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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
 
Toen het Rijk het zogenaamde dubbellint (Dokter Larijweg, Boerpad, Haakswold, Dijkhuizen, 
Wolddijk en Oosteinde) wilde aanwijzen tot beschermd dorpsgezicht onderkenden alle betrokkenen 
dat het om een bijzonder gebied gaat, dat zo goed mogelijk in stand gehouden moet worden, maar 
opgelegde maatregelen ‘van bovenaf’ ging de bewoners en in navolging ook de gemeente en de 
provincie te ver. Het motto was: “Laat Ruinerwold met rust, we kunnen het zelf wel.” De aanwijzing 
werd hiermee afgeblazen. 
 
Mede door de schaalvergroting in de veehouderij is de oorspronkelijke functie van veel boerderijen 
veranderd. Ook hedendaagse tendensen, zoals het duurzaam omgaan met energie, andersoortige 
bedrijven in voormalige boerderijen, behoefte aan en gebruik van bijgebouwen, hebben 
consequenties voor het gebied. Die voortdurende veranderingen hoeven echter geen bedreiging te 
zijn, mits er op een verantwoorde wijze mee wordt omgegaan.  
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen heeft daarom het plan opgevat om het voorliggende  
inspiratiedocument samen te stellen, als handreiking voor alle betrokkenen, zoals de bewoners, de 
gemeentelijke en provinciale overheid, architecten, makelaars, enzovoort. 
 
Dit document bevat geen strakke regels, maar geeft enerzijds inzicht in al hetgeen het gebied zo 
bijzonder maakt en anderzijds geeft het handreikingen om wijzigingen op een verantwoorde manier 
te kunnen laten plaatsvinden, zodat “de ziel” van de bebouwing en het landschap behouden blijft of 
wordt versterkt.  
 
Dit inspiratiedocument is gebaseerd op een breed lokaal draagvlak. Ten eerste vanwege de 
totstandkoming. Een breed samengestelde klankbordgroep heeft de bijzondere waarden in het 
gebied bevestigd en voorts op een intensieve wijze bijgedragen aan het vaststellen van de 
handreikingen. Ten tweede is er door deskundigen, die goed op de hoogte zijn van de specifieke 
kwaliteiten van en kansen voor het gebied, een belangrijke bijdrage geleverd.  
 
In hoofdstuk 4  vindt u een beschrijving van het gebied. Hoofdstuk 5 is gericht op de waarden en 
handreikingen van de bebouwing, terwijl hoofdstuk 6 over het landschap, de tuinen en de openbare 
ruimte gaat. 
 
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen is er van overtuigd dat dit document voldoende informatie 
en inspiratie geeft om de waarden van het dubbellint ook voor de toekomst te behouden. 
 
 
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen      voorjaar 2017 
 
 

       
 
 
 

 

“De ziel” 
Tijdens één van de bijeenkomsten van de klankbordgroep werd een voorbeeld getoond van een 
verbouwde boerderij, die niet meer aan de oorspronkelijke afmetingen en gevelindeling voldeed. 
Door ingrepen miste de “nieuwbouw” elementaire  kenmerken en karakters, die blijkbaar te maken 
hebben met gezamenlijke verwachting  van de kwaliteit en de beleving hiervan.  Eén lid van de 
klankbordgroep zei treffend “Dit gebouw mist nu de ziel”.   
Het is belangrijk om de kenmerken in het gebied vast te leggen die door veel bewoners worden 
gewaardeerd en die ze graag behouden zien. Verstorende invloeden moeten derhalve ook worden 
benoemd om handvatten te krijgen om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. 
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Hoofdstuk 2  Aanleiding 
 
 
2.1 Initiatieven van de Rijksdienst en de reacties daarop 
In Nederland bevinden zich meer dan vierhonderd door het Rijk aangewezen beschermde stads- en 
dorpsgezichten met een geschiedenis die teruggaat tot voor het jaar 1850. Begin jaren negentig van 
de vorige eeuw is in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) en het 
Monumenten Selectie Project (MSP) ook de stedenbouw uit de periode 1850 -1940 landelijk 
geïnventariseerd en vervolgens door het Monumenten Selectie Team van de Provincie Drenthe 
geselecteerd voor rijksbescherming. Uit deze inventarisatie kwam het voornemen voort om het 
dubbellint van Ruinerwold aan te wijzen tot beschermd dorpsgezicht op grond van artikel 35, eerste 
lid van de Monumentenwet 1988.  
Op 13 maart 2009 wordt door de RACM (Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en 
Monumenten) een aankondigingsbrief van het aanwijzingsvoorstel aan de gemeente De Wolden 
verzonden. De kwaliteit van het landschap, de bebouwing en de bijzondere ontstaansgeschiedenis  
van het dubbellint vormen de basis voor de beoogde aanwijzing (zie voor de uitgebreide motivatie  
de aanwijzingsbrief in bijlage A). 
Op 12 januari 2010 vond een informatieavond in Ruinerwold plaats. De avond werd naar schatting 
door 120 mensen bezocht. De teneur was dat het allemaal niet hoeft. De bewoners zijn er trots op 
dat Ruinerwold eruit ziet zoals het eruit ziet, maar men vindt dat rijksbescherming niet nodig is. 
Ruinerwold heeft het altijd zelf gedaan en kan het in de toekomst ook zelf wel. 
Op 3 november 2011 heeft de directeur van de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed een brief aan 
de gemeente verzonden met daarin het voorstel om Ruinerwold aan te wijzen als beschermd 
dorpsgezicht. Het gaat daarbij om het gebied rond het dubbellint Boerpad – Haakswold en Dokter 
Larijweg – Dijkhuizen/Wolddijk/Oosteinde. 
De gemeenteraad besluit op 26 april 2012 om: “De betrokken instanties van het rijk en de provincie 
te adviseren om Ruinerwold niet aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht.”  
 
Op 25 september 2013 heeft de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed namens de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Infrastructuur en Milieu aan 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente meegedeeld dat Ruinerwold niet wordt aangewezen 
als beschermd dorpsgezicht.  Dit besluit van de Rijksdienst was mede gebaseerd op ingewonnen 
adviezen van de gemeenteraad van De Wolden , gedeputeerde staten van Drenthe en van de Raad 
voor Cultuur. De adviezen liepen zover uiteen dat  de Rijksdienst heeft geconcludeerd dat er 
onvoldoende draagvlak  is voor aanwijzing als beschermd dorpsgezicht en daarom heeft de 
Rijksdienst negatief heeft geadviseerd aan de ministers. 
 
2.2 Eigen initiatief van Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen 
Nadat de Minister van  Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Infrastructuur en 
Milieu  hebben besloten om het unieke dubbellint in Ruinerwold niet als een beschermd 
dorpsgezicht aan te merken heeft Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen het initiatief opgepakt om 
een document op te stellen, waarin de bijzondere kenmerken en kwaliteiten worden verwoord en 
waarmee op een inspirerende manier handreikingen worden gegeven om het betreffende gebied  
bewoon- en leefbaar te houden, een en ander met behoud van de specifieke karakters. 
Op 5 november 2013 heeft een verkennend gesprek plaatsgevonden tussen wethouder Jan ten Kate  
en Dorpsbelangen. De wethouder ondersteunde het initiatief van Dorpsbelangen van harte.  
Vanuit de provincie is ondersteuning verleend door het Steunpunt Cultureel Erfgoed Drenthe. 
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Voor het opstellen van dit inspiratiedocument hebben zowel de gemeente De Wolden als de 
provincie Drenthe een financiële bijdrage geleverd. 
 
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen heeft twee hogescholen benaderd voor een eerste opzet van 
een inspiratiedocument en om te adviseren over de  communicatie en de wijze waarop de bevolking 
bij de totstandkoming van het document kan worden betrokken. 
Studenten van de Saxion Hogeschool hebben een eerste aanzet gedaan voor  een inspiratiedocument 
met veel aandacht voor inpasbare duurzaamheidsideeën.  
Het aan Windesheim Hogeschool in Zwolle gekoppelde AIDA Communicatie is gevraagd om de 
werkgroep te helpen bij de communicatie naar de bevolking en overige belanghebbenden. 
 

 
Afb. Een tegeltableau uit een van de Ruinerwoldse boerderijen, waarmee het agrarische karakter van 
Ruinerwold tot uitdrukking is gebracht 
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Hoofdstuk 3 Opzet, doelen en werkwijze 
 
3.1 Inleiding 
Dit is een inspiratiedocument en is niet bedoeld als formele  regelgeving. Tijdens de procedure van 
het Rijk met het voornemen om van het betreffende gebied een formeel beschermd dorpsgezicht te 
maken heeft de bevolking zich daar tegen uitgesproken, later gevolgd door het gemeentebestuur en 
het provinciaal bestuur. Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen heeft daarom het plan opgepakt om 
samen met de betrokkenen een inspiratiedocument te ontwikkelen, waarin de alom gewaardeerde 
kenmerken van  de bebouwing en het landschap binnen het gebied zijn beschreven en waarin 
suggesties worden aangereikt, waarmee zonder het gebied geweld aan te doen, toch verantwoorde 
ontwikkelmogelijkheden ontplooid kunnen worden. 
 
3.2 De Opzet 
Om voldoende draagvlak voor de inhoud van het inspiratiedocument te krijgen is gebruik gemaakt 
van een klankbordgroep bestaande uit 16 mensen uit het gebied,  die de diverse onderdelen en 
suggesties hebben getoetst aan hun eigen  en groepsopvattingen.  De betreffende suggesties 
maakten deel uit van themabijeenkomsten die door de projectgroep ( 5 personen) voor de 
klankbordgroep  zijn georganiseerd en waarbij deskundigen op het gebied van de thema’s kennis 
hebben ingebracht en keuzevraagstukken hebben voorgelegd. 
De eerste resultaten van dit document zijn voorgelegd aan het gemeentebestuur van De Wolden en 
de provincie Drenthe. Enerzijds om inzicht te geven over de wijze waarop Ruinerwold zelf een 
alternatieve invulling heeft gegeven aan de voorgenomen formele aanwijzing tot beschermd 
dorpsgezicht. Anderzijds om te stimuleren dat financiële middelen beschikbaar worden verstrekt 
voor aanpassingen in het gebied, voor het deel dat in redelijkheid niet voor rekening van de 
bewoners zou moeten komen. Van de gemeente wordt eveneens gevraagd om het openbare gebied 
op een passende wijze te laten aansluiten bij het karakter van de private terreinen. Tenslotte wordt 
een oproep gedaan om bestuurlijk op een passende wijze met het gebied om te gaan. 
Een ander belang voor het gebied is dat de gemeente bepaalt dat twee burgerleden plaats gaan 
nemen in de Welstandscommissie, die adviseert over de esthetische kwaliteiten van de 
bouwplannen, die zullen worden uitgevoerd in het betreffende gebied. Hiermee wordt beoogd dat 
voorkomen wordt dat bepaalde ontwikkelingen aangaande de bebouwing plaatsvinden, waarmee 
‘de ziel’ verdwijnt en daardoor afbreuk wordt gedaan aan het samenhangende geheel. 
Ter wille van het totale overzicht van oorsprong, doelstelling en inspiraties is deze papieren versie de 
leidraad.  Hiervan afgeleid kunnen verschillende digitale of analoge  documenten worden ontwikkeld, 
afhankelijk van het doel en het gebruiksgemak. Hierbij kan worden gedacht aan folders voor 
verbouwingen of voor het veranderen van de tuin.  Verder kan een speciale website worden 
ontwikkeld, waarop diverse gegevens en suggesties te vinden zijn. 
Voor alle documenten geldt dat de inhoud onderhevig is aan nieuwe ontwikkelingen en daarom van 
tijd tot tijd aangepast moeten worden. 
 
3.3 De doelen: 
Dit inspiratiedocument heeft verschillende doelen: 
 

1. Adviezen en handreikingen verstrekken om het dubbellint mooi en karakteristiek te houden, 

terwijl het er tegelijkertijd goed wonen en werken is. 

2. Het voorkomen van formele regelgeving, die een passende  ontwikkeling van het gebied in 

de weg gaat staan. Door de klankbordgroep is gezegd dat het eeuwenlang is gelukt om de 
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karakteristieken van het gebied te behouden zonder dat daarvoor regels of afspraken 

bestonden. 

3. Door het kennis laten nemen van de oorsprong en de ontwikkeling in het verleden, de 

mensen inspireren om de belangrijke kenmerkende karakters in het gebied te behouden. 

4. Inzicht geven van hetgeen de bewoners van het gebied over het algemeen belangrijke 

kenmerkende onderdelen van de bebouwing en het landschap vinden. 

5. Het geven van een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van het landschap en de 

bebouwing. 

6. Het geven van suggesties om de karakters te behouden of  te herstellen, maar ook  kaders te 

geven voor verantwoorde aanpassingen, die het gebruik van de bebouwing, erven en 

landschap eigentijds mogelijk maken. 

7. De bewustwording ten aanzien van de kwaliteiten van het gebied  zodanig in beeld te 

brengen, dat ook andere partijen zoals makelaars, notarissen en architecten, hun invloed 

aanwenden om  de belangen van het dubbellint veilig te stellen. 

8. De gemeente te stimuleren om in het betreffende gebied de openbare ruimte zodanig in te 

richten dat deze bijdraagt aan de gewenste uitstraling. 

9. Het informeren van overheidsinstanties over het belang van het behoud van de 

kenmerkende karakters in het gebied, waarbij hen in overweging wordt gegeven om 

middelen voor de bewoners/eigenaren beschikbaar te stellen als bijdrage in onevenredige 

kosten van herstel en behoud van de kenmerkende karakters. 

10. Het creëren van  een aantrekkelijk totaalbeeld dat een aantrekkingskracht zal uitoefenen op 

toekomstige bewoners, recreanten en toeristen. 

3.4 De werkwijze 

3.4.1 De werkgroep 
Er is een werkgroep samengesteld door dorpsbelangen. Deze werkgroep bestaat uit 5 personen: 

 Frits Timmerman, voorzitter Dorpsbelangen en inwoner van Ruinerwold. 

 Frans Bork,   eindredacteur en inwoner van Ruinerwold. 

 Jouke Schat,   beleidsmedewerker Erfgoed van de   
Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen. 

 Peter de Boer,   Landschapsarchitect. 

 Wim Slomp,   secretaris Dorpsbelangen en inwoner van Ruinerwold. 
 
 
3.4.2 De klankbordgroep 
De werkgroep achtte het noodzakelijk dat er een klankbordgroep samengesteld moest worden om 
ideeën en inpasbare ontwikkelingen af te stemmen. De 16 leden van de klankbordgroep zijn allemaal 
inwoners van Ruinerwold en velen ook van het dubbellint. In de klankbordgroep zitten zowel 
ondernemers, waaronder ook agrariërs, als burgers. 
 
De klankbord groep bestaat uit: 
Bert Bal     Jeene Keizer    Anne Marie Verkade 
Guus van de Berg   Marjan Remmelts   Jaap Visser 
Harma Bosma     Klaas Roze    Wilja Westerhof 
Roelof Dekker    Willem Rumph    Alex Wever 
Warner Eemten    Gert Slomp     
Anja Herskamp    Klaas Steenbeek 
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3.4.3 Inbreng van deskundigen  
Voor het opstellen van dit inspiratiedocument heeft de werkgroep een beroep gedaan op 
deskundigen. Deze deskundigen hebben geholpen bij het in beeld brengen van  de historische 
kenmerken en karakters van het gebied. Deze deskundigen hebben verder de verschillende thema-
avonden voor de klankbordgroep ingeleid. Zij vroegen de klankbordgroep naar hun beleving van het 
gebied en naar de toekomstverwachting. 
 
