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is het resultaat van vele gesprekken, schetssessies en overleg met inwoners, instellingen en ondernemers. De dorpsvisie is een 
belangrijke stap om te komen tot uitvoering van ideeën en plannen. Want zoals de werkgroep Ruimtelijke Inrichting vanuit  
Plaatselijk Belang Slagharen het heeft verwoord gaat het uiteindelijk om: 

“het verfraaien, en verbeteren van de leefbaarheid en de kwaliteit van het dorp Slagharen”.

Een idee is snel genoeg op tafel gelegd, maar dan?  De werkgroep heeft de regie genomen en  contacten met de gemeente en 
provincie aangezwengeld. Die zeiden: goed dat jullie dit doen en wij kunnen helpen met beleid en geld, maar zorg dan voor een 
gedragen samenhangende ruimtelijke visie voor de komende jaren.

Deze integrale visie gaat over fiets- en wandelroutes , over de dorpsentrees, ontwikkellocaties voor oa woningbouw, over verkeer 
en vervoer, maar de nadruk ligt toch op het dorpshart. Een plek om samen te komen op een terras, te wonen, te winkelen, een 
ijsje te eten en verhalen te vertellen, kortom een levendig, kloppend hart.

Achtereenvolgens worden hierna uitgewerkt:
• Centrumgebied
• Ontwikkeling kerk
• Dorpsentrees
• Wonen
• Verbindingen
• Verantwoording



Centrum, met plannen voor plein en horeca ingemonteerd
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Op een zonnige dag in juni is alles even mooi en prachtig. Maar als je wat beter kijkt zijn er ook schaduwkanten. 

Dorpsentree
Bent u wel eens komen aanrijden vanuit Dedemsvaart, Hardenberg of Coevorden? Dat kruispunt! Asfalt, verkeerslichten en borden; een benzinestation 
buiten werking. Er staan wel een paar gebouwen op de hoeken  van de kruising met de Herenstraat en de Zwartedijk met een goede functie: de chinees  en 
appartementen, maar ze verliezen het van de overmaat aan verharding in hun directe omgeving.

Centrum
Waar is het centrum, zult u zich vervolgens afvragen. Dat komt omdat er een plein ontbreekt: een plein aan de voet van de kerk met horeca en een goed terras. Er 
is wel ruimte maar dat is parkeerruimte en er is een hertenkamp. De bestaande gebouwen zijn er niet op georiënteerd. Het wil nergens “plein” worden. Ook laat de 
veiligheid soms te wensen over, bijvoorbeeld daar waar de Dr. Willemslaan uitkomt op de Herenstraat. Erg onoverzichtelijk door de vele parkeerbewegingen.

Twee belangrijke verbeterpunten. En als je dan toch aan de gang gaat: kijk dan ook eens naar veilige en aantrekkelijke routes, locaties voor woningbouw en de 
verbindingen naar en in het buitengebied.

Onaantrekkelijke vormgeving Onveilige fietsverbinding Versteend straatbeeld Leegstand



De Herenstraat

Attractiepark

Groene dorpsrand

Katholieke kerk in het centrum

Ouderenzorg in de Nieuwe wever
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is rijker dan een dorp met een enkele identiteit. Er valt gewoonweg meer te halen. We hebben hier en een leuk 
dorp en een attractiepark 
 
Attractiepark
Toch staat de wereld van het Attractiepark nog al op zich zelf. En dat na bijna 70 jaar als je de rondreizende 
pony-braderie nog niet eens meerekent! Er is al dus heel lang sprake van een symbiose tussen dorp en 
Attractiepark , maar ruimtelijk is daar nog weinig van terecht gekomen.
 
Kerk
Eigenlijk geldt dat ook voor de katholieke kerk. Deze staat weliswaar in het centrum maar kan zich veel beter 
profileren. 

Dorpsvisie
Deze dorpsvisie wil ruimte geven aan haar inwoners, haar bezoekers, haar instellingen en bedrijven. We 
hebben een lange periode achter de rug van scheiden van wonen, werken verkeer en recreatie. Laten we de 
nu vrijgekomen  energie benutten om onze ware aard te laten zien. Die mag namelijk gezien worden! Wonen, 
werken, verkeer en recreatie(horeca) als elkaar versterkende onderdelen van ons dagelijks leven.

Ideeën
Een paar ideeën: straatmeubilair in de vorm van de belangrijkste thema’s van het attractiepark zoals 
ruimtevaart (Apollo) of het Wilde Westen, tegels met afbeeldingen van ondernemende inwoners, 
openluchtmis, de jaarlijkse struintocht bewoners tegen gasten attractiepark, etc. etc.  Een eerste idee is om 
bijvoorbeeld door de vormgeving van straatmeubilair verbinding te leggen tussen de verschillende kwaliteiten 
en de geschiedenis van Slagharen.



