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Historische woningen aan de K. de Boerweg

Openbare Basisschool De Huifkar aan het Kerkpad 10

Voetbalvereniging Sv. Woltersum aan de Dobbestraat

Woningen aan K. de Boerweg
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Inleiding
Eind 2017 werd duidelijk dat veel inwoners in de voormalige gemeente
Ten Boer met versterking of sloop-nieuwbouw van hun woning te
maken zouden krijgen als gevolg van de aardbevingen door gaswinning.
Het leed geen twijfel dat de versterkingsoperatie grote impact op de
hele gemeenschap zou gaan hebben. Besloten werd om samen met de
bewoners van de dorpen Ten Post, Woltersum en Ten Boer een proces
van dorpsvernieuwing in gang te zetten. Daarbij was en is het de ambitie
om aan de ingrijpende versterkingsoperatie perspectief te verbinden:
de dorpen moeten sterker uit de versterking tevoorschijn komen.
Voor de gemeente was een belangrijk uitgangspunt dat de invulling van
het hele dorpsvernieuwingsproces voor een belangrijk deel door de
dorpsbewoners zelf zou worden bepaald. Dit vanuit de gedachte dat
het hún dorp is en dat zij zich er na de versterking nog steeds thuis
moeten voelen. Bovendien weten de dorpsbewoners zelf het best wat
de essentie van hun dorp is, wat de harde en zachte kwaliteiten zijn die
het te behouden en wellicht zelfs te versterken dorps- DNA bepalen.
Deze
rapportage
bundelt
de
tussenstand
van
het
dorpsvernieuwingsproces in Woltersum tot nu toe en doet verslag van
de genomen stappen tot dusver. De ‘bouwstenen’, die tot stand zijn
gekomen op basis van een uitgebreide gespreksronde met het dorp,
een dorpsmiddag en expertanalyses op de thema’s cultuurhistorie,
landschap, stedenbouw en demografie, vormen het kader voor de
uitwerking van de dorpsagenda Woltersum. Deze rapportage is daarom
niet alleen bedoeld als terugblik, maar vooral ook als routewijzer naar
een mooi, sterk en duurzaam Woltersum.
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1. De aanpak in Woltersum
In het proces zijn dorpsbewoners ‘in the lead’. Daarom is er in de aanpak
bijvoorbeeld voor gekozen geen vooraf vastgesteld stappenplan op
te leggen. In samenspraak met het dorp is er een dorpstafel opgezet.
De leden van de dorpstafel fungeren als eerste aanspreekpunt
voor de gemeente, geven aan wat zij inhoudelijk en strategisch
verstandig vinden in het proces en zetten acties in het dorp op touw.
De dorpstafel bestaat uit diverse sleutelpersonen uit het dorp, zoals
een vertegenwoordiger vanuit Dorpsbelangen en Sportvereniging
Woltersum, lokale ondernemers en het hoofd van de school.
De gemeente Groningen/Ten Boer besloot een onafhankelijk team
van deskundige meedenkers aan de dorpen Woltersum en Ten Post
(waar een vergelijkbaar proces een paar maanden eerder van start
was gegaan) te koppelen. Na een aanbestedingsprocedure koos de
gemeente Groningen/Ten Boer voor samenwerking met het advies- en
ontwerpteam Specht c.s. Dit team is samengesteld uit deskundigen
in de disciplines architectuur, stedenbouw, cultuurhistorie,
landschapsontwerp en sociale geografie, aangevuld met een
tekstschrijver en een fotograaf.

de gaswinning hadden soms een behoorlijke impact op het perspectief
en het sentiment.
Dat geen dorp hetzelfde is en dat er geen receptuur voor dorpsvernieuwing te maken is, bewijst de praktijk. In Ten Post koos de
dorpstafel ervoor om af te trappen met een brede dorpsavond
waarvoor alle bewoners werden uitgenodigd om thema’s voor
de dorpsvernieuwingsagenda te benoemen, gevolgd door een
tweede brede dorpsavond waarop deze thema’s werden verdiept en
geprioriteerd. De zeven dorpstafelleden van Woltersum voorzagen
echter dat deze grootschalige aanpak in hun dorp onvoldoende
weerklank zou vinden. Men had het gevoel dat daar te weinig mensen
op af zouden komen en dat zo’n bijeenkomst een magere oogst zou
opleveren. Om erachter te komen wat er werkelijk leeft en speelt in
het dorp, adviseerde de dorpstafel om gesprekken te organiseren met
mensen uit verschillende gelederen, bijvoorbeeld de besturen van de
grotere verenigingen.

De gemeente heeft voor een aantal dagen per week een projectleider
Dorpsvernieuwing Woltersum aangesteld, er is een gemeentelijk
projectteam beschikbaar en de gemeente faciliteert de dorpstafel
met een gespreksleider en het bovengenoemde expertteam. Het
gemeentelijk projectteam was de afgelopen maanden vooral op de
achtergrond betrokken, maar zal bij de uitwerking van de opgaven,
zeker daar waar de gemeente aan zet is, meer in en met het dorp aan
het werk zijn.
Direct na de zomervakantie in 2018 is het dorpsvernieuwingsproces
in Woltersum van start gegaan. In nauwe samenspraak met de
gevormde dorpstafel is stap voor stap bekeken wat het best bij de
dorpsgemeenschap past, wat aanslaat. Door een zekere mate van
flexibiliteit in het proces toe te laten, uiteraard zonder de continuïteit
in gevaar te brengen, was het bovendien mogelijk om het dorp telkens
iets te kiezen te geven en om adequaat op de actualiteit in te spelen.
Met name bestuurlijke keuzes en besluiten rondom de versterking en
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Dat bleek een gouden greep; dorpsbewoners en lokale organisaties
hebben hier enthousiast gehoor aan gegeven en een indrukwekkende
hoeveelheid wensen, kansen en ideeën naar voren gebracht.
Deze gesprekken hebben parallel aan een enquête over wonen in
Woltersum plaatsgevonden, waardoor uitkomsten met elkaar konden
worden vergeleken en verbonden. Pas na deze ‘smalle’ processtappen
vond de eerste verbredingsslag plaats; tijdens een drukbezochte
inloopmarkt in april 2019 zijn de uitkomsten van de dorpsgesprekken
en de expertanalyses gepresenteerd en besproken. Ook mensen die in
eerdere fasen nog niet hadden meegepraat, kregen zo de gelegenheid
om aan te haken. Voor de volgende stap, de uitwerking van thema’s aan
thematafels, geldt hetzelfde; daar zullen zich opnieuw dorpsbewoners
laten zien en horen die in eerdere fasen wat op de achtergrond waren
gebleven. Dat is een bijkomend voordeel van een nietdichtgetimmerd
proces: aan mensen die in de loop van de tijd worden ‘ontdekt’ of die
zelf pas na verloop van tijd naar voren treden, kan een actieve, bij
hen passende rol worden gegeven. Zeker in Woltersum was en is dat
belangrijk gebleken. Het feit dat de leden van de dorpstafel adviseerden
om zonder hen met groepjes dorpsbewoners in gesprek te gaan, laat
al zien dat zij beslist niet als enige willen praten en beslissen over
dorpsvernieuwing.

2,6 miljoen. Dit betekent dat er een prachtig budget beschikbaar is en
we aan de slag kunnen.

Transparantie in het proces is zorgvuldig gewaarborgd, wat onder
meer vorm kreeg en zal blijven krijgen in periodieke, huis-aanhuis verspreide nieuwsbrieven over de stand van zaken. Ook zijn de
gemaakte analyserapporten beschikbaar gesteld aan iedereen die
daar belangstelling voor had. Waardevol is daarnaast de aanwezigheid
van de projectleider dorpsvernieuwing, Mayke Zandstra, op de
vrijdagmiddagen in het dorpshuis. Met vragen, tips en klachten
of voor een praatje kunnen Woltersummers bij haar terecht. Wat
betreft de inzet van de leden van het expertteam tenslotte; zij hebben
in samenspraak met de gespreksleider en de projectleider zorg
gedragen voor procesbegeleiding en zij hebben cultuurhistorische,
landschappelijke, stedenbouwkundige en sociaaleconomische analyses
gemaakt en met het dorp gedeeld. Afhankelijk van nut en noodzaak
schoven zij op volle sterkte of in kleine bezetting bij de dorpstafel en
andere dorpsen overlegmomenten aan.
Mei 2019 is op basis van de door het dorp bepaalde prioriteiten een
aanvraag ingediend en toegekend bij het Nationaal Programma voor
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2. Woltersum in kaart en cijfers
Demografie
Woltersum telt op dit moment circa 364 inwoners (Onderzoek
en Statistiek, 2019). Dit is de gehele plaats Woltersum. Binnen de
bebouwde kom wonen circa 321 mensen*. Tussen 2006 en 2010 nam de
bevolking toe, maar de afgelopen jaren is dit redelijk stabiel. De grootste
leeftijdsgroep is die van 45 tot 65 jaar.

In 2019 bestaat Woltersum uit 33% eenpersoonshuishoudens, 24%
huishoudenszonder kinderen en 43% huishoudens met kinderen. Dit is
gebaseerd op de nieuwe cijfers, dus de 364 personen in de hele postcode
9795.

*Sinds 2019 wordt anders geteld. In plaats van uitsluitend naar de
bebouwde kom, wordt nu naar de hele plaats Woltersum (het hele
postcodegebied 9795) gekeken. De grafiek gaat evenwel over de
bebouwde kom, omdat eerder dus alleen die cijfers werden bijgehouden.
In 2019 wonen er 321 mensen in de bebouwde kom en in de hele plaats
364.

Wonen
De woningvoorraad bestaat uit 142 woningen. Het buitengebied is hierin
niet
meegerekend. De woningvoorraad is onder te verdelen in:
- 73% koopwoningen
- 24% sociale huurwoningen
- 3% particuliere huurwoningen
Woningcorporatie Wierden en Borgen is actief in Woltersum. Zij nemen
deel aan de dorpsvernieuwing en denken mee over verbetering,
doorstroming en het creëren van huurmogelijkheden voor starters en
jongeren.

