
toegestaan. 

ln het zuiden is het bestemmingsplan van de 
voormalige gemeente Meeden van kracht. ln dit 
plan zijn de gronden eveneens bestemd tot 
'onbebouwde cultuurgrond'. Oe gronden ten 
noorden van de Hereweg hebben evenals de 
gronden in de voormalige gemeente Oosterbroek 
de aanduiding 'open gebied' gekregen in verband 
met de uitsluiting van houtteelt. Langs en ten zuiden 
van de Hereweg treffen we de bebouwings-vlakken 
aan voor agrarische bebouwing en woondoel
einden. Zoals reeds eerder aangegeven worden 
deze niet overkruist. Ten zuiden van het 
transformatorstation zijn gronden bestemd tot 
'beplanting'. Het trace van de bestaande 110 Kv-lijn, 
die zal worden afgebroken, overkruist deze 
bestemmlng. Het nieuwgeplande trace voor de 
380/110 kV-combinatielijn ten oosten van de 
bestaande lijn overkruist alleen de uiterste oostpunt 
van de bestemming. 
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Oe in het bestemmingsplan opgenomen bestem
ming 'transformator- en verdeelstation' is niet groot 
genoeg om de uitbreiding ten behoeve van de 380 
kV-voorzieningen te herbergen. 

5.6.2.3. Verantwoording 

ln het onderstaande wordt allareerst uiteengezet 
welke overweglngen hebben geleid tot de keuze om 
het trace voor de nieuwe 380 kV-Iijn westelijk van de 
bestaande 220 kV-Iijn te projecteren. 
Vervalgens wordt aangegeven welke overwegingen 
hebben geleid tot het gekozen trace op 50 meter 
afstand van de bestaande hoogspanningsleiding. 
Daarna wordt ingegaan op de cultuurhistorische en 
natuurwetenschappelijke waarden die bij het trace 
zijn betrokken. Tenslotte wordt de motivering 
gegeven voor de uitbreidingsrichting van het 
koppel- en transformatiestation. 

Ten noorden van het st atlon; bundellng met de 
220 kV·Iijn 
ln het streekplan Groningen is een corridor voor de 
380 kV-Iijn opgenomen van de Eemshaven tot en 
met Jipsingboermussel in de gemeente Vlagtwedde. 
Bij de bepaling van de corridor in het streekplan 
heeft de bundeling met bestaande hoogspannings
leidingen en andere bovenregionale infrastructuur 
steeds een belangrijke rol gespeeld. Dit bundelings
principe heeft er toe geleid dat een corridor is 
aangegeven, die ten noorden van Siddeburen 
uitgaat van parallelloop met de provinciale weg N33 
en ten zuiden van Siddeburen met de bestaande 
220 kV-Iijn Weiwerd-Meeden. 

Oe belangrijkste reden voor bundefing langs de 
westzijde van de provinciale weg is, dat door de 
ligging van het dorp Tjuchem, de bebouwing langs 
de Hoofdweg van Tjuchem naar Steendam en de 
ligging van een gaswinlokatie een zeer grote 
afstand zou ontstaan tussen de weg en het trace. 
Hierdoor zouden tevens de aansluitingen op het 
trace in Appingedam en de aansluiting op het 
verdere verloop van het trace naar het zuiden in het 
geheel niet meer voldoen aan de uitgangspunten 
van lange rechtstand en nauwe bundeling. 
Bij de bundeling met de 220 kV-Iijn is de westzijde 
gekozen, omdat gezien de aanwezige bebouwing 
alleen langs die zijde op redelijke afstand met lange 
rechtstand gebundeld konden worden. 
Tot slot heeft tracering langs de westzijde als 
landschappelijk voordeel dat de 380 kV-Iijn de 220 
kV-Iijn Weiwerd-Meeden niet behoeft te kruisen. 

Zo nauw mogelijke bundeling 
Uit het onderzoek naar de ruimtelijke opbouw is 
reeds duidelijk geworden dat het landschap groot
schalig en zeer open is. Er bevindt zieh in het 
gebied ten noorden van de Hereweg geen 
bebouwing of beplanting in de nabijheid van het 
trace. Langs en ten zuiden van de Hereweg is wel 
bebouwing en beplanting aanwezig. Aan de west
zijde van de bestaande 220 kV-Iijn is echter 
voldoende ruimte om de overkruising van 
bebouwing door de 380 kV-Iijn te kunnen 
voorkomen. Hierdoor kan het gaplande trace voor 
de 380 kV-Iijn in de hele gemeente tot aan het 



koppet- en transformatiestation dicht bij de 
bestaande 220 kV-Iijn gevonden worden. 
Oe technisch nog verantwoorde minimale atstand is 
50 meter. Deze maat is dan ook aangehouden. 
Een hoogspanningslijn wordt in een dergelijk zeer 
open landschap over grote afstand waargenomen. 
ln zo'n situatie is zo nauw mogelijke bundefing met 
de bestaande hoogspanningslijn de beste manier 
om een nieuwe lijn in het bestaande landschap in te 
passen. Beide lijnen voeren dan als een zelfstandig 
element door het landschap. Daarmee wordt 
versnippering van het landschap voorkomen. 
Bovendien leidt de nauwe bundefing zo min 
mogelijk extra hinder voor het agrarisch 
grondgebruik. Ook bij de verhoogde passage van 
het Winschoterdiep en de spoorlijn zullen beide 
hoogspanningslijnen als een zelfstandig gebundeld 
element in het landschap herkenbaar zijn. 

Ten zuiden van het station; combinatie 
380/ 110 kV 
Op aandrang van de landbouwsector is er voor 
gekozen de nieuwe 380 kV-Iijn niet naast de 
bestaande 110 kV-Iijn naar Musselkanaal te 
projecteren, maar een nieuwe gecombineerde 
380/110 kV-Iijn te bouwen. 

Cultuurhistorische aspecten 
ln en nabij het ontworpen trace bevinden zieh geen 
gebieden van cultuurhistorische waarde. 

Natuurwetenschappelijke aspecten 
Het ontworpen trace loopt niet door gebieden die 
met het oog op vegetatieve waarden belangrijk zijn. 

Situering stationsuitbreiding 
Het huidige 220/110 kV-station ligt in een gebied 
dat deel uitmaakt van het landschap van de 
veenontginningen. Dit landschap wordt in het 
algemeen gakenmerkt door concentratie van 
beplanting en bebouwing langs de oude 
ontginningsassen in contrast met het zeer open 
afgegraven veengebied. 
Door de in de omgeving aanwezige beplanting is 
het station in het landschap ingepast. 
Het ligt door de beplanting in een hoek van een 
deelgebied begrensd door Veenslootweg, de 
Meenteweg, de Bovenstreek/Hereweg en de 
Tonkensoordlaan. Op grotere afstand buiten deze 
ruimte wordt het station nauwelijks waargenomen. 

Oe bestaande landschapsstructuur wordt het minst 
aangetast als de uitbreiding van het station in 
noord-oostelijke richting plaatsvindt. Deze plek is 
ook op grond van elektrotechnische aspecten 
acceptabel, want zowel het bestaande station als de 
bestaande hoogspanningslijn naar Diele als de 
nieuw te realiseren lijnen naar de Eemshaven en 
Zwolle zullen op de uitbreiding worden aangesloten. 
Deze verbindingen zijn vanuit de noord-oostelijke 
lokatie goed te maken. Bij de uitbreiding zal 
rekening worden gehouden met de gastransport
leiding die op circa 100 meter noord-oostelijk van 
het bestaande station loopt. Oe stationsuitbreiding 
zal maximaal een oppervlakte van 150 x 300 meter 
beslaan. Deze oppervlakte is op de kaart 
aangegeven. 

I 
I 

I 
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5.7. GEMEENTE SCHEEMDA 

5.7.1. BESCHRIJVING HUlDIGE SITUATIE 

5.7.1 .1. Algemeen 

Oe gemeente Scheemda ligt ten noorden van 
Winschoten. Oe gemeente heeft ca. 7.500 inwoners 
en een oppervlakte van 4.666 ha. Tot de gemeente 
behoren de kernen Scheemda, Scheemda-Eexta, 
Nieuw-Scheemda-'t Waar, Heiligerlee en Westerlee. 
Er zijn drie aardgaswinningsplaatsen, drie hoog
spanningslijnen, de spoorlijn Groningen-Nieuwe
schans N7 /E35 en het Winschoterdiep in de 
gemeente gelegen. Oe gemeente Scheemda ligt in 
het deelgebied Oldambt van het herinrichtings
gebied Oost-Groningen en de Gronings-Orentse 
veenkoloniän. Het grondgebied maakte tevens deel 
uit van de ruilverkavelingen MeedenfScheemda en 
Nieuw-Scheemda Het trace doorsnijdt de gemeente 
aan de westzijde, over een lengte van circa 3 
kilometer. 
ln het kader van de tracering van de hoogspan
ningslijn tussen Zwolle en de Eemshaven is een 
landschapsonderzoek uitgevoerd waarin een inde
ling in landschapstypen is gemaakt. Met behulp van 
17 landschapstypen is de opbouw van het land
schap voor Noord-Nederland omschreven. 
Binnen het gebied van de gemeente komen voor: 
het landschap van de zandgronden van de overige 
Iage delen het landschap van de veenontginningen 
het landschap van de jonge kleipolders uit oost
Groningen het landschap van de oude kleipolders 
Het trace doorsnijdt het landschap van de jonge 
kleipolders uit oost-Groningen en het landschap van 
de oude kleipolders. 

Oe hier opgenomen beschrijving is hoofdzakelijk 
gabaseerd op het Bestemmingsplan Buitengebied 
(april 1988), het plan herinrichting Oost-Groningen 
en de Gronings-Orentse veenkolonien, topogra
fische kaarten, luchtfoto's en terreinbezoeken. 

5.7 .1.2. landschap 

Ruimtelijke opbouw 
Oe karakteristieke eigenschappen van het 
landschap zijn: 
• afwisseling van landschap van de 

veenontginningen en van de kleipolders 
• open landschap van de veenkolonien, met 

daarin opgesloten bebouwingslinten 
• landschap van de jonge kleipolders, met weinig 

bebouwing, verspreid langs wegen. 

Bij het landschap van de veenontginningen heeft 
men de bebouwing geconcentreerd langs 
ontginningsassen. Van daaruit werd het land 
ontgonnen, volgens een patroon van Ianggerakte 
kavels, met daartussen sloten. Oe ontginningsassen 
werden bij voorbaat op wat hogere, drogere 
gronden aangelegd. 
Zo zijn de randen van het zandgebied (vroeger gro
tendeels veen) in gebruik genomen voor de streek
dorpen Westerlee, Eexta. Scheemda en in de naast-
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liggende gemeente Midwolda en Meeden, in feite 
een lang doorlopend lint. Oit lint is later veranderd 
doordat diverse dorpen aan dit lint zijn uitgegroeid. 
Oe verkaveling van het gebied is sterk geent op de 
aanwezigheid van de linten, nl. min of meer haaks 
hierop gericht. Oe verkavelingsrichting liep door in 
de aangewonnen polders in het Oollardinbraakge
bied, zelfs door de dijken heen. Zo bevindt zieh ook 
ten westen van Scheemda een gebied, dat behoort 
tot het landschap van de jonge kleipolders, waarin 
het kavelpatroon vanuit de gemeente Oosterbroek 
doorloopt. 
Hiertussen ligt het kleigebied waar onder andere 
Nieuw-Scheemda en 't Waar liggen. Oit is een 
inbraakgebied van de Oollard, dat in een aantal 
stappen weer is ingepolderd. Aan het wegenpa
troon, parallel met de kust, is de wijze van 
inpoldering te zien. Het landschap is zeer open, met 
weinig bebouwing - verspreid langs wegen - en 
nauwelijks begroeiing. 
Het oorspronkelijke beeld van de bebouwing in hat 
buitengebied van de gemeente Scheemda wordt 
bepaald door de grote boerderijen van het Old
ambster type en de kleine landarbeiderswoningen 
en kleine boerderijen. Plaats en aard van deze 
bebouwing hangen rechtstreeks samen met het 
landschappelijke gegeven (hoogteligging, dijken) en 
cultuurhistorie. Het bebouwingsbeeld is echter niet 
overal even gaaf meer aanwezig. ln verschillende 
gevallen is er in de loop der tijd een mengelmoes 
van (voormalige) agrarische bebouwing en burger
bebouwing ontstaan zodat daar geen sprake meer 
is van een karakteristiek beeld. Als meest 
karakteristiek moet evenwel worden aangemerkt de 
boerderijbebouwing aan de Hamrikkerweg (bij Nie
uw-Scheemda), de boerderijbebouwing van 
Scheemderzwaag en aan de Oosterstraat alsmede 
de kleinschalige bebouwing ten zuiden van Wes
terlee aan de Engelkeslaan, de Veenweg en een 
gedeelte van "Napels". Overigens gaat het daarbij 
niet steeds om de gaafheid van een gebouw op 
zieh doch veel meer om een algeheel beeld van ge
bouwen met hun omgeving. 

Huidig grondgebied 
Het buitengebied bestaat voor het overgrote deel uit 
agrarisch gebied. Oaarbij is het gebied van de veen
ontginningen veelal in gebruik als grasland, terwijl in 
het gebied van de kleipolders akkerbouw over
heerst. 
Oe bedrijfsgrootte van de akkerbouwbedrijven is 
voor een belangrijk deel tot stand gekomen door de 
uitvoering van de ruilverkavelingen Meedenf 
Scheemda en Nieuw-Scheemda. Hierbij is het ge
bied ingericht voor een optimale agrarische bedrijfs
voering. Oe kavelstructuur is voor een belangrijk 
deel gewijzigd hoewel de hoofdstructuur is gehand
haafd. Bij de ruilverkaveling zijn wegen, waterlopen 
en groenvoorzieningen aangelegd. 

ln de gemeente Scheemda liggen twee gebieden 
die van recreatieve betekenis zijn: het Emergobos, 
ten zuiden van Westerlee met bijbehorend water en 
het voormalig zandwingebied ten zuiden van 
Scheemda. Oe inrichting van deze gebieden is 
gericht op een extensief recreatiegebruik en het 
taten ontstaan van een natuurwetenschappelijk 
aantrekkelijk milieu. Oit laatste geldt ook voor het 
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binnen de gemeente gelegen gedeelte van de 
uitbreiding van het recreatieplan Ennemaborg. Oe 
definitieve inrichting van dit gebied is mede 
afhankelijk van de verdere voortgang van de 
zandwinning. 

Cultuurhistorlache aspecten 
ln het buitengebied komen slechts twee als zodanig 
aangewezen monumenten voor: de boerderij 
Hamrikkerweg 34 te Nieuw-Scheemda en de molen 
te Nieuw-Scheemda Deze laatste wordt herbouwd 
in de nabijheid van het gernaal "Tichelwaark" aan de 
Pastorieweg te Nieuw-Scheemda. 

'· Verder komen in het gebied een aantal boerderijen 
voor die uit cultuurhistorisch oogpunt architec
tonisch waardevol zijn. 
Het zijn boerderijen van het Oldambster type. Dit 
type is afkomstig uit oost-Friesland en is het 
resuttaat van een ontwikkeling waar de Friese-schu
ur (stelp) een rol bij heeft gespeeld. 
Tennoorden van Scheemda aan de Pastoriewewg 
bevindt zieh een restant van het voormalig dorp 
Scheemda, het '01 Kerkhof. Het betraft een laat
middeleeuws kerkhof van het oude Scheemda, welk 
dorp als gevolg van de overstroming van de Dol
lard, ontruimd werd. 
Oe kolk op de grens met de gemeente Meeden 
betraft een vroegere doorbraakkolk en is zodoende 
van historische betekenis. Oe rand hiervan is in het 
kader van de ruilverkaveling ingeplant. 

Natuurwetenschappelijke aspecten 
Binnen het plangebied kunnen een kleigat bij 't 
Waar en een kolk op de grens met de gemeente 
Meeden, even ten zuiden van de spoorlijn, worden 
aangemerkt als natuurgebied. Het kleigat bij ' t Waar 
betraft het laagst gelegen gedeette van de 
zogenaamde Barlagenpolder. 
in de ruilverkaveling zijn deze Iage bouwlanden 
onder het boezempeil van het waterschap "Oid
ambt" gebracht, waardoor ze zijn geinundeerd. 
Op de niet door water overspoelde gedeelten is 
gedeeltelijk een laag blijvende beplanting aan
gebracht. Mede door stimulering van de rietgroei is 
door geneemde maatregalen een aantrekkelijk 
milieu ontstaan voor moeras- en watervogels. 
Oe twee recreatiegebieden, het Emergobos en het 
voormalig Zandwingebied zijn tevens natuurweten
schappelijk van betekenis. 
Oe bouwlanden zijn van belang omdat de Kwartel
koning hier voorkomt. Ook de kwartel komt hier 
voor. Omdat beide soorten in geheel Nederland in 
aantal achteruitgaan is het zaak het gebied waar 
deze soorten nog voorkomen met zorg te behan
delen. Verder komen op de bouwlanden met veel 
greppettjes met fluitekruid relatief hoge dichtheden 
voor van Veldleeuwerik, Bosrietzanger en Gras
pieper. 
Oe vogels die hier verder zijn aangetroften zijn o.a. 
T orenvalk, Ransuil, Paapje, Grote Ujster, Kneu, 
Sprinkhaanrietzanger, Roodborsttapuit, Slobeend, 
Wintertaling, Kuifeend, Tafeleend, Nonnetje, 
Tureluur, Groenpoot, Zwarte Ruiteren, Fuut, Kluut, 
Kleine Plevier, Rietzanger, Bosrietzanger, Kleine 
Karekiet misschien Zomertaling en Watersnip. 
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5.7 .1.3. Beleid 

• Aangezien het gebied recentelijk in het kader van 
de ruilverkaveling is aangepast, kan worden ge
sproken van een uit agrarisch oogpunt gunstige 
situatie. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn 
voor de ontwikkeling van veehouderijen en 
veredelingsbedrijven. Ook moet het oprichten van 
nieuwe agrarische bedrijtsgebouwen mogelijk 
blijven. Voor het regalen van de agrarische be
bouwing is gekozen voor het systeem van bouw
vlakken. Oit houdt in dat voor ieder bestaand of 
te vestigen bedrijf een gebied van ongeveer 1 
hectare wordt aangegeven dat voor bebouwing in 
aanmerking komt. Met dit systeem wordt de 
agrarische ontwikkeling voor de naaste toekomst 
niet onaanvaardbaar beperkt, terwijl er bij nieuwe 
vestiging ruimte blijft voor een belangenafweging 
per concreet geval. 
Het is ongewenst dat in de buurt van recreatie-, 
bos- en woongebieden veredelingsbedrijven 
voorkomen. Oe karakteristieke boerderijen van 
het Oldambster type dienen behouden te blijven. 

• ln het algemeen dienen de bestaande natuur- en 
Iandschapselementen te worden behouden. Met 
bepaald karakteristieke eigenschappen zal even
wel rekening moeten worden gehouden: 
- het open gebied ten noorden van Scheemda, 

(ten oosten van de Pastorieweg) ten noorden 
van Westerlee zal zoveel mogelijk open moeten 
blijven; 

- het landschappelijk kleinschalige gebied aan de 
noordrand van Westerlee dient zijn karakter te 
behouden; 

- het archealogisch terrein van het oude dorp S
cheemda dient te worden beschermd; 

- de landschappelijke kleinschaligheid van de op
duikingsgebieden dient te worden behouden; 

- behoud en versterking van cultuurhistorische ka
velrichtingen; 

- de toekomstige landschappelijke herinrichting 
van het Emergogebied moet mogelijk zijn; 

- de in relatie tot het landschap meest karakteris
tieke bebouwing dient zijn karakter te behouden. 

• Uitbreiding van het aantal burgerwoningen in het 
buitengebied is niet toegestaan. Hierop is slechts 
een uitzondering mogelijk indien bestaande ge
bouwen (b.v. boerderij) hun functie verliezen. 

• Oe bestaande niet-agrarische bedrijven moeten 
kunnen blijven bestaan en dienen daar ook vol
doende ruimte voor te krijgen. 

• Oe ontwikkeling van de recreatieve functie van het 
buitengebied wordt als positief gezien. Met name 
gaat het om de watersport, ontwikkeling van fiets
routes door het bevorderen van dagrecreatieve 
functies, landschappelijke inrichting en het kam
peren bij de boer zal worden toegestaan. 

• Ten aanzien van verkeer is het uitgangspunt het 
bestaande wegennet en realisatie van de RW7. 

• Uitgangspunt m.b.t. hoogspanningslijnen, gas
leidingen etc. zijn de bestaande en reeds vast
gestelde traces. 



5.7.2. TRACEBESCHRIJVING EN 
TRACEvERANTWOORDING 

5.7.2.1. Landschap 

Het trace komt het gebied van de gemeente binnen 
bij het passeren van de Oude Dijksterweg, en een 
kleine bosschage, ten oosten van Scheemda Het 
trace is over de gehele lengte gebundeld met een 
bestaande hoogspanningslijn. Hierdoor wordt, met 
name na amovering van de 220 kV lijn 
versnippering van het landelijk gebied door de 
aanleg van de hoogspanningslijn zo veel mogelijk 
beperkt. Bovendien wordt de kans op vogelaanva
ring verminderd. Het trace gaat ten noorden van het 
Winschoterdiep door een landschap dat is gaken
merkt door openheid en strokenverkaveling. 
Oe bovenlokale betekenis van de hoogspannings
lijnen onderscheidt zieh duidelijk van het patroon 
van het landschap met een lokale betekenis. Oit 
draagt bij aan de herkenbaarheid van het historisch 
perspectief van het landschap, waarbij het lokale 
patroon grotendeels gabaseerd is op de oor
spronkelijke wijze van ontginning, terwijl de 
hoogspanningslijnen hier later als het ware los 
overheen zijn gelegd. T en westen van het trace ligt 
een aardgaswinplaats. 
Ook bij het passeren van het Winschoterdiep en het 
spoor is het trace als zelfstandige element in het 
landschap herkenbaar. 
Tussen het Winschoterdiep en het spoor bevinden 
zieh aan de oostzijde van het trace twee 
aardgaswinplaatsen. 
Enkele honderden meters ten zuiden van het spoor 
verlaat het trace de gemeente Scheemda. Er 
bevindt zieh in de gemeente Scheemda geen 
bebouwing in de nabijheid van het trace. Slechts de 
beplantingen langs het WinschoterdiepjProv.weg 
N7 zal, als gevolg van de aanleg van de 
hoogspanningslijn enige schade oplopen. 

5.7.2.2. Beleid 

Het trace is ongeveer 230 meter lang en loopt ge
heel over onbebouwde agrarische cultuurgrond pa
rallel aan een bestaande hoogspanningslijn in het 
westen van Scheemda 
Het trace ligt in een gebied van een vuilwaterleiding, 
gasleidingen en hoogspanningslijnen. Het passeert 
de strook die gereserveerd is voor de RW7. T en 
oosten van deze kruising is in het bestemmingsplan 
een bezinestation geprojecteerd. 
Op enige afstand van het trace liggen aan weers
zijden natuur- enj of bosgebiedjes. Overigens be
hoort de agrarische cultuurgrond niettot het 'open 
gebied'. 
Oe onbebouwde agrarische cultuurgronden zijn 
bestemd voor grasland, akkerbouw- en tuinbouw, 
houtteelt en voor zover aangegeven met 'hoog
spanningsleiding' ook voor hoogspanningslijnen. 
Tot deze bestemming horen ook bou'NWerken ten 
behoeve van nutsvoorzieningen, waterbeheersing 
en de geleiding, beveiliging of regefing van het 
verkeer, transport- en energieleidingen. 
Het trace doorsnijdt een strook die in het herin
richtingsplan Oost-Groningen en de Gronings-
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Drentse veenkolonien als te handhaven boom- of 
bermbeplanting is aangeduid. 
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5.8. GEMEENTE MENTERWOLDE 
(MEEDEN) 

5.8.1 . BESCHRIJVING HUlDIGE SITUATIE 

5.8.1.1. Algemeen 

De gemeente Menterwolde is de nieuwe naam van 
de samengevoegde gemeenten: Oosterbroek, 
Meeden en Muntendam. De gemeente Menterwolde 
wordt door de hoogspanningsleiding van noord tot 
zuid doorsneden: in het noordelijke gedeelte (de 
voormalige gemeente Oosterbroek, zie 5.6) en meer 
zuidelijk (de voormalige gemeente Meeden). De 
gemeente Scheemda ligt tussen het noordelijk en 
zuidelijk deel. De beschrijvingen van de kruising van 
de hoogspanningsleiding met beide gedeelten van 
de gemeente zijn apart opgenomen. 
De voormalige gemeente Meeden ligt in Oost
Groningen ten oosten van Veendam. Ze bestaat uit 
het lintdorp Meeden en uit bebouwing in Beneden 
Veensloot en Boven Veensloot. Het gemeentelijk 
grondoppervlak is 8.192 ha groot en Meenderwolde 
heeft circa 11.700 inwoners. Op het grondgebied 
van de voormalige gemeente Meeden ligt een 
trafostation met een zestal bijbehorende 
hoogspanningslijnen. Verder loopt in het noorden 
van Meeden de spoorlijn Groningen-Nieuweschans 
en de Vaarweg het Winschoterdiep vormt de noord
oostgrens. Het grondgebied is recentelijk aangepast 
in het kader van de ruilverkaveling Meeden
Scheomda T evens ligt de gemeente Menterwolde 
binnen het deelgebied Oude Veenkolonien van het 
herinrichtingsgebied Oost-Groningen en de 
Gronings-Drentse veenkolonien. Het trace doorsnijdt 
de gemeente aan de oostzijde, over een lengte van 
ca. 5 km. 

ln het kader van de tracering van de hoogspan
ningslijn tussen Zwolle en de Eemshaven is een 
landschapsonderzoek uitgevoerd waarin een inde
ling in landschapstypen is gemaakt. Met behulp van 
17 landschapstypen is de opbouw van het land
schap voor Noord-Nederland omschreven. 
Landschapstypen die in het oostelijk deel van de 
gemeente voorkomen zijn het landschap van de 
zandgronden van de overige Iage delen, van de 
veenontginningen, van de oude kleipolders en van 
de veengronden van noord-Groningen. Het trace 
loopt door het landschap van de oude kleipolders 
en van de veenontginningen. 

De hier opgenomen beschrijving is hoofdzakelijk 
gabaseerd op het Bestemmingsplan buitengebied 
van juni 1988, het Plan herinrichting deelgebied 
Oude Veenkoloniän (oktober 1988), de topogra
fische kaart, luchtfoto's en terreinbezoeken. 

