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leefbaarheid: relatie met een plek 

voorwoord 

 

Bevolkingsgroei en –krimp zijn actuele en veel besproken onderwerpen op 
veel beleidsterreinen. Overheden, voorzieningen en bewoners hebben 
allemaal direct of indirect te maken met demografische veranderingen. Sinds 
de intrede van bevolkingskrimp in perifeer gelegen regio’s in Nederland, 
enkele tientallen jaren geleden, is er langzamerhand een omslag ontstaan in 
het beleidsmatig denken over het inspelen op - en de omgang met 
demografische veranderingen. De bewustwording dat krimp bestrijden zinloos 
is en dat de gevolgen ervan aangepakt moet worden is bij politici en in de 
publieke opinie omstreeks 2009 ontstaan.   

Prognoses van op handen staande bevolkingsterugloop (demografische 
bevolkingskrimp) worden vaak en terecht gekoppeld aan onderwerpen zoals 
het voorzieningenniveau en de leefbaarheid. Voorzieningen en leefbaarheid 
zijn sterk aan elkaar gelieerd en hebben daarnaast een onlosmakelijk 
verbonden relatie met een ‘plek’: de geografische context. Dit gebiedsprofiel 
van de gemeente Emmen maakt de koppeling tussen deze (en gerelateerde) 
aspecten. Hierdoor ontstaat er een introductie op de gemeente Emmen dat als 
basis kan dienen om beleidsmatige overwegingen als reactie op aankomende 
demografische veranderingen te onderbouwen, of de aanzet kan zijn om 
verder en diepgaander onderzoek te verrichten.  

Dit rapport is het resultaat van een geografisch onderzoek dat in opdracht van 
de gemeente Emmen is uitgevoerd. Het gebiedsprofiel is geschreven door 
Mark Sekuur, cultureel geograaf bij de Stichting Scholenbouwmeester Noord 
Nederland.  

De stichting Scholenbouwmeester Noord Nederland is een onafhankelijk 
expertisecentrum voor onderwijshuisvesting, met als kerngebied de 
provincies Groningen, Drenthe en Fryslân. Het interdisciplinaire team van de 
stichting Scholenbouwmeester doet praktijkonderzoek en kennisontwikkeling 
zonder winstoogmerk. 

 

figuur 2: te koop staand huis in 
het dorp Roswinkel 

Een mogelijk gevolg van 
bevolkingskrimp. 
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1] methodologische inleiding 

1.1 probleemstelling en doelstelling 

opdrachtomschrijving aan de 
hand van probleemstelling en 

doelstelling  

De aanleiding voor dit onderzoek is ontstaan uit het gedegen kunnen 
opstellen van een gebiedsvisie voor voorzieningen in het buitengebied van 
de gemeente Emmen.  

Voorzieningen krijgen volgens diverse prognoses te maken met een 
terugloop van consumenten en gebruikers en zullen mede daardoor in de 
nabije toekomst scenario’s nodig hebben om levensvatbaar te blijven. Het is 
belangrijk om historische -, demografische -, planologische -, maar vooral ook 
sociale omgevingsaspecten in de scenariovorming mee te nemen omdat 
bijna elke voorziening plaatsgebonden is en daardoor een sociaal (en 
cultureel) geografische waarde toegekend krijgt. In dit onderzoek vormen 
deze sociale omgevingsaspecten de rode draad. 

Het doel van dit rapport is om inzicht te krijgen in een kwalitatief 
gebiedsprofiel van het onderzoeksgebied,  zodat er in beleidsmatige 
overwegingen over voorzieningen de cultureel - en sociaal geografische 
context meegewogen kan worden. De geografische nadruk ligt hierbij vooral 
op het buitengebied en de dorpen in het buitengebied. De stedelijke kern 
Emmen wordt hierbij grotendeels buiten beschouwing gelaten, de dorpen die 
officieel onder de stedelijke kern vallen maar nog wel als dorpskern 
herkenbaar zijn, worden wel behandeld. 

1.2 vraagstelling 

hoofd- en deelvragen van dit 
onderzoek 

De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt als volgt:  

Wat zijn de sociale - en landschappelijke kenmerken van het 
onderzoeksgebied?  

Om het beantwoorden van de hoofdvraag operationaliseerbaar te maken zijn 
er zes deelvragen geformuleerd:  

Deelvraag 1: Wat zijn belangrijke momenten in de geschiedenis van het 
onderzoeksgebied? 

Deelvraag 2: Hoe valt het hedendaagse landschap te typeren?  

Deelvraag 3: Op welke manier(en) en door welke groepen wordt het 
landschap tegenwoordig gebruikt? 

Deelvraag 4: Welke culturele en sociaal geografische pijlers zijn er in het 
onderzoeksgebied te onderscheiden?  
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 Deelvraag 5: wat zijn karakteristieke planologische pijlers in het 
onderzoeksgebied en op welke manier is het voorzieningenniveau in de 
verschillende dorpskernen te typeren en categoriseren? 

Deelvraag 6: Welke hedendaagse demografische ontwikkelingen spelen er in 
het onderzoeksgebied? 

1.3 onderzoeksgebied 

Emmen: gemeente in Zuidoost-
Drenthe 

De kern van het onderzoeksgebied is de gemeente Emmen [figuur 3].  

De gemeente Emmen is gelegen in het zuidoostelijke deel van de provincie 
Drenthe, direct grenzend aan de Duitse grens, en heeft bijna 110.000 
inwoners (CBS, 2011). De huidige gemeentegrens is in 1998 ontstaan door 
de samenvoeging van de gemeente Emmen en de voormalige gemeente 
Schoonebeek. Er liggen verspreid over de gemeente een 19-tal woonkernen 
waarvan de stad Emmen met haar 57.000 inwoners verreweg de grootste 
woonkern is. Klazienaveen is met 12.000 inwoners de tweede kern. De 
andere 17 woonkernen hebben tussen de 8000 en 130 inwoners. In de 
nabijheid van de gemeente Emmen liggen een aantal grote dorpskernen: Ter 
Apel (circa 8500 inwoners) en Coevorden (36.000). 

inwoners dorpen gemeente 
Emmen (2010) 

verspreide huizen niet 
meegenomen.  

data: CBS (2011)  

Dorpskern Inwoners  

Emmen 57.452 

Klazienaveen 12.035 

Emmer-Compascuum 8015 

Nieuw-Amsterdam/Veenoord 7155 

Schoonebeek 5175 

Erica 4920 

Nieuw-Weerdinge 3650 

Zwartemeer 3115 

Barger-Oosterveld 3200 

Nieuw-Dordrecht 2080 

Barger-Compascuum 2005 

Emmer-Erfscheidenveen 1925 

Weiteveen 1760 

Nieuw-Schoonebeek 1310 

Roswinkel 830 

Weerdinge 595 

Zandpol 440 

Oranjedorp 400 

Barger-Oosterveen 315 

Totaal Emmen 109.490 
 

 Noordoost-Nederland is een regio waar bevolkingsafname een rol speelt en 
een stempel drukt op de leefbaarheid. In de komende decennia zal deze 
bevolkingsafname successievelijk doorzetten; de verwachting voor de 
gemeente Emmen is dat er vanaf 2020 een significante bevolkingskrimp zal 
ontstaan (Companen, 2010 en CBS, 2009). Momenteel is er enkel sprake 
van bevolkingsafname in enkele kleinere en perifeer gelegen dorpen zoals 
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 Nieuw-Schoonebeek en Zwartemeer [zie bijlage 1]. 

Figuur 3: de provincie Drenthe 
met daarop gemarkeerd de 

locatie van de gemeente Emmen 

 

1.4 methoden en technieken 

inwoners als ervaringsexperts: 
kwalitatieve dataverzameling   

Dit onderzoeksrapport is het resultaat van kwalitatief en kwantitatief 
onderzoek. Door middel van veldwerk is er een grote diversiteit aan 
gegevens verzameld die in dit rapport zijn verwerkt. Omdat er voornamelijk 
gebruik is gemaakt van kwalitatieve dataverzameling, ontstaat er een 
‘persoonlijk getinte’ indruk van het gebied, er wordt zodoende inzicht 
verkregen in de verschillende karakteristieken die de gemeente Emmen rijk 
is.  

In het onderzoek is gebruik gemaakt van primaire – en secundaire 
databronnen. De primaire dataverzameling is uitgevoerd door middel van het 
afnemen van interviews bij willekeurige inwoners van het onderzoeksgebied. 
Een interview heeft als voordeel dat het mogelijk is om in te gaan op 
gedragingen, motivaties en ervaringen van de geïnterviewde. Hierdoor wordt 
er dieper inzicht verkregen in de zaken die in het onderzoeksgebied spelen 
dan dat er alleen met statistische gegevens verkregen kan worden. Deze 
kwalitatieve aanpak vertaalt zich in een eindrapport waarin veel citaten zijn 
opgenomen.  

De vragen [bijlage 2] zijn voorafgaand aan het interview opgesteld en geven 
een leidraad voor het gesprek. De circa 15 vragen zijn onderverdeeld in een 
drietal categorieën: een categorie ‘identiteit van het dorp’, ‘krimp’ en 
‘voorzieningen’. Tijdens het interviewen is gebleken dat de verschillende 
onderdelen erg aan elkaar gerelateerd zijn. De interviews zijn afgenomen in 
alle woonkernen, met uitzondering van de stad Emmen en enkele kleine 
gehuchten. De gemiddelde tijdsduur van een interview was 10 minuten.  

Voor de secundaire dataverzameling is gebruik gemaakt van diverse 
beleidsdocumenten, kaartmateriaal en statistische gegevens. In hoofdstuk 9 
[Verwijzingen en bronnen] is een overzicht gegeven van de gebruikte 
literatuur. Voor het hoofdstuk over de historische geografie is deels geput uit 



 

Gebiedsprofiel gemeente Emmen 
© Stichting Scholenbouwmeester Noord Nederland. December 2011 - pagina 10 van 65 

 

de teksten van historicus Ronald Kuil van Stichting Scholenbouwmeester 
Noord Nederland.  

1.5 leeswijzer 

opbouw van dit rapport Dit rapport is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 1 wordt een korte introductie 
op het onderzoeksgebied gegeven, waarop een omschrijving van de 
toegepaste onderzoeksmethoden en –technieken volgt. Daarna volgt per 
hoofdstuk de behandeling van de deelvragen en bijbehorende resultaten. Het 
laatste inhoudelijke hoofdstuk bestaat uit syntheses en conclusies. Daarop 
volgt een overzicht van de gebruikte bronnen en de bijlagenlijst.  
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2] historische geografie 

2.1 gemeente Emmen 

Emmen: een historie van zand 
en veen 

Sinds 1998 beslaat de huidige gemeente Emmen geheel Zuidoost-Drenthe, 
na de samenvoeging van de oude gemeente Emmen met de voormalige 
gemeente Schoonebeek. Het landschap van Emmen is gevormd door 
zandgronden (Weerdinge en  Roswinkel in het noorden, Schoonebeek in het 
zuiden, de stad Emmen in het noordwesten) en veengronden: tot diep in de 
negentiende eeuw besloeg het zuidelijke deel van de gemeente het zeer 
ontoegankelijke Boertangermoeras (of Boertangermoor). Omstreeks 1850 
bestond Emmen nog voor ongeveer driekwart uit onontgonnen veen [figuur 
4].   

Figuur 4: gemeente Emmen in 
het jaar 1867  

Het zuidoostelijke deel van de 
toenmalige gemeenteEmmen is 
nog onontgonnen. Op de hoger 

gelegen zandgronden liggen 
enkele nederzettingen.  

Kaart: J. Kuijper, uitgeverij Hugo 
Suringar te Leeuwarden 
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eerste bewoning op 
zandgronden, daarna occupatie 

van het hoogveen 

Het grondgebied van Emmen kende al vroeg permanente bewoning. Deze 
concentreerde zich vanouds op de zandgronden van de Hondsrug in het 
noordwesten van de gemeente. Het oudst zijn waarschijnlijk de esdorpen 
Emmen, Weerdinge en Noordbarge, die alle reeds in vroege Middeleeuwen 
genoemd werden [figuur 5]. 

De geschiedenis van de gemeente Emmen in de afgelopen anderhalve eeuw 
is die van de openlegging van dit veenmoeras, eerst door de aanleg van 
kanalen en vervolgens door de (steeds grootschaliger) ontginning van het 
veen en uiteindelijk de opkomst van industriële bedrijvigheid.  

De occupatie van het metersdikke hoogveen startte rond 1880. In het 
grensgebied van Schoonebeek vestigden zich tal van veenarbeiders met hun 
gezinnen, waardoor de nieuwe nederzettingen Weiteveen en Zandpol 
ontstonden. Met name langs de kanalen groeien kleine nederzettingen uit tot 
veenkoloniën en wegdorpen. De bewoners kwamen meestal van buiten het 
van in oorsprong lege gebied, maar vooral ook van buiten Drenthe, en ook 
van over de Duitse grens: de populatie van Zuidoost-Drenthe werd daardoor 
de meest heterogene van Drenthe. Ook levensbeschouwelijk was Zuidoost 
Drenthe zeer divers, dit vertaalde zich onder andere in het onderwijsaanbod.  