3.4.3.1 Deskundigen: 

 Marieke van der Heide  Adviseur Cultuurhistorie;  Steunpunt Erfgoed Drenthe 

 Pieter Brink   Architect; B+O Architectuur en Interieur ; thema  bebouwing 

 Peter de Boer   Eigenaar GoedGeplant; thema landschap,  
 openbare ruimte en tuinen 

 Hilda Mulder   Beleidsadviseur van het  Recreatieschap Drenthe;  
    thema recreatie en toerisme 

 Dennis Mous   Medewerker Stichting  DFB (leefbaarheidsprojecten Noord-
    Nederland); thema leefbaarheid 

 Wilco de Boer   Eigenaar Gekkota-advies; thema duurzaamheid 
 
3.5 Inbreng van hogescholen 
Studenten van twee  hogescholen hebben voor de werkgroep als stage-opdracht enkele onderzoeken 
verricht. Twee studenten van de Saxion Hogeschool hebben een eerste onderzoek gedaan naar de 
ruimtelijke ontwikkeling in het dubbellint en drie groepen studenten van de Hogeschool Windesheim 
hebben ons geadviseerd op het gebied van communicatie op verschillende aspecten. 
 
3.5.1 Saxion Hogeschool 

 Studenten Ruimtelijke ordening en Planologie, in het kader van module ‘Actualiteit en 
Leefomgeving’, Hans Kijk in de Vegte en Adel Ismailovic 

        
3.5.2 Hogeschool Windesheim 

 Najaar 2015: Manon Bijsterbosch; Mathilde Korterink; Paula van Lente; Ingrid Lindeboom ; 
Studenten AIDA Communicatie  ‘Dubbel en Dwars’ Ruinerwold;  

 Voorjaar 2016: Stefanie Breden en Kyra Winkeler; 
 Studenten AIDA Communicatie:  Opstellen enquête voor inwoners Ruinerwold;. 

 Najaar 2016: Anique van Brussel, Mitchell Peels, Kyara Jorritsma, Lotte Bergmans, Melanie 
Zijlstra; Studenten AIDA Communicatie: Hoe raken de inwoners van Ruinerwold geïnspireerd 
door dit plan en hoe informeren we de (nieuwe) inwoners? 

 
3.6 Betrokkenen en invloed     
De werkgroep heeft in hoofdstuk VIII een opsomming gemaakt  van alle betrokkenen die op enigerlei 
wijze belang hebben bij en invloed hebben op het dubbellint. Om de inspiratie levend te maken en  
te houden zullen al deze mensen/organisaties  in het bezit komen van dit inspiratiedocument. 
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Hoofdstuk 4 Beschrijving van het gebied 
 
 
Het ruimtelijke karakter van het ongeveer 7,5 km lange en 1,5 km brede dubbellint van Ruinerwold 
wordt bepaald door twee parallel aan elkaar lopende bebouwingslinten te midden van een vrijwel 
open landschap. Het licht slingerende noordelijke bebouwingslint verspringt aan de oostzijde ter 
hoogte van de voormalige kluften Oosteinde en De Kraak en aan de westzijde ter hoogte van 
Haakswold. Het meer rechtlijnige, jongere bebouwingslint ten zuiden daarvan ligt langs de dijk tussen 
Ruinen en Meppel, waar achtereenvolgens de weg Oosteinde, de Wolddijk, Dijkhuizen en Haakswold 
deel van uitmaken. Het gebied is landschappelijk in te delen in een bovendijks (ten noorden van de 
linten), binnendijks (tussen de linten) en buitendijks gebied (ten zuiden van de linten). Het boven- en 
binnendijkse gebied kenmerkt zich door een open landschap met lange opstrekkende kavels van 
elkaar gescheiden door kavelsloten. Een belangrijke ruimtelijke karakteristiek is het onbebouwde 
‘open’ grasland tussen de dubbele bebouwingslinten. Dit wordt slechts doorbroken door enkele 
verbindingsassen tussen de linten. De bebouwing is gewoonlijk niet in deze tussenstrook geplaatst 
maar daarbuiten, met uitzondering van de midden 19de eeuwse bebouwing langs de noordzijde van 
de Wolddijk bij Dijkhuizen, waar het oude gemeentehuis staat en waar gekerkt werd. Ook de 
grasdrogerij, met zijn karakteristieke witte rookpluim die sterk bepalend is voor het huidige beeld 
van Ruinerwold, ligt in deze tussenstrook. 
In het gebied rond Ruinerwold  spreekt met men o.a. van een  authentiek slagenlandschap. Dit 
gebied bestond in de Middeleeuwen nog uit veen. Het was onbewoonbaar. Monniken uit het 
klooster in Ruinen hebben Ruinerwold vanaf midden 12e eeuw ontgonnen. Door de ontginning 
ontstonden zeer lange, smalle kavels naast elkaar met steeds aan de kopse kant een boerderij.  
Het grondgebruik bestaat vooral uit grasland. Melkveehouderij bepaalt het beeld. 
Vanuit een toegankelijk lijnvormig element, een weg of een oeverwal bijvoorbeeld (de 
ontginningsas), werden lange, smalle en evenwijdige percelen loodrecht hierop aangelegd. 
Loodrecht vanuit een ontginningsas ontstonden zo lange percelen met agrarische bebouwing op de 
kop van de kavels. Sloten scheidden de percelen van elkaar. 
 

 
Afb. Gebied, dubbellint in oostelijker richting (Oosteinde) 
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De kavelsloten en de elzensingels binnen de ontginningsgeschiedenis zijn nog goed te herkennen. 
Tegenwoordig spreekt men meer van de landschapstypen, wegdorpenlandschap en veen 
ontginningslandschap. De agrarische functie is tegenwoordig in het gebied niet langer overheersend. 
Het merendeel van de boerderijen heeft een transformatie ondergaan van agrarisch bedrijf naar een 
woonfunctie al dan niet gekoppeld aan nieuwe bedrijvigheid, horeca of detailhandel.  
Deze functiewijziging van agrarische nederzetting tot multifunctioneel dorp heeft het oorspronkelijke 
beeld en de structuur van Ruinerwold echter nauwelijks aangetast. 
 
Er is een duidelijk onderscheid tussen de beide bebouwingslinten. Het oudere bebouwingslint, langs 
de noordzijde van de Dokter Larijweg, laat een beeld zien van boerderijen die overwegend met de 
nokrichting haaks op de weg zijn geplaatst. De uitvoering van de bebouwing is traditioneel van aard 
met baksteen, hout en riet. De samenhang in het bebouwingsbeeld ontstaat doordat veel 
boerderijen behoren tot de zgn. hallehuisgroep, met van oorsprong een driebeukige plattegrond 
gebaseerd op een constructie van vrijstaande ankerbalkgebinten. Een specifiek kenmerk van de 
bebouwing langs dit oude lint is de ontwikkeling van een eigen bebouwingstype; de aangebouwde 
ouderwoning.  
 
De oorspronkelijke groepsgewijze ligging van de boerderijen in buurschappen is niet meer als zodanig 
herkenbaar. Het noordelijke bebouwingslint is nu een aaneengesloten rij boerderijen langs de 
noordzijde van de weg. Langs de Dokter Larijweg liggen de boerderijen dichter op elkaar dan langs 
het Boerpad. Met name na de tweede wereldoorlog  is er zowel in het dorp Ruinerwold als in 
Oosteinde komvorming  met centrale voorzieningen ontstaan. 
De overwegend grotere boerderijen langs de jongere as liggen op grotere afstand van elkaar en 
geven een minder aaneengesloten beeld dan bij het noordelijke lint. Aan deze zijde is het met name 
het bedrijfsgedeelte dat haaks op de weg is geplaatst, het woonhuis is er in veel gevallen schuin 
voorgeplaatst. Architectonische kernmerken die de mid-19e eeuwse boerderijen aan deze zijde 
karakteriseren zijn decoratieve toepassingen als pleisterwerk, natuursteen en daken van dakpannen, 
lei en zink. Ook is een meer parkachtige tuinaanleg kenmerkend voor de jongere generatie 
boerderijen. De vruchtbaarheid van de grond, die richting Meppel beter is dan richting Ruinen, heeft 
invloed gehad op boerderijontwerpen. Hoe beter de grond, hoe groter en monumentaler de 
boerderijen. (zie pag. 16: uitbundige architectuur / Monumentale herenboerderij). 
 
De bermbeplanting langs bebouwingslinten is een essentieel onderdeel van het karakter van het 
gebied. Langs de Dokter Larijweg wordt het wegprofiel bepaald door lanen van perenbomen, geplant 
in de periode van de verharding van de weg in de jaren ’20 van de vorige eeuw. 

 
Langs het meest oostelijke deel van de Dokter Larijweg,  dat haaks op de weg Oosteinde staat en de 
oostelijke grens van het gezicht vormt, staan geknotte wilgenrijen. De verbindingswegen, zoals 
Keuterhoekweg en Hesselterweg bij Oosteinde, hebben een lindenbeplanting. Aan de westzijde van 
het gezicht wordt het Boerpad aan weerszijden bepaald door eikenlanen. Ook langs de weg Ruinen-
Meppel is boombeplanting aangebracht, met name aan de noordzijde, waaronder nieuwe aanplant. 
Het wegprofiel wordt ook bepaald door brede bermen langs de weg en aan weerszijden van de weg 
sloten. Op verschillende plaatsen zijn de dammen verbreed of de sloten gedicht en is het 
oorspronkelijke profiel vervaagd. De bouwlandpercelen waren tijdens de occupatie met een veenlaag 
bedekt. Door inklinking en oxidatie is er van deze veenachtige bovengrond weinig meer over. Op 
sommige plaatsen is het vroegere niveau van het maaiveld nog af te leiden uit de hogere ligging van 
de boerderijen. 
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Afb. Gebied waarop het dubbellint van toepassing is 
 
 
De kernen Ruinerwold en Oosteinde 

De Rijksdienst ging er bij het voornemen om het dubbellint aan te wijzen als formeel  beschermd 

dorpsgezicht van uit dat de kernen van Ruinerwold en Oosteinde niet tot het aan te wijzen gebied 

zouden behoren. Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen heeft deze keuze nog eens tegen het licht 

gehouden en komt uiteindelijk tot een andere conclusie/keuze. Die keuze is gebaseerd op het 

standpunt dat de nog aanwezige agrarische bebouwing  binnen de aangewezen bebouwde kommen  

in principe dezelfde ontwikkelhistorie heeft als die in de overige tot het dubbellint behorende 

bebouwing. Door de komvorming van Ruinerwold en Oosteinde is de omgeving gaandeweg 

veranderd en  zijn de gebruiksmogelijkheden van de meeste boerderijen dientengevolge ook 

gewijzigd. Maar in het verleden hebben ze individueel en collectief toch bijgedragen aan de 

ontwikkeling van het gebied. Ze bevatten uiterlijk dezelfde kenmerken als de boerderijen in de rest 

van het dubbellint.  We kunnen in deze gebieden weliswaar niet meer spreken van  open 

binnendijkse gebieden.  De ontwikkeling van de kernen is noodzakelijk en gewenst, maar heeft - zo 

moeten wij constateren – consequenties gehad voor de oorspronkelijke structuur van het gebied. 

De gemeenteraad van De Wolden  heeft de bebouwing van het dubbellint als gebied aangewezen 

waar het welstandbeleid nog op van toepassing is. De kernen vallen daar niet onder. Dorpsbelangen 

Ruinerwold/Berghuizen wil de eigenaren/gebruikers van de in de kernen gesitueerde boerderijen  
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betrekken bij het streven naar  het behoud en/of versterken van de kwaliteit van deze bebouwing en 

de daarbij behorende erven. Het gaat hier om de boerderijen binnen de bebouwde kommen langs 

Haakswold, Boerpad, Dijkhuizen, Wolddijk, Dokter Larijweg en Oosteinde. In de betreffende kernen 

kunnen we dus niet alle, maar wel een aantal van de in hoofdstuk 3 genoemde doelen nastreven. 

 

Afb. Luchtfoto uit 1933, waaruit blijkt dat er toentertijd nog amper sprake was van komvorming. Alleen de 

Havelterweg en de Nieuwe Steeg (later Buddingerstraat) tekenden zich af in het oorspronkelijke binnendijkse 

gebied. Aan de zuidzijde ligt de Boersteeg (later Kerkweg) als verbindingsweg naar Broekhuizen en de Wijk  
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Hoofdstuk 5 Toekomst voor de bebouwing  
 
 
5.1 Inleiding 
De ontwikkelingen in de landbouw hebben gevolgen gehad en zullen gevolgen hebben voor niet 
alleen het boerenbedrijf maar ook voor de boerderijen. Een groot aantal boerderijen heeft inmiddels 
de agrarische functie verloren of zal dat in de toekomst nog gaan doen. In het dubbellint van 
Ruinerwold komen die functieveranderingen ook voor. Vaak hebben we te maken met een 
combinatie van wonen en werken in één gebouw. Daarmee blijven woongedeelte en 
bedrijfsgedeelte aan de buitenkant herkenbaar. En daar gaat het nu juist om: hoe kunnen we in 
boerderijen nieuwe functies onderbrengen zonder dat daarmee het herkenbare en karakteristieke 
van die boerderij verloren gaat? Maar ook bij het uitbreiden/verbouwen/nieuw bouwen van een 
agrarisch bedrijf of het realiseren van een geheel nieuwe woning of een nieuw bijgebouw is het goed 
om rekening te houden met de karakteristiek van landschap en bestaande bebouwing. In dit 
hoofdstuk maken we die karakteristiek zichtbaar en geven we aanbevelingen voor nieuwe ingrepen. 
 
5.2 Bestaande bebouwing - Karakteristieken Dubbellint Ruinerwold 
 

Kwaliteit van de huidige bebouwing aan het dubbellint 

Kwaliteit Omschrijving 

Structuur van de 
bebouwing 

Nokrichting evenwijdig aan de landschapsrichting. 

Doorzichten Zichtlijnen tussen bebouwing door naar het achterland. 

Boerderij van het 
hallehuistype 

Basisprincipe van het grootste deel van de aanwezige bebouwing is het 
hallehuistype. 

Aangebouwde 
ouderenwoning 

Meestal zijdelings aangebouwd. Komt vooral voor aan het oudste lint. 

Monumentale 
herenboerderij 

In Haakswold, veelal uitbundige architectuur. 

Bijgebouwen Op achtererf, donkere kleuren, materiaalgebruik en architectuur 
ondergeschikt aan hoofdgebouw. Veelal nog oorspronkelijke vorm. 

 
 
 

Toekomstige ontwikkelingen 

Activiteit Belangrijke aandachtspunten 

Agrarische 
bedrijfsuitbreidingen 

Nokrichting, zichtlijnen, kleur- en materiaalgebruik, positionering van 
schuren. 

Nieuwbouw van 
woningen 

Nokrichting, zichtlijnen, gevelinvullingen, kleur- en materiaalgebruik. 

Niet agrarische 
bedrijvigheid 

Voegen in landschaps- en bebouwingsbeeld, kwaliteit van de  
buitenruimte. 

Verbouwingen Uitwendige hoofdvorm behouden, hoe verder van de weg des te meer 
vrijheid. 
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Afb. Bebouwing en beplanting versterken het lint. 
 
5.2.1 Open en onbebouwd grasland tussen de twee linten 
Bij het dubbellint van Ruinerwold is er sprake van een ouder en een jonger bebouwingslint. Het 
noordelijke lint, dat een verspringend karakter heeft als gevolg van de vorderende ontginning, is het 
oudste lint waar zich ook de oudste vorm van bebouwing bevindt. Het zuidelijke, jongere lint  is meer 
rechtlijnig van karakter. Een belangrijk karakteristiek van het dubbellint is de open en onbebouwde 
ruimte tussen deze twee linten. Het gaat hier om een open grasland dat soms wordt onderbroken 
door bebouwing (zoals de grasdrogerij) of door enkele verbindingsassen. 
 
                  

 
Afb. Open ruimte tussen twee linten. Genomen vanaf de Madeweg in westelijke richting. 

 
5.2.2 Nok naar de weg gericht (al dan niet haaks op de weg) 
De structuur van de bebouwing aan het dubbellint kenmerkt zich door veelal dezelfde gevelrichting. 
Bebouwing aan het oudste lint is doorgaans naar het zuiden gericht, met de voorgevels naar de weg 
gericht. Door de natuurlijke gesteldheid van het gebied moesten boerderijen naast elkaar worden 
gebouwd in plaats van achter elkaar. Hierdoor is het lange lint van bebouwing ontstaan. Het 
zuidelijke lint is gevormd door bebouwing aan weerszijden van de weg, maar ook hier is de gevel 
doorgaans naar de weg gericht (al dan niet haaks op de weg).  
Bij een verdichte lintbebouwing zoals op sommige delen langs de Dokter Larijweg, is het zicht op het 
achterste deel van de boerderijen en het achtererf minder dan bij meer solitaire bebouwing, zoals 
langs Haakswold. Groen schermt het zicht op het achtererf af. 