Referentiebeeld nieuwbouw Hertenkamp met rechts de Dr Willemslaan
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Slagharen is ontstaan op de kruising van de Lutterhoofdwijk en de Herenstraat. De vaart is gedempt en weinig 
herinnert meer aan dit interessante verleden. Nou ja, de molen, het klooster en de CAV. 
 
Kerkplein
Het Kerkplein is niet van oudsher het centrum. We moeten dus een beetje helpen om dit gestalte te geven. 
Gelukkig zijn hier wel de kerk, winkels, horeca en woningen, maar geen aantrekkelijk plein, geen ruimte voor 
een feestje. Wel is er het Hertenkamp. Als je die bijvoorbeeld verplaatst naar het Pastoorsbos dan dat biedt 
de mogelijkheden om veel meer verblijfskwaliteit te bieden. De kerk kan weer een betere positie aan dit plein 
krijgen door de parochietuin en het Pastoorsbos vanuit het centrum toegankelijk te maken. Het is dan zelfs 
mogelijk en een veilige loop- en fietsroute naar de scholen en de Praam te maken
 
Café-restaurant
Door achter op het Hertenkamp een goed café-restaurant te plaatsen met woningen daarboven ontstaat een 
plein met een uitstekende bezonning en een vanzelfsprekende begrenzing. Hier kan een prettig terras komen, 
is ruimte voor meer groen, rekening houdend met klimaataspecten, en kunst en bijzondere verlichting. 
 
Parkeren
In het centrum zijn altijd te weinig parkeerplaatsen. Door de Dr. Willemslaan recht door te trekken ontstaat 
een overzichtelijke parkeerplaats tegenover het Verkoophuis, en door de verblijfsfuctie  van het centrum deze 
kant op te schuiven kunnen er in de directe omgeving van de Jumbo wat meer parkeerplaatsen worden  
aangelegd. Parkeren en verkeersveiligheid zijn belangrijk. Onder die voorwaarden willen we kijken of de  
Herenstraat door de inrichting als shared-space gebied meer onderdeel van het plein kan worden.
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Wat zou dat veel betekenen voor het centrum als de omgeving van de kerk (weer) toegankelijk was. Er is sprake van 
twee duidelijk te onderscheiden delen: de begraafplaats en de parochietuin. Het idee is om deze twee onderdelen 
beperkt toegankelijk te maken, dat wil zeggen bijvoorbeeld geopend van 9.00 uur tot een uur voor zonsondergang. Ook 
is het mogelijk om een veilige loop- en fietsroute te maken naar de scholen en de Praam.

Parochietuin
Hieronder is een gefantaseerde rondwandeling uitgebeeld



Terugbrengen van de winkel van Bemiri in oorspronkelijk staat met passende nieuwbouw ernaast
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bepalen in belangrijke mate de waardering van iets of iemand. Maar soms vergeet 
je door de jaren heen wie je zelf bent of was. Kijk eens naar de panden langs de 
Herenstraat. Die staan er nu zo’n 100 jaar. Maar wat is daar van over? Aanpassing op 
aanpassing, en dat is nog begrijpelijk ook, maar nu is het tijd voor een reset. Even terug 
in de tijd en tegelijkertijd een grote sprong voorwaarts. Er zijn nieuwe, andere zaken die 
om ruimte en uitstraling vragen en dat met behoud van karakter

Opslag en leegstand
Soms is een winkelpand leeg komen te staan of is er opslag in terecht gekomen.  Voor 
het straatbeeld en de levendigheid is het natuurlijk veel beter als er weer een winkel in 
komt en als dat niet kan dat er woningen in worden gemaakt. 

Voorbeeld
Zo kan je de winkel van Bemiri op passende wijze vergroten en tegelijkertijd huisvesting 
creëren boven de zaak. Wonen in het centrum is belangrijk voor de levendigheid. Moet 
je dan door de winkel heen? Nee dat was vroeger, nu is er een modern bellenbord met 
videocall en een eigen entree.

Dit was maar een voorbeeld. Maar als je naar Slagharen kijkt zijn er talloze situaties die 
zich lenen voor een nostalgische sprong vooruit.
En… de gemeente helpt, er zijn subsidies beschikbaar om dergelijke aanpassingen te 
realiseren.



Impressie van een mogelijke herontwikkeling op de Esso-locatie



15

bij de scholen in Hardenberg en, als bezoeker van het Attractiepark, in het centrum?
 