Op de oostflank van de Hondsrug, langs een doorgaande route tussen 
Groningen en Coevorden, is in de Middeleeuwen omstreeks het jaar 1139 de 
plaats Emmen ontstaan. De nederzetting had vroeger enkele brinken 
waarvan enkel nog de brinkachtige ruimte bij de kerk bewaard is gebleven. 
Emmen heeft nooit officieel stadsrechten gekregen, maar desondanks wordt 
Emmen door zijn omvang en planologische structuur wel als kleine stad 
beschouwd. De ontwikkeling van het dorp Emmen kwam pas echt op de 
gang aan het einde van de negentiende eeuw, doordat er een flinke 
bevolkingsgroei was dankzij de ontginningswerkzaamheden van het veen.  

Zuidoost-Drenthe als geheel maakt sinds het midden van de negentiende 
eeuw in alle opzichten een opmerkelijke groei door. Maar er zijn ook 
schaduwzijden, remmende factoren en inzinkingen. Naast de grote sociale 
misère en spanningen komt daar in de jaren twintig nog eens een grote 
veencrisis bovenop. Met name na de Tweede Wereldoorlog wordt er 
bovendien beleidsmatig ingezet op een sterkere ontwikkeling van de stad 
Emmen, wat gevolgen heeft gehad voor de positie, economie en het 
voorzieningenniveau van de omliggende dorpen.  

2.2 demografische ontwikkeling 

bevolkingsontwikkeling van de 
provincie Drenthe 

Eeuwenlang werd het landschap van Zuidoost-Drenthe gekenmerkt door een 
bijna eindeloze leegte, met dorpjes als kleine eilandjes in een zee van heide 
en venen. Zo begint ook het Veenkoloniaal lied: ‘Wild en woest en ledig was 
het ruwe veen. / Slechts de heide vlocht er kransen overheen, / Boog zich 
over d’oevers van de bruine plas / En verborg de diepten van het zwart 
moeras’.  
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 In 1630 telde de provincie Drenthe slechts 22.000 inwoners, op dat moment 
circa. 1,3% van de toenmalige Nederlandse bevolking. Daarvan woonde 
minder dan 10% in de stadjes Meppel en Coevorden; een derde van de 
bevolking woonde in het Dieverdingspel. Op het Drentse platteland leefden 
slechts 7,6 inwoners per km2. Rond 1800 lag het aantal Drenten nog steeds 
onder de 50.000 (al was sinds ca. 1813 de bevolking van Drenthe tweemaal 
zo snel gegroeid als die van Nederland als geheel). Daarna volgde een 
snellere stijging: in 1850 ca. 83.000, in 1900 150.000, in 1950 ca. 280.000.  
Drenthes toename was niet alleen sterker dan die van Nederland als geheel 
(tussen 1795 en 1899 met 274% tegenover 171%), maar vooral ook groter 
vergeleken met Friesland (111%) en Groningen (161%)(Prakke, 1969) Ten 
gevolge van de landbouwcrisis bleef de groei in de laatste twee decennia van 
de negentiende eeuw in Drenthe achter ten opzichte van de rest van 
Nederland. Ook over de periode 1900-1950 sprong binnen Drenthe het 
vestigingsoverschot voor de regio Emmen er uit met meer dan 10.000, op de 
voet gevolgd door de veenkoloniën rond Borger en Odoorn. De Drentse 
zandgronden komen op veel lagere aantallen uit. Daarbij dient opgemerkt te 
worden dat er tussen 1925 en 1930 ten gevolge van de crisis in de 
veenderijen van Zuidoost-Drenthe tijdelijk sprake was van een hoog 
vertrekcijfer.  

Figuur 5: Zuidoost-Drenthe 
omstreeks 1725. 

Coevorden en Bourtange als 
vesting. Schoonebeek, Emmen 

en Roswonkel zijn de enige 
nederzettingen binnen de 

huidige grenzen van de 
gemeente Emmen. Een groot 
deel van het landschap wordt 

gedomineerd door 
ontgoegankelijk hoogvreen. 

 Kaart: Koeman, Atlantes 
Neerlandici II  

  

 

bevolkingsontwikkeling van de 
gemeente Emmen 

De nederzetting Emmen is lange tijd een typisch boerderijendorp (Drents 
esdorp) gebleven. In 1900 telde het dorp nog maar 200 inwoners en pas rond 
de Tweede Wereldoorlog is Emmen zodanig gegroeid dat er sprake was van 
een verstedelijkte ruimte. In de periode 1850-1940 maakte Emmen een toch 
ook al aanzienlijke groei door, mede dankzij verbetering in de infrastructuur 
zoals de aanleg van een spoorlijn. Het dorp ging daardoor steeds meer 
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fungeren als streekcentrum.  

Rond 1850 was Roswinkel het grootste dorp van de gemeente, mede dankzij 
de strategische ligging op de rand van het hoogveen. De focus van de 
inwoners van Roswinkel was vooral gericht op het nabij gelegen dorp Ter 
Apel, dit kwam mede door het ontoegankelijke middendeel van de gemeente 
Emmen. Het als veenkolonie gestichte Klazienaveen, genoemd naar de 
vrouw van de machtige industrieel W. A. Scholten, was rond 1900 de 
grootste veenkolonie van de gemeente. Dankzij de turfstrooiselindustrie en 
Puritfabriek (nu Norit) had het dorp een goede vestigingsbasis. Ook andere 
veenkolonies hebben een grote groei doorgemaakt tijdens de 19e eeuw. 
Kolonies die ontstonden als nederzettingen langs kanalen, groeiden in enkele 
decennia uit tot volwassen dorpen [figuur 6][figuur 7].  

Figuur 6: Erica omstreeks 1900 
en nu.  

Het Dorp Erica is rond 1860 als 
boekweitkolonie gesticht op een 

zandkop in het veengebied 
onder de Zuidbarge. Omstreeks 

1900 was er sprake van een 
enigszins gegroepeerde 

bebouwingsstructuur langs 
wegen en het kanaal. De 

hedendaagse dorpsstructuur is 
compact. 

Kaart: OpenStreetMap.nl 
         

Figuur 7: grootschalige 
uitbredingsbuurt in veendorp 

Barger-Compascuum.  
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2.3 infrastructuur 
 

vanaf 1900 een versnelling in de 
ontwikkeling van infrastructuur 

Deze snelle bevolkingsaanwas in de negentiende eeuw valt terug te zien in  
cijfers over de infrastructuur. Waren er rond 1800 in Drenthe nog geen 
noemenswaardige (bestrate) wegen of kanalen, in 1850 bedroegen deze in 
totaal 82 kilometer, in 1875 392 kilometer, in 1900 569 kilometer en in 1925 
1385 km. Vóór 1850 liepen er twee hoofdroutes door de provincie. Eén liep 
van Zwolle naar Meppel en vervolgens via Havelte, Diever en Assen naar 
Groningen. Een tweede liep vanaf Coevorden enerzijds via Zweelo en 
Midden-Drenthe naar Groningen, anderzijds via Emmen en de Hondsrug 
eveneens naar Groningen. Afgezien van deze hoofdroutes bleef het midden 
en het zuidoosten van de provincie nog lang (tot na 1900) oningevuld [figuur 
4]. In 1780 kwam de Drentsche Hoofdvaart gereed. De verlenging van de  
Hoogeveensche Vaart (die stamde uit de zeventiende eeuw) was een project 
van na 1850. 

 De spoorlijn Zwolle-Meppel-Hoogeveen-Assen-Groningen kwam in 1870 tot 
stand. In 1905 werd het treintraject Assen – Stadskanaal geopend (in 1950 
voor personenvervoer gesloten). Vanaf 1905 bestond ook het traject van de 
Noordooster Lokaal Spoorweg NOLS Coevorden – Emmen – 
Gasselternijveen (afslag naar Assen) – Delfzijl. Daarnaast zijn er diverse 
tramlijnen in gebruik geweest.  Onder andere op het traject Nieuw 
Amsterdam –  Erica –  Klazienaveen - Emmercompascuum –  TerApel  en  
Hoogeveen –  Nieuw-Amsterdam en via Erm – Emmen – Weerdinge – Nieuw 
Weerdinge –TerApel. De meeste spoor- en tramverbindingen zijn inmiddels 
opgeheven. Alleen het spoortraject Coevorden – Emmen is nog publiekelijk 
toegankelijk.  

Figuur 8: treinstation Nieuw-
Amsterdam/Veenoord.  

Onderdeel van de spoorlijn 
Zwolle-Emmen (ook bekend als 

de Emmerlijn), gerealiseerd in 
1905. 
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3] landschappelijk 

3.1 hoogveen en zandrug 

twee landschapstypen: zand en 
veen 

Het landschap van de gemeente Emmen valt grofweg onder te verdelen in 
twee landschapstypen: het hoogveengebied (dat grotendeels is afgegraven) 
en een zandrug met enkele kleine uitlopers [figuur 9]. In het huidige 
landschap zijn alle twee de landschapstypen nog goed te onderscheiden, 
zowel in gebruik als in landschappelijke sporen en kenmerken. Fysisch 
geografisch valt het gebied onder het Noordelijk zandgebied met daarop 
hoogveenontginningsgebieden en middelhoge zandgronden (Berendsen, 
2005).  

Figuur 9: chematische weergave 
aardrijkskundige landschappen 

LEGENDA 

 

 

3.2 Hunzedal 

beekdal en de natuurlijke 
ontwikkeling  

De (voormalige) hoogveengebieden liggen in het overgrote deel van de 
gemeente, met uitzondering van het noordwestelijke deel. Daar begint de 
Hondsrug; een langgerekt zandlichaam dat is ontstaan tijdens het voorlaatste 
glaciaal (het Saalien). De Hondsrug vormt de grens van het oerstroomdal van 
de Hunze, die aan de oostelijke kant van het lichaam stroomt. Het Hunzedal 
is vanaf de Hondsrug nog steeds te zien als een brede, op enkele plaatsen 
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meer dan 10 meter dieper gelegen laagte [figuur 10]. Het hoogteverschil is 
over kleine afstanden behoorlijk fors en doordat het hoogveen in de 
afgelopen eeuwen is ontgonnen, is het reliëf alleen maar sterker geworden.  

Figuur 10: de Hondsrug 

Nabij het dorp Weerdinge is het 
hoogteverschil tussen de 

Hondsrug en het Hunzedal 
aanzienlijk. Het hoogteverval is 

over enkele tientallen meters 
circa 10 meter 

Hoogtekaartje Weerdinge: 
hoogste punt (bruin): 25,5m 

boven NAP, laagste punt (blauw) 
11m boven NAP 

Kaart: ahn.  

de ontwikkeling van 
hoogveencomplexen 

In het beekdal ontwikkelde zich grootschalige hoogveencomplexen die ervoor 
zorgde dat het gebied lange tijd ontoegankelijk was. In de 19e en 20e eeuw 
is een groot deel van het hoogveen afgegraven, in het zuidoostelijke deel van 
de gemeente is echter nog een stuk resterend hoogveen aanwezig [figuur 
11]. Dit stuk, het Bargerveen, is inmiddels een natuurgebied en is deels 
toegankelijk voor wandelaars. Het gebied wordt beheerd door 
Staatsbosbeheer. 

Figuur 11: levend hoogveen in 
natuurgebied Bargerveen 

Om het hoogveen te behouden 
is continue monitoring van de 

(hoge) waterstand nodig.  
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de ontwikkeling van 
cultuurlandschappen 

Het overgrote deel van het voormalige hoogveengebied heeft een 
kunstmatige afwatering via de veenkoloniale kanalen. De ontginning werd 
georganiseerd vanuit de hoger gelegen zandgronden, zoals het wegdorp 
Barger-Oosterveld dat is ontstaan op een uitloper van de Hondsrug. Er 
werden kanalen gegraven, met daarop loodrecht kleinere kanalen: de 
zogenaamde wijken. Deze wijken dienden om het te vervenen complex droog 
te leggen en om de gestoken turf af te voeren. De systematische vervening 
vond pas na 1860 plaats (Berendsen, 2005). Het deel hoogveen dat nog niet 
ontveend is (het Bargerveen), wordt gekenmerkt door een kleinere 
verkavelingschaal dan het verveende deel in de rest van de gemeente. In 
veel veldnamen zijn nog verwijzingen terug te vinden die verwijzen naar het 
vroegere gebruik van het land: ‘Verlengde Meerwijk’, ‘Veenoord’, 
‘Weiteveen’, Zandpol (gelegen op een landschappelijke zandkop).  

De mens heeft grote invloed gehad in de vormgeving van het huidige 
landschap van de gemeente Emmen. Er wordt daarom ook gesproken van 
een ‘cultuurlandschap’; een landschap dat is gevormd door activiteiten van 
de mens. Ondanks dat er in Nederland geen enkel oorspronkelijk 
oerlandschap meer is terug te vinden, geeft het veengebied Bargerveen een 
goede indicatie hoe een groot deel van het Noord-Nederlandse landschap er 
eeuwenlang heeft uitgezien.  

In het uiterste noordoostelijke deel van de gemeente begint het streek- en 
esdorpenlandschap van de streek Westerwolde [figuur 12]. Het dorp 
Roswinkel is gelegen op het uiterste puntje van deze streek en is in de 
middeleeuwen ontstaan op een kleine zandrug. Tussen Roswinkel en de 
Hondsrug ligt het afgegraven hoogveen, destijds een ontoegankelijk gebied. 
De ontginningen in het uitgestrekte hoogveengebied beperkten zich lange tijd 
tot de minder vochtige zandgebieden. Zo werd waarschijnlijk omstreeks de 
13e eeuw aan de oostrand van het Boertangermoor de veenrandontginning 
Roswinkel gesticht. Het zandcomplex langs de Runde bood hier voldoende 
droge bouwplaats voor de woningen, terwijl de ligging op de grens van twee 
verschillende landschappen een gunstige uitgangspositie vormde voor het 
bedrijven van landbouw. Ook vanuit de Hondsrugdorpen vond er al vroeg 
een zekere exploitatie van het hoogveen plaats. 