9

De gemiddelde WOZ-waarde van de koopwoningen in Woltersum is
€159.000,-. Hier is een lichte stijging merkbaar, want in 2014 bedroeg
de gemiddelde WOZwaarde nog €143.000,-. Meer dan de helft van
deze woningen is vrijstaand. Ook staan er 2-onder-1-kapwoningen en
rijwoningen in Woltersum.
Inkomen
Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen ligt in Woltersum
hoger dan in Groningen. Gemiddeld hebben huishoudens €35.500,- te
besteden, tegenover een gemiddelde van €33.300,- in Groningen.
Versterkingsopgave
In het plan van aanpak voor de gemeente Groningen is de volgende
versterkingsopgave voor Woltersum vastgelegd (plan van aanpak
gemeente Groningen 2019):

Daarnaast is er een aantal woningen die al in een traject zaten, zoals Heft
in Eigen Hand of Eigen Initiatief. Het dorpshuis is in 2018 versterkt. De
school en de kerk zijn ook onderdeel van het versterkingsprogramma.
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3. Wat Woltersummers belangrijk vinden
In veertien gesprekken met groepen dorpsbewoners en via twee
dorpsenquêtes (elkaar deels overlappend: de één op initiatief
van een aantal dorpsbewoners en de ander op initiatief van het
advies- en ontwerpteam) is duidelijk geworden welke thema’s op de
dorpsvernieuwingsagenda van Woltersum moeten komen te staan.
Deelnemers aan de dorpsgesprekken gaven op de kaart van Woltersum
met hartjes de plekken in en rond het dorp aan die zij waardevol,
karakteristiek, mooi, kansrijk of anderszins belangrijk vinden. Het resultaat
en de door dorpsbewoners gegeven toelichtingen zijn vervolgens in de
robuuste waardenkaart verwerkt (zie p 36).
In de gesprekken met het dorp is voortgebouwd op de dorpsvisie die
in 2016 met dorpsbewoners is gemaakt. Op dat moment was er nog
geen duidelijkheid over de versterkingsopgave en de omvang van de
aardbevingsproblematiek. Thema’s die nu urgent zijn, kwamen toen
niet of minder nadrukkelijk naar voren. Daarnaast is gebleken dat een
substantieel deel van de Woltersummers geen weet had van deze
Dorpsvisie. De thema’s die in deze rapportage aan bod komen, vormen
een actueler vertrekpunt voor de vernieuwing van Woltersum. Ze vloeien
voort uit de kennis van nu.

Dorpstafelgesprek met jongeren in café de Witte Brug, op 15 februari 2019
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3.1 Dorpsgesprekken
Eind 2018, begin 2019 hebben leden van het advies- en ontwerpteam
met Woltersummers gesproken over wat zij belangrijk vinden voor de
toekomst van hun dorp. Er zijn 15 gesprekken gevoerd met in totaal 60
dorpsbewoners (een kleine 20 procent van het totaal aantal inwoners),
waarvan 12 in de leeftijd 17-25 jaar, 42 in de leeftijd 25-65 jaar en 6 in de
leeftijd 65+. De gespreksdeelnemers waren verbonden aan de besturen
van Dorpsbelangen, het Dorpshuis, SV Woltersum, de IJsbaanvereniging
en de Vereniging Volksvermaken, de Culturele Commissie, directie
en leerkrachten OBS De Huifkar, Ouderraad OBS De Huifkar en
Buurtvereniging Hoofdweg. Daarnaast is gesproken met een groep van
twaalf jongeren en een groep van zes boeren. Ook zijn vier gesprekken
met in totaal negen inwoners op persoonlijke titel gevoerd.
De wensen, zorgen, belangen, knelpunten en ideeën die in de
dorpsgesprekken aan bod zijn gekomen, lieten zich onderbrengen in zes
thema’s. Per thema worden hieronder de meest genoemde onderwerpen
beschreven.
Verkeersveiligheid
In de afgelopen jaren zijn verschillende verkeersmaatregelen getroffen,
maar die hebben niet het gewenste, en soms zelfs een averechts effect
gesorteerd. Zo zijn hobbels uit het wegdek van het Eemskanaal Noordzijde
verwijderd, waarmee de verkeersremmende werking van die hobbels
verloren is gegaan. Ook over de Bouwerschapweg wordt vaak gezegd
dat het er voor fietsers nu gevaarlijker is dan voorheen. Automobilisten
blijven strak langs de rechterrand van hun wegvak rijden in plaats van dat
zij fietsers met een boog passeren. De fietsstrook is dan behoorlijk smal
en de afstand tot de sloot is erg klein.

en onoverzichtelijk. Mensen willen veilig naar Overschild kunnen
fietsen. De Meenteweg tussen de brug over het Eemskanaal en de
Graauwedijk richting Overschild heeft geen fietspad, terwijl dit het
meest onoverzichtelijke, bochtige stuk is. Andere aandachtspunten:
scheve stoepen in het dorp, gaten die regelmatig in het wegdek vallen
(Hoofdweg), strooibeleid bij de school laat te wensen over, wens tot
zebrapad over Hoofdweg waar kinderen van school naar gym lopen.
Wat de boeren van Woltersum over verkeersveiligheid en hun eigen rol
zeggen:
• Veel wegen zijn te smal voor landbouwverkeer.
• Sommige bewoners maken het de landbouwvoertuigen extra lastig
door te ruim van de stoeprand af te parkeren.
• Landbouwvoertuigen zijn in de loop der jaren inderdaad zwaarder
geworden, maar dat is niet de enige oorzaak van het probleem in het
dorp; het autobezit is eveneens fors toegenomen.
• Een landbouwweg als bypass om de dorpskern te ontzien, is wat
de boeren betreft in principe mogelijk. De twee boeren die de
betreffende grond in bezit hebben, zijn bereid tot een nadere
verkenning.

Vooral in de oogsttijd rijdt er veel zwaar landbouwverkeer door het dorp.
Daarnaast rijdt er behoorlijk veel vrachtverkeer door het dorp, met
regelmatig beschadiging van de monumentale brug als gevolg. Woltersum
is blij met het nieuwe fietspad over de dijk, maar men vraagt zich af of
het pad ’s avonds niet te donker is en of het pad niet te smal is en te dicht
tegen het talud aan ligt.
Vaak benoemd is de verkeersituatie op de Hoofdweg. Langs de
weg geparkeerde auto’s en paaltjes maken de weg behoorlijk smal
Woltersum vernieuwt!, Tussenstand Dorpsvernieuwing Woltersum, september 2019
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Vanuit dorp genoemde opgaven voor
verkeer & openbare ruimte
Eemskanaal: te hard rijden, zwaar verkeer
Hoofdweg: te weinig groen, teveel parkeren op de weg,
zwaar verkeer, gaten in stoep
Hoofdweg: veilige oversteek school <> gym
Dobbestraat: woonerf/speelstraat
Bouwerschapsweg: fietsveiligheid, te weinig verlichting,
te hard rijden suggestie: bebouwde kom maken vanaf 50
Kollerijweg: zwaar verkeer
Brug: kan zwaar verkeer niet aan
Fietspad Eemskanaal: te smal, onverlicht, nog niet opengesteld
Lustige maar: teveel waterplanten, stankoverlast,
nu geen recreatie mogelijk
Behoefte aan ommetjes
Behoefte aan Jongeren Ontmoetings Plek

De Hoofdweg

De Witte Brug

Het fietspad op de dijk langs het Eemskanaal

De K. Boerweg nabij de Witte Brug
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Zelfredzaamheid en collectiviteit
Als het gaat om sociale cohesie en leefbaarheid, zeggen veel mensen:
‘We helpen elkaar en we kijken naar elkaar om. We hebben de inzet
van iedereen nodig om het hier leefbaar te houden.’ Belangrijk
voor verbinding zijn de buurtverenigingen. Daarnaast wordt er veel
georganiseerd, zijn er voldoende plekken waar dorpsbewoners elkaar
ontmoeten en telt het dorp maar liefst 17 bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven verenigingen. De ervaring van meerdere organisaties in
Woltersum is dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden.
Voor de sportvereniging is het een grote uitdaging om in voldoende
eigen inkomsten te kunnen voorzien.
Traag internet is een grote ergernis. Op ‘witte’ adressen in het
buitengebied van de gemeente Ten Boer is de vraagbundeling voor het
project Snel Internet Groningen afgelopen januari afgerond; de realisatie
van aansluitingen kan worden gepland. Een postcodecheck in Woltersum
leert dat adressen binnen de dorpskern buiten de witte gebieden vallen
en dus niet in aanmerking komen. Ook mobiel bereik laat te wensen over.
Boodschappen worden gedaan in Ten Boer, Groningen, Appingedam
en Delfzijl. Er rijdt een buurtbus naar Ten Boer, maar een retourtje kost
4 euro; dat vindt men te duur. Boodschappen kunnen online worden
besteld bij de supermarkt in Schildwolde. Veel ouderen, voor wie deze
bestel- en bezorgservice ideaal zou zijn, hebben geen computer. Een idee
is om de schoolbus in te zetten voor ouderenvervoer.
Verschillende bewoners stellen voor om een deelauto te introduceren,
vergelijkbaar met Green Wheels. Veel Woltersummers willen hier zo lang
mogelijk blijven wonen. Dat is deels een kwestie van aanpassingen van
de woning en toegang tot services, maar zelfredzaamheid valt of staat
ook met de mate waarin buren naar ouderen omkijken.
De inschatting van diverse dorpsbewoners is dat in de behoefte aan hulp en
zorg van ouderen bij lange na niet door vrijwilligers kan worden voorzien.
Sommige bewoners willen graag nader verkennen of er voldoende
aandacht voor alleenstaanden is. Zo wordt gezegd dat eenzaamheid een

verborgen probleem is. Veel dorpsbewoners vinden dat dorpsinformatie
beter kan: actueel, centraal, volledig, voor iedereen toegankelijk. Een
ander onderwerp dat goed aansluit op zelfredzaamheid en collectiviteit is
de energietransitie. Het streven om energieneutraal, duurzaam en gasloos
te worden, wordt breed gedeeld. De animo voor oprichting van een lokale
energiecöoperatie is nog niet overweldigend. Voor de meeste mensen
geldt dat ze de ontwikkelingen rond versterking afwachten. Sommige
boeren hebben aangegeven dat zij dakoppervlak en/of grond beschikbaar
willen stellen voor zonnepanelen of kleine turbines. Diverse mensen
stellen voor om op de voormalige vuilstortlocatie van Akzo en/of op de
strook langs het Eemskanaal voorbij de boomgaard een zonnepark aan te
leggen. De Hanzehogeschool voert een haalbaarheidsstudie uit naar een
warmtenet (met benutting van industriewater) voor het hele dorp.
Vraag en aanbod in wonen
In alle dorpsgesprekken is de kloof tussen vraag en aanbod in woningen
benoemd. Er is onvoldoende aanbod van gezinswoningen, zowel huur als
koop. In meerdere gezinswoningen van woningcorporatie Wierden en
Borgen wonen alleenstaanden. Omdat er geen passend woningaanbod
voor deze doelgroep is, vindt er geen doorstroming plaats en wordt deze
situatie van scheefwonen niet opgelost. Deze mensen willen graag kleiner
wonen, maar dan wel in Woltersum. In het gesprek met twaalf jongeren/
jongvolwassenen (deels schoolgaand, deels werkend) kwam naar voren
dat zij hier allemaal willen blijven wonen. Acht van hen hopen binnen nu
en drie jaar woonruimte te vinden in Woltersum. Zeven van hen wachten
bij hun (schoon)ouders op een woning en één doet dat buiten Woltersum.
De jongeren schatten de kans dat zij in Woltersum kunnen blijven wonen
echter laag in vanwege het geringe aanbod aan betaalbare huurwoningen.
Omdat veel Woltersummers hier oud willen worden, is er behoefte aan
levensloopbestendige woningen. Wierden en Borgen sloopt acht
woningen aan de Dobbestraat en bouwt er zes terug, waarvan vier huur
en twee koop. Dorpsbewoners vinden het onbegrijpelijk dat er minder
woningen worden teruggebouwd dan gesloopt. Het dorp voorziet dat de
vraag naar woningen in Woltersum de komende jaren alleen maar kan
stijgen. De afstand tot de stad Groningen is kleiner geworden: mentaal,
omdat Woltersum nu deel uitmaakt van de gemeente en fysiek, dankzij
15

De Hoofdweg

Achtertuin huurwoningen aan de Dobbestraat

De Kollerijweg.