5.8.1.2. Landschap 

Ruimtelijke opbouw 
De karakteristieke eigenschappen van het land
schap zijn: 
• in het noordelijk deel open landschap met 

weinig bebouwing 
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• in het zuidelijk deel min of meer gasloten 
bebouwingslinten in een open landschap met 
strokenverkaveling 

Het landschap is gevormd o.a door een ijstijd (het 
Riss-glaciaal) waarbij onder invloed van de grond
morene keileem is ontstaan. Zandverstuivingen in 
de Eems-tijd zorgden voor heuvelachtige zandge
bieden. Op een dergelijke zandrug is het dorp 
Meeden gebouwd. ln de periode erna ontstond het 
veen en de kleigronden. Vooral in het noorden van 
de gemeente is klei afgezet. Eerst door de Eems 
(de zgn. Eemsklei) en in de late middeleeuwen door 
inbraak van de Eems-Dollardboezem. Het inbraak
gebied van de Dollard, is in een aantal stappen 
weer ingepolderd. Aan het wegenpatroon is de 
wijze van inpoldering te zien. Het landschap is 
open, er komt weinig bebouwing en beplanting 
voor. 
De occupatiegeschiedenis is globaal in twee fasen 
verlopen. De eerste bewoning vund waarschijnlijk 
plaats vanuit het noordoostelijk gelegen Eexta (ge
meente Scheemda). Deze eerste bewoners vestig
den zieh even ten noorden van de huldige Heere
weg langs de oude of Iage weg. Onder invloed van 
de bedreiging van de zee is de bewoningsas lang
zamerhand in zuidelijke richting opgeschoven naar 
hogere gronden. De wijze van occupatie uitte zieh 
in het typische verkavelingspatroon met opstrek
kende heerden vanaf de weg waaraan ook de boer
derijen waren gelegen. 
Het occupatieverloop van het ten zuiden van de 
huldige Heereweg gelegen veengebied is minder 
goed bekend. Vermoedelijk is het aanwezige veen 
door de inwoners van Meeden afgegraven en ge
bruikt als brandstof. 
De vrijkomende grond is naderhand als bouwgrond 
in gebruik genomen. Doordat in natte perioden het 
veenwater de door verstuiving gewonnen bouw
gronden onder water kwamen te staan werden 
zogenaamde veendijken aangelegd. Op deze wijze 
ontstonden de Beneden-Veensloten en Boven-Vee
nsloten. De woonbebouwing bestaat hier uit kleine 
landarbeiderswoningen en hier en daar een burger
woning. 
Meeden, Beneden-Veensloten en Boven-Veensloten 
vormen drie parallel gelegen bebouwingslinten. 
Daar tussen, loodrecht op de linten, liggen smalle 
kavels. Ook is er een groot aantal groensingels, 
waardoor open en besloten gebieden elkaar af
wisselen. 

Huidig grondgebruik 
Het grootste deel van het grondoppervlak is in ge
bruik als agrarisch gebied. Het aandeel akkerbouw
bedrijven bedraagt 50.75% van het totaal aantal 
agrarische bedrijven. Daarnaast is ook het aandeel 
rundveebedrijven aanzienlijk. Ook de intensieve 
veehouderijbedrijven en open grond-tuinbouw
bedrijven komen hier voor. Er wordt een toename 
verwacht van het aandeel suikerbieten en snijmais 
en een daling van het aandeel granen en aard
appelen. 
Naast agrarisch grondgebruik vindt aardgas- en 
zandwinning plaats. 



Cultuurhistorlsche aspecten 
Het natuurlijk gevormde landschap is na de middel
eeuwen steeds meer door de mens gevormd. Eerst 
waren er de bedijkingen en recenter heeft er herin
richting plaatsgevonden. 
ln de gemeente is een aantal cultuurhistorische 
waarden aanwezig. ln het noorden ligt de Dollard 
zeeboezem, alsmede de zeedijken. Langs de zee
dijken liggen oude watergangen die in 1850 reeds 
aanwezig waren. T en zuiden van de bewoningsas 
Meeden liggen de veendijken. 

Natuurwetenschappelijke aspecten 
Oe vegetatie in het buitengebled is sterk bepaald 
door het agrarisch gebruik en de rullverkavelings
werkzaamheden. 
Er komen relatief weinig waardevolle elementen 
voor. Met betrekking tot de aanwezige beplantingen 
van enig formaat gaat het vrijwel steeds om relatief 
jonge beplantingen zoals die rond de gaslokatie ten 
oosten van Noordbroek en een veen-naaldbosje. 
Oaarnaast kan het vegetatiekundige belang van de 
huldige zandwinning ten westen van Uiterburen in 
de toekomst nog toenemen. 
Beplantingen komen verder vooral voor aan de 
bebouwing van Noord- en Zuidbroek. ln het agra
risch gebied zijn vooral van belang de aanwezige 
beplantingen op erven, rond gaslokaites, over
hoekjes, bos e.d. Tenslotte kunnen wegbarmen en 
slootkanten, afhankelijk van het beheersregime, 
vegetatiekundig van belang zijn. 
Op de akkers en graslanden komen weinig soorten 
vogels voor. Oe zandafgraving bij Zuidbroek zijn 
vooral van belang omdat ze de soortenrijkdom van 
het overigens wat vogels betraft homogene gebied 
vergroten. 

5.8.1.3. Beleid 

• Aangezien het gebied recentelijk is aangepast in 
het kader van de ruilverkaveling Meeden
Scheemda, kan worden gesproken van een uit 
agrarisch oogpunt gunstige situatie. Oe huldige 
landbouwkundige situatie geeft aan dat groot
schalige ontwikkelingen en verandaringen niet 
meer zijn te verwachten. Het bestemmingsplan 
zal dan ook primair ruimte moeten bieden voor 
de nu aanwezige bedrijven. Een en ander houdt 
in dat voldoende bouwmogelijkheden moeten 
worden gegeven voor schuren, silo's, 
windmolans e.d. Nieuwe agrarische bedrijven 
zijn slechts mogelijk aan het zuidelijk deel van 
de Meenteweg. Oe ontwikkeling van vere
delingsbedrijven dient mogelijk te blijven waarbij 
echter rekening dient te worden gehouden met 
andere bestemmingen (natuur, wonen). 

• Het beleid ten aanzien van natuur en landschap 
is erop gericht bestaande waarden en ken
merken te handhaven. Oit houdt in dat de ten 
zuiden van het dorp Meeden gelegen groen
elementen in de vorm van singels en bebossing 
worden bestemd. Ooor het Ieggen van een 
positieve woonbestemming is de afwisseling 
welke wordt bevorderd door de erfbeplanting bij 
de woningen, eveneens gegarandeerd. 
Het noordelijk van de Heereweg gelegen gebied 
biedt behoudens de in het kader van de ruil-
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verkaveling aangebrachte beplanting weinig aan
knopingspunten meer voor het aanbrengen c.q. 
herstellen van landschappelijke elementen. 

Oe in het noord-oostelijk gedeelte van de ge
meente gelegen watergang, welke de grens met 
de gemeente Scheemda vormt, is uit cultuurhis
torische overwegingen aangegeven met bestern
ming water, en dient in deze vorm gehandhaafd 
te blijven. 

5.8.2. 

5.8.2.1. 

TRACEBESCHRIJVING EN 
TRACEvERANlWOORDING 

l andschap 

Het trace is binnen de gemeente over de gehele 
langte gebundeld met bestaande hoogspannings
lijnen. Hierdoor wordt versnippering van het gebied 
door de aanleg van de hoogspanningslijn zoveel 
mogelijk beperkt. Tot de Heereweg loopt het trace 
als zelfstandlg element door het landschap, slechts 
gebundeld met de bestaande hoogspanningslijn. 
Ooor de bovenlokale betekenis van de hoogspan
ningslijnen onderscheiden deze zieh duidelijk van 
het lokale patroon van het landschap. Oit draagt 
tevens bij aan de herkenbaarheid van het historisch 
perspectief van het landschap. Oaarbij verwijst het 
lokale patroon naar de oorspronkelijke wijze van 
ontginning en de geleidelijke ontwikkeling van het 
landschap. Oe hoogspanningslijnen zijn hier als het 
ware los overheen gelegd. 
Vlak voor de Heereweg maakt het trace een knik. 
Door het samenvallen van de knik in het trace en 
het passeren van de lintbebouwing, ontstaat op dit 
punt ee directere relatie tussen het trace en het 
lokale landschap. 
Het trace gaat verder naar het trafostation. Oit is een 
bijzonder punt: hoogspanningslijnen uit verschilien
de richtingen komen hier bij elkaar. Er ontstaat als 
het ware een knooppunt van hoogspanningslijnen. 
Mede daardoor vormt het trafostation met bijbeho
rende beplanting, een markant punt in het land
schap. Het trace verlaat het trafostation in zuid
oostelijke richting. Op de hoogte van de gemeente
grens maakt het trace opnieuw een knik en gaat in 
zuidelijke richting verder, in dezelfde richting als de 
kavels. Het passeert de Veenslootweg, met beplan
ting aan weerszijden van de weg. Voor het deel van 
het trace ten zuiden van de Heereweg kan over het 
geheel gesteld worden, dat door het raJatief grote 
aantal knikken in het trace de continu'1leit van het 
trace minder goed herkenbaar is. ln plaats van zelf
standigheid ten opzichte van de lokale patronen ls 
hier eerder sprake van onderlinge beTnvloeding. 

5.8.2.2. Beleid 

ln het zuiden is het bestemmingsplan van de 
voormalige gemeente Meeden van kracht. Bijna het 
hele trace loopt over een gebied met de bestem
ming agrarische cultuurgrond, onbebouwd. Oe 
gronden zijn bestemd voor grasland, akkerbouw- en 
tuinbouwgronden, kwekerijen en bosbouw. ln het 
'open gebied' (ten noorden van Meeden) zijn 
houtteelt, boomkwekerijen en boomgaarden niet 



toegestaan. Wel toegestaan zijn bouwwerken ten 
behoeve van nutsvoorzieningen, de waterbe
heersing, verkeer, transport- en energieleidingen. 
T en zuiden van het transformeerstation zijn gronden 
bestemd tot "beplanting". Het trace van de 
bestaande 110 kV-Iijn, die zal worden afgebroken, 
overkruist deze bestemming. Het trace voor de 
380/110 kV-lijn ten oosten van de bestaande lijn 
overkruist alleen de uiterse oostpunt van de 
bestemming. De bestemming "transformator- en 
verdeelstation" is niet groot genoeg om de 
uitbreiding ten behoeve van de 380 kV-Iijn te 
herbergen. 
Het trace doorsnijdt twee stroken die in het Herin
richtingsplan van Oost-Groningen en de Gronings
Drentse veenkoloniän worden aangeduid als te 
handhaven boom- of bermbeplanting en te handha
ven bos. 
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5.9. GEMEENTE VEENDAM 

5.9.1. BESCHRIJVING HUlDIGE SITUATIE 

5.9.1.1. Algemeen 

Oe gemeente Veendam ligt in Oost-Groningen en 
telt ruim 28.000 inwoners. Het gemeentelijk grond
gebied heeft een oppervlakte van 8.000 ha. Tot de 
gemeente behoren, naast de kernen Veendam en 
Wildervank, de linten Borgercompagnie, Bareveld, 

•· Ommelanderwijk, Zuidwending, en Wildervankster
dallen. 
Ooor het grondgebied van de gemeente loopt een 
goederenspoorlijn en een hoogspanningsleiding. Oe 
tracEl-strook is 70 meter breed en komt aan de 
noordzijde de gemeente binnen. Oaar loopt het 
langs de oostgrens van de gemeente en verlaat op 
de hoogte van Nieuwe Pekela (net buiten de ge
meente) het gebied. 
Het grondgebied van de gemeente Veendam maakt 
onderdeel uit van het Herinrichtingsgebied Oost
Groningen en Gronings-Orentse veenkoloniän en 
daarbinnen van de deelgebieden Oude veenkolo
niän. 

ln het kader van de tracering van de hoogspan
ningslijn tussen Zwolle en de Eemshaven is een 
landschapsonderzoek uitgevoerd waarin een inde
ling in landschapstypen is gemaakt. Met behulp van 
17 landschapstypen is de opbouw van het land
schap voor Noord-Nederland omschreven. 
Het gemeentelijk gebied hoort grotendeels tot het 
landschap van de veenontginningen. Oaarnaast 
komt het landschap van de zandgronden van de 
overige Iage delen voor en, in zeer geringe mate, 
het landschap van de veengronden van noord
Groningen. Het trace van de hoogspanningslijn 
doorsnijdt het landschap van de veenontginningen 
en van de zandgronden van de overige Iage delen. 
Het trace is gebundeld met de bestaande hoog
spanningslijn. 

Oe hier opgenomen beschrijving is hoofdzakelijk 
gabaseerd op het Bestemmingsplan buitengebied 
van mei 1988, het plan herinrichting Oost-Groningen 
ende Gronings-Orentse veenkoloniän (oktober 
1988), de topografische kaart, luchtfoto's en terrein
bezoeken. 

5.9.1.2. Landschap 

Ruimtelijke opbouw 
Oe karakteristieke eigenschappen van het 
landschap zijn: 
• lineaire massa's (linten) omgeven door open 

ruimten 
• de opstrekkende verkaveling is van belang voor 

de gerichtheid van de open ruimte op het lint 
• sterk contrast tussen de relatieve beslotenheid 

van het lint en de openheid daarbuiten. 

Oe gemeente Veendam ligt op de plaats waar zieh 
vroeger een groot hoogveengebied uitstrekte. Oat 
hoogveengebied werd aan de westkant begrensd 
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door de Hunze, aan de oostkant door het land
schap van Westerwolde en aan de noordkant door 
het lint van Slochteren en uitlopers van Ool
lardinbraken. 

Aan de zuidkant strakte het veengebied zieh uit tot 
ver buiten de invloedssfeer van Veendam. 
Het hoogveengebied is op systematische wijze ont
gonnen. Vanuit ontginningsassen is het land in cul
tuur gebracht. Oaarbij is de bebouwing langs de 
ontginningsas (weg of weg plus kanaal) geplaatst. 
Achter de bebouwing liggen Ianggerakte kavels, 
vaak loodrecht op de ontginningsas. Op deze wijze 
is een kenmerkend patroon ontstaan van min of 
meer gasloten bebouwingslinten in een open land
schap. 
Oe maat van de open ruimte is daarbij over het 
algemeen zo groot, dat de diverse linten op een zo
danige afstand van elkaar liggen dat zij in het 
landschap niet meer als begrenzing werken. Er is 
sprake van een stark contrast tussen de relatieve 
beslotenheid van het lint en de openheid daarbui
ten. Oe opstrekkende verkaveling is van belang 
voor de gerichtheid van de open ruimte op het lint. 

Huidig grondgebruik 
Nagenoeg het hele plangebied is agrarisch gebied. 
ln de gemeente Veendam is ruim 5.500 ha cultuur
grond aanwezig. Bijna 90% hiervan wordt gebruikt 
voor akkerbouw. Oe rest is voor het grootste deel 
grasland. Ongeveer de helft van het bouwland 
worgt gebruikt voor de teelt van fabrieksaard
appelen. 
Daarnaast is de laatste 15 jaar verbouw van suiker
bieten toegenomen en de graanproductie afgeno
men. lntensievering heeft plaatsgevonden bij 
melkveehouderijen. Oaarnaast zijn er nog niet
grondgebonden veehouderijen, dit zijn bedrijven 
met varkens, pluimvee of mestkalveren. Zij komen 
voornamelijk voor in de linten van Zuidwending, 
Wildervanksterdallen en het Oosterdiep te Wilder
vank. 
Het aantal agrarische bedrijven is gedaald. Hierdoor 
is de gemiddelde bedrijfsgrootte toegenomen. 

Cultuurhistorische aspecten 
Cultuurhistorische objecten in het gebied zijn, naast 
in zijn algemeenheid de ruimtelijke opbouw {linten, 
opstrekkende verkaveling), de kanalen met de bij
behorende werken of gebouwen (bruggen, sluizen, 
sluiswachterswoningen en dergelijke). 
Het Ooster- en Westerdiep is een van de weinige 
nog aanwezige dubbelkanaalstelsels. Oe kanalen 
bepalen, samen met het Stadskanaal, de hoofd
structuur van de Veenkoloniän. 
Verder komen in het buitengebied een aantal vuur
steenvlndplaatsen voor. 

Natuurwetenschappelijke aspecten 
Ooor de turfwinning gevolgd door agrarische 
produktie, heeft het hele gebied een productie doel 
gekregen. Een natuurlijke ontwikkeling is beperkt 
gebleven tot barmen, overgeschoten hoekjes van 
erven, begraafplaatsen en dergelijke. Een natuurlijke 
ontwikkeling in de kanalen is lang verhinderd ge
weest door starke verontreinigingen; de verbe
taringen die inmiddels hebben plaatsgevonden 



hebben plaatselijk geleid tot een interessante flora 
en fauna. 
Vanaf 1977 komen incidentele maldingen voor van 
grote aantallen rietganzen gedurende de winter
periode. Zij overwinteren in het Dollargebied en 
gebruiken (onder meer) het Oost-Groningse akker
bouwgebied als fourageerplaats. De voornaamste 
voedselbron van de rietganzen wordt gevormd door 
oogstresten (aardappelen en suikerbieten), gras en 
wintergraan. 

5.9.1.3. Beleid 

• Met landbouw als belangrijkste produk
tiefactor in dit gebied wordt dan ook ver
dere ontwikkeling van de landbouw als 
uitgangspunt gehanteerd. Binnen de bouw
stroken van de agrarische en gemengde 
bedrijven en binnen een deelgebied van 
circa 5 km' is vrije vestiging van agrarische 
bedrijven toegestaan. 

• Het beleid is er op gericht om de gebieden 
buiten de linten in principe zo open mogelijk 
te houden. 
De linten Zuidwending en Ommelanderwijk 
hebben een diversiteit aan functies, maar 
vorman geen afgebakende eenheid. Het 
beleid zal hier worden afgestemd op een 
proces van verandering. Dit moet echter 
begrensd worden, vanwege mogelijke 
bedreiging van andere gebieden, de mate 
van hinder ten opzichte van de aanwezige 
woningen en de capaciteit van het ontslui
tingssysteem. 

• ln het streekplan Groningen en het structuur
schema Buisleidingen worden gronden ge
reserveerd voor toekomstige leidingen, met 
als doel te komen tot bundeling van buis
leidingen. Deze leidingenstroken zijn 
overgenomen in het bestemmingsplan. Met 
deze bestemming wordt voorkomen dat de 
toekomstige invulling gefrustreerd wordt 
door bouw- of inrichtingsprocessen. 

5.9.2. TRACEBESCHRIJVING EN 
TRACEvERANTWOORDING 

5.9.2.1.landschap 

Het trace komt aan de noordzijde het grondgebied 
van de gemeente Veendam binnen en loopt van 
daar in zuidelijke richting. Het traoe is over de 
gebundeld met een bestaande hoogspanningslijn. 
Hierdoor wordt, zeker na amovering van deze 
bestaande 110 kV lijn versnippering van het 
landelijk gebied zoveel mogelijk beperkt. 
Doordat het trace binnen de gemeente Veendam 
steeds parallel aan of loodrecht op de kavelrichting 
ligt en bovendien is gesitueerd tegen de rand waar 
de kavelrichting veranderd, is hier geen sprake van 
een duidelijke zelfstandigheid van de lijn ten 
opzichte van het lokale patroon. Het lokale patroon 
beinvloedt het traceverloop en omgekeerd acean
tueerd het traceverloop het landschap. Dit is ook 
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het geval bij de knik in het trace op de hoogte van 
Zuidwending. 
Elementen die doorsneden worden zijn twee land
wegen in de potder en de weg door Zuidwending. 
Na de knik gaat het trace verder in zuidwestelijke 
richting. Ook hier hebben de kavels dezelfde rich
ting als het trace. De kavels direct ten zuidoosten 
van het trace staan er loodrecht op. Het trace volgt 
de gemeente grens en verlaat de gemeente ter 
hoogte van de Zoutweg, waar een knik in het trace 
aanwezig is. 
Het karakter van het trace sluit aan bij het 
grootschalig agrarisch gebied. Het gelijkmatige 
ritme van de masten accentueert de wijdsheid van 
het landschap. De grote maten van het landschap 
worden door de regelmaat van de masten bijna 
meetbaar gemaakt. 

Bij de tracering van de nieuwe 380/110 kV 
combinatie lijn is rekening gehouden met de in het 
gebied aanwezige zoutwinputten. Dit heeft ertoe 
geleid dat het trace niet over de gehele tengte aan 
dezelfde zijde van de bestaande 110 kV lijn is 
gesitueerd, waardoor twee kruisingen noodzakelijk 
zijn. Deze kruisen zullen zodanig worden 
vormgegeven dat na afbraak van de 110 kV lijn er 
niets meer van te zien is. 

5.9.2.2. Beleid 

Het trace gaat bijna geheel door gebied met een 
agrarische bestemming. Het trace loopt net langs 
het lint Zuidwending, dat aangeduid is als 
'bouwstrook'. 
Het agrarisch gebied is bedoeld voor cultuurgrond 
en agrarische bedrijven welke alleen binnen bebou
wingsvlakken en bouwstroken mogen worden ge
vestigd. ln het gebied van 'vrije vestiging' mag ook 
buiten de bebouwingsvlakken worden gebouwd. 
Het trace doorsnijdt enkele stroken waar, volgens 
het herinrichtingsplan te handhaven boom- of 
bermbeplanting aanwezig zijn. Dit betreft onder 
andere de beplanting langs het lint Zuidwending. 

I 
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5.10. GEMEENTE NIEUWE PEKELA 

5.10.1. BESCHRIJVING HUlDIGE SITUATIE 

5.10.1.1. Algemeen 

Oe gemeente Nieuwe Pekela ligt in Oost-Groningen 
en heeft ruim 5.000 inwoners. Het grondgebied van 
de gemeente Nieuwe Pekela beslaat 3.140 ha 
Nieuwe Pekela omvat naast de kern Nieuwe Pekela. 

, de lintbebouwingen Oude Pekela en Noorder- en 
· Zuiderkolonie. ln de gemeente Nieuwe Pekela Hg

gen een hoogspanningslijn, een windmalen en een 
aantal fabrieken. 
Het trace kamt in het noorden de gemeente binnen 
(ten westen van Nieuwe Pekela), loopt vandaar 2,5 
km in zuidelijke richting. Ter plaatse van de lintbe
bouwing van Nieuwe Pekela buigt het af in zuidoos
telijke richting en doorsnijdt dan de lintbebouwing. 
Het grondgebied van de gemeente Nieuwe Pekela 
maakt onderdeel uit van het herinrinchtingsgebied 
Oost-Groningen en de Gronings-Drentse veenkolo
niän en daarbinnen van het deelgebied Pekela's. 

ln het kader van de tracering van de hoogspan
ningslijn tussen Zwolle en de Eemshaven is een 
landschapsonderzoek uitgevoerd waarin een inde
ling in landschapstypen is gemaakt. Met behulp van 
17 landschapstypen is de opbouw van het land
schap voor Noord-Nederland omschreven. 
Het grondgebied van de gemeente Nieuwe Pekela 
is geheel gelegen in de veenkolonien en behoort tot 
het landschap van de veenontginningen. 
Het trace is binnen de gemeente ruim 6,5 km lang 
en loopt ongeveer parallel aan de bestaande 110 
kV-hoogspanningslijn. 

Oe hier opgenomen beschrijving is hoofdzakelijk 
gabaseerd op het Bestemmingsplan buitengebied 
van augustus 1989, het herinrichtingsplan Oost
Groningen en de Gronings-Drentse veenkolonien 
(oktober 1985), de topografische kaart, luchtfoto's 
en terreinbezoeken. 

5.10.1 .2. Landschap 

Ruimtelijke opbouw 
Oe karakteristieke eigenschappen van het land
schap zijn: 
• open landschap met daarin gesloten lint van be

bouwing 
• rationeel ontginningspatroon; grootschaligheid 

en rechtlijnigheid overheersen in kavelpatroon 
• bebouwing langs Pekeler Hoofddiep met 

onregelmatige rooilijn. 

Het landschap heeft een zeer open karakter met 
daarin, en in centrast daarmee, een min of meer 
gasloten lint van bebouwing. Dit beeld is typerend 
voor het landschap van de veenontginningen. ln het 
open landschap overheersen grootschaligheid en 
rechtlijnigheid. Binnen h"'t bebouwingslint is het 
beeld gevarieerd. 
Het gebied is ontgonnen vanuit het Pekeler Hoofd
diep. Daarbij is aan weerszijde van dit kanaal be-
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bouwing geplaatst. Het achterllggende land is ont
gonnen volgens een rationeel patroon van diepe, 
smalle kavels. Daartussen zijn wijken aangelegd ten 
behoeve van de ontwatering. 
Oe kavelrichting en de wijken staan alleen ten noor
den van het Hoofddiep, tussen Oude en Nieuwe 
Pekela, loadrecht op het Pakeier Hoofddiep. 
ln het overige gedeelte van het gebied staan de 
wijken scheef op het Hoofddiep. Op deze plaatsen 
staan ook veel boerderijen scheef ten opzichte van 
het Hoofddiep. 

Later heeft in het bebouwingslint een proces van 
verdichting plaats gevonden. Oe deels schuin op de 
hoofdas geplaatste boerderijen, kerken, fabrieken, 
winkals en landarbeiderswoningen vorman een 
slingerende rooi lijn. 
Sommige bebouwingselementen zijn typerend voor 
de streek door ouderdom, gaafheid en zeldzaam
heid. 
Oe lengte van de kavels en de wijken is onregel
matig en is bepaald door de ligging van de kerspel
' marke- en gerneentegrenzen ten tijde van de ont
ginning. Deze grenzen, oorspronkelijk min of meer 
willekeurig getrokken lijnen kamen nu op de topo
grafische kaart in het landschap tot uiting als 
begrenzing van de ontglnnlngen. Oe zwet- en 
dwarssloten zijn vrijwel overal verdwenen. Echter ten 
zuiden van Nieuwe Pekela, zijn er relatief veel 
bewaard gebleven, waardoor daar het oorspronkeli
jke karakter van het veenontginningslandschap 
enigszins behouden is. Naast de wijziging van de 
ontginningsstructuur door het dempen van wijken, 
kamen verscheidene wegen en watergangen voor, 
die contrasteren met het oorspronkelijke ontgin
ningspatroon. 

Beplanting in het buitengebied is over het algemeen 
ondergeschikt in het landschapsbeeld en kamt in 
enige omvang alleen voor langs wijken, rondom de 
zandwinplaats in Nieuwe Pekela en langs enkele 
lanen en wegen. 

Huidig grondgebruik 
Nagenoeg het hele gemeentelijk grondgebied (met 
uitzondering van de lintbebouwing) is voor 
agrarische doeleinden in gebruik. Binnen de 
landbouw is de akkerbouw het belangrijkste, met 
name de (fabrieks)aardappelteelt. Oe akkerbouw 
vormt met 82% van de als cultuurgrond in gebruik 
zijnde gronden verreweg de belangrijkste produk
tietak. 
Oe gemiddelde bedrijfsgrootte van alle landbouw
bedrijven is gestegen in de periode 1978-1982. 
Deze toename ging gepaard met schaalvergroting, 
een vermindering van het aantal kleine bedrijven en 
een toename van de grote bedrijven. 
Naast de akkerbouwbedrijven zijn er nog enkele 
bedrijven met intensieve veehouderij (op voormalige 
akkerbouwbedrijven), rundveehouderijen (laatste 
jaren toename aantal en grootte van de bedrijven) 
en tuinbouwbedrijven (voornamelijk boomkweke
rijen). 

Cultuurhistorische aspecten 
Het gebied kent een zeer oude bewoningsgeschie
denis. Onder het veen ligt een dekzandlandschap 
dat intensief door de mensen in de middensteentijd 
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(mesolithicum, in Noord-Nederland ca. 8000-3200 
voor Christus), maar waarschijnlijk ook al in de 
laatste fase van de oude steentijd (paleolithicum ca 
10.()()()..8.000 voor Christus) is gebruikt. ln toene
mende mate kamen daarover gegevens beschik
baar. ln het deelgebied de Pekela's is inmiddels en 
aantal vindplaatsen van bewerkte vuurstenen en 
haardplaatsen (kampementen) bekend geworden. 
Oe grote georganiseerde en systematische veenont
ginning van de hoofdmassa van het veen kamt pas 
nahet jaar 1600 op gang en resulteerde uiteindelijk 
in een strakke structuur van kanalen, monden, 
diepen, wijken en zwetsloten. Het geheel in hand
kracht ontgonnen landschap is in hoofdstructuur 
nog herkenbaar aanwezig. 

