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Inleiding

Het Schoonebeekerdiep (in Duitsland Grenz Aa genoemd) 

is een oost-west lopende gekanaliseerde beek in het 

zuidoosten van Drenthe. Het huidige tracé van het 

Schoonebeekerdiep valt voor een belangrijk deel samen 

met de Nederlands-Duitse grens tussen Coevorden en 

Twist.  

In het begin van de jaren ‘30 is de van nature 

meanderende beek gekanaliseerd om de waterafvoer 

voor de landbouw te verbeteren. De komende 

jaren start het Waterschap Velt en Vecht met een 

herinrichting van het Schoonebeekerdiep. Het doel 

van deze herinrichting is het zoveel mogelijk bergen 

van water in de beekloop. Daarvoor wordt de beek 

opnieuw gemeanderd en uitgerust met een zomer- en 

een winterbed. Bij hoge waterstanden kan de beek dan 

buiten de oevers van het smalle zomerbed treden. 

Voor de herinrichting van de beek is in opdracht van 

het waterschap een ‘Plan op hoofdlijnen herinrichting 

Schoonebeekerdiep’ opgesteld. Hierin is een globale, 

meer technische uitwerking van de herinrichting 

voor het Schoonebeekerdiep opgenomen. Dit Plan op 

hoofdlijnen is tot stand gekomen na intensief overleg 

met verschillende groeperingen (agrariërs, bewoners en 

overheden) uit de streek.

In deze zogenoemde ateliers met betrokkenen uit de 

streek zijn allerlei ideeën geopperd om de beleving en 

het (recreatieve) gebruik van de beek en de directe 

omgeving te vergroten.

De voorstellen uit de ateliers beperken zich niet tot het 

daadwerkelijke tracé van de herinrichting. Bovendien 

zijn sommige voorstellen en ideeën tegengesteld 

vanwege verschillende belangen (bijvoorbeeld natuur 

versus recreatie) of is er nog geen concrete locatie 

benoemd. Om alle voorstellen te kunnen plaatsen in 

een breder kader wordt de (positieve) spin-off van 

de ateliers in beeld gebracht in dit inspiratieboek. 

Daarbij is gekozen om vanuit een breder recreatief, 

cultuurhistorisch en landschappelijk kader naar het 

Schoonebeekerdiep en haar omgeving te kijken. Vanuit 

de daaruit voortvloeiende inzichten worden de ideeën 

uit de streek ingepast.

Opzet inspiratieboek

Bij de ontwikkeling van het bredere recreatieve, 

landschappelijke kader is gewerkt aan de hand van een 

systeem van vier (landschappelijke) lagen, waarbij de 

onderliggende laag steeds een bouwsteen is voor de 

bovenliggende laag. In het navolgende schema is deze 

lagenopbouw weergegeven. 

De onderste laag vormt de natuurlijke ondergrond. Dit is 

de fysieke ondergrond waarop alle ontwikkelingen zijn 

‘gegrondvest’. De elementen van deze laag vormen de 

bodemsamenstelling (bijvoorbeeld het veen), reliëf en 

geomorfologie. 

De natuurlijke ondergrond is bepalend geweest 

voor hoe de mens vervolgens zijn omgeving in 

gebruik heeft genomen. De tweede laag van het 

ontginningslandschap gaat daar op in en geeft een 

beeld van de ontginningspatronen (bijvoorbeeld 

de randveenontginning van Schoonebeek) en 

cultuurhistorische sporen. 

De derde laag is de laag van het stedelijk landschap. 

In deze laag wordt ingezoomd op de meer moderne 

ontwikkelingen die door toedoen van de mens tot stand 

zijn gekomen. Dit zijn ontwikkelingen die niet zozeer 

meer met de natuurlijke ondergrond te maken hebben, 

maar zijn gekoppeld aan alle netwerkstructuren. Zo 

is bijvoorbeeld de aanleg van bedrijventerreinen aan 

belangrijke doorgaande wegen gekoppeld en niet aan de 

plek waar dat gezien de bodemsamenstelling het meest 

logisch is.

Deze drie lagen vormen samen de essentie van het 

gebied in ruimtelijke zin. Deze drie lagen vormen ook de 

basis waarop het inspiratieboek verder wordt gebouwd. 

het inspiratieboek richt zich namelijk op de vierde laag, 

het zogenoemde ‘belevingslandschap’.

Deze vierde laag gaat in op de belevenis, de 

betekenis en de identiteit van het gebied voor 

bewoners, gebruikers en bezoekers. De kwaliteiten 

en kenmerken uit de eerste drie lagen zijn daarvoor 

de basis. De ambitie daarbij is het versterken 

van het belevingsaspect van de omgeving van het 

Schoonebeekerdiep. Door aardkundige, archeologische, 

natuurlijke en cultuurhistorische waarden (zoals de 

replica van Wilms Boo, de jaknikkers en de BB-toren 

uit de Koude Oorlog) zo veel mogelijk te laten beleven 

dankzij informatieverstrekking, gebruik en ontwikkeling, 

kan het verhaal van het gebied beter worden verteld 

en wordt de beleefbaarheid van het gebied vergroot. 

Om dat te bewerkstelligen is de insteek van het 

inspiratieboek het vergroten van de samenhang tussen 

al deze waarden, onder andere door het aanvullen 

van ontbrekende routes, wellicht ontwikkelen van 

nieuwe routes en het verbeteren van landschappelijke 

structuren. 

Het inspiratieboek richt zich dus op de vierde 

‘belevingslaag’. De ideeën en voorstellen hebben 

dan ook een netwerkachtig en een veelal kleinschalig 

(knooppuntachtig) karakter. Grote landschappelijke 

ingrepen worden niet voorgesteld. Dat sluit ook goed 

aan op de voorstellen die vanuit de bewoners en de 

werkateliers zijn gedaan en die zich sterk richten op 

recreatieve routestructuren en elementen. 

Uiteindelijk worden in dit boek allerlei voorstellen 

gedaan. Om tot een daadwerkelijke realisatie van de 

voorstellen te komen is aan het eind van dit document 

een ontwikkelagenda opgenomen. Daarin komen deze 

zaken aan de orde.
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ANALYSE
Laag 1 – Natuurlijke ondergrond

Laag 2 – Cultuurlandschap

Laag 3 – Menselijk landschap

Laag 4 – Belevingslandschap

Landschappelijke structuur
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Legenda Laag 1 – Natuurlijke ondergrond

De natuurlijke ondergrond vormt de basis voor alle 

ontwikkelingen. In de omgeving van het Schoonebee-

kerdiep wordt deze ondergrond voor een belangrijk 

deel gevormd door het hoogveen. Het hoogveen is een 

onderdeel van het ooit veel grotere Bourtangermoor. 

Hoogveen ontstaat op plaatsen waar het regenwater 

wordt vastgehouden en grote veenmoerassen ontstaan. 

Het belangrijkste bestanddeel van dit moeras, het 

veenmos, fungeert als een spons en groeit steeds verder 

omhoog. Het hoogveen ligt daardoor vaak hoger dan de 

omgeving. De extreem zure omstandigheden maken dat 

vrijwel geen boom wil groeien in het veen. Het zijn van 

oudsher moeilijk toegankelijke gebieden.