K. de Boerweg.
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snelle fietsen. De stad groeit, waardoor men verwacht dat steeds meer
mensen rondom de stad op zoek zullen gaan naar woonruimte en in
Woltersum een betaalbaar alternatief voor de dure zuidkant vinden. In
het kader van de versterkingsoperatie zullen mensen elders worden
gehuisvest. Tijdelijke oplossingen moeten in Woltersum zélf
worden aangeboden, bijvoorbeeld om kinderen op de school te
houden. Voorgesteld als mogelijke nieuwbouwlocaties: voormalig
bestemmingsplan naast de ijsbaan, geschikt voor vier of vijf woningen en
de omgeving van de eierkeet.
Dorpskarakter en beleving
Typisch Woltersum vindt men de ligging achter de dijk, aan het diepje, de
karakteristieke oude woningen, de molen, de brug en de kerk en directe
omgeving. Waardevol en belangrijk vindt men de sportvelden, het
dorpshuis, de school, het café en de ijsbaan. Ook het landschap speelt
een belangrijke rol. Van welke kant je ook komt aanrijden, Woltersum ligt
als een groen eiland in het weidse open landschap. Veel mensen missen
de dubbele rij populieren die op de dijk hebben gestaan.
Het dorp koestert tradities zoals het dorpsfeest, het gelukkig-nieuwjaarwensen ’s nachts op het kerkplein, de molen die ‘praat’ bij vreugde en
verdriet en de luidende kerkklokken bij een overlijden. Het historische
karakter van het dorp wordt door mensen die hier later zijn komen
wonen vooral beeld- en sfeerbepalend genoemd. Voor mensen die hier
zijn geboren, gaat het nog een stap verder; dan is het historische karakter
verbonden met de eigen wortels, met het gevoel hier thuis te zijn.
Mogelijkheden om recreatief te genieten van het dorp en het landschap
zijn er onvoldoende, wordt vaak gezegd. Er is grote behoefte aan - veilige!
- dorpsommetjes en in verschillende dorpsgesprekken zijn daar al ideeën
voor aangereikt. Het dorp kan nog wel wat bankjes of picknickplekken
gebruiken. Ook wordt voorgesteld om de Woltersummer Ee/de Lustige
Maar weer beter beleefbaar te maken vanuit een kano en op de schaats.
Vroeger kon je naar het Damsterdiep en Ten Post schaatsen. Bij een nadere
verkenning van dorpsommetjes is het van belang om de wandelclub en
uiteraard de diverse grondeigenaren erbij te betrekken. Daarnaast zijn
verhalen van oudere Woltersummers over paadjes en plekjes die zij van
vroeger kennen heel bruikbaar. Volgens de boeren zijn dorpsommetjes

via landerijen en erven niet haalbaar, vooral in verband met strenge
hygiënevoorschriften die in de pluimveehouderij gelden. Verder is
landbouwgrond te kostbaar om een strook als wandelpad in te richten.
Ten aanzien van het toegankelijk maken van de Lustige Maar vertellen
de boeren dat daar een gemaal ligt met een grijper die fungeert als
automatische krooshekreiniger; dat levert gevaar voor waterrecreanten
op. Een tweede obstakel wordt gevormd door het niveauverschil dat ter
hoogte van het gemaal moet worden overbrugd.
Bewoners willen het dorp graag verder vergroenen, bijvoorbeeld langs
de Hoofdweg en door beplanting van struiken langs het Eemskanaal; dit
ter compensatie van de ecologische functie die verwijderde populieren
vervulden.
Sommige dorpsbewoners spreken de wens uit van een hertenkampje
of kleine kinderboerderij op het veldje van de eierkeet. Opgemerkt
wordt dat er niet alleen geld nodig zal zijn voor realisatie van recreatieve
voorzieningen, maar eveneens voor het onderhoud ervan. Jongeren
geven aan dat er voor de jeugd van 14-18 jaar behoefte is aan een
ontmoetingsplek in het dorp.
Woltersum heeft karakter en wil dat graag zo houden. In dat kader
zijn verschillende wensen en voorstellen gedaan, bijvoorbeeld dat bij
nieuwbouw (uitbreiding of vervanging na sloop) zoveel mogelijk wordt
aangesloten op het karakter en de stijl van het oude Woltersum. Het zelf
onderhouden van openbaar groen en het diepje worden ook genoemd als
manier om de beeldkwaliteit van het dorp te waarborgen. Verschillende
mensen spreken de zorg uit dat het dorpskarakter wordt aangetast door
maatregelen die in het kader van de energietransitie zullen worden
genomen. Oplossingen moeten bij de maat, schaal en uitstraling van
de bebouwing, het dorp en het landschap passen en het dorp moet
een beslissende stem hebben. De een vindt windmolens absoluut niet
kunnen en de ander is gecharmeerd van de kleine Groningse variant met
de houten bladen (van EAZ Wind).
Impact en aanpak van de versterking
De aardbevingsproblematiek zit bij meerdere dorpsbewoners het
nadenken over de toekomst in de weg. Onderhoud aan de woning
of een verbouwing stellen zij bijvoorbeeld al geruime tijd uit.
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Verschillende mensen vragen zich af of ze hier volgend jaar nog
wonen. Grote ontevredenheid is er over de communicatie rondom het
versterkingsproces. Strikte regels in relatie tot herbouw of nieuwbouw
ervaart men als frustrerend en beknellend. Er moet coulant met her/
nieuwbouw worden omgegaan, ‘al is het alleen al omdat we helemaal
niet om deze situatie hebben gevraagd.’ Woltersummers verlangen in
relatie tot de aanpak van de versterking ruimte om zelf keuzes te maken
en beslissingen te nemen, zowel voor hun eigen situatie als voor het dorp
als collectief. Voorgesteld wordt om woningen die versterkt worden, gelijk
ook levensloopbestendig te maken. Dorpsbewoners maken zich zorgen
over de logistieke organisatie rond de versterking. Hoe zal dat gaan met
de aanvoer en opslag van bouwmateriaal? Blijft het dorp voldoende
bereikbaar? Wordt tijdelijke huisvesting in het dorp zelf aangeboden?
Een duurzame toekomst voor de school
Praten over de toekomst van Woltersum is al snel: praten over de
toekomst van de school. De school is voor veel mensen reden om hier
te blijven wonen en voor nieuwkomers om voor Woltersum te kiezen.
Het dorp en de school doen er alles aan om deze voorziening in stand te
houden. De bus die leerlingen uit het buitengebied en buurdorpen haalt
en brengt, wordt door dorpsbewoners, grootouders en zelfs supporters
van buiten het dorp bekostigd. De school zelf weet op basis van kwaliteit
het verschil te maken. Kinderen die om wat voor reden dan ook elders
in de knel komen, zijn hier gelukkig en presteren boven verwachting.
Op grond van rekenkundige modellen die voor basisonderwijs worden
gehanteerd, zou de school al jaren 27 leerlingen moeten tellen, maar het
zijn er al jaren achtereen 44. De onderbouw telt momenteel zelfs meer
leerlingen dan de bovenbouw.

demografische prognose van groot belang is in samenhang met de omvang
van de nieuwbouw. De gemeente doet er verstandig aan om rekening
te houden met groei. Ook vindt het dorp dat het nieuwe schoolgebouw
duurzaam en energieneutraal moet worden gebouwd. Wellicht kan in
de energiebehoefte van de omgeving worden voorzien. Verder wordt
voorgesteld om te inventariseren hoe groot de belangstelling voor
buitenschoolse opvang in Woltersum is.
Als het aan de kinderen ligt
Op 1 februari 2019 presenteerden de 44 leerlingen van OBS De Huifkar in
Woltersum aan ouders, grootouders, vertegenwoordigers namens de
gemeente en andere belangstellenden hun visie op de toekomst van
Woltersum. Op allerlei creatieve manieren hadden zij verbeeld wat
volgens hen nodig is om het dorp mooi en leefbaar te houden. Kinderen
uit de groepen 1 en 2 lieten aan de hand van fraai knutselwerk zien dat
zij meer huisdieren in het dorp willen, dat zij verwachten dat kinderen in
de toekomst naar school vliegen en dat inwoners van Woltersum alleen
nog fietsen; auto’s zijn er niet meer. Boodschappen worden per raket
bezorgd.
Kinderen uit de groepen 3 en 4 hadden vooral naar het voorzieningen
niveau gekeken en op de dorpsplattegrond aangegeven wat geschikte
locaties zijn, bijvoorbeeld voor een bos, een zwembad annex ijsbaan
annex skeelerbaan, een trein of bus onder het Eemskanaal door - ‘hup,
naar Groningen’ - een bakkerij naast de school en een plantenwinkel
met zaadjes voor groenten voor in je eigen moestuin. Een watertaxi zou
fijn zijn voor toeristen én voor juf Dieta die aan de overzijde van het
Eemskanaal woont.

Voor veel Woltersummers is de school veel meer dan een school. Hier
starten optochten, in de kleine boekenuitleen in de docentenkamer kan
iedereen een boek lenen, hier wordt het dorpskerstfeest gevierd. Het
schoolplein is buiten schooltijd het speelplein voor de dorpskinderen. De
school is een belangrijk onderdeel van het collectieve geheugen van het
dorp en is een beeldbepalend gebouw. Het gebouw is sterk verouderd
en kan niet meer voldoen aan de eisen die modern onderwijs stelt. Een
mogelijkheid is nieuwbouw. Hierover is onder andere gezegd dat de

De bovenbouwleerlingen, groepen 5 tot en met 8, hadden foto’s
gemaakt van wat beslist niet mag verdwijnen: ijsbaan, eierkeet, molen,
uitzicht op het dorp en karakteristieke bebouwing. Ook waren ze aan
de hand van inspirerende afbeeldingen in tijdschriften creatief op zoek
gegaan naar slimme koppelkansen. In een klein dorp is het tenslotte
verstandig om functies en belangen met elkaar te verbinden. Als het aan
de kinderen ligt, blijft Woltersum overigens helemaal niet klein. Volgens
hen kan het dorp groeien, zolang je maar telkens de inkomsten van de
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ene voorziening investeert in de volgende. Met winst van bijvoorbeeld
een Hema investeer je in een Intertoys en met die winst in een bioscoop
enzovoorts. Verder zouden er een Bristol, een winkel met games en
muziek en een KFC moeten komen. Met zulke voorzieningen in het
dorp hoeven Woltersummers niet naar Groningen, verbruiken zij geen
brandstof en wordt het milieu niet vervuild. Met een jachthaven, een
dierentuin en uiteraard de bouw van nieuwe woningen kan volgens
de kinderen worden gewaarborgd dat er voor al die voorzieningen
voldoende omzet in Woltersum te halen valt. Want dan komen er steeds
meer inwoners, en dus meer kinderen voor de school, en zullen ook
steeds meer toeristen het dorp ontdekken.
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3.2 Inloopmarkt voor het hele dorp
Op zaterdag 6 april 2019 zijn de resultaten van de dorpsgesprekken en
de analyses door de experts aan het dorp gepresenteerd tijdens een
inloopmarkt in het dorpshuis. Negentig Woltersummers - een derde
van de totale bevolking - kwamen hiernaartoe. De input is daarvoor tot
4 thema’s teruggebracht. Op grote borden stonden per thema negen
punten opgesomd die tijdens de dorpsgesprekken het meest waren
benoemd. Aan bezoekers van de informatiemarkt werd gevraagd om per
bord stickers te plakken bij de drie punten die zij het belangrijkst vonden.
De uitkomsten hiervan zijn in de tabellen weergegeven.