Natuurwetenschappelijke aspecten 
Het gebied is arm aan natuurwaarden. Van actueel 
belang zijn slechts moerasbosachtige vegetaties op 
enkele plekken langs de Poortmanswijk. Oaarnaast 
zijn min of meer natuurlijke vegetaties en daarop 
aangewezen dierlijk leven verspreid over het gebied 
terug te vinden in de wijken en plaatselijk in barmen 
langs wegen. Een geomortologisch element van be
tekenis in de zandopduiking tussen Alteveer en 
Nieuwe Pekela: "Pekeler Bergen·. 

5.10.1.3. Beleid 

• Er wordt uitgegaan van het handhaven van het 
cantrast tussen bestaande (lineaire) 
verdichtingen en het grootschalig open gebied 
daaromheen. Naast mogelijk door bos en 
beplanting te verdichten gebiedsdelen dienen 
dus open ruimten in stand te worden gehouden. 
Gebieden die in aanmerking kamen voor 
bosaanleg zijn met name landschapsbouw
gebieden en de omgeving en de omgeving van 
dorpskernen, lintbebouwing en infrastructurele 
werken als wegen en spoorlijnen. 

• Oe landbouwkundige ontwikkelingen worden in 
de komende jaren stark bepaald door de 
uitvoering van de herinrichting. Dit zal 
ondermeer betreffen herverkaveling van 
onroerende goederen en kavelinrichtingswerken. 

• ln verband met bedrijfsvergroting wordt met een 
toekomstige functieverandering van agrarische 
bedrijfsgebouwen rekening gehouden. 

• ln verband met opschuiving en boerderij verpla
atsing is een mogelijkheid opgenomen om te 
kamen tot vestiging van te verplaatsen 
agrarische bedrijfsbebouwing in het onbe
bouwde agrarische gebied. 

• Zowel de bestaande 110 kV-hoogspanningslijn 
als de geprojecteerde 220 kV-hoogspanningslijn, 
is als aanduiding op de bestemmingsplankaart 
opgenomen. 

• ln principe wordt geen verzwaring van de woon
functie in het buitengebied nagestreefd, echter in 
het bestemmingsplan zijn enige bouwmogelijk
heden opgenomen. 

• Het bestemmingsplan schept mogelijkheden 
voor de uitvoering van werken in het kader van 
het herinrichtingsplan Oe Pekela's. 
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5.10.2. 

5.10.2.1. 

TRACEBESCHRIJVING EN 
TRACEvERANTWOORDING 

Landschap 

Het trace ligt binnen de gemeente over de gehele 
lengte gebundeld met een bestaande hoogspan
ningslijn. Hierdoor wordt versnippering van het 
landschap zoveel mogelijk beperkt. Oe bundeling 
tussen het bestaande en geprojecteerde hoog
spanningslijn wordt duidelijk waarneembaar. 
Het eerste deel gaat het trace in zuidwestelijke 
richting. Na ca. 200 meter maakt het trace een knik 
en gaat in zuidelijke richting verder. Een belangrijk 
element dat gepasseerd wordt is de Ooorsneeweg, 
met daar langs aan de ene zijde een kanaal en aan 
de andere zijde beplanting. Op enige afstand van 
het trace staat ook bebouwing (onder andere ten 
behoeve van industrie) langs de Ooorsneeweg. 
Tot Nieuwe Pekela doorkruisen het trace en de 
bestaande hoogspanningslijn het lokale landschaps
patroon. Hierdoor ontstaat een duidelijk ender
scheid tussen het lokale patroon en het bovenlokale 
trace. Het trace en de bestaande hoogspanningslijn 
liggen als het ware los over het lokale patroon 
heen. Hierdoor wordt niet alleen het onderscheid 
lokaaljbovenlokaal herkenbaar, ook het historisch 
perspectief, waarbij het lokale patroon grotendeels 
gabaseerd is op de oorspronkelijke wijze van ont
ginning terwijl de bestaande hoogspanningslijn en 
het trace hier later over heen zijn gelegd, wordt 
versterkt. Het trace maakt een knik en doorsnijdt de 
lintbebouwing van Nieuwe Pekela. Vanaf hier volgen 
trace en bestaande hoogspanningslijn het lokale 
landschappelijke patroon, bepaald door Ianggerakte 
kavels met daartussen sloten en wegen. 
Na het passeren van Nieuw Pekela loopt het trace 
in dezelfde richting als de kavels, parallel aan de 
Tweede Ontsluitingsweg. Het passeert een weg 
dwars hierop (onbeplant) en verlaat bij het 
passeren, van de regionale weg, het grondgebied 
van de gemeente. Deze weg is aan twee zijden 
beplant met bomen. 
Zowel v66r als na Nieuwe Pekela sluit het karakter 
van de hoogspanningslijn aan bij het grootschalig 
agrarisch karakter van het landschap. Het gelijkmati
ge ritme van de masten met de daartussen hangen
de draden maakt het landschap bijna meetbaar. 

5.10.2.2. Beleid 

Voor het grootste deel, iets minder dan 6 km 
loopthet trace door onbebouwd agrarisch gebied. 
Een klein gedeelte loopt door of langs agrarisch 
gebied met archealogische waarden (zuidoosten). 
ln het zuidoosten gaat het trace langs een schiet
terrein. T en westen van het lint gaat het trace langs 
een vrijstaande woning en iets noordelijker langs 
een groenvoorziening. ln het gebied van het trace 
kamt verder geen bebouwing voor. 
Het onbebouwd agrarisch gebied is bestemd voor 
uitoefening van het agrarisch bedrijf. T oegestaan 
zijn bouwwerken watergangen en energievoorzienin
gen. ln het agrarisch gebied met archealogische 
waarden geldt hetzelfde met als aanvulling dat het 
gebied bestemd is voor het behoud van de archeo-



logische waarden. Bij de groenvoorzieningen, die 
zijn bestemd voor landschapsbouw, bosbouw, 
natuurontwikkeling en recreatie zijn toegestaan: 
bouwwerken, wandet- en fietspaden, beplantingen 
en energievoorzieningen. 
Het trace doorsnijdt zones waar bos aangebracht 
zal worden en zones met te handhaven boom- of 
bermbeplanting in het kader van de herinrichting. 
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5:11. GEMEENTESTADSKANAAL 

5.11.1. BESCHRIJVING HUlDIGE SITUATIE 

5.11.1.1. Algemeen 

Stadskanaal ligt in Oost-Groningen en telt circa 
33.000 inwoners. Oe oppervlal<te van de gemeente 
bedraagt bijna 12.000 ha Tot de gemeente behoren 
de kernen Stadskanaal, Stadskanaai-Noord, Ceres
dorp, Musselkanaal, Mussel, Kopstukken, Onstwed
de, Alteveen en Holte. Het gemeentelijk grondge
bied wordt doorkruist door een aantal waterwegen, 
namelljk het Stadskanaal, Pakeier Hoofddiep, Alte
veerkanaal, Pagediep, Musselkanaal, Mussei AA en 
het Mussei AA kanaal. Een hoogspanningslijn loopt 
door het gebied, alsmede een goederenspoorlijn. 
T evens ligt het vliegveld 'VIedder' binnen de 
gemeentegrenzen. Bovendien is er een kanaal in 
aanleg dat voor een groot deel parallel loopt aan de 
hoogspanningslijn (op ongeveer 40 m afstand). 
ln het noorden van de gemeente is in het kader van 
de ruilverkaveling Onstwedde het grondgebied 
herverkaveld. Tevens maakt de gemeente Stadska
naal deel uit van het deelgebied Kanaalstreek van 
het herinrichtingsgebied Oost-Groningen en de 
Gronings-Orentse veenkoloniän. 
Het trace kamt aan de noordwest zijde de gemeen
te binnen en doorkruist het gebied in zuidoostelijke 
richting. 
Het gebied behoort grotendeels tot het landschap 
van de veenontginningen. Het noordwestelijke deel 
van de gemeente maakt deel uit van het landschap 
van de zandgronden van de overige Iage delen. Het 
landschap langs de Mussei AA en het Pagediep be
haart tot het landschap van de veengronden uit de 
beekdalen. 

ln het kader van de tracering van de hoogspan
ningslijn tussen Zwolle en de Eemshaven is een 
landschapsonderzoek uitgevoerd waarin een inde
ling in landschapstypen is gemaakt. Met behulp van 
17 landschapstypen is de opbouw van het land
schap voor Noord-Nederland omschreven. 
Het trace ligt in hoofdzaak in het landschap van de 
veenontginningen en doorkruist voor een klein deel 
het landschap van de zandgronden van de overige 
Iage delen. Het trace is gebundeld met de bestaan
de hoogspanningslijn. 

Voor gegevens van de gemeente Stadskanaal is 
gebruik gemaakt van het bestemmingsplan buiten
gebied (december 1989), het herinrichtingsplan 
Oost-Groningen en de Gronings-Drentse veen
koloniän (april 1985), de topografische kaart, 
luchtfoto's en terreinbezoeken. 

5.11 .1.2. Landschap 

Ruimtelijke opbouw 
Oe karakteristieke eigenschappen van het gebied 
zijn: 
• open veenontginningslandschap met daarin ge

sloten bebouwingslinten; rationeel karakter 
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• van oorsprong kleinschallg cultuurlandschap in 
het Westerwoldse deel. 

Op basis van de ontstaanswijze en daarmee samen
hangend de huidige verschijningsvorm van het 
landschap, is onderscheid te maken tussen het 
veenkoloniale en het Westerwoldse deel. 
Het veenkoloniale deel is een veenontginnin
gslandschap. Vanuit ontginningsassen is het land in 
cultuur gebracht. Oaarbij is de bebouwing langs de 
ontginningsas (weg of weg plus kanaal) geplaatst. 
Achter de bebouwing liggen de Ianggerakte diepe 
kavels, loadrecht op de ontginningsas. Op deze 
wijze is een kenmerkend patroon ontstaan van min 
of meer gasloten bebouwingslinten in een open 
landschap. 
ln de dichtheid van de linten zijn een aantal grada
tiss te onderkennen, topend van in feite incidenteel 
voorkomende agrarische bebouwing tot vrijwel ge
sloten lintbebouwing. Agrarische en andere bebou
wing buiten de linten is een uitzondering. 
Het gebied is verkaveld met het doel een goed 
agrarisch produktiegebied te maken. Oe herverkave
ling heeft geresuiteerd in schaalvergroting, een 
duidelijke functiescheiding in het agrarisch gebied 
en een duidelijke tunetlernenging in de bebouwings
linten. 

Het Westerwoldse deel is een oud cultuurlandschap 
dat in zijn opbouw nog vrijwel helernaal gabaseerd 
is op de kleinschalige geomorfologische structuur, 
hoogte verschillen, bodemverschillen en afwatering 
bepalen in hoge mate de ligging van de vormen 
van grondgebruik. 
Oe geomorfologische structuur heeft na een eeu
wenlang gebruik als cultuurgrond geleid tot een 
aantal duidelijk van elkaar verschillende onderdelen. 
Het Westerwoldse deel is een tamelijk open gebied 
waarin grotere en kleinere concentraties voorkomen. 
Agrarische bedrijvigheid en wonen zijn de hoofd
functies in dit gebied. ln het gebied ten westen van 
Holte is de woontunctie sterk ovarheersend gewor
den en kamen agrarische bedrijven zeer verspreid 
voor. ln het gebied ten oosten van Onstwedde is 
het wonen minder ovarheersend en kamen ook een 
aantal duidelijke concentraties van boerderijen voor. 

Samenvattend kan gesteld worden dat er in Wester
weide sprake is van een verwevenheid van functies. 
Er is een samenhang tussen de agrarische bedrijfs
voering, de woontunctie, de recreatie de land
schapsstructuren, geomorfologie en dergelijke. 

Huidig grondgebruik 
Met uitzondering van enkele natuurgebieden, rec
reatieterreinen, wegen en dergelijke heeft het gehele 
plangebied een agrarische tunctie. ln de gemeente 
Stadskanaal is ongeveer 9.000 ha cultuurgrond aan
wezig. Ruim 85% hiervan wordt gebruikt voor akker
bouw, de rest hoofdzakelijk als grasland. Oe be
langrijkste akkerbouwproducten zijn fabrieksaard
appelen (48%}, granen en suikerbieten (Ieder 22%). 

Het aantal agrarische bedrijven is de laatste jaren 
gedaald. Oe gemiddelde oppervlakte cultuurgrond 
per bedrijf is echter toegenomen. Oe bedrijfsgrootte 
van akkerbouwbedrijven is klein in vergelijking met 
die in de rest van de provincie. ln de gemeente 
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Stadskanaal zijn voorts een aantal melkveebedrij
ven. Oe varkenshouderij vormt een belangrijke 
activiteit in Stadskanaal. Hier heeft de laatste jaren 
schaalvergroting plaatsgevonden. T enslotte zijn er 
nog intensieve veehouderijen, enkele pluimveehou
derijen en kalvermesterijen. Van al deze bedrijven 
zullen er naar verwachting slechts enkele overblijven 
gezien de normen voor een rendabei bedrijf. 

Cultuurhistorische aspecten 
Cuttuurhistorische objecten in het gebied zijn in zijn 
algemeenheid de ruimtelijke opbouw: de linten en 
de opstrekkkende verkaveling. Daarnaast is het 
Westerwoldse deel een oud Cultuurlandschap dat in 
zijn opbouw nog vrijwel helernaal gabaseerd is op 
de kleinschalige geomorfologische structuur, de 
hoogte verschillen, de bodemverschillen en de 
afwatering. 

Natuurwetenschappel ij ke aspecten 
Het veenontginningslandschap wordt gakenmerkt 
door een geringe variatie in natuurlijke omstan
digheden. Door het in cultuur brengen van deze 
gronden zijn in korte tijd het gehele hoogveen
moeras en de daaraan gekoppelde natuurweten
schappelijke waarden verdwenen. 
Het gebied de Veenhuizerstukken bestaat voor het 
grootste deel uit moeras en open water. Door het 
gebruik als vloeiveld heeft zieh hier een ruige 
vegetatie ontwikkeld. Oe vloeivelden worden niet 
meer gebruikt door de aardappelmeelfabriek waar
door zieh nu een rustig natuurlijk milieu kan ontwik
kelen. ln het gebied worden meer dan honderd 
vogelsoorten, waaronder ook zeldzame, aangetrof
fen. Voor het vogelbestand geldt dat schade teege
bracht kan worden door lawaai, visuele verstoring, 
verkleining van de oppervlakte en door ontsluiting 
waarvan onrust het gevolg is. Oe vegetatie is gevari
eerd wat veroorzaakt wordt door de afwisseling van 
water, opgeslibd land en zandopduikingen. 

ln het kader van de Herinrichting en het Land
schapsplan van de gemeente Stadskanaal wordt 
ondermeer gedacht aan een geheel nieuw aan te 
Ieggen Vledderbos ten noordoosten van de kern 
Stadskanaal. Voor het bos zal nog een uitgebreid 
bosbouwkundig plan gemaakt moeten worden, 
waarbij de recreatieve-, landschappelijke-, 
economische- en natuurwetenschappelijke belangen 
tegen elkaar afgewogen worden. 

ln het es- en beekdallandschap Westerwolde wordt 
een vrij grote variatie van natuurlijke omstan
digheden aangetroffen. Oe gevarieerde bodem
opbouw en waterhuishouding en het geleidelijke 
proces van het in cultuur brengen van de gronden 
in de afgelopen eeuwen gaven zeer gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een soor
tenrijke vegetatie en fauna Oe recente ontwik· 
kelingen, voornamelijk in het kader van de ruil
verkaveling Onstwedde, hebben voor het gebied in 
natuurwetenschappelijk opzicht tot verarming geleid. 

5.11.1.3. Beleid 

• Voor de ontwikkeling van de landbouw wordt 
enerzijds uitgegaan van geconcentreerde bebou
wing in het buitengebied (bestaande bedrijven) 
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en anderzijds wordt voor de gebruikers van de 
grond een zo flexibel mogelijke regefing gehan
teerd. 

• ln de waardevolle open essen en delen van beek
dalen wordt geen vestiging van nieuwe agrarische 
bedrijven toegestaan. 

• Oe uitbreiding van de hoogspanningslijn die loopt 
vanaf het trafostation onder Meeden in de richting 
van Ter Appel wordt binnen afzienbare tijd ver
wacht. Zowel vanwege de agrarische bedrijfs
voering als om landschappelijke redenen wordt 
gepleit voor vervanging van bestaande masten 
door grotere in plaats van dubbele masten. 

• Uitgangspunt voor het recreatief beleid is on
dermeer het bieden van voldoende recreatiem
ogelijkheden aan de lokale en regionale bevo
lking en het bevorderen van werkgelegenheid in 
de recreatieve sector. 

• Oe recreatieve bruikbaarheid van het landschap 
moet worden vergroot door bescherming van 
landschappelijke verschillen en de mogelijkheid 
tot aanleg van bossen, fietsroutes en vissteigers 
e.d. Deze plannen zijn samen met de Herinrich
ting ontwikkeld. 

• Bij Stadskanaal is het Vledderbos gapland dat 
een belangrijke functie zal hebben als uitloop
gebied voor de plaatselijke bevolking (Stads
kanaal, Vledderveen). Bij Musselkanaal, Ceres
dorp en Stadskanaal zijn eveneens bos- en groe
ngebieden geprojecteerd met een lokaal karakter. 

• ln het kader van de herinrichting zullen kavels en 
percelen vergroot worden. Verbetering van water
beheersing en van ontsluiting van agrarische 
gronden wordt verwacht Anders dan ruilverkave
ling moet Herinrichting ook aan andere sectoren 
nieuwe impulsen geven. 

• ln het kader van de Herinrichting is een land
schapsplan opgesteld. Het plan voor het deel
gebied Kanaalstreek voorziet in aankoop en ver
dere ontwikkeling van de Veenhuizer Stukken en 
in de aanleg van bosgebieden. 

5.11 .2. 

5.11.2.1. 

TRACEBESCHRIJVING EN 
TRACEvERANTWOORDING 

l andschap 

Het trace is binnen de gemeente over de gehele 
lengte gebundeld met een bestaande hoogspan
ningslijn. Hierdoor wordt, zeker na amovering van 
de bestaande 110 kV lijn, versnippering van het 
landschap zoveel mogelijk beperkt. Doordat het 
trace over een grote langte min of meer in dezelfde 
richting loopt (van Nieuwe Pekela tot de Kruisstraat, 
ca. 15 km) is hier sprake van een grote mate van 
continuiteit, waardoor een rustig beeld ontstaat. 
Het trace komt aan de westzijde het gebied van de 
gemeente binnen en loopt in zuidoostelijke richting. 
Het passeert de Alteveersterwegjkanaal. Deze weg 
is aan een zijde beplant. Er liggen verschillende 
boerderijen aan gekoppeld. Tussen de 
Alteveersterweg en de Zijdstukkerweg loopt het 
trace, over een lengte van ca 700 meter, in 
dezelfde richting als de kavels. Oe Zijdstukkerweg, 
met aan de zuidzijde een gesloten scherm van 
beplanting, wordt feodrecht overgestoken. Daarna 



doorkruist het trace een gebied van moeras en 
open water, met daar tussen bosschages. 
Tot aan de Kettingwijk varieert het lokale land
schapspatroon sterk, met name wat betreft de 
richting van de kavels. Het trace doorsnijdt het 
lokale patroon. Oaarbij worden op relatief korte 
afstand, verscheidene overgangen in kavelrichting 
en wegen die daar tussen liggen, loadrecht gepas
seerd. 
Vanaf het passeren van de Maarsinghwijk, met aan 
een zijde beplanting, komt het trace in een meer 
open landschap. Het loopt parallel aan het pas 
gereanseerde A.G. Wildervanckkanaal met 
daarlangs de S10. Elementen die gepasseerd 
worden zijn de Kettingwijk, aan een zijde beplant, 
en verschillende onbeplante wegen. Oe 
lintbebouwing van Vedderveen ligt op enkele 
handerden meters afstand van het trace. 
Het trace loopt parallel aan het kanaal. Tussen de 
Kettingwijk en de Kruisstraat is de bundeling tussen 
kanaal en hoogspanningslijn, mede door de open
heid van het landschap, zeer goed herkenbaar. Oe 
kavelrichting, wegen en sloten, van lokaal niveau, 
liggen loadrecht op het kanaal en de hoogspan
ningslijn van bovenlokaal niveau. 
Het karakter van de hoogspanningslijn sluit aan bij 
het grootschalig agrarisch landschap. Het gelijkma
tige ritme van de masten. 
Het trace passeert de Kruisstraat, waar langs 
bebouwing en beplanting staat. Het steekt de 
Mussei-Aa over en buigt daarna met het kanaal 
mee in zuidelijke richting. Het passeert het Mussei
Aa kanaal met aan weerszijden een dijk en verlaat 
bij de Grensweg het gemeentelljk grondgebied. 

5.11 .2.2. Beleid 

ln het bestemmingplan van de gemeente 
Stadskanaal is een trace voor een te realiseren 
hoogspanningsleiding aangegeven op de plaats 
waar op dit moment de 110 kV-hoogspanningslijn 
loopt. Omdat deze bestaande 110 kV-Iijn in tact 
moet blijven totdat de 380/110 kV-Iijn in gebruik kan 
worden genomen dient het bestemmingsplan te 
worden herzien om de bouw van de 380/110 kV-Iijn 
op een andere plek mogelijk te maken. 
Het trace loopt van noordwest naar zuidoost van 
door het plangebied, door het veenontginnings
gebied. Het bijna 12 km lange trace ligt ten oosten 
van Stadskanaal ten westen van Onstwedde, T er 
Maars, de Vledderveen en Mussel. 
Voor het grootste deel (8 km) ligt het trace op agra
risch gebied 1. Andere gebieden waar het trace 
doorheen loopt zijn natuurgebied (net ten noord
aasten van Stadskanaal en ten zuiden van Mussel) 
en het (geplande) bos tussen Vledderveen en 
Stadskanaal. 
Het agrarisch gebied 1 is bestemd voor cultuur
grond, agrarische bedrijven alsmede bouwwerken 
ten behoeve van de waterbeheersing, nutsvoor
zieningen en verkeer. ln de waardevolle open ge
bieden dient het open karakter te worden behouden 
enjof hersteld. Voor de overige gebieden binnen 
deze bestemming dient de opstrekkende verkave
lingsrichting te worden behouden. 
ln het natuurgebied staat het behoud, herstel en de 
opbouw van de landschappelijke en natuurlijke 
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waarden voorop. Er mogen geen gebouwen wor
den opgericht, alleen bouwwerken voor onderhoud 
en beheer, waterbeheersing, agrarisch medegebruik 
en erfafscheidingen zijn toegestaan. 
Het bos is bestemd voor houtteelt, behoud en her
stel en ontwikkeling van landschappelijke en natuur
lijke waarden en voor extensieve recreatie. Er mo
gen alleen gebouwen gerealiseerd worden voor on
derhoud en beheer. 
Het trace doorsnijdt een zone waar erfbeplanting 
extra gestimuleerd wordt, waar bos aanbracht zal 
worden en met te handhaven boom-, bermbeplan
ting en bos in het kader van de herinrichting. 

I 

I 

I 
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5.12. GEMEENTE VLAGTWEDDE 

5.12.1. BESCHRIJVING HUlDIGE SITUATIE 

5.12.1.1. Algemeen 

Vlagtwedde is de meest zuidelijk gelegen gemeente 
in de provincie Groningen. De gemeente heeft een 
oppervlak van 17.000 ha en telt ca 16.250 inwo
ners. Naast de grote kernen T er Apel en Vlagtwed
de, omvat de gemeente de kleine kernen Veele, 
Bourtange, Sellingen, Jipsingboermussel en Bur
gameester Beinsdorp. 
De belangrijkste elementen in de gemeente zijn: het 
Ruiten Aa-kanaal, dat van noord tot zuid de hele 
gemeente doorsnijdt, de rivier de Ruiten Aa die ten 
westen van het kanaal kronkalten het Ter Apel 
kanaal met de karakteristieke kanaaldorpen. Het 
trace van de 380 kV-hoogspanningslijn loopt in het 
uiterste westen van de gemeente. De geprojec
teerde hoogspanningslijn doorkruist Jipsingboer
mussel loadrecht en snijdt vervolgens de gemeente
grens met Stadskanaal. 

ln het kader van de tracering van de hoogspan
ningslijn tussen Zwolle en de Eemshaven is een 
landschapsonderzoek uitgevoerd waarin een in
deling in landschapstypen is gemaakt. Met behulp 
van 17 landschapstypen is de opbouw van het 
landschap voor Noord-Nederland omschreven. 
Binnen de gemeente komen het landschap van de 
zandgronden van de overige Iage delen, het 
landschap van de zandgronden uit de beekdalen, 
het landschap van de veengronden uit de 
beekdalen en het landschap van de veenont
ginningen voor. Het trace gaat van noord naar zuid 
door het landschap van de veenontginningen en 
het landschap van de zandgronden van de overige 
Iage delen. 

De hier opgenomen beschrijving is hoofdzakelijk 
gabaseerd op het bestemmingsplan •oe Unten· van 
november 1985, hat bestemmingsplan buitengebied 
van februari 1987, de topografische kaart, 
luchtfoto's en terreinbezoeken. 

5.12.1.2. Landschap 

Ruimtelijke opbouw 
De meest karakteristieke eigenschappen van het 
landschap zijn: 
• de kanaaldorpen 
• de opstrekkende strokenverkaveling loadrecht 

op de kanaaldorpen 
• de onregelmatige verkaveling in het dal van de 

Ruiten-Aa 

Het gebied rond Ter Apelkanaal is ontgonnen 
volgens het veenkoloniale ontginningssysteem. 
Kenmerkend voor dit gebied is (naast de 
aanwezigheid van het kanaal) het voorkomen van 
wijken, het regelmatige (blok-)verkavelingspatroon 
en de regelmatige situering van boerderijen, in 
kanaaldorpen. 
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Kanaaldorpen zijn ontstaan langs Mn of twee 
kanalen; een tweede kanaal werd soms gegraven 
met het oog op de belangen van de landbouw, die 
doorgaans volgde op de afgravingen. 
Aan een zijde van deze kanalen vestigden zieh de 
veen- en landarbeiders, handwerksHeden en 
rustende boeren, aan de overzijde werden op de 
kavels op regelmatige afstanden de boerderijen 
gebouwd. 
ln de loop der tijd ontstonden plaatselijk verdich
tingen in de bebouwingslinten, vooral in de omge
ving van kruisingen van (water-)wegen en bij brug
gen over het kanaal. 
Recentelijk is door demping van kanalen en wljken 
(vooral in de Drentse monden is dit het geval) een 
aantal kanaaldorpen van z'n meest wezenlijk ruimte
lijke elementen ontdaan, waardoor de cultuurhisto
rische betekenis van de nog gave kanaaldorpen re
latief nog belangrijker is geworden. 