Figuur 12: uitloper van het 
landschap Westerwolde 

Op deze strategische locatie is 
het veenrandontginningsdorp 

Roswinkel is ontstaan. 
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 Het meest zuidelijke deel van de gemeente behoort tot het beekdallandschap 
van het Schoonebeekerdiep. Op een langgerekte zandrug die langs het 
Schoonebeekerdiep loopt zijn de dorpen Schoonebeek (in de 14e eeuw 
gesticht als veenontginningdorp, met inmiddels een deels beschermd 
dorpsgezicht) en Nieuw-Schoonebeek (1e helft 19e eeuw) ontstaan. Vanaf 
de bewoningsas op de zandrug werd het hoogveen ontwaterd en 
aangemaakt tot bouwland. Gelijktijdig werden de natte broekbossen in het 
beekdal gerooid en ontgonnen tot groenland. 

3.3 dorpen 

esdorpen, veendorpen en 
veenranddorpen 

In het zandgebied komen enkele esdorpen voor die gekenmerkt worden door 
een geconcentreerde bebouwing waarbij de bebouwing in groepen bij elkaar 
ligt. De akkerbouwcomplexen (essen) lagen rondom de dorpen, waar de 
agrarische bebouwing op georiënteerd is. De boerderijen waren enigszins 
losjes gegroepeerd rond of naast een brink. Met spreekt in dat geval van 
brinkesdorpen. Weerdinge en Emmen zijn ontstaan als esdorpen, waarbij de 
essen in ieder geval in de naamgeving nog terug te vinden zijn in het huidige 
landschap: Noordbargeresch (ten westen van Emmen). Het 
esdorpenlandschap dat in het noordwestelijke deel van de gemeente Emmen 
terug te vinden is, is inmiddels grotendeels bebouwd onder de woningdruk 
van de stad Emmen. De oorspronkelijke dorpsstructuren zijn daardoor minder 
goed herkenbaar als esdorp, met de brink in het midden van het dorp  en de 
omliggende essen.  

Aan de randen van het voormalige hoogveengebied liggen dorpen die veelal 
als veenrandkolonie zijn gesticht op hoger gelegen zandkoppen. Erica en 
Nieuw-Amsterdam zijn hier kenmerkend voor, zie ook figuur 9. Dorpen die 
dieper in het voormalige hoogveengebied liggen (zoals Emmer-Compascuum 
en Barger-Oosterveen) zijn in een later stadium ontstaan, gedurende de 
voorstrekkende ontginning van het veen. Bijna alle dorpen hebben duidelijke 
kenmerken van langgerekte veendorpen (kanaaldorpen, streekdorpen of 
lintdorpen [figuur 13]), ondanks dat er in de oksels bij de kruisingen van 
wegen inmiddels behoorlijk veel bijgebouwd is [paragraaf 4.1].   

Figuur 13: langgerekte 
lintbebouwing langs het 
Hoofdkanaal in Emmer-

Compascuum 
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4] land- en dorpsgebruik 

4.1 veengebied  

hoogveen: basis voor een 
vruchtbare agrarische bodem 

Omstreeks het jaar 1900 was het overgrote deel van de huidige gemeente 
Emmen nog bedekt onder een metersdikke laag hoogveen. De ontginning 
van het veen heeft ervoor gezorgd dat het grotendeels ontoegankelijke en 
woeste landschap een nieuw gebruik kon krijgen. Omdat de ontginning pas 
relatief laat heeft plaatsgevonden, heeft men dankzij nieuwe inzichten de 
vruchtbaarheid van de grond kunnen behouden. De vruchtbare bolster (de 
bovenste laag van het hoogveen) werd tijdens de ontginning apart gelegd en 
na de ontginning teruggeplaatst. Daardoor was het mogelijk het overgrote 
deel van de ontgonnen veengebieden om te zetten in voedzaam akkerland 
waar diverse gewassen verbouwd worden [figuur 14]. Daarnaast zorgt de 
voedzame ondergrond voor een geschikte locatie om bloemen en groenten 
te kweken in glastuinbouw. De gemeente Emmen (oppervlak 346 km2) heeft 
met zo’n 3 km2 hectare het grootste glastuinbouwareaal van Noord-
Nederland (bron: Stichting Tuinbouw Emmen)[figuur 17]. De kassen zijn 
grotendeels geclusterd (na)bij de dorpen Klazienaveen, Barger-Compascuum 
en Erica. In totaal is zo’n 50% tot 75% van het totale landoppervlak van 337 
km2 in gebruik voor agrarische doeleinden (Ashwort e.a., 2007). 11,9% is 
bebouwd [figuur 15 en 16], waarbij de stedelijke bebouwing van de stad 
Emmen een groot deel van het oppervlak voor haar rekening neemt.  

Het natuurgebied Bargerveen is met 21 km2 een aanzienlijk deel van het 
totaaloppervlak aan bos- en natuurgebieden (totaal 11,1%). Het 
totaaloppervlak van bedrijventerrein is 86,9m2, waarbij het bedrijventerrein 
Bargermeer tussen Emmen en Klazienaveen het grootst is. 

Figuur 14: landbouw nabij 
Emmen stad 
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Figuur 15: landgebruik gemeente 
Emmen 

Bron: Provincie Drenthe (2006) 

LEGENDA 
getallen in % 

  

Figuur 16: landgebruik gemeente 
Emmen, ruimtelijke verdeling van 

de functies 

LEGENDA 

Groen: natuur-en/of 
recreactiegebied 

Roodbruin: geconcentreerde 
bebouwing 

Paars: geconcentreerde industrie, 
bedrijventerrein 

Geel: glastuinbouw 

Wit: agrarisch en overig 
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Figuur 17: glastuinbouw nabij 
Erica 

 

dorpsstructuur van een 
veendorp: rationeel en 

herkenbaar 

De oorspronkelijke dorpsstructuur van de veendorpen is vaak nog als 
zodanig herkenbaar. De bebouwing is geconcentreerd langs de kaarsrechte 
en langgerekte kanalen en/of wegen. De voorzieningen bevinden zich 
meestal op de kruising van wegen en/of vaarwegen. In deze ‘oksels’ zijn de 
afgelopen decennia vaak nieuwbouwwijken gerealiseerd die zich daardoor 
nabij de voorzieningen in de dorpskern bevinden. Daaromheen liggen 
sportvoorzieningen zoals voetbalvelden en een ijsbaan. Maar ook 
(kleinschalige) bedrijventerreinen en industrieterreinen zijn gesitueerd in de 
buitenste ring van het dorp. Dankzij de rationele dorpsstructuren zijn de 
dorpen overzichtelijk en planologisch helder gestructureerd [figuur 18].  

Figuur 18: dorpsstructuur 
veendorp 

het dorp Erica is ontstaan als 
boekweitkolonie langs de 

Verlengde Vaart (blauwe lijn). In 
de huidige dorpsstructuur is het 
kanaal nog duidelijk aanwezig. 

Langs de twee kruisende 
doorgaande hoofdwegen (zwarte 
lijnen) zijn diverse voorzieningen 

(oranje vlakken) gevestigd. 
Daaromheen liggen vooral 

woongebieden. De buitenste 
rand wordt gekenmerkt door de 

aanwezigheid van 
sportvoorzieningen (groene 

vlakken) en industrie (paarse 
vlakken). Het woongebied ten 

noorden van de 
sportvoorzieningen is een 

grootschalige uitbreidingswijk uit 
de jaren ’90.   
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4.2 zand 
 

hoger gelegen zandgebieden: al 
eeuwen een veilige plek om 

nederzettingen te stichten 

Een deel van de dorpen is ontstaan op zandkoppen die een goede en veilige 
basis vormde voor het stichten van een nederzetting. Dit zijn de zogenaamde 
veenranddorpen. Veenranddorpen hebben vaak een langere geschiedenis 
dan gewone veendorpen. Beide dorpsstructuren zijn qua opbouw erg 
vergelijkbaar en zijn daarom hierboven besproken onder de algemene 
noemer ‘veendorpen’. Naast de veendorpen en veenranddorpen zijn er in de 
gemeente Emmen een aantal dorpen die op het grootschalige Drentse 
zandgebied zijn ontstaan. De noordwestelijke hoek van Emmen, waar de 
Hondsrug bovengronds aanwezig is, is het oostelijke begin van dit 
zandgebied dat zich verder uitstrekt over een groot deel van de provincie 
Drenthe.  

 Dit gebied, dat hoger is gelegen dan het omringende land, is al duizenden 
jaren een goede en veilige vestigingsbasis voor bewoning. Omdat de grond 
niet dermate vruchtbaar is zoals het (voormalige) veengebied, is er geen 
sprake van grootschalige landbouw. Het grootste deel van het gebied is 
daarom bebouwd (de stedelijke bebouwing en industrie van de stad Emmen) 
en ingericht als bosgebied (Valtherbos ten Noorden van Emmen, 
Emmerschans en het Noordbargerbos). 

 De esdorpen die in dit gebied zijn ontstaan zijn hedendaags nauwelijks meer 
aan de oorspronkelijke dorpsstructuur te herkennen. Enkel in de naamgeving 
is de oorsprong nog terug te vinden: Westenesch, Noordbargeresch en de 
Bargeresch bij Emmen, en de Kamperesch bij Weerdinge, waarbij rondom 
het dorp Weerdinge nog wel enkele oorspronkelijke esstructuren aanwezig 
zijn. Om het zandgebied toch geschikt te maken voor landbouw werd er mest 
over de landerijen uitgereden. Dit principe (het zogenaamde potstalsysteem) 
is kenmerkend voor esdorpen. De dorpsstructuur bestond uit 
geconcentreerde bebouwing, waaromheen de essen lagen waarop het land 
werd verbouwd. Langs de randen van het dorp kwamen brinken voor die 
onder andere dienden om het veen te stallen, maar in de loop van de tijd 
steeds meer gebruikt werden als ontmoetingsplaats voor de dorpelingen. 
Dorpen die meer noordelijker op de Hondsrug liggen hebben nog duidelijke 
kenmerken van de oorspronkelijke dorpsstructuur van een esdorp. In de 
Emmense esdorpen zijn deze kenmerken tegenwoordig minder zichtbaar.    

4.3 transities 
 

overgang van veenontginning 
naar gerelateerde industrieën en 

landbouw 

De werkgelegenheid die tijdens de veenontginning ontstond heeft voor een 
grote groei van de buitendorpen gezorgd. Daarnaast is er in het zuidelijke 
deel van de gemeente vanaf circa 1950 tot aan 1996 aardolie gewonnen 
door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Destijds is de oliewinning 
gestaakt omdat het omhooghalen van olie met de toenmalige technieken 
onrendabel was. Vanaf 2010 werd de winning met nieuwe rendabele 
technieken weer opgestart. De vroegere winning concentreerde zich rondom 
Schoonebeek, een dorp dat daardoor landelijke bekendheid kreeg. De 
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zuivelfabriek vormde tot aan de oliewinning het enige industriële en stuwende 
bedrijf in het dorp, maar na de vondst van de olie is het dorp flink gegroeid en 
heeft het zich verder kunnen ontwikkelen. Doordat het dorp van origine uit 
een viertal buurtschappen bestond, is de dorpsstructuur complexer dan de 
meeste noordelijker gelegen dorpen.  

In veel veendorpen is er in de loop van de (ontginnings)tijd industrie ontstaan 
die direct gerelateerd was aan het gebied. Een bekend voorbeeld is Norit; de 
producent van actieve koolstof Klazienaveen [figuur 19]. Het productieproces 
van Norit bestaat uit het verkolen van turf, dat rechtstreeks in de omgeving 
gewonnen kon worden. Andere veel voorkomende industrieën zijn de 
productie van aardappelzetmeel (aardappels werden verbouwd op de 
voedzame ontgonnen veengrond) maar ook de glastuinbouw, die eveneens 
gebruik maakt van de voedzame ondergrond. 

Figuur 19: industrie in 
Klazienaveen 

het bedrijf Norit is een bekend 
gebruiker van het 

noordoostelijke industrieterrein 
van Klazienaveen. Zowel de 

fabrikant van Norit, de 
naamgeving van het dorp 

Klazienaveen en de aanleg van 
het Scholtenskanaal, zijn 

allemaal te herleiden naar de 
groot landbouw-industrieel W. A. 
Scholtens (1819-1892).Hij heeft 
dan ook grote invloed gehad op 

de ontwikkeling van 
Klazienaveen. 

 

 Twee andere, en recentere, transities zijn de invloed van forenzen dankzij 
een toenemende mobiliteit in combinatie met een goede bereikbaarheid 
[paragraaf 6.6] en de overgang naar toerisme. 

4.4 toerisme  

 De afgelopen decennia is er steeds meer aandacht ontstaan voor de cultuur- 
en natuurhistorische waarde van het veengebied. Vanuit een toeristisch 
oogpunt wordt hier steeds meer op ingesprongen waardoor er een nieuw 
gebruik van het landschap ontstaat. 

grote toeristische trekker: het 
Noorder Dierenpark Emmen. 

Andere trekkers: het resterend 
hoogveen (zowel natuurgebied 

als themapark) en nieuw te 
ontwikkelen vaarroutes over 

oorspronkelijke 
ontginningskanalen. 