Inloopmarkt op zaterdag 6 april 2019, voor het hele dorp in het Dorpshuis
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1. Voorzieningen
Woltersummers koesteren de voorzieningen die het dorp rijk is. De
school, het dorpshuis, de kerk, de eierkeet, het café, het sportveld, de
verenigingen en de zorgboerderij zijn bepalend voor de leefbaarheid en
de sociale verbondenheid. De school is voor veel dorpsbewoners zelfs
een belangrijke reden geweest om in Woltersum te blijven of te komen
wonen. Mensen groeien hier op, stichten een gezin en worden hier oud.
Hoe kan Woltersum voor iedereen het fijne dorp blijven dat het nu is?

Prioriteit Wat
Stickers
1
De school moet voor altijd voor het dorp behouden blijven
79
2
Activiteiten voor iedereen die aanspraak en gezelligheid zoekt
37
3
Ontmoetingsplek voor de jeugd van 13 tot 18 jaar
23
Gymdocent
voor de jeugd,
de sportvereniging en sporten voor ouderen 22
2.4 Verkeer
en openbare
ruimte
5
Buitenschoolse opvang om dorp extra aantrekkelijk te maken voor
Vroeger
hadden sommige mensen een auto, tegenwoordig20staan bij
jonge gezinnen
sommige
huizen
twee openbaar
of zelfsvervoer
drie naar
auto’s.
De straten en het
aantal
6
Beter
en betaalbaar
Ten Boer
17
7
Snel internet en beter bereik met mobiele telefoon
12
parkeerplekken
in Woltersum zijn niet meegegroeid. Op verschillende
8
Een (elektrische) deelauto
9
plekken
voelen
voetgangers
enkleine
fietsers
zich onveilig.
Veilig 8verkeer is
9
Speeltuin met
hertenkampje of
kinderboerderij
voor kinderen
Totaalvan gedrag, maar ook van inrichting en onderhoud
227 van de
een kwestie

openbare
ruimte. Woltersummers hebben grote waardering voor de
2. Verkeer en openbare ruimte
historische
groene
uitstraling
van hun dorp.
willen
zijtwee
in hun
vrije
Vroeger haddenen
sommige
mensen
een auto, tegenwoordig
staan Daar
bij sommige
huizen
of zelfs
tijd
vakerDeen
veilig
kunnen
genieten.
drie auto’s.
straten
en van
het aantal
parkeerplekken
in Woltersum zijn niet meegegroeid. Op
verschillende plekken voelen voetgangers en fietsers zich onveilig. Veilig verkeer is een kwestie van
gedrag, maar ook van inrichting en onderhoud van de openbare ruimte. Woltersummers hebben
grote waardering voor de historische en groene uitstraling van hun dorp. Daar willen zij in hun vrije
tijd vaker en veilig van kunnen genieten.

Prioriteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wat
De school moet voor altijd voor het dorp behouden blijven
Activiteiten voor iedereen die aanspraak en gezelligheid zoekt
Ontmoetingsplek voor de jeugd van 13 tot 18 jaar
Gymdocent voor de jeugd, de sportvereniging en sporten voor ouderen
Buitenschoolse opvang om dorp extra aantrekkelijk te maken voor
jonge gezinnen
Beter en betaalbaar openbaar vervoer naar Ten Boer
Snel internet en beter bereik met mobiele telefoon
Een (elektrische) deelauto
Speeltuin met hertenkampje of kleine kinderboerderij voor kinderen
Totaal

Stickers
79
37
23
22
20

Prioriteit
1

17
12
9
8
227

5
6

2
3
4

7
8

2. Verkeer en openbare ruimte
Vroeger hadden sommige mensen een auto, tegenwoordig staan bij sommige huizen twee of zelfs
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drie auto’s. De straten en het aantal parkeerplekken in Woltersum zijn niet meegegroeid. Op
verschillende plekken voelen voetgangers en fietsers zich onveilig. Veilig verkeer is een kwestie van
gedrag, maar ook van inrichting en onderhoud van de openbare ruimte. Woltersummers hebben
grote waardering voor de historische en groene uitstraling van hun dorp. Daar willen zij in hun vrije
tijd vaker en veilig van kunnen genieten.
Prioriteit
1

Wat
Stickers
Oplossing voor zwaar vracht- en landbouwverkeer dwars door het
44
dorp
2
Wandel-, fiets-, kano- en ruiterroutes en bankjes in en rond Woltersum 41
3
Meer groen in het dorp, bijvoorbeeld langs Eemskanaal en Hoofdweg
28
4
Aandacht voor losliggende stoeptegels, gaten in wegdek en op tijd zout 26
strooien
5
Maatregelen treffen om hardrijders af te remmen
20
6
Aanpak van onveilige plekken binnen bebouwde kom, o.a. Hoofdweg en
20
Kollerijweg
7
Aanpak van onveilige plekken buiten bebouwde kom, o.a.
14
Bouwerschapweg en dijkfietspad
8
Directe omgeving van school en oversteek naar de gymzaal veiliger
13
maken
9
Zorgvuldig
groenbeheer
dat past
bij het intieme karakter
van het dorp
6
Woltersum
vernieuwt!,
Tussenstand
Dorpsvernieuwing
Woltersum,
september
2019
Totaal
212
3. Wonen en versterken

Wat
Oplossing voor zwaar vracht- en landbouwverkeer dwars door het
dorp
Wandel-, fiets-, kano- en ruiterroutes en bankjes in en rond Woltersum
Meer groen in het dorp, bijvoorbeeld langs Eemskanaal en Hoofdweg
Aandacht voor losliggende stoeptegels, gaten in wegdek en op tijd zout
strooien
Maatregelen treffen om hardrijders af te remmen
Aanpak van onveilige plekken binnen bebouwde kom, o.a. Hoofdweg en
Kollerijweg
Aanpak van onveilige plekken buiten bebouwde kom, o.a.
Bouwerschapweg en dijkfietspad
Directe omgeving van school en oversteek naar de gymzaal veiliger
maken
Zorgvuldig groenbeheer dat past bij het intieme karakter van het dorp
Totaal

Stickers
44
41
28
26
20
20
14
13
6
212

3. Wonen en versterken
Van krimp is de komende jaren geen sprake in Woltersum. Het dorp groeit misschien zelfs nog een
beetje. Maar dan moet het woningaanbod wel aansluiten op de vraag van mensen die hier willen
blijven wonen of die naar Woltersum willen verhuizen. De stress rond de aardbevingsproblematiek en
de aanstaande versterkingsoperatie mogen er niet toe leiden dat mensen voorgoed uit Woltersum
vertrekken. Sterker nog, de versterking kan kansen bieden om wonen in Woltersum aantrekkelijker
te maken.
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Inloopmarkt op zaterdag 06-04-19. Presentatie kraampje schoolproject “Herinneringen
en Toekomstdromen” van OBS De Huifkar

Rondleiding door het dorp met de wethouders Roeland van der Schaaf en Inge
Jongman, voorafgaand aan de inloopmarkt

Kraampje op de inloopmarkt

Presentatie project “Herrinerdingen en toekomstdromen” van OBS De Huifkar
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School: vanuit dorp genoemde potentiele nieuwe locaties voor de school

Inloopmarkt op zaterdag 6 april 2019, voor het hele dorp in het dorpshuis

Presentatie van de cultuurhistorische ontwikkeling en ruimtelijke
waardering van Woltersum
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Prioriteit
1
2

3. Wonen en versterken
Van krimp is de komende jaren geen sprake in Woltersum. Het dorp groeit
misschien zelfs nog een beetje. Maar dan moet het woningaanbod wel
aansluiten op de vraag van mensen die hier willen blijven wonen of die naar
Woltersum willen verhuizen. De stress rond de aardbevingsproblematiek
en de aanstaande versterkingsoperatie mogen er niet toe leiden dat
mensen voorgoed uit Woltersum vertrekken. Sterker nog, de versterking
kan kansen bieden om wonen in Woltersum aantrekkelijker te maken.

Wat
Stickers
Betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen
51
Woningen die worden versterkt gelijk ook levensloopbestendig en
39
energieneutraal maken
Nieuwbouw aanpassen aan de stijl van Woltersum
32
4.34 Zelfredzaamheid
en collectiviteit
Versterkingsoperatie: eerlijk communiceren en zorgvuldig afhandelen
19
Woltersummers
vinden
om
er voor elkaar te zijn
5
Wisselwoningen
in hethet
dorpbelangrijk
zelf beschikbaar
stellen
12 als dat
6
oud worden
vraagt een
om levensloopbestendige
10
nodig
is. Prettig
Zij bieden
elkaar
luisterend oorwoningen
of een helpende
hand.
7
De versterking mag de saamhorigheid niet onder druk zetten
4
Vooral
voor
ouderen
is
burenhulp
noaberschap
voorwaarde
om
langer
8
Een nieuw gebouw voor de school… wonen in de oude school?
2
9
Besluiten
rond versterking
samen
met het dorp
maken
0
zelfstandig
te kunnen
blijven
wonen.
Woltersummers
weten
elkaar
Totaal
169

uitstekend te vinden als er iets georganiseerd moet worden, zoals het
100-jarig
jubileumenvan
SV Woltersum. Het saamhorigheidsgevoel en de
4. Zelfredzaamheid
collectiviteit
wil
tot samenwerken
kunnen
van
pasdatkomen
bijbieden
toekomstige
Woltersummers
vinden het belangrijk
om erhet
voordorp
elkaar te
zijn als
nodig is. Zij
elkaar een
luisterend oor of een helpende
Vooral voor ouderen is burenhulp - noaberschap ontwikkelingen
zoals dehand.
energietransitie.
voorwaarde om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Woltersummers weten elkaar uitstekend
te vinden als er iets georganiseerd moet worden, zoals het 100-jarig jubileum van SV Woltersum. Het
saamhorigheidsgevoel en de wil tot samenwerken kunnen het dorp van pas komen bij toekomstige
ontwikkelingen zoals de energietransitie.

Prioriteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wat
Betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen
Woningen die worden versterkt gelijk ook levensloopbestendig en
energieneutraal maken
Nieuwbouw aanpassen aan de stijl van Woltersum
Versterkingsoperatie: eerlijk communiceren en zorgvuldig afhandelen
Wisselwoningen in het dorp zelf beschikbaar stellen
Prettig oud worden vraagt om levensloopbestendige woningen
De versterking mag de saamhorigheid niet onder druk zetten
Een nieuw gebouw voor de school… wonen in de oude school?
Besluiten rond versterking samen met het dorp maken
Totaal

Stickers
51
39
32
19
12
10
4
2
0
169

4. Zelfredzaamheid en collectiviteit
Woltersummers vinden het belangrijk om er voor elkaar te zijn als dat nodig is. Zij bieden elkaar een
luisterend oor of een helpende hand. Vooral voor ouderen is burenhulp - noaberschap -

Prioriteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wat
Duurzaam, energieneutraal en gasloos wonen in alle woningen van
Woltersum
Woningen van ouderen geschikt maken voor domotica
Zonnepanelen en windmolens mogen weidse vergezichten en
dorpskarakter niet aantasten
Een eigen energie-, zorg- en/of wooncoöperatie van het dorp
Boodschappen- en medicijnenservice opzetten voor ouderen
Bezorgdheid over beschikbaarheid van vrijwilligers voor verenigingen
en activiteiten
Bij collectieve projecten kijken wat boeren, zorgboerderij en burgers
samen kunnen doen
Actuele en voor iedereen toegankelijke dorpsinformatie
Groengroep nieuw leven inblazen: inzet van vrijwilligers bij groen- en
landschapsbeheer
Totaal

Stickers
49
27
26
23
21
17
16
14
9
202

voorwaarde om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Woltersummers weten elkaar uitstekend
te vinden als er iets georganiseerd moet worden, zoals het 100-jarig jubileum van SV Woltersum. Het
saamhorigheidsgevoel en de wil tot samenwerken kunnen het dorp van pas komen bij toekomstige
ontwikkelingen zoals de energietransitie.
Prioriteit
1

Wat
Stickers
Duurzaam, energieneutraal en gasloos wonen in alle woningen van
49
Woltersum
2
Woningen van ouderen geschikt maken voor domotica
27
3
Zonnepanelen en windmolens mogen weidse vergezichten en
26
dorpskarakter niet aantasten
4
Een eigen energie-, zorg- en/of wooncoöperatie van het dorp
23
5
Boodschappen- en medicijnenservice opzetten voor ouderen
21
6
Bezorgdheid over beschikbaarheid van vrijwilligers voor verenigingen
17
en activiteiten
7
Bij collectieve projecten kijken wat boeren, zorgboerderij en burgers
16
samen kunnen doen
8
Actuele en voor iedereen toegankelijke dorpsinformatie
14
9
Groengroep nieuw leven inblazen: inzet van vrijwilligers bij groen- en
9
Woltersum landschapsbeheer
vernieuwt!, Tussenstand Dorpsvernieuwing Woltersum, september 2019
Totaal
202

3. DE CULTUURHISTORIE VAN WOLTERSUM
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Wonen: vanuit dorp genoemde locaties voor uitbreiding wonen

De Grauwe dijk en het verschil in verkaveling ter weerszijden van de dijk is goed
te zien op deze kaart uit de Atlas Huguenin van rond 1820 [Versfelt en Schoor
(2005)]

Woltersum vernieuwt!, Tussenstand Dorpsvernieuwing Woltersum, september 2019

Bodemkaart van Fivelingo met de loop van de Fivel (noord-zuid). Woltersum ligt
op een oeverwal van de Fivel, die in dit gebied eeuwenlang onder invloed van eb
en vloed verschillende geulen uitsleep in het landschap
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4. De cultuurhistorie van Woltersum
De cultuurhistorische waarden van Woltersum zijn geïnventariseerd door
Marinke Steenhuis van bureau SteenhuisMeurs. In het rapport ‘Woltersum
- Cultuurhistorische ontwikkeling en ruimtelijke waarden’ (februari
2019) wordt de ontwikkelingsgeschiedenis van het dorp beschreven.
Doel van het onderzoek naar de eigenheid van Woltersum was om de
ruimtelijke en beleefde identiteit expliciet te maken en de uitkomsten
te benutten voor toekomstige opgaven in het kader van versterking
en dorpsvernieuwing. Het is belangrijk om te weten waar je als dorp
vandaan komt. Dan kunnen ruimtelijke ingrepen in lijn met historische
verbanden worden vormgegeven en dan herkennen dorpsbewoners
hun specifieke dorpsgevoel in de nieuwe laag die wordt toegevoegd. De
belangrijkste waardevolle structuren, objecten en gebieden zijn in het
rapport samengevat op een cultuurhistorische waardenkaart.
Belangrijk momenten in de ontwikkelingsgeschiedenis van Woltersum:
• Tussen 600 en 1000 na Chr. ontstaan van Woltersum op een oeverwal
of wierde van de Fivel.
• Bouw van dijken en sluizen vanaf de 10e eeuw: woon- en
centrumfunctie wordt belangrijker.
• Stichting van kloosters in de omgeving vanaf de 12e eeuw;
Wittewierum als meest nabije klooster.
• Introductie door de kloosters van het bakken van stenen
kloostermoppen en dakpannen en de opkomst van turfwinning.
• 17e en 18e eeuw: de tijd van landadel en borgen, waarvan twee bij
Woltersum.
• Watersnood: Allerheiligenvloed 1570, Kerstvloed 1717.
• Woltersummer Ee als druk bevaren turfroute in de 19e eeuw, tot de
komst van het Eemskanaal.
• Bouw in 1867 van houtzaag-, koren- en pelmolen Fram.
• Stichting van stoomzuivelfabriek in 1896 door boeren en
ambachtslieden aan het Eemskanaal zuidzijde.
• 1877: aanleg van het Eemskanaal, met splitsing van het dorp als
gevolg.
• 1900-1940: welvarende tijd voor de landbouw, getuige de door
architect T.K. van Eerden ontworpen rentenierswoningen en
woningen.
• Naoorlogs optimisme: nieuwe school en kleuterschool (1959),

•

nieuwe woningen aan de Dobbestraat (1959) en aanplant van bomen
en struiken rond sportveld, begraafplaats, ijsbaan en molen (1962).
Van 1970 tot nu: vervangende nieuwbouw aan de Bijbelgang (1980),
verdwijnen van veel winkels en handwerkslieden, aardbevingsschade
en versterkingsopgave.

De belangrijkste ruimtelijke waarden, die het eigene en
onderscheidende van Woltersum karakteriseren, zijn weergegeven op
de kaart ‘cultuurhistorische waarden Woltersum’. Door bij concrete
ontwerpvraagstukken vanuit deze waarden te werken, blijft het eigene
van Woltersum herkenbaar. De benoemde waarden en ankers worden
hieronder beschreven.
Landschappelijk en stedenbouwkundige waarden
• Het wierdelandschap waar Woltersum onderdeel van is en dat
herkenbaar is aan de verkaveling met kronkelende wegen en
waterlopen.
• Het open en agrarische landschap; een zichtbare en beleefbare
erfenis uit de periode voor 1900.
• De waterlopen als dragers en verdelers van het dorp, met in het
bijzonder de Woltersummer Ee, ’t Daipke en de resterende Lustige
Maar als ruggengraat van Woltersum en het Eemskanaal als verdeler
van het dorp. De sloten vormen het raamwerk.
• Historische routes en wegen die het raamwerk over het land vormen,
o.a. Kollerijweg, K. de Boer/Hoofd/Bouwerschapweg en Kerkpad.
• Cultuurhistorische zichtlijnen die de relatie tussen het dorp, de
historische routes en het open landschap versterken. Ze markeren
de abrupte overgang tussen dorp en omliggend landschap en de
markante ligging van het dorp in het landschap.
• Historische verkaveling als basis voor de verkaveling van het dorp.
Opvallend is bijvoorbeeld de radiale opzet van de verkaveling rondom
de wierde.
• Groene (boom)randen die de groene velden en wat monumentale
structuren in het dorp en het open landschap markeren.
• Gebiedseenheden die de verschillende sferen in het dorp weergeven.
Dit zijn de historische dorpskern en het lint, het gebied met de
naoorlogse laag en dorpsvernieuwing en het agrarisch buitengebied.
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•
•

Gebiedseenheden die de verschillende sferen in het dorp weergeven.
Dit zijn de historische dorpskern en het lint, het gebied met de
naoorlogse laag en dorpsvernieuwing en het agrarisch buitengebied.
Groenstructuren, zoals de wierde, de begraafplaats, de sportvelden
en de overtuinen langs de Woltersummer Ee. Ze herinneren deels
aan het wierdelandschap en aan het verleden met kwekerij- en
moestuinen.

Objecten en plekken van waarde
• Rijksmonumenten zoals de kerk, de molen met het balkengat en de
brug op het kruispunt van de Hoofdweg en de Kollerijweg als ankers
van het dorpsgezicht.
• Karakteristieke panden die in de inventarisatie Cultuurhistorisch
waardevolle bebouwing in de gemeente Ten Boer (Libau i.s.m.
gemeente Ten Boer, 2017) als zodanig zijn aangemerkt. Dit zijn de
panden die niet alleen beeldbepalend zijn, maar ook een bijzondere
functie hadden of hebben, of exemplarisch zijn als voorbeeld van
een bepaald type gebouw. Dit betreft bijvoorbeeld de school, het
café bij de brug, de ‘Fivelhuisjes’, enkele boerderijen.
• Beeldbepalende panden: panden die beeldbepalend zijn in het
straatbeeld en die bovendien van waarde zijn door de korrel en
plaatsing in de rooilijn van de straten. Ze kunnen als ankers worden
gebruikt bij herontwikkeling van het dorp. Deze beeldbepalende
panden zijn geïnventariseerd en gewaardeerd door SteenhuisMeurs
als aanvulling op de ‘karakteristieke panden’.
• Waardevolle architectonische ensembles: met name de naoorlogse
laag en de dorpsvernieuwing in de jaren zeventig. Deze ensembles
zijn tot op heden ondergewaardeerd, maar zijn wel karakteristiek; ze
zijn medebepalend voor het tijdsbeeld.
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De zwaaikom in de Woltersummer Ee

Kerk en school

Brug en café

Molen Fram en balkengat

K. de Boerweg

Molen Fram en balkengat

Eerste elftal van de voetbalvereniging Woltersum, 1919.
[Boek Woltersum]

Folkloristisch IJsfeest, 1976: ringsteken in looikes. [Boek
Woltersum]

Ballengooien op het ijs van het Woltersummer Diepje,
1956. [Boek Woltersum]

Woltersum vernieuwt!, Tussenstand Dorpsvernieuwing Woltersum, september 2019
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SteenhuisMeurs heeft de meest voorkomende typologieën van
gebouwen in Woltersum in beeld gebracht in een overzicht ‘Familie van
gebouwen’. In het volgende hoofdstuk, onder ‘architectuur’, wordt deze
familie van gebouwen behandeld, samen met andere handvatten voor
verbouw/nieuwbouw van woningen.
Ten slotte zijn er waarden die van overheidswege in beleidsstukken zijn
vastgelegd. Voor Woltersum zijn dat:
• Het hele dorp met omgeving heeft een hoge archeologische
verwachtingskaart.
• In het bestemmingsplan Kleine Dorpskernen Ten Boer (vastgesteld
op 25 september 2013) heeft het hele dorp de dubbelbestemming
waarde cultuurhistorie. Dit betekent dat elke gebouwde of
gegraven toevoeging aan het dorp moet worden getoetst aan de
cultuurhistorische waarde.
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Kollerijweg in vroeger tijden en tegenwoordig. [boven:
Groninger Archieven, onder: SteenhuisMeurs]