Bebouwingsconcentraties komen vaak voor in de 
nabijheid van grotere kernen en - zoals reeds 
genoemd - bij kruisingen van wegen en bij bruggen. 
Voor de geprojecteerde hoogspanningslijn is met 
name de omgeving van het T er Apelkanaal van be
lang. 
Hat noordelijk deel van dit gebied is ter weerszijden 
van het Stads-Ter Apelkanaal duldelijk verschillend. 
Een zijde (Jipsingboermussel) heeft door de aan
wezigheid van vrijwel uitsluitend agrarische bebouw
ing een zeer open karakter en heeft voorts een af
wljkende kavelstructuur. Noordelijk van het lint staat 
het in het ruimtelijke beeld stark ovarheersende fa
briokscomplex van de Avebe. 
Aan de overzijde komt vrij geconcentreerde bebou
wing voor, waaronder een aantal winkels. Vooral in 
de omgeving waar het kanaal afbuigt in de richting 
T er Apel ls er sprake van een bebouwingsconcen
tratie. Dit manifesteert zieh enerzijds doordat hier in 
het lint een aantal voorzieningen geconcentreerd 
zijn, terwljl anderzijds dit ook tot uiting komt door 
het achter de lintbebouwing gelegen woonbuurtje 
(Avebeweg). 

Huidig grondgebruik 
ln de gemeente Vlagtwedde is het de akkerbouw 
die overheerst. De bouwlandpercelen zijn groot, 
recht en vlak. ln het oostelijk gedeelte kamen ook 
graslandpercelen voor en is enig reliäf zichtbaar. 
Opvallende elementen zijn de vullnisstortplaats aan 
de Schaalbergerweg en het fabriekscomplex van de 
AVEBE in Jipsingboermussel. Deze fabrieksgebou
wen fungaren als orientatiepunt in het gebied. Door 
het gebied loopt een hoogspanningslijn. Bij Ter 
Wisch staat een torensilo en ten zuidwesten van Ter 
Haar een molen. 

Cultuurhistorische aspecten 
Op grond van cultuurhistorie is de gemeente in een 
aantal verschillende landschapstypen in te delen: 
het stroomdal van de Ruiten-Aa waar het oude ont
ginningspatroon met onder andere essen, heut
wallen en reliet plaatselijk nog goed herkenbaar is, 
en de aan weerszijden van dit stroomdal gelegen 
heide- en veenontginningslandschappen. De nog 
gave kanaaldorpen in het veenontginningens
landschap zijn van cultuurhistorische waarden. 



Natuurwetenschappelljke aspecten 
Het gebied rond het stroomdal van de Ruiten-Aa 
wordt in het structuurschema natuur- en 
landschapsbehoud aangeduid als •grote land
schapseenheid". ln dergelijke gebieden zijn veel 
belangrijke waarden aanwezig: natuur, landbouw, 
eventueel landgoederen of nederzettingen, land
schap, enz. ln deze gebieden is met name de 
samenhang tussen de verschillende functies van 
belang. Daarnaast is het gebied 't Hebrecht aan
geduid als een voor ganzen belangrijk gebied. 

5.12.1.3. Beleid 

Gezien het karakter van de gemeente Vlagtwedde 
wordt aan de agrarische belangen in de plan. 
afweging een groot gewicht toegekend. 
Om dit uitgangspunt te kunnen realiseren worden 
werkzaamheden ten behoeve van de externe pro
duktie-omstandigheden (verbetering van ontsluiting, 
verkaveling, e.d.) mogelijk gemaakt in gebieden 
waar de landbouw-belangen domineren. Daarnaast 
zullen ruime mogelijkheden aanwezig zijn voor het 
oprichten van agrarische bedrijfsgebouwen; hierbij 
wordt uitgegaan van het principe van bouwpercelen. 
Oe bouwpercelen dienen voldoende groot te zijn 
zodat de in redelijkheid te verwachten uitbreidingen 
binnen de planperiode gerealiseerd kunnen worden. 

ln het beleid gericht op het landschap wordt ge
streefd naar verhoging van de kwaliteit van het land
schap, door middel van: 

het handhaven van de verschillende landschaps
typen en behoud van de specifieke kenmerken 
daarvan; met name in het stroomgebied van de 
Ruiten-Aa de bestaande (klein)schaligheid, het 
aanwezige relief verdichting en openheid aan 
weerszijden hiervan; 
het streven naar uitbreiding van het bosareaal. 

Wat de natuur betraft is het beleid gericht op: 
handhaving van bestaande natuurterreinen; 
uitbreiden van natuurterrein in het kader van de 
Herinrichting; 
handhaving van rust in gebieden waar dit moge
lijk en noodzakelijk is met het oog op (broed) 
vogels; 
het streven naar verweving van functies in geval 
meerdere belangen in het geding zijn (natuur, 
landschap, recreatie, enz.) 

5.12.2. TRACEBESCHRIJVING en 
TRACEvERANTWOORDING 

5.12.2.1. landschap 

Het trace doorsnijdt de gemeente aan de westzijde. 
Het komt de gemeente binnen ten noorden van het 
lintdorp Jipsingboermussel en snijdt de Jipsing
boertangeweg, het kanaal, de bebouwing en de 
Buwaldaweg. Omdat de bestaande 110 kV-Iijn pas 
kan worden afgebroken nadat de nieuwe 380/110 
kV-Iijn in bedrijf is genomen kan geen gebruik 
worden gemaakt van het trace van de 110 kV-Iijn. 
Aansluitend op de situatie in de ten noorden van 
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Vlagtwedde gelegen gemeente Stadskanaal, wordt 
de nieuwe lijn ook hier feitelijk gebundeld met de 
nieuwe S10. Bij de kruising met de lintbebouwing 
van Jipsingboermussel is het, na onderzoek van 
verschillende alternatieven en door zorgvuldige 
tracering mogelijk gebleken het aantal woningen in 
de zakelijk rechtstrook te beperken tot twee. 

5.12.2.2. Beleid 

Ten noorden van het Stad-Ter Apelkanaal is de 
grond bestemd als industrieterrein. 
T en zuiden van het kanaal is het gebied bestemd 
tot woningbouw en op de plaats waar het lint 
gekruist wordt, ligt de bestemming voor 
verzergende en ambachtelijke bedrijven. 

I 
I 

I 

I 
I 
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5.13. GEMEENTE ODOORN 

5.13.1 . BESCHRIJVING HUlDIGE SrTUATIE 

5.13.1.1 . Algemeen 

Oe gemeente Odoom ligt in het oosten van 
Orenthe, grenzend aan de provincie Groningen. Oe 
gemeente wordt doorsneden door de N34. langs 
het Musselkanaal en langs het Zuiderdiep ligt de 

, bebouwing van Tweede Exloermond en Valther-
• mond. Verder liggen in de gemeente de kernen 

Exloo, Odoorn, Valthe en Kleindijk. Oe gemeente 
heeft circa 12.000 inwoners en is 15.000 hectare 
groot. Oe hoogspanningslijn zal in het oosten van 
de gemeente lopen, grotendeels parallel aan de 
provinciale grens. 

ln het kader van de tracering van de hoogspan
ningslijn tussen Zwolle en de Eemshaven is een 
landschapsonderzoek uitgevoerd waarin een 
indeling in landschapstypen is gemaakt. Met behulp 
van 17 landschapstypen is de opbouw van het land
schap voor Noord-Nederland omschreven. 
Binnen de gemeente komen 4 landschapstypen 
voor, te weten: 

Landschap van de Hondsrug 
Landschap van de veenontginningen 
Landschap van het Hunzedal 
Landschap van de zandgronden van de overige 
Iage delen. 

Het trace doorsnijdt van noord naar zuid het land
schap van de zandgronden van de overige Iage 
delen en het landschap van de veenontginningen. 

Oe hier opgenomen beschrijving is hoofdzakelijk 
gabaseerd op de topografische kaart, luchtfoto's en 
terreinbezoeken. 

5.13.1.2. Landschap 

Oe meest karakteristieke kenmerken van het land
schap zijn: 
• de essen op de hoger gelegen zandgronden 
• de veenontginningen 
• de bosrijke gebieden. 

T en westen van de Hondsrug is de verkaveling on
regelmatig en treffen we het traditionsei be
woningspatroon met essen, gemeenschappelijke 
hooilanden en madelanden. 
Ten oosten van de Hondsrug liggen de nieuwe 
nederzettingen in te ontginnen gebieden. Ook is de 
Ianggerakte bebouwing langs de vaarten en wijken 
karakteristiek in dit gebied. 
Oe minst produktieve landbouwgronden zijn destijds 
bebost. 
Het heideveld Molenveld ligt tevens in de gemeente 
Odoorn. 

Huidig grondgebruik 
ln het buitengebied van de gemeente Odoorn is 
een van de belangrijkste tunetiss de landbouw. Er 
hebben zieh vele ontwikkelingen voorgedaan in de 
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agrarische sector. Een vermindering van de agra
rische beroepsbevolking, een toename van de ge
middelde bedrijtsgrootte. ln Odoorn is circa 90 % 
van de beschikbare cuttuurgrond in gebruik voor de 
akkerbouw. Oe rasterende 10% is grasland en tuin
bouwgrond. RuHverkaveling heeft plaatsgevonden 
waardoor de externe produktiefactoren verbeterden. 
Ook recreatie speett in Odoorn een belangrijke rol. 
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om recreatieve op
vanggebieden met recreatieve voorzieningen (onder 
andere het gebied Iands de Rijksweg 34 nabij 
Odoorn) en om uitbreiding van de accommodatie 
(ten noorden van Exloo en Odoornerveen). 
Andere belangrijke functies in de gemeente Odoorn 
zijn het vloeiveld van de Aardappelmeelfabriek te 
Nieuw Buinen en het waterwingebied in het 
Vattherbos. Het gebied ten noordoosten van Exloo 
is in gebruik voor de exploratie en exploitatie van 
deltstoffen (NAM en de Gasunie). 

5.13.2. TRACEBESCHRIJVING EN 
TRACEvERANTWOORDING 

Het trace komt aan de noordzijde de gemeente 
binnen vanuit Jipsingboermussel. Enkele honderden 
meters ten zuiden van de gemeentegrens worden 2 
agrarische bouwpercelen gekruist. Vervalgens gaat 
het trace in zuidelijke richting evenwijdig aan de 
gemeentegrens. Het trace ligt op circa 200 m ten 
westen van de achterkanten van een reeks 
boerderijen en kruist de aanwezige kavels min of 
meer loodrecht. 
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5.14. GEMEENTE EMMEN 

5.14.1. BESCHRIJVING HUlDIGE SITUATIE 

5.14.1.1. Algemeen 

Emmen is een grote gemeente met een oppervlak 
van 28.600 ha en een inwonertal van ca 92.323. 
Naast de stad Ernman liggen in de gemeente de 
kernen Zwartemeer, Borger Compascuum, Emmer
Compascuum, Klazinaveen, Nieuw-Oordrecht, 
Borger-Oosterveld, Erica, Amsterdamscheveld, 
Nieuw-Amsterdam en Borger. 
Oe belangrijkste infrastrudurele elementen zijn de 
N34 (Emmen-Coevorden), de N37 (Kiazinaveen
Hoogeveen) en de wateren de Verlengde Hoog
veensche Vaart en het Oranjekanaal. Het trace loopt 
met een boog rond de stad Emmen. Het grond
gebied van de gemeente Ernman ligt in het deel
gebied Emmen van het herinrichtingsgebled Oost
Groningen en de Gronings-Orentse veenkolonien. 

ln het kader van de tracering van de hoogspan
ningslijn tussen Zwolle en de Eemshaven is een 
landschapsonderzoek uitgevoerd waarin een in
deling in landschapstypen is gemaakt. Met behulp 
van 17 landschapstypen is de opbouw van het land
schap voor Noord-Nederland omschreven. 
Het trace gaat door het landschap van de veenont
ginningen, het landschap van de hoge venen, het 
landschap van de Hondsrug, het landschap van de 
veengronden uit de beekdalen en het landschap 
van de zandgronden van de overige Iage delen 
voor. 

Oe hier opgenomen beschrijving is hoofdzakelijk 
gabaseerd op het bestemmingsplan buitengebied 
van juli 1987, het herinrichtingsplan Oost-Groningen 
en de Gronings-Orentse veenkolonien (oktober 
1989), de topografische kaart, luchtfoto's en 
terreinbezoeken. 

5.14.1.2. Landschap 

Ruimtelijke opbouw 
Oe meest karakteristieke eigenschappen van het 
landschap zijn: 
• de Hondsrug, met een naar het oosten hellend 

vrij sterk relief, afwisselend grondgebruik, relatief 
gesloten 

• landschap van de veenontginningen, ovarwe
gend in agrarisch gebruik, rationale wijze van 
ontginnen, relatief open. 

Oe Hondsrug bestaat uit een hoge zandrug , welke 
met name aan de oostzijde vrij sterk afhelt. Oit deel 
van de gemeente kenmerkt zieh door een voor 
Orentse begrippen aanzienlijk hoogteverschil tot een 
maximum van ongeveer 15 meter ten opzichte van 
het veenkoloniale landschap. Het landschap is zeer 
gevarieerd; glooiende cultuurgronden en ontgin
ningsgronden die ovarwegend als landbouwgrond 
in gebruik zijn, worden afgewisseld met loofhout
bosjes enz. 
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Globaal ligt het randgebied van de Hondsrug op de 
lijn Weerdinge-Emmerschans, Barger-Oosterveld. 
Ernman zelf ligt op de Hondsrug. Binnen de direde 
omgeving van Emmen bevinden zieh verschillende 
bosgebieden. 

Ten oosten en zuiden van de Hondsrug bevindt 
zieh het landschap van de veenontginningen. Oit 
landschap was vroeger bedekt met laagveen. Het is 
vanuit ontginnings-assen en vanuit hoger gelegen 
gebieden (zandopduikingen, randen van de Honds
rug) ontgonnen. Oaarbij is het gebied opgedeeld in 
Ianggerakte kavels, welke ovarwegend in gebruik 
zijn voor akkerbouw. Oe tussenliggende sloten vor
man de kavalgrenzen en zorgen voor de afwatering. 
Het landschap is zeer open en heeft een rationaal 
karakter. Het onderscheidt zieh hierdoor duidelijk 
van de Hondsrug. 
Plaatselijk, onder andere op de overgang van de 
Hondsrug naar het landschap van de veenontgin
ningen, heeft zieh in het verJeden hoogveen ge
vormd. Hier bevinden zieh tegenwoordig nog anke
Je gebieden waarbinnen een grote afwisseling is van 
heide, loof- en naaldbos, grasland en ook hoog
veenrestanten. 

Huidig grondgebruik 
ln het buitengebied van de gemeente is het 
grondgebruik ovarwegend agrarisch. Oe ontwik
kelingen in de agrarische sector leiden tot een 
afname van het aantal bedrijven, terwijl de gemid
delde bedrijfsgrootte enigszins toeneemt. Wat de 
struduur van de agrarische bedrijven betraft zal de 
akkerbouw de belangrijkste bedrijfstak blijven en de 
rundveehouderij een randverschijnsel. Voor de in
tensieve veehouderij wordt een trage groei danwel 
afname van het aantal bedrijven verwacht 
Naast het agrarische grondgebruik komen ook na
tuurgebieden en bossen in de gemeente voor. 

Cultuurhlstorische aspecten 
Het terrein in Nieuw-Oordrecht ten noorden van de 
Heren-streek waar overblijfselen van een houten 
weg voorkomen is van cultuurhistorische betekenis. 

Natuurwetenschappelijke aspecten 
Het Oosterbos is een zeer jong bos aan de voet 
van de Hondsrug, aangelegd op hoogveen. 
Plaatselijk zijn hoogveengedeelten vanwege het 
natuurwetenschappelijk belang bestemd tot natuur
gebied. Oe aanplant bestaat uit diverse soorten loof
en naaldhout. Het is bosbouwkundig van belang in 
verband met de toekomstige houtproduktie, maar 
ook vanwege de ervaringen, die opgedaan kunnen 
worden met betrekking tot hoogveenbebossingen. 
Het geheel heeft voornamelijk een landschappelijke 
en recreatieve fundie (vooral in de toekomst). Oe 
wegen zijn aangelegd op een zandondergrond, zo
dat als het ware halle wegen zijn ontstaan. 
Het is potentieel van natuurwetenschappelijk be
lang, onder meer als rustgebied. ln de meest 
noordwestelijke hoek van het complex zijn archeo
logische waarden aanwezig. 



5.14.1.3. Beleid 

Oe belangrijkste doelstellingen van het 
bestemmingsplan kunnen als volgt worden 
samengevat: 
• een betere regeling van de agrarische 

bedrijfsbebouwing en het agrarisch 
grondgebruik; 

• de bescherming van natuurwetenschappelijk-, 
landschappelijk- en cultuurhistorisch waardevolle 
gebieden; 

• legalisatie van het overgrote deel van de 
aanwezige lintbebouwing en de verspreide 
woningen; 

• een planologische regeling van alle overige, 
reeds bestaande functies, in het buitengebied 
waarvoor thans een regeling ontbreekt; 

• een planologische regeling voor de verbinding 
tussen zuidoost Drenthe/RW34 en oostelijk 
GroningenjTer-Apel (SS), waarvan de 
tracestudie inmiddels is voltooid. 

Op het beleid ten aanzien van de bescherming van 
de lintbebouwing wordt veelal in aparte bestem
mingsplannen ingegaan. 
Oe planologische regeling is afgestemd op het 
behoud enjof herstel van de landschappelijke-, 
natuurwetenschappelijke- enjof cultuurhistorische 
waarden. ln de doeleinden-omschrijving is tevens 
rekening gehouden met mogelijkheden voor exten
sieve recreatie. Deze gebieden worden volgens het 
landschapsonderzoek van de gemeente Emmen 
hoog tot zeer hoog gewaardeerd. Met het oog 
daarop is een aanlegvergunning vereist voor de 
uitvoering van werken, te bescherming van de 
bodemopbouw, de ecologische samenhang en de 
eventuale cultuurhistorische waarden. 
ln het gemeentelijk beleid wordt uitgegaan van een 
meervoudige functievervulling van bossen, waarbij 
wordt gedacht aan houtproduktie en -oogst, na
tuurbehoud, openluchtrecreatie en landschapsvor
ming. Daarnaast wordt gewezen op cultuurhisto
rische, archeologische, natuur-wetenschappelijke en 
andere waarden, welke het bos in zieh heeft, dan 
wel kan versterken. 
ln het algemeen zijn natuurgebieden, bossen en 
oude cultuurlandschappen in recreatief opzicht 
aantrekkelijke gebieden. Het is dan ook van belang 
om de waardevolle gebieden met het oog op de re
creatieve waarde, zorgvuldig te behandelen. 
Het recreatief medegebruik dient waar mogelijk te 
worden bevorderd. ln dit verband kan worden 
gewezen op de mogelijke aanleg van een recreatie
wijk in het gebied tussen de Ericasestraat en de 
Nieuw-Amsterdamsestraat ten zuiden van Emmen. 

5.14.2. TRACEBESCHRIJVING EN 
TRACEvERANTWOORDING 

5.14.2.1. Trace-beschrijving (zie trace-kaart) 

Het trace van de hoogspanningsverbinding komt 
vanuit de gemeente Sleen binnen ter hoogte van 
Veenoord. Oe hoogspanningsverbinding overkruist 
eerst een bosperceel, de spoorlijn Coevorden
Emmen en vervolgens de lintbebouwing van 
Barger-Erfscheiderveen. Hier ligt een dubbel 
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woonhuis in de zakelijk rechtstrook. Oe zakelijk 
rechtstrook overlapt gedeeltelijk een agrarisch 
bouwperceel van een niet meer in agrarisch gebruik 
zijnde boerderij aan de Nieuw Amsterdamsestraat. 
Oe bebouwing b lijft geheel buiten de zakelijk 
rechtstrook. 
Oe verbinding overkruist achtereenvolgens een 
aantal voornamelijk noord-zuid lopende wijken en 
maakt een lichte knik. Na dit knikpunt loopt het 
traoe evenwijdig aan de N37. T er hoogte van de 
Veenschapswijk knikt het trace opnieuw om het 
parallel-verloop met de N37 te vervolgen. 
Oe hoogspanningsverbinding overkruist de lint
bebouwing van de Erleaseweg met aan een kant 
beplanting. Hier liggen drie woningen in de zakelijk 
rechtstrook (waarvan een onder de geleiders). 
Daarnaast passeert het trace de tweede en eerste 
Boerwijk en het Oranjekanaal met aan een zijde 
beplanting ter hoogte van een opening in de 
dubbele lintbebouwing. Een woning langs de 
Oosterwijk ligt gedeeltelijk in de zakelijk rechtstrook. 
Vervolgens loopt het trace parallel aan er:n 
boselement en overkruist de S17. Bij het passeren 
van de lintbebouwing van Vastenow ligt een 
woonhuis en een gedeelte van een agrarisch 
bouwperceel in de zakelijk rechtstrook. Daarna 
overkruist de hoogspanningsverbinding het 
Oosterbos daar waar het bos smal is. Direct na de 
doorkruising van het Oosterbos knikt het trace naar 
het noorden en verloopt langs de bosrand en 
passeert talrijke, voornamelijk oost-west gerichte 
wijken. Daarna knikt het trace in noord-westelijke 
richting en volgt de bosrand van het Oosterbos. Bij 
de 110 kV-Iijn Beilen-Bargermeer knikt de lijn in 
noordelijke richting en verloopt circa 1.200 meter 
parallel met deze 110 kV-Iijn. Daarbij wordt de 
dubbele lintbebouwing van Kanaal A en B 
overkruist. Hierbij zal aan de zuidzijde 1 woonhuis 
onder de lijn liggen en aan de noordzijde van het 
lint een agrarisch bedrijf. Vervolgens verloopt het 
trace ten westen van het geplande lawaaisport
centrum en na een knik parallel met het gaplande 
trace voor de provinciale weg SS. Na het nieuwe 
Schuttingskanaal knikt het trace in noord-oostelijke 
richting en verloopt daarna rechtstandig tot aan het 
Weerdinger kanaal. Het trace zal bij de 
Weerdingermarke een agrarisch bouwperceel 
kruisen. Bij de overkruising van het Weerdinger 
kanaal verlaat de hoogspanningslijn de gemeente. 
Hier wordt een loonbedrijf overkruist. 

5.12.2.2. Vigerend bestemmingsplan 

Het trace gaat hoofdzakelijk door de bestemming 
agrarisch gebied (zonder bouwperceel). 
Deze gronden hebben vrijwel uitsluitend een 
agrarische functie. Oe bestemming is gericht op 
grondgebonden agrarische bedrijvigheid. Daarnaast 
overkruist de hoogspanningsverbinding enkele 
bosgebieden. ln de bestemmingsplanomschrijving 
wordt uitgegaan van een meervoudige functie
vervulling van bossen voor de houtproduktie, voor 
natuurbehoud en open lucht-recreatie en ten 
behoeve van landschapsvorming. Van het Ooster
bos zijn delen bestemd als natuurgebied. Het trace 
overkruist kleine delen hiervan. Oe bestemming is 
gericht op behoud enjof herstel van landschappe-



lijke, natuurwetenschappelijke enjof cultuurhist<> 
rische waarden. 
Tenslotte liggen enkele agrarische bouwpercelen in 
de zakelijke rechtstrook van de hoogspannings
verbinding. Het gaat hierbij om bouwpercelen 
waarop grondgebonden en niet-grondgebonden 
agrarische bedrijvigheid is toegestaan en percelen 
voor veldschuren voor opslag van grondstoffen en 
produkten of stalling van werktuigen van elders 
gevestigde bedrijven. 

5.12.2.3. Gemeentelijk beleid 

Belangrijke doelstellingen van het bestemmingsplan 
buitengebied van belang voor de tracering van de 
hoogspanningslijn zijn: 

een betere regeling van de agrarische 
bedrijfsbebouwing en het agrarisch 
grondgebruik 

- de bescherming van natuurwetenschappelijk, 
landschappelijk en cuttuurhistorisch waardevolle 
gebieden. 

Deze doelstellingen worden bereikt door het 
agrarisch gebied onder te verdelen naar de waarde 
die het heeft in landschappelijk en cultuurhistorisch 
opzicht en daaraan beperkingen in het agrarisch 
gebruik te koppelen. Onderscheiden worden: 
- agrarisch gebied met hoge landschappelijke en 

cultuurhistorische waarde 
agrarisch gebied met landschappelijk waarde 

- agrarisch gebied. 

Daamaast worden de doelstellingen door in het 
bestemmingsplan een planologische regeling op te 
nemen van natuurgebieden, bosgebieden en 
cuttuurmonumenten. Deze laatsten omvatten zowel 
bouwkundige als archeologische monumenten. 
T enslotte worden de doelstell ingen bereikt door de 
bouwpercelen te onderscheiden in grondgebonden 
en nlet-grondgebonden {A), hoofdzakelijk 
grondgebonden {Ag) bouwpercelen en uitsluitend 
veldschuren {Av). 
Oe linten met hun {dubbele) bebouwing zijn veelal 
buiten het bestemmingsplan buitengebied 
gehouden en ondergebracht in aparte bestem
mingsplannen. 

5.12.2.4. Voorlopig voorontwerp Herin
richtlngsplan oost·Groningen en de 
Gronings-Drentse veenkoloniän, 
deelgebied Emmen 

Het beleid in deze nota is voor wat betraft de 
tracering van de hoogspanningslijn van belang 
voorzover het betrekking heeft op het landschap. 
Het stelt zieh ten doel de visueel-ruimtelijke opbouw 
van het landschap te behouden en te versterken. 
Het plan geett hiervoor een aantal maatregelen. 
Van belang voor het gedeelte waar de hoog
spanningslijn doorheen gaat is het beleid ten 
aanzien van de hoogveenontginningslandschap. 
Oe maatregalen zijn gericht op het verzwaren van 
de kenmerkende veenkoloniale structuurlijnen door 
de aanleg van doorgaande bomenrijen op de 
barmen langs de wegen en waterlopen. Oe primaire 
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structuurlijnen, dat wil zeggen de hoofdlinten krijgen 
een zwaardere meestal meerrijige beplanting. 
Hieronder vallen in het gedeelte waar de 
hoogspanningsverbinding geprojecteerd is het 
Weerdinger kanaal, de Roswinkelstraat, het Kanaal 
A en B, het {Verlengde) Scholtenskanaal, de 
{Verlengde) Splitting, de weg Barger-Oosterveld
Nieuw Dordrecht- Klazinaveen, de Bladderswijk en 
de Ericasestraat. Het beleid op het gebied van de 
cultuurhistorie is naast behoud van archeologische 
monumenten en waardevolle bebouwing, gericht op 
het handhaven van het bestaande occupatiepatroon 
van kanalen, monden en diepen en het handhaven 
van het bestaande reliäf. 

5.14.3. Trace-verantwoording 

Het trace van de hoogspanningslijn gaat in het 
zuiden van de gemeente uit van bundeling met de 
R37. Oe bundeling wordt versterkt doordat beide 
elementen tegelijkertijd een bocht maken. Het trace 
volgt over het algemeen de richting van de kavels 
en doorsnijdt wijken, wegen en lintbebouwing op 
een loodrechte wijze, waarmee de eventuale schade 
geminimaliseerd wordt. 

