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Vanavond…

● Welkom door Nynke Houwing

● Buffer Zuid

● Terugblik (afgelopen jaar)

● Hoe gaan we verder

● Wanneer en hoe hoort u van ons

● Afsluiting door Nynke Houwing



Project Bargerveen-Schoonebeek

● Buffer Zuid is onderdeel van project Bargerveen-

Schoonebeek. 

● Afgelopen jaren buffers en interne maatregelen 

● Het doel is het hoogveen behouden en versterken. 

● Hiervoor is vooral belangrijk dat waterhuishouding

wordt verbeterd. 



Doel voor Buffer Zuid

● Ecologisch herstel van het Bargerveen

● Verbetering waterhuishouding voor de landbouw

● Geen negatief effect op de (woon) omgeving



Uitgangspunten en Ambitie

● Hydrologie moet ‘kloppen’

● Draagvlak in regio: buffer zuid spreekt aan en maakt trots

● Economische impuls, nieuwe activiteiten, gericht op 

andere doelgroep (bv. 15-35 jr)

● Versterken stilte, ruimte en duisternis



Wat is er al gedaan?

● Ruilplan vastgesteld, Buffer Zuid vrijgemaakt voor 

inrichting

● Hydrologische berekeningen klaar, besluit genomen over 

watersysteem

● Voorkeursalternatief Projectgroep Buffer Zuid

− Battle of Concepts

− 10 maart 2020: bijeenkomst Nieuw-Schoonebeek om te kijken 
wat waar zou kunnen in de buffer



Buffer Zuid 2021

● Verkenning verkoop buffer en economische kansen

● Planvorming en procedures

− Milieueffectrapportage (MER)

− Inrichtingsplan Buffer Zuid

− Bestemmingsplan

− Projectplan Waterwet



Marktverkenning en vervolgstappen

● Verkenning verkoop buffer en economische kansen

● Zomer 2020: oproep tot indienen ideeën

− Enkele al afgevallen (zonne-energie, natuurbegraven)

− Rest wordt verder onderzocht

OF idee er echt komt, is afhankelijk van initiatiefnemerss

● Kaders

− Doelen en uitgangspunten (hydrologie, Natura2000)

− Ruimtelijke kwaliteit

− Draagvlak

− Versterken ruimte, stilte en duisternis



Wat komt er zeker WEL en NIET

KOMT ER ZEKER

- Waterbuffer met enkele tussenkades (N-Z)

- Nieuwe Stheemansstraat aan zuidkant

- Wandel- en fietspaden

- Dorpsrondje, verharde route om westelijke vak

KOMT ER ZEKER NIET

- Zonnepark

- Natuurbegraafplaats



Komt er MISSCHIEN…
Ideeën die verder onderzocht worden

● Recreatievoorzieningen; horeca, strandje, speeltuin ed.

● MFC, leer-werk centrum / Centrum voor Natuurrecreatie en Educatie

● Actieve recreatie: avonturenpark, kanoën, …

● Mini camping / standplaats voor campers & caravans

● Circulaire / Natte landbouw

● Natuurbeheer met runderen

● Blokhutten, Hidden Lodges, Ecolodges

● Natuurinrichting voor specifiek natuurdoel (bv. vogelrichtlijnsoorten) 



Impressies



Planning 

april-juni 2021 zomer sept-dec 2021 2022 20242023

Start

uitvoering

Oplevering

Definitief ontwerp

Aanbesteding

Ruimtelijke kaders

MER

Inrichtingsplan

Voorontwerp Bestemmingsplan
Projectplan water

Ter inzage:

MER
Inrichtingsplan

Bestemmingsplan

Projectplan water



Informatie: hoe blijft u op de hoogte

● Nieuwsbrief en website!

● Tot de zomer nog 2 informatiemomenten

● Plus formele momenten van bekendmaking en reactiemogelijkheden

● Lancering online ‘spreekuur’: meld je als je vragen of opmerkingen hebt en 

we plannen graag een (digitale) afspraak!



Bedankt voor je aandacht!

Overige zaken?

Mail naar: info@bargerveen-schoonebeek.nl

Website: www.bargerveen-schoonebeek.nl

mailto:info@bargerveen-schoonebeek.nl
http://www.bargerveen-schoonebeek.nl/




Doelstelling, uitgangspunten en ambitie
Projectdoelstelling Buffer Zuid
1. Hydrologische opgave realiseren door aanleg hydrologische buffer en Waterplan voor landbouwgebied
2. Instandhoudingsdoelstelling N2000 (behoud, herstel en uitbreiding hoogveen + natuurwaarden)
3. Natuurdoeltype voor buffergebied is open water

Uitgangspunten

− Realiseren waterpeilen

− Versterken natuurdoeltypen 

− Economische waarde activiteiten 

− Draagvlak bij regio

− Direct omwonenden betrokken bij 

ontwerp en planvorming

− Geen negatieve (uitstralings-) 

effecten op omgeving

16

Ambitie BC bij gebiedsontwikkeling

− Exploitatiemodel zorgt voor economische impuls

− Nieuwe activiteiten, gericht op andere doelgroep 

(bv 15-35 jaar)

− Projectgebied spreekt aan en maakt omwonenden trots

− Versterking van stilte, ruimte, duisternis



Procesontwerp en inrichting Buffer Zuid 



Organisatie



Actualisatie GGOR landbouwgebied 

Uitgangspunt: wateraanvoer mogelijk in zowel perceelsloten als 

hoofdwatergangen