Daardoor is er tegenwoordig in de gemeente Emmen op meerdere plekken 
ruimte voor toerisme. De bekendste toeristische trekker is het Noorder 
Dierenpark Emmen dat in de stad Emmen ligt, maar los staat van de cultuur- 
en natuurhistorische geschiedenis van het gebied. De dierentuin is ruim 75 
jaar oud en trekt jaarlijks circa 750.000 bezoekers. Omdat een deel van het 
park in het stadscentrum is gelegen, heeft het een positieve invloed op het 
voorzieningenaanbod. Er zijn toekomstplannen om het park in zijn geheel 
naar de Noordbargeres, ten westen van het centrum, te verplaatsen. Dat 
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betekent dat het fysieke deel van de dierentuin uit het stadscentrum verdwijnt 
en dat er een verschuiving in het voorzieningenaanbod zal ontstaan. 

Volgens de website van de 
gemeente Emmen: “Emmen is 

een verrassende mix van 
stedelijke dynamiek en landelijke 

rust en ruimte. Naast de 
bekende attracties als het 

Dierenpark Emmen, kunt u ook 
voor sportieve en culturele 

activiteiten terecht in Emmen. 
Het uitgestrekte 

hoogveenreservaat Het 
Bargerveen, het Landal 

vakantiepark 'Parc Sandur', het 
wielerevenement De Gouden 

Pijl, het Full Colour Festival en 
het toekomstige Wildlife 

ParkResort Europe. Emmen 
heeft het allemaal”.  

Bron: http://www.emmen.nl/vrije-
tijd-en-toerisme.html 

Een ander belangrijk toeristisch gebied is gelegen in de zuidoosthoek van de 
gemeente waar wordt gefocust op het veen en de veenontginning. Er is het 
Veenpark in Barger-Compascuum waar het verhaal van het veen en de 
veenontginning verteld wordt, een Veenloopcentrum in Weiteveen en een 
veengebied (natuurgebied en hoogveenreservaat Bargerveen) met een 
oppervlak van circa 2000 hectare. Dat dit gebied een bijzondere waarde 
wordt toegekend, blijkt wel uit de benoeming van het gebied in de Nota 
Belvedère, een Nederlandse beleidsnota over de relatie (en respectvolle 
omgang) tussen cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting. 

Vooral het zuidelijke deel van de gemeente heeft veel fietsroutes. Deze lopen 
langs toeristisch aantrekkelijke locaties zoals de (deels) beschermde 
dorpsgezichten, natuurgebieden en plekken waar de geschiedenis van het 
land nog zichtbaar is zoals bijvoorbeeld de oliewinning rondom 
Schoonebeek. De toeristische voorzieningen in Schoonebeek, zoals 
terrasjes, een hotel en andere overnachtingsmogelijkheden, zijn hiervan het 
bewijs.  

Daarnaast wordt er gewerkt aan de vaarverbinding Erica – Ter Apel. Onder 
het thema van het herstel van de veenkoloniale waterwegen, wordt er een 
nieuwe toeristische vaarroute aangelegd. Deze vaarroute maakt een 
verbinding tussen het oostelijke deel van Drenthe en het zuidoostelijke deel 
van Groningen, waarvandaan het vervolgens eenvoudig is om via de 
Groningse veenkoloniën de Dollard, Waddenzee en Groninger meren te 
bereiken [figuur 20 en 21]. 

Figuur 20: waterrecreatie in 
Nieuw-Amsterdam 

 

http://www.emmen.nl/vrije-tijd-en-toerisme.html
http://www.emmen.nl/vrije-tijd-en-toerisme.html
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Figuur 21: inrichting waterkant 
Barger-Compascuum 
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5] sociaal geografisch: identiteit en karakteristieken 

5.1] gemeente Emmen 
 

 Geografisch wordt de gemeente Emmen gekenmerkt door onder andere een 
beeldbepalend cultuurlandschap [zie hoofdstuk 3], een grotendeels agrarisch 
landgebruik [hoofdstuk 4] en een verandering in demografische 
bevolkingsverdeling [hoofdstuk 7]. Sociaal geografisch spelen er nog een 
aantal andere aspecten zoals het noaberschap, de geloofsovertuiging en  
verschillende gebieds- en dorpskarakteristieken. De volgende paragrafen 
gaan hier nader op in.  

5.2] noaberschap 
 

de sociale cohesie in de 
gemeente Emmen: 

saamhorigheid en een actief 
verenigingsleven 

Het vroegere noaberschap hield in dat men in een sociale gemeenschap 
voor elkaar zorgde, met daarbij een sociale verplichting (de noaberplicht) om 
je buren (de ‘noabers’) bij te staan in raad en daad op het moment dat nodig 
was. Deze intensieve vorm van burenhulp kwam vooral voor in kleinere 
gemeenschappen waar het gemeenschappelijk (samen) leven een gewoonte 
was. Zo ook in de dorpen in de gemeente Emmen.  

 Het hedendaagse noaberschap is minder intensief (de noaberplicht lijkt zelfs 
te zijn ‘afgeschaft’), maar komt nog steeds voor, of is in ieder geval nog in 
meer of mindere mate als begrip aanwezig in het bewustzijn van inwoners in 
een sociale dorpsstructuur. Het begrip noaberschap is bij veel mensen nog 
bekend, vooral bij oudere inwoners, maar is inmiddels wel aan slijtage 
onderhevig en wordt steeds meer vervangen door het minder plichtmatige 
lijkende ‘saamhorigheid’.  Zo omschrijft een inwoner van Emmer-
Compascuum:  

“De saamhorigheid en alles, da’s echt ja. Heeft iemand wat, dan loop je de 
straat over en kijk je of je kan helpen”.  

Een inwoner van Weiteveen geeft in weinig woorden aan hoe deze 
saamhorigheid (of in onderstaand geval eigenlijk noaberschap) praktisch 
werkt:  

“Als de buurman ziek is, dan ga je erheen en maai je het gras”. 

 Het noaberschap en de robuustheid van een sociale gemeenschap kan 
deels worden bepaald door de dorpsstructuur. Een compact komdorp kent 
vaak een ander soort dorpsleven en sociale gemeenschap dan een 
langgerekt kanaaldorp. Per gebied zijn er echter grote verschillen die mede 
bepaald worden door regiospecifieke factoren. In de gemeente Emmen is de 
geloofsovertuiging een regiospecifieke factor die van origine een prominente 
rol in de dorpsgemeenschappen speelt [meer over de rol van 
geloofsovertuiging in paragraaf 5.3].  Deze factor heeft ervoor gezorgd dat 
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enkele sociale gemeenschappen in de gemeente Emmen robuuster zijn 
ontwikkeld dan gemeenschappen in vergelijkbare dorpsstructuren zoals in 
het Oldambt in de provincie Groningen. 

 In Emmen zijn er veel dorpen met een actief verenigingsleven, ook dorpen 
die onderdeel zijn van grotere dorpen zoals Barger-Oosterveen (onderdeel 
van dorp Klazienaveen) en Weerdinge en Barger-oosterveld die officieel 
onder het stedelijk gebied van de stad Emmen vallen. Het 
gemeenschappelijk organiseren van evenementen zoals sportdagen, 
festivals en (carnavals)optochten komt in bijna alle dorpen voor, ook in de 
kleinere kernen. Carnaval, een van oorsprong een katholiek feest, wordt 
groots gevierd in Barger-Compascuum, Barger-Oosterveld, Weiteveen en 
Zwartemeer. Deze dorpen hebben elk een eigen carnavalsvereniging die het 
jaarlijkse feest organiseren. Carnavalsvereniging De zeskante steen (Barger-
Oosterveld) organiseert elk jaar een optocht met ruim 100 deelnemende 
praalwagens en daarnaast nog enkele loopgroepen. Inmiddels is de optocht 
de grootste in Noord-Nederland en jaarlijks bezoeken ongeveer 50.000 
mensen de optocht. Deze vereniging is daarnaast ook actief op andere 
gemeenschappelijke- en organisatorische vlakken.  

Figuur 22:  activiteiten in het 
dorp Nieuw-Schoonebeek 

Het dorp (1310 inwoners) heeft 
een actief verenigingsleven. 
Gedurende het gehele jaar 

worden er diverse activiteiten 
georgansieerd. Meer informatie 

op www.nieuwschoonebeek.com 

 

de import van forenzen, 
pensionarissen en allochtonen 

zorgt voor een verandering van 
de sociale dorpsstructuur 

Sinds de laatste helft van de vorige eeuw is er een toename van het aantal 
forenzen in een groot deel van de gemeente. Dit heeft ervoor gezorgd dat er 
een transitie in de dorpen heeft plaatsgevonden: van een inrichting voor en 
door landarbeiders naar een inrichting en voorzieningenniveau voor 
forenzen. Volgens veel respondenten heeft het noaberschap en het 
saamhorigheidsgevoel te lijden onder de invloed van immigranten uit andere 
regio’s van Nederland en mede daardoor worden zij door de autochtone 
inwoners ook vaak gekscherend de ‘import’ genoemd. Maar ook de invloed 
van de steeds groter wordende groep forenzen die vaak een iets minder 
grote plaatgebondenheid hebben dan autochtonen, zorgen er volgens 
respondenten voor dat het saamhorigheidsgevoel afkalft.  
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 Volgens niet-autochtone inwoners is het moeilijk een band van 
saamhorigheid te ontwikkelen. Volgens enkele respondenten lijkt het er op 
dat de autochtone inwoners niet echt open staan voor nieuwe invloeden. 
Twee respondenten uit Schoonebeek die recentelijk in Schoonebeek zijn 
komen wonen omschrijven dit gevoel als volgt:  

“Je komt er niet echt tussen. Ze passen wel op de plantjes als je op vakantie 
bent, maar een sterkere band is er niet”. 

“Ze zijn wel altijd heel vriendelijk, maar oppervlakkig”. 

Er wordt gemopperd over de rol van nieuwe inwoners in de sociale 
dorpsstructuur. Daarnaast zorgt de mindere plaatsgebondenheid bij forenzen 
er volgens diverse respondenten voor dat het verenigingsleven onder druk 
staat. De groep van actieve inwoners in het dorp, zoals de vrijwilligers bij de 
plaatselijke dorpsverengingen, is sterk aan het vergrijzen. Een actievere rol 
van import en forenzen is volgens diverse respondenten een mogelijke 
oplossing om de verenigingen te behouden.  

5.3] geloofsovertuiging 
 

katholieke invloeden die een rol 
spelen in de 

dorpsgemeenschappen 

Vanuit de historie is er in de gemeente Emmen een voor Noord-Nederlandse 
begrippen relatief grote hoeveelheid katholieken aanwezig, en dan met name 
in het zuidelijke deel van de gemeente. In 2003 noemde circa 10-25% van de 
totale bevolking zichzelf rooms-katholiek. Gemiddeld genomen over de drie 
Noordelijke provincies is dat minder dan 10%, waarbij het zuiden van 
Nederland oploopt tot meer dan 75%.  

Tijdens de veenontginnnig zijn er verspreid over de gemeente  katholieke 
enclaves ontstaan. De Duitse kolonisten hebben in dorpen zoals in Barger-
Compascuum en Weiteveen-oost een grote rol gespeeld in het introduceren 
van het katholicisme. Vroeger leidde dat regelmatig tot vetes tussen 
protestantse en katholieke dorpen. Hedendaags is daar nauwelijks meer iets 
van te zien en zijn de vele carnavalsverenigingen, kerken en katholieke 
basisscholen [figuur 24] enkele nog zichtbare bewijsstukken van de 
oorspronkelijke katholieke wortels.   

Figuur 23:  gereformeerd 
jeugdcentrum in Schoonebeek 
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Figuur 24:  denominatie 
basisscholen 

LEGENDA 

 

 

 Het van oorsprong protestantse Noord-Nederland werd geconfronteerd met 
een grote toename van katholieken. Dit leverde soms problemen op. Het 
langgerekte dorp Weiteveen was exemplarisch voor vetes tussen enerzijds 
protestants (het westelijke deel van het dorp) en anderzijds katholiek (het 
oostelijke deel van het dorp)[zie denominatie basisscholen in Weiteveen in 
figuur 24]. 
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 Volgens diverse geschiedkundige beschrijvingen kwam het regelmatig tot 
conflicten, daarnaast was er een groot competitief element. Hedendaags 
speelt deze tegenstelling nauwelijks meer een rol. Een inwoner uit 
Weiteveen over de geloofsverschillen en competitieve elementen in 
Weiteveen: 

 “Nee, dat valt heel erg mee, maar het geloof wordt ook steeds minder 
belangrijk”.    

Maar ook tussen de inwoners van Weitenveen en Nieuw-Schoonebeek 
schijnt er vroeger regelmatig onenigheid te zijn geweest. Maar ook dat is 
tegenwoordig niet meer dan gezonde rivaliteit zoals in zoveel dorpen wordt 
ervaren. Een inwoner van Weiteveen omschrijft: 

“Dat was vroeger zo, nu nog een beetje met het voetbal en zo. Nu gaan ze heel 
veel met elkaar om”. 

Ondanks dat de secularisering ook in Emmen flink is ingezet (circa 50% van 
de totale bevolking zegt  geen geloof aan te hangen), zorgt de (vroegere) 
geloofsovertuiging bewust of onbewust toch voor een sterk verbindend 
element. Een resultaat is het verenigingsleven zoals de 4 
carnavalsverenigingen, waarbij de oorspronkelijke grondslag katholiek is, en 
die tegenwoordig een belangrijke rol voor de sociale cohesie en het 
gemeenschapsleven hebben.   