Het precieze verloop van het trace wordt bepaald 
door het streven om bij de overkruising van 
lintbebouwing bij Barger-Erfscheidenveen en bij de 
Ericasestraat zo weinig mogelijk bebouwing te 
overkruisen. Daarnaast zijn de mogelijkheden van 
overkruising bij de Ericasestraat beperkt door de 
aanwezigheid van een gasleiding. BIJ Oosterwijk 
wordt de lintbebouwing zodanig gekruist dat geen 
bebouwing onder de lijn komt. Aan rechtstand, 
bundeling met N37 en het minimaliseren van 
overkruising van bebouwing wordt op dit trac8-deel 
hiermee zoveel mogelijk tegemoet gekomen. 
Het trace gaat na het hoekpunt bij de Oosterwijk 
mee met de kavelrichting en overkruist de 
lintbebouwing aan de Vastenow loodrecht ter 
hoogte van een plaats met weinig bebouwing. 
Vervolgens doorkruist de verbinding het Oosterbos 
daar waar het bos zieh vernauwd. Het bos wordt op 
deze hoogte gakenmerkt door natuurwaarde in de 
vorm van actieve veenvorming. Deze veenvorming 
zal niet verstoord worden door de 
hoogspanningslijn. 

Tot aan de overkruising van het Oosterbos passeert 
het trace meerdere wegen met enkelvoudige of 
meerrijige wegbeplanting. Door een zorgvuldige 
mastplaatsing zal de schade aan deze wegbe
planting zoveel mogelijk worden beperkt. 

Na het Oosterbos knikt het trace noordwaarts. 
Hier is gekozen voor tracering direct langs de 
bosrand om een zo groot mogelijke afstand tot de 
bebouwing van Klazinaveen-noord te verkrijgen (uit 
oogpunt van zichtbaarheid van de lijn). 
Er is gekozen voor de kruising van Kanaal A en B 
ter hoogte van de reeds bestaande kruising van 
Kanaal A en B door de 110 kV-Iijn Beilen
Bargermeer te doen plaatsvinden. Dit om effecten 
voor de lintbebouwing van Kanaal A en B te 
minimaliseren. Hieraan wordt een groter gewicht 
toegekend dan aan de landschappelijke voordelen 



die met een rechtstandig verloop van de lijn 
gepaard gaan. 

Oe richting van de lijn ten noorden van Kanaal A en 
8 worden bepaald door het gegeven de 
lintbebouwing aan het Weerdinger kanaal daar te 
kruisen waar zo min mogelijk schade ontstaat aan 
het lint. 

Gekozen is voor een tracering ten westen van het 
lawaaisportcentrum om eventuale gevolgen voor het 
gebruik van het lawaaisportcentrum uit te sluiten. 
T en noorden van het lawaaisportcentrum kan de 
380 kV-Iijn parallel verlopen met het trace van de 
gaplande provinciale weg S6. 

Ooor de bundeling met RW37 en door het traceren 
van de hoogspanningslijn met de kavelrichting mee, 
waardoor de lintbebouwing steeds loodrecht kan 
worden gekruist, wordt een uit landschappelijk 
oogpunt goed beloop van de hoogspanningslijn 
gevonden. 

Ooor het zoveel mogelijk met de richting van de 
kavels mee traceren van de hoogspanningslijn 
ontstaat ook voor het agrarisch gebruik van de 
gronden de minst mogelijke schade. ln het 
noordelijk deel van de gemeente, ten noorden van 
Kanaal A en 8 is de traceringsrichting grotendeels 
niet met de kavelrichting mee gekozen worden, 
omdat alsdan een grote extra langte zou ontstaan, 
wat ook uit agrarisch oogpunt ongewenst wordt 
geacht. 

Overeenkomstig het door de N.V. KEMA uitge
brachte en door Rijksinstituut voor Natuurbeheer 
onderschreven advies, zal de 380 kV-verbinding 
gemarkeerd worden met varkenskrullen tussen de 
hoekmast bij de Weerdingermarke en de provinciale 
weg Emmen-Kiazinaveen. Oe verwachting is dat 
daarmee het aantal draadslachtoffers met 80 tot 
90% zal worden gereduceerd. 
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5.15. GEMEENTE SLEEN 

5.15.1. BESCHRIJVING HUlDIGE SITUATIE 

5.15.1.1. Algemeen 

Tot de gemeente Sleen behoren de kernen 
Schoonoord, Noord-Sieen, Sleen en Veenoord en 
de kleinere kernen Oe Kiel, 't Haantje, Erm, Ach
terste Erm, Holsloot en Den Hool. Oe gemeente 
heeft circa 8.600 inwoners en is 7.643 ha groot. 
ln het gebied waar de 380 kV-Iijn is geprojecteerd 
liggen enkele belangrijke wegen; N34 (Zuidlaren
Emmen) en de N37 (Kiazinaveen-Hoogeveen). Ook 
bevindt er zieh de Verlengde Hoogeveensche Vaart 
en lopen twee hoogspanningslijnen. ln het zuiden 
van de gemeente nabij Erm ligt het recreatiegebied 
Ermerzand (tevens recreatieplas). 
Het trace van de hoogspanningslijn ligt in het 
zuidelijk deel van de gemeente tussen recreatie
gebied Ermerzand en de N37. 

ln het kader van de tracering van de hoogspan
ningslijn tussen Zwolle en de Eemshaven is een 
landschapsonderzoek uitgevoerd waarin een in
deling in landschapstypen is gemaakt. Met behulp 
van 17 landschapstypen is de opbouw van het 
landschap voor Noord-Nederland omschreven. 
Het trace doorsnijdt binnen de gemeente het 
landschap van de veenontginningen, het landschap 
van de zandgronden van het Drents Plateau, het 
landschap van de zandgronden van overige Iage 
delen, het landschap van de v~enontginningen. 

Oe hier opgenomen beschrijving is hoofdzakelijk 
gabaseerd op het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied van 1973 (herziening 1980), de topogra
fische kaart, luchtfoto's en terreinbezoeken. 

5.15.1.2. Landschap 

Ruimtelijke opbouw 
Oe meest karakteristieke eigenschappen van het 
landschap zijn: 
• de brinkdorpen essen, gelegen op de rug Erm

Sieen-Schoonoord (landschap van de hoge 
gronden van het Drents Plateau) 

• de veenontginningen 

Oe kenmerkende eigenschappen van de land
schapstypen ontstonden doordat de mens in steeds 
sterkere mate in het natuurlandschap ging ingrijpen. 
Het agrarisch bodemgebruik had aanvankelijk het 
karakter van roofbouw; bomen werden gerooid en 
het vegetatiedek vernietigd. Er ontstonden 
agrarische nederzettingen op het hoger gelegen 
plateau, bestaande uit boerderijen gegroepeerd 
rondom een brink. 
Het dorpsgebied omvatte de voor bouwland ge
schikte gronden (essen), de als hooi- en weilanden 
in gebruik zijnde gronden in de beekdalen en de 
venige haiden als weidegebied voor de schapen. 
Later werden nieuwe ontginningen mogelijk door 
het gebruik van de kunstmest. Hierdoor kon de 
samenhang tussen de grootte van de veestapel en 
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het areaal landbouwgrond doorbroken worden 
(veldgronden). 
ln het noordelijk (Schoonoord) en zuidelijk deel 
(Veenoord) van de gemeente komt het veenont
ginningslandschap voor. Ooor ontginning van veen 
is een open, grootschalig landschap ontstaan. 
Kenmerkend is de opstrekkende verkaveling van de 
landerijen en de lintachtige bebouwing langs wegen 
en kanalen. 

Huidig grondgebruik 
ln Sleen is de meeste cultuurgrond in gebruik als 
landbouwgrond, waarvan het grootste deel als 
grasfand en een iets kleiner deel als akkerbouw
grond in gebruik is. Er heeft de laatste decennia 
een afname plaatsgevonden van het aantal be
roepskrachten in de agrarische sector. Ook is de 
gemiddelde bedrijfsgrootte toegenomen. 
Reeds geruime tijd heeft het landelijk gebied een 
functie voor recreatie, dit betraft zowel dagrecreatie 
als verblijfsrecreatie. ln dit verband kan onder 
andere het Ermerzand genoemd worden. 

Cultuurhistorische en natuurwetenschappelijke 
aspecten 
Met uitzondering van Oe Kuilen komen in de zone 
van de 380 kV-Iijn komen geen bijzondere cul
tuurhistorische of natuurwetenschappelijke waarden 
voor. 

5.15.1 .3. Beleid 

Oe meeste gronden zijn bestemd als agrarisch 
gebied met of zonder bebouwing. Er wordt vanuit 
gegaan dat vestiging van nieuwe bedrijven niet 
(veel) meer zal voorkomen. Ook zijn er nogal wat 
agrarische gebieden van landschappelijke enjof 
cultuurhistorische waarde waar naast bescherming 
van de waarden het agrarisch grondgebruik voor
komt. 

5.15.2. 

5.15.2.1. 

TRACEBESCHRIJVING EN 
TRACEVERANTWOORDING 

Landschap 

Het trace loopt over het zuidelijk gedeelte van de 
gemeente. Het doorsnijdt het gemeentelijk grond
gebied in oostelijke richting over een langte van 
circa 4,5 kilometer. 
Het trace komt de gemeente binnen met het 
passeren van het Drostendiep. Vanaf het 
Orostendiep loopt de 380 kV-hoogspanningsverbin
ding nagenoeg parallel aan de 110 kV-hoogspan
ningsverbinding tot het punt waar de Vertengde 
Hoogeveensche Vaart een knik maakt. 
Oaarbij overkruist de hoogspanningsverbinding 
achtereenvolgens de N34 en de Eldijk. 
T en zuiden van het dorpshuis maakt het trace een 
knik in noord-oostelijke richting waarbij de 
Verlengde Hoogeveensche Vaart wordt overkruist. 
Het trace verloopt vervolgens rechtstandig tot een 
knik in oostelijke richting ten westen van de 
Boerdijk. Het trace overkruist op dit gedeelte de 
N37, het natuurgebied 'Oe Kuilen' en de 110 kV-



verbinding. Na de knik verlaat de hoogspannings
verbinding de gemeente Sleen in oostelijke richting, 
waarbij de Boerdijk wordt overkruist. 

Bij de tracering van de 380 kV-hoogspanningslijn is 
uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
• de corridor voor de hoogspanningslijn zoals 

aangegeven in het streekplan 
• het zoveel mogelijk vermijden van bebouwing, 

(agrarische) bouwpercelen, natuurgebieden en 
andere waardevolle elementen onder de 
hoogspanningslijn en indien mogelijk ook in de 
zakelijk recht-strook 

• bundeling met bestaande grootschalige 
infrastructuur 

• de tracering over grotere afstand, met name in 
de aangrenzende gemeenten. 

Het trace valt voor een groot deel binnen de 
corridor zoals aangegeven op de streekplankaart. 
CentraJa gedachte achter deze corridor is de 
bundeling met de N37 om versnippering van het 
landelijk gebied zoveel mogelijk te beperken. 
Voor het gedeelte van het trace dat niet binnen de 
corridor valt, is een afwijking van het streekplan 
noodzakelijk. De benodigde procedure zal parallel 
aan de bestemmingsplanprocedure worden 
opgestart. 

De knik ten zuiden van het Dorpshuis in Holsloot 
wordt bepaald door de plaats waar de 
lintbebouwing van Holsloot kan worden overkruist 
met zo min mogelijk problemen. De overkruising 
van Holsloot is noodzakelijk om de gemeente Sleen 
op een punt te kunnen verlaten dat dit een goede 
overkruising van de lintbebouwing van Barger
Erfscheidenveen in de gemeente Emmen mogelijk 
maakt. 

Het trace gaat over enkele straken natuurgebied en 
een agrarisch bouwperceel. Overkruising van deze 
elementen zou vermeden kunnen worden door de 
lijn op meerdere plaatsen te laten knikken en op 
grotere afstand te bundelen met de N37. De 
landschappelijke overwegingen om een zo rustig 
mogelijk verloop van de lijn te creeren en een 
nauwe bundeling met de N37 te realiseren, 
waardoor de verstoring van het landschap zoveel 
mogelijk beperkt wordt, hebben hier de doorslag 
gegeven. 

Overeenkomstig het door de N.V. KEMA en het 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer uitgebracht advies 
zal de 380 kV-verbinding gemarkeerd worden vanaf 
het punt waar de lijn de gemeente binnenkamt in 
het westen tot aan de Boerdijk in het oosten van de 
gemeente met varkenskrullen. De verwachting is dat 
daarmee het aantal draadslachtoffers met 80 tot 
90% zal worden gereduceerd. 

5.15.3.2. Beleid 

Het trace gaat voor het grootste deel door agrarisch 
gebied zender bebouwing. Bij de oostelijke 
gemeentegrens gaat het trace over een bouw
perceel. Op dit bouwperceel is evenwel op dit 
moment geen bebouwing aanwezig. De agrarische 
gebieden zender bebouwing zijn bestemd voor vee-
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teelt, akkerbouw, tuinbouw of voor de 
Veredelingsbranche en de daarbij behorende 
bouwwerken. Op gronden bestemd voor agrarisch 
gebied met bebouwing (bouwpercelen) zijn 
bovendien toegestaan de benodigde agrarische 
bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen. 
Andere gebouwen of bouwwerken, dus ook 
hoogspanningsmasten zijn niet toegestaan ook niet 
door middel van vrijstelling. 
Verder gaat het trace over enkele kleine straken 
natuurgebied. Ook hier geldt dat het oprichten van 
andere gebouwen of bouwwerken zoals bijvoor
beeld hoogspanningsmasten niet zijn toegestaan. ln 
de buurt van Holsloot gaat de lijn weer langs twee 
bouwpercelen. Bij de lintbebouwing van Holsloot 
loopt de lijn langs een agrarisch gebied waar 
bebouwing van een horecabedrijf toegestaan is. 
Hiervoor geldt hetzelfde als voor agrarisch gebied 
met bebouwing zodat ook hier geen 
hoogspanningsmast is toegestaan. 
Ook in deze omgeving gaat de lijn langs een 
agrarisch gebied van landschappelijke enjof 
cultuurhistorische waarde. Hiervoor geldt hetzelfde 
als voor agrarische gebied zender bebouwing. Er 
zijn geen bouwwerken zoals hoogspanningsmasten 
toegestaan. 
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5.16. GEMEENTE OOSTERHESSELEN 

5.16.1. BESCHRIJVING HUlDIGE SITUATIE 

5.16.1 .1. Algemeen 

Oe gemeente heeft een inwonertal van ca 5.000 
een het oppervlak bedraagt 6.900 ha Oe kernen 
Oosterhesselen, Gees, Geesbrug en Zwlnderen en 
Nieuwlande zijn de gemeente gelegen. 

'· Oe belangrijkste infrastructurele elementen zijn de 
Vertengde Hoogeveensche Vaart, het kanaal Coe
vorden-Zwinderen, het Zwinderische Kanaal, de N37 
(Hoogeveen-Nieuw Amsterdam) en het bungalow
park Het Zuiderveld en Oe Kamp. Oe geprojecteer
de 380 kV-hoogspanningslijn gaat door de zuidelij
ke helft van de gemeente. 

ln het kader van de tracering van de hoogspan
ningslijn tussen Zwolle en de Eemshaven is een 
landschapsonderzoek uitgevoerd waarin een inde
ling in landschapstypen is gemaakt. Met behulp van 
17 landschapstypen is de opbouw van het 
landschap voor Noord-Nederland omschreven. 
Het trace doorsnijdt de volgende landschapstypen; 
het landschap van de zandgronden uit de beekda
len, 
het landschap van de veengronden uit de beekda
len, 
het landschap van de hoge gronden van het Orents 
Plateau het landschap van de veenontginningen. 

Oe hier opgenomen beschrijving is hoofdzakelijk 
gabaseerd op het Bestemmingsplan buitengebied 
van juni 1980, de topografische kaart, luchtfoto's en 
terreinbezoeken. 

5.16.1.2. Landschap 

Ruimtelijke opbouw 
Oe meest karakteristieke eigenschappen van het 
landschap zijn: 
• grootschalig, open landschap in het zuiden 
• bos en heide bij Gees 

Het landschap van het Orents Plateau, met daarin 
de brinkdorpen, komt met name in het noordelijk 
deel van de gemeente voor. Het is relatief vroeg 
ontgonnen. Kenmerken zijn de essen (bijv. bij Oos
terhesselen, Gees en Zwinderen), voormalige heide
velden, stroomdalen, niet ontgonnen landen met 
naaldhoutbossen en kleine bosjes met houtop
standen, die de afscherming vonden van de essen. 
Het nederzettingspatroon wordt gakenmerkt door 
de in dorpen gagreepeerde boerderijen. Het meest 
gave voorbeeld hiervan is Gees, in de andere dor
pen is vaak het agrarisch karakter verloren gegaan 
ten koste van andere bedrijven en burgerwoningen, 
met name het centrumdorp Oosterhesselen. 

Oe lagere, nattere gronden in de beekdalen werden 
in gebruik genomen als grasland. Oaarbij is het land 
in smalle kavels verdeeld, loadrecht op de beek. Oe 
Oude Maders en Berg Stukken zijn hier een fraai 
voorbeeld van. 
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Oe andere helft van de oppervlakte van de gemeel"l
te, met name het zuid-westelijk deel maakt deel uit 
van het jongere (tijdstip van ontginning) landschap 
van de veenontginningen. Ooor ontginning van het 
veen is een grootschalig, vrijwel boomloos land
schap ontstaan. Oe na de vervening aangemaakte 
dalgronden zijn vaak als bouwland in gebruik. 
Kenmerkend voor dit landschap zijn: 
• de opstrekkende verkaveling van de landerijen 

(lang en smal) naar de langs de weg en aan de 
wljk gelegen boerderijen. 

• de wijken en kanalen die deze verkaveling op 
weihaast maatkundige wijze doorsnijden. Oestijds 
in gebrulk vooratvoer van turf en landbouwpro
dukten, nu alleen vaak voor afwatering. 

• restanten van niet ontgonnen gronden, vaak de 
wat "natte" bosjes bestaande uit restanten heide 
en opslag van berk, lijsterbes e.d. 

• de overgebleven bruggen met de daarbij 
behorende brugwachters woningen en langs de 
kanalen sangetroffen vervenershuisjes. 

Het nederzettingspatroon toont het beeld van een 
lintachtige bebouwing langs weg en kanaal, een 
gaaf voorbeeld hiervan is Nieuwlande. ln tegel"l
stelling tot de zanddorpen ontbreekt het een 
dergelijk streekdorp vaak aan een duidelijk centrum. 
ln de laatste tientallen jaren zijn grote verandaringen 
ontstaan vaak van civieltechnische- enjof 
cultuurtechnische aard in het plangebied, hetgeen 
heeft geleid tot vermindering van de landschappe
lijke verscheidenheid en soms aantasting van het 
natuurlijk milieu, terwijl ook de innige samenhang 
die bestand tussen de brinkdorpen en hun 
dorpsgebieden door intensievere bewoning is 
verbroken. Opvallend is dat verspreid wonen in het 
jongere veenontginningslandschap meer aanwezig 
is dan in het 'olde landschap' in het noordelijk deel 
van het plangebied. 

Huidig grondgebruik 
ln de gemeente Oosterhesselen neemt de land
bouw een belangrijke positie in. ln het verladen is 
het areaal landbouwgrond toegenomen, hetgeen 
ten koste ging van het landschap en het natuurlijk 
milieu. ln de toekomst zal in geringe mate grond 
worden onttrokken aan de agrarische sector. Ten 
behoeve van landbouwkundige verbeteringen zijn 
ingrepen gedaan die de kwaliteit van het landschap 
verminderden. Vele heidevalden gingen 
bijvoorbeeld verloren en de voor het veenkoloniale 
gebied zo karakteristieke wijken zijn voor een deel 
gedempt. 

Cultuurhistorische aspecten 
Oe nog rasterende heidevalden zijn van cultuur
historische waarde. 
Oe gebieden de Kerkhorsten, aansluitend het 
landgoed "de Klencke" en het stroomdal van het 
Loodiep en Geeserstroom zijn van cultuurhistorisch 
belang. Het gaat in beide gevallen om stroomdalen 
met een zeer besloten karakter. Het oorspronkelijke 
patroon van de verkaveling in gras- en hooilanden 
en de talrijke oorspronkelijke veekeringen in de 
vorm van houtwalllen zijn nog aanwezig. 



Natuurwetenschappelijke aspecten 
Het stroomdal van het Loodiep en Gees is van 
natuurwetenschappelijke waarde omdat het deel 
uitmaakt van een overgangsgebied, dat zieh 
kenmerkt door een grote afwisseling van bodem
soorten en grondwaterstanden, wat zijn weerslag 
vindt in de ter plaatse voorkomende planten- en 
dierengemeenschappen. 

5.16.1.3. Beleid 

Oe drie hoofduitgangspunten van het beleid zijn: 
• de zorg voor de instandhouding en het beheer, 

waar mogelijk zelfs de uitbouw, van het natuurlijk 
milieu en de verscheidenheid in landschappen; 

• de zorg voor de blijvende werkgelegenheid in de 
landbouw in samenhang met het zieh naar 
eigentijdse inzichten te kunnen ontplooien 
agrarisch bedrijf, tegen de achtergrond van 
handhaving van de natuurlijke- en landschappe
lijke kwaliteiten; 

• de zorg, dat het verspreid wonen in het buiten
gebied zodanig kan plaatsvinden, dat binnen de 
tot woning bestemde bebouwing op redelijke wij
ze kan worden gewoond en gelee~ (grootte der 
woning moet dan minstens 350 m bedragen). 

5.16.2. TRACEBESCHRIJVING EN 
TRACEvERANlWOORDING 

5.16.2.1. Landschap 

Het trace doorsnijdt de gemeente in de uiterste 
zuid-oostelijke punt over een lengte van circa 800 
meter. ln dit gedeelte overkruist het trace de 
Veenhuizerweg en passeert bij het verlaten van de 
gemeente het Loodiep (met beplanting). 
ln de herziening van het streekplan Drenthe is ten 
behoeve van de 380 kV-verbinding een corridor 
aangegeven. Deze corridor is in eerste instantie 
richtinggevend geweest voor de tracering binnen de 
gemeente Oosterhesselen. Het trace, zoals dat in 
deze nota is beschreven, valt echter buiten de in het 
streekplan opgenomen corridor. Deze afwijking van 
de corridor maakt een herziening van het streekplan 
Drenthe noodzakelijk. Deze herziening zal parallel 
aan de bestemmingsplanprocedure worden 
opgestart. Het precieze verloop van het trace in de 
gemeente is hoofdzakelijk gehaseerd op de 
volgende overwegingen: 
• het nastreven vanuit agrarische, landschap

pelijke, financiele en (elektro)technische 
overwegingen van rechtstand over een zo groot 
mogelijke afstand; 

• het vermijden van overkruisingen van bestaande 
bebouwing, van landschappelijk waardevolle 
elementen en van agrarische bouwpercelen. 

Deze overwegingen bepalen ook in de naburige 
gemeenten het trace. Het traceren van een 
verbinding over meerdere gemeenten betekent dat 
het trace in de ene gemeente mede wordt bepaald 
door overwegingen met betrekking tot belangen in 
andere gemeenten. Oe afwijking van het trace ten 
opzichte van de in het streekplan opgenomen 
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corridor is voor een belangrijk deel tot stand 
gekomen op grond van agrarische belangen. Dit 
trace kan dan ook vanuit agrarisch oogpunt als 
goed worden gekwalificeerd. 
Het trace in de gemeente Oosterhesselen vormt een 
onderdeel van de verbinding tussen het trace in de 
gemeenten Hardenberg, Gramsbergen en Dalen (de 
hoogspanningsverbinding volgt hier het 
buisleidingentrace) en het trace in de gemeenten 
Dalen en Sleen alwaar gebundeld wordt met de 
rijksweg Hoogeveen-Emmen. 

5.16.2.2. Beleid 

Het trace gaat voor het grootste deel door agrarisch 
gebied, maar ook door agrarisch met een grote 
landschappelijke waarde. 
Op de gronden die bestemd zijn voor agrarische 
dosleinden mogen bouwwerken die voor openbare 
nutsvoorzieningen noodzakelijk zijn, opgericht 
worden. Ook op de gronden bestemd als ·agrarisch 
gebied van landschappelijke waarde, categorie c· 
kan oprichting van masten voor een 
hoogspanningslijn plaatsvinden. 

I 

I 

I 
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5.17. GEMEENTE DALEN 

5.17.1. BESCHRIJVING HUlDIGE SITUATIE 

5.17.1.1. Algemeen 

Oe gemeente Dalen heeft een grondoppervlak van 
6.800 ha en telt ca 5.500 inwoners. Tot de 
gemeente Dalen behoren de kernen Dalen, Wach
rum, Dalerpeel, Vossebelt en Dalerveen. 

'· Ooor het gebled lopen ander andere het kanaal 
Coevorden-Zwinderen, het Stieltjeskanaal, de 
Hoogeveensche Vaart en het Drostendiep. Verder 
lopen er twee spoorlijnen waarvan een goede
renspoorlijn en twee autowegen (RW 34, PW 13) en 
twee hoogspanningslijnen. ln het zuiden de ge
meente ligt een recreatieplas (Recreatiecentrum 
Huttenheugte) en er staan verschillende oliepomp
installaties. 
Het trace doorsnijdt de gemeente twee maal. Het 
trace kruist het noordelijke deel. Daaropvolgend 
gaat de geprojecteerde hoogspanningslijn door de 
gemeente Oosterhesselen. Vervolgens knikt het 
trace naar het zuiden en doorsnijdt het meest 
westelijke deel van de gemeente Dalen. 
ln het kader van de tracering van de hoogspan
ningslijn tussen Zwolle en de Eemshaven is een 
landschapsonderzoek uitgevoerd waarin een inde
ling in landschapstypen is gemaakt. Met behulp van 
17 landschapstypen is de opbouw van het land
schap voor Noord-Nederland omschreven. Het 
trace doorsnijdt in het noorden van de gemeente 
het 'landschap van de veengronden uit de beek
dalen' en het 'landschap van de hoge gronden van 
het Drents Plateau'. ln het westen wordt door het 
trace 'het landschap van de veenontginningen 
doorsneden'. 

Oe hier opgenomen beschrijving is hootdzakelijk 
gabaseerd op het Bestemmingsplan buitengebied 
van oktober 1988, de topografische kaart, lucht
foto's en terreinbezoeken. 