 
 



18 
 

   
Afb. Bebouwingsstructuur dubbellint 

 
Afb. Structuren langs de Dokter Larijweg 
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5.2.3 Doorzichten naar het achterland 
Wie door het dubbellint van Ruinerwold rijdt, zal op veel plekken tussen de bebouwing door een 
weidse blik kunnen werpen naar het achterland. Deze zichtlijnen zorgen voor het landelijke 
karakter van het dubbellint. De zichtlijnen zijn er in het noordelijke lint aanzienlijk minder dan het 
zuidelijke lint, omdat hier de bebouwing van oorsprong al minder afstand tot elkaar heeft. Zonder 
de zichtlijnen naar het achterland zou het dubbellint een meer dorpser en ‘versteend’ karakter 
hebben, zoals bij Dijkhuizen het geval is. 
 
                   

Afb. Zichtlijnen naar het achterland  

 

5.2.4 Boerderijen van het Hallenhuistype 
Het basisprincipe van het grootste deel van de bebouwing aan het dubbellint, is het hallenhuis. 
Het hallenhuis is een verzamelnaam voor boerderijen met een driebeukige plattegrond. Dit houdt 
in dat de ruimte in de boerderij is verdeeld in drie lengtestroken. De oorspronkelijke, eenvoudige 
vorm van de hallenhuisboerderij komt aan het dubbellint niet meer voor, maar veel aanwezige 
boerderijen zijn wel vanuit dit type ontwikkeld. 
 

 
Afb. Boerderij van het hallenhuistype aan de Dokter Larijweg 
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Afb. Monumentale boerderij aan het Boerpad van het hallenhuistype 
 
 

 
Afb. kop-romp boerderij 

 
In aanleg zijn de meeste boerderijen aan het oudste lint 18e eeuws, maar deze zijn in de loop der 
tijd aangepast. Met name in het begin van de 19e eeuw - een periode van welvaart vanwege de 
boterhandel in Meppel - werden de voorhuizen vervangen waardoor kop-romp boerderijen zijn 
ontstaan. De ambachtelijke bouwstijl van baksteen, hout en riet heeft ervoor gezorgd dat de 
verschillende aanpassingen het aanzicht niet verstoord hebben. Dit veranderde vanaf de 
schaalvergroting in de jaren ’60 van de vorige eeuw. 
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Afb. Principe van een  boerderij van het hallenhuistype 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

5.2.5 Aangebouwde ouderenwoningen 
Een typerend kenmerk van het dubbellint Ruinerwold, zijn de zogenoemde ouderenwoningen. 
Deze komen vooral veel voor aan het oudste lint. Deze woningen werden meestal zijdelings 
tegen de oorspronkelijke voorgevel aangebouwd, waardoor als het ware twee voorgevels 
ontstonden. Het interessante aan deze aangebouwde woningen is dat ze vaak een unieke 
vormgeving hebben met een eigen architectuurstijl. 

 

 Afb. Aangebouwde ouderenwoningen 

 

 

5.2.6 Monumentale herenboerderijen 
In het zuidwesten van het dubbellint (tussen Ruinerwold en Meppel) bevindt zich Haakswold, een 
gebied met een aantal monumentale herenboerderijen die vooral architectonisch gezien bijzonder 
zijn te noemen. Dit is goed zichtbaar bij de aangebouwde voorhuizen . De panden staan op grote 
kavels en zijn daardoor op redelijke afstand van elkaar verwijderd. De zichtlijnen tussen de panden 
door naar het achterland zijn ook hier duidelijk aanwezig. 

 

 
 Afb. Monumentale herenboerderijen Haakswold 
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5.3 Wat maakt, volgens de klankbordgroep, de linten bijzonder ? 
 

 Ondanks de verschillen in de bouwperioden hebben de schuren de oorspronkelijke 
uitstraling (Saksisch) behouden. 

 Door veranderend gebruik en ontwikkelingen in de bouw zijn de voorhuizen  gaandeweg wel  
gewijzigd. 

 Er is nu een duidelijk verschil  tussen de voorhuizen onderling waar te nemen. 

 Vanaf de hoofdweg biedt het geheel een horizon aan boerderijen met een open, 
onbebouwde ruimte ervoor. Veel variatie in de bebouwing. 

 Er is veel groen. 

 Er zijn veel grote huizen. 

 De gesloten bebouwing biedt veiligheid. 

 De sociale structuren binnen de diverse clusters. 

 Er is veel bedrijvigheid. 

 Er is veel variatie in de bedrijvigheid. 
 
 
5.4 Ruimtelijke inpassing in het dubbellint – agrarische bedrijfsuitbreidingen  
De ontwikkelingen in de agrarische sector en de gevolgen daarvan voor het dubbellint zijn niet  
te voorkomen c.q. te keren. Grote agrarische veeteeltbedrijven zullen zich niet of amper meer 
vestigen in het dubbellint. Agrarische bedrijven kunnen als gevolg van uitbreiding en schaalvergroting  
een behoorlijke impact op het landschap hebben. Het is belangrijk dat er in  het dubbellint van 
Ruinerwold wordt nagedacht over een goede inpassing van agrarische bedrijfsgebouwen, zodat er zo 
min mogelijk inbreuk wordt gedaan op de beeldkwaliteit van het dubbellint.  

 
Als het gaat om agrarische bebouwing in het dubbellint, is het in eerste instantie belangrijk om 
rekening te houden met zichtlijnen. Het gaat hier vooral om de zichtlijnen tussen de bebouwing door 
naar het achterland. Deze zichtlijnen zijn zoals in hoofdstuk 4 is beschreven een typisch kenmerk van 
het dubbellint en is medebepalend voor het landelijke karakter van het gebied. Met de zichtlijnen 
kan rekening worden gehouden bij keuzes over positionering van een nieuwe stal of ander 
bijgebouw. Er kan dus bewust voor worden gekozen om de stal niet te plaatsen naast het 
hoofdgebouw, zodat de zichtlijn naar het achterland wordt behouden. Ook het plaatsen van de stal 
over dwars, waardoor de zichtlijn eveneens verdwijnt, kan worden vermeden. Het overdwars 
plaatsen van bebouwing past in geen geval binnen het dubbellint, omdat de oorspronkelijke 
bebouwing haaks op de weg  of evenwijdig aan de landschapsrichting is geplaatst.  

Als het mogelijk is, kan er dus voor gekozen worden om de stal te plaatsen in de lijn achter 
het hoofdgebouw. Hierdoor zal de zichtlijn naar het achterland grotendeels behouden 
blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Afb.  Impressie stal achter bestaande bebouwing 
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Afb. Vooraanzicht naar achter geplaatste stal 
 
 
Er kan dus voor gekozen worden om de stallen in de lengte achter het hoofdgebouw te plaatsen en 
door middel van kleurgebruik ervoor te zorgen dat de stal minder afbreuk doet aan het landschap, 
dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van donkere kleuren. Het gebouw zal hierdoor voor het oog 
minder uit de toon vallen, hetgeen de beeldkwaliteit ten goede komt. 
 

 
 

 
Afb. Onopvallend kleurgebruik agrarische bebouwing 

 

5.4.1 Aanbeveling 
Bij agrarische bebouwing is het allereerst belangrijk om te letten op positionering van de 
gebouwen. Als er bijvoorbeeld een mogelijkheid is om uitbreiding achter de lijn van de huidige 
bebouwing te plaatsen, dan heeft dat de voorkeur. Op deze manier blijven de zichtlijnen naar het 
achterland gespaard. Het over dwars plaatsen (dus parallel aan de weg) van grote stallen past niet 
bij de oorspronkelijke bebouwingsstructuur van het dubbellint. Dit wordt daarom ook afgeraden. 
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Vervolgens kan juist kleurgebruik ervoor zorgen dat nieuwe bebouwing niet uit de toon zal vallen. 
Het vermijden van felle kleuren kan al een groot verschil maken. Ook de verwijzing naar het 
verleden kan ervoor zorgen dat de nieuw in te passen bouwwerken passen bij de identiteit van het 
dubbellint. 

 
5.5 Ruimtelijke inpassing in het dubbellint – open gevallen locaties en nieuwbouw 

5.5.1 Nieuwbouw en bijgebouwen 
Het grootste deel van de aanwezige bebouwing in het dubbellint heeft een woonfunctie. Soms kan 
het zijn dat een vervallen woning wordt afgebroken, of dat een woning na bijvoorbeeld brand 
vervangen dient te worden. Het zou positief zijn als zoveel mogelijk nieuwbouw refereert aan het 
verleden van het gebied, zodat de identiteit van het dubbellint bewaard blijft. In deze paragraaf 
wordt ingegaan op nieuwbouw in het dubbellint, waarbij ook het plaatsen van nieuwe bijgebouwen 
wordt meegenomen. Bij het bouwen van nieuwe woningen en/of daarbij behorende bijgebouwen 
kan het zo zijn dat deze volledig naar de zin zijn van de initiatiefnemer, maar de aansluiting met het 
landschap en de bestaande bebouwing missen. Er kunnen gebouwen worden geplaatst die op 
zichzelf gezien voldoende kwaliteit hebben, maar de ‘ziel’ van het dubbellint missen. (Zie voor de 
betekenis  van ‘de ziel’ pagina 6) 
 
Bij het ontwerpen van woningen en/of daarbij behorende bijgebouwen, kan het zo zijn dat deze 
volledig naar de smaak is van de initiatiefnemer, maar niet past binnen de landschappelijke waarden 
van het dubbellint. Er kunnen bijvoorbeeld gebouwen worden geplaatst die de karakteristieke 
kenmerken , en dus de ‘ziel’, van het dubbellint missen. Het gaat er om dat dit zoveel mogelijk 
wordt vermeden en dat er goed nagedacht wordt bij het plaatsen van bepaalde gebouwen. 

 
Bij het plaatsen van woningen en/of bijgebouwen is het van belang dat eerst wordt nagedacht over 
de positie van het gebouw. Het beste zou zijn om een woning te plaatsen op de oorspronkelijke 
locatie van de vorige woning, met de voorgevel naar de weg gericht. Op deze manier blijft de 
bebouwingsstructuur van het dubbellint gelijk en  veranderen de zichtlijnen niet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. Bijgebouwen in traditionele stijl. 
 
Bij nieuwbouw van woningen is het goed te weten dat traditioneel in Drenthe de boerderijen van het 
hallehuistype zijn. Dit type wordt bepaald door het vrijstaande gebintwerk waar de kapconstructie op 
rust. Deze boerderijen hebben een laag aflopen dak en zijn voorzien van een achterbaander of een 
zijbaander. Later nam de hooiwinning toe, hetgeen een grotere opslagruimte vereiste. Vaak werd 
een hooischuur achter aan de boerderij vast gebouwd waardoor langgerekte boerderijen 
ontstonden. Het woon- en bedrijfsgedeelte vormde vanouds één geheel maar geleidelijk aan nam 
het woonhuis een belangrijke plaats in en werd het bedrijfsgedeelte gescheiden van het 
woongedeelte door een muur. 
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Een latere variant van het hallehuis is het krimpentype waarbij het voorhuis, het woongedeelte, 
smaller is dan het achtergelegen schuurgedeelte en daardoor hogere zijgevels kan krijgen (betere 
gebruiksfunctie vanwege meer stalruimte). Ook werden de boerderijen soms doorontwikkeld met 
een dwarsgeplaatst voorhuis. Bij nieuwbouw van woningen kan gebruik worden gemaakt van deze 
varianten. In Ruinerwold zijn veel varianten in hun oorspronkelijke bouwwijze nog te zien. 
 
Voor nieuwe bijgebouwen geldt net als voor de hoofdgebouwen dat deze met de nokrichting haaks 
op de weg of evenwijdig aan de landschapsrichting moeten worden geplaatst en dat de zichtlijnen 
zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. Dat wil zeggen; de doorkijkjes vanaf de openbare weg het 
landschap in. Dit laatste geldt met name voor de Dokter Larijweg waar weinig open ruimte tussen de 
naast elkaar gelegen erven is. Ook zouden deze bijgebouwen achter aan het hoofdgebouw kunnen 
worden gebouwd zodat het idee ontstaat van een aangebouwde hooischuur, kenmerkend voor de 
Drentse hallehuisboerderijen. Materiaal en kleurgebruik van de bijgebouwen kunnen gebruikt 
worden om de ondergeschiktheid ten opzichte van het hoofdgebouw te duiden. Bijvoorbeeld 
dakpannen op het woonhuis en riet op het schuurgedeelte. Die vergelijking kunnen we ook trekken 
bij de gevels. Van het voorhuis, waarin het woongedeelte is ondergebracht, zijn de gevels uit 
metselwerk opgetrokken. De wanden van de bijgebouwen bestaan doorgaans uit zwarte of 
donderbruine plankdelen.  

 
Afb. Voorbeelden van historische nieuwbouw in Ruinerwold 

 

Er moet wel ruimte blijven voor specifieke Ruinerwoldse of regionale ontwikkelingen. Het Chinees 
paviljoen aan Haakswold 10 was er nooit gekomen als de economische omstandigheden voor de 
boeren  aan Haakswold er niet toe hadden geleid dat die boeren de Koloniale Tentoonstelling van 
Parijs in 1924 hadden bezocht. De bijzondere bouwcultuur was dus het gevolg van specifieke 
Ruinerwoldse omstandigheden. 

 

5.5.1.1 Aanbevelingen 
Voor zowel nieuwe woningen als bijgebouwen geldt dat massa, vorm en hoogte passen binnen het 
historische lint. Dit kunnen zowel referenties naar de historische voorgangers zijn, als eigentijdse 
ontwerpen met respect voor de historische hoofdvorm. Bouwmaterialen als baksteen, hout en riet 
kunnen hiervoor de basis vormen. Om de ruimtelijke karakteristieken te respecteren is het van 
belang bij het plaatsen van bijgebouwen rekening te houden met zichtlijnen door deze niet volledig 
te onderbreken. Bijgebouwen zouden bijvoorbeeld in de vorm van een hooischuur aan het 
hoofdgebouw kunnen worden gebouwd, waardoor dus een aanbouw ontstaat. Om de 
bebouwingsstructuur van het dubbellint te waarborgen, kan een woning het best met de gevel 
gericht naar de weg geplaatst worden. Dit geldt overigens ook voor bijgebouwen. Woningen 
kunnen naar het verleden verwijzen door deze in de stijl van het hallenhuistype boerderij of de 
kop-romp boerderij te bouwen. 
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5.6. Ruimtelijke inpassing in het dubbellint –  niet agrarische bedrijvigheid  
Tijdens het overleg met de klankbordgroep zijn met betrekking tot dit onderwerp onderstaande 
opvattingen en gevoelens naar voren gekomen:  

 
 Bedrijvigheid moet mogen, maar wel op een verantwoorde manier. 

 

 Zoeken naar passende  alternatieve functies. 
 

 Bepaalde nieuwe  functies zullen niet alleen ingrijpende wijzigingen voor de bouwwerken 
met zich meebrengen, maar ook voor de erven, zoals stalling voor vrachtwagens en opslag, 
waarvoor het erf  ook moet worden aangepast met grote verharde oppervlakten met beton 
of asfalt. 
 

 Er zit spanning tussen de wens van een ondernemer, die wil laten zien dat hij er een bedrijf  
uitoefent en er zijn producten wil presenteren en anderzijds het collectieve streven om 
bepaalde activiteiten vanaf de weg af te schermen. 