Het Woltersummer Diepje in 1973 en tegenwoordig. [boven: Groninger Archieven, onder: SteenhuiMeurs]

Woltersum vernieuwt!, Tussenstand Dorpsvernieuwing Woltersum, september 2019

Hoofdweg 1910 en tegenwoordig. [boven: Groninger
Archieven, onder: SteenhuisMeurs]
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5. Het landschap en het dorps-DNA van
Woltersum

De landschappelijke en de stedenbouwkundige analyse
van Woltersum zijn gemaakt door respectievelijk LAOS
Landschapsarchitecten en Stedenbouw (‘Landschapsanalyse
Woltersum’ januari 2019) en Sandra van Assen Stedenbouw
(‘Woltersum - Stedenbouwkundig DNA’, januari 2019). De
belangrijkste inzichten worden in dit hoofdstuk bij elkaar gebracht
en zijn samengevat in een ‘robuuste waardenkaart’.
Ontstaan en karakteristiek nu Woltersum ligt aan de rand van het
zeekleilandschap en is in de vroege middeleeuwen ontstaan als
wierdedorp op een oeverwal in het stroomgebied van de Fivel.
Het zeekleilandschap wordt gekenmerkt door onregelmatige
blokverkavelingen, samenhangend met het grillige - en
veranderende - verloop van rivieren en stromen in het gebied.
De verkavelingen rondom Woltersum kenden al vanaf de late
middeleeuwen twee patronen: ten oosten van de oude loop van de
Fivel (de huidige Woltersummer Ee) een strokenverkaveling en ten
westen, rondom de wierde, een onregelmatige blokverkaveling.
De historische bebouwing is te vinden langs de Woltersummer
Ee (Lustige Maar), op en rond de wierde en langs de Hoofdweg.
Recentere uitbreidingen hebben plaatsgevonden ten noorden en
ten zuiden van de wierde, alle ten westen van de Woltersummer e.
Er is in Woltersum steeds op bescheiden schaal uitgebreid, goed in
verhouding tot de historische bebouwing en met behoud van groen
in de kern. In Woltersum is er relatief weinig straatgroen, maar er
zijn wel behoorlijk veel groene plekken, veldjes, boomgaarden en
erven, die het dorp toch een groen karakter geven.

Woltersum ligt decentraal ten opzichte van de omliggende
dorpen, waardoor er beperkt sprake is van doorgaand verkeer.
Dit verklaart mede de bescheiden omvang van de Kollerijweg, de
Hoofdweg en de K. de Boerweg, wat bijdraagt aan de romantiek
en de leeftijdsvriendelijkheid van het dorp. Tegelijkertijd leidt het
tot ruimtegebrek voor parkerende auto’s en passerend landbouwen zwaar verkeer. Het fietsknooppuntennetwerk voert door
Woltersum. De route beslaat de Bouwerschapweg, een deel van
de Kollerijweg en gaat door het dorp langs het Eemskanaal verder
oostwaarts. Lokale wandelroutes ‘Kloosterroute’,
‘Pelgrimsroute’ en ‘Strunen met Stolk’ voeren allemaal over
het kerkpad langs de kerk. Door Woltersum lopen geen langeafstandsroutes.

Het water van de Woltersummer Ee en Lustige Maar was
vroeger van belang als transportader, maar vervult nu alleen
nog een waterhuishoudkundige functie en heeft recreatieve en
belevingswaarde. De Lustige Maar raakt vooral zomers steeds vaker
bedekt door een dikke laag waterplanten. De belevingswaarde
staat onder druk en het leidt tot stankoverlast voor omwonenden.
Over de hele lengte van de K. de Boerweg maken bewoners (als
eigenaar) gebruik van de oever als overtuin met wisselende
functies.
35

WOLTERSUM - Integrale robuuste waardenkaart
CONCEPT

Groen
silhouetbepalende solitaire boom
of boomgroep
bosje of singel / veld
beeldbepalende bomenrij /
structuurbepalende bomenrij
erf met groene zoom

overtuinen /
groene voet / dijklichaam

Grijs
beeldbepalende weg /
structuurbepalende weg /
ondersteunende weg
fiets- of voetpad /
struinpaadje

historische routes
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beeldbepalend water /
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sociale sleutelplek
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Robuuste waardenkaart
In de robuuste waardenkaart is het ruimtelijk ‘DNA’ van Woltersum
verbeeld: de ruimtelijke elementen en structuren die het verhaal van
Woltersum vertellen en de ruimtelijke opbouw van het dorp kenmerken.
Alle door bewoners genoemde kwaliteiten zijn op de kaart verbeeld
en aangevuld met waarden ontleend aan de landschappelijke en
stedenbouwkundige analyse.

o De sportvelden met al oudere bosstructuur.
o De boomgaard (privaat bezit) naast het dorpshuis.
o Verspreid liggende landjes en groene veldjes, zoals dat bij de
eierkeet en het jeu de boules-veldje.
o De groene dijk van het Eemskanaal.
o Slingertuin bij boerderij.

De waarden op de kaart zijn het vertrekpunt voor ruimtelijke keuzes die
in de (nabije) toekomst in en om het dorp gemaakt moeten worden. De
cultuurhistorische waardenkaart uit het vorige hoofdstuk vult de robuuste
waardenkaart aan en vult hem op onderdelen nader in.
Woltersum wordt gekenmerkt door de volgende ruimtelijke waarden:
• De Woltersummer Ee en Lustige Maar: de waterwegen die aan de
basis stonden van het ontstaan van het dorp Woltersum.
• De wierde met daarop de kerk, de begraafplaats en de school.
• De structuurbepalende verkavelingen: enerzijds de wierde
met radiale structuur van straatjes daaromheen. Anderzijds de
strookvormige verkaveling langs de Kollerijweg.
• De kerk en de molen - monumenten en silhouetbepalende
bebouwing.
• Karakteristieke panden en (aanvullende) beeldbepalende of
karakteristieke panden.
• Woltersum ligt als een groen eiland in het open landschap dankzij
meerdere silhouetbepalende groenstructuren, boomgroepen en
bomen op erven en in tuinen.
• Vooral aan de westzijde van het dorp wordt het landschap ‘het dorp
ingetrokken’ en zijn er veel plekken waar er - vanaf de openbare weg
- waardevolle doorkijkjes zijn vanuit het dorp richting het landschap.
• In het dorp is veel groen aanwezig, wat veelal samenhangt met de
historie van het dorp. Het verspreide groen maakt dat de beleving
van het dorp lommerrijk, ontspannen en echt ‘dorps’ is. Waardevolle
groenstructuren en plekken zijn:
o De groene taluds en aanliggende groene erven langs de
Woltersummer Ee.
o Kerk met groene buitenruimte, begraafplaats en verbindend
laantje.
o Groene omgeving van de school.
o Het groen bij de molen.
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Ligging: direct aan de straat, soms met voorruimte, als onderdeel van een dorplint met pandsgewijze opbouw

Ligging: direct aan de straat, soms met voorruimte, als
onderdeel van een dorpslint met pandsgewijze opbouw

Ligging: direct aan de straat, soms met voorruimte, als
onderdeel van een dorpslint met pandsgewijze opbouw

Uitwerking: gevels metselwerk, keramische dakpannen, soms voorzien van dakkapel en schoorsteen

Wierde

Uitwerking: gevels metselwerk, keramische dakpannen, soms voorzien van dakkapel en schoorsteen

SCHOOL: Ligging: aan de straat, los op een kavel, gekopINDUSTRIE: Ligging: aan de Lustige Maar, aan het
peld aan een ruim en groen schoolplein. Volume: grooteinde van het historisch lint, omringd door groene velden
schalig, alzijdig, een bouwlaag exclusief kap samengesteld
en een balkengat. Los op een erf. Volume: grootschalige
uit meer volume-eenheden
schuur, een bouwlaag inclusief kap
Woltersum vernieuwt!, Tussenstand Dorpsvernieuwing Woltersum, september 2019

BEDRIJVIGHEID: Ligging: direct aan de straat, soms met
voorruimte, als onderdeel van een dorpslint met pandsgewijze opbouw. Volume: een bouwlaag met een dakkap
en hoekverbijzondering
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Architectuur en beeldkwaliteit
Het bebouwingspatroon van de oost- en westflank van het dorp verschilt.
In het westelijk deel is de wierde bepalend, met daarop de kerk en de
begraafplaats en daaromheen smalle straatjes. Het bebouwingspatroon
is compact en informeel. Het bebouwingsbeeld rond de wierde is
overwegend 19e-eeuws. Het bestaat uit vrijstaande woningen en
vrijstaande voorzieningen (als kerk en school) op een
groen terrein. De bebouwing nabij de kerk staat dicht naast elkaar en aan
de straat. De bebouwing daaromheen kent een wat losser patroon. Langs
de Hoofdweg bevinden zich vrijstaande woningen uit diverse perioden,
gesitueerd dicht aan de weg.
De oostflank met Kollerijweg en K. de Boerweg wordt gekenmerkt door
bebouwingslinten met afwisselend vrijstaande woningen en boerderijen.
Voorheen bevonden zich in een deel ervan ook andere functies zoals
winkels en werkplaatsen. Langs de Kollerijweg is het bebouwingsbeeld
overwegend 19eeeuws. Hier is een groot aantal herenboerderijen op
smalle percelen te vinden, met hun rooilijn vrijwel direct aan de weg.
Schuren en (op)stallen liggen verder naar achteren op het gestrekte
perceel. Langs de Kollerijweg zijn ook enkele notabelenwoningen te
vinden. Aan de K. de Boerweg liggen vooral particuliere woningen, met
daartussenin geklemd wat boerderijen.

•

•

was in wierdedorpen. Daarin werd gewoond en gewerkt. Hier waren
het woongedeelte en bijvoorbeeld een winkel, een werkplaats en
opslagruimte in ondergebracht. Functies veranderden in de loop van
de tijd. De meeste dwarshuizen fungeren tegenwoordig uitsluitend
nog als woning.
De Groninger hereboerderij: Kop-romp en kop-hals-romp die in de
loop van de 19e eeuw opkwamen en het Oldambster type dat daarna
kwam. Kenmerkend zijn boerderijen waar het voorhuis dwars werd
gebouwd. Die voorhuizen hebben vaak een classicistisch voorkomen
of een sobere afleiding daarvan.
De keuterij: kleinere arbeiderswoningen en boerderijen.

Op enkele plekken in het dorp zijn Fivelhuisjes te vinden. De oorspronkelijke
bewoners hadden een functionele relatie met water of weg; ze waren
vaak schipper, sluiswachter of tolhuisbeambte. De woningen kenmerken
zich door een erkervormige uitbouw, met ramen aan de zijkant en een
blinde voorgevel.