5.17.1.2. Landschap 

Ruimtelijke opbouw 
Oe meest karakteristieke eigenschappen van het 
landschap zijn: 
• centrate zandrug waarop Dalen en Wachturn 

liggen met bijbehorende esgebieden 
• beekdalen 
• openheid van de hoogveenontginningsgebieden 

in het oosten en westen 

Oe gehele ondergrond van de gemeente Dalen 
wordt gevormd door keileem, die vrijwel overal 
wordt bedekt door een vele meters dik zandpakket, 
dat in drie noord-zuid lopende ruggen aan de 
oppervlakte komt. Oe meest westelijke is gelegen 
op de lijn Hogehaar-Veenhuizen. Oe centrate rug 
wordt gevormd door het essencomplex rond de 
dorpen Dalen en Wachtum. Oe oostelijke rug loopt 
van Oe Haar over Dalerveen in zuidelijke richting. 
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Het hoofddorp Dalen was van oorsprong een es
dorp (landschap van de hoge gronden van het 
Drents Plateau), maar is vrij stark aan verandaringen 
onderhevig geweest. Nog steeds zijn bepaalde ken
merken hiervan aanwezig , zoals de karakteristieke 
losse bebouwing in het centrum, het wegenpatroon 
e.d. Het oude beeld is echter gewijzigd door veel 
nieuwbouw, maar het silhouet van het dorp wordt 
nog voor een groot deel bepaald door de oude 
kerk, het loofhout en de molens. Aan de westzijde 
wordt Dalen begrensd door Rijksweg 34. 
Onder invloed van het Drosten- en loodiep zijn op 
het dekzandpakket tussen deze ruggen beekafzet
tlngen ontstaan. Deze afzettingen bestaan uit hu
meuze leemrijke, fijnkorrelige zanden. Ook is hier 
moerasveen ontstaan. ln de oostelijke en westelijke 
vleugel van de gemeente is op het dekzand een 
hoogveenpakket gegroeid, dat thans met uitzonde
ring van enkele restanten is afgegraven. 
Het westelijke deel van het landschap is bepaald 
door de openheid van de veenontginningen. Daarbij 
heeft men het land opgedeeld in smalle, Ianggerak
te kavels. Daartussen liggen sloten. 
Oe gebieden bij Dalerend, Dalerpeel en Vossebelt 
zijn opgenomen in het herinrichtingsgebied voor de 
Gronings-Drentse veenkoloniän. Oe voorbereidende 
werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels afgerond. 
Het grootste deel van de gemeente valt binnen de 
afgeronde rullverkaveling Dalen c.a Oe belangrijkste 
verbeteringen die hierdoor teweeg zijn gebracht, 
betreffen de waterhuishouding in de beekdalen, de 
ontsluiting via landbouwwegen en de kavelrichting. 
T evens is het landschapsplan uitgevoerd waardoor 
tametijk grootschalige ruimtebegrenzingen tot stand 
zijn gebracht. 

Huidig grondgebruik 
Het gebruik van de cultuurgrond als grasland is 
dominerend in de gemeente. Het aandeel ligt rond 
de 60% van de totale oppervlakte cultuurgrond. Oe 
veenkoloniale gebieden in het oosten en westen 
van de gemeente zijn in gebruik als landbouw
grond. Er is een toenemend gebruik als grasland. 
Akkerbouw vindt plaats op de oude bouwlandcorn
plexen (essen) rond Dalen en Wachtum. 
Oe beekdalen, opgevuld met veen of venig mate
riaal, zijn in verband met hun hogere grondwater
stand veelal in gebruik als grasland. Als perceel
scheiding en veekering werd hier een combinatie 
van sloten en houtwallen gebruikt (sloten in de 
lagere delen van het beekdal, heutwallen in hogere 
delen). 
Oe Iage zandruggen van Dalerveen en Hoogehaar 
kennen, evenals de veenkoloniale gebieden een 
gemengd grondgebruik, met op dit moment de 
nadruk op grasland. 
Oe oppervlakte cultuurgrond is afgenomen ten 
behoeve van groenvoorzieningen, recreatie, wegen 
en dorpsuitbreidingen. ln de landbouw hebben zieh 
de afgelopen decennia ook hier ontwikkelingen 
voorgedaan zoals afname van het aantal bedrijven, 
schaalvergroting en toenemende specialisatie. 

Cultuurhistorische aspecten 
Cultuurhistorische waarden zijn nauwelijks 
aanwezig. Wel zijn er enkele fysisch-geografische 
belangrijke elementen: 
• de essen bij Dalen en bij Dalerveen; 



Oe Witten bij Dalerpeel, dat van belang is als de 
enige min of meer gave veenrest van het 
hoogveengebied in deze regio; 

Natuurwetenschappelijke aspecten 
ln de gemeente liggen twee natuurreservaten: de 
hoogveenresten van Oe Witten en het Oalerveense 
Veen. Het eerstgenoemde is, gezien haar ligging, 
voor de geprojecteerde hoogspanningslijn van 
belang. 
Van het eertijds uitgestrekte hoogveen ·oe Witten· 
in het westen van de gemeente zijn nog enkele 
restanten overgebleven, namelijk in het Zwindersche 

'· Veld, het Veenhuizerveen, de Westelijke Dalervenen 
en de Coevorder Zandvenen. Vanwege de groot
scheepse ontginning is de voor hoogveen zo es
sentiale waterhuishouding verstoord, waardoor 
indroging en verandaring van vegetatie is opge
treden. 
ln alle terreinen zijn elementen van hoogveenlevens
gemeenschappen bewaard gebleven, die zeldzaam 
zijn. Zowel landschappelijk als natuurwetenschap
pelijk, archealogisch en voor de geschiedenis van 
de hoogveenontwikkeling van grote betekenis is 
met name Oe Witten en daarvan speciaal het noor
delijk gedeette. Oit natuurgebied is grotendeels on
vergraven, hoewel sporen van o.a boekweitbrand
greppels, waar te nemen zijn. 
Niettemin heeft de hoogveenlevensgemeenschap 
zieh hersteld. Het is een min of meer stabiele 
levensgemeenschap van nog vochtig hoogveen. 
Ook is er nog sprake van enkele boscomplexen 
o.a bij Oalerpeel. 

5.17.1.3. Beleid 

Het uitgangspunt van het bestemmingsplan is dat 
alleen bestaande agrarische bedrijven worden 
bestemd. ln de gebieden met landschappelijke en 
cultuurhistorische waarde II en 111 is vestiging van 
nieuwe bedrijven alleen mogelijk door middel van 
een wijziging via artikel 11 WRO. 
Voor de landschappelijk kwetsbare gebieden is 
binnen het bestemmingsvlak van 1 ha een maxi
mumbeperking van de oppervlakte opgenomen met 
name om intensieve bebouwing door veredelings
bedrijven te voorkomen. 
ln de gemeente Oalen zijn enkele bos- en na
tuurgebieden, alsmede gebieden met landschap
pelijke en cuttuurhistorische waarden en open 
gebieden. 
Oe elementen van landschappelijke en cultuur
historische waarden zoals essen, kampen, karak
teristieke houtwallen, dienen zo goed mogelijk 
behouden te blijven. Bovendien moet het plan de 
mogelijkheid open laten voor versterking van het 
karakter. Oe open gebieden dienen open te worden 
gehouden. 

Het landschapsbeleidsplan geeft een beleid per 
deelgebied aan. Voor het westelijk deel van de 
gemeente geldt: 
• het creeren van een ecologische 

verbindingszone tussen de verschillende 
natuurterreinen Oalerend, het Bakkerwijkbos, de 
Kleine Staarman en het natuurterrein de Witten
Noord; 
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• stimuleren van erfbeplanting. 

ln het noordelijk deel van de gemeente is het beleid 
gericht op: 
• handhaving en versterking van de beslotenheid 

met de essen als open, verhoogde elementen 
door onderhoud aan houtwallen, singels, 
wegbeplantingen en bosjes en nieuwe aanplant 
waar de oorspronkelijke structuur verbrokkeld is 
zoals het gebied ten noorden van Wachtum; 

• het openhauden van de noord-es; 
• handhaving en eventueel versterking van de 

openheid in de lengterichting van het beekdal van 
het Drostendiep door middel van verwijdering van 
jonge of minder waardevolle beplanting die de 
openheid doorsnijdt. Waar opgaande elementen 
wel noodzakelijk zijn dienen deze gesitueerd te 
worden aan de randen van het beekdal. 

5.17.2. 

5.17.2.1. 

TRACEBESCHRIJVING EN 
TRACEvERANlWOORDING 

Landschap 

Het trace loopt in westelijk deel van de gemeente 
vanaf het punt waar de gemeentegrens met de 
gemeente Coevorden wordt gepasseerd schuin op 
de heersende kavetrichting. Direct na de 
gemeentegrens met de gemeente Coevorden 
passeert de hoogspanningsverbinding de 
Steigerwijk, een weg met water met aan twee zijden 
beplanting. Na circa 900 meter draait de 
kavelrichting in noord-oostelijke richting. Het trace 
volgt de kavelrichting en blijft daarbij ten zuiden van 
de Bakkerswijk (en noordelijk van de Woeste) tot 
circa 600 meter voor bij de Wittenweg. Oaarbij 
worden de Splitting (inclusief beplanting aan 
westzijde), Woeste (inclusief beplanting aan 
westzijde), de Wittenweg en het kanaal Coevorden
Zwinderen (inclusief beplanting aan de oostzijde) 
overkruist. 
Voor de 110 kV-hoogspanningsverbinding maakt 
het trace een knik in noord-oostelijke richting. 
Oaarbij wordt een bouwperceel aan de 
Veenhuizerweg net niet door het trace overkruist. 
Het trace verlaat op dit punt de gemeente Daten en 
loopt voor circa 850 meter over het grondgebied 
van de gemeente Oosterhesselen om vervolgens 
opnieuw de gemeente Oalen binnen te komen. Het 
trace overkruist vervolgens de Stukdijk (inclusief 
beplanting). Vervalgens overkruist het trace de weg 
van Oalen naar Oosterhesselen 
(Oosterhesselenweg) die plaatselijk verhoogd is 
door de passage over de N37 en een klein 
boselement net achter deze weg. Vervalgens 
passeert het trace de N37 en overkruist een klein 
natuurgebied dat ten westen voor de Grönningweg 
ligt. Aan de rand van de noord-es maakt het trace 
een knik in oostelijke richting en bundelt aan de 
noordkant van de N37. Het trace overkruist 
wegbeplanting langs de Noordenveldseweg. 
Vervalgens overkruist het trace enige verspreid 
staande bomen langs een aftakking van de 
Noordenveldseweg. Ook deze aftakking wordt door 
het trace overkruist. Het trace maakt daarna een 
knik in zuid-oostelijke richting, om vervolgens te 



bundelen met de 110 kV-hoogspanningsverbinding 
richting Veenoord. 

ln de herziening van het streekplan Drenthe is ten 
behoeve van de 380 kV-verbinding een corridor 
aangegeven. Deze corridor is in eerste instantie 
richtinggevend geweest voor de tracering binnen de 
gemeente Dalen. Het ontwerp-trace, zoals dat in 
deze nota is beschreven, valt echter voor een deel 
buiten de in het streekplan opgenomen corridor. Dit 
betraft het gedeelte vanaf de eerste knik op het 
grondgebied van de gemeente Dalen (in het westen 
van de gemeente) tot aan de Stukdijk in het 

'· noorden van de gemeente Dalen. Deze afwijking 
van de corridor maakt een afwijking van het 
streekplan Drenthe noodzakelijk. Deze afwijking zal 
parallel aan de bestemmingsplanprocedure worden 
opgestart. 

Het precieze verloop van het trace in de gemeente 
is hoofdzakelijk gabaseerd op de volgende 
overwegingen: 
• het nastreven vanuit landschappelijke, financiele 

en (elektro)technische overwegingen van 
rechtstand over een zo groot mogelijke afstand; 

• het vermijden van overkruisingen van bestaande 
bebouwing, van landschappelijk waardevolle 
elementen en van agrarische bouwpercelen. 

Deze overwegingen bepalen ook in de naburige 
gemeenten het trace. Het traceren van een 
verbinding over meerdere gemeenten betekent dat 
de vrijheid om te traceren binnen een gemeente 
beperkt is, doordat het begin- en eindpunt van de 
verbinding grotendeels een gegeven is. 

Aan de westzijde van de gemeente gaat het trace 
tussen het Bakkerswijkbos en het natuurgebied 
Dalerend door. Het trace overkruist de Steigerwijk. 
Oe beplanting langs de weg zal hier enige schade 
van ondervinden. Het trace gaat aan de westzijde 
door het open landschap van de veengronden uit 
de beekdalen en wordt gakenmerkt door rechtstand 
vanaf het hoekpunt in de gemeente Dalen, ten 
zuiden van de gemeentegrens met de gemeente 
Oosterhesselen. Vanaf dit punt tot het hoekpunt 
voor de Veenhuizerweg wordt het trace eveneens 
door rechtstand gekenmerkt. Ooor de grote mate 
van rechtstand wordt de verbinding in dit 
grootschalige open landschap herkenbaar als een 
ruimtelijk element van bovenlokale betekenis dat 
over het lokale landschap is heengelegd. T evens 
versterkt de hoogspanningsverbinding de 
dieptewerking van het open landschap en wordt het 
landschap als het ware meetbaar. 

ln het noorden van de gemeente maakt het trace 
een nieuwe knik. Dit is het gevolg van de volgende 
overwegingen: 
• bundeling met de N37 om een nieuwe 

doorsnijding van gebieden te voorkomen die 
nog geen doorsnijdingen kennen; 

• de overkruisingen van de 110 kV-verbinding 
Veenoord-Hoogeveen die bepaalde 
(elektro)technische eisen stelt aan de grootte 
van de hoek bij de overkruising; 

• het zoeken van een aanvaardbaar compromis 
tussen het streven om op enige afstand ten 
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noorden van de kern Wachtum te blijven, om 
zoveel mogelijk de visuele aantasting van deze 
kern te beperken, en het streven om de noord-es 
open te houden door de lijn zoveel mogelijk aan 
de zuidkant er van te situeren; 

• het vermijden van woonbebouwing en 
bouwpercelen. 

Na de overkruising van de Noordenveldseweg 
maakt het trace een nieuwe knik in zuid-oostelijke 
richting. Deze knik wordt veroorzaakt door het 
opzoeken van een gat in de bebouwing van 
Holsloot in de gemeente Sleen. 
Het trace dat het resultaat is van bovenstaande 
overwegingen wordt gakenmerkt door bundeling 
met bestaande infrastructuur (hoofdbuisleidingen
trace en de N37), maar kent echter als beperking 
dat de verbinding op meerdere plaatsen schade 
brengt aan wegbeplanting, houtwallen en dat een 
natuurgebied wordt overl<ruist. Door een 
zorgvuldige mastplaatsing kan deze schade 
enigszins worden beperkt. 

Overeenkomstig een door de N.V. KEMA 
uitgebracht advies - dat door het Rijksinstituut voor 
Natuurbeheer werd onderschreven - zal de 380 kV
verbinding op het grondgebied van de gemeente 
Oalen gemarkeerd worden met varkenskrullen, in de 
verwachting dat daarmee het aantal 
draadslachtoffers met 80 tot 90% zal worden 
gereduceerd. 

5.17.2.2. Beleid 

Het bestemmingsplan geeft naast bestemmingen 
ook aanduidingen op de plankaart. Oit zijn 
aanduidingen ten behoeve van natuur, landschap 
en cultuurhistorie. Deze hebben ten doel nadere 
voorwaarden te stellen aan de inrichting van onder 
meer agrarische produktiegronden. 

ln het westen van de gemeente en langs de 
gemeentegrens met Oosterhesselen doorsnijdt het 
trace de bestemmingen 'agrarische cultuurgrond 
onbebouwd', 'agrarische bedrijfsbebouwing' en 
'beplanting' ende aanduiding 'bufferzone'. ln het 
noorden van de gemeente de bestemmingen: 
'agrarische cultuurgrond onbebouwd', 'beplanting', 
'bos' en 'natuurgebied'. Verder de aanduidingen: 
'gebied met landschappelijke en cultuurhistorische 
waarde, categorie 1 en 2' en 'open gebied'. 
Oe op de plankaart aangegeven gronden met de 
bestemming 'agrarische cultuurgrond onbebouwd' 
zijn bestemd voor agrarische cultuurgronden met 
bijbehorende andere bouwwerken. 
Oe gronden met de bestemming 'beplanting' zijn 
bedoeld voor hautwallen en singelbeplanting met 
de bijbehorende andere bouwwerken. 
Oe op de plankaart aangegeven gronden met de 
bestemming 'agrarische bedrijfsbebouwing' zijn 
bestemd voor veehouderij, akkerbouw- of 
tuinbouwbedrijven, fokkerijen, mesterijen en 
pluimveebedrijven, met bijbehorende gebouwen, 
waaronder ten hoogste een dienstwoning per 
bedrijf, andere bouwwerken, erven en agrarische 
cultuurgronden. 



Oe 'natuurgebieden' zijn bestemd voor 
natuurbescherming en natuur- en landschapsbehaar 
met de bijbehorende andere bouwwerken. 
Oe aanduiding 'bufferzone' heeft betrekking op 
gronden rondom natuurterreinen. Oe bufferzone 
Nieuwlande-Oalen (Oalerend) en het natuurgebied 
Kleine Staarman en rond Oe Witten-Noord is ten 
behoeve van de bescherming van het aanwezige 
landschapsbeeld. Aantasting hiervan kan met name 
plaatsvinden door het toelaten van bebouwing op 
aangrenzende percelen. 
Oe 'gebieden met landschappelijke en 

•. cultuurhistorische waarden I' worden gakenmerkt 
door hun openheid. Er zijn vrijwel geen 
doorsnijdingen in de vorm van wegen, waterlopen 
of technische infrastructuur. Oe aanduiding richt 
zieh er op de openheid te handhaven en deze waar 
mogelijk te versterken. 
Oe gebieden met 'landschappelijke en 
cultuurhistorische waarde categorie II' zijn de 
gebieden tussen de essen van Wachtum en Oalen. 
Hoewel reeds veel van de oorspronkelijke 
beplanting is verdwenen, is dit gebied van grote 
landschappelijke betekenis als scheiding tussen de 
essen van Wachtum en Oalen. Oe aanduiding stelt 
zieh dan ook ten doel dit karakter te handhaven. Oe 
aanduiding 'open gebied' voor het gebied ten 
noorden van rijksweg 37 heeft de functie het zieht 
op de noordes open te houden. 

Het bestemmingsplan buitengebied heeft als 
uitgangspunt dat alleen bestaande agrarische 
bedrijven worden bestemd. 
Het beleid ten aanzien van natuurwaarden is gericht 
op: 
• behoud van de aanwezige natuurterreinen en de 

mogelijkheid voor uitbreiding hiervan 
• behoud van elementen welke (mede) een 

ecologische betekenis hebben (houtwallen, 
wijken, sloten en rust- en broedgebieden voor 
vogels). 

Het landschapsbeleidsplan geeft een beleid per 
deelgebied aan. 
Voor het westelijk deel van de gemeente: 
• het creeren van een ecologische 

verbindingszone tussen de verschillende 
natuurterreinen Oalerend, het Bakkerswijkbos, de 
Kleine Staarman en het natuurterrein de Witten
Noord; 

• stimuleren van erfbeplanting; 
Voor het noordelijk deel van de gemeente: 
• handhaving en versterking van de beslotenheid 

met de essen als open, verhoogde elementen 
door onderhoud aan houtwallen, singels, 
wegbeplantingen en bosjes en nieuwe aanplant 
waar de oorspronkelijke structuur verbrokkeld is 
zoals het gebied ten noorden van Wachtum; 

• het openheuden van de noord-es; 
• handhaving en eventueel versterking van de 

openheid in de lengterichting van het beekdal 
van het Orostendiep door middel van 
verwijdering van jonge of minder waardevolle 
beplanting die de openheid doorsnijden. Waar 
opgaande elementen wel noodzakelijk zijn 
dienen deze gesitueerd te worden aan de 
randen van het beekdal. 

I 
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5.18. GEMEENTE COEVORDEN 

5.18.1. BESCHRIJVING HUlDIGE SITUATIE 

5.18.1 .1. Algemeen 

Coevorden is een gemeente met een oppervlak van 
4.057 ha en een inwonertal van ca 14.210. Naast 
de stad Coevorden llggen in de gemeente de ker
nen Padhuis, Vlieghuis, Weijerswold en Klooster en 
de lintdorpen Steenwijksmoer en Nieuwe Krim. 

'· Oe belangrijkste infrastructurele elementen zijn de 
N34 (Zwolle-Coevorden), Oe Lutterhoofdwijk met 
daarlangs de weg van Slagharen naar Duitsland en 
de wateren: Coevorden-Piccardie Kanaal, het Coe
vorden-Vecht Kanaal, het Stieljas Kanaal en het 
Kanaal Coevorden-Zwinderen. Verder bevindt zieh 
in de gemeente een trafostation. 
Oe ruilverkaveling Steenwijksmoer betrof onder 
andere het westen en het midden van de gemeente 
Coevorden. 
Het trace doorsnijdt het uiterste westen, circa 600 
meter, van de gemeente. 

ln het kader van de tracering van de hoogspan
ningslijn tussen Zwolle en de Eemshaven is een 
landschapsonderzoek uitgevoerd waarin een in
deling in landschapstypen is gemaakt. Met behulp 
van 17 landschapstypen is de opbouw van het land
schap voor Noord-Nederland omschreven. 
Het trace gaat uitsluitend door het landschap van 
da veenontginningen. 

Oe hier opgenomen beschrijving is hoofdzakelijk 
gabaseerd op het bestemmingsplan buitengebied 
van januari 1976, de topografische kaart, luchtfoto's 
en terreinbezoeken. 

5.18.1.2. Landschap 

Ruimtelijke opbouw 
Oe meest karakteristieke eigenscheppen van het 
landschap in het gebied waar de 380 kV-Iijn is 
geprojecteerd zijn: 
• grootschalig, open landschap van de veenont

ginningen. 

Bij het landschap van de veenontginningen is de 
bebouwing geconcentreerd langs ontginningsassen. 
Van daaruit werd het land ontgonnen, volgens een 
patroon van Ianggerakte kavels, met daartussen 
sloten. Door de ruilverkaveling is het verkavelings
patroon veranderd. 

Huidig grondgebruik 
ln het buitengebied van de gemeente is het grond
gebruik ovarwegend agrarisch. Oe verkaveling en 
ontwatering zijn in het westen van de gemeente 
aanzienlijk verbeterd, vooral door de ruilverkaveling 
Steenwijksmoer. 
Het aantal agrarische bedrijven neemt sterk af, 
waarbij een relatieve toeneming van het aantal grote 
een middelgrote bedrijven te constateren valt. Een 
verschuiving van bouwland naar grasland is zicht
baar. Steeds meer bedrijven gaan gedeeltelijk over 
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op veredelingsproduktie, voomamelijk mestvarkens 
en fokzeugen. 

Cultuurhistorische aspecten en natuurweten
schappelijke aspecten 
ln het westelijk deel van de gemeente Coevorden 
komen geen cultuurhistorisch en of natuurweten
schappelijk waardevolle elementen voor. 

5.18.1.3. Beleid 

Oe belangrijkste doelstellingen van het bestem
mingsplan kunnen als volgt worden samengevat 
• ten aanzien van de ruimtelijke ordening is het 

noodzakelijk, de ontwikkelingsmogelijkheden voor 
de landbouw, en dan in het bijzonder voor de 
melkveehouderij en de veredelingslandbouw, zo 
veel mogelijk open te houden. Dit betekent dat 
zowel intensivering als schaalvergroting mogelijk 
moeten zijn. 

• aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de land
bouw moeten beperkingen worden gesteld indien 
andere dan uitsluitend landbouwkundige belan
gen in het spei zijn. Zo kan schaalvergroting een 
bedreiging vorman van landschappelijke elemen
ten zoals hakhoutwallen, en kan de bij verede
lingslandbouw bahorenda babouwing bijzonder 
storend zijn, zowel visueel als voor wat betraft da 
stankovarlast in voor racreatie geschikte Iand
schappen. 

5.18.2. 

5.18.2.1. 

TRACEBESCHRIJVING EN 
TRACEvERANlWOORDING 

Landschap 

Hat trace gaat vanaf de gameenta Dalen naar het 
zuiden, via Coevorden, naar de gemeente Grams
bergen. Het trace loopt door Coevorden over een 
langte van ca. 600 meter en gaat in zuidelijke 
richting. Oe geprojecteerde hoogspanningslijn loopt 
dwars op de kavelrichting. 
Het trace gaat vlak langs een bosschage, direct ten 
zuiden van de grens met Dalen. Vervolgens gaat 
het trace uitsluitend door agrarisch gebied. 

ln de herziening van het streekplan Drenthe is ten 
behoeve van de 380 kV-verbinding een corridor 
aangegavan. Deze corridor is richtinggevend voor 
de tracering. Het ontworpen trace valt overal binnen 
de corridor. Oe nadere begrenzing van de corridor 
zal bepaald worden via een streekplanuitwerkings
procedure. Het precieze verloop van het trace is 
hoofdzakelijk gabaseerd op da volgenda 
overwegingan: 
• het nastreven vanuit agrarische, landschappelijke, 

financiele en (elektro)technischa ovarwegingan 
van rechtstand over een zo groot mogalijka 
afstand 

• het vermijden van overkruisingen van bestaande 
bebouwing, van landschappelijk waardevolle 
elementen en van agrarische bouwpercelen. 

Het traceren van een verbinding over meerdere 
gemeenten betekent dat de vrijheid om te traceren 



binnen een gemeente beperkt is, doordat het begin
an eindpunt van de lijn grotendeels een gegeven is. 
Dit geldt met name voor de gemeente Coevorden 
waar het trace slechts over een langte van circa 700 
meter door het westelijke gedeelte van de 
gemeente loopt. Het trace in de gemeente 
Coevorden volgt evenals in de gemeenten 
Hardenberg en Gramsbergen (ten zuiden van de 
gemeente Coevorden) en in de gemeente Dalen 
(ten noorden van de gemeente Coevorden) het 
buisleidingen-trace. 

Oe geprojecteerde hoogspanningsverbinding staat 
'· haaks op de kavelrichting. Vrijwel het gehele trace 

loopt over gronden met de bestemming agrarisch 
gebied I. Alleen in het noordelijke gedeelte van het 
trace in de gemeente Coevorden wordt agrarisch 
gebied van grote landschappelijke waarde 
doorsneden. Het trace overkruist geen bebouwing 
en geen agrarische bouwpercelen. 

5.18.2.2. Beleid 

Het trace gaat uitsluitend door de gebieden met de 
bestemming "agrarisch gebied I" en "agrarisch 
gebied van grote landschappelijke waarde". Deze 
bestemming omvat die gronden waaraan een 
optimale agrarische ontwikkeling zo min mogelijk 
beperkingen opgelegd worden. Expansie en 
verhoging van de efficientie dienen niet gehinderd 
te worden, noch door andere dan agrarische 
bebouwing, noch door een te dicht op elkaar 
gelegen bebouwing. De bestemmingsbepalingen 
zeggen hierover het volgend: "Oe op de plankaart 
voor agrarisch gebied I aangewezen gronden zijn 
bestemd voor agrarische bedrijfsuitoefening met 
daarvoor benodigde gebouwen, andere 
bouwwerken en andere werken•. 
Het "agrarisch gebied van grote landschappelijke 
waarde" omvat gronden die bestemd zijn voor 
agrarische bedrijfsuitoefening en voor behoud en 
herstel van landschappelijk zeer waardevolle 
elementen, zoals bodem-reliäf en houtgewas. 
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5.19. GEMEENTE GRAMSBERGEN 

5.19.1. BESCHRIJVING HUlDIGE SITUATIE 

5.19.1.1. Algemeen 

Gramsbergen heeft een oppervlak van 5.960 ha en 
een inwonertal van ca 6.036. Naast de stad Grams
bergen liggen in de gemeente de kernen Ane en 
het kanaaldorp Oe Krim. 
Oe belangrijkste infrastructurele elementen zijn de 
N34 (Zwolle-Ommen-Coevorden) en de N331 (Zwol
le-Dedemsvaart-Coevorden), de rivier de Vecht en 
de vloeivelden van een aardappelmeel-fabriek in het 
noorden van de gemeente. Een belangrijke vaarver
binding is het kanaal Almelo-De Haandrik uitko
mend in Coevorden. Gramsbergen ligt aan de 
spoorlijn Zwolle-Emmen. Het trace gaat door het 
noorden van de gemeente. ln onderstaande be
schrijving wordt uitsluitend op het noordelijk deel 
van Gramsbergen ingegaan. Oe ruilverkaveling 
Schuinesloot-Lutteresch,in 1971 tot stand gekomen, 
betrof het noordelijk deel van de gemeente Grams
bergen. 

ln het kader van de tracering van de hoogspan
ningslijn tussen Zwolle en de Eemshaven is een 
landschapsonderzoek uitgevoerd waarin een in
deling in landschapstypen is gemaakt. Met behulp 
van 17 landschapstypen is de opbouw van het land
schap voor Noord-Nederland omschreven. 
Oe te realiseren 380 kV-verbinding doorsnijdt binnen 
de gemeente Gramsbergen het "landschap van de 
veenontginningen". 