 

 Wat is een passend bedrijf in dit gebied? Gevoelsmatig wordt een landgoedwinkel als 
zodanig ervaren. Het landschap wordt als medebepalende factor aangemerkt. Niet alleen het 
nieuwe gebruik van de bebouwing is bepalend, maar ook de uitstraling voor de omgeving, 
zoals omvang van de parkeervoorziening. Vooraf zouden deze elementen gewogen moeten 
worden in de beoordeling of bijvoorbeeld een tuincentrum of een Action-winkel wel of niet 
gelegaliseerd kan worden op een voormalig agrarisch perceel. 
 

 Hoe ga je om met bedrijven die voorwaardelijk gelegaliseerd zijn, maar het toelaatbare 
niveau van de activiteiten, vastgelegd in regelgeving, hebben bereikt of zelfs overschreden? 
Hoe worden omwonenden hierover geïnformeerd? 

 

 Het vestigen van een bedrijf in een vrijkomende boerderij biedt de mogelijkheid dat de 
relatief hoge investerings- en onderhoudskosten fiscaal verrekend kunnen worden. 

 
 
5.7 Ruimtelijke inpassing in het dubbellint – verbouwingen 
De bebouwing in het dubbellint bestaat voornamelijk uit gebouwen die functioneren of 
functioneerden als boerenbedrijf. Doordat meer en meer boerderijen de agrarische functie verliezen 
of hebben verloren wordt de woonfunctie vaak vergroot of wordt een andere functie toegevoegd. 
Ten gevolge van de functiewijziging vinden dikwijls interne verbouwingen plaats die een weerslag 
hebben op de buitenkant. Bij een verbouwing is het belangrijk dat de historische boerderij wordt 
gerespecteerd. De karakteristieken van de bouwwerken  en het erf moeten worden gehandhaafd of 
nagestreefd, waarbij voornamelijk het  voorhuis en de voorste delen van de gevels van het achterhuis 
van belang zijn. Hetzelfde geldt voor de naar de weg gerichte gevels van de bijgebouwen. 
De hoofdvorm dient te worden gehandhaafd. Het exterieur mag slechts op ingetogen wijze worden 
gewijzigd. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de baanderdeuren wanneer ze vervangen worden door glas 
niet worden voorzien van een roeden verdeling. Dit geldt ook voor de vervanging van bestaande 
kozijnen in het  voormalige bedrijfsdeel. In het oorspronkelijke woongedeelte zal de streekeigen 
roedeverdeling die past bij het type boerderij wederom worden toegepast bij vervanging van 
kozijnen. Bij het invoegen van een woonfunctie of een niet-agrarische bedrijfsfunctie in het 
voormalige agrarische bedrijfsgedeelte, is terughoudendheid met dakramen vereist. Splitsing van 
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boerderijen in meerdere woningen of wooneenheden moet mogelijk blijven. Ook bijgebouwen 
moeten voor bewoning geschikt en gelegaliseerd kunnen worden (dit is in strijd met het gemeentelijk 
beleid).  

Het typische gesloten (riet)dak wordt vaak door een veelheid aan dakramen en dakkapellen 
verstoord. Stelregel is dat het oorspronkelijke bedrijfsdeel van de boerderij zoveel mogelijk als 
zodanig herkenbaar blijft. 

 

   
Afb.  Realisatie van een woning in een bijgebouw Dokter Larijweg 100 
 
Dit houdt niet in dat geen eigentijds materiaal gebruik en  vormentaal  zou mogen worden gebruikt. 
Een goed ontwerp en goede materiaalkeuze zijn dan van groot belang. Van oudsher zijn de schuren 
donker van kleur en zijn ze vaak ook het oudste en meest oorspronkelijke gedeelte van de boerderij. 

 
Besef wel dat de boerderijen in het dubbellint niet allemaal in dezelfde tijd zijn gebouwd en er dus 
grote verschillen in bouwstijl en in uitstraling (sober of uitbundig) voorkomen. Het verdient 
aanbeveling dat er bij verbouw met de individuele kenmerken rekening wordt gehouden.  

 
5.8 Historische interieurelementen 
Minder relevant voor de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied, maar des te meer van 
cultuurhistorische waarde zijn de historische interieurelementen die herinneren aan het agrarische 
gebruik. Met name in de bloeiperiode van de 19e eeuw werden de boerderij-interieurs van rijk 
gedecoreerde tegeltableaus, bedsteewanden en plafonds voorzien. 
 

                        
Afb. Tegeltableau            Afb. Plafond 
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Afb. Bedsteewand 

 
 
5.9 Samenvatting 

Voor het behoud van de historische kenmerken die het dubbellint Ruinerwold te bieden heeft is het 
belangrijk om te weten dat er verschillende  aspecten zijn die meespelen bij een juiste inpassing. 
Het gaat hier met name om het materiaal- en kleurgebruik, de positionering en de daarmee 
samenhangende zichtlijnen, duurzaamheid en erfinrichting. Deze elementen vormen een soort 
basis. Het verdient aanbeveling dat daarmee rekening wordt gehouden bij alle ruimtelijke 
initiatieven, waardoor zoveel mogelijk de beeldkwaliteit van het Dubbellint Ruinerwold in stand 
wordt gehouden. 

 
Materiaal- en kleurgebruik 
In het dubbellint staan de nodige hallenhuisboerderijen en soms ook nog wel van het type kop- 
rompboerderijen. Het kenmerkende van deze typen is dat het materiaalgebruik vaak uit riet, hout 
en baksteen bestaat. Daarnaast is het kleurgebruik vaak sober van karakter en daarom is het van 
belang dat er bij nieuwbouw rekening wordt gehouden met het materiaal- en kleurgebruik. De 
nieuwbouw moet dan ook aansluiting vinden bij de traditionele bebouwing van het dubbellint. 
Tevens is dit een wens uit het beleid van de gemeente De Wolden. Nieuwe uit de toon vallende 
bouwwerken kunnen namelijk met hun afwijkende materiaal- en kleurgebruik het contrast tussen 
de traditionele bebouwing en de nieuwbouw dusdanig vergroten dat de historische kwaliteit van 
het dubbellint afneemt. 

 
Positionering en zichtlijnen 
De zichtlijnen tussen beide linten en naar het achterland toe zijn een heel belangrijk kenmerk voor 
het dubbellint. De bij de zichtlijn horende beplanting en slotenstructuur zorgt voor een bepaalde 
leesbaarheid van het landschap. Omdat deze combinatie zo kenmerkend is voor het dubbellint is 
het van belang om bij de positionering van bouwwerken rekening te houden met deze zichtlijnen. 
Het is van belang dat de realisatie van nieuwbouw haaks op de weg komt te staan. Daarnaast 
moeten eventuele bijgebouwen ook haaks op de weg of evenwijdig aan de landschapsrichting 
worden geplaatst. Dit kan ervoor zorgen dat doorkijken naar het achterland of tussen beide linten 
verdwijnen. Daarom zouden deze bijgebouwen eigenlijk in de lengte achter het hoofdgebouw 
geplaatst moeten worden. Dit zorgt ervoor dat belangrijke zichtlijnen open kunnen blijven.  
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5.10 Aanbevelingen  vanuit de beleving  van de klankbordgroep, tijdens de thema-avonden 
ingebracht, ten aanzien van de vraag wat er beter niet of beter wel kan in het dubbellint. 
 

 Leegstand moet worden voorkomen. 
 

 Hoe kunnen we hier oud worden? (levensbestendige woningen/buurt). 
 

 Voldoende aandacht voor alle leeftijden (voor jongeren en ouderen); hoe houden we ze 
hier? 

 

 Niet eenzelfde situatie als Orvelte (behouden en nastreven wat we hebben) maar schenk wel  
voldoende aandacht aan het uitgesproken agrarische karakter van Ruinerwold van weleer. 

 

 Voorgesteld wordt om de gedeelde  gevoelens  met betrekking tot wat als passend / niet 
passend wordt ervaren goed vast te leggen, zodat andere actoren daar rekening mee 
kunnen/moeten houden. Geef aan wat je waardeert.  Daarbij kunnen 5 passende en 5 niet-
passende voorbeelden worden benoemd en uitgewerkt. De uitkomsten moeten in het 
inspiratiedocument worden opgenomen. 

 

 Er kan een welstandsvisie worden uitgewerkt, waarin de bouwculturen (geen details) worden  
uitgewerkt. 

 

 Bij voorkeur  moet de  woonfunctie deel uitmaken van het gebruik. De gebruikers zouden 
moeten bijdragen aan de sociale functie (zie noot hieronder). 

 

 Hanteer het Deense principe: alles mag, mits je het maar beter maakt. 
 

 Ga niet op een minimale kwaliteitsvariant zitten, want daarmee boer je  niet vooruit. 
 

 Bekijk of er één of enkele lokale burgerleden  in de welstandscommissie opgenomen kunnen  
worden, die bij de beoordeling van plannen de gedeelde gevoelens van de lokale bevolking 
voor het voetlicht kunnen brengen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Woonfunctie 
Tijdens de bijeenkomsten van de klankbordgroep is gesproken over het gebruik van 
vrijkomende boerderijen. De discussie ging over de vraag of deze gebouwen al of niet 
uitsluitend een bedrijfsfunctie mogen hebben. Het werd duidelijk dat er belang gehecht 
wordt aan bewoners die meedoen in de samenleving en bijdragen aan de leefbaarheid 
van het gebied. Dat lukt minder met boerderijen waarin alleen een bedrijf gevestigd is. 
Een ruime meerderheid van de klankbordgroep gaf de voorkeur aan een combinatie 
tussen een bedrijfsmatige functie en een woonfunctie. 
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Hoofdstuk 6  Toekomst voor het landschap, de  
    openbare ruimte en de tuinen 
      
6.1 Inleiding 
Het dorp Ruinerwold en de dorpen eromheen hebben een unieke ontstaansgeschiedenis. Vanuit 
agrarische achtergrond, verrees vanaf 1600 de langgerekte bebouwing op zandruggen met land die 
loodrecht op de ontginnings as stonden. Belangrijke kenmerken van het dorp zijn de systematische 
ontstaansgeschiedenis aan de rand van het Drents Plateau. Het overgangsgebied bestond uit lage 
zandruggen met laagten die met veen waren opgevuld. 
De geschiedenis van het dubbellint willen we graag zichtbaar houden. Tegelijkertijd wil Ruinerwold 
geen ‘slaapdorp’ worden, maar zich blijven ontwikkelen met gebruikmaking van de cultuurhistorische 
kwaliteiten. Zie ook de doelstellingen. 
Volgens de bewoners heeft het dubbellint nog steeds de unieke structuur van bebouwing en 
landschap, maar bestaat de kans dat de bijzondere geschiedenis steeds minder voelbaar en zichtbaar 
wordt. Bijvoorbeeld door de aantasting van de karakteristieke lange en smalle ontginningspercelen 
tot aan de horizon, die bij uitstek kenmerkend zijn voor dit deel van Drenthe.  
De landschapstypen wegdorpenlandschap en veenontginningslandschap behoren tot dit landschap 
rond Ruinerwold. In dit hoofdstuk maken we die karakteristiek zichtbaar en geven we aanbevelingen 
voor nieuwe ingrepen. We richten ons hierbij vooral op de mogelijkheden, beleving van het 
landschap, de openbare ruimte als schakel tussen landschap en de tuinen bij bebouwing in het 
dubbellint.  
 

 
 Afb. Fraai zicht tussen de linten 
 
6.2 De natuurlijke gesteldheid 
De natuurlijke gesteldheid van het gebied destijds is de oorzaak dat men niet aan de huidige weg kon 
bouwen maar op de verderop gelegen zandrug. Omdat deze zandrug smal was moesten de 
boerderijen naast elkaar gebouwd worden in plaats van achter elkaar. Het ontginningssysteem en de 
snelle verdichting heeft geleid tot het bebouwingslint met de relatief smalle kavels. 
 
Omstreeks 1900 heeft het slagenlandschap de grootste dichtheid aan lijnvormige beplantingen en 
boselementen. Niet zo vreemd als je bedenkt dat in die tijd de mens gereedschap maakte waarmee 
het werk gemakkelijker en sneller ging. Het ligt voor de hand dat je dan je gereedschap maakt van 
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datgene wat in je buurt voorkomt. Van wilg, es, els, berk en linde bleek je goed gereedschap en 
gebruiksvoorwerpen te kunnen maken. Dit hout kreeg dan ook de naam geriefhout. Het is zacht hout 
dat zich gemakkelijk laat bewerken. Het harde hout, eiken, komen we tegen op erven of op een 
brink.  In het algemeen is eiken sterk en hard, maar toch redelijk makkelijk te bewerken. Het 
lokale  eiken wordt speciaal toegepast voor constructiehout (bouw of herstel van gebouwen) 
kozijnen, ramen en balken. 
 
6.2.1 De ruilverkaveling 
De aanvraag voor de ruilverkaveling werd in 1968 ingediend door de Drentse Christelijke Boeren- en 
Tuindersbond en door het Drents Landbouwgenootschap. Het ging vooral om tekortkomingen in de 
ontsluiting, de waterbeheersing en de verkaveling. In 1973 werd er een Landinrichtingscommissie 
geïnstalleerd. Deze bestond uit agrarische vertegenwoordigers en vertegenwoordigers van het 
waterschap en de gemeente. Een prachtig stukje natuurschoon, waar natuur en landbouw in goede 
harmonie zijn verenigd was de doelstelling. De besluitvorming daaromtrent kwam op gang na 1980, 
toen het streekplan Zuidwest-Drenthe was vastgesteld.  
Het ontwerpplan dat in 1987 werd gepubliceerd kreeg de goedkeuring van het provinciaal bestuur.  
 
Dankzij een geslaagd herinrichtingsplan dat in de jaren 90 gestalte heeft gekregen, heeft men 
rekening gehouden met het aspect dat ongeveer driekwart van het gebied wordt gevormd door een 
zogeheten 'slagenlandschap'. Het slagenlandschap wordt gekenmerkt door een opstrekkend patroon 
van 
lange en smalle kavels (lengte variërend van 1 tot 2 km, breedte 50 tot 80 m), loodrecht op de as van 
de nederzetting. De kavelgrenzen bestaan hoofdzakelijk uit sloten en greppels, waarvan de kanten 
deels zijn begroeid met zware beplantingen van els en andere boom- en struiksoorten. 
 
Het nieuwe landschap dat door de ruilverkaveling is ontstaat, vertoont in de meeste gevallen 
overeenkomsten met de oorspronkelijke verkaveling. Er is bij het ontwerp bewust uitgegaan van 
bestaande kwaliteiten, waardoor een versterking van de oude karakteristieken, zoals hakhoutbosjes 
en walbeplantingen plaatsvond. Je kunt stellen dat deze ruilverkaveling laat zien dat goede plannen 
waarin rekening wordt gehouden met gebiedskenmerken en historisch besef, bijdragen aan het 
behoud van een waardevol landschap. 
 

 
Afb. Uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de ruilverkaveling 
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Afb. landschap rond 1945 
 
 

 
Afb. Landschap rond 2015 
 
De bestaande elzensingels zijn grotendeels in eigendom van landeigenaren of agrariërs waarbij de 
cultuurhistorische waarden goed onder de aandacht moeten blijven. Deze landschapselementen 
vertellen immers het verhaal van de geschiedenis. Overige percelen zijn na de ruilverkaveling naar 
Staatsbosbeheer gegaan. De percelen liggen zeer versnipperd in de omgeving van Ruinerwold. Deze 
percelen zijn grotendeels ingeplant met zachte houtsoorten in de nattere delen en een meer eiken-
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bestand op de drogere delen. Op dit moment doet Staatsbosbeheer nog weinig aan het onderhoud 
om de simpele reden dat de houtbestanden nog relatief jong zijn; ongeveer 20 jaar. Het algemene 
onderhoudsbeeld dat Staatsbosbeheer zou kunnen toepassen voor lange termijn is behoud van 
eikenbomen met een heester begroeiing en een regime van afzetten; bijvoorbeeld om de 30 jaar 
voor de nattere delen. Om de beleving en de toegankelijkheid van het landschap beter te doen 
ervaren zouden er meer wandelroutes aangelegd kunnen worden. Hierover meer in hoofdstuk 7.   
 