Aan de zuidzijde van het Schoonebeekerdiep liggen 

zandgronden. Deze hoger liggende zandgronden zijn in 

de laatste ijstijd ontstaan. In Nederland heerst dan een 

toendraklimaat, waar de wind vrij spel heeft. Op veel 

plaatsen is door de wind meegevoerd zand achtergela-

ten. Het gebied maakt ook deel uit van het oerstroom-

dal van de Vecht. Dit smeltwaterdal is nog veel ouder. 

Het oerstroomdal is ontstaan na de voorlaatste ijstijd. 

Destijds is Noord-Nederland met landijs bedekt geweest 

. Smeltend ijswater heeft zich vermengd met water van 

rivieren en beken en een uitweg aan de voet van de ijs-

massa gezocht. Zo is een groot oerstroomdal uitgesleten 

in het Duitse en Nederlandse landschap.

Ook op sommige plekken in het veen komen kleine 

zandruggen aan de oppervlakte.

Rond de beek zelf liggen lagere (beekeerd)gronden. 

Zomers waren het droge graslanden. In de winter, als er 

meer water door de beek loopt, staan de gronden rond 

de beek regelmatig onder water. 

hoogveen

lage zandrug

beekeerdgronden

hogere zandgronden

beek

grens
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Legenda Laag 2 – Cultuurlandschap

Met de natuurlijke ondergrond als basis hebben de 

mensen het gebied langzaam in gebruik genomen. 

De oudste bewoning vindt plaats op de zandgronden. 

Emlichheim is al in de vroege Middeleeuwen ontstaan 

langs de rivier de Vecht. Het dorp ligt op de overgang 

van het beekdal naar de es. Op de es worden gewassen 

verbouwd, terwijl in het beekdal het vee wordt 

geweid. Verder van de beek liggen de heidevelden. 

Deze heidevelden worden in eerste instantie gebruikt 

om de schapen te hoeden en om plaggen te steken die 

vermengd met de uitwerpselen van de beesten als mest 

op de akkers worden gebracht. 

Na de uitvinding van de kunstmest  (begin twintigste 

eeuw) gaat deze rol verloren en worden de gronden 

ontgonnen langs rechte lijnen. Verspreid komen er 

boerderijen. Het dorp Neugnadenfeld ontstaat uit een 

concentratie van bebouwing en als doorontwikkeling van 

een kamp uit de Tweede Wereldoorlog. De structuur van 

het dorp volgt de oude ontginningslijnen. Een dergelijk 

dorp wordt ook wel een vleck genoemd.

Ook op de meest westelijke zandruggen aan de 

noordzijde van het Schoonebeekerdiep wordt al vroeg 

gewoond. Omdat de bevolking in de Middeleeuwen snel 

groeit is er behoefte aan meer landbouwareaal. Vanuit 

Coevorden wordt het veengebied ingetrokken.Op de 

smalle zandruggen ontwikkelt zich een bewoningslint 

van boerderijen. Hiervandaan worden sloten gegraven, 

zodat het veen kan worden ontwaterd en worden 

gebruikt als landbouwgrond of voor turfwinninng. Het 

veen wordt strooksgewijs onder de boeren verdeeld, 

wat een karakteristieke smalle strookvormige 

verkaveling oplevert. De afstand tussen boerderij 

en weide voor het vee is zo groot dat midden in het 

landschap tal van zogenaamde booën zijn gebouwd. Dit 

zijn stallen waar de herder (booheer) met zijn vee kan 

overnachten. Er is nu nog een replica over, de Wilms 

boo.

Vanaf de negentiende eeuw wordt de ontginning van het 

hoogveen grootschaliger aangepakt. Onder leiding van 

compagnieen wordt het hoogveengebied machinaal en 

systematisch ontgonnen vanuit drie hoofdrichtingen, via 

de Verlengde Hoogeveenschevaart, het Oranjekanaal 

en een aftakking van het Stadskanaal. De hoofdkanalen 

vormen de transportassen voor het afgegraven turf. 

Vanuit de hoofdkanalen worden op regelmatige 

afstand dwarswijken en kleinere vaarten gegraven. Dit 

regelmatige en grootschalige verkavelingspatroon is nog 

steeds terug te zien in het landschap. Langs de vaarten 

groeit de bebouwing uit tot kanaaldorpen.

Hoewel het afgraven van het veen nog volop in bedrijf 

is, vindt er een omslag plaats door de opkomst van de 

veel goedkopere steenkool. Turf heeft als brandstof 

geen concurrerende waarde meer. De turfwinning 

wordt stilgelegd en blijven hoogveenrestanten 

als braakliggende terreinen achter. Het grootste 

hoogveenrestant vormt het Bargerveen, wat we als een 

waardevol natuurgebied zijn gaan beschouwen.

hoogveenontginning

randveenontginning

beekdal

zandrug/zandopduiking

veldontginning

hoogveenrestant

bos

water

bovenveencultuur

verkavelingsrichting

kanaal

wijk

beek

weg

eerste bebouwing

latere lintbebouwing

Katshaarschans

Wilmsboo

Fijnfabriek met woningen

grens
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Legenda Laag 3 – Menselijk landschap

In de vorige lagen is duidelijk geworden dat veel 

ontwikkelingen die de mens in het gebied in gang heeft 

gezet direct te maken hebben met de samenstelling 

van de ondergrond. Omgekeerd kun je stellen dat de 

ondergrond sturend is geweest voor de ruimtelijke 

ontwikkelingen. Met de toename van kennis en groei 

van technologische mogelijkheden vanaf het begin 

van de twintigste eeuw, waarvan de introductie van 

de kunstmest er een is, is de mens steeds minder 

afhankelijk geworden van de natuurlijke ondergrond. 

Bouwen, wonen en verbouwen kan (bijna) overal. 

De sturende rol voor de plek van ruimtelijke 

ontwikkelingen wordt overgenomen door alle netwerken 

die zijn aangelegd. Een goede bereikbaarheid is een van 

de belangrijkste overwegingen voor vestiging. 

In deze derde laag is te zien hoe bedrijventerreinen zich 

hebben ontwikkeld op de kruisingen van hoofdwegen, 

water en spoor. Ook de uitbreidingen van de dorpen 

hebben zich ontwikkeld langs en tussen de belangrijkste 

wegen. In Duitsland is langs de Nederlandse grens een 

windmolenpark geplaatst. 

Een bijzondere ontwikkeling met een eigen 

infrastructuur is de oliewinning, nadat in 1943 in 

aardlagen onder het dorp Schoonebeek olie is ontdekt. 

Vele jaknikkers bepalen jarenlang het beeld aan de 

Nederlandse en Duitse kant van het Schoonebeekerdiep. 