5.4] dorpskarakteristieken 
 

 Naast de in de voorgaande paragrafen behandelde onderwerpen 
geloofsovertuiging en noaberschap, hebben de verschillende gebieden en 
dorpen ook eigen karakteristieken. Deze paragraaf behandelt enkele 
kenmerkende karakteristieken die door respondenten tijdens de interviews 
zijn benadrukt.   

Voortvloeiend uit de opdrachtomschrijving ligt de nadruk van deze paragraaf 
(en het onderzoek) vooral op het buitengebied en de dorpen in het 
buitengebied. De stedelijke kern Emmen wordt hierbij buiten beschouwing 
gelaten, de dorpen die officieel onder de stedelijke kern vallen maar nog wel 
als dorpskern herkenbaar zijn, worden wel behandeld.  

landschapswaardering van het 
gebied 

Over het algemeen gezien is de landschapswaardering van het gebied 
grotendeels neutraal tot vrij laag (Bosatlas van Nederland, kaart 200A). Het 
hoogveengebied in het zuidoosten van de gemeente en het deel om en nabij 
het dorp Schoonebeek krijgt daarentegen een vrij hoge 
landschapswaardering. Daarnaast is ook de waardering van het 
hoogveengebied vrij hoog. De dorpen Weerdinge en Schoonebeek worden 
gewaardeerd door de aanwezigheid van historische elementen en de 
opbouw van de dorpsplattegrond, in combinatie met de natuurlijke omgeving. 
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 Delen van Schoonebeek zijn aangewezen als beschermd dorpsgezicht en 
krijgen zodoende ook erkenning van de Rijksoverheid. Een inwoner van 
Schoonebeek omschrijft de waardering voor haar woonomgeving als volgt: 

 “De bossen en oude boerderijen, en in het verleden de JA-knikkers. Dat is 
allemaal typisch Schoonebeek”.  

Daarnaast is de invloed van de oliewinning in het zuidelijke deel van de 
gemeente ook significant, zowel in het verleden tijdens de winning, als 
hedendaags in de identiteitsvorming. Het verhaal van de oliewinning heeft 
naast een toeristische waarde ook een sociale waarde. Dit blijkt onder 
andere uit de inspanningen van dorpsbewoners tijdens de benoeming van 
een oude JA-knikker [figuur 25] als rijksmonument:  

Culturele commissie Schoonebeek blij met nieuwe 

rijksmonument 

 
RTV DRENTHE| Gepubliceerd op 10 augustus 2011  

SCHOONEBEEK - De bestuursleden van de culturele commissie 

Schoonebeek zijn blij dat de jaknikker in het centrum een rijksmonument 
wordt. 

 

De dorpsbewoners kwamen eerder in verzet tegen de monumentstatus van 

een jaknikker in het Schoonebeker buitengebied. Deze zou nooit in bedrijf 

zijn geweest. De jaknikker in het centrum daarentegen was een van de 

eerste actieve oliepompen in het dorp.  

 

Harrie Timmerman, voorzitter van de culturele commissie. "Het betekent 

een geweldig iets. We zijn er bijzonder blij mee dat men deze jaknikker 

wil aanwijzen als echt monument." 

 

De historie van Schoonebeek gaat samen met de oliewinning. Ook op de 
dorpsgemeenschap heeft dit destijds grote invloeden gehad, zo verteld een 
voormalige inwoner uit Schoonebeek: 

“Er kwamen meer buitenstaanders, zoals wij dat noemden”. Als je niet bij de 
NAM hoorde, hoorde je er niet bij. Maar dat verschil is nu helemaal weg”. 

Figuur 25:  historische JA-
knikker in het centrum van 

Schoonebeek 
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dialecten en Duitse invloeden De zuidelijke strook van de gemeente Emmen heeft als grensregio te maken 
met Duitse invloeden. Een treffend voorbeeld van deze invloeden is het Duits 
dialect, wat ten opzichte van de andere delen van de gemeente erg 
karakteristiek is. In het oostelijke deel van de gemeente zijn er meer 
Groningse- en Noord-Drentse taalinvloeden, de westkant heeft daarentegen 
meer Zuid-Drentse invloeden. Een inwoner uit Nieuw-Amsterdam/Veenoord 
over het dialect zuid emmen: 

“Verder naar Nieuw-Schoonebeek dan kom je eigenlijk wat meer richting een 
Duits dialect”.  

De grens van de Duitse invloeden ligt nabij Weiteveen. Een langgerekt dorp 
dat vanuit de historie een deel had dat katholiek was en een deel dat 
protestants was, zie de voorgaande paragraaf. Het dorp heeft 1760 inwoners 
(CBS, 2010) en heeft als woonkern enkel basisvoorzieningen (die 
voornamelijk in het oostelijke deel van het dorp liggen). Het dorpsgevoel is 
erg goed, volgens een inwoner van het oostelijke deel:  

“Weiteveen is knus. Het dorpsgevoel leeft nog veel meer, we doen veel meer 
voor elkaar onderling. Ik wil voor geen geld in een ander dorp wonen”.  

Maar dezelfde respondent geeft aan te vrezen voor het behouden van de 
jeugd. Specifieke jeugdvoorzieningen, behoudens enkele 
sportvoorzieningen, zijn er nauwelijks meer in het dorp te vinden. Het vertier 
moet gezocht worden in grotere dorpen in de omgeving:  

 “Er is voor de jeugd niets meer te doen hier. Geen uitgaanscentrum meer. Als 
je een leuke avond wil hebben, dan ga je naar Emmen of Schoonebeek 
(jeugdcentrum)”.  

Doordat men gebruik moet maken van voorzieningen in naburige dorpen, 
leert men omgaan met tegenstellingen en conflicten uit het verleden. Diverse 
respondenten hebben aangegeven dat (geloofs)verschillen uit het verleden 
niet tot nauwelijks meer meespelen in het heden, enkel sporadisch nog bij 
oudere (bejaarde) inwoners. Uit bovenstaande citaat, van een jonge 30’er uit 
Weiteveen, blijkt dat de vroegere tegenstellingen tussen Weiteveen en 
Schoonebeek geen belemmering meer vormt om met plezier uit te gaan in 
het naburige dorp.  

dorpengordel langs de A37 Grenzend aan de as van de rijkssnelweg A37 liggen diverse grotere dorpen 
zoals Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Erica en Klazienaveen. Het zijn dorpen 
waar de afgelopen decennia deels verpaupering is ontstaan en inmiddels 
ook reeds deels dorpsvernieuwing is ingezet. Nieuw-Amsterdam/Veenoord is 
een tweelingdorp dat in de loop van de 19e eeuw aan elkaar is gegroeid. De 
scheiding tussen de twee dorpen is de voormalige gemeentegrens en speelt 
heden ten dagen niet echt meer een rol in de mental map van de inwoners: 

 “voor mij is het één dorp, er is geen grens ergens”.  

Het verschil tussen de twee dorpen is iets van langere tijd geleden, toen het 
nog twee verschillende gemeenten waren. Dit blijkt ook volgens een oudere 
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 inwoner uit het deel Nieuw-Amsterdam: 

  “Ja, dat [verschil] was eerder wel, maar het is nou allemaal één”.  

 Het centrum van het dorp ziet er netjes uit. De afgelopen jaren is de relatie 
met het kanaal in het kader van vaartoerisme vergroot, maar daarnaast is er 
ook sprake van lokale verpaupering aan de randen, zo geeft een inwoner 
aan:  

 “Ik heb het dorp aan de rand van het centrum zien verpauperen, ik vind het 
heel triest dat het zolang moet duren voordat er wat gebeurd”.  

Ondanks enkele kleine op- en aanmerkingen, wonen de inwoners van de 
drie genoemde dorpen langs de A37 prettig in hun eigen dorp. Ze geven aan 
dat er twee belangrijke redenen zijn om niet te verhuizen naar een ander 
buurdorp: het is prima wonen in hun eigen dorp waar de meest noodzakelijke 
voorzieningen aanwezig zijn en daarnaast is er niet een dermate groot 
positief (of negatief) verschil met buurdorpen dat ze de noodzaak van een 
verhuizing enigszins wenselijk achten. Een inwoner van Emmer-
Compascuum geeft dit treffend weer:  

“Het dorp [Emmer-Compascuum] maakt niet zoveel verschil met andere 
dorpen, ik woon hier prima”.  

Kenmerkend voor veel dorpen in het midden, oosten en noorden van de 
gemeente is de relatief hoge werkloosheid, het relatief lage inkomen en veel 
sociale woningbouw (zowel huur en koop)(http://data.weetmeer.nl).  

Doordat Klazienaveen tijdens de ontginning sterk is gegroeid, heeft het dorp 
nu een forse omvang met een behoorlijk voorzieningenniveau; het is een 
kenmerkend centrumdorp. De dorpsmarketing wordt daar duidelijk op 
afgestemd. Het is het ‘’dorp van de turfstekers”, maar ook een “dorp met 
stadsallure en dorpse gezelligheid” met een “groot winkelaanbod en gratis 
parkeren”. 

Figuur 26:  sociale woningbouw 
in Klazienaveen 
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 De dorpen die vlakbij of in het stedelijke gebied van Emmen liggen hebben 
vaak nog een heel eigen identiteit en dorpsgemeenschap. Nieuw-Dordrecht 
(ruim 2000 inwoners) kent een actief dorpscentrum waar de muziekkoepel 
het sociale midden van het dorp vormt. Er worden regelmatig activiteiten 
georganiseerd, bijvoorbeeld de Koepelmarkt met hemelvaart en de ontvangst 
van Sinterklaas. Omdat het dorp vlakbij Emmen en Klazienaveen ligt, is een 
groot deel van de voorzieningen in de loop van de tijd verloren gegaan. Dit 
geldt ook voor een groot deel van de basisvoorzieningen in het dorp 
Weerdinge, ten noorden van de stad Emmen. Weerdinge is een dorp dat 
bestuurlijk onder de stad Emmen valt, maar nog wel een heel eigen 
dorpsgemeenschap heeft. Een inwoner van Emmen geeft dit als volgt weer: 

“Het is een niet te groot dorp, iedereen kent elkaar nog, nog echt een beetje 
een boerendorp. Mensen groeten elkaar nog”. 

Omdat Weerdinge vlakbij Emmen ligt, is het dorp erg aantrekkelijk voor 
forenzen [figuur 27]. Zoals al eerder in het algemeen vermeldt, heeft dit 
gevolgen voor de dorpsgemeenschap: 

“Er zijn meer mensen uit het westen komen wonen. Daar verandert de 
gemeenschap wel door. Het was eerst hechter, maar dat komt ook omdat er 
vroeger meer winkels waren. Je trof elkaar bij de kruidenier, de slagerij”. 

Figuur 27: particuliere 
nieuwbouw in Weerdinge 

rust, ruimte, landelijkheid, maar 
toch nabij een hoog 

voorzieningenniveau. 

 

  De rust en ruimte, met daarbij een vlakbij gelegen stedelijk gebied met een 
hoog voorzieningenniveau, is voor veel inwoners aantrekkelijk.  Door deze 
factoren is het een dorp waar gezinnen met jonge kinderen goed kunnen 
wonen. Zo constateert een inwoner:  

“Qua gebruik [is het dorp Weerdinge] veranderd, door de brede school zijn er 
meer activiteiten voor de jeugd. Er komen daardoor steeds meer mensen met 
jongere kinderen bij”. 

 Weerdinge is een sprekend voorbeeld voor veel dorpen in de gemeente 
Emmen. Er is nog een vitale dorpsgemeenschap met voldoende 
verenigingsmogelijkheden voor (bijna) iedereen:  

“Als ik zie hoe druk het hier in het dorpshuis is aan verenigingen, ik weet niet 
hoeveel verenigingen we hebben, maar er zijn echt wel veel verschillende 
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dingen te doen”. 

Deze vitaliteit wordt door veel inwoners als motor van de dorpssamenleving 
gezien. Een hoog voorzieningenniveau speelt daarin een minder grote rol, 
vooral ook omdat de actieradius van de gemiddelde inwoner (en zeker de 
mobiele forens) de afgelopen jaren enorm is toegenomen.  
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6] planologie 

6.1 voorzieningenniveau 
 

voorzieningen zijn een 
belangrijke planologische pijler. 
Een goed voorzieningenaanbod 

vergroot de leefbaarheid. 

Het winkelaanbod geeft een goede indicatie van de leefbaarheid van een 
bepaald gebied. De paragrafen 6.1 t/m 6. 5 gaan nader in op de 
winkelvoorzieningen in de gemeente Emmen. Daarnaast is de 
bereikbaarheid een belangrijke indicator, zeker omdat er steeds meer wordt 
gerekend in reistijd, dan in reiskilometers. Paragraaf 6.6 gaat nader in op de 
aspecten verkeer en openbaar vervoer.  

De verschillende dorpskernen in de gemeente Emmen [figuur 28] hebben elk 
een eigen voorzieningenaanbod in dagelijkse- en niet-dagelijkse 
voorzieningen. Het onderscheid tussen de afzonderlijke kernen ontstaat 
doordat er per dorp een verschil in aanbod aan voorzieningen is. Hierdoor 
ontstaan er meerdere verzorgingsgebieden op verschillende schaalniveaus.  