De bebouwing in Woltersum is overwegend bescheiden in hoofdvorm en
detaillering, enkele grote boerderijen daargelaten. Er is veel afwisseling
in verschijningsvormen, detaillering/verbijzondering en plaatsing van
woningen en boerderijen. De rode Groninger baksteen is kenmerkend
voor Woltersum. Het is niet de harde rode kleur, maar een zachte,
warmrode variant. De traditionele bebouwing heeft veel zwarte pannen.
De bebouwing uit de 20e eeuw is vaak voorzien van rode pannen. Hier en
daar zijn gevels (deels) wit gekeimd. Deze witte
geveldelen vormen samen met de monumentale witte brug frisse
accenten in het overwegend rode straatbeeld.
Met de ‘familie van gebouwen’ duiden we de meest voorkomende
typologieën van gebouwen in Woltersum. Bij de dorpsvernieuwing en
versterking kan worden geput uit de karakteristieken van deze families,
zodat nieuwe toevoegingen passen bij de eigenheid en karakteristiek van
het dorp. In Woltersum vinden we de volgende typologieën:
• Het Groninger dwarshuis dat tot halverwege de 19e eeuw gebruikelijk
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6. Woltersum in sociaaleconomischperspectief in relatie tot de woning-voorraad
Bureau PAU heeft een demografische analyse uitgevoerd voor
Woltersum. Demografische prognoses vormen een belangrijke grondslag
voor het middellange en langetermijnbeleid van gemeenten. Deze
prognoses voorspellen bijvoorbeeld de ontwikkeling van de vraag naar
zorg en ondersteuning, de benodigde hoeveelheid en typen woningen en
het aantal kinderen in relatie tot het onderwijsaanbod.
Grote delen van het Nederlandse platteland hebben te maken met
krimp. Er worden minder kinderen geboren, gezinnen met kinderen
kiezen voor de stad en ook jongeren trekken weg. Bevolkingsdaling
en vergrijzing kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor dorpen: het
voorzieningenniveau daalt, er is minder of geen nieuwbouw nodig en
de OV-bereikbaarheid komt onder druk te staan. Het platteland van de
provincie Groningen staat te boek als krimpgebied. Sommige regio’s
spannen de kroon, bijvoorbeeld Delfzijl en Oost-Groningen. Voor de
dorpen in de voormalige gemeente Ten Boer ziet het beeld er een
stuk gematigder uit. Dat neemt niet weg dat het krimpscenario tot
nu toe richtinggevend was voor het beleid voor het dorp Woltersum.
Woningcorporatie Wierden en Borgen besloot bijvoorbeeld om acht
huurwoningen aan de Dobbestraat te slopen en er slechts vier terug te
bouwen.
De Woltersummers zelf zijn er stellig van overtuigd dat het bevolkingsaantal in het dorp minimaal gelijk blijft de komende jaren en
waarschijnlijker nog groeit. Die verwachting baseren zij op verschillende
factoren:
• Veel jongeren geven aan helemaal niet of hooguit voor de duur van
een studie naar de stad te willen verhuizen. Zij zien hun toekomst in
Woltersum. Daar willen zij een gezin stichten.
• De stad Groningen groeit, er is een grote vraag naar betaalbare
woningen en onder de woningzoekenden is een groep die graag
buiten de stad wil wonen. Woltersum is dan een aantrekkelijk
alternatief voor de veel duurdere zuid- en westkant van de stad.
• Dankzij de komst van de e-bike en het nieuwe fietspad langs het
Eemskanaal is de fysieke afstand tot de stad korter.
• Omdat Woltersum nu binnen de gemeente Groningen valt, zal ook
de mentale afstand kleiner worden.

Maar, zo zeggen de Woltersummers, dan zullen de gemeente en de
woningcorporatie de groeipotentie wel een kans moeten geven. De
reden dat zij een lichte groei van het dorp wenselijk vinden, is in de
eerste plaats het duurzame behoud van de basisschool. Zonder school
zal het dorp hoe dan ook krimpen en dan ontstaat een negatieve spiraal.
Daarnaast is groei voorwaarde om de verenigingen en de levendigheid in
stand te houden. Behoud en vergroting van de aantrekkelijkheid van het
dorp voor inwoners en woningzoekenden van binnen en buiten het dorp
moeten dan ook hoofddoelen van de dorpsvernieuwingsagenda zijn.
Om erachter te komen hoe het nu werkelijk zit met de demografie van
Woltersum heeft Bureau PAU uit Groningen diverse demografische
bronnen geraadpleegd: die van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS), het Centraal Planbureau (CPB), Onderzoek Statistiek Informatie
Groningen (OIS) en prognoses van Primos (door ABF Research) en PEARL
(door het Planbureau voor de Leefomgeving). Opgemerkt moet worden
dat in deze prognoses hoofdzakelijk naar de hele gemeente Ten Boer is
gekeken. Er zijn geen prognoses voor alleen Woltersum.
Prognose Ten Boer bevolkingsomvang
De prognoses Primos en PEARL laten voor de hele gemeente Ten Boer
voor de periode tot 2038 een verschillend beeld zien: de ene prognose
laat een lichte daling zien, terwijl de andere uitgaat van lichte groei tot
2033, gevolgd door stabilisatie. Opvallend is dat de groep 45 - 64 jaar
in Woltersum relatief groot is en dat de groep 65+ in vergelijking met
het Nederlandse gemiddeld juist relatief klein is. De prognose tot 2038
voor de gemeente Ten Boer is dat het aandeel 65+ groeit, met name het
aandeel 81+, en dat het aandeel jeugd en 26 - 64 jaar daalt.
Prognose Ten Boer aantal huishoudens
Op dit moment telt Woltersum in verhouding iets meer eenpersoonshuishoudens en iets minder meerpersoonshuishoudens zonder kinderen
dan gemiddeld in Nederland. Primos prognosticeert voor de gemeente Ten
Boer een lichte stijging op de korte termijn, gevolgd door stabilisatie en,
vanaf 2028, een daling van het aantal huishoudens. PEARL daarentegen
voorziet sterke groei tot 2023, gevolgd door langdurige stabiliteit.
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Een algemene trend in Nederland is dat het aantal eenpersoonshuishoudens sterk toeneemt. Het CBS gaat ervanuit dat een op de
vier huishoudens in 2047 uit één persoon bestaat. De verwachting
tot 2038 is dat het aantal alleenstaanden toeneemt en dat het aantal
samenwonenden met kinderen afneemt. Het aantal mensen in tehuizen
zal licht toenemen. Het aantal samenwonenden met kinderen zal tot
2028 nog licht toenemen.
Resumé voor Woltersum
• Trend: aantal inwoners en aantal huishoudens blijft redelijk stabiel.
• Prognoses voor het aantal huishoudens zijn verschillend voor de
gemeente Ten Boer. Op de schaal Woltersum is geen specifieke
prognose beschikbaar.
• Zeker: meer kleinere huishoudens.
• Zeker: meer ouderen (relatief en absoluut).

maat/geen massale sloop.
Conclusie en aanbeveling voor Woltersum
Het is van belang om niet alleen op kwantiteit, maar ook op kwaliteit in
te zetten:
• Levensloopbestendig
• Voor kleinere huishoudens
• Duurzaam en energiezuinig
• Reguliere vernieuwing
Aanbevolen actie: geleidelijk aanpassen van bestaande woningen en op
kleine schaal nieuwbouw plegen.

Dorpsenquêtes
De uitkomsten van twee dorpsenquêtes uit 2018 zijn eveneens in de
analyse meegenomen. Uit de dorpsenquête kwam naar voren:
Voor verbetering vatbaar:
Openbare ruimte, verkeersveiligheid/OV/infra, wonen, voorzieningen en
afhandeling aardbevingen.
Verhuisplannen:
• Ja: 21,4% (waarvan de helft binnen Woltersum)
• Nee: 38,1%
• Weet niet: 35,7%
Wat voor woning zoeken woningzoekenden in Woltersum:
• Meest genoemd: vrijstaand, gelijkvloers, meer dan 2 slaapkamers,
tuin met terras, koopwoning van 150.000 - 250.000, huurwoning van
circa € 500 per maand.
• Overige wensen: energiezuinig, ruime kavel, bouwen naar eigen
inzicht, betaalbaar voor starters.
Wensen voor leefomgeving, in volgorde van aantal keren genoemd:
rust en ruimte, groen/natuur/cultuurhistorie, saamhorigheid, netjes
en verzorgd, levendig met voorzieningen, veilig, kindvriendelijk,
bereikbaarheid, tuin of land, vrijheid om te bouwen, versterking op
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7. Beleid en visie van de gemeente Groningen
De voormalige gemeente Ten Boer, nu de gemeente Groningen, heeft
zich vanaf het moment dat de versterkingsopgave zich aandiende
ingezet voor een integrale aanpak van versterking en dorpsvernieuwing.
Uitgangspunt is dat het dorp sterker uit de versterking moet komen en
dat de gemeente naast haar burgers staat. Dorpsvernieuwing biedt het
dorp en de gemeente handvatten voor uitdagingen als krimp, vergrijzing
en aardbevingsproblematiek. Koppelkansen worden daarbij zoveel
mogelijk benut.
Vertrekpunt voor de dorpsvernieuwing vormt het beleid dat recentelijk is
opgesteld voor alle kernen in de voormalige gemeente Ten Boer, namelijk:
• Dorpsvisies: alle negen dorpen hebben in 2016 een Dorpsvisie
vastgesteld.
• Leefbaarheidsvisie: in 2018 zijn de Dorpsvisies hierin opgenomen.
• Woonvisie en Duurzaamheidsvisie: opgesteld in 2016.
• Gebiedsvisie Ten Boer: vastgesteld in 2017.
De Omgevingsvisie van de gemeente
Groningen - ‘Next City’ - wordt in 2019 en 2020 herijkt voor de nieuwe,
heringedeelde gemeente Groningen inclusief de voormalige gemeenten
Ten Boer en Haren. Vooruitlopend op de overdracht naar Groningen
heeft de toenmalige gemeente Ten Boer het document ‘Vitaal en
Krachtig Verbonden’ opgesteld, met daarin de boodschap ten behoeve
van de eerste Omgevingsvisie van de nieuwe gemeente Groningen. Dit
document is eind oktober 2018 door de gemeenteraad van Ten Boer
vastgesteld.

lokaal voedsel.
5. Bied woonmilieus aanvullend op de stedelijke woonmilieus én
aanvullend op Meerstad.
6. Onderscheid op prijs, ruimte, veiligheid en landelijk wonen. Ruimte
voor experimenten.
7. Investeer in dorpsvernieuwing bij de versterkingsopgave.
8. Neem de inwoners mee met energietransitie en zorg dat er ook iets
tegenover staat.
9. Versterk het landschap, maak ruimte voor water, stimuleer toerisme/
recreatie en natuurontwikkeling.
10. Zorg voor goede verbindingen, ook digitaal.
In 2019 is het Collegeakkoord ‘Gezond, Groen, Gelukkig Groningen’
gepresenteerd. Vooruitlopend op de verschillende beleidsprogramma’s
geeft dit Collegeakkoord een aantal duidelijke uitgangspunten voor
de dorpsvernieuwing. Leefkwaliteit staat centraal. De ambitie is om
deze hooggewaardeerde leefkwaliteit in de dorpen en wijken op peil
houden. En nog beter: om ervoor te zorgen dat nog meer mensen ervan
profiteren. Dit wil de gemeente bereiken door slimme verbindingen
te maken tussen verduurzamen, woningbouw, gezondheid, welzijn en
groen. Het schaalniveau van wijken, buurten en dorpen is daarvoor het
meest geschikt. Ook kan juist daar de eigen regie van bewoners worden
versterkt en kan hun zeggenschap worden vergroot.