Bovengrondse leidingen transporteren de opgepompte 

olie. Opvallend zijn de vele laantjes die vanuit het oude 

lint langs de Europaweg naar achteren het landschap 

inprikken 

In 1996 is aan Nederlandse zijde gestopt met het 

winnen van de olie. Alle jaknikkers zijn weggehaald, 

hoewel de plaatsen waar ze hebben gestaan vaak nog 

herkenbaar zijn in het landschap. Zeer recent is de 

NAM opnieuw gestart met het winnen van olie, volgens 

een nieuwe techniek. Vele buisleidingen zijn aangelegd 

rond Schoonebeek, evenals velden voor nieuwe 

pompinstallaties.

bebouwingskern

industriegebied

hoofdweg

spoor

kanaal

windmolenpark

oliewinlocatie

olieleidingsysteem

jaknikker

voormalige locatie jaknikker

BB-toren
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Legenda Laag 4 – Belevingslandschap

De eerste drie lagen geven samengevat in de 

landschappelijke structuur het ruimtelijke beeld van de 

omgeving van het Schoonebeekerdiep. Een belangrijk 

aspect in dit inspiratieboek is de wijze waarop 

bewoners en bezoekers deze omgeving zien en beleven. 

Deze vierde laag voegt eigen kenmerken toe aan het 

vooral gebruik van de kenmerken van de andere drie 

lagen. 

De recreatieve infrastructuur is vooral gebundeld rond 

Het Bargerveen wordt samen met Oosterse Bos, 

Westerse Bos, Middendorp op allerlei uitgezette wandel- 

Hünenwegroute zijn langeafstandswandelroutes door 

het gebied.

Vanuit het internationale Naturpark Moor, het TIP 

Emmen en de Grafschaft Bentheim zelf zijn meerdere 

grensoverschrijdende routes uitgezet, zowel voor de 

Er zijn meerdere overnachtingsmogelijkheden, van 

campings in de linten, tot hotels in de dorpen en een 

gepland bungalowpark aan het Dommerskanaal. 

Recreatieve trekpleisters zijn onder andere het 

Smalspoormuseum, wellnesscentrum Anholts en museum 

en zandstrooiboerderij Zwaantje Hans-Stokman’s Hof. 

De belangrijkste aantrekkingskracht heeft echter het 

natuurgebied Bargerveen.

wandelroute

langeafstandswandelpad

Bargerveen (contour)

atttractie

toeristisch overstappunt (TOP)

camping

bed & breakfast

hotel

golfbaan

Wildliferesort (gepland)
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Legenda Landschappelijke structuur

De landschappelijke structuur vormt de essentie van 

het landschap zoals dat er nu ligt en uitziet. Het is 

de basis voor de beleving van het landschap rond 

het Schoonebeekerdiep en is de verzamelsom van de 

meest kenmerkende elementen uit de drie lagen. Deze 

karakteristiek is in één kaartbeeld gevat. Het landschap 

is en wordt sterk door de agrarische sector bepaald. De 

landbouwsector is de grootste gebruiker van de gronden 

en daarmee ook een belangrijke beheerder van het 

landschap. De essentie van het landschap wordt hierna 

beschreven.

Het Schoonebeekerdiep is een meanderende beek in een 

wijds en open beekdal. De Wilmsboo is een klein groen 

cluster in deze openheid. Ter hoogte van Schoonebeek 

wordt het karakter van het beekdal vooral bepaald 

door de oliewinning met de vele jaknikkers en nieuwe 

oliepompinstallaties. Hier staat als relikwie uit de 

Koude Oorlog nog een Burgerbeschermingstoren (BB-

toren).

De randen van het beekdal worden gevormd door de 

historische lintbebouwingen van Schoonebeek ,Nieuw-

Schoonebeek en Neuringe, Adorf en Hesepertwist. Deze 

oude linten manifesteren zich door de veelvuldige 

erfbeplanting en wegbeplanting als groene kaders 

van het beekdal. In de linten zit een veelheid aan 

functies. Samen met het groene karakter ademen ze 

een aangename sfeer van beschutting en levendigheid. 

Bijzonder zijn de oudste randveenontginningslinten 

van Oosterse Bos, Middendorp en Westerse Bos. Deze 

linten zijn authentieke, idyllische parels met oude 

boerderijen, karakteristieke klinkerbestrating en 

bijpassend straatmeubilair als oude lantaarnpalen.   

Vanuit de linten is de rand van het hoogveen ontgonnen. 

De smalle opstrekkende percelen tonen dit beeld. 

Het is goed zichtbaar dat de veenwinning is gestopt. 

Lange percelen hoogveen liggen als rafels in het 

randveenlandschap en geeft het gebied zijn karakter.

Langs het Dommerskanaal is het veenkoloniale 

landschap duidelijk herkenbaar. Van west naar oost 

langs het kanaal doorloopt het gebied alle stadia 

van de veenontginning. Op het Amsterdamscheveld 

is de duidelijk rationele verkaveling met wijken op 

regelmatige afstand van elkaar zichtbaar. Tegenover de 

woningen. Samen met het smalspoor en de fabriek is het 

een ensemble dat de periode van de veenontginningen 

markeert. Verder naar het oosten worden de rafels 

van veenrestanten zichtbaar om uiteindelijk bij het 

Bargerveen uit te komen waar het nooit ontgonnen 

hoogveen nu als belangrijk natuurgebied de grens met 

Duitsland aangeeft en windturbines de horizon bepalen 

in oostelijke richting.

De Wösten, de voormalige woeste gronden 

langs de Duitse zijde van de beek hebben een 

wisselend verkavelingspatroon met verschillende 

verkavelingsrichtingen; samen met de wisselende 

wegbeplantingen en boselementen levert het een 

gevarieerd beeld op. De koppeling van de Wösten 

met de dorpen aan de Vecht van waaruit de gronden 

ontgonnen zijn (Emlichheim, Ringe), verklaren het 

ontbreken van een doorgaande verbinding langs de 

beek. 

hoogveenontginning

randveenontginning

beekdal

veldontginning

bovenveencultuur

water

bos

bebouwingslint

bebouwingskern

verkavelingsrichting

singelbeplanting

kanaal

wijk

beek

oliewinlocaties

jaknikkers

voormalige locatie jaknikkers

windmolenpark

BB-toren

Katshaarschans

Fijnfabriek met woningen

Wilmsboo
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INTERMEZZO
Wensen bewoners

Waterhuishouding

Aantrekkelijkheid Schoonebeekerdiep

Natuurlijkheid Schoonebeekerdiep

Cultuurhistorie rond Schoonebeekerdiep
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Wensen bewoners
In het kader van de planontwikkeling voor de 

herinrichting van het Schoonebeekerdiep heeft het 

Waterschap Velt en Vecht met allerlei bewonersgroepen 

werkateliers georganiseerd. In deze ateliers hebben 

de betrokken partijen hun visie op de ontwikkeling 

in het gebied gegeven en aangegeven met welke 

zaken het waterschap rekening kan of moet 

houden. De uitkomsten van de ateliers variëren 

van beschermenswaardige objecten tot ideeën voor 

verbetering van de recreatieve en informatieve 

ontsluiting van het gebied. 

Op hoofdlijnen kan uit de ateliers een aantal aspecten 

naar voren worden gehaald. Bij de uitwerking in dit 

inspiratieboek zullen deze aspecten zoveel mogelijk een 

plek krijgen.