Figuur 28:  overzicht van de 
gemeente Emmen 
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 In de gemeente Emmen zijn op het gebied van de winkelvoorzieningen een 
drietal verschillende hoofdtypologieën te onderscheiden. Deze typologieën 
zijn grotendeels gebaseerd op het verzorgingsgebied dat een kern heeft: 

 het stedelijk centrum van de stad Emmen [paragraaf 6.2]. 
Voorzieningen met een (deels) provinciaal verzorgingsgebied; 

 het centrumdorp [paragraaf 6.3]. Voorzieningen met een lokaal 
verzorgingsgebied; 

 het woondorp [paragraaf 6.4]. Weinig of geen voorzieningen.   
Daarnaast zijn er twee subtypologieën die frequent voorkomen: 

 het centrumdorp + Klazienaveen [paragraaf 6.3]. Voorzieningen 
met een regionaal verzorgingsgebied; 

 het woondorp + [paragraaf 6.4]. Voorzieningen met een plaatselijk 
(buurtniveau) verzorgingsgebied.  

6.2 stedelijk centrum 

het stedelijk centrum: een 
dichtbevolkt gebied met een 

samenbundeling van (>25.000) 
mensen, activiteiten, 

infrastructuur en bebouwing, Met 
een hoog voorzieningenniveau 

en een groot verzorgingsgebied. 

De stedelijke kern Emmen heeft een belangrijke voorzieningenfunctie voor 
het zuidoostelijke deel van de provincie Drenthe: zowel de gehele gemeente 
Emmen als de naburige gemeente Borger-Odoorn en Coevorden.  

In de stad Emmen staat een groot, modern en goed bereikbaar 
winkelcentrum dat grotendeels overdekt is. Naast de grote landelijke 
winkelketens zijn er nog relatief veel kleine zelfstandige winkels gevestigd. 
Dankzij dit hoge voorzieningenniveau is het centrum van Emmen erg in trek. 
Alle dagelijkse en niet-dagelijkse boodschappen zijn in de stad te verkrijgen 
en daarnaast is er een groot (concurrerend) aanbod, waardoor er een grote 
keuzevrijheid voor de consument is. Doordat er zo’n grote keuzevrijheid is, 
heeft de stad een erg groot verzorgingsgebied. Een inwoner uit het zo’n 15 
km zuidelijker gelegen Schoonebeek omschrijft dit als volgt: 

“Wij gaan ook wel eens naar Klazienaveen […]. Coevorden is gezellig, maar 
Emmen gaan we toch wel het vaakst naar toe”.  

Dit zorgt tegelijkertijd ook voor bepaalde lasten voor bezoekers die een 
snelle boodschap willen doen: de bereikbaarheid, in combinatie met 
parkeerschaarste en betaald parkeren, zorgen ervoor dat het centrum alleen 
bezocht wordt als er een bijzondere reden is. In veel andere gevallen zoekt 
de consument naar een gemakkelijkere oplossing, zoals bijvoorbeeld een 
dorpskern waar het voorzieningenniveau een regionaal verzorgingsgebied 
heeft [het centrumdorp, paragraaf 6.3].  

Naast de winkelvoorzieningen heeft Emmen ook nog andere niet dagelijkse 
voorzieningen die kenmerkend zijn voor een stedelijk centrum: een regionaal 
ziekenhuis, betaald voetbalclub, een dierentuin en diverse culturele 
instellingen zoals een theater en bioscopen.   
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6.3 centrumdorp 

het centrumdorp: een 
dichtbevolkt gebied met een 

samenbundeling van (<25.000) 
mensen, activiteiten, 

infrastructuur en bebouwing, Met 
een middelhoog 

voorzieningenniveau en een 
lokaal of regionaal 

verzorgingsgebied. 

Centraal in de gemeente Emmen ligt de dorpskern Klazienaveen, waar een 
middelhoog voorzieningenniveau aanwezig is [figuur 29]. Zowel de dagelijkse 
– als niet dagelijkse voorzieningen zijn in dit dorp aanwezig. Doordat het 
dorp circa 12.000 inwoners heeft, is de drempelwaarde voor veel winkels en 
voorzieningen zodanig dat er een goed voorzieningenniveau mogelijk is. Het 
verzorgingsgebied is echter veel groter dan alleen Klazienaveen; inwoners 
uit dorpen uit de omgeving maken regelmatig gebruik van het grote 
winkelaanbod in Klazienaveen. Hierdoor ontstaat er een nog hogere  
drempelwaarde waardoor er meer voorzieningen levensvatbaar zijn. Een 
direct gevolg daarvan is dat het voor aanbieders van niet-dagelijkse 
voorzieningen mogelijk wordt om te participeren in een concurrerende markt.  

Figuur 29:  Klazienaveen.  

Het voorzieningenniveau van 
Klazienaveen heeft een 

regionaal verzorgingsgebied. 
Zowel de dagelijkse 

voorzieningen als niet-dagelijkse 
voorzieningen zijn ruimschoots 

aanwezig. De keuzevrijheid in de 
niet-dagelijkse voorzieningen is 

groot 

 

 Zowel Coevorden (gemeente Coevorden) als Ter Apel (gemeente 
Vlagtwedde) hebben een vergelijkbare regionale functie als Klazienaveen. 
Omdat Ter Apel voor inwoners in Noordoost-Emmen dichterbij ligt dan 
Klazienaveen, worden daar de niet-dagelijkse boodschappen gedaan. 
Coevorden heeft dezelfde functie voor zuidwest Emmen; de inwoners van de 
gemeente Emmen houden zich daarbij niet aan de gemeentelijke grenzen. 
Een inwoner van Weiteveen omschrijft dit als volgt: 

“Wil je lekker shoppen, dan moet je naar Coevorden, Emmen,  Klazienaveen of 
Emlichheim”. 

centrumdorpen met een lokaal 
verzorgingsgebied 

De 17 andere dorpen in de gemeente Emmen hebben een lager 
voorzieningenniveau dan Klazienaveen, waarbij er een onderscheid wordt 
gemaakt in het steeds kleiner wordende verzorgingsgebied. Dorpen met een 
voorzieningenniveau met een lokaal verzorgingsgebied hebben vaak 
meerdere supermarkten, een baker en slager waar dagelijkse voorzieningen 
ingekocht kunnen worden [figuur 30]. In de aanbieders van dagelijkse 
voorzieningen is er vaak een breder aanbod waardoor de consument een 
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relatief vrije keuze heeft. Wat betreft de niet-dagelijkse voorzieningen is die 
keuzevrijheid nauwelijks tot niet aanwezig. Een inwoner uit Emmer-
Compascuum omschrijft dit als volgt:  

“Een leuke kledingzaak of juwelier, dat hebben we hier niet. Daarvoor zijn we 
op Emmen of Klazienaveen aangewezen”. 

Een andere inwoner uit Emmer-Compascuum geeft aan dat dit ook gevolgen 
heeft voor de oudere inwoners, die vaak een specifiekere winkelvoorkeur 
hebben: 

“Nee, voor bejaarde dames is hier niet genoeg, die kunnen hier weinig kopen, 
qua kleding. Daarvoor moeten ze naar Emmen of Klazienaveen”.  

Veel dorpen met een lokaal verzorgingsgebied hebben een kapper, 
fietsenzaak, een winkel voor huishoudelijke zaken en een doe-het-zelfzaak. 
De keuzevrijheid is echter beperkt doordat de winkels vaak een relatief klein 
assortiment hebben en omdat er vaak geen vergelijkbare (concurrerende) 
winkels in hetzelfde dorp aanwezig zijn. 

Figuur 30:  Schoonebeek.  

Het voorzieningenniveau van 
Schoonebeek heeft een lokaal 

verzorgingsgebied. De 
dagelijkse voorzieningen zijn 
ruimschoots aanwezig. Niet-
dagelijkse voorzieningen zijn 
aanwezig, echter in beperkte 

mate waardoor de keuzevrijheid 
beperkt is. 

Om de omgeving eenvoudig te 
bedienen, is er voldoende 

parkeergelegenheid. 

 

  Deze centrumdorpen liggen verspreid over de gehele gemeente [figuur 32]. 
In het zuidoostelijke deel van de gemeente Emmen is een beperkter 
voorzieningenaanbod aanwezig. De inwoners van de woondorpen 
Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek zijn daarom aangewezen op de 
centrumdorpen Klazienaveen, Schoonebeek en het Duitse dorp Twist. Dit 
dorp, dat net over de grens ligt op zo’n 6km reisafstand van Nieuw-
Schoonebeek, heeft een dermate hoog voorzieningenaanbod dat het 
getypeerd kan worden als centrumdorp, waarvan het afzetgebied in een deel 
van zuidoostelijk Emmen ligt. Een inwoner van Nieuw-Schoonebeek geeft 
aan welke centrumdorpen voor haar belangrijk zijn: 

“Een keer per week kom ik wel in een groter [centrum]dorp: Schoonebeek of 
Klazienaveen. Voor een grotere supermarkt of een drogisterij. Ik kom ook wel  
in Twist, maar niet iedere week”. 
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6.4 woondorpen 
 

het woondorp: een gebied met 
een samenbundeling van 

mensen, activiteiten, 
infrastructuur en bebouwing, Met 
weinig of geen voorzieningen en 

een  plaatselijk 
verzorgingsgebied. 

Dorpen waar het voorzieningenniveau een plaatselijk verzorgingsgebied 
heeft, hebben een buurtsupermarkt met in enkele gevallen nog wat 
aanvullende winkels voor de dagelijkse voorzieningen [figuur 31]. Een 
inwoner van Weiteveen omschrijft het voorzieningenniveau als volgt:  

“Voor de dagelijkse boodschappen kunnen we hier terecht. Voor kleding gaan 
we meestal naar Klazienaveen of Emmen”.  

De niet-dagelijkse producten kunnen niet tot nauwelijks in deze dorpen 
ingekocht worden. Daarvoor zijn de inwoners aangewezen op grotere 
centrumdorpen. In de typologie van de woondorpen wordt onderscheid 
gemaakt tussen woondorpen waar weinig of geen voorzieningen meer zijn, 
zoals Roswinkel, Weerdinge, Zandpol en Nieuw-Schoonebeek, en 
woondorpen + waar nog enkele dagelijkse voorzieningen aanwezig zijn zoals 
een supermarkt, baker en slager.  

Figuur 31: Barger-Compascuum.  

Het voorzieningenniveau van 
Barger-Compascuum heeft een 
verzorgings-gebied op buurt- (of 

dorps)niveau. De dagelijkse 
voorzieningen zijn aanwezig, 
niet-dagelijkse voorzieningen 

zijn niet tot nauwelijks aanwezig. 

 

 Weerdinge heeft een lange tijd voorzieningen voor de dagelijkse 
boodschappen gehad, maar was voor de kerkelijken altijd al aangewezen op 
Emmen. Tegenwoordig zijn er in Weerdinge nauwelijks meer voorzieningen 
aanwezig en is het dorp aangewezen op een supermarkt in het noorden van 
de stad Emmen, zo’n 3 kilometer verderop. Deze afstand is voor inwoners 
van Weerdinge overbrugbaar: 

“Voor de dagelijkse boodschappen moet je echt naar Emmermeer of Emmen 
centrum. Maar met de maar de auto ben je d’r in 5 minuten. Dat is eigenlijk wel 
goed te doen. […] Nee, ik geloof niet dat ik de supermarkt mis. Wat wel mist is 
een pinautomaat”.  
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 Een extra klantendienst van de supermarkt waarbij de boodschappen thuis 
worden bezorgt maakt dat de leefbaarheid voor minder mobiele en oudere 
inwoners van Weerdinge ook op een acceptabel niveau blijft. Een oudere 
inwoonster van Weerdinge geeft aan wat de mogelijkheden zijn:  

“De ouderen hoeven hier niet perse weg als ze hier willen blijven wonen. De 
meeste supermarkten willen de boodschappen ook wel thuisbrengen. […] En 
hier is de bushalte in de Dorpsstraat, dus als ik met de bus [naar de 
supermarkt] wil, dan kan dat ook”.  

Een dergelijke transitie is in meer dorpen zichtbaar. Ook Nieuw-
Schoonebeek heeft te maken gehad met een terugloop in voorzieningen. 
Veel woondorpen hebben (of krijgen) te maken met verdere terugloop in 
voorzieningen, dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een 
toenemende mobiliteit, de bevolkingstrek van landelijke dorpen naar 
stedelijke gebieden en de algehele bevolkingsafname (bevolkingskrimp) .  

Om een supermarkt duurzaam te kunnen handhaven zijn normgetallen 
beschikbaar van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD, 2011): over de 
periode 1980-2008 waren minimaal 4100 inwoners per supermarkt nodig 
(norm 2008). De norm in het jaar 2020 ligt 750 inwoners hoger: 4850 
inwoners per supermarkt voor een gezonde en duurzame bedrijfsvoering. Bij 
de aanwezigheid van een voorziening in een dorp waarbij er een terugval tot 
<50% van het draagvlak is (<2.425 inwoners in 2020), wordt dit als risico 
aangeduid. In diverse kernen in de gemeente Emmen ligt het draagvlak 
onder de huidige draagvlaknorm. In Nieuw-Schoonebeek (1300 inwoners) is 
dat opgelost door de plaatselijke supermarkt te laten bemannen onder de 
paraplu van een sociaal werkproject. Daarnaast kan de opheffing van een 
supermarkt in dorp ‘A’ ervoor zorgen dat het draagvlak in dorp ‘B’ een sprong 
voorwaarts maakt. 

6.5 geografische spreiding 

 
De resultaten uit de voorgaande paragrafen zijn verwerkt in een 
overzichtskaart van de gemeente Emmen en haar directe omgeving [figuur 
32].  

 
Het ‘Centrumdorp +’ heeft een regionale functie, waarbij het 
verzorgingsgebied een groot bereik heeft van een straal tot circa 10 
kilometer. Klazienaveen heeft deze regionale voorzieningenfunctie voor een 
groot deel van de gemeente Emmen, daarnaast hebben Coevorden 
(gemeente Coevoerden) en Ter Apel (gemeente Vlagtwedde) een 
vergelijkbare functie. 