Zwarte Dijk
Het is bijna onbegrijpelijk dat de enorme aantallen bezoekers van het Attractiepark Slagharen over dat 
smalle weggetje van de Zwarte Dijk naar hun reisbestemming moeten. Zeker als je bedenkt dat daar ook de 
sportvelden van Slagharen liggen en het een belangrijke fietsroute naar de scholen in Hardenberg is. Nu is 
het ook niet zo eenvoudig om deze route te verbreden want daar staan een verlaten benzinestation en een 
nutsvoorziening. Toch heeft de werkgroep het aangedurfd om een aantal schetsen te maken die een beeld 
geven van een aantrekkelijke, groene  en veilige oversteek. Een entree bovendien naar het Attractiepark met 
een feestelijk en uitnodigend karakter. 
 
Verbetering dorpsentree
Het kruispunt met de N377 zou een “ovonde” kunnen worden. Dat is een uitgerekte rotonde met een groot 
groen middengebied. Hier is ruimte voor een hint naar het verleden! Bijvoorbeeld met een replica van de brug 
die daar lag of door een kunstzinnige verwijzing. Het is goed deze entree ook ruimtelijk te begeleiden met een 
nieuw gebouw of gebouwen op de Essolocatie. De kop kan zo worden uitgewerkt dat het bijdraagt aan de 
beleving van de ruimte. Ook is het denkbaar om iets meer naar achteren aan de Zwarte Dijk (“in de tweede 
linie”) een wat hoger gebouw te plaatsen. Te denken valt aan een hotel of woningbouw. Het is al met al een 
complexe ingreep waar veel partijen voor nodig zijn om tot een vastgesteld plan te komen



Kruispunt Coevorderweg Zwarte Dijk



17

Rotondes in de N377 en meer groen
Waarom zouden we de twee andere rotondes bij de Rondweg en bij het benzinestation niet wat leuker maken? Er is vast wel een thema te verzinnen, bijvoorbeeld een  
verwijzing naar het Attractiepark. In het wegprofiel van de N377 valt op dat asfalt overheerst en dat gaat ten koste van de kwaliteit van de laanbeplanting. Door rijstroken te 
laten vervallen waar dat kan ontstaat ruimte voor (drie-) dubbele rijen bomen. Kijk daarvoor eens naar Assen en Hoogeveen hoe mooi ze daar de wegen aanpakken!

Klimaat
Bij het verbeteren van het weg profiel en een groenere aanblik kan meteen gekeken worden naar wateropvang in de middenbermen het gras ter vervangen door een veel  
rijkere begroeing met wilde bloemen die als  een bijenlint bij kan dragen aan de biodiversiteit. Mogelijk kan een bijdrage worden geleverd aan de provinciale opgave tot het 
planten van bomen.

Hoogeveen Assen N377 zonder  
laanbeplanting

Rotonde zonder uitstraling Coevorderweg met veel 
verharding

Ovonde Appelscha



Ontwikkellocaties wonen
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De gemeente Hardenberg staat in het lijstje met de snelst stijgende huizenprijzen. De gemeente wordt steeds 
aantrekkelijker voor mensen ‘van buitenaf’. Je kan wel nagaan hoe stevig de druk op de woningmarkt dan is. 

Herontwikkeling
Er komen een aantal plekken vrij die ingezet kunnen worden als ontwikkellocatie voor woningbouw, zoals de 
Zwarte Markt.  Op twee plekken is de ontwikkeling al gestart: St Jozefschool en “De Kamer”. Daarnaast zijn er 
gebouwen die hun bestemming verloren hebben en wellicht kunnen worden omgebouwd naar wonen.
 
Centrum
Op de locatie Hertenkamp kunnen boven de horeca goed (kleine-) starters woningen worden gebouwd. Op 
sommige plekken is verborgen leegstand boven winkels en bedrijven waar bij het voorbeeld van Bemiri al 
naar verwezen werd.  

Wonen en werken gecombineerd
Woonwerk combinaties zijn goed mogelijk langs de Bonte Weverstraat. Het is de oorspronkelijke verbinding 
van het centrum met het buitengebied aan de westkant van het dorp. Door hier wonen en werken te 
combineren wordt de overgang van de woonbebouwing aan de noordzijde van deze route naar het 
industrieterrein verzacht.  

100 woningen
We praten op deze manier alleen al binnen de bebouwde kom over een kleine honderd woningen, nog los van 
uitbreidingsmogelijkheden binnen de rondweg. Referentiebeelden dorpsplein



Buitengebied met weinig mogelijkheden voor een ommetje of sportief traject
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…en hoe kom ik daar? 

Het buitengebied van Slagharen is ordelijke ingericht, strak en efficiënt. Het valt niet mee om te verdwalen.  