Waterhuishouding
Rond het Schoonebeekerdiep ligt veel landbouwgrond, 

dat baat heeft bij een goede ontwatering en 

grondwaterstand. Bij de herinrichting van het 

Schoonebeekerdiep mag de waterbeheersing voor de 

landbouw niet verslechteren. Daarbij wordt door de 

bewoners aangegeven dat waterberging bij voorkeur 

plaats vindt in delen die van nature lager liggen en de 

wateropvang in sloten wordt geoptimaliseerd.

Aantrekkelijkheid Schoonebeekerdiep
Veel organisaties en betrokkenen zien de hermeandering 

van het Schoonebeekerdiep ook als aanleiding om de 

aantrekkelijkheid van het beekdal vooral recreatief  te 

vergroten. Zo worden voorstellen gedaan voor:

- rustpunten en recreatieve knooppunten bij de 

beek in combinatie met parkeervoorzieningen;

- informatiepunt bij de beek, mogelijk in   

combinatie met informatie over de oliewinning;

- visplekken aan de beek voor verschillende 

doelgroepen, waaronder jeugd.

Daarnaast wordt aangedrongen op het verder 

en het verbinden van bezienswaardigheden en 

cultuurhistorische relicten met recreatieve routes, ook 

grensoverschrijdend.

Natuurlijkheid Schoonebeekerdiep 

Aangrenzend aan het Schoonebeekerdiep liggen 

belangrijke gebieden voor weidevogels en wintervogels. 

Met name vanuit natuur- en milieuorganisaties zijn 

suggesties gedaan hoe de natuur versterkt kan worden 

met de meandering van het Schoonebeekerdiep:

- extensief weidebeheer in het winterbed;

- aanleg oeverzwaluwwand;

- ontwikkelen grotere plantendiversiteit;

- rustgebieden langs de beek (geen recreatieve 

activiteit)

- sterke beleving van het fenomeen ‘water’.

Cultuurhistorie rond Schoonebeekerdiep
In de directe omgeving van het Schoonebeekerdiep 

zijn waardevolle cultuurhistorische sporen te vinden. 

Door bewoners en organisaties worden een aantal 

cultuurhistorische relicten benoemd die het beschermen 

waard zijn en recreatief en informatief gezien meer 

aandacht verdienen:

- BB-toren

- Kloosterbosje

- Wilmsboo

- Oervergraving

- Poppenbrug, Wilmsbrug, Aalminksbrug

- Historisch kerkhof.

Legenda

struinroute

rustpunten

visplekken

kanomogelijkheden

parkeerplekken

cultuurhistorische relicten

oversteekpunten

rustgebieden

biodiversiteit

weidevogelgebieden
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VISIE
Gedachtegoed

Uitwerking
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opzet structuur en netwerk gewenstopzet structuur en netwerk huidig

Gedachtegoed

Het doel van dit inspiratieboek is het opstellen van een 

breder landschappelijk, cultuurhistorisch en recreatief 

kader om de wensen en ideeën van de betrokkenen uit 

de streek in te bedden. Daarbij wordt ingezet op:

- een vitale landbouwsector als belangrijke drager 

van de landschapskwaliteit;

- het verhogen van de beleving van het landschap 

door het versterken van de recreatieve 

infrastructuur

- het op kleine schaal versterken van landschappelijke 

structuren en het ontsluiten van interessante 

plekken en objecten.

Allereerst komt nu het bredere kader aan bod als 

resultante van de analyse. Vanuit dit kader wordt verder 

toegewerkt naar concrete uitwerkingsvoorstellen.

Uit de landschappelijke structuur komen drie 

verschillende gebieden naar voren met hun eigen 

kenmerken en kwaliteiten. In de recreatieve structuur 

zijn twee dominante lijnen te ontdekken waar de 

meeste recreatieve functies te vinden zijn. Niet geheel 

toevallig zijn dat de belangrijkste ontginningslijnen van 

het landschap: het Dommerskanaal en de Europaweg als 

oude randveenontginningsas. Deze twee lijnen kunnen 

worden aangevuld met het Schoonebeekerdiep die als 

op termijn meanderende beek ook een recreatieve 

betekenis krijgt. 

Deze lijnen vormen de basis voor een mogelijke  

gebiedontwikkeling. De noordelijke lijn is het 

veenkoloniale lint, dat meer en meer een recreatieve 

invulling krijgt. Steeds vaker vinden grootschalige 

recreatieve functies hier een plek, zoals het geplande 

Wildliferesort bij het al aanwezige Smalspoormuseum. 

Recreatief veenkoloniaal lint

Historisch randveenlint

Waterrijk beeklint

In dit lint is de dynamiek dan ook groot. 

Vanuit dit lint zal een sterke wisselwerking bestaan en 

ontstaan met het oude randveenontginningslint, waar 

diverse meer kleinschalige functies een plek hebben, 

variërend van bed&breakfast tot solexverhuur. De 

(recreatieve) dynamiek is hier lager. In dit lint komen 

de beide werelden van het noordelijke veenkoloniale 

lint en het Schoonebeekerdiep bij elkaar.

Het Schoonebeekerdiep is het meest zuidelijke lint. 

De dynamiek wordt hier bepaald door de natuur. De 

recreatieve druk zal laag (moeten) zijn en gebundeld 

zijn op een paar locaties langs de beek. Dat past ook bij 

het beeld van het Schoonebeekerdiep als grensbeek en 

als barrière tussen beide landen. Slechts op een paar 

plekken is het mogelijk de beek over te steken. Dat is 

ook de charme. In dit inspiratieboek is er dan ook voor 

gekozen de mogelijkheden om de beek te passeren  

beperkt te houden. 
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Legenda Uitwerking

Met het voorgaande gedachtegoed in het achterhoofd 
zijn de ideeën uitgewerkt tot een inspiratiekaart. 
Gekeken is hoe de belevingswaarde van het gebied kan 
worden vergroot, uitgaande van de landschappelijke 
kwaliteit en diversiteit en uitgaande van de zonering van 
recreatieve ontwikkelingen in drie linten. Het gebied 
kent een landschap dat hoofdzakelijk is gecreëerd 
door de landbouwsector. De sector is nog steeds een 
belangrijke drager van de landschapskwaliteit.
Om het gebied goed te kunnen beleven, zijn 
(recreatieve) verbindingen in alle windrichtingen 
nodig, zodat de verschillende kwaliteiten en 
bezienswaardigheden goed worden ontsloten. De inzet 
van deze uitwerking heeft dan ook vier pijlers:
- versterken van de zeggingskracht en de beleving van 

de drie linten;
- ontwikkelen van nieuwe dwarsverbindingen tussen 

de linten;
- ontwikkelen van recreatieve knooppunten in 

het netwerk op locaties die landschappelijk, 
cultuurhistorisch of recreatief aantrekkelijk zijn;

- stimuleren en initiëren van nieuwe routes door het 
opgebouwde netwerk.