 
 
6.2.2 De kwaliteiten in het landschap 
Om kwaliteit van landschap te bepalen, is het nodig om een landschap op zichzelf te bekijken, 
afgezet in de tijd. ‘Is er in de tijd goed omgesprongen met de aanwezige kenmerken?’ is de 
belangrijkste vraag. Het behoud van de landschapskwaliteit vraagt een gezamenlijke aanpak, waarin 
mensen samenwerken en weet hebben van elkaars kunnen. Met de klankbordgroep met als thema 
‘Landschapsinrichting en tuinen’ leveren we een bijdrage aan het vormen van een gedeeld beeld van 
landschapskwaliteit. Verschillen in wensen, beleving en waarden blijven natuurlijk altijd bestaan. Wat 
we geprobeerd hebben tijdens deze avond zijn potentiële kwaliteiten van het landschap 
bespreekbaar te maken. Zo kan er kennis worden uitgewisseld en een gemeenschappelijke visie op 
het landschap worden ontwikkeld, die leidt tot gezamenlijke uitvoering. Het behouden van de grote 
cultuurhistorische waarde en de hoge mate van herkenbaarheid van de oorspronkelijke structuren 
van het landschap staan hierbij voorop. Het slagenlandschap van de veenweidegebieden in 
Ruinerwold liggen op de laagste plekken in de provincie, waar in de benedenlopen van de beekdalen 
veen is ontstaan. Kenmerkend zijn de ontginningsassen, de langgerekte lintdorpen, waarvan het 
karakter en de sfeer grotendeels bepaald wordt door bebouwing en wegbeplanting en de grote open 
weidegebieden met de smalle, langgerekte verkaveling en slotenpatroon haaks op de ontginningsas. 
Sommige delen hebben door de kavelgrensbeplanting een min of meer besloten karakter. 

Het is de ambitie om de ruimtelijke identiteit van dit dubbellint te versterken en ontwikkelingen te 
stimuleren die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van het landschap. Het begrip 
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ruimtelijke kwaliteit kent geen scherpe definitie. Ruimtelijke kwaliteit gaat over de kwaliteit van de 
ruimte waarin we wonen, werken en recreëren. Het is de optelsom van de gebruikswaarde, de 
belevingswaarde en de toekomstwaarde. Wij vinden dat een omgeving een goede ruimtelijke 
kwaliteit heeft wanneer deze geschikt is voor mens, plant en dier. We bedoelen een omgeving die 
mooi is, waar mensen zich thuis voelen, waar de (cultuur) historie van de streek kan worden beleefd, 
waar lucht, bodem en water schoon zijn en waar huizen, bedrijven en wegen een logische plek 
kennen.  

 

Afb. Doorzicht tussen beplantingsstroken 

Ruimtelijke kwaliteit zit in het behouden en waar mogelijk versterken van de kwaliteiten, in het 
zorgvuldig gebruikmaken van de ruimte en in het waarborgen van de kwaliteit van het milieu en de 
leefomgeving. Samen met de klankbordgroep zijn de volgende kwaliteiten van het dubbellint 
benoemd: 

 rust, ruimte, natuur en landschap 

 oorspronkelijkheid (originaliteit, herkomst) 

 Ruinerwoldse maat (plezier, sfeer) 

 veiligheid 
 
De kwaliteiten dragen bij aan de samenhang, identiteit en herkenbaarheid van de omgeving. Omdat 
de benoemde kwaliteiten niet allemaal goed te duiden zijn als factoren, zijn  ze vertaald in 
gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde. Ruimte staat bijvoorbeeld voor de 
openheid van het landschap. Onder natuur verstaan we de biodiversiteit, streekeigen planten en 
dieren. 
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Kwaliteit van het Landschap 

Kwaliteiten Gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde 

Rust Stilte en duisternis. 

Ruimte De openheid van het wegdorpenlandschap en veen 

ontginningslandschap. 

Natuur Biodiversiteit, streekeigen planten en dieren. 

Landschap De lange, smalle ontginningspercelen met elzensingels. Hoofdzakelijk 

agrarische bestemming. 

Oorspronkelijkheid Boerderijen ontstonden op zandruggen rond 1600 met landerijen die 

loodrecht op de ontginnings-as stonden. 

Ruinerwoldse ziel Leefbaarheid vergroten. Alles mag, mits je het maar beter maakt. 

Veiligheid Veel variatie in de bebouwing, groen en de grootte van huizen en de 

beslotenheid van het dubbellint. 

 
Het belang 
Een open weidegebied met smalle verkaveling en het fijnmazige slotenpatroon met elzensingels. 
 
Het beleid 
Het beleid is gericht op het behouden en versterken van het open karakter en de smalle 
verkavelingsstructuur met de lijnvormige beplantingen en boselementen. 
 
6.3 Openbare ruimte 
De openbare ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Het is de fysieke plaats waar een 
groot deel van het publieke leven zich afspeelt. 
Deze openbare ruimte is er, als vanzelfsprekend, we maken er allemaal gebruik van. We rijden, 
fietsen, lopen van A naar B of maken een ommetje. We spelen, genieten en recreëren. We willen dan 
ook een goede openbare ruimte die aan de behoeftes van de Ruinerwoldse maatstaaf voldoet. Dan is 
het nodig om met een brede blik te kijken. Onder invloed van allerlei maatschappelijke, bestuurlijke, 
financiële, economische en klimatologische ontwikkelingen is de openbare ruimte voortdurend in 
beweging. Er wordt meer gevraagd dan een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, die nuttig 
en leuk is ingericht.  
 
In het kader van duurzaamheid is de gemeente ook op zoek naar betere en milieuvriendelijkere 
methoden van beheer en onderhoud. Ook de landelijke wetgeving speelt hierop in. Denk aan het 
verbieden van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Dit vraagt van overheden om op een 
andere manier naar het beheer en onderhoud van de openbare ruimte te kijken. Daarnaast 
verandert ook de maatschappij. Mensen zijn mondiger en willen bij bepaalde onderwerpen graag 
meepraten, meedenken of meedoen. Het begrip ‘participatiesamenleving’ speelt goed in op deze 
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ontwikkeling en is in Ruinerwold al lang niet meer vreemd. Al deze ontwikkelingen vragen om een 
nieuwe en verfrissende blik op alle aspecten van de openbare ruimte.  
Dit deel begint met de omschrijving van kaders en uitgangspunten die leidend zijn voor de visie. Ook 
is gekeken welke trends en ontwikkelingen zich nu en in de toekomst voordoen en welke opgaven er 
specifiek voor de openbare ruimte in Ruinerwold liggen. Een goed samenspel tussen al deze factoren 
is bepalend voor de kwaliteit in de openbare ruimte. 
 
6.3.1 Kenmerkend voor het dubbellint 
Het omringende landelijke gebied dringt door in het wegdorp, dat ook wel streekdorp wordt 
genoemd. Vanaf de hoofdweg is tussen de bebouwing door, het landelijk gebied steeds 
waarneembaar. Het silhouet is een langgerekte strook waarvan de massa wordt gevormd door een 
aaneenschakeling van forse boerderijen met erfbeplantingen en de dominerende wegbegeleidende 
beplanting. Deze bestaat uit opgaande bomen in een overigens vrij open landschap. 
 
6.3.2 Lucht tussen de kavels 
De relatie en de kracht van dit landschap zit in de beleving en de doorkijkjes naar het landschap. Het 
grondgebruik bestaat vooral uit grasland en melkveehouderij die het beeld bepaalt. Vrijwel alle 
woningen zijn vrijstaand. Tussen de woningen is veel ruimte, waardoor er zicht op het omringende 
landschap is. Het zicht op het landschap is in de jaren toegenomen. Door sloop of bij brand 
verwoeste boerderijen heeft men niet altijd op de exacte plaats terug gebouwd. Hierdoor heeft het 
lint nog steeds een ruime, luchtige structuur. 
 

 

Afb. Doorzicht op het landschap tussen Dokter Larijweg 43 en 44 

 
6.3.3 Verbondenheid 
De identiteit van de openbare ruimte wordt in hoge mate bepaald door de mate waarin mensen zich 
ermee verbonden voelen. De identiteit van de ruimte is niet alleen opgebouwd uit fysieke elementen 
zoals wegen, maar wordt ook beleefd en gedeeld. Mensen hebben verschillende relaties met hun 
omgeving. De één woont al zijn hele leven op een plek en deelt daar zijn familiegeschiedenis mee, de 
ander woont ergens nog maar kort en voelt misschien weinig verbinding met zijn omgeving. 
Recreanten hebben een tijdelijke verbondenheid met een gebied en ondernemers gebruiken de 
locatie als inkomstenbron. Wanneer mensen zich sterk verbonden voelen met een gebied, ongeacht 
vanuit welke positie, dan versterkt dit de identiteit van dit gebied. Dit raakt aan regionale trots en 
een gevoel van ‘thuis zijn’. Wanneer mensen zich in een omgeving goed kunnen oriënteren in tijd en 
ruimte, voelen zij zich over het algemeen meer verbonden met deze ruimte. Een belangrijke factor 
hierbij is de aan- of afwezigheid van verstoring. In hoeverre is sprake van onverstoorde en 
authentieke elementen, waar wegen, bermen, sloten en laanbeplantingen optimaal beleefd kunnen 
worden?  
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Tijdens de thema-avond kwam naar voren dat niet alle elementen even sterk aanwezig zijn en dat de 
beleving niet voldoende is. Zo zijn bij de aanleg van de wegverharding (Boerpad), de bermen, de 
sloten en de bermen die tevens de grens met particulier terrein vormden, veel veranderd.  
De Wolddijk (hoofdweg Meppel-Ruinen) is in 1855, als eerste weg in de toenmalige gemeente, 
verhard. Het Boerpad (toentertijd het gehele noordelijke lint) een bijna 11 kilometer lang looppad, 
ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een smalle weg over de voorerven van de boerderijen, 
beginnend bij de Ruinerdijk in het noordoosten en eindigend bij Haakswold in het zuidwesten. Het 
oude pad over de voorerven van het noordelijke bebouwingslint ten oosten van Ruinerwold werd in 
1924 verbreed en naderhand verhard en kreeg de naam Dokter Larijweg. Op 12 september 1924 
werd de weg feestelijk in gebruik genomen. Het westelijk deel van het Boerpad, nu nog steeds 
Boerpad geheten, is pas in 1970 verhard  en verbreed. 
 

 
Afb. het oude vonderpad, dat de boerderijen met elkaar verbond (foto: Stichting Historie van Ruinerwold) 

 
Op veel plaatsen is geen bermsloot meer aanwezig. De meeste bermsloten zijn gedempt. Op 
sommige plaatsen zijn nog glooiende overgangen waar een sloot liep zichtbaar. Het is niet exact na te 
gaan welke verhardingsbreedte de weg toen had. Naar alle waarschijnlijkheid is de breedte nu vele 
malen groter dan destijds het geval.  
 
Positief aan de Dokter Larijweg is dat de bebouwing in zijn geheel nog een onmiskenbare agrarische 
oorsprong heeft. De 1300 perenbomen uit 1924 in de berm langs de Dokter Larijweg hebben 
voortdurend aandacht van de gemeente; deze wegbeplanting is uniek en zal voortdurend door 
middel van verjonging  in stand worden gehouden. De snoeibrigade onderhoudt de vruchtbomen op 
particuliere erven.  
Op de eerste zaterdag van oktober vindt de jaarlijkse verkoop van de peren langs de Dokter Larijweg 
plaats. Daarnaast worden op die dagen op verschillende locaties activiteiten georganiseerd, die 
eveneens op een ruime publieke belangstelling kunnen rekenen. 
 

 
Afb. Perenbomenwandeltocht  
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6.3.4 Duurzaam onderhoud 
Het is zaak om continu de leefbaarheid langs het dubbellint te waarborgen. Het is een gemeentelijke 
opgave, maar echte actie komt lokaal tot stand. De burgers en bedrijven kunnen een bijdrage leveren 
aan een duurzame leefwijze. Duurzaam onderhoud is veelomvattend en vraagt juist daarom om het 
maken van duidelijke en doordachte keuzes. Bij duurzaamheid is er sprake van een evenwicht tussen 
ecologische, economische en sociale belangen. Om verantwoorde keuzes te kunnen maken moet er 
integraal aangepakt en nagedacht worden. Naast een verkeerskundige en civieltechnisch kundige 
moet ook een stedenbouwer, een landschapsontwerper en een deskundige op het gebied van 
duurzaamheid bij het beheer betrokken zijn. Maar belangrijker nog, is een duidelijke rol van 
bewoners en ondernemers die (mede) toezicht houden en ontwikkelingen signaleren. Zo maak je een 
kwaliteitsteam en toets je op beeldkwaliteit, beheerbaarheid en dus duurzaamheid. 
 

 
Afb. Zicht vanaf Oosteinde 10 op het binnendijkse gebied 
 
6.3.5 Binnendijkse gebied 
De achterzijden van de boerenerven, gelegen in het binnendijkse gebied, zijn ook vanaf het aan de 
achterzijde liggende lint zichtbaar. ‘Verrommeling’ van het gebied zal afbreuk doen aan de visuele 
kwaliteit van het geheel en zou moeten worden voorkomen. Dit kan onder andere door rekening te 
houden met de  locaties, de omvang en de hoogte van de opslagvoorzieningen voor het voer 
(kuilvoer, hooi- en strobalen), opslag van overige materialen en met de bouwkundige kwaliteit van 
paardenboxen en schuilvoorzieningen. Naast de primaire verantwoordelijkheid van de 
eigenaren/gebruikers ligt hier ook een regelende en handhavende functie voor de lokale overheid. 

 
Afb. Verrommeling door schuilstallen 
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Kwaliteit van de openbare ruimte 

Kwaliteiten Gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde 

(fruit) Bomen Laanbeplanting zeer waardevol en in goede conditie. 

Heesters en hagen Minimaal van toepassing. Een aanzet naar elzensingels in relatie tot   
het landschap zou een waardevolle aanvulling kunnen zijn. 

Bermen Overwegend functionele grasbermen. Deze zouden meer natuurlijk 
karakter mogen hebben. Meer streekeigen kruidachtige planten laten 
ontwikkelen.  

Watergangen Kunstmatig lijnvormig watervoerende gang. Patroon behouden en 
natuurlijke eigenschappen versterken.  

Verharding Langs alle wegen van het dubbellint sluit de breedte van het 'profiel 
van berm tot berm' goed aan op het karakter en de functie van deze 
straten.  Met een asfaltonderzoek is vast te stellen of de kwaliteit nog 
voldoet aan de vraag. Een overlaag kan de levensduur van bestaande 
asfaltverhardingen aanmerkelijk verlengen. Weg mag echter niet 
hoger in het terrein komen te liggen. 

Straatmeubilair Zie hoofdstuk 7. 

Straatreiniging Gesloten verharding, zoals asfalt kan volstaan met preventief 
onderhoud. Door een goed veegbeheer vermindert het organisch 
materiaal dat zich ophoopt op verhardingen. 
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6.4 Tuinen 
De zaterdag was de drukste dag van de week, want dan moest er geschrobd en geharkt worden, 
ramen moesten gelapt worden en koper gepoetst. Zaterdag was ook de dag van de wekelijkse 
persoonlijke wasbeurt, om voor de zondag alles netjes te hebben.  
Door aanpassingen aan de moderne levenseisen en verbouwingen tot woonboerderij is er veel 
veranderd. Vroeger vormden boerderij en het boerenerf een harmonisch geheel, vooral gebaseerd 
op doelmatigheid. De moestuin en de boomgaard hadden een functioneel en sober karakter. De boer 
en zijn gezin moesten werken voor de eerste levensbehoeften. Zij gingen daarvoor niet naar de 
winkel, maar moesten op het erf voldoende laten groeien en bloeien om het gezin het hele jaar door 
in leven te houden. De moestuin en de boomgaard lagen veelal naast de boerderij, maar in situaties 
met zeer smalle verkaveling ook wel voor de boerderij. Een bijkomend voordeel van de goed in het 
zicht zijnde boomgaard was dat het jongvee makkelijk in de gaten kon worden gehouden. Zo deed de 
boomgaard vaak dubbel dienst als kalverweitje en het jongvee stond in de boomgaard lekker beschut 
tegen zon of regen. 
 