De kernboodschap bevat 10 aanbevelingen van Ten Boer aan Groningen:
1. Zie Ten Boer en de stad als complementair. Versterk het dorpse
karakter: specifiek beleid gericht op eigen identiteit, kleinschaligheid,
zelfredzaamheid en noaberschap.
2. Behoud de korte lijnen met het bestuur (politiek en ambtelijke
organisatie) van de nieuwe gemeente: dorpenwethouder(s), loket.
3. Maak vanuit de stad meer gebruik van voorzieningen die Ten Boer
biedt: recreatie (bijvoorbeeld het zwembad), zorg (bijvoorbeeld
dagbesteding), winkels Koopmansplein.
4. Bied ruimte voor functieverandering agrarische sector en stimuleer

De belangrijkste uitgangspunten uit het Collegeakkoord voor de te maken
keuzes voor de dorpsvernieuwing in Woltersum:
• Een gezonde bevolking in een gezonde stad en gezonde dorpen.
• Oog voor de kwetsbaren in de samenleving.
• Herwinnen van de openbare ruimte: meer ruimte voor groen,
sporten, spelen en ontmoeten en daarmee een positieve bijdrage
aan de gezondheid.
• De negatieve spiraal van armoede doorbreken en isolement
voorkomen.
• Vooroplopen in de energietransitie, in 2035 CO2-neutraal zijn en de
eerste aardgasvrije gemeente van Nederland worden.
• Wij gebruiken de noodzakelijke energietransitie als motor voor
vernieuwing, versterking en herstel van onze wijken en dorpen.
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In de nieuwe opgave wijkvernieuwing is de verbinding tussen mensen,
verduurzaming, woningbouw, gezondheid, welzijn en groen essentieel.
Wij willen de eigen regie van de bewoners versterken en hen meer
zeggenschap geven.
Voorzieningen van goede kwaliteit behouden en ontwikkelen en
zorgen dat we de groei van de gemeente kunnen opvangen.
Daarom investeren we bijvoorbeeld in sport en cultuur,
onderwijshuisvesting, woningbouwontwikkeling en bereikbaarheid.
We blijven ons inzetten voor het beste onderwijs voor onze kinderen.
Een belangrijke keuze in onze Omgevingsvisie is om te zorgen voor
meer huizen binnen de compacte stad en compacte dorpen.
Het landelijke gebied blijft open, inclusief de groene gebieden tussen
Groningen, Haren en Ten Boer.
Een deel van onze gemeente is aardbevingsgebied. Wij staan naast de
bewoners die zijn getroffen en wij willen ontzorgen.
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8. Woltersum, sterker uit de versterking
Met de uitkomsten van de bewonersgesprekken en expertanalyses in
Woltersum kan een basis worden gelegd voor de agenda waar dorp,
gemeente en andere betrokkenen de komende jaren in Woltersum
mee aan de slag kunnen. Deze agenda heeft de kernkwaliteiten van
Woltersum en de Woltersummers als vertrekpunt en focust op het
gezamenlijk werken aan de belangrijkste opgaven waar Woltersum voor
staat. Insteek is dat het dorp sterker uit de versterking komt.
De kracht van Woltersum
Woltersum is een kleine en overzichtelijke gemeenschap die bestaat uit
een mix van geboren en getogen streekbewoners en mensen die bewust
voor Woltersum hebben gekozen vanwege de sfeer, rust, gemeenschap
en de plek. Vanouds zijn veel inwoners gericht op Ten Boer, Appingedam
en Schildwolde. Met de herindeling van de gemeente Ten Boer en
de gemeente Groningen is Woltersum onderdeel geworden van de
gemeente Groningen. Hiermee ontstaat een nieuwe verhouding tussen
het dorp en de stad Groningen. In het dorp blijft de bevolking stabiel en
krimpt niet, zoals wel het geval is in kernen verder van de stad.
De landschappelijke kwaliteiten van het dorp zijn een belangrijke kwaliteit: de oude kern, de Fivel, de karakteristieke uitstraling, kleinschaligheid en groene erven maken dat dit dorp een fijne plek is om te wonen
en leven. De actieve dorpsgemeenschap, met eigen voetbalclub, talloze
verenigingen, dorpshuis, dorpscafé, kerk met culturele programmering
en - last but not least- een dorpsschool, dragen daar ook aan bij en zijn
van groot belang voor de leefbaarheid in het dorp. Het dorp kent veel
dorpskracht. Het is vanouds een dorp dat zelf de schouders eronder
zet als er iets moet gebeuren in het dorp. De buurtbus waarmee het
dorp zelf schoolvervoer biedt voor kinderen uit omliggende dorpen is
daar een mooi voorbeeld van. Het behoud van deze unieke kwaliteiten
zijn cruciaal voor de toekomst van dit dorp. De belangrijkste opdracht
voor de dorpsvernieuwing is daarom het behoud van deze goede basis:
het wonen, de school, de voorzieningen, de gemeenschapszin en de
karakteristieke uitstraling van het dorp.

inwoners op hogere leeftijd in het dorp woont. Woltersum is anderzijds
een jong dorp en er is een grote groep jongvolwassenen die staan te
popelen om een eigen wooncarrière te starten, maar hiervoor ontbreekt
passend aanbod of de kans om gebruik te maken van het bestaande
aanbod. Woltersum weet al jaren de dorpsschool in de benen te houden,
maar de school moet bouwkundig worden versterkt en voldoet niet
meer aan de eisen van deze tijd. De versterkingsoperatie heeft ook grote
impact op de gemeenschap en brengt het risico met zich mee dat er een
kloof ontstaat tussen de ‘haves’ en have-nots’, oftewel, de mensen die
wel perspectief hebben op een aardbevingsbestendige woning of de
mensen die wel een perspectiefvol schadetraject hebben en de mensen
die dat niet hebben. Uit de gesprekken is ook gebleken dat Woltersum net
als alle andere dorpen te maken heeft met een afname van vrijwilligers.
Dat maakt het lastig om alle verenigingen en voorzieningen in stand te
houden. Tot slot zijn er nog wat breed gedragen wensen in het dorp,
zoals de verbetering van de verkeersveiligheid op een aantal punten,
het verbeteren van de openbare ruimte en het groen en het creëren van
meer mogelijkheden voor recreatie. Naast behoud van de basis vormt
dit de ‘plus’, een extra inzet op een aantal thema’s: verbetering van de
kwaliteit van de woningvoorraad en daarbinnen specifiek de kansen
voor starters en ouderen, extra inzet voor zowel de jeugd als de ouderen
om prettig te kunnen wonen en leven in het dorp, verbetering van de
verkeersveiligheid, openbare ruimte en groen, inzet op recreatie.

Tegelijkertijd moet in Woltersum met verschillende opgaves rekening
worden gehouden. Vergrijzing leidt ertoe dat er een groeiende groep
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9. Vervolg richting dorpsagenda
Met deze tussenrapportage markeren we - expertteam, Gemeente
Groningen en de inwoners van Woltersum - de afronding van de fase van
analyse en visievorming. Daarmee is de opdracht van het expertteam
afgerond. Het eindresultaat van deze fase zijn de bouwstenen voor de
Agenda van Woltersum.

vastgesteld door de gemeente. Ondertussen kan met een aantal zaken
al van start worden gegaan. Bij de eerste thematafelsessie in juli wordt
geïnventariseerd welke ‘quick wins’ al kunnen worden uitgevoerd. De
reeds geformeerde werkgroepen kunnen blijven bestaan en, afhankelijk
van het thema, fungeren als klankbordgroep of uitvoerende werkgroep.

In nauwe afstemming met het dorp is een vervolgproces uitgestippeld.
Doel is om in een proces van co-creatie te komen tot een agenda van
Woltersum: een uitvoeringsgericht plan van aanpak met daarin de
opgaves vertaald in ruimte, planning, geld en verantwoordelijkheden.
Oftewel, het wat, waar, wanneer, wie en hoe.

Lopende trajecten
In de tussentijd lopen er al een aantal trajecten in nauwe afstemming
met de thematafels :
• Haalbaarheidsonderzoek school Woltersum

Thematafels
Dit proces van co-creatie voeren we uit met behulp van een aantal
thematafels die we vanaf juli opstarten. Op de dorpsmiddag van 6 april
heeft een grote groep bewoners zich aangemeld om mee te denken en
te doen op specifieke thema’s. Er zijn twee thematafels gevormd met
daaronder een aantal werkgroepen:
Thematafel Ruimtelijke opgave
• Werkgroep wonen en versterken.
• Werkgroep openbare ruimte en verkeer.
Thematafel Sociale cohesie en duurzaamheid
• Werkgroep duurzaamheid.
• Werkgroep voorzieningen en sociale cohesie.

De gemeente Groningen voert een haalbaarheidsonderzoek uit naar de
mogelijkheden voor de toekomst van de basisschool in Woltersum.
De opties versterking, sloop-nieuwbouw, nieuwbouw-herbestemming
worden verkend. Op basis van de eerste uitkomsten van deze verkenning
en gesprekken met het schoolbestuur gaat de voorkeur uit naar de optie
van nieuwbouw op een andere locatie en herbestemming van het huidige
(karakteristieke) schoolgebouw. Deze optie wordt nu nader onderzocht.
• Verkenning gebiedsontwikkeling Dobbestraat en omgeving
In het kader van mogelijke nieuwbouw van de school op een andere
locatie in het dorp en de sloop-nieuwbouw van de woningen aan de
Dobbestraat verkent de gemeente Groningen in overleg met Wierden en
Borgen de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling op en rondom de
Dobbestraat.

In september komen de verschillende thematafels bijeen om de visie
uit te werken naar opgaves en acties per thema. De bewoners worden
gekoppeld aan een inhoudelijk expert op het betreffende gebied.
Belangrijke partijen zoals Wierden en Borgen en de NCG schuiven ook aan
bij de thematafels. Op basis van deze eerste ronde ontstaat een concept
agenda. Dan volgen een financiële uitwerking, toets op haalbaarheid,
verkenning van koppelkansen en dwarsverbanden, ruimtelijke
vertaling en afstemming met de achterban. De uitkomsten daarvan
worden weer besproken met de thematafels met als resultaat een
definitief voorstel voor de dorpsvernieuwingsagenda van Woltersum. Dit
voorstel wordt vervolgens aan het gehele dorp gepresenteerd en daarna

• Verkenning verbetering waterkwaliteit
De waterkwaliteit van het diepje, de Woltersummer Ae, is al jaren een
zorgpunt. Het waterpeil is te laag en er is regelmatig sprake van een slecht
waterkwaliteit, omdat er geen doorstroming is. De afdeling Stadsbeheer
van de gemeente Groningen onderzoekt nu in afstemming met het
Waterschap hoe dit structureel opgelost kan worden.
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