Linten

In de linten liggen over het algemeen al goede 
recreatieve verbindingen die het mogelijk maken 
om op een plezierige manier van oost naar west (of 

Wel kan worden ingezet op de beleving van de linten en 
de versterking van de eigen identiteit van de drie linten. 
Het duidelijker zichtbaar maken van het Dommerskanaal 
is een van de voorbeelden. Immers, het kanaal is de 
identiteitsdrager van het veenkoloniale lint.
Het lint van Schoonebeek naar Nieuw-Schoonebeek 
is een randveenontginningslint. Van oudsher staan de 
boerderijen aan de noordzijde van de weg, voorzien 
van stevige erfbeplanting. Dat beeld is wat verbrokkeld 
geraakt, maar bij nieuwe initiatieven op de erven kan 
dat beeld weer worden versterkt. Ook door ruimere 
mogelijkheden te bieden voor kleinschalige recreatieve 

initiatieven kan de recreatieve meerwaarde van het lint 
worden vergroot.
Het Schoonebeekerdiep is het rustige, extensieve 
beeklint. Recreatie is hier gekoppeld aan het water 
en aan de bijzondere elementen in het beekdal. Langs 
de beek liggen de Wilmsboo en de BB-toren. Dit zijn 
waardevolle cultuurhistorische relicten. Om ze goed 
te ontsluiten voor recreatief verkeer is een nieuwe 

Hierdoor ontstaat een min of meer rechtstreekse 
verbinding tussen beide blikvangers, die bovendien 
een waardevolle versterking vormt voor de oost-
westverbindingen langs het Schoonebeekerdiep.

Dwarsverbindingen

In oost-westrichting zijn verbindingen merendeels al 
aanwezig. Die lopen door de bestaande linten. Goede 
verbindingen tussen de linten zijn echter beperkt. 
Insteek is daarom om de wisselwerking tussen de 
linten te vergroten en zo een netwerk aan recreatieve 
paden te bouwen, dat een goede ontsluiting van alle 
kwaliteiten en bijzonderheden van het gebied mogelijk 
maakt. Daarbij is het uitgangspunt dat waar meer 
dynamiek is en meer recreatieve ontwikkeling, de 
intensiteit aan verbindingen hoger is. Bij de beek, waar 
de gewenste recreatie extensief en beperkt is, zijn dus 
minder dwarsverbindingen.

Tussen het veenkoloniale lint en het oude 
randveenontginningslint zal een steeds sterkere 
wisselwerking ontstaan. De nieuwe verbindingen worden 
zo gesitueerd dat ze een goede koppeling leggen met de 
verschillende bezienswaardigheden in de linten en dat 
ze de lijnen van het landschap volgen en versterken. 
Nieuwe paden lopen daarom langs veenrafels of langs 
een (nieuwe) bomenrij, zodat het rafelige karakter 
van de ontginningen wordt versterkt. Vanuit het oude 
lint langs de Europaweg liggen al vele laantjes het 
landschap in. Deze laantjes hebben in eerste instantie 
de oliewinlocaties van de NAM ontsloten. Nu kunnen 
ze benut worden om als recreatieve verbinding door 

te trekken richting de Veenschapsweg en de dr.ir. H.A. 
Stheemanstraat. 
De paden verbinden het Smalspoormuseum met Oosterse 
Bos of leggen een koppeling tussen het Bargerveen en 
Nieuw-Schoonebeek.
Richting het Schoonebeekerdiep wordt de recreatie 
extensiever. Op enkele plekken is het mogelijk de 
beek over te steken naar Duitsland. Dat zijn allereerst 
de bestaande bruggen in de Lauensteinstraat, de 
Poppenbrug, de Wilmsbrug en de Aalminksbrug. 
Daarnaast zijn alle randvoorwaarden voor handen om 
gemakkelijk een oversteek te kunnen maken bij de 
Aaweg.

Voor wandelaars zullen de verlaagde onderhoudspaden 
van het waterschap worden opengesteld. Deze paden 
kunnen als struunpaden worden gebruikt. Ze bieden 
bovendien goede mogelijkheden voor een ommetje 
vanuit de dorpen. Ter hoogte van het Bargerveen 
kan een nieuw wandelpad het hoogveenreservaat 
verbinden met het Schoonebeekerdiep. Zo krijg je 
wandelend vanaf het Schoonebeekerdiep richting het 
Bargerveen een dwarsdoorsnede van de verschillende 
landschapstypen.

Knooppunten

Sommige plekken in het op te bouwen recreatieve 
netwerk zijn landschappelijk, cultuurhistorisch of 
recreatief bijzonder. Deze plekken lenen zich voor 
de uitbouw tot een recreatief knooppunt; soms heel 
beperkt met alleen een picknickbank, soms groter met 
een visplek, parkeerplaats en informatiepunt.
De knooppunten zijn beperkt tot een aantal locaties, 
ook langs de beek. Door de voorzieningen bij de beek 
op een paar plekken te clusteren, ontstaat langs het 
Schoonebeekerdiep een zonering van drukkere plekken 
en rustige stukken. Daardoor is het ook mogelijk 
om bijvoorbeeld voor weidevogels stiltegebieden te 
ontwikkelen.

veenkoloniaal lint

randveenlint

beeklint

knooppunt

bestaande recreatieve verbindingen

nieuwe wandelroute

attractie

rustplek

horeca

informatiepunt

rustgebied/natuur

visplek

hotel

camping

bed & breakfast

Bargerveen

weidevogelgebied
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In onderstaande tabel is voor elk van de knooppunten in 
enkele kernwoorden neergezet wat het streefbeeld is 
van de plek.

Knooppunt Kernwoorden

Zandpol Reuring, bundeling van receratieve functies rond natuurzwembad 
en recreatiecentrum

Fijnfabriek eo Bijzonder, groen, monumentaal, recreatieve hotspot

Weiteveen Eigenzinnig, natuurlijk, poort naar Bargerveen

Westerse Bos / Oosterse Bos Authentiek, sfeer, boomrijk, ‘echt Drents‘ 

Centrum Schoonebeek Drukte, winkels, mensen, terrasjes, vertrekpunt routes

Centrum Nieuw-Schoonebeek Verstild, rustig, kleinschalig, groen, eigen

BB-toren/Lauensteinstraat Rust en reuring, infopunt, bundeling van recreatieve 
mogelijkheden, koppeling van water, oliewinning, BB-toren

Wilmsboo Stilteplek, historisch, rust, even ver van de bewoonde wereld, 
weids, intrinsieke kwaliteiten      

Routes

In deze uitwerking worden een aantal fysieke 
maatregelen en ingrepen voorgesteld om de 
belevingswaarde van het gebied rond het 
Schoonebeekerdiep te verhogen. Juist door het 
ontwikkelen van nieuwe routes of het actualiseren 
van bestaande routes, wordt het gebruiksgemak voor 
toeristen en bezoekers vergroot. 
Bij het ontwikkelen van routes wordt vooral ingezet 
op het gebruik van hedendaagse middelen als GPS 
en ‘virtual reality’. Deze middelen maken het 
mogelijk om bijvoorbeeld een gps-route uit te zetten 

smartphone te kunnen zien hoe het gebied er eerdaags 
uitzag met alle booën in het veld.
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ONTWIKKELAGENDA
I NIEUWE DWARSVERBINDINGEN