De moestuin vormde een overzichtelijk geheel, waarbij de groenten waren verdeeld in rijen en 
bedden. Vanouds werden er voornamelijk kool, erwten en bonen geteeld. Aardappelen kwamen pas 
tegen het einde van de 18e eeuw. Als omheining van de moestuin werden maar zelden hagen 
gebruikt. Men plantte veelal bessenstruiken en rabarberplanten. De bloementuin of siertuin had een 
veel minder functioneel karakter als hij er al was. De verzorging en het onderhoud dienden niet al te 
veel tijd te kosten. De opzet was vaak ordelijk en simpel. Soorten uit die tijd waren dahlia`s, 
goudsbloemen, lupinen en duizendschoon.  

 
Afb. Boerentuin met gazon en brede bloemenborders (Boerpad 2, 1970) 
 
Met de bouw van de grote en voorname boerderijen op Haakswold in de periode vanaf 1860 speelde 
het uiterlijk vertoon wel degelijk een rol. Huis en landschap moesten op elkaar aansluiten. Rond de 
boerderij werden grote siertuinen aangelegd met bijzondere bomen en struiken. Hierbij valt te 
denken aan solitaire beukenbomen, rododendrons en kronkelende wandelpaadjes langs 
bloemenperken. Restanten hiervan zijn heden ten dage nog zichtbaar. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan grote beuken bij de boerderijen Haakswold nummer 29, 27 en 17/19. 
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Afb. Haakswold 29 
 

 
Afb. Haakswold 17 
 
Kenmerkend voor het boerenbedrijf was dat er geleefd en gewerkt werd binnen een beperkte 
ruimte. Van oudsher bestaat er daarom een duidelijke tweedeling op het erf. Daarin kreeg de vrouw 
de verantwoordelijkheid over het woongedeelte en het omliggende terrein met de moestuin en de 
boomgaard. De man kreeg de verantwoordelijkheid voor de dieren, machines en de 
bedrijfsgebouwen. De opbouw van het erf is via deze indeling goed te verklaren. De opzet is enorm 
praktisch en het voorkomt dat er sprake is van twee kapiteins op één schip. In dagelijks taalgebruik 
spreken we vaak van ‘voor’ en ‘achter’. Als je dit principe door het tekenen van een lijn over het erf 
zou willen visualiseren is de functionele scheiding tussen wonen en werken goed zichtbaar. 
 
Deze indelingen ‘voor’ en ‘achter’ spelen een belangrijke rol in relatie tot 
het landschap en de openbare ruimte. Daarbij speelt de ligging van de 
boerderij ten opzichte van de weg in dit geval een zeer belangrijke rol. 
Alle boerderijen liggen met de voorkant (kopgevel) naar de weg toe. De 
relatie tussen openbare ruimte en moestuin, boomgaard en siertuin is 
zeer sterk.  
De relatie tussen de achterkant met het omliggende landschap ligt 
eenvoudiger. Simpelweg doordat dit deel van het erf minder zichtbaar is 
vanaf de openbare weg. We hebben aan deze zijde vaak te maken met 
minder fraaie bedrijfselementen die door gebruik van plantmateriaal 
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(liefst uit de directe omgeving) vrij eenvoudig aan het zicht zijn te onttrekken. De 
overgangsgebieden, beide zijkanten, zouden logisch en praktisch ingevuld moeten worden. Er loopt 
nu eenmaal een oprit naar het huis of de schuur. Door het toekennen van deze gebruikersvormen op 
het erf hebben we het basispatroon voor de boerderij geschetst.  
 
De moeilijkheid zit hem in het verstrijken van de tijd, oorspronkelijke vormen en functies kunnen 
verloren gaan. De meeste boerderijen langs het dubbellint hebben een woonbestemming gekregen 
en deze evolutie kwam onder invloed van de veranderende tijdsgeest.  
Het leven van het gezin werd onomkeerbaar veranderd en het boerenerf kreeg een nieuw gezicht. 
Het gaat hier om een interessant hedendaags proces dat met respect voor de oude cultuurhistorie 
waarden prachtige plaatjes kan opleveren. De oude principes laten zich uitstekend gebruiken om op 
een positieve manier met de identiteit van een tuin om te gaan.

 
Afb. Functionele indeling van het erf 
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Kwaliteit van tuinen aan het Dubbellint 

Kwaliteiten Gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde 

Zicht Hiermee bedoelen we het zicht vanaf de openbare weg naar het 
landschap, dus langs de boerderij of stal, het zicht op de voortuin en 
het zicht op de (voorgevel) boerderij.  

Voortuin Het moet een nostalgische sfeer geven met aandacht voor de historie 
van het pand en zijn voormalige functie. 

Moestuin Op ieder boerenerf hoort een moes- of siertuin.  

Boomgaard  Op ieder boerenerf hoort een boomgaard. 

Verharding Kies zorgvuldig de juiste bestrating binnen de functie van de tuin. 

Overgang tussen voor en 
achter 

Regel 1; hou zicht op het achterliggende landschap. Maak een juiste 
keuze door het te betrekken bij ‘voor’ of ‘achter’. Geef het dan ook 
de bijbehorende functie. 

Achter  Ruimte voor bedrijfselementen. Zorg voor aansluiting in het 
landschap met streekeigen plantmateriaal. 

Plantmateriaal  Moet in stijl of functie zijn van de plek op het boerenerf. Planten 
maken de relatie tot functie sterk en duidelijk. 
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Hoofdstuk 7  Gezamenlijke ambities 
 
 
7.1 Inleiding 
De bewoners van de  boerderijen hebben in eerste instantie individuele belangen ten aanzien van 
het pand, hun erf en het aansluitende landschap. Bouwkundige kwaliteit, eigentijds woongenot,   
bedrijfsmatige toepassing,  lage woonkosten, onderhoudsarme bouwmaterialen, afscherming van 
tuinen en gevels en alternatieve energiebronnen zijn voorbeelden van thema’s die primair vanuit 
individueel belang worden benaderd.  
Maar deze individuele belangen kunnen de kenmerkende karakters van het gebied aantasten; niet 
alleen van hun eigen pand of erf, maar ook van het geheel.  Vaak zijn hier wel passende oplossingen 
voor, opgenomen in dit inspiratiedocument.   
Tijdens de themabijeenkomsten met de klankbordgroep is duidelijk geworden dat ook het collectieve 
belang een belangrijke rol speelt voor de bewoners. De bewoners zijn trots op hun omgeving en 
hebben dat meermalen kenbaar gemaakt aan de verschillende overheden. Ze willen op een 
verantwoorde wijze omgaan met hun eigendommen en gezamenlijke belangen nastreven of 
ondersteunen. 
Zonder hierover uitputtend te willen schrijven volgen hierna enkele voorbeelden. 
 
7.2 Recreatie en toerisme 
De bebouwing, de erven en het aansluitende landschap, waaronder de perenbomen langs de Dokter 
Larijweg hebben een grote aantrekkingskracht op toeristen en dagjesmensen. De afgelopen decennia 
hebben lokale ondernemers hier op ingespeeld en zijn er campings, bed en breakfast bedrijven, en 
een hotel  opgericht. Museumboerderij De Karstenhoeve brengt de boerencultuur tot uiting. De 
Drentse Koe, speelboerderij en de Forelvijver en minicamping Woldstek trekken jaarlijks vele 
duizenden bezoekers. De boerderijen in het dubbellint hebben veelal hun oorspronkelijke functie 
verloren. Recreatie en toerisme bieden nieuwe economische kansen. Deze dienen echter wel 
gebaseerd te zijn op kwaliteit van accommodaties en omgeving. 
Voorts verdient het aanbeveling om het gebied  van het dubbellint goed te ontsluiten door 
bestaande en nog te ontwikkelen wandel- en fietsroutes, terwijl ook voldoende  faciliteiten voor deze  
doelgroepen in de openbare ruimte worden gerealiseerd, zoals zit- en picknickbanken.  
Met het  beleidsplan Recreatie en Toerisme De Wolden  wordt De Wolden op de kaart gezet als een 
aantrekkelijk gebied dat onderdeel uitmaakt van de grotere toeristische regio (Zuidwest) Drenthe en 
Noord-Overijssel. Het cultuurhistorisch erfgoed is een belangrijk onderdeel binnen de promotie. De 
promotie sluit zoveel mogelijk aan bij de uitstraling en instrumenten van toeristische merken als 
Drenthe, het Nationaal Park Dwingelerveld en het Reestdal.   
Op de website www.erfgoed-dewolden.nl zijn de kerk te Blijdenstein en het dubbellint opgenomen 
en deze zijn tevens vermeld in een toeristische erfgoedbrochure. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. Museumboerderij De Karstenhoeve 

http://www.erfgoed-dewolden.nl/
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7.3 Perenpluk 
De  veiling van de peren langs de Dokter Larijweg, op de eerste zaterdag in oktober,  trekt veel  
bezoekers uit het hele land. De laatste jaren wordt hier steeds meer van geprofiteerd door groepen 
van aanwonenden, die per cluster activiteiten organiseren die passen binnen ‘de Perenpluk’.  
De boerderijen langs de Dokter Larijweg worden hierdoor prachtig voor het voetlicht gebracht, 
hetgeen bijzonder wordt gewaardeerd door de bezoekers. Verdere uitbreiding van dergelijke 
activiteiten in de toekomst wordt aanbevolen. 
 
 

 
Afb. Het schudden van de gekochte peren 
 
 
7.4 Uitstraling en waardebehoud 
Er is een duidelijke samenhang van de bebouwing in het dubbellint; het is een bebouwingsgebied 
waar mensen zich blijkbaar graag willen vestigen. De panden zijn goed ontsloten door middel van 
verharde wegen en de ligging ten opzichte van de verschillende voorzieningen in dorp of stad is 
prima. Wanneer het onderhoudsniveau en het herstel van de kenmerkende karakters  van alle 
boerderijen zich doorzet, wordt de aantrekkingskracht om er zich te willen vestigen ook groter. Dat 
zal uiteraard ook gunstige gevolgen hebben voor het waardebehoud. 
 
7.5 Verkeersveiligheid en parkeren 
Het plangebied wordt primair ontsloten richting Meppel, Oosteinde (Weerwille) en Ruinen. De 
verbinding vanuit Ruinen richting Meppel vormt de belangrijkste oost-westverbinding door het 
plangebied. Deze weg kent een heldere structuur en is duidelijk met betrekking tot snelheid. Binnen 
het plangebied zijn beperkte parkeervoorzieningen. Parkeren moet grotendeels plaats vinden op 
eigen terrein. Tijdens de themabijeenkomst met de klankbordgroep is duidelijk naar voren gekomen 
dat parkeren aandacht verdient. Structureel parkeren van vervoersmiddelen in bermen en 
voortuinen is een aantasting van de ruimtelijke kwaliteit. Binnen de kwaliteiten van openbare ruimte 
en de tuinen zijn er ruim voldoende mogelijkheden om vervoersmiddelen ordelijk te parkeren.  
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De uitgesproken wens is dat er zoveel mogelijk uit het zicht geparkeerd moet worden. Zo 
respecteren we de groene, landschappelijke omgeving van het dubbellint en creëren we een 
aangenaam woon/werkklimaat voor aanwonenden, recreanten, ondernemers en hun werknemers. 
 
7.6 Duurzaamheid 
We willen hier niet op alle voorbeelden van duurzame toepassing van middelen en materialen 
ingaan. Eeuwenlang hebben de eigenaren al sobere, maar degelijke materialen gebruikt, waardoor 
verspilling werd voorkomen. In de huidige tijd staan toepassingen voor de opwekking van  wind- en 
zonne-energie op oude boerderijen en op erven ter discussie. De klankbordgroep vindt dat deze 
middelen wel mogen worden toegepast, maar niet op plaatsen waar deze visueel storend zijn. Er zijn 
passende alternatieven en alternatieve locaties, die elders in dit document staan benoemd. Zie 
bijlage D, duurzame energie toepassingen. 
 
7.7 Digitale ontsluiting 
De kwaliteit van wonen in het dubbellint neemt toe wanneer het gebied goed digitaal ontsloten is. 
Uiteraard is dat ook van belang voor bedrijven die in het gebied zijn gevestigd of zich daar willen 
vestigen. Collectieve acties om deze ontsluiting te bewerkstelligen, worden ondersteund. 
 
7.8 Leefbaarheid 
Onder meer de leden van de klankbordgroep hebben aangegeven dat er nog verschillende systemen 
aanwezig zijn, waarmee wordt nagestreefd om het gebied aantrekkelijk en geschikt te maken om er 
aangenaam te wonen. Als voorbeelden worden genoemd: de lintbebouwing geeft een bepaalde 
mate van veiligheid/geborgenheid, de aanwezigheid van dorpsbelangen en buurtschappen, diverse 
sport-, cultuur- en winkelvoorzieningen binnen redelijke afstand, lokale en regionale 
werkgelegenheid en een aantrekkelijke woon- en recreatieomgeving. 

Afb. Rustbanken voor toeristen en recreanten 
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Hoofdstuk 8  Betrokken actoren  
 

8. 1 Inleiding 
In dit hoofdstuk benoemen we de actoren die betrokken kunnen worden bij het proces, met een 
focus op ontwikkeling en beheer/behoud. Een actor is een speler in het veld met een specifieke- 
inbreng, kennis, vaardigheden, invloed. Actoren kunnen meerdere functies vervullen en functies 
kunnen door meerdere partijen worden ingevuld.  
 
8.2 De welstandscommissie 
De welstandscommissie toetst uw plannen aan de criteria die genoemd worden in de welstandsnota. 
Deze commissie beoordeeld naar de kwaliteit van een ontwerp, de gekozen materialen en hoe een 
gebouw eruitziet en in de omgeving past. 
De omgevingsvergunningen in de gemeente De Wolden worden getoetst aan redelijke eisen van 
welstand door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie, ondergebracht bij Libau: 
adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit. Grote delen van de gemeente zijn welstandsvrij maar 
voor het gebied, behorende tot het dubbellint van Ruinerwold, geldt een welstandsregime. Zoals 
gezegd beoordeelt een commissie van deskundigen het uiterlijk van bouwplannen. Daarbij wordt het 
particulier belang, het ingediende bouwplan, getoetst aan het door de gemeenteraad vastgestelde 
beleid, de welstandsnota. Het inspiratiedocument voegt een extra laag toe aan het algemeen belang, 
namelijk het belang van het dubbellint vanuit het standpunt van de bewoners. Om dit belang goed 
mee te kunnen laten wegen in de advisering van de commissie van deskundigen is het wenselijk om 
een burgerlid aan de commissie toe te voegen. Het burgerlid hoeft geen deskundige te zijn op het 
gebied van architectuur maar moet wel belangstelling of affiniteit met het thema hebben en moet 
woonachtig zijn in het dubbellint.   
 
8.3 De overige spelers in het veld 
Overige actoren, belanghebbenden of stakeholders zijn personen of organisaties die invloed 
ondervinden of zelf invloed kunnen uitoefenen op een specifieke organisatie, een besluit, een 
nieuw product of een project.  
 
