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OMDAT DE HUIDIGE INFRASTRUCTUUR NIET MEER VOLDEED 

VANWEGE EEN GROEIEND WONINGAANTAL, EEN GROEIEND 

AANTAL TOERISTEN, NIEUWE SCHOOLFIETSROUTES EN 

PROBLEMEN MET LANDBOUWVERKEER, BESLOOT DE GEMEENTE 

MIDDEN-DRENTHE WESTERBORK HER IN TE RICHTEN. 

UITGANGSPUNT DAARBIJ WAS DAT WESTERBORK WEER 

TOEKOMSTBESTENDIG MOEST WORDEN, MAAR DAT HET NIET 

TEN KOSTE MOCHT GAAN VAN HET DORPSE KARAKTER.

Westerbork wordt weer toekomstbestendig

TEKST: PETER BEKKERING

W
esterbork maakt deel uit van 
Midden-Drenthe, een fusiege-
meente die in 1998 ontstond door 
het samenvoegen van de gemeen-

ten Beilen (esdorp en hoofdkern, 11.000 inwoners), 
Smilde (lintdorp, 4.500 inwoners) en Westerbork 
(brinkdorp, 4.500 inwoners). Midden-Drenthe, dat 
de eerste twee jaar Middenveld heette, bestaat 
uit 29 officiële kernen, waarvan de kleinste enkele 
tientallen inwoners hebben. De gemeente telt in 
totaal zo’n 35.000 inwoners en heeft een landop-
pervlakte van ruim 341 vierkante kilometer. Daar-
mee staat ze op nummer 5 in de lijst van grootste 
gemeenten qua oppervlakte in Nederland.
Binnen Midden-Drenthe onderscheidt Westerbork 
zich door een breed scala aan activiteiten en door 
het toerisme. Zo organiseert de Stichting Zomer-
activiteiten Westerbork onder meer de jaarlijkse 
Open Drentse Kampioenschappen Stiefkiekn 
(Living Statues). Geert Hendriks, toezichthouder 
civiele techniek Midden-Drenthe, en Albert Lub-
binge, projectleider, beiden Westerborkers, zeg-
gen wel eens gekscherend: “Er is geen dorp op 
deze planeet waar zoveel georganiseerd wordt.” 

Beeldkwaliteit 
van het centrum: 
Drenthe-eigen en 
eenvoudige, het 
liefst streekeigen, 
materialen
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Het heeft tot gevolg dat bij grote activiteiten soms 
wel 10.000 mensen Westerbork bezoeken. Het 
leeuwendeel van de activiteiten en het toerisme 
concentreert zich met name op het Burgemeester 
Gualthérie van Weezelplein en de Hoofdstraat. 

Structuurvisie
In 2013 besloot de gemeente Midden-Drenthe 
een Structuurvisie Westerbork op te stellen. 
Daarbij speelden drie thema’s een rol: wonen, 
verkeer en scholen. Lubbinge: “Bij wonen ging het 
met name om het uitgangspunt dat Westerbork 
wel mocht uitbreiden, maar dat het niet ten koste 

mocht gaan van het dorpse karakter. Tegelijkertijd 
wilden we wel toerisme en   reuring in Westerbork. 
En dat betekent extra verkeer.” Hendriks voegt 
daar nog een aspect aan toe: “Midden-Drenthe 
is een agrarische gemeente, wat betekent dat 
er veel landbouwverkeer door Westerbork gaat. 
En dat conflicteert wel eens met het toeristisch 
verkeer. Daarnaast hadden we te maken met de 
verhuizing van twee scholen, de christelijke basis-
school De Wegwijzer en de openbare basisschool 
De Lindelaar. Beide zaten voorheen in het hart 
van Westerbork. Sinds 2015 maken de scholen 
deel uit van de multifunctionele accommodatie 
Groene Borg net buiten het centrum, waarin ook 
peuteropvang Groene Borg en een kinderdagop-
vang/bso zijn opgenomen. Vanzelfsprekend had 
deze verhuizing impact op de verkeerssituatie, 
omdat nieuwe schoolfietsroutes moesten worden 
vastgesteld. Die zijn daarom ook in de Structuurvi-
sie opgenomen.” De Structuurvisie diende zo als 
uitgangspunt om zowel de gedoseerde uitbrei-
ding qua woningen als het groeiende toerisme, 
de problemen met het landbouwverkeer en de 
veranderde verkeerssituatie ten gevolge van de 
verhuizing van de scholen in goede banen te 
leiden. Lubbinge: “Het was geen wonder dat de 
bestaande infrastructuur niet meer voldeed, want 
die was 30 jaar oud.”