1. project: Dwarsverbinding �jnfabriek eo. - Schoonebeek

2. project: Dwarsverbinding Nieuw-Schoonebeek - Bargerveen

II VERSTERKEN BESTAANDE LINTEN

3. project: Zichtbaar maken Dommerskanaal

4. project: Versterken erven lint Schoonebeek - Nieuw-Schoonebeek

5. project: Optimaliseren mogelijkheden recreatieve (neven)activiteiten

6. project: Fietsverbinding Schoonebeekerdiep

7. project: Struunpaden Schoonebeekerdiep

III VERSTERKEN EN ONTWIKKELEN KNOOPPUNTEN

8. project:  Centrum Schoonebeek

9. project: Centraal infopunt Lauensteinstraat

10. project: Herbestemming BB-toren

11. project: Kleine pleisterplaatsen

12. project: Uitbouwen potenties Wilmsboo

IV VERGROTEN BELEVINGSWAARDE

13. project: GPS-routes

14. project: Landschapsherstel

15. project: Vitaal platteland
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Inleiding

Met het opstellen van een inspiratieboek willen de 

gemeente en het waterschap de herinrichting van 

het Schoonebeekerdiep tot een meer natuurlijk 

beeksysteem benutten om een positieve spin-

off te genereren voor de directe omgeving. In het 

inspiratieboek is een recreatief en landschappelijk 

raamwerk ontwikkeld dat inzet op een verhoging 

van de belevingswaarde van het Schoonebeekerdiep, 

ingebed in haar directe omgeving. Vanwege het 

opdrachtgeverschap is deze inbedding vooral gericht op 

het grondgebied van de gemeente Emmen, maar biedt 

het kader ook voldoende aanknopingspunten voor een 

verdere ontwikkeling aan de Duitse zijde van de beek en 

westelijker in de gemeente Coevorden.

De ontwikkelagenda richt zich op het versterken van 

drie belangrijke oost-westlinten: het veenkoloniale lint 

langs het Dommerskanaal,  het historische lint van de 

randveenontginningen van Schoonebeek en de beek zelf 

als derde lint. Bovendien geeft de aan dat daarnaast kan 

worden ingezet op het creëren van dwarsverbindingen 

tussen deze linten, zodat daadwerkelijk een raamwerk 

van recreatieve infrastructuur ontstaat die het 

mogelijk maakt het gebied met al z’n verschillen en 

verscheidenheid te ontdekken. 

De knooppunten in dit raamwerk vormen de belangrijke 

schakels. Het zijn plekken die nu al, vanwege hun 

historie of voorzieningenaanbod aantrekkelijk zijn voor 

bewoners en bezoekers van de regio.

De ontwikkelagenda vormt een concrete vertaling van 

het inspiratieboek naar projecten. Deze projecten 

kunnen gefaseerd en op hun tijd, bijdragen aan 

de ontwikkeling van het raamwerk. Daarbij wordt 

meteen aangegeven dat een dergelijk recreatief en 

landschappelijk raamwerk niet van de ene op de andere 

dag gerealiseerd kan worden. Onderzocht zal worden 

of met behulp van Europese (subsidie)programma’s de 

aankomende jaren projecten kunnen worden uitgevoerd.

In de ontwikkelagenda kan op hoofdlijnen een 

onderscheid worden gemaakt in vier onderdelen:

- creëren van nieuwe dwarsverbindingen;

- versterken van de bestaande linten;

- versterken en ontwikkelen knooppunten;

- vergroten van de belevingswaarde.
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I NIEUWE DWARSVERBINDINGEN

Project 1
Dwarsverbinding Fijnfabriek eo. - 
Schoonebeek

Rond de Fijnfabriek en het Smalspoormuseum zijn 
allerlei (grootschalige) ontwikkelingen gaande. Naast 
de aanleg van een golfbaan en bijbehorend hotel, zal 
op termijn ook een Wildliferesort worden aangelegd 
met vele verblijfsaccommodaties.  In het int zitten 
bovendien twee minicampings. Rond het Dommerskanaal 
zullen dus straks vele toeristen verblijven die, hoewel 
ter plekke diverse activiteiten te ontplooien zijn, ook 
het gebied kunnen en willen ontdekken. Te voet zijn 

Vanuit de omgeving van de Fijnfabriek is nu namelijk 

verbinding richting het zuiden, naar het lint van 
Oosterse Bos en Schoonebeek. Deze verbinding biedt 
goede mogelijkheden voor een snelle, fraaie doorsteek 
via Oosterse Bos naar het centrum van Schoonebeek.

vast. Zo mogelijk wordt aangesloten op verbindingen 
die van oudsher aanwezig waren. Bij de inpassing van 
de verbinding wordt ingezet op een versterking van de 

daar waar het niet langs of door oude veenrafels loopt, 
van een eenzijdige houtsingel worden voorzien, die het 
rafelige karakter van de randvenen versterkt.

Financieel

Projectkosten

Project 2
Dwarsverbinding Nieuw-Schoonebeek - 
Bargerveen

Het Bargerveen is als bijzonder en uniek natuurgebied 
(voor Nederlandse begrippen) een trekpleister voor 
recreanten. Vanuit het natuurgebied zijn goede 

het Bargerveen en de Dr.ir. H.A. Stheemanstraat ligt een 
wandelpad. 

Met het oog op de te ontwikkelen wandelroute langs het 
Schoonebeekerdiep wordt een vrijliggend wandelpad als 
verbinding met het Bargerveen gemist. Deze verbinding 
vormt een waardevolle bijdrage in het netwerk.

De inzet is erop gericht deze verbinding in te passen in 
de Herinrichting Schoonebeek/Nieuw-Schoonebeek. Eén 
van de opgaven binnen de herinrichting is het realiseren 
van een bufferzone aan de zuidkant van het Bargerveen

Financieel

Projectkosten
Aanlegkosten, uitgaande van 500 meter schelpenpad 
(breedte 1m): 
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II VERSTERKEN BESTAANDE LINTEN

Project 3
Zichtbaar maken Dommerskanaal

Het Dommerskanaal is drager van het veenkoloniale lint 
van Amsterdamscheveld en Weiteveen. Kenmerkend 
voor deze linten is de duidelijke koppeling tussen 
bebouwingslint en kanaal.
De oevers van het kanaal zijn echter begroeid geraakt 
met struiken en bomen. Het kanaal is daardoor amper 
zichtbaar vanaf de (overigens behoudenswaardige) 
klinkerweg. Het weer zichtbaar maken van het kanaal 
in ieder geval aan de zuidzijde (de kant van de 
weg) versterkt de karakteristiek en beleving van het 
veenkoloniale lint.
Het beheer van de kanaaloever zal hier op worden 
aangepast.