 
Enkele dorpen vallen onder het verzorgingsgebied van meerdere 
Centrumdorpen +, waardoor er een overlap ontstaat. In de woondorpen 
wordt een onderscheid gemaakt tussen dorpen waar nog dagelijkse 
voorzieningen aanwezig zijn (Woondorp +) en waar nauwelijks meer 
dagelijkse voorzieningen aanwezig zijn (Woondorp). 
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Figuur 32: typologie dorpskernen 
gemeente Emmen 

Gebaseerd op geografisch 
afzetgebied voorzieningen.  

LEGENDA 

 

 

6.6 verkeer 
 

het belang van goede mobiliteit 
neemt steeds verder toe. Goede 

verbindingen (zowel wegen als 
openbaar vervoer) zijn van groot 

belang om de reisaftanden kort 
te houden. 

Verdeeld over de gemeente Emmen liggen diverse verkeersstructuren [figuur 
33]. De belangrijkste verkeersstructuren zijn het provinciale wegennet, het 
landelijke wegennet en een spoorlijn. Bijna alle dorpen zijn aangesloten op 
een goed bereikbaar en goed onderhouden netwerk van provinciale N-
wegen. Deze provinciale wegen zijn goed toegankelijk [figuur 34] en zorgen 
(mede dankzij het orthogonale rechthoekige grid) voor een relatief grote 
actieradius; alle dorpen zijn goed bereikbaar en het is relatief eenvoudig om 
zonder grote omweg naar een buurdorp te rijden.  
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Figuur 33 :infrastructuur 
gemeente Emmen 

LEGENDA 

blauwe lijn: rijksweg (A-weg) 

rode lijn: provinciale weg (N-
weg) 

Streeplijn: spoorlijn 

 

intensiviteitsgroei wegen in het 
buitengebied 

Dankzij een toenemende mobiliteit en meer forensbewegingen is het verkeer 
op de wegen tussen Emmen en de omliggende dorpen de afgelopen jaren 
toegenomen (Verkeersmonitor, 2011). De gemeentelijke wegen van Emmen 
naar Klazienaveen, Emmer-Compascuum en Nieuw-Amsterdam/Veenoord 
hebben op een werkdag een intensiviteitsgroei van >20% ten opzichte van 
het jaar 2000. Het weggebruik tussen de afzonderlijke dorpen is grotendeels 
gelijk gebleven, met uitzondering van een intensiviteitsgroei in het 
zuidoostelijke deel van de gemeente. Een verklaring hiervoor kan zijn dat er 
een afname in voorzieningenniveau is waardoor inwoners aangewezen zijn 
op voorzieningen in omliggende centrumdorpen. Daarnaast zorgt de steeds 
meer toenemende mobiliteit zorgt ook voor een grotere actieradius. Een 
inwoner van Schoonebeek omschrijft het belang van een goede mobiliteit: 
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“Iedereen heeft eigenlijk wel een auto. Moet je [bijzondere] dingen hebben, 
dan kun je naar Emmen, Coevorden of Klazienaveen. […] Of je bestelt via 
internet, dan hoef je helemaal niet weg”.  

Figuur 34: goede wegen in het 
noordoostelijke deel van de 

gemeente 

 

 

plaatselijke verschillen in 
ruimtelijke spreiding en 

toegankelijkheid opernbaar 
vervoer  

Het openbaar vervoer in de gemeente Emmen wordt verzorgd door Qbuzz 
(busverbinding) en de NS (treinverbinding). Het zuidoostelijke deel van de 
gemeente is in vergelijking met de andere delen minder goed bereikbaar 
[figuur 35]. In dit deel is de werkelijke reisafstand tot voorzieningen langer, 
daarnaast rijdt het openbaar vervoer minder frequent: de frequentie op een 
doordeweekse werkdag is gemiddeld minimaal 1 bus per uur. Het dorp Twist, 
net over de Duitse grens, is niet met het openbaar vervoer te bereiken. 
Hierdoor zijn mensen die geen auto hebben aangewezen op Nederlandse 
dorpen in de omgeving. Een inwoner van Nieuw-Schoonebeek over de 
bereikbaarheid van Twist: 

“Je kunt niet met de bus naar Twist. Dat kan alleen  met de auto. Naar 
Klazienaveen kun je wél met de bus”. 

Het belang van een goede busverbinding is ook al eerder ter sprake 
gekomen door een oudere inwoner van Weerdinge: 

“De ouderen hoeven hier niet perse weg als ze hier willen blijven wonen. De 
meeste supermarkten willen de boodschappen ook wel thuisbrengen. […] En 
hier is de bushalte in de Dorpsstraat, dus als ik met de bus wil, dan kan dat 
ook. De bus gaat om het uur, het is maar een klein stukje rijden en dan ben je 
bij de supermarkt. En je kunt ook zo uitstappen bij het [trein]station”.  

De treinverbinding Emmen-Zwolle [figuur 36] vertrekt circa 2 keer per uur 
richting Zwolle. Het centrumdorp Nieuw-Amsterdam/Veenoord is als enige 
dorp alleen aangesloten op het spoornet en niet op het busnet. Omdat het 
treinstation aan de rand van het dorp ligt, is het centrum van dit dorp niet 
ontsloten door het openbaar vervoer.  
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Figuur 35: buslijnenkaart 
zuidelijk Emmen 

Bijna alle dorpen zijn ontsloten 
doormiddel van een bus- of 

treinverbinding. Alleen Zandpol 
(440 inwoners) heeft geen 

aansluiting op het openbaar 
vervoer.  

Bron: Qbuzz 

 

 

Figuur 36: treinstation Emmen 
Zuid 
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7] demografische ontwikkelingen 

7.1 verleden en heden 
 

vanaf het jaar 2000 stagnatie 
van de bevolkingsgroei 

 

Tot aan het jaar 1900 lag het inwonertal van de gemeente Emmen onder de 
20.000 personen, inmiddels wonen er meer dan 110.000 inwoners. De 
toename van werkgelegenheid in het kader van de veenontginningen heeft er 
voor gezorgd dat het inwoneraantal flink en gestaag is gegroeid. Over de 
periode 1900-2000 is het inwoneraantal vervijfvoudigd naar ruim 100.000 
inwoners [figuur 37].  

Figuur 37: Ontwikkeling van de 
bevolking vanaf 1850-heden 

In verband met de gemeentelijke 
herindeling (Schoonebeek en 

Sleen werden aan Emmen 
toegevoegd) is er per 1-1 1998 

een sprong van 10.212 
personen de figuur te zien. 

Bron: Gemeente Emmen, GBA  

 

 Vanaf het jaar 2000 is het gemiddelde inwonersaantal van de gemeente 
Emmen bijna gelijk gebleven, er is slechts sprake van een lichte groei. 
Tussen de verschillende dorpen zijn er echter grote onderlinge verschillen; er 
zijn dorpen die zijn gegroeid (Weiteveen, Schoonebeek en Nieuw-
Amsterdam/Veenoord), maar Nieuw-Schoonebeek, Barger-Compascuum en 
Zwartemeer hebben de afgelopen tien jaar al te maken gekregen met 
bevolkingskrimp [bijlage 1]. Een gevolg is dat in deze dorpen de woningmarkt 
onder druk komt te staan en er meer huizen langer te koop staan [figuur 38]. 
Daarnaast neemt ook deels het draagvlak voor voorzieningen af. In de 
krimpende dorpen valt dit te zien aan het sluiten van winkels en, in het geval 
van recent gesloten winkels, leegstaande winkelpanden [figuur 39], zie ook 
de paragrafen over de voorzieningen (par. 6.1 t/m 6.5). De leegstand van 
woningen, winkels en bedrijfspanden is vaak een doorn in het oog van de 
inwoners van het dorp waar de leegstand heerst. Een inwoner van Nieuw-
Amsterdam/Veenoord omschrijft de uitstraling van leegstand op het dorp:  

“Daarzo [aan de westkant] waar je het dorp binnenkomt, dat is een aanfluiting 
voor het dorp” 

 Het beeld van te koop staande woningen is voor veel inwoners herkenbaar 
en wordt regelmatig gekoppeld (on)aantrekkelijkheid van het dorp. Een 
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inwoner van Emmer-Compascuum omschrijft dit als volgt:  

“Je hebt hier veel leegstand. Woningen, vooral koopwoningen. Die worden 
niet verkocht. In het hele dorp. Mensen willen hier niet meer naar toe”. 

Er wordt hierbij vaak een koppeling gemaakt met het wegtrekken van 
voorzieningen, waardoor het dorp en de omgeving minder leefbaar lijken te 
worden.  

Figuur 38: huizen die te koop 
staan in de gemeente Emmen 

 

Figuur 39: leegstand 
winkelpanden in Klazienaveen 

en Zwartemeer.  

Ook onder druk van de toename 
van internetwinkelen 

In Klazienaveen wordt gebouwd 
aan een kwaliteitsverbetering 
van wonen en winkels in het 

centrum. Een groot deel van het 
centrum is vernieuwd (Het 
Schip) of wordt vernieuwd.  

 

            

de verdeling van de leeftijden 
wijst op een sterke vergrijzing in 

enkele gebieden 

Sinds 1980 neemt het positief geboorteoverschot langzaamaan af en vanaf 
2008 is het geboorteoverschot ongeveer 0. Dit zal de komende decennia 
langzamerhand een negatieve natuurlijke aanwas worden, meer hierover in 
het toekomstperspectief in paragraaf 7.2. 

 In de spreiding van de leeftijdsgroepen [figuur 40] is te zien dat in Emmen-
centrum de ouderen (65 jaar e.o.) oververtegenwoordigd worden. Daarnaast 
wonen er ook relatief veel ouderen in de buitenwijken zoals Emmermeer, 
Angelslo en Emmerhout. De grotere kernen in het buitengebied (zoals 
Klazienaveen (>12.000 inwoners) Emmer-Compascuum (>8.000 inwoners) 
[figuur40] en Nieuw-Amsterdam/Veenoord (>7.000 inwoners) huisvesten ook 
grotere concentraties ouderen, dit valt mede te verklaren door het goede 
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voorzieningenaanbod. Toch is het voor ouderen die hulpbehoevend zijn 
moeilijk om in de centrumdorpen te blijven wonen. Een inwoner van Emmer-
Compascuum geeft aan dat ouderen die een intensievere verzorging nodig 
hebben zijn aangewezen op de verzorgingstehuizen in de stad Emmen:  

 “Ze moeten allemaal naar Emmen. De echte verzorgingshuizen zitten in 
Emmen, of ze moeten al iemand thuis hebben. […] In Emmer-Compascuum 
hebben ze eigenlijk alleen thuishulp”.  

Dorpsbelangen Emmer-Compascuum heeft in 2011 een 
respondentenonderzoek naar de ouderenhuisvesting gedaan. Hun conclusie 
sluit aan bij de uitspraak van de hierboven geciteerde inwoner.  

“Sommigen [ouderen] moeten het dorp verlaten omdat ze meer zorg nodig 
hebben vanwege hun gezondheid en leeftijd”.  

De meeste dorpen rondom Emmen hebben een jongere leeftijdsverdeling: 
Erica, Barger-Oosterveld en Nieuw-Dordrecht, maar ook de wijken 
Delftlanden en Rietlanden zijn ‘jonger’ dan andere buitenwijken. Ook wat 
meer perifeer gelegen dorpen zoals Nieuw-Schoonebeek, Nieuw-Weerdinge 
en Schoonebeek hebben een jongere leeftijdsverdeling. Hier wonen veelal 
meer mobiele werkenden (forenzen) die gewend zijn aan langere 
reisafstanden en veelal de beschikking hebben over een auto. 

Figuur 40: leeftijdsverdeling 
gemeente Emmen  

Bron: Gemeente Emmen, 
Gemeentelijke 

Basisadministratie (GBA) .  

 

 

 Gedurende de veenontginning zijn er veel immigranten in Emmen komen 
wonen. Tegenwoordig zijn in Emmen wonende Duitsers met 3.000 tot 4.000 
inwoners de grootste groep na de Nederlandse autochtonen (96.630) 
(Gemeente Emmen, GBA (2010)). De Duitse allochtonen wonen veelal in de 
grensgebieden en –regio’s die direct aan de Duitse grens grenzen.  
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Figuur 41: ouderenhuisvesting in 
Emmer-Compascuum 

 

7.2 toekomst 
 

steeds verdere afnemende 
groei, met uiteindelijk 

grootschalige krimp 

Het afgelopen decennia is het inwoneraantal van de gemeente Emmen 
ongeveer gelijk gebleven rond de 110.000 inwoners. Het aantal huishoudens 
is echter verder toegenomen, dit is geheel in lijn met de landelijke groei naar 
meer huishoudens, terwijl het aantal personen in een huishouden afneemt.  

 Grootschalige bevolkingskrimp in de gemeente Emmen is nu nog niet aan de 
orde, het zijn enkel kleinere en perifeer gelegen dorpen die al reeds te maken 
hebben met bevolkingskrimp. Zowel landelijk als lokaal is de algehele 
tendens de trek van kleinere woondorpen naar grotere centrumdorpen waar 
het voorzieningenniveau van een hoger niveau is. Dit valt deels te verklaren 
door een afnemende mobiliteit van ouderen; ouderen willen dicht bij 
voorzieningen wonen zonder ver te hoeven reizen. Dit terwijl de mobiliteit van 
jongeren toeneemt.  