De bewoners 

 Oosteinde 

 Wolddijk 

 Dijkhuizen 

 Haakswold 

 Boerpad 

 Dokter Larijweg 
 

De gemeente 

 Gemeente Wolden, Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde 
 

De provincie 

 Provincie Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen 
 
Welstandstoezicht    

 Welstandscommissie, p/a Libau, Hoge der A 5, 9712 AC Groningen 
 
 
 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Veenendaal/301729/301729_1.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie
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Kamer van koophandel en fabrieken 

 Van Schaikweg 94, 7811 KL Emmen  

 Govert Flinckstraat 1, 8021 ET Zwolle  
 

Architecten en bouwadviesburo’s 
 
Landschaparchitecten en hoveniers 
 
Notarissen 
 
Makelaars 

 
Dorpsbelangen  

 Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen 

 Belangenvereniging Oosteinde 
 
Recreatieschap Drenthe 

 Recreatieschap Drenthe, Brink 4B, 7981 BZ Diever 
 

Marketing Drenthe 

 Marketing Drenthe, Brink 8, 9401 HS ASSEN 
 
Tip- Ruinerwold 

 TIP-kantoor, Dokter Larijweg 22, 7961 NL Ruinerwold 
 
LTO 

 LTO Noord, Zwartewaterallee 14, 8031 DX Zwolle 
 
Werkgroep perenpluk 

 p/a museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larijweg 21, 7961 NL Ruinerwold 
 
Steunpunt Erfgoed Drenthe; 

 Postbus 83, 9400 AB Assen 
 
Stichting Nationaal Restauratiefonds 

 Westerdorpsstraat 68, 3971 AZ Hoevelaken 
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Hoofdstuk 9 Belangrijke wet- en regelgeving 

 
9.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk gaan we kort in op de huidige, relevante wet- en regelgeving. Wetgeving verandert 
regelmatig.  
Het kan zijn dat op het moment dat u dit hoofdstuk leest de wetgeving na het drukken van deze 
brochure is gewijzigd. In de bijlage ‘E wet- en regelgeving’ wordt dieper op de materie ingegaan. 
 
9.2 Rijksbeleid 
 
Visie erfgoed en ruimte 
Het kabinet richt zich op een selectief aantal gebieden en ruimtelijke opgaven. Het kabinet heeft vijf 
prioriteiten benoemd voor het gebiedsgericht erfgoedbeleid: 
Werelderfgoed: tonen van een tijdperk. 
Eigenheid en veiligheid: zee, kust en rivieren.  
Herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave, focus op groei en krimp.  
Wederopbouw: tonen van een tijdperk.    
Levend landschap: synergie tussen erfgoed, economie, ecologie.    

              

9.3 Provinciaal beleid 

 
Cultuurnota Oude Wereld, Nieuwe Mindset 
Drenthe heeft een grote schat, een cultuurhistorische rijkdom, en de provincie heeft tot taak deze 
schat te bewaren. Maar bewaren betekent niet stilstand. Integendeel: er ligt een boeiende opgave 
om erfgoed verder te ontwikkelen, te etaleren en te benutten. In deze cultuurnota geeft de provincie 
aan hoe het cultuurbeleid in de jaren 2013-2016 verder ontwikkeld wordt. 

Cultuurnota 2017-2020: De verbeelding van Drenthe 
Het college van gedeputeerde staten heeft onlangs de Cultuurnota ‘De verbeelding van Drenthe’ 
vastgesteld. (situatie november 2016)  Naar verwachting zal deze aan provinciale staten voorgelegd 
worden ter besluitvorming, zodat de inwerkingtreding op 1 januari 2017 kan plaatsvinden. 

Cultuurhistorisch Kompas 
De historische waarden van Drenthe zijn in belangrijke mate bepalend voor de identiteit en de 
ruimtelijke kwaliteit van Drenthe. Met deze nota wil de provincie duidelijk maken wat ze vooraf op 
het gebied van cultuurhistorie in Drenthe wil bereiken.  
 
9.4 Gemeentelijk beleid 

 
Het huidige gemeentelijk beleid voor onder andere  het dubbellint Ruinerwold is vastgelegd in: 
 
Structuurvisie 2010-2030 
De gemeenteraad van De Wolden legt het ruimtelijk beleid tot 2030 vast in een structuurvisie. De 
gemeente De Wolden kiest ervoor om een plattelandsgemeente te blijven, met het aanwezige 
landschap als drager voor nieuwe ontwikkelingen waar incidenteel mogelijkheden zijn voor 
woningbouw volgens het concept van ‘landschappelijk bouwen’.  
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Beheersverordening Buitengebied 
Nagenoeg het gehele dubbellint ligt in de bestemming ‘agrarisch gebied’. Binnen deze 
gebiedsbestemming is de hoofdfunctie agrarisch gebruik.  Ondergeschikt aan de agrarische functie 
zijn behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden 
van de gronden.  
 
Beheersverordening Ruinerwold 
De beheersverordening heeft betrekking op de bebouwde kom van Ruinerwold. De woonfunctie is 
voor het grootste deel van de bebouwing in Ruinerwold bepalend.  
 
Bestemmingsplan Kleine Kernen Noord 
In dit bestemmingsplan zijn de juridisch-planologische regelingen opgenomen van de kernen Ansen, 
Echten, Oosteinde, Berghuizen en Koekangerveld. Het bestemmingsplan is in hoofdlijnen 
consoliderend  van aard. Dat wil zeggen dat het in beginsel is gericht op het regelen van de 
bestaande functies in het plangebied.  
 
Bestemmingsplan Speel- en IJsboerderij De Drentse Koe 
Ten behoeve van het uitbreiden van het recreatiebedrijf aan de Wolddijk 23 in Ruinerwold is een 
nieuw bestemmingsplan ontwikkeld. Het plan gebied geeft ruimte aan agrarisch en dagrecreatief 
gebruik.  
 
LOK (landschappelijk ontwikkelingskader) 
Uit de gemeentelijke structuurvisie blijkt dat het landschap één van de belangrijkste kwaliteiten is 
van de gemeente De Wolden. Het LOK biedt vanuit het landschap richtlijnen voor nieuwe 
ontwikkelingen.  
 
Facetbestemmingsplan Bedrijvigheid Buitengebied (VAB-beleid) 
In 2007 is er onderzoek uitgevoerd (rapport Van Werven) naar de ruimtebehoefte van lokale 
ondernemers in De Wolden. Uit dit onderzoek blijkt dat er een aanzienlijke vraag naar 
bedrijfslocaties bestaat. Om te komen tot een uniform afwegingskader is er beleid voor Vrijkomende 
Agrarische Bebouwing (VAB) opgesteld. Dit beleid is vertaald in een facetbestemmingsplan. 
 
Ruimte-voor -Ruimte Regeling 
De ruimte-voor-ruimte regeling heeft als doel de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied te 
verbeteren. De afbraak van landschap ontsierende agrarische bedrijfsgebouwen wordt door middel 
van deze regeling gecompenseerd met een woning.  
 
Welstandsnota 
De welstandsnota is op 27 november 2003 vastgesteld door de gemeenteraad. Bij de laatste wijziging 
van de nota in december 2012 is een zeer groot deel van de gemeente welstandsvrij verklaard. Voor 
het gebied dat het dubbellint van Ruinerwold omvat geldt nog wel welstand. 

 
Archeologische beleidskaart 
Op 26 januari 2012 is door de gemeenteraad de archeologische beleidskaart voor de gemeente De 
Wolden vastgesteld. Het eerste en belangrijkste doel is om ten behoeve van toekomstige 
planvorming en planuitvoering inzicht te verschaffen in de aanwezigheid en het karakter van de 
archeologische resten binnen het grondgebied van de gemeente. De tweede doelstelling is het 
formuleren van archeologisch beleid. Dat beleid wordt in de bestemmingsplannen geconcretiseerd. 
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Cultuurhistorische waardenkaart 
De cultuurhistorische beleidskaart is  op  13 maart 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Het 
gebied dat gerekend wordt tot het dubbellint van Ruinerwold heeft op de beleidskaart de hoogste 
waardering gekregen. Bij nieuwe ontwikkelingen in dit gebied spelen cultuurhistorische waarden dan 
ook een essentiële rol.  
 
Handhavingsbeleid 
Het handhavingsprogramma waar we in dit verband over spreken heeft betrekking op de fysieke 
leefomgeving. Op basis van een risico-analyse worden de prioriteiten vastgesteld. Veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s wegen daarbij zwaar.  
 
Waardevolle bomen 
De gemeente De Wolden heeft een lijst met ongeveer 3700 waardevolle bomen op particuliere 
grond opgesteld. Voor de kap van bomen van deze lijst is een vergunning nodig. Daarnaast geldt ook 
dat een vergunning nodig is voor bomen met een doorsnede van 40 centimeter, gelegen in een 
strook binnen 10 meter vanuit het midden van de weg.  
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Hoofdstuk 10 Middelen 
 
 
10.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk gaan we kort in op de middelen. De beschikbare middelen veranderen regelmatig. 
Het kan zijn dat op het moment dat u dit hoofdstuk leest de tot onze beschikking staande middelen 
zijn gewijzigd. In de bijlage ‘F middelen’ wordt dieper op de materie ingegaan. 
 
10.2 Subsidieregelingen 
We onderscheiden een drietal categorieën monumenten in de gemeente De Wolden 
Rijksmonumenten (door het Rijk aangewezen) 
Provinciale monumenten (door de Provincie aangewezen) 
Karakteristieke panden (in gemeentelijk bestemmingsplan en/of cultuurhistorische waardenkaart als 
karakteristiek aangeduid) 
Voor genoemde categorieën kunnen, onder voorwaarden, subsidies worden verstrekt of zijn 
laagrentende leningen mogelijk.  
 
Informatie kan worden verkregen bij de Stichting Nationaal Restauratiefonds, het 
Steunpunt Erfgoed Drenthe (SED) en de gemeente De Wolden.  

 

10.3 Stimuleringsregelingen 

 De gemeente De Wolden organiseert jaarlijks een informatieavond voor eigenaren van 

monumenten. Tijdens deze avond staat het contact met eigenaren centraal. Eigenaren worden 

geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen, financieringsmogelijkheden, duurzaamheid, onderhoud 

aan monumenten etc. 

 Spreekuur cultureel erfgoed 

Het Spreekuur Cultureel Erfgoed is bedoeld om monumenteneigenaren te ondersteunen. 

Wanneer u bijvoorbeeld binnenkort een bouwplan wil indienen waarvoor een 

omgevingsvergunning nodig is, of wanneer u vragen heeft over financieringsmogelijkheden 

of wanneer u meer wil weten over de inrichting van uw erf, kunt u gebruik maken van het 

spreekuur. Dit vooroverleg is een initiatief van het Steunpunt Erfgoed Drenthe, de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Drentse gemeenten.  
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Hoofdstuk 11 Communicatie    
 

11.1 Inleiding 
Hoe raken (toekomstige) inwoners van Ruinerwold geïnspireerd om mee te werken aan het 
behouden van de eeuwenoude karakteristieke elementen van het dubbellint van Ruinerwold? En hoe 
kun je ervoor zorgen dat het inspiratiedocument over vijf jaar nog steeds bekend is en gebruikt 
wordt? 
Dat waren de hoofdvragen van de studenten van AIDA Communicatie, het communicatiebureau van 
Windesheim. De vereniging Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen heeft hen in de arm genomen 
om advies in te winnen over de communicatie van het inspiratiedocument.  
 

11.2 Uitkomsten onderzoek 
Studenten onderzochten in de periode van september 2015 tot en met januari 2017 op welke manier 
inwoners geïnformeerd willen worden over het inspiratiedocument en of er draagvlak is voor die 
informatie.  
Uit de onderzoeken van AIDA communicatie is duidelijk naar voren gekomen dat inwoners van 
Ruinerwold hun informatie het liefst lezen in ‘Op ’t Wold’, ‘Ruinerwold.info’ en via de 
communicatiemiddelen van de gemeente De Wolden. Ook kwam naar voren dat ze vooral actief zijn 
op de volgende ‘social’ mediakanalen: Facebook, LinkedIn en Twitter. Aansprekende voorbeelden in 
beeld en geschrift zijn een belangrijke bron van inspiratie. Daarnaast willen de inwoners betrokken 
zijn bij het gehele proces. 
 

11.3 Communicatieplan 
Het advies van AIDA communicatie heeft geleid tot een aanpak die gericht is op de wensen en 
voorkeuren van de inwoners en betrokkenen. Dorpsbelangen moet attentiewaarde creëren en 
interesse wekken voor het inspiratiedocument. Een belangstelling die bij bewoners in het dubbellint 
met (ver)bouwplannen overigens eerder aanwezig zal zijn.  
Er worden vijf verschillende doelgroepen onderscheiden:  

1. Inwoners van Ruinerwold en dan vooral de aanwonenden van het dubbellint; 
2. Toekomstige inwoners van Ruinerwold; 
3. Bedrijven: bedrijven die te maken hebben met de ruimtelijke inrichting van Ruinerwold, zoals 

landbouwers, MkB’ers, etc. Zij zijn verenigd in Ondernemend Ruinerwold; 
4. Beleidsmakers: medewerkers van gemeente, provincie en rijksoverheid; 
5. De overige spelers in het veld (zie hoofdstuk 8.3). Deze doelgroep is niet kort te omschrijven.  

Aannemers en ontwerpers zijn wel een speciale doelgroep, heel anders dan bijvoorbeeld 
marketing Drenthe.    

De volgende communicatiemiddelen zijn hiervoor geselecteerd: 
 

1. Inspiratiedocument 
Het betreft hier het gedetailleerde inspiratiedocument met alle details, informatie en bijlagen. Het 
inspiratiedocument is een document dat gepresenteerd zal worden aan de raad van gemeente de 
Wolden en zal ter inzage aanwezig zijn op verschillende locaties zoals de gemeentewinkel en het 
dorpshuis de Buddingehof in Ruinerwold. 
 

2. Inspiratiebijeenkomsten 
Hier wordt het document op inspirerende wijze gepresenteerd. Het is tijdens deze 
informatiebijeenkomst mogelijk om direct te reageren. De mensen in en rond het dorp worden op 
deze manier actief betrokken. Zij worden uitgenodigd via de voorkeursmedia: Facebook, LinkedIn, 
Twitter, Op ’t Wold, Ruinerwold.info en via de communicatiemiddelen van de gemeente De Wolden.  
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3. Interactieve online tool 
Belangrijk element in de communicatie is de inspirerende online presentatie. Een toegankelijke en 
interactieve tool waarin inwoners, nieuwe inwoners en betrokkenen eenvoudig de tips en trucs voor 
het behoud van het karakteristieke beeld kunnen lezen. Met online doorverwijzingen naar het juiste 
loket voor bijvoorbeeld subsidieaanvragen, bestemmingsplannen en architecten. Deze zal zowel op 
www.ruinerwold.info en op www.dewolden.nl beschikbaar zijn.  
 

4. Inspiratieflyer 
Via een huis aan huis flyer kunnen alle bewoners van Ruinerwold op een korte en krachtige manier 
de hoofdlijnen van het inspiratiedocument doornemen. Deze variant zal rijk aan beeld en illustraties 
zijn en kan eenvoudig worden bewaard als geheugensteun alsmede doorverwijzing naar de 
interactieve online tool. Daarnaast worden de flyers verspreid via het gemeentehuis, de 
welstandscommissie, architecten, makelaars etc.  
De flyer zou ook gebruikt kunnen worden om toeristen die Ruinerwold bezoeken te informeren. 
 

5. Multimedia aanpak: Publiciteit  
Regelmatig zal Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen nieuwsberichten over het inspiratiedocument 
delen via de voorkeursmedia van de verschillende doelgroepen. Denk aan persberichten via ’t Wold, 
www.ruinerwold.info, www.oosteinde.info, Facebook, Twitter van Dorpsbelangen RB en 
communicatiemiddelen van Gemeente de Wolden zoals (Facebook, Twitter, De Wolden Courant, 
www.dewolden.nl).  
 