Oe hier opgenomen beschrijving is hoofdzakelijk 
gabaseerd op het bestemmingsplan buitengebied 
van 1973 (herziening 1981), het intergemeentelijk 
structuurplan Avereest, Gramsbergen en Harden
berg van januari 1985, het landschapsbeleidsplan 
gemeente Gramsbergen van juni 1990, de topogra
fische kaart, luchtfoto's en terreinbezoeken. 

5.19.1.2. l andschap 

Ruimtelijke opbouw 
Oe meest karakteristieke eigenschappen van het 
landschap zijn: 
• grootschalig landschap van de veenontgin

ningen, gakenmerkt door openheid 
• lintbebouwing van Oe Krim. 

Het veen is ontgonnen waarbij door middel van een 
systeem van wijken en kanalen het veen kon wor
den afgevoerd. Oe bebouwing concentreert zieh in 
Oe Krim. Het veenkoloniale landschap dat op deze 
wijze ontstaan is, kenmerkt zieh door een enorme 
openheid. Er is geen beplanting of bebouwing op 
en rond de kavels. Oe wegen en waterlopen zijn 
recht in een grofmazig patroon. Oe huldige verkave
ling is als gevolg van ruilverkaveling bijna blok
vormig. Oorspronkelijk is er een meer opstrekkende 
verkaveling geweest. 
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Het kanaal met de lintvormige bebouwing van Oe 
Krim vormt een beeldbepalend element in het ver
der open landschap. 

Huidig grondgebruik 
Gramsbergen is een landbouwgemeente. Dit geldt 
zowel voor de werkgelegenheid als in ruimtelijk 
opzicht. Oe daling van het aantal hoofdberoeps
bedrijven, terwijl de hoeveelheid landbouwgrond 
gelijk bleef, leidde tot een vergroting van omvang 
van de bedrijven tot 20,5 ha. Oe meeste landbouw
grond is grasland. ln de akkerbouw is de teelt van 
fabrieksaardappelen het belangrijkst. Voor de akker
bouwbedrijven zijn de mogelijkheden voor vergro
ting beperkt in verband met de beperkt beschikbare 
cuttuurgrond. Het is te verwachten dat een (beperkt) 
deel van de akkerbouw-bedrijven wordt omgezet in 
rundveebedrijven. Het hele gemeentelijk grond
gebied is bij ruilverkavelingen betrokken geweest. 

Cultuurhistorische aspecten 
Cuttuurhistorisch kan het van belang zijn de nog 
overgebleven wijken in stand te houden. 

Natuurwetenschappelijke aspecten 
Oe aardappelmeelfabriek bij de Krim loost zeer 
voedselrijk afvalwater dat in de omvangrijke vloei
velden biologisch gezuiverd wordt. Oe variatie in 
waterdiepten, de voedsel-rijkdom, alsmede de 
openheid en rust trekken grote aantallen water
vogels en steltlopers. 
Oe vloeivelden van de aardappelmeelfabriek bezit
ten om deze reden een belangrijke potentiale waar
de voor trek-kende walervogels en steltlopers. 
Indien de vloeivelden in de teekamst hun huldige 
functie verliezen zijn er daarom mogelijkheden voor 
uitbreiding van de momenteel beperkte actuele na
tuurwaarden van het veengebied. 

5.19.1.3. Beleid 

Oe belangrijkste doelstellingen van het 
bestemmingsplan kunnen als volgt worden 
samengevat 
• prioriteit wordt gegeven aan het verder 

ontwikkelen van een rendabele vorm van 
agrarisch grondgebruik 

• voor uitvoering van bouwwerken is een 
aanlegvergunning vereist als sprake is van 
agrarische gableden met land-schappelijke 
waarde, esgronden, agrarische gebieden van 
grote landschappelijke waarde en 
natuurmonumenten. 

Oe belangrijkste doelstellingen van het 
intergemeentelijk structuurplan zijn: 
• realisaring van een kleine toename van het 

bosareaal bij Oe Krim. Daarnaast moeten het 
(geringe) aantal bosjes gehandhaafd blijven 

• streven naar een verdere verbetering van de 
produktie-omstandigheden van de landbouw. dit 
zal leiden tot het optimaliseren van de inrichting 
en het beheer. 
Verbeteringen kunnen betrekking hebben op de 
waterbeheersing, de verkavelingj percelering, de 
profielopbouw van de grond, de maaiveldligging, 



de ontsluiting en de situering van 
bedrijfsgebouwen. 

• handhaven en vt rsterken van de huidige 
waarden van natuur en landschap. Bij de 
afweging van belangen tussen landbouw en 
natuur en landschap werd aan de landbouw
belangen voorrang gegeven. 

Het landschapsbeleidsplan geeft aan dat instand
houding en herstel van het veengebied, de wegbe
plantingen, het land-goedbos van Oe Groote Schere 
en de erfbeplantingen is uit landschappelijk oog-

'· punt van groot belang. T en aanzien van de resta
rende wijken is een extensief beheer gewenst. 
Hierander wordt verstaan het geheel of gedeeltelijk 
laten verlanden. 

5.19.2. TRACEBESCHRIJVING EN 
TRACEvERANTWOORDING 

5.19.2.1. Landschap 

Het trace loopt over een langte van 2,5 kilometer 
over het noordelijke grondgebied van de gemeente 
Gramsbergen. Het trace loopt diagonaal op de 
kavelrichting. Oe hoogspanningsverbinding door
snijdt van west naar oost de Drentseweg, de 
lintbebouwing aan de Burgerneester Oe Goedeweg, 
de Nieuwlandseweg en een boselement. Langs de 
Burgerneester Oe Goedeweg en de Nieuwlandse
weg overkruist de verbinding wegbeplanting. 
T evens worden diverse wijken in de gemeente 
doorsneden. 
Na het boselement maakt de hoogspannings
verbinding een knik en verlaat de gemeente. 

Het trace wordt over de hele lengte gakenmerkt 
door een grote mate van rechtstand. Hiermee wordt 
de lijn herkenbaar als een ruimtelijk element van 
bovenlokale betekenis dat over het lokale 
landschap is heengelegd. Daarnaast versterkt de 
hoogspanningslijn de dieptewerking van het open 
landschap. Het landschap wordt daarmee als het 
ware meetbaar. 
Het trace overkruist geen bebouwing of agrarische 
bouwpercelen. Oe knik ten oosten van het 
boselement wordt veroorzaakt doordat de 
verbinding het verloop van de corridor volgt die 
noordwaarts loopt in de provincie Drenthe tot aan 
de N37. Het precieze trace van de lijn voor de knik 
wordt bepaald door de opening in de lintbebouwing 
langs de Burgerneester Oe Goedeweg aan de ene 
kant en het vermijden van een boselement bij de 
Franseweg in de gemeente Hardenberg aan de 
andere kant. Bij de overkruising van de 
Nieuwlandseweg en de Burgerneester Oe 
Goedeweg zal de aanwezige laanbeplanting hiervan 
enige schade ondervinden. Door een zorgvuldige 
mastplaatsing kan de schade mogelijk beperkt 
worden. Nabij de knik overkruist de lijn een 
boselement. Hoewel de doorsnijding plaatsvindt in 
het smalste deel van het bos, zal schade aan de 
beplanting onvermijdelijk zijn. ln het 
landschapsbeleidsplan wordt dit element overigens 
niet als waardevol beschouwd. 
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5.19.2.2. Beleid 

Het trace gaat hoofdzakelijk door de gronden met 
de bestemming •agrarisch gebied". Deze gronden 
zijn bestemd voor agrarisch gebruik enjof voor 
bosbouw. Hierop mogen uitsluitend 
bedrijfsgebouwen, andere bouwwerken en andere 
werken worden gebouwd ten behoeve van de 
akker- enjof weidebouw, veehouderij, fruitteelt-, 
groenteteelt-, bloemisterij- en boomkwekerijbedrijf 
en ten behoeve van het bosbouwbedrijf. 
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5.20. GEMEENTE HARDENBERG 

5.20.1. BESCHRIJVING HUlDIGE SITUATIE 

5.20.1.1 . Algemeen 

Hardenberg is een grote gemeente met een opper
vlak van 18.414 ha en ca. 32.000 inwoners. 
Oe belangrijkste infrastructurele elementen zijn de 
weg van Coevorden naar Dedemsvaart via Slagha-

'· ren (S12), de spoorlijn van Coevorden naar Zwolle 
en Almelo en de Lutter Hoofdwijk, de 110 kV-Iijn 
Hardenberg Hoogeveen. Oe rivier de Vecht loopt in 
het zuidelijk deel van de gemeente. Een van Neder
lands grootste toeristische attracties is het ponypark 
Slagharen. Het trace volgt globaal de noordelijke 
gemeentegrens. ln het noordelijke deel van de ge. 
meente, waar de 380 kV-hoogspanningslijn is getra
ceerd is de ruilverkaveling Schuinesloot-Lutterschei
ding in uitvoering. 
ln het kader van de tracering van de hoogspan
ningslijn tussen Zwolle en de Eemshaven is een 
landschapsonderzoek uitgevoerd waarin een inde
ling in landschapstypen is gemaakt. Met behulp van 
17 landschapstypen is de opbouw van het land
schap voor Noord-Nederland beschreven. 
Het nieuwe trace gaat binnen de gemeente door 
"het landschap van de veenontginningen" en "het 
landschap van de hoge gronden van het Drents 
Plateau". 

Oe hier opgenomen beschrijving is hoofdzakelijk 
gabaseerd op het bestemmingsplan buitengebied 
van december 1989, het lntergemeentelijk struo
tuurplan Avereest, Gramsbergen en Hardenberg van 
januari 1985, het Landschapsbeleidsplan voor het 
buitengebied van de gemeente Hardenberg van mei 
1987, de topografische kaart, luchtfoto's en terrein
bezoeken. 

5.20.1 .. 2. Landschap 

Ruimtelijke opbouw 
Oe meest karakteristieke eigenschappen van het 
landschap ter plaatse van het trace zijn: 
• Openheld 
• Bebouwing geconcentreerd in linten met stro

kenverkaveling. 

Het landschap van de veenontginningen wordt 
gakenmerkt door openheid, een vlakke ligging en 
grootschaligheid. Door demping van wijken is het 
oorspronkelijke ontginningspatroon nog slechts op 
een aantal plaatsen herkenbaar. Dit is onder andere 
het geval ten noorden van Slagharen en in het 
noordelijk deel van het Bergentheimer veen. 
Aan de randen van de hoogvenen was het veen
pakket onvoldoende dik om een systeem van 
hoofd- en dwarswijken aan te leggen. Deze "droge 
veenontginningen· komen onder andere bij Schui
nesloot. 
Langs enkele wegen en erven komt enige beplan
ting voor. Oe landbouwkundige situatie in dit veen
koloniale gebied is gunstig. Oe verkaveling is ratio-
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neel de waterhuishouding en de ontsluiting zijn 
goed. 

Huidig g rondgebruik 
ln het buitengebied van de gemeente is het grond
gebruik ovarwegend agrarisch. Oe landbouwgrond 
is voor ca. 60% als grasfand in gebruik. Naast 
grasfand speelt de akkerbouw een grote rol. Het 
accent ligt stark op de verbouw van fabrieksaard
appelen. ln de afgelopen jaren is er echter een 
verschuiving naar snijmais gaande en de opper
vlakten aan overige akkerbouwgewassen neemt af. 
Oe verwachting is dat de gemiddelde produktie. 
omvang van de landbouwbedrijven verder zal toe
nemen. Deze toename zal samen met een daling in 
het aantal bedrijven in de rundvee., varkens.. en 
pluimveehouderij kunnen leiden tot een aanzienlijke 
schaalvergroting. Het is te verwachten dat een be
parkt deel van de akkerbouwbedrijven wordt omge
zet in rundveebedrijven. 
Vrijwel de gehele gemeente is in het verJeden 
betrokken geweest bij een ruilverkaveling. Oe agra
rische infrastructuur is derhalve sterk verbeterd. 

Cultuurhistorische aspecten 
ln de gemeente Hardenberg kamt een drietal gebie. 
den voor die aangemerkt kunnen worden als waar
devol gebied. Het betraft de plaats van een voor
malige kapel Mariänberg, restanten van een kloos
ter bij Sibculo en een gebied bij Bargentheim met 
bewoningssporen uit de ijzertijd. ln het noordwesten 
van de gemeente Hardenberg, alwaar het trace ligt, 
kamen geen cultuurhistorisch waardevolle aspecten 
voor. 

Natuurwetenschappelijke aspecten 
Oe schraallanden, de heide- en veenrestanten, de 
oude rivierarmen en enkele waardevolle bosge. 
deelten hebben natuurwetenschappelijke waarden. 
Uit landschappelijk en ecologisch oogpunt dienen 
de wijken in het noordwesten van de gemeente ge
handhaafd te blijven. Oe wijken en het behoud van 
de openheid in het veenontginningsgebied is guns
tig voor rust- en ruimtezoekende broedvogelsoorten 
zoals bijvoorbeeld de Zomertaling, Slobeend en 
Meerkoet. 

5.20.1.3. Beleid 

Oe belangrijkste doelstellingen van het bestem
mingsplan kunnen als volgt worden samengevat: 
• in het agrarisch gebied domineren ten behoeve 

van externe produktiefactoren voor de landbouw 
toegestaan. 

• in agrarisch gebied met landschappelijke waarde, 
open landschap, is het oprichten van bebouwing 
en inplanten van gronden niet toegestaan. 

• in agrarisch gebied met landschappelijke waarde, 
open landschap met relief, moet rekening gehou
den worden met cultuurhistorisch enjof geomor
fologische waardevolle landschapselementen. 

• de nog rasterende wijken onder andere bij Schui
nesloot moeten gehandhaafd blijven. 

• instandhouding en zo mogelijk het ontwikkelen 
van de aanwezige natuurwaarden. 

I 
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De belangrijkste punten uit het L.andschaps
beleidsplan van de gemeente Hardenberg zijn: 
• het handhaven van het open karakter van het 

eigenlijke Vechtdal, de veenontglnningsgebieden 
bij Schuinesloot, aan weerszijden van de Lutter
hoofdwijk, bij Heemserveen, Olffelerveld en Ber
gentheimerveen. 
Hetzelfde geldt voor het heideontginningsland
schap in de omgeving van Hoogeweg. 

• versterking van de verdichfing wordt o.a voorge
staan in gableden grenzend aan de boswachterij 
Hardenberg en in de omgeving van Sibculo en 
Kloosterhaar. 

• structuurversterkende maatregalen in de half
open gebieden: Vechtdal, omgeving van Slag
haren, Oud-Lutten, Radewijk en Bruchterveld. Dit 
betraft zowel het vergroten van de openheid 
(o.a. ten noordwesten van Kloosterhaar) als het 
vergroten van de verdichting (Radewijk, Oud
Bergentheim, Brucht en de Haarweg). 

5.20.2. TRACEBESCHRIJVING EN 
TRACEvERANTWOORDING 

5.20.2.1. Landschap 

Het trace loopt parallel aan de provinciegrens. 
Vanaf het punt dat de hoogspanningsverbinding de 
gemeente binnenkamt vanuit het zuiden tot direct 
na de Braambergerweg, loopt het trace mee met de 
kavelrichting. Daarna verloopt het traoe dwars op de 
kavelrichting en na het knikpunt in de buurt van de 
Fransenweg diagonaal op de kavelrichting. 
Oe hoogspanningslijn overkruist de bebouwing aan 
de Dedemsvaartseweg-noord (Lutterend) en direct 
daarna de 110 kV-hoogspanningslijn van 
Hardenberg naar Hoogeveen. Vervalgens gaat de 
verbinding over de west-oost topende lntrastructuur 
met wegbeplanting, de Lutter Hoofdwijk, de N377, 
de Moeshoekweg, de Staarmanweg, de 
Witmanweg, de Geert Migchelsweg en de Braam
bergerweg. Na het knikpunt bij de Braambergerweg 
overkruist het trace de weg naar Hoogeveen met 
wegbeplantingen en direct daarna een bos. Bij de 
overkruising van de Elimmerweg gaat de lijn tussen 
de bebouwing en het bos door en passeert ten
slotte de gemeentegrens met Gramsbergen. 
Het trace gaat over woonbebouwing aan de 
Dedemsvaartseweg-noord en over bouwpercelen 
aan de Moeshoekweg, tussen de Geert Migchels
weg en de Braambergerweg en aan beide kanten 
van de Braambergerweg. Agrarische schuren 
worden overkruist aan de Witmanweg, tussen de 
Geert Migchelsweg en de Braambergerweg en aan 
de zuidkant van de Braambergerweg. 

Een belangrijk gegeven voor de tracering nabij 
Lutterend is de plaats waar de lintbebouwing aan 
de Dedemsvaartseweg wordt overkruist. Gezecht is 
naar een punt waar de overkruising van de 
lintbebouwing zo min mogelijk schade aanricht. ln 
dit verband wordt er op gewezen dat slechts 
bebouwing aan de noordzijde van de 
Dedemsvaartseweg wordt overkruist. Voorts heeft bij 
het zoeken naar een overkruising van de 
lintbebouwing een belangrijke rol gespeeld de 
mogelijkheden om te traceren tussen de verspreide 
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bebouwing van de buurtschappen Witman en 
Braamberg, waarbij zoveel mogelijk het 
uitgangspunt van rechtstand is gehanteerd. 
T enslotte hebben nog de volgende factoren bij de 
overkrulsing van de lintbebouwing aan de 
Dedemsvaartseweg een rol gespeeld: 
• de aanwezigheid van meerdere 

hoofdgastransportleidingen in de opening van de 
lintbebouwing aan de Dedemvaartseweg in de 
gemeente Avereest. Deze leidingen lopen 
vervolgens in noordelijke richting door in de 
gemeente Hardenberg. Bundefing van een 
hoogspanningsleiding met gasleidingen is over 
lange atstand technisch niet mogelijk zonder 
uitgebreide voorzieningen aan te brengen aan de 
gastransportleidingen; 

• de overkruising van de bestaande 110 kV-Iijn 
door de nieuw aan te Ieggen 380 kV-Iijn, indien 
gebruik gemaakt zou worden van de opening in 
de lintbebouwing waar de 110 kV-Iijn de 
Dedemsvaartseweg overkruist. Een dergelijke 
overkruising gaat gepaard met stark verhoogde 
masten. Gezien de visuele aantasting van het lint 
dat hiermee gepaard gaat, is hiervoor niet 
gekozen. 

Onvermijdelijk is dat vanwege het voorkomen van 
verspreide bebouwing de hoogspanningsverbinding 
in de tracering tot aan de Braambergerweg enige 
schuren en agrarische bouwpercelen overkruist. 
Vanuit landschappelijke overweglngen is gekozen 
voor rechtstand en een tracering die parallel loopt 
aan de kavelrichting. 
Na de knik van de lijn in oostelijke richting nabij de 
Braambergerweg loopt het trace dwars op de 
kavelrichting en overkruist daarbij een bos. Oe weg 
naar Hoogeveen vormt de scheiding tussen de twee 
binnen de gemeente relevante landschapstypen. 
Ten westen van de weg ligt het 'landschap van de 
zandgronden van het Drents Plateau'. Aan de 
oostkant het 'landschap van de veenontginningen'. 
Deze overgang is zowel op de kaart als in het veld 
goed te herkennen aan de verandaring in 
kavelrichting. 
Door het open en grootschalige karakter van het 
veenkoloniale landschap ten aasten van de weg 
naar Hoogeveen zal de hoogspanningslijn de 
dieptewerking van het open landschap hier 
versterken. Het landschap wordt daarmee als het 
ware meetbaar. 
Na de knik bij de Elimmerweg wordt de tracering 
bepaald door het vermijden van de bebouwing en 
het bos en de opening in de lintbebouwing aan de 
Burgerneester De Goedeweg ten noorden van de 
Krim in de gemeente Gramsbergen. 

5.20.2.2. Beleid 

Het trace van de hoogspanningsverbinding gaat 
over de bestemmingen "agrarisch gebied", 
"agrarisch gebied bouwperceel" en over de 
bestemming "bos•. 
ln de bestemming "agrarisch gebied" staan de 
agrarische dcaleinden voorop. Verbeteringen ten 
behoeve van de externe produktiefactoren zijn 
toegestaan. De bestemming •agrarisch gebied, 
bouwperceel" is bestemd voor het oprichten van 



agrarische bebouwing. Ten aanzien van het 
bouwperceel gefeit in het algemeen enige flexibiliteit, 
in die zin dat het aangepast kan worden aan de 
gegeven wensen van de betrokken agrariärs, 
alsmede aan de landschappelijke gegevenheden. 
Tot de bestemming "bos• behoren de minder 
kwetsbare natuurterreinen en de naald- en 
loofbossen. Het recreatief medegebruik is hier ook 
ruimer dan in de bestemming "natuurgebied". Ook 
kunnen hier zandpaden, indien noodzakelijk, uit 
landbouwkundig oogpunt voorzien worden van een 
verharding. 
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5.21. GEMEENTE AVEREEST 

5.21 .1. BESCHRIJVING HUlDIGE SITUATIE 

5.21 .1.1. Algemeen 

Oe gemeente Avereest heeft ca. 14.200 inwoners en 
een oppervlakte van 7441 ha. Op het grondgebied 
van de gemeente Avereest liggen in het westen 
twee 110 kV-hoogspanningslijnen. Andere karak
terlstieke infrastructurele elementen zijn de N48 en 
de N377. 
Oe noordgrens wordt gevormd door het riviertje de 
Reest. RuHverkavelingen van Oedemsvaart-Noord 
en Westerhuizingerveld zijn in voorbereiding. 
Het trace gaat van oost naar west door de ge
meente ten zuiden van Oedemsvaart. 

ln het kader van de tracering van de hoogspan
ningslijn tussen Zwolle en de Eemshaven is een 
landschapsonderzoek uitgevoerd waarin een inde
ling in landschapstypen is gemaakt. Met behulp van 
17 landschapstypen is de opbouw van het land
schap voor Noord-Nederland omschreven. Het 
trace doorsnijdt in de gemeente Avereest het "land
schap van de veenontginningen• 

Oe hier opgenomen beschrijving is hoofdzakelijk 
gabaseerd op het bestemmingsplan buitengebied 
van september 1989, de topografische kaart, 
luchtfoto's en terreinbezoeken. 

5.21.1.2. landschap 

Ruimtelljke opbouw 
Het landschap van de veenontginningen wordt ge
kenmerkt door openheid en een straken verkave
ling, die varieert van richting in samenhang met de 
ontginningsassen. Oe in het landschap aanwezige 
bebouwing concentreert zieh langs de ontginnings
wegen in meer of minder dichte bebouwingslinten. 
Gedurende de 19e eeuw zijn de veengebieden door 
het graven van de Oedemsvaart omstreeks na 1809 
opengelegd. Waar de vervening was voltooid was 
de bevolking genoodzaakt te vertrekken of werd 
ingeschakeld bij het in cultuur brengen van vrijge
komen gronden. Hierdoor zijn de huldige groot
schalige veenkoloniale Iandschappen ontstaan 
(veenontginningslandschap). 

Huidig grondgebruik 
Landbouw is dominerend in de gemeente Avereest. 
Oe landbouw is echter aan verandaringen onder
hevig geweest. Interne en externe produktie
omstandigheden zijn gewijzigd. Schaalvergroting, 
intensivering van het grondgebruik, specialisatie en 
ontmenging en nationalisatie van de bedrijfsvoering 
zijn opgetreden. 
Naar verwacht mag worden zal door het afnemende 
aantal agrarische bedrijven de bouwactiviteit in het 
landelijk gebied afnemen. 

Cultuurhistorische aspecten 
Oe vaarten en wijken die door de systematische 
veenontginning zijn ontstaan hebben hun oor-
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spronkelijke functie verloren. Cultuurhistorisch is het 
handhaven van wijken en vaarten van belang. ln de 
woonkern Oedemsvaart is de vaart als zodanig 
gedeeltelijk gehandhaafd, terwijl met name aan de 
noordkant van het Colenbrandersbos een klein frag
ment van de Dedemsvaart van belang is voor cul
tuur, natuur en landschap. Ooor variaging van de 
grondwaterstanden en de voortschrijdende land
bouwmechanisatie zijn er in de afgelopen decennia 
veel wijken en vaarten gedempt. 

Natuurwetenschappelij ke aspecten 
ln de gemeente Avereest zijn enkele gebieden die 
een hoge natuurwetenschappelijke waarde hebben. 
ln het gebied waar de 380 kV-Iijn is getraceerd is dit 
met name het Colenbrandersbos, een van de wei
nige bossen in Nederland op dalgrond en uit dien 
hoofde alleen al het behouden waard. Het noorde
lijke deel bestaat grotendeels uit oud Eikebos met 
plaatselijke ondergroei van onder andere Rankende 
Helbloem, Oalkruis en Salomonszegel. ln dit deel 
van het bos huizen een kalonie Blauwe Reigers en 
een Roekenkolonie. 
Het zuidelijk deel bestaat uit gemengd bos van al
lerlei soorten bomen en is evenals het noordelijk 
deel bijzonder rijk aan zangvogels. 
Ook de vaarten en wijken zijn uit natuurweten
schappelijk oogpunt van belang. Verlande wijken 
vormen een specifieke biotoop voor bepaalde 
broedvogelsoorten, mede in samenhang met de re
latieve rust in het grootschalige veenkoloniale 
landschap, waarin deze wijken en vaarten voorko
men. Het landschap ten zuiden van Oedemsvaart is 
een potentieel stiltegebied. 

5.21.1.3. Beleid 

Voor wat de agrarische bedrijvigheid in natuur
gebieden en gebieden met landschappelijke waarde 
betreft is het ruimtelijk beleid gecompliceerd en 
verweven. 
Oe overige niet-agrarische bedrijven in het buiten
gebied van Avereest hebben een op de bedrijvig
heid gerichte bestemming. Aan bedrijven worden in 
het buitengebied in principe geen nieuwe ves
tigingsmogelijkheden geboden. 
Voor de recreatie zijn de natuurlijke omgeving en de 
cultuurhistorische gegevenheden van belang. 
Oe bestemmingen "natuurgebied", "bos" en •agra
risch gebied met landschappelijke waarde" waarin 
onder andere opgenomen monumentwaardige 
boerderijen, behuizingen en schuren krijgen in het 
gemeentelijk beleid de nodige aandacht. Het beleid 
ten aanzien van het Colenbranderbos is gericht op 
bescherming van de natuurlijke en landschappelijke 
waarde. 
Het beleid is hierbij terughoudend ten aanzien van 
het entameren van actieve vormen van recreatie en 
verblijfsrecreatie, geneemde waarden zouden hier
door onder druk kunnen kamen te staan of zelfs 
verloren kunnen gaan. 