Financieel

Projectkosten
nnb

Prestatie
Verwijderen onderbeplanting, zichtbaar maken oevers; 
verhogen frequentie maaibeheer oevers naar 1x per 2 
jaar

Project 4 
Versterken erven lint Schoonebeek - Nieuw-
Schoonebeek

Het randveenontginningslint van Schoonebeek naar 
Nieuw-Schoonebeek bestaat uit vele karakteristieke 
boerderijen. Door de afstand tot de weg hebben de 
erven vaak royale en groene voortuinen. Van oudsher, 
zoals de kaarten van 1900 ook laten zien, zijn de erven 
nog veel groener en sterker beplant. Hierdoor heeft 
het lint een stevig en robuuste groene opzet en is het 
door de vele beplanting sterk contrasterend met de 
weidsheid van het beekdal van het Schoonebeekerdiep.

Stimuleren van deze erfbeplanting kan het oude 
lint nog meer uitstraling geven. Hiervoor wordt 
enerzijds gedacht aan een fonds voor erfbeplanting, 
anderzijds kan nieuwe beplanting via ruimtelijke 
ordeningsprocedures worden afgedwongen bij nieuwe 
ontwikkelingen op deze erven. Daarvoor kan in een 
bestemmingsplan de voorwaarde van een goede 
landschappelijke inpassing op het erf middels beplanting 
worden opgenomen.

Financieel

Projectkosten
nvt.

Prestatie
- opnemen aanleg erfbeplanting in   

bestemmingsplannen
- opzetten stimuleringsfonds
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II VERSTERKEN BESTAANDE LINTEN

Project 5
Optimaliseren mogelijkheden recreatieve 
(neven)activiteiten

De insteek van het inspiratieboek is het geven van 
een positieve spin-off in de directe omgeving. Het 
verhogen van de belevingswaarde door landschap 
en cultuurhistorie uit te dragen en recreatieve 
verbindingen te verbeteren wordt het gebied nog 
aantrekkelijker voor recreanten en toeristen.

Ook inwoners en ondernemers kunnen daar baat 
bij hebben. Door hen meer ruimte te bieden voor 
het ontwikkelen van nevenactiviteiten, zoals een 
kleine camping, theetuin, verkoop streekproducten, 
ijs etc, wordt ook de aantrekkingskracht van het 
gebied verhoogd. De gemeente kan hierin faciliterend 
werken, door meer planologische ruimte te bieden in 
bestemmingsplannen voor dergelijke activiteiten. 

Financieel

Projectkosten
-

Prestatie
Ruimere mogelijkheden recreatieve nevenactiviteiten

Financiering
Nvt

Project 6 
Fietsverbinding Schoonebeekerdiep

Het heringerichte Schoonebeekerdiep vormt het derde 
lint. In dit lint ligt het accent op de lage dynamiek: 
rust, genieten van intrinsieke kwaliteiten. Een lang 

derde oost-westverbinding worden geconcretiseerd en 
kunnen de bijzondere plekken aan de beek (BB-toren, 
Wilmsboo) rechtstreeks met elkaar worden verbonden.
Met uizondering van de centra van Schoonebeek en 
Nieuw-Schoonebeek en het weidevogelgebied bij Blick 

de beek te situeren.
Dit betekent:

A. Nieuwe route vanaf stuw 1 tot Lauensteinstraat 
(oude route over NAM-weg langs de beek komt 
te vervallen).

B. Nieuw aan te leggen tracé van Wilhelmsbrug 
tot Ellenbeek en langs Ellenbeek tot Eerste 
Blickweg.

C. Nieuw aan te leggen tracé van Tweede Blickweg 
tot Wilmsboo met brug over Schoonebeekerdiep 
naar Aa-weg in Duitsland om de Wilmsboo als 
recreatief knooppunt meer betekenis te geven.

D. Nieuw tracé van Aalminksbrugweg tot bestaand 
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II VERSTERKEN BESTAANDE LINTEN

Project 7
Struunpaden Schoonebeekerdiep

Langs het heringerichte Schoonebeekerdiep liggen 
extensief beheerde onderhoudspaden. Door deze 
paden toegankelijk te maken voor wandelaars, 
ontstaan vele mogelijkheden om het beekdal van het 
Schoonebeekerdiep te ontdekken.
Door juist de paden als struunpaden te ontwikkelen, 
passen ze goed in de sfeer van een natuurlijk 
Schoonebeekerdiep. 
De verbinding tussen Nieuw-Schoonebeek en de 
Europaweg verder oostwaarts verdient extra aandacht, 
als schakel in het wandelnetwerk tussen Bargerveen en 
Schoonebeekerdiep.

Financieel

Projectkosten
-

III VERSTERKEN EN ONTWIKKELEN KNOOPPUNTEN

Project 8
Centrum Schoonebeek

Het dorp Schoonebeek vormt een belangrijk knooppunt 
aan de westzijde van het gebied. Voor het centrum 
van het dorp is in overleg met de bewoners en 
ondernemers een structuurvisie opgesteld.  De uit deze 
visie geformuleerde opgaven worden deels in deze 
ontwikkelingsagenda overgenomen.  
Opgaven centrum:
- versterken van de mogelijkheden van het centrum 

om te functioneren als recreatief knooppunt, door 
de aanwezigheid van winkels, terrasjes en als 
vertrekpunt van toeristische routes

- ruimtelijk en functionele samenhang creëren 
van het centrale plein de Pallert met de 
aanloopgebieden en het overdekte winkelcentrum 
de Wingerd; 

- versterken van de beeldkwaliteit van de bebouwde 
ruimte waarbij rekening wordt gehouden met de 
cultuurhistorische waarden en kenmerken

- versterking van de ruimtelijke en functionele 
samenhang tussen de noord- en zuidzijde van de 
Europaweg;

- versterken ruimtelijke kwaliteit van de openbare 
ruimte waarbij rekening wordt gehouden met 
de cultuurhistorische waarden en kenmerken 
(een aangename, logische, veilige en duurzaam 
ingerichte openbare ruimte).
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Project 9
Informatiepunt Lauensteinstraat

Omschrijving

Knooppunten  vormen de belangrijkste plekken in 
het recreatief netwerk. Op deze plekken worden 
meerdere recreatieve voorzieningen gekoppeld aan 
landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden.
Langs het Schoonebeekerdiep, bij de brug in de 
Lauensteinstraat, kan zo’n knooppunt worden 
ontwikkeld. Op deze plek liggen op korte afstand van 
elkaar de beek zelf, de grensovergang met Duitsland 
en de BB-toren en er is daarnaast nog veel te zien van 
de oliewinning: in nieuwe stijl aan Nederlandse kant en 
met de jaknikkers aan de Duitse zijde van de beek.
De plek leent zich om uit te groeien tot een centraal 
informatiepunt waar informatie gegeven kan worden 
over:
- historie, inclusief BB-toren
- herinrichting van het Schoonebeekerdiep
- oliewinning

Het knooppunt wordt daartoe ingericht met een 
parkeerplaats, picknickplekken en infopanelen. Ook een 
visstek wordt aangelegd. Met de herbestemming van de 
BB-toren tot uitzichtpunt (zie volgende project) is een 
echte attractie aan het gebied toegevoegd.
Het knooppunt zou bovendien een TOP kunnen worden, 
maar vanwege de nabijheid van de TOP in Schoonebeek 
wordt dat niet nagestreefd. 