Lubbinge benadrukt dat de uiteindelijke Structuur-
visie Westerbork tot stand is gekomen na uitvoe-

Het Burgemeester Gualthérie van 

Weezelplein in Westerbork heeft 

een flinke opknapbeurt gekre-

gen, het is nu weer het groene 

plein dat het ooit was.
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rige en zorgvuldige communicatie met de bewo-
ners. “De visie bevat veel elementen die door de 
bewoners in een werkgroep zelf zijn aangedragen. 
Zoals groen, verkeersveilig, parkeren, de plek voor 
multifunctionele accommodatie, reuring en het 
behoud van het unieke karakter.”  Zo wilden de 
bewoners dat het Van Weezelplein weer groener 
zou worden. Lubbinge: “Het groen op het plein 
was verpauperd en vertrapt en het plein was in de 
loop der jaren steeds meer verhard. Bovendien 
werd het gebruikt voor allerlei activiteiten. Het 
was dus al lang niet meer het mooie groene plein 
dat het ooit was.”

Bomen
Om dat groene karakter terug te brengen is veel 
aandacht besteed aan de bomen op het plein. Uit 
een bomenkwaliteitsonderzoek kwam onder meer 
naar voren dat de bomen de ruimte moesten 
krijgen om te groeien en dat de verharding dus zo 
minimaal mogelijk moest zijn. Dat stond echter op 
gespannen voet met de wens om in het centrum 
veel activiteiten te hebben. Hendriks: "Dat heb-
ben we opge lost met de aanleg van perma foil 
constructies, plastic kratten met voedingsstoffen 
die onder de grond worden aangebracht. Op die 
constructie zijn waterdoorlatende stenen ge-
legd, zodat het regenwater niet hoeft te worden 
afgevoerd via kokers en goten, maar terechtkomt 
in de perma foil constructies. Ook zijn gaten in de 
grond geboord om zo de bomen van voedings-
stoffen te voorzien. Dit is allemaal gedaan zodat 
je in een verharde bodem toch bomen goed 
kunt verzorgen. Daarnaast gaan we als alles klaar 
is nog een keertje ploffen: dan ga je met een 
injectienaald de grond in en daarna blaas je er 
onder hoge druk lucht in zodat in de ondergrond 
scheuren ontstaan. Die scheuren vul je vervolgens 
weer met voedingsstoffen voor de haarwortels.” 
De beeldbepalende eiken van soms wel meer dan 
honderd jaar oud na zijn de herinrichting terugge-
zet. De bomen die slecht waren en geen toekomst 
meer hadden zijn omgezaagd. Het hout ervan is 
hergebruikt in bankjes op het plein.
.Dwars door het plein loopt een natuurlijk pad, 
gemarkeerd met forse, speels opgestapelde, 
keien uit de omgeving. Het pad is aangelegd met 
open verharding in verband met de waterafvoer 
van de bomen. De forse keien moeten voorkomen 
dat mensen opnieuw het plein op gaan rijden. 
En dat was nodig, benadrukt Lubbinge. “In het 
verleden zetten mensen soms zelfs vrachtwagens 
op het plein.”

Markt 
Op het Van Weezelplein was in de oude situ-
atie veel plaats ingeruimd voor de markt. Na de 
herinrichting, waarbij groen meer ruimte heeft 
gekregen en de verharding is teruggedrongen, 

is de markt compacter geworden. Lubbinge: 
“De oorspronkelijke plannen waren om de markt 
geheel van het plein weg te halen en te verplaat-
sen naar een parkeerplaats verder buiten het 
centrum. Dat leidde echter tot zoveel protest van 
de marktkooplui dat we na de herinrichting toch 
een plek op het plein hebben gevonden, maar 
wel flink compacter. En zonder de vrijheid-blijheid 
van voorheen, waarbij iedereen zijn wagens maar 
neerzette waar hij wilde. Nu mogen alleen de 
kramen er staan. De auto’s moeten naar een par-

Het Van 
Weezelplein 
was al lang niet 
meer het mooie 
groene plein dat 
het ooit was

De bankjes zijn gemaakt van 

bomen rond het plein die er 

te slecht aan toe waren om te 

blijven staan.

Overzicht van het aantal parkeer-

plekken in de oude en de nieuwe 

situatie.
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keerterrein een stukje verderop.” Lubbinge noemt 
nog een voordeel van de herinrichting: “De ruimte 
wordt nu multifunctioneel gebruikt, want als er 
geen markt is, kan er geparkeerd worden.” 
De marktkooplui kregen na de herinrichting iets 
terug voor de ruimte die ze moesten inleveren. 
Hendriks: “Voorheen liepen er allerlei kabels over 
de grond, inclusief verlengsnoeren. Nu zijn alle 
elektriciteitsvoorzieningen op het plein onder-
gronds gegaan. En er zijn op verschillende punten 
putkasten gekomen in verschillende formaten, 
want ookk onder de marktkramen zijn grootver-
bruikers qua elektriciteit, zoals bijvoorbeeld de 
kippengrillen.” 