5.21.2. TRACEBESCHRIJVING EN 
TRACEvERANTWOORDING 

5.21.2.1 Landschap 

Het trace komt aan de westkant de gemeente 
binnen bij de Verlengde Grensweg. Direct na het 
passeren van de N48 maakt het tracl! een lichte 
knik. Het trace loopt vervolgens afwisselend dwars 
op de kavelrichting of in het verlengde van de 
kavelrichting en overkruist daarbij het Vierde Blok, 
het Ommerkanaal (weg en water) en de van 
Rooyens Hoofdwijk. Daarna passeert het trace de 
Stegerensallee op een plaats waar een opening is 
in de bebouwing en loopt vervolgens dwars op de 
kavelrichting. Vlak voor de overkruising van de 
Spekopswijk overkruist het trace een boomkwekerij 
en doorsnijdt vervolgens het Colenbranderbos. 
Na het Colenbranderbos maakt het trace een 
scherpe knik noordwaarts. 

Oe hoogspanningslijn gaat door het grootschalige 
open veengebied. Oe lijn versterkt hier de 
dieptewerking van het open landschap. Het 
landschap wordt daarmee als het ware meetbaar. 
Om tot een zo goed mogelijke landschappelijke 
inpassing te komen is gekozen voor een tracering 
haaks op of parallel aan kavelrichting. Hiermee en 
vanuit het streven om overkruising van bebouwing 
te vermijden, wordt de knik verklaard in het trace bij 
de Stegerensallee. Door de plaatsing van de 
hoekmast dicht bij de weg zullen de gevolgen voor 
de langs de Allee aanwezige beplanting tot een 
minimum beperkt blijven. Oe knik bij de N48 wordt 
verklaard door de tracering in de gemeente 
Ommen. Oe passage door het Colenbranderbos 
vindt plaats in het zuidelijke gedeelte. Oe scherpte 
van de knik na de passage van het bos wordt 
veroorzaakt door het verloop van de 
streekplancorridor in de gemeente Hardenberg. Oe 
plaats van de knik wordt bepaald door de 
overkruising van de lintbebouwing aan de 
Dedemsvaartseweg in de gemeente Hardenberg 
(Lutterend). Tenslotte overkruist de 
hoogspanningslijn geen agrarische bouwpercelen of 
bebouwing. 

5.21 .2.2. Beleid 

Het trace gaat door het gebied met de bestemming 
"agrarisch gebied". Deze gronden zijn bestemd voor 
de uitoefening van een agrarisch bedrijf. T evens 
gaat de hoogspanningsverbinding door de 
bestemming "bos·. Deze gronden zijn bestemd voor 
de opbouw, behoud enjof herstel van de 
landschappelijke en natuurlijke waarden en 
bosbouwkundige bedrijfsdoeleinden. Het trace 
overkruist geen bebouwing en geen agrarische 
bouwpercelen. 
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5.22. GEMEENTE OMMEN 

5.22.1. BESCHRIJVING HUlDIGE SrTUATIE 

5.22.1 .1 . Algemeen 

Ommen ligt in de provincie Overijssel, in het deel
gebied de IJsselvalei. Het is een gemeente met 
een oppervlak van 18.660 ha en een inwonertal van 
ca. 17.700. Naast de stad Ommen liggen in de ge-

, meente de kernen Witharen, Vilsteren, Lemel, 
· Lemelerveld, Beerzerveld, Besthmen, en Zeesse. 

Oe belangrijkste elementen zijn de N34 {Zwolle
Coevorden) en de N48 {Raalte-Hoogeveen) en de 
rivieren Oe Regge en de Vecht. Oe gemeente 
Ommen wordt gekarakteriseerd door veel groen. 
Belangrijke ingrepen in het landschap zijn de in 
uitvoering zijnde ruilverkavelingen Arrien en 
Stegeren. Thans is de ruilverkaveling Den Harn
Lerneie in voorbereiding. Het trace loopt in het 
noorden van de gemeente, ten noorden van Wit
haren. 

ln het kader van de tracering van de hoogspan
ningslijn tussen Zwolle en de Eemshaven is een 
landschapsonderzoek uitgevoerd waarin een in
deling in landschapstypen is gemaakt. Met behulp 
van 17 landschapstypen is de opbouw van het 
landschap voor Noord-Nederland omschreven. 
Binnen de gemeente komen het landschap van de 
zandgronden van de overige Iage delen, het 
landschap van de veengronden uit de beekdalen, 
het landschap van de veenontginningen, het land
schap van de overstromingsvlakten van het Reest
dal, het landschap van de zandgronden langs de 
Vecht en de Reest en het landschap van de hoge 
venen. Het trace loopt door het landschap van de 
veengronden uit de beekdalen, het landschap van 
de overstromingsvlakten van het Reestdal en het 
landschap van de zandgronden langs de Vecht en 
de Reest. 

Oe hier opgenomen beschrijving is hoofdzakelijk 
gabaseerd op het bestemmingsplan buitengebied 
van mei 1970, het landschapsbeleidsplan gemeente 
Ommen van februari 1989, de topografische kaart, 
luchtfoto's en terreinbezoeken. 

5.22.1.2. Landschap 

Ruimtelijke opbouw 
Oe meest karakteristieke eigenschappen van het 
landschap zijn: 
• het rivierdal, de essen en hoevenzwermen en de 

kleinschalige heide- of veldontginningen 
• grootschalig landschap van heide- of 

veldontginningen met onder andere bossen. 

Het landschap heeft in dit gebied een lange periode 
van relatief langzame ontwikkelingen doorgemaakt. 
Het landschap met de dorpen, essen, heidevalden 
en made- of hooilanden langs rivierenjbeken is 
lange tijd in takt gebleven. Kenmerkend hierbij was 
de kleinschalige opbouw. Daarna hebben zieh, met 
name na 1900 door de invoering van de kunstmest, 
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grote schoksgewijze verandaringen voorgedaan. Oe 
heidevalden zijn omgezet in wei- en akkerland. Oe 
slechtere gronden zijn bebost. Bosgebieden komen 
onder andere voor blj Witharen en Ommerschans. 
Bij het Beezerveld en Stederveld bevinden zieh het 
grootschalig landschap van de veenontginningen. 
Deze kenmerken zieh door het voorkomen van ka
nalen en wijken van waaruit het gebied ward 
ontgonnen. Het verkavelingspatroon is daardoor 
strak van opzet met grote rechthoekige kavels en 
doorsneden door rechte wegen. 
Heide-ontginningen komen voor in het Ommerveld, 
Vinkenbuurt, Arrierveld, Beerzerveld en ten noorden 
en oosten Lemelerveld. Ook hier is sprake van een 
strak blokvormig tot strookvormig verkavelings
patroon, strakke wegen en verspreide bebauwirr 
gen. ln het noorwestelijke deel van de gemeente, 
onder meer bij Ommerschans, bevindt zieh de Ko
lonie: een heide- of veldontginning rond de jaren 
dertig. 

Huidig grondgebruik 
ln het buitengebied van de gemeente is het grond
gebruik ovarwegend agrarisch. Oe ontwikkelingen in 
de agrarische sector in de richting van enerzijds een 
schaalvergroting door voortgaande ruil{her-)verka
veling enjof sanering, anderzijds van een speciali
satie van de bedrijven, die minder gebonden is aan 
cultuurgrond. Oe eerst genoemde ontwikkeling zal 
leiden tot een afname van het aantal bedrijven, 
terwijl de gemiddelde bedrijfsgrootte enigszins 
toeneemt. 
Naast het agrarische grondgebruik nemen ook na
tuurgebieden en bossen een belangrijke plaats in. 
Verder zijn er vele recreatieterreinen langs de Vecht 
en in de bossen ten zuiden van de Vecht. 

Cultuurhistorische aspecten 
ln het noordelijke deel van de gemeente Ommen 
kamen geen cultuurhistorisch waardevolle 
elementen voor. 

Natuurwetenschappelijke aspecten 
Het bos bij Ommerschans is natuurgebied. 

5.22.1 .3. Beleid 

Oe belangrijkste doelstellingen van het bestem
mingsplan kunnen als volgt worden samengevat: 
• de agrarische ondernemer zal binnen het 

plangebied een zo ruim mogelijke ontplooi
ingsmogelijkheid moeten en kunnen vinden, 
d.w.z. de ontwikkeling van het agrarisch bedrijf 
moet gelijke tred kunnen houden met de eisen, 
die in de toekomst aan een eigentijdse agrarische 
bedrijfsvoering worden gesteld 

• in open Iandschappen zal naast herverkaveling, 
een verantwoorde landschappelijke verzarging op 
z'n plaats zijn 

• in landschappelijk waardevolle gableden die 
tevens een functie voor de landbouw vervullen, 
mag zowel aan het landschappelijk karakter als 
aan de agrarische activiteit geen afbreuk worden 
gedaan. 



Het landschapsbeleidsplan geeft aan dat in de veld· 
ontginningen bij het Ommerveld handhaving en ver
sterking van het open blokvormig of lintvormig ka
rakter gewenst is. 

5.22.2. TRACEBESCHRIJVING EN 
TRACEvERANTWOORDING 

5.22.2.1. Landschap 

Het trace loopt van west naar oost door het 
noordelijk gedeelte van de gemeente over een 
lengte van circa 5 kilometer. Het trace kruist 
meerdere noord-zuid topende wegen. Oe 
hoogspanningsverbinding komt de gemeente 
binnen bij de weg Oe Stouwe. Vervolgens overkruist 
de lijn de Engelandsweg, de Woestendijk, de 
Marsmanweg, de Stenenbrug en de Balkerweg. Oe 
lijn verlaat de gemeente bij de Verlengde Grensweg. 
Vanaf het punt dat de nieuw aan te Ieggen 380/110 
kV-combinatielijn de bestaande 110 kV-verbinding 
Ommen-Nieuwleusen ontmoet, iets ten oosten van 
de Marsmanweg, wordt de bestaande 110 kV
verbinding in de richting van Nieuwleusen 
geamoveerd. Oe nieuw aangelegde 110 kV
verbinding, als onderdeel van de combinatielijn, zal 
met het niet te amoveren deel van de lijn Ommen
Nieuwleusen worden verbonden om voeding te 
geven aan het station Ommen. 
Na dit aftakpunt bestaat de verbinding vooralsnog 
alleen uit een 380 kV-verbinding. Wel blijven de 
masten even hoog als bij een combinatiemast (circa 
58 meter), zodat in een later stadium alsnog een 
110 kV-hoogspanningslijn aan de bestaande 
masten gehangen kan worden. 
Oe geprojecteerde hoogspanningslijn loopt na het 
passeren van de gemeentegrens met Oalfsen 
parallel aan de kavelrichting. Vervolgens loopt het 
trace min of meer dwars op de kavelrichting. 
ln het westen van de gemeente overkruist de lijn 
een aantal wegbeplantingen. Tussen de 
Marsmanweg en de Stenenbrug doorsnijdt de 
verbinding een bomenrij die fungeert als afzetting 
van een perceel. Juist voordat het trace de 
gemeente aan de oostkant verlaat, loopt het door 
een bosperceel van geringe omvang. 
Er ligt een agrarisch bouwperceel onder de lijn aan 
de Balkerweg. Ter plaatse wordt echter geen 
agrarisch bedrijf meer uitgeoefend. 

Het trace overkruist een agrarisch bouwperceel en 
een klein boselement. Het vermijden hiervan zou 
een knik betekenen in de lijn. Een knik in het 
overigens gestrakte trace betekent een opvallende 
afwijking in het lengteprofiel. ln deze situatie wegen 
de landschappelijke nadelen van de knik in het 
trace niet op tegen het niet overkruisen van een 
agrarisch bouwperceel en een boselement. 

Oe hoogspanningsverbinding overkruist op 
meerdere plaatsen wegbeplanting en 
kavelbeplanting. Ooor een zorgvuldige 
mastplaatsing kan de schade door de overkruising 
enigszins beperkt worden. Oit laatste geldt ook voor 
de overkruising van het boselement. 

5.22.2.2. Beleid 
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Het trace gaat over de gronden met de bestemming 
"agrarisch gebied zonder bebouwing" en •agrarisch 
gebied met bebouwing (bouwperceel}". Het trace 
gaat rakelings langs een gebied met de be
stemming "natuurgebied". 
Oe gebieden die op de plankaart als "agrarisch 
gebied zonder bebouwing• aangegeven staan, zijn 
uitsluitend bestemd voor akkerbouw, veeteelt, 
tuinbouw of enige andere tak van bodemcultuur. 
Het oprichten van bouwwerken en andere werken, 
waaronder het oprichten van gebouwen is niet 
toegestaan. Het agrarisch gebied met bebouwing is 
bestemd voor een agrarisch bedrijf en de daarbij 
behorende agrarische bebouwing, alsmede voor 
een eveneens daarbij behorende al dan niet 
vrijstaande bedrijfswoning, andere bouwwerken, 
andere werken en erf. 
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5.23. GEMEENTE DALFSEN 

5.23.1. BESCHRIJVING HUlDIGE SITUATIE 

5.23.1.1. Algemeen 

Dalfsen bevindt zieh ten oosten van de stad Zwolle. 
Oe gemeente bevat de kernen Dalfsen, Lemerveld, 
Oud Lausen, Hessum, Ankum en Hoonhorst en 
heeft circa 15.000 inwoners en is 13.228 ha 

'· Het gebied wordt doorsneden door verschillende 
infrastructurele werken, zoals de spoorlijn Om
men-Zwolle, de Rijksweg 34, het Overijsselsch ka
naal, de Overijsselse Vecht, de Dalmshotter en 
Veenenberger waterleiding en de Marswetering. 
T enslotte lopen er drie hoogspanningslijnen over 
het grondgebied van Dalfsen. 
Het trace van de gaplande hoogspanningslijn gaat 
in oostwest richting door de gemeente Dalfsen. 

ln het kader van de tracering van de hoogspan
ningslijn tussen Zwolle en de Eemshaven is een 
landschapsonderzoek uitgevoerd waarin een inde
ling in landschapstypen is gemaakt. Met behulp van 
17 landschapstypen is de opbouw van het land
schap voor Noord-Nederland omschreven. Het 
trace doorsnijdt "het landschap van de overstro
mingsvlakten van het Reestdal". 

Oe hier opgenomen beschrijving is hoofdzakelijk 
gabaseerd op het Bestemmingsplan buitengebied 
van juni 1971, het landschapsbeleidsplan Dalfsen 
van februari 1989, de topografische kaart, luchtfo
to's en terreinbezoeken. 

5.23.1 .2. Landschap 

Ruimtelijke opbouw 
Het landschap van de overstromingsvlakten van 
het Reestdal is relatief laat ontgonnen. Het wordt 
gakenmerkt door een rationale verkaveling met 
blokvormige tot langwerpige kavels en een regel
matig wegenpatroon. 
Er komt verspreide bebouwing voor, in het noor
delijk deel zijn de boerderijen aan de wegen gele
gen. 
Oe beeldbepalende beplanting bestaat uit wegbe
planting, houtwallen, singels, kleine bosjes en erf
beplanting. 

Het landschap in het zuidelijk deel van de ge
meente en direct ten zuiden van het 380 kV-trace 
(het landschap van de zandgronden langs de 
Vecht} is kleinschaliger. Het wordt gakenmerkt door 
een grotere afwisseling van open en gasloten delen 
en onregelmatige verkaveling. 

Huidig grondgebruik 
Het voornaamste grondgebruik in Dalfsen is de 
landbouw. ln het noorden van de gemeente is dit 
ovarwegend grasland. 
Op de hoger gelegen gronden, de esgronden langs 
de Vecht komt verspreid wat akkerbouw voor. ln de 
loop der tijd zijn veel bouwlanden op de essen 
omgezet in grasland. Schaalvergroting en intensive-
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ring zijn van grote betekenis geweest de laatste 
decennia. 
Binnen de gemeente zijn ook een aantal grote bos
complexen, te waten Rechteranse Veld, Hessumse 
Veld en Zandbelten. 

Cultuurhistorische aspecten 
Objecten met een cuttuurhistorische waarde komen 
in het gebied waarin de lijn is getraceerd niet voor. 

Natuurwetenschappelijke aspecten 
Oe Zandbelten en de Leusener Maan zijn gebieden 
in het noorden van de gemeente die van natuurwe
tenschappelijke betekenis zijn. 
Een geomorfologisch belangrijke steilrand waar 
heuvelachtig zandgebied grenst aan het Vechtdal. 
Er komt bovendien een merkwaardige flora voor, 
waarbij een soort die elders in Nederland vrijwel niet 
voorkomt. Door de afwisseling is ook de vogelstand 
zeer rijk. 
Verder hebben vele van de boscomplexen natuurlij
ke waarde. 

5.23.1.3. Beleid 

Het bestemmingsplan buitengebied gaar uit van het 
feit dat vestiging van nieuwe agrarische bedrijven 
weinig of niet meer zal voorkomen, behalve in 
ruilverkavelingsverband. 
Natuurgebieden en natuurmonumenten dienen een 
stringente bescherming te krijgen gericht op 
behoud en herstel van de daar aanwezige waarden. 
Dit geldt in mindere mate voor gebieden van 
landschappelijke waarde. 

Het beleid, geformuleerd in het landschapsbeleids
plan Dalfsen voor het noordelijk deel van de 
gemeente is hierander overgenomen. 
ln dit gebied wordt het grofrnazige patroon gehand
haafd. Oe hoofdontsluitingswegen die noord-zuid 
gericht zijn, vorman de structuurbepalende ele
menten. Deze worden zoveel mogelijk voorzien van 
een 2-zijdige laanbeplanting. 
Voor overige wegen geldt een gewenst eindbeeld 
van een enkelzijdige bomenrij of, indien de breedte 
het toelaat, een singelbeplanting. Oe kenmerkende 
afwisseling van doorzichten blijft zoveel mogelijk 
gehandhaafd. 
ln het algemeen worden erfbeplantingen en ver
spreid liggende bosjes gestimuleerd. Het heide- en 
besterrein ten oosten van Oudleusden wordt in 
deze vorm gehandhaafd. 

5.23.2. 

5.23.2.1. 

TRACEBESCHRIJVING EN 
TRACEvERANTWOORDING 

Landschap 

Het trace komt in het westen de gemeente binnen, 
meteen na het verlaten van het nieuw te bouwen 
380 kV-station Zwolle. Het trace gaat tussen de 
verspreide bebouwing door en wordt gakenmerkt 
door een grote mate van rechtstand met een lichte 
knik bij de Slagweg (na circa 11 kilometer}. 



Steeds overkruist de hoogspanningsverbinding de 
voornamelijk noord-zuid lopende wegen waarlangs 
bomen staan, zoals de Ankummerdijk, de 
Dedemsweg, de Veldweg (onregelmatige bomenrij), 
de Dammelerdijk en de Stouwe. 
T en westen van de Hoevenweg doorsnijdt het trace 
een klein boselement en na deze weg een houtwal. 

ln de gemeente Dalfsen wordt het trace van de lijn 
in het westen van de gemeente bepaald door de 
lokatie van het 380 kV-station in de gemeente 
Zwolle juist tegen de gemeentegrens aan. 
Het trace in de gemeente wordt gakenmerkt door 
een grote mate van rechtstand dat zieh ook nog 
verder uitstrekt over een groot gedeelte van de 
gemeente Ommen. Hierdoor blijft de 
hoogspanningslijn herkenbaar als ruimtelijk element 
van bovenlokale betekenis, dat als het ware los over 
het lokale landschap is heen gelegd. 
Oe lichte knik die het trace maakt bij de Slagweg 
wordt ingegeven door het streven woonbebouwing 
te mijden onder de lijn. 
Oe hoogspanningsverbinding doorsnijdt een 
natuurgebied in de vorm van loofbos ten westen 
van de Hoevenweg. Oe reden hiervoor is dat 
vermijden van dit natuurgebied met zieh mee zou 
brengen dat op meerdere plaatsen woonbebouwing 
zou worden overkruist, danwel dat de lijn een meer 
geknikt verloop zou krijgen. 
Overigens is het elektriciteitsbedrijf middels 
herinplantjcompensatie bereid de aantasting van 
het bosgebied te minimaliseren. 
T enslotte overkruist de lijn op drie plaatsen kleine 
delen van bouwpercelen, te weten: Slagweg 15-17, 
Dommelertijk 17 en Brouwersweg 2. 

5.23.2.2. Beleid 

Het trace gaat bijna geheel door gronden met de 
bestemming 'agrarisch gebied zonder bebouwing'. 
Deze gronden zijn uitsluitend bestemd voor veeteelt, 
akkerbouw, tuinbouw of enige ander tak van 
bodemcultuur en de daarbij benodigde andere 
bouwwerken. Het bestemmingsplan voorziet in de 
mogelijkheid te schuiven met de grens van de 
agrarische bouwpercelen mits de bestaande 
oppervlakte gehandhaafd blijft. 
Op twee plaatsen liggen kleine delen van agrarische 
bouwpercelen in de zakelijk rechtstrook van de 
hoogspanningsverbinding. 
Oe geprojecteerde hoogspanningslijn loop in de na
bijheid van een gebied met de bestemming 'recrea
tiecentrum'. Dit is in het Leusenerveld. 
Meer naar het westen toe doorkruist het trace 'na
tuurgebied'. Dit betreft een loofbos in het Dalfser 
veld. 
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5.24. GEMEENTE ZWOLLE 

5.24.1. Beschrijving huidlge Zwolle 

5.24.1.1. Algemeen 

Oe gemeente Zwolle heeft een oppervlak van 
10.200 ha en telt ca 88.900 inwoners. Belangrijke 
elementen zijn de wateren: Zwolle wordt begrensd 
door de IJssel, in het noordoosten van de ge
meente stroomt de Overijsselsche Vecht, het Zwolse 

'· IJsselkanaal vormt een verbinding tussen de beide 
rivieren. Andere belangrijke ruimtelijke elementen 
zijn de Rijksweg 28, die van Utrecht, via Zwolle, 
naar Groningen loopt en de spoorlijn uit zuidelijk 
richting (Utrecht, Arnhem) naar de noordelijke 
provincies. ln het oostelijk deel van de gemeente 
ligt het schakelstation van de hoogspanningslijnen. 
Het trace loopt slechts voor 250 meter door de 
gemeente. Vanuit de gemeente Dalfsen gaat het 
westwaarts naar het koppelstation. Alleen het noord
oostelijk deel van de gemeente is voor de toe
komstige hoogspanningslijn van belang. Oit staat 
daarom centraal in de beschrijving. 

ln het kader van de tracering van de hoog
spanningslijn tussen Zwolle en de Eemshaven is 
een landschapsonderzoek uitgevoerd waarin een 
indeling in landschapstypen is gemaakt. Met behulp 
van 17 landschapstypen is de opbouw van het land
schap voor Noord-Nederland omschreven. Het 
trace gaat uitsluitend door het landschap van de 
overstromingsvlakten van het Reestdal. 

Oe hier opgenomen beschrijving is hoofdzakelijk 
gehaseerd op het Seslemmingsplan buitengebied 
van de gemeente Zwolle, de topografische kaart, 
luchtfoto's en terreinbezoek. 

5.24.1.2. Landschap 

Ruimtelijke opbouw 
Oe meest karakteristieke eigenscheppen van het 
landschap zijn nabij het trace: 
• blokvormig tot langwerpige kavels 
• half-open 
• doorsnijding door spoordijk, waar langs het 

trafostation ligt. 

Oe bodem van het poldergebied ten noorden van 
de Overijsselse Vecht bestaal voornamelijk uit 
venige gronden. Langs de randen liggen hagere 
(dekzand)gronden, die tot op grotere diepte uit 
zand zijn gevormd. Het gebied is relatief laat 
ontgonnen. Daarbij zijn blokvormige tot langwerpige 
kavels aangelegd, met een wisselande richting. 
Deze liggen binnen een regelmatig wegennet. Oe 
bebouwing is verspreid, hoofdzakelijk langs de 
wegen, gesitueerd. 
Veel wegen zijn beplant en ook rond de erfen is 
beplanting. Hierdoor is het landschap half open. 
Het landschap wordt doorsneden door de spoor
dijk. 

1 

Huldlg grondgebruik 
Het buitengebied in de gemeente Zwolle wordt 
gakenmerkt door vele vorman van grondgebruik, de 
belangrijkste zijn: de landbouw, natuur en recreatie. 
ln het noordoostelijk deel van de gemeente, dat 
voor realisaring van de hoogspanningslijn van 
belang is, is de landbouw dominerend. Met name 
de veehouderijen zijn hier gevestigd. 

Cultuurhistorische aspecten 
ln het deel van de gemeente waar de hoogspan
ningslijn deer heen zal gaan zijn geen menumenten 
of andere objecten met cultuurhisterische waarde. 

Natuurwetenschappelijke aspecten 
Binnen het gebied zijn een aantal jaren geleden de 
ruilverkavelingen "Haerst-Genne• en "Dalfsen• vel
teeid. Oe in het kader van deze ruilverkavelingen 
gespaarde landschappelijk en natuurwetenschappe
lijk waardevelle terreinen zijn grenden die, of niet als 
landbouwgrend in gebruik zijn (bos rendem Dijk
zicht), of slechts een marginale agrarische gebruiks
waarde hebben. 
Voor het neordoostelijk deel van de gemeente geldt 
dat er met uitzendering van de camping "het 
Vechterstrand" binnen dit gebied thans geen recrea
tieve ebjecten aanwezig zijn. 

5.24.1.3. Beleid 

Voor de landbeuw zijn de velgende beleidsdeelstel
llngen geformuleerd: 
• de mogelijkheid em de zieh wijzigende produktie

omstandigheden ep te vangen dient eptimaal te 
zijn; 

• wijzigingen van de preduktie-emstandigheden 
dienen alleen daar plaats te vinden, waar nuttig 
effect te verwachten is; 

• de landbeuw dient ender gelijkwaardige condities 
te kunnen tunctioneren als andere produktie
systemen; veorzover passend in een geed 
ecolegisch stelsel; 

• om alle veorkemende agrarische entwikkelingen 
megelijk te kunnen maken dienen in het bui
tengebied niet-agrarische bestemmingen te 
worden geweerd. 

Wat het landschap betraft zal het beleid gericht zijn 
op: 
• Handhaving c.q. stimulering van een 

gedifferentieerde epbouw van eudere en jengere 
ecosystemen. 
ln het algemeen dient gestreefd te worden naar 
het behoud enj of de afwisseling in milieutypen. 

• Het behoud van de identiteit van het landschap, 
dat wil zeggen het handhaven of verstarken van 
de samenhang tussen de basisfactoren en het 
ziehtbare landschap de situsring van nieuwe 
functies of uitgroei van bestaande houdt dat in 
dat deze dienen in te speien op de basisfacteren 
en op de bestaande samenhang met de ruimte
lijke opbouw. 



5.24.2. TRACEBESCHRIJVING EN 
TRACEvERANTWOORDING 

Het trace loopt over slechts ca. 250 meter over het 
grondgebied van de gemeente. Daarna komt het uit 
bij het schakelstation. Hier komen ook verschillende 
bestaande hoogspanningslijnen uit. Het station ligt 
langs het spoor. 

Oe geprojecteerde 38ü-kV hoogspanningslijn door
snijdt een gebied waar twee bestemmingen gelden: 
agrarisch gebied en het schakelstation. 
Deze bestemming is gegeven aan de bij de land
bouw in gebruik zijnde gronden waar het agrarische 
belang dient te prevaleren ten opzichte van andere 
belangen. 
Het betraft hier het grootste deel van de bij de 
landbouw in gebruik zijnde gronden (voorzover 
gelegen binnen het onderhavige bestemmingsplan). 

Oe bestemming "koppelstation" sluit zeer nauwgezet 
aan bij de bestaande situatie en heeft betrekking op 
de stations "Frankhuis" en "Berkumerbroek". 
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