Buitensporten
Veel mensen trekken er op uit met diverse soorten fietsen: gewoon, mountainbike, elektrisch of uitgevouwen; 
anderen op diverse soorten schoenen: hardloop- , wandel- of bergschoenen. Dit geldt niet alleen voor de 
inwoners van Slagharen maar ook voor de bezoekers van de recreatiewoningen op het Attractiepark. Als je 
het stelsel van paden en wegen wil vergroten om je wat fijnmaziger door het landschap te kunnen begeven 
en eens een dorp in de omgeving wil bezoeken, praat je direct over andermans grond. Het meest eenvoudig 
is om gebruik te maken van toegangswegen van boerderijen of van bermen van watergangen van het 
waterschap. Dat vergt overleg.  

Werkgroep
De werkgroep stelt voor om een aparte groep in het leven te roepen die dit in samenwerking met de 
gemeente gaat onderzoeken. 
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Slagharen is een heerlijk dorp om te wonen, te werken en op bezoek te komen. Maar er zijn verbeterpunten. 
Ook bij de benadering van nieuwe vraagstukken. Wij willen graag dat er steeds goed naar de samenhang van 
een nieuwe ontwikkeling met de rest van het dorp gekeken wordt. We zijn zuinig op wat we hebben en soms 
liggen er dingen net onder de oppervlakte die je met een nieuwe waarde en betekenis naar boven kan halen: 
1. In centrum met ruimte voor een mooi, goed bruikbaar plein en een terras op de zon met horeca. 

Verbetering van de parkeersituatie bij de Dr Willemslaan.
2. De groene en veilige langzaam verkeersverbindingen van en naar het centrum,  naar de scholen, ook 

richting Hardenberg. Kijk bij nieuwbouw en herinrichting van het openbaar gebied hoe je die kan 
verbeteren.

3. Toegankelijk maken van de omgeving van de kerk. De kerk weer “in het midden”.
4. Voldoende woningbouw binnen de bebouwde kom met respect voor het karakter van de plek en 

omgeving.
5. Opknappen en benutten van de oorspronkelijke bebouwing langs de Herenstraat voor winkels en wonen. 

Geen blinde gevels aan de Herenstraat
6. De verbinding en de toegang tot het Attractiepark is erbarmelijk. Voor de toekomst van Slagharen is het 

essentieel dat dit met een stevige begeleiding en bestuurlijk commitment wordt aangepakt. Onderzoek  
hierbij de mogelijkheid van een ovonde met een verwijzing naar de geschiedenis van Slagharen

7. Toegankelijk maken van het buitengebied met respect voor de bestaande functies als landbouw en 
natuur.

8. Verbeteren van de dorpsentrees: de rotondes in de N377 krijgen een thema. Laanbeplantingen langs de 
Coevorderweg worden aangevuld en verdubbeld. Asfalt wordt waar mogelijk verwijderd.



Totstandkoming Dorpsvisie Ruimtelijke Inrichting 
Deze visie is tot stand gekomen in nauwe afstemming met inwoners, bedrijven en overige betrokken partijen.  
 
Inwoners 
Tijdens de Kerstmarkt van 2019 is aan bezoekers een enquête voorgelegd, waarin werd gevraagd welke 
situaties in het dorp aandacht verdienden. Uit de circa 200 reactie kwam een duidelijke richting naar 
voren. Met name werd aandacht gevraagd voor een gezelliger centrumplein met horeca, voldoende 
woningbouwmogelijkheden, invulling van het Hertenkamp, het behoud van historische panden en een 
aantrekkelijker inrichting van de Coevorderweg en de Zwartedijk. 
De uitwerkingen van de Dorpsvisie Ruimtelijke Inrichting sluiten aan op de opbrengst van de enquête. Een 
eindconcept van de visie is in een digitale inloopbijeenkomst op 22 april 2021 aan geïnteresseerde inwoners 
gepresenteerd. Opmerkingen hadden slechts betrekking op details.  
 
Bedrijven en overige betrokken partijen 
De volgende bedrijven en andere betrokken partijen zijn nauw betrokken bij het opstellen van de visie: 
• Ondernemers / pandeigenaren van diverse bedrijfslocaties langs de Coevorderweg 
• Ondernemers / pandeigenaren van diverse winkels en horeca rondom het kerkplein  
• Het kerkbestuur  
• Het Attractiepark Slagharen 
 
Er bestaat er een breed draagvlak ten aanzien van de voorstellen en aandachtspunten vanuit de visie. Hierbij 
heeft uiteraard iedere partij zijn eigen specifieke aandachtspunten. Gezien wordt dat een integrale- en 
gezamenlijke benadering meer oplevert dan het individueel aankaarten van onderdelen. Betrokkenen hebben 
uitgesproken de uitgangspunten van de visie te willen ondersteunen.  