Volgens de prognose van Companen (2010) en het CBS (2009) zal 
grootschalige bevolkingskrimp in de gemeente Emmen pas vanaf circa 2025 
plaats gaan vinden [figuur 42].  

Figuur 42: 
bevolkingsontwikkeling 1960-
2010 en bevolkingsprognose 

2010-2040 

Door samenvoeging van de 
gemeente Schoonebeek en 

Emmen is er in 1998 een 
bevolkingsgroei van 10.212 

personen. 

Vanaf 2020-2030 ontstaat er een 
lichte afname in inwoneraantal.  

Bron: CBS (2011) en CBS 
(2009)  

 De verdeling van de leeftijdgroepen zal over de periode 2010-2040 echter 
sterk veranderen. Er komen meer ouderen en het aandeel jongeren neemt af 
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[figuur 43]. Vooral de groep van 65 jaar en ouder zal stijgen, van 18% van de 
totale bevolking in 2010 tot circa 31% in 2040.  

Figuur 43: percentage bevolking 
leeftijdscategorie2010-2040 in 

COROP-gebied Zuidoost-Drenthe 

LEGENDA 

 

Bron: Primos (2011) 

 

 Aansluitend op de bevolkingskrimp zal er ook huishoudenskrimp (afname van 
het aantal huishoudens) optreden wat zal leiden tot een groter 
woningoverschot. Tot aan 2030 zal het aantal huishoudens in de gemeente 
Emmen blijven groeien (Primos 2011) tot zo’n 107% van het huidige 
huishoudensaantal. Vanaf 2030 zal het percentage huishoudens krimpen met 
zo’n 0,8% in 2035 (t.o.v. 2030) en 1,4% in 2040 (t.o.v. 2035). Er is over de 
periode 2010-2040 vooral een toename van alleenstaande huishoudens naar 
circa 123% ten opzichte van het huidige aantal. Het percentage 
alleenstaande huishoudens ten opzichte van het totaal aantal huishoudens 
zal stijgen van 30% naar circa 35%,  

  

nieuwbouwplannen: inspelen op 
huishoudensgroei 

Om het woningbestand te verjongen en te verbeteren [figuur 42], om jonge 
en kapitaalkrachtigere forenzen woonruimte te bieden en om de 
huishoudensgroei op te vangen, liggen er verspreid over de gemeente 
diverse uitbreidinglocaties. De Nieuwe Kaart van Nederland (een overzicht 
van alle ruimtelijke plannen) schrijft over de bouwplannen bij Nieuw-
Schoonebeek:  

“Het bestemmingsplan voorziet in uitbreiding van Nieuw-Schoonebeek, met 35 
woningen. Het gebied ligt ten oosten van de Kerkenweg en ten noorden van de 
Europaweg (Achter de Dorpshoeve) “.  

De realisatietermijn van dit plan is gepland tussen 2011 t/m 2015. Daarnaast 
zijn er diverse plannen voor de woningverbetering van oudbouw. Nieuwbouw 
en renovatie in het centrum van Klazienaveen en de reconstructie en 
renovatie van een oude woonbuurt in Nieuw-Weerdinge zijn enkele 
voorbeelden:  

Plan voor renovatie oudbouw Nieuw-Weerdinge 

DVHN | Gepubliceerd op 25 mei 2011  

NIEUW-WEERDINGE - De zogenoemde 'oude bouw' in Nieuw-
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Weerdinge wacht een flinke reconstructie. Woningstichting Lefier 

heeft daarvoor deze week twee varianten gepresenteerd aan de 

bewoners.  

Volgens die varianten worden er in de naoorlogse woonbuurt tussen 
het Gedempte Achterdiep en het Eerste Kruisdiep Westzijde tussen 

de 30 en 53 woningen gesloopt. Daarvoor in de plaats komen twaalf 

nieuwe huurhuizen terug. Ook worden tientallen woningen grondig 

gerenoveerd. 

Nog dit najaar moet er een definitief plan op tafel liggen. 

Maar ook de andere kernen hebben nieuwbouwplannen: Zwartemeer (+58 
woningen), Klazienaveen (+130), Emmer-Compascuum (+250), Nieuw-
Weerdinge (+50) en Emmen (fase 1 van uitbreidingswijk Delftlanden [figuur 
44]). Daarnaast worden de wijken Angelslo en Emmerhout grootschalig 
geherstructureerd. Al deze plannen worden uitgevoerd onder de paraplu van 
het project “Emmen revisited’. Het doel van Emmen revisited is de woon- en 
leefomgeving fysiek te verbeteren. Diverse partijen 
(gemeente, wooncorporaties Lefier, Domesta en Woonservice, politie, Sedna 
en bewoners) werken intensief samen om dit doel te bereiken. Daarnaast 
worden bewoners gestimuleerd om met eigen initiatieven te komen (bottum-
up) die vervolgens gesubsidieerd kunnen worden door het Buurtfonds 
Emmen Revisited. Deze aanpak zorgt niet alleen voor een fysieke 
verbetering van de leefomgeving, maar heeft daarnaast nog twee bijkomende 
effecten: de initiatieven worden (meer) gedragen door de burgers dan 
projecten die alleen top-down worden ingezet en een sociale gemeenschap 
(zoals een buurt of dorp) wordt gestimuleerd om met elkaar samen te werken 
en met een goed plan te komen. Deze relatief nieuwe vorm van wijk-
/dorpsaanpak heeft kenmerken van sociale herstructurering en vult de meer 
traditionele fysieke herstructurering aan     

Figuur 44: nieuwbouw ten 
zuidwesten van de stad Emmen 
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8] samenvatting en aanbevelingen 

 De gemeente Emmen is qua oppervlak (346 km2) één van de grotere 
gemeenten in Nederland. Met haar circa 110.000 inwoners, waarvan meer 
dan de helft in het stedelijke gebied van Emmen woont, is de gemeente met 
circa 318 inwoners per vierkante kilometer dunbevolkter dan het gemiddelde 
van Nederland (491 inw./km2). Naast het stedelijke gebied heeft het 
overgrote deel van de gemeente een landelijke uitstraling. Agrarisch 
landgebruik, tuinbouw, natuurgebieden en weg-/kanaaldorpen bepalen het 
landelijke beeld van de gemeente. Naast het agrarische boerenleven is er in 
de dorpen een transitie naar bewoning door forenzen.  

Figuur 45: het stedelijk centrum 
Emmen midden in de natuurlijke 
(rurale en agrarische) omgeving. 

 

spreiding van voorzieningen in 
Emmen en omgeving 

Planologisch gezien is er een redelijk evenwichtige spreiding van 
voorzieningen over de gehele gemeente. Qua voorzieningenniveau zijn er 
verschillende dorpstypologieën te onderscheiden: het woondorp met geen of 
weinig voorzieningen en circa 100 tot zo’n 3500 inwoners, het centrumdorp 
met een ruim aanbod aan basisvoorzieningen en circa 5000 tot zo’n 12.000 
inwoners en het stedelijk centrum met alle mogelijke voorzieningen en meer 
dan 12.000 inwoners. Dankzij het enigszins orthogonale rechtlijnige 
autowegennet en de redelijk goede busverbindingen, is het voor de inwoners 
van kleinere woondorpen mogelijk om met een relatief kleine actieradius 
dagelijkse- en niet dagelijkse boodschappen te verkrijgen. Mensen houden 
zich hier niet aan gemeentelijke -, provinciale - of landsgrenzen, maar zoeken 
het beste aanbod dat goed bereikbaar is. Coevorden, Ter Apel (Gr), 
Emlichheim (D) [figuur 46] en Twist (D) zijn buurdorpen van de gemeente 
Emmen waar regelmatig inkopen gedaan wordt door inwoners uit de 
gemeente Emmen. 
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Figuur 46: Nederlands 
grensverkeer in Duitsland  

veel Nederlandse kentekens in 
het Duitse dorp Emlichheim net 
over de grens bij Schoonebeek. 

 

 

leefbaarheid inrelatie met 
bereikbaarheid 

De noodzaak van het behouden van een goede bereikbaarheid, bij het 
teruglopen van het voorzieningenniveau, wordt daarbij door veel inwoners als 
essentieel gezien. De verschraling van het voorzieningenniveau is in enkele 
dorpen ingezet en volgt de terugloop in inwoners en de verhoging van de 
drempel van het voorzieningendraagvlak. Vooral de meer perifeer gelegen 
dorpen zoals Zwartemeer, Nieuw-Schoonebeek en Barger-Compascuum 
hebben hiermee te maken. In de aankomende decennia zal de 
bevolkingskrimp en druk op de voorzieningen verder toenemen. Het tijdig 
inspelen op marktontwikkelingen en diverse (demografische) prognoses kan 
ervoor zorgen dat er op een adequate manier met krimpproblematiek 
omgegaan kan worden.   

Het leefbaar houden van de dorpsgemeenschap kan volgens veel 
respondenten behouden blijven door te investeren in sociale- en fysieke 
voorzieningen. Daarbij is een actief verenigingsleven, met een goede 
planologische basis, voor veel respondenten een basisvoorwaarden om in 
een dorp prettig te kunnen leven. De activiteiten van dorpsverenigingen 
zorgen voor een versterking van de sociale cohesie, ook voor de inwoners 
die niet actief in het verenigingsleven meedoen. Veel inwoners beseffen dat 
het op lange termijn moeilijk is om alle huidige voorzieningen in het dorp te 
behouden.  

aanbevelingen Vanuit een beleidsmatig oogpunt gezien zijn het inzetten op een strategische 
locatie en clustering van voorzieningen én een goede bereikbaarheid voor de 
hand liggende oplossingsrichtingen. Daarbij alle ruimtelijke aspecten zoals 
sociaal geografische -, planologische - en demografische karakteristieken in 
overweging nemend. Een op onderzoek gebaseerd ruimtelijk model kan 
hiervoor een geschikte onderlegger zijn.  

Het huidige ruimtelijke model van de Gemeente Emmen, waarin onderscheid 
wordt gemaakt tussen de vier gebieden (kwadranten) De Stad, De Blokken, 
De Monden en De Velden [figuur 47], lijkt planologisch, 
voorzieningentechnisch en sociaal geografisch niet geheel aan te sluiten bij 
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de resultaten uit dit onderzoek. Het wordt daarom aanbevolen nader studie te 
doen naar de actuele ruimtelijke verdeling van de verschillende aspecten in 
de verschillende deelregio’s, waarna het huidige onderstaand model 
heroverwogen, of eventueel vernieuwd, kan worden. Het geüpdate model  
zorgt er voor dat beleidsmatige visies, overwegingen en beslissingen goed 
beargumenteerd kunnen worden en de gehele gemeente Emmen daardoor 
toekomstbestendig gemaakt kan worden.  

Figuur 47: huidige kwadranten 
gemeeente Emmen 

 



9] verwijzingen en bronnen 

 
Uit onderstaande bronnen is geput om dit rapport te schrijven. Niet alle 
bronnen zijn in de tekst opgenomen, doorgebladerde bronnen zijn niet 
meegerekend.   
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bijlage 1: demografische ontwikkeling kernen gemeente Emmen 

Bron: Gemeente Emmen, Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 
Verticale schaal: aantal inwoners. Horizontale schaal: peiljaar (2001 t/m 2010)).  
Kleurcodering:  

Groen: gemiddelde stijging van de bevolkingsomvang over de afgelopen tien peiljaren.  
Rood: gemiddelde daling van de bevolkingsomvang over de afgelopen tien peiljaren. 
Blauw: niet tot nauwelijks gemiddelde stijging of daling van de bevolkingsomvang over de 
afgelopen tien peiljaren.  
Zwart: willekeurige ontwikkeling, geen absolute stijgende of dalende tendens vast te stellen. 
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bijlage 2: vragenlijst straatinterview 

Karakter van het dorp 

1. Woont u in deze omgeving? [ja/nee → waar] 

2. Woont u hier al lang? [vraag naar reden] 

3. Is het dorp/gebied in de loop der jaren veranderd? Hoe? positieve en negatieve aspecten 

4. Welke plekken zijn voor u karakteristiek voor dit dorp of gebied? Waarom?  

5. Waarin verschilt het dorp van de omliggende dorpen? [zowel binnen als eventueel buiten de eigen 

gemeente] Zo ja, hoe verschillen ze en waardoor denkt u dat dat komt? 

6. Zijn er ook overeenkomsten of zelfs een gevoel van verbondenheid? [noaberschap, sociale 

gemeenschap] 

 

Krimp 

7. Ervaart u in deze omgeving krimp van voorzieningen en/of bevolking? 

8. Zo ja, waar merkt u dat aan? 

 

Voorzieningen 

9. Welke voorzieningen zijn er in het dorp? [Pinautomaat, bankkantoor, bibliotheek, supermarkt, winkels, 

sportvoorzieningen, huisarts, apotheek, fysio, scholen, zwembad etc.] 

10. Van welke voorzieningen in het dorp maakt u gebruik?  

11. Van welke voorzieningen buiten het dorp maakt u gebruik? En waar bevinden deze zich?  

12. Is het aanbod van voorzieningen in de recente geschiedenis toe- of afgenomen? 

13. Aan welke voorzieningen heeft u verder nog behoefte in het dorp of in de omgeving? Wat mist u? 

14. Maakt u vaak gebruik van openbaar vervoer, of juist (2
e
) auto, fiets? 

 

Variabelen 

15. (Geschatte) leeftijd 

16. Geslacht respondent  

17. Datum, tijd 

18. Locatie interview [plaats, straat] 
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