Parkeerplaatsen
Bij de herinrichting zijn op het Van Weezelplein 
34 parkeerplaatsen verdwenen. Dit aantal wordt 
echter ruimschoots gecompenseerd omdat in de 
directe omgeving 89 parkeerplaatsen zijn aange-
legd (zie kaart). Lubbinge: “We hadden in de oude 
situatie een structureel tekort aan parkeerplaatsen 
vanwege de activiteiten en omdat aan het plein 
een grote supermarkt is gevestigd. Wel hebben 
we ervoor gekozen om hartje centrum tot blauwe 
zone te maken met een maximum van twee uur, en 
om net daarbuiten lang parkeren te faciliteren.” 
Omdat Westerbork populair is bij fietsers is na de 
herinrichting een fietsparkeerplaats aangelegd bij 

de bushalte – die eveneens een nieuwe locatie 
heeft gekregen. 

De herinrichting van het centrum is getoetst aan 
het beeldkwaliteitsplan dat voor Westerbork is 
opgesteld. Lubbinge: “In het centrum moet dat 
van de hoogste kwaliteit zijn. En dat houdt in: 
Drenthe-eigen en eenvoudige, het liefst streekei-
gen, materialen. Het moet kortom passen bij het 
karakter van het dorp. Dat is vertaald in duurzame 
materialen, hergebruik zoals bij de boompjes, en 
gebakken materialen met natuurlijke, rustige en 
eenvoudige kleuren.”  

Verlichting
Bij de verlichting is vanwege duurzaamheid geko-
zen voor ledverlichting en voor een type armatuur 
dat aansloot bij de verlichting die eerder al was 
gebruikt bij de schoolfietsroutes, maar tegelijker-
tijd van een hogere kwaliteit was. Het resultaat 
is een authentieke armatuur met een warm licht 
met een licht oranje tint. Hendriks: “Samen met 
de werkgroep zijn proefopstellingen gemaakt en 
is gekeken of de kleur goed was. Daarbij was de 
referentie de uitstraling die het licht voorheen gaf 
met kerst. De uiteindelijke kleur zorgt voor een 
mooie spreiding en geeft een vlekkenbeeld op het 
wegdek.” Op sommige lichtmasten zijn daar-
naast spotjes aangebracht, die bomen van onder 

Bij sommige lichtmasten zijn 

spotjes aangebracht die de bo-

men van onderaf oplichten.

De weekmarkt op het  

Van Weezelplein.
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Bij de 
Structuurvisie 
Westerbork 
speelden drie 
thema’s een rol: 
wonen, verkeer 
en scholen

kunnen aanlichten. Bijzonder is ook dat dankzij 
twee kastjes in de lichtmast het licht dimbaar is. 
Hendriks: “We kunnen aan de hand van de jaarge-
tijden de spotjes meer – in de zomer – of minder 
– in de winter – licht laten geven. En dankzij filters 
kan de kleur worden aangepast."
Bij de evenementen is een scheiding gemaakt 
tussen grote en kleinere evenementen. In het 
bestemmingsplan is vastgelegd welke evenemen-
ten waar kunnen plaatsvinden. Ook is vastgelegd 
dat het groene deel van het Van Weezelplein niet 
meer voor evenementen gebruikt mag worden.

Tracé Westeinde-Hoofdstraat-Oosteinde
Inmiddels zijn de nieuwe schoolfietsroutes ge-
realiseerd, evenals de herinrichting van het Van 
Weezelplein en de verkeersontsluiting rondom 
Westerbork middels een ovotonde en een 
steraansluiting. Als laatste wordt nu het door-
gaande tracé Westeinde-Hoofdstraat-Oosteinde 
heringerich t. Daarbij wordt ook de voorrang 
aangepakt. Lubbinge: “Nu is het een voorrangs-
weg, straks wordt het gelijkwaardig met voorrang 
voor verkeer van rechts. Bovendien wordt het een 
30-kilometerzone. Om dat te bereiken worden 
kruisingen heringericht met plateaus en pleinen. 
We hopen dat dit leidt tot ander gedrag, want 
in de nieuwe situatie is er vooral ruimte voor de 
fietser en is de automobilist te gast.”
Bij het Westeinde wordt het laaneffect in ere 

hersteld. Hendriks: “Vroeger stonden er veel kas-
tanjebomen. Door ziektes is het echter uitgedund. 
Nu gaan we het weer aanvullen.” Bij de Hoofd-
straat en het Oosteinde wordt bij de herinrichting 
de riolering vervangen. Hendriks: “Er komt net als 
bij het Van .  Weezelplein een regenwaterriolering 
bij.” De planning is om begin 2019 met het tracé 
te starten. Omdat het dorp ondertussen bereik-
baar moet blijven, wordt het werk opgeknipt in 
verschillende fases. De verwachting is dat in de 
zomer van 2020 alle werkzaamheden achter de 
rug zijn. Lubbinge: “Dan is Westerbork weer een 
toekomstbestendig dorp.”  

’De ruimte 
wordt nu 
multifunctioneel 
gebruikt, want 
als er geen 
markt is, kan 
er geparkeerd 
worden‘

Fietsen is populair in 

Westerbork. Bij de 

bushalte is een fietspar-

keerplaats gekomen met 

kunstwerk.