Financieel

Projectkosten

III VERSTERKEN EN ONTWIKKELEN KNOOPPUNTEN

Project 10
Herbestemming BB-toren

De BB-toren langs het Schoonebeekerdiep is een oude 
luchtwachttoren uit de Koude Oorlog. Er zijn nog 
enkele van deze torens in Nederland. De BB-toren bij 
Schoonebeek is aangewezen als provinciaal monument.
Er zijn maar weinigen bekend met de aanwezigheid en 
geschiedenis van de toren.  

De toren wordt niet meer gebruikt en verkeert in 
een staat van verval. Een herbestemming van de 
toren als uitzichtpunt zou zowel de toren als de 
plek een nieuwe betekenis geven. De eerste stap 
daarin is een vooronderzoek naar de mogelijkheden 
en onmogelijkheden van deze herbestemming. 
Zaken die daarbij een rol spelen zijn de status als 
provinciaal monument, de fysieke staat van de 
toren en  veiligheidsaspecten in het geval de toren 
een uitzichttoren wordt en daarmee voor publiek 
toegankelijk wordt gemaakt.
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III VERSTERKEN EN ONTWIKKELEN KNOOPPUNTEN

Project 11
Kleine pleisterplaatsen

In het recreatieve netwerk komen grotere en kleinere 
knooppunten voor. Sommige daarvan functioneren al als 
zodanig, anderen nog niet.
Op een aantal plaatsen in hetnetwerk kunnen 
deze kleine knooppunten uitgroeien als kleine 
pleisterplaatsen. De aanleg van een geschikt rustpunt 
(bankje/picknickbankje) is daarvoor vaak al voldoende. 
Daarbij wordt gedacht aan de volgende locaties:
- bij de Wilmsbrug, eventueel gecombineerd met een 

visplek
- bij de Aalminksbrug, eventueel gecombineerd met 

een visplek
- aan de beek nabij Duitse grens bij Twist
- Westerse Bos
- Oosterse Bos

Een zesde plek vormt de omgeving van de Fijnfabriek. 
Hier is niet zozeer sprake van een kleine pleisterplaats, 
maar een openbaar toegankelijk rustpunt ontbreekt nog.

Financieel

Project 12
Uitbouwen potenties Wilmsboo

De Wilmsboo is exemplarisch voor de bijzondere 
ontginningsgeschiedenis van het gebied en de werk- 
en leefwijze van de boeren destijds. Alleen rond 
Schoonebeek/ Nieuw-Schoonebeek hebben in Nederland 
booën gestaan. De Wilmsboo is, hoewel een replica, 
als enige boo nog over. De boo verdient dan ook een 
bijzondere positie als knooppunt in het netwerk. 

Helaas is de boo op dit moment niet openbaar 
toegankelijk en slechts via een toerit vanaf de 
Europaweg bereikbaar. De wens is om de boo als 
unieke plek beter toegankelijk te maken en verder 
te ontwikkelen als knooppunt, bijvoorbeeld door 
recreatieve nevenactiviteiten (creatieve cursussen, 
expositieruimte, kleinschalige verkoop). Met de aanleg  

bereikbaarheid van de boo sterk vergroot. Een rustpunt 
bij het bestaande informatiepaneel is ook een goede 
aanvulling. 

Ook de plek zelf, de cultuurhistorische context van de 

samenhang van de boo met de beek en de directe 
omgeving beter zichtbaar te maken. Door bijvoorbeeld 
het behouden of herstellen van de onderliggende 
zandkop, de omringende percelering met het sloten-, 
beplantings- en padenpatroon en deze te markeren met 
nieuwe beplantingen. Daarbij kunnen de historische 
kaarten als uitgangspunt worden genomen.

De eerste stap daarin is verkenning van de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van deze 
doorontwikkeling tot knooppunt. 

Financieel
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III VERGROTEN BELEVINGSWAARDE

Project 13
GPS-routes

In het uitvoeringsprogramma worden diverse fysieke 
voorstellen gedaan voor het nog meer aantrekkelijk 
maken van de omgeving van het Schoonebeekerdiep. 
Om het gebied ook daadwerkelijk te kunnen ontdekken 

steeds vaker wordt ook gebruik gemaakt van digitale 
middelen zoals gps.

Bij de totstandkoming van het inspiratieboek is 
meerdere malen de ontwikkeling van gps-routes 
genoemd, bijvoorbeeld een route langs grensstenen 
in de regio. Vanuit de gemeente worden dergelijke 
initiatieven toegejuicht. De gemeente zal hierin 
faciliterend optreden. De initiateven moeten vanuit de 
regio komen. 
De gemeente is vervolgens graag bereid de routes 
onder de aandacht te brengen via de TIP’s, via het 
internationale Naturpark Moor etc. Ook kan de 
gemeente helpen bij het verkrijgen van eventueel 
benodigde subsidies.

Financieel

Projectkosten
-

Project 14
Landschapsherstel

Het unieke landschap van Schoonebeek en Nieuw-
Schoonebeek bestaat uit een reeks van zeer smalle 
oost-west gerichte dekzandruggen/dekzandkopjes welke 
langs het beekdal liggen. Op deze ruggen/koppen zijn 
de buurtschappen tot ontwikkeling gekomen. In contrast 
tot de beslotenheid van de dorpen en buurtschapppen 
staat de openheid van het beekdal.  
Het beekdal was grotendeels open met weinig op de 
beek georiënteerde houtwallen. In de Oosteindsche 
stukken en de Oost- en Westeindsche booën komen 
vanaf de Europaweg enkele korte houtwallen voor. 
In het oostelijk deel van het beekdal komen wat 
boombeplantingen voor langs paden. 

De herkenbaarheid van het beekdal kan worden 
ontwikkeld door:
- behoud en herstel van de oude sloot- c.q. 

verkavelingsstructuur
- behoud en herstel van beplantingen langs paden
- het  markeren van historische kerkepaden
- behoud en zichtbaar maken van de aanwezige 

grensstenen 
- behoud van het open, onbebouwde karakter

Financieel

Projectkosten
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IV  VERGROTEN BELEVINGSWAARDE

Project 15
Vitaal platteland

De landbouwsector en het platteland van Nederland 
kunnen zich gaan voorbereiden op veranderingen in het 
Europese landbouwbeleid.  De consequenteis zijn nog 
niet te overzien. Flexibiliteit in de bedrijfsvoering zijn 
voorwaarden voor de continuïteit van de agrarische 
bedrijven. De strategieën voor inkomensverwerving en 
bedrijfscontinuïteit lopen uiteen van modernisering 
en schaalvergroting, via verdieping en verbreding 
(nevenactiviteiten als verkoop van streekeigen 
producten, agrotoerisme, zorg en educatie) tot 
bedrijfsbeëindiging, waardoor de opgave staat 
om nieuwe functies voor vrijkomende agrarische 
bedrijfsbebouwing te zoeken.

Het nieuwe Brusselse landbouwbeleid zal ook 
consequenties hebben voor het landbouwgebied 
Schoonebeek/Nieuw-Schoonebeek.  Met betrokken 
partijen zal onderzocht worden wat de consequenties 
zijn en hoe deze een bijdrage kunnen leveren aan de 
ontwikkeling van het gebied.
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