De drie belangrijkste persmomenten zijn: 
Publicatie inspiratiedocument en interactieve online inspiratietool 
Uitnodiging inspiratiebijeenkomsten  
Aankondiging flyer (en huis-aan-huis verspreiden)  
Subsidieaanvragen aan de hand van thema’s 
 

6. Anno Drenthe app 
Met deze gratis route-app van anno Drenthe kunnen inwoners, toeristen e.a. verhalen over cultuur, 
geschiedenis en natuur beleven terwijl ze door Ruinerwold wandelen. Er zijn al een paar routes 
geüpload in Ruinerwold. Door de levendige verhalen van de dubbellinten hier te delen kunnen 
bezoekers zien en ervaren hoe Ruinerwold er vroeger uitzag. De historie van de dubbellinten komt zo 
nog meer tot leven.  
Samengevat resulteert dit in de volgende communicatiematrix: 

 Middelen 

Doelgroepen Inspiratie-

document 

Interactieve  

Online tool  

Flyer Inspiratie-

bijeenkomst 

PR Anno 

Drenthe 

app 

Inwoners van Ruinerwold  X X X X  

Toekomstige inwoners    X X X X 

Bedrijven  X X X X  

Beleidsmakers X   X X  

De overige spelers  X X X X  

 

Kernboodschap 
Enige tijd geleden wilde de Rijksdienst van het dubbellint van  Ruinerwold een beschermd 
dorpsgezicht maken. Wij als inwoners van Ruinerwold waren het hier niet mee eens. Dorpsbelangen 
Ruinerwold is aan de slag gegaan met een eigen inspiratiedocument dat de traditionele bebouwing in 
Ruinerwold in stand houdt. Met dit plan kunnen wij ervoor zorgen dat het dubbellint zijn waarde 
behoudt. Ruinerwold wil geen openluchtmuseum worden, maar het wil wel graag zijn authenticiteit 
bewaren. Laat je inspireren over het dubbellint in Ruinerwold en kom naar de 
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inspiratiebijeenkomsten of lees meer op de websites www.ruinerwold.info of www.dewolden.nl of 
social media van Dorpsbelangen. Wilt u het plan liever doorbladeren? Vraag ernaar bij het 
gemeentehuis van De Wolden of bij het dorpshuis Buddingehof in Ruinerwold. 
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Bijlage A: Aanleiding 
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Bijlage B:  Architectuur 

 

5.1 Inleiding 
De ontwikkelingen in de landbouw in het algemeen hebben gevolgen gehad en zullen gevolgen 
hebben voor niet alleen het boerenbedrijf, maar ook voor de boerderijen zelf. Een groot aantal 
boerderijen heeft inmiddels de agrarische functie verloren of zal dat in de toekomst nog gaan doen.  
In het dubbellint van Ruinerwold komen functieveranderingen ook voor. Vaak zijn deze een 
combinatie wonen en werken in één gebouw, zoals dat ook bij een boerenbedrijf het geval is. 
Woongedeelte en bedrijfsgedeelte blijven daarmee aan de buitenkant herkenbaar. En daar gaat het 
nu juist om: hoe kunnen we in boerderijen nieuwe functies onderbrengen, zonder dat daarmee het 
herkenbare, het specifieke, de karakteristiek van die boerderijen verloren gaat? Maar ook: hoe 
kunnen we uitbreidingen, verbouwingen, nieuwbouw van een agrarisch bedrijf, of zelfs het realiseren 
van een geheel nieuwe woning of bijgebouw zo goed mogelijk laten aansluiten bij de karakteristiek 
van het landschap en van de bestaande bebouwing? 
Met andere woorden: hoe kunnen we er zorg voor dragen dat ‘de ziel’ van het dubbellint 
doorgegeven wordt in de toekomst? 

 
5.1.1 De ziel van het dubbellint 
Voordat we aan veranderingen, uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen denken, is het goed om ons 
te realiseren wat dit gebied nu zo bijzonder maakt als we naar de bebouwing zelf kijken. Door goed 
te kijken naar wat historisch gegroeid is en welke elementen daarin een constante vormen, kunnen 
we daarop voortborduren en voegen zich dan nieuwe elementen zich naadloos in de heersende 
karakteristiek. De grote basis voor de ziel van het dubbellint wordt gevormd door het landschap zelf: 
dit is steeds de drager van het gebied, omdat er tussen de bebouwing door immer contact is met het 
ver doorlopende open landschap van de opgestrekte kavels.  
 

 
Overzichtsfoto vanaf het Oosteinde richting Dr. Larijweg  
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Maar ook in de bebouwing zelf huist de ziel. Een aantal dingen is voor een ieder duidelijk zichtbaar:  
Boerderijen in het 
hallehuis boerderijtype 
(voorhuis en 
bedrijfsgedeelte onder 
één doorlopend dak)  
met krimpen, lage 
gootlijnen, gesloten 
dakvlakken en lange 
noklijnen evenwijdig aan 
de lengterichting van de 
percelen; 
voorhuis voorzien van 
een schoorsteen 
Hallehuistype komt ook 
voor met dwars 
voorhuis. 
 

 
Dwars voorhuis vaak 
voorzien van een accent 
op de entreepartij, soms 
doorlopend in een 
opbouw op het 
voordakvlak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Standaard aanwezigheid 
van min. een bijgebouw. 
Bijgebouwen veelal half 
achter het hoofdgebouw 
geplaatst, zodat op het 
smalle erf ruimte blijft 
voor draaien en keren 
van materieel;  
Nokrichting evenwijdig 
aan de lengterichting 
van de percelen. 
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Traditionele vormgeving, 
materialen, 
detailleringen en 
kleurstellingen; veel 
decoratief metselwerk. 
 
 
 
 
   
  

Nauwelijks zichtbare 
overgang van openbaar 
naar privé erf, soms een 
lage haag van meidoorns 
aanwezig (bij rijkere 
bebouwing een haag van 
haagbeuken). 
 
Voorerf veelal gazon met 
een enkele (fruit)boom 
(dus geen aangelegde 
siertuin) en 
sneeuwklokjes; 
lei-lindes voor de 
voorgevel die op het 
zuiden is gericht.  
  

Ouderwoning tegen 
voorhuis hoofdgebouw, 
in geheel eigen stijl. 
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Een enkele woning in 
duidelijke jaren ’20-’30 
stijl vorige eeuw. 
 
 
 
 

 
 

Omvangrijke bebouwing 
op grotere afstand van 
de openbare weg. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
Naast bovengenoemde karakteristieke elementen spelen ook details een grote rol in de beleving van 
de ziel van het dubbellint. Deze details zijn niet de eerste waar iemand met ontwikkelingsplannen 
aan zal denken, maar zij vormen zeker ook dragers van de ziel van het gebied: hoe meer aandacht 
voor deze details, hoe beter een nieuwe ontwikkeling binnen het gebied zal passen. 
Te denken valt aan de volgende details: 
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Gestucte plint, minimaal bij het voorhuis; 
kleurstelling grijsblauw. 

 

 

 

 

 

 
 

Dieptewerking binnen de kozijnen en ramen: 
de ramen liggen meer naar binnen dan de 
kozijnen, het onderraam meer naar binnen 
dan het bovenlicht. 

 

 

 

 
 

Houtafmetingen kozijnen en ramen/roeden. 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 
Geringe afstand tussen gevelopeningen 
begane grond en gevelopeningen verdieping. 
 
Gevelopeningen op eerste verdieping 
aanzienlijk kleiner van formaat dan die van de 
begane grond. 

 

 

 

 
 

  
Topgevels voorhuizen in metselwerk 
(dus geen houtbekleding in de toppen) 

 

 

 

 

 

 
 

Kleurstelling: kozijnen zandwit, draaiende 
delen donkergroen, dakbedekking antraciet 
pannen (met reliëf) of riet 
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Bijgebouwen in hout en voorzien van een zeer 
donkere kleurstelling 

 

 

 

 

 
 

Geen grote hekwerken langs de openbare 
ruimte 
-Hoe hekker, hoe gekker- 

 

Geen bestrating langs de openbare wegzijde 
van het erf  

Geen bijgebouwen langs de openbare wegzijde 
van het erf  
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BAANDERDEUR   - NIEUWE INVULLINGEN - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van belang bij baanderdeuren gebruiken voor lichttoetreding, dus nieuwe invullingen maken ter 
plaatse van bestaande baanderdeuren en/of nieuwe invullingen als baanderdeuren aanbrengen,  
zijn de volgende punten: 
 

1. Plaats de nieuwe invulling achter de bestaande baanderdeuren, terugliggend in de gevel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Beeld van open gat door plaatsing enkele glasplaat 
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2. Bij indeling van de baanderopening altijd een tweedeling toepassen 

             
Duidelijke tweedeling, conform de middenstijl van de baanderdeuren met eventueel toevoeging van 
loopdeur 

 
3. Vermijd een driedeling, waar het beeld van de middenstijl ontbreekt en let op kleurgebruik 

               
 

4. Behoud de baanderdeuren en/of breng deze aan in een nieuwe situatie 

          
Inventieve ‘overkapte’, een stuk achter de            Eén baanderdeur vast, één ingevuld als 
baanderdeuren aangebrachte entreepartij            nieuwe entree, waarbij de middenstijl 
(voorbeeld uit Staphorst, kleuren zijn            duidelijk aanwezig is. 
streekgebonden) 
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Bijlage D: Duurzame energie toepassingen 
Duurzame energie-installaties komen steeds meer voor op het platteland. In dit onderzoek zijn 
vooral de toepassingen die vanaf de openbare ruimte zichtbaar kunnen zijn en daarmee dus ook 
bepalend zijn voor het aanzicht, van belang. De belangrijkste toepassingen die beeldbepalend zijn, 
zijn zonne-energie en windenergie. In dit hoofdstuk staat centraal hoe in het cultuurhistorisch 
waardevolle dubbellint van Ruinerwold om kan worden gegaan met duurzaamheid, waarbij de 
beeldkwaliteit van het dubbellint centraal als uitgangspunt wordt genomen. Veel informatie m.b.t. 
duurzaamheid is verkregen middels gesprekken met Pieter Brink (B&O architecten) en Annemarie 
De Groot, specialist op het gebied van duurzaamheid bij bureau Libau. 
 
Landschap vs. Duurzaamheid 
Het nadeel van zonnepanelen is dat er vaak in eerste instantie voor wordt gekozen deze op het 
dak te plaatsen. Vaak worden deze bovenop bestaand dak gebouwd, wat een verstorend effect 
kan hebben m.b.t. het aanzicht van het pand. Soms hebben deze panelen aluminium randen die 
erg afzetten tegen de kleur van het materiaal dat eronder zit. In het dubbellint is er veel sprake 
van rieten daken, waarop zonnepanelen ook erg verstorend kunnen zijn. Soms worden de 
panelen om schoorstenen en dakkapellen heen geplaatst waardoor de zonnepanelen ‘kriskras’ 
op het dak liggen. 

 

 
Afb. Zonnepanelen met respect voor ruimtelijke kwaliteit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. Windmolens op stal 
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Ook voor (kleine) windmolens geldt dat er een bepaalde mate van verstoring plaatsvindt bij het 
plaatsen ervan. Ze steken vaak boven de bebouwing van het erf uit en passen qua kleur en 
vormgeving vaak niet in het landschap en de bebouwing. Tegenwoordig zijn er ook agrariërs die 
ervoor kiezen windmolens boven op agrarische bedrijfsgebouwen te plaatsen, waardoor de 
gebouwen worden verhoogd met ongeveer 5 meter. Hierdoor zijn deze molens al van een 
aanzienlijke afstand waar te nemen. 
 
Hoe om te gaan met duurzaamheid in het dubbellint? 
Het is niet meteen nodig om te kiezen voor duurzame installaties als men duurzamer om wil gaan 
met energie. Belangrijk is om eerst te kijken naar hoe er in huis wordt omgegaan met energie. 
Kleine dingetjes waar je op moet letten kunnen al heel veel helpen, zoals ‘s nachts de 
verwarming uitdoen, de lampen uitdoen bij het verlaten van je huis en geen apparaten doelloos 
aan laten staan. Simpelweg het gedrag veranderen m.b.t. energiegebruik kan in sommige 
gevallen voor een verschil zorgen van 30% in het energieverbruik! 
 
Vervolgens kan worden gekeken naar het pand zelf voordat wordt overgegaan op duurzame 
energie-installaties. Is het pand bijvoorbeeld goed geïsoleerd? Zijn er bepaalde tochtstromen of 
lekplekken? Een installateur kan met simpele warmtemeters onderzoeken of er zich lekplekken 
in het pand bevinden waardoor de verwarming dus een standje hoger moet. Aanpassingen in het 
gebouw kunnen er vervolgens voor zorgen dat het pand van zichzelf energiezuinig is. Ook dit kan 
grote verschillen maken op de energierekening waardoor duurzame energieopwekking misschien 
minder nodig wordt gevonden. 
 
Als er aan bovenstaande aspecten (gedrag m.b.t. energie en de staat van het pand) wordt 
voldaan, kan 
er alsnog voor duurzame installaties worden gekozen. Als er wordt gekozen voor duurzame 
installaties is het van belang om goed na te denken over de impact op de directe omgeving en 
het dubbellint als geheel. Een aantal uitgangspunten die van belang zijn bij een zorgvuldige 
omgang duurzame energie-installaties, wordt hieronder weergegeven. 
 
Buiten het zicht van de openbare ruimte 
Om de beeldkwaliteit van het dubbellint te waarborgen, is het belangrijk om, indien mogelijk, 
duurzame energietoepassingen zoveel mogelijk buiten het zicht van de openbare ruimte in te 
passen. Zonnepanelen hoeven bijvoorbeeld niet per definitie op daken worden geïnstalleerd. Een 
rijtje met zonnepanelen achter het hoofdgebouw, buiten de zichtlijnen is ook een mogelijkheid. 
Hierdoor blijft het aanzicht naar een rieten dak vrij van verstoring. 
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Afb. Zonnepanelen achter het hoofdgebouw 

Een andere manier om zonnepanelen zo onopvallend mogelijk in het landschap te plaatsen, is 
ervoor zorgen dat de zonnepanelen zo laag mogelijk worden geplaatst. Dit kan bijvoorbeeld door 
deze een klein beetje in te graven. Een unieke manier om dit voor elkaar te krijgen, is om deze te 
plaatsen boven de sloot. Een leuke bijkomstigheid is dat hierdoor ook nog eens ruimte wordt 
bespaard! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. Zonnepanelen op hoogte van het maaiveld 

Om windenergietoepassingen zoveel mogelijk uit het zicht houden kan er voor gekozen worden 
deze zo laag mogelijk te houden. Er zijn een bepaald type windenergiesystemen die niet ver 
hoeven uit te steken boven de daken van gebouwen. Voorbeelden hiervan zijn de ‘Low wind 
speed systems’ en de ‘2Dutch Windmill’, waarvan de eerst genoemde erg geschikt is voor 
staldaken. De 2Dutch Windmill is weer geschikt om bijvoorbeeld op bijgebouwen te plaatsen die 
minder cultuurhistorisch waardevol zijn dan het hoofdgebouw. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afb. Low wind speed systems    Afb. Dutch Windmill 
 
Integreren van duurzame energie-installaties 

Indien het, door bijvoorbeeld ruimtegebrek, niet lukt om duurzame installaties uit het zicht te 
plaatsen, kan ervoor gekozen worden deze zoveel mogelijk te integreren in het erf of het gebouw. 
Op deze manier zal de energieopwekker meer ‘één worden’ met het erf of gebouw waarop het 
geplaatst is, wat ervoor kan zorgen dat het als minder storend wordt ervaren. Bij rieten daken kan 
ervoor gekozen worden om zonnepanelen niet óp het dak te plaatsen, maar in het dak. De 
zonnepanelen steken hierdoor dus niet meer uit, maar zijn meer geïntegreerd in het dak. 
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Bij daken met dakpannen, is er een manier om zonne-energie-toepassingen te integreren in het 
dak. Dit zijn dakpanzonnepanelen, of zonnepanelen die in de zelfde lijn als dakpannen worden 
geplaatst. Hierdoor zijn zonnepanelen een stuk minder opvallend en daardoor minder storend. 
Dit kan bijvoorbeeld geschikt zijn voor kop-staart boerderijen, waarbij de ‘kop’ vaak met 
dakpannen is bedekt. In Ruinerwold wordt al gebruik gemaakt van geïntegreerde zonnepanelen, 
te zien is dat dit veel minder verstorend is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Afb. Dakpan-zonnepanelen    Afb. Dakpan-zonnepanelen  
 

 

Een volledig dak (bijvoorbeeld van een bijgebouw of stal) bedekken met zonnepanelen, kan er 
ook voor zorgen dat de panelen minder storend zijn voor het aanzicht. Het dak bestaat dan 
volledig uit zonnepanelen waardoor er geen kleurverschillen te zien zijn. Verder kan bewuster 
nadenken over kleurgebruik ook veel verschil maken. 

 

 
Afb. Voorbeelden uit de brochure ‘Ruimte voor Zon’!, Libau 2015 

 

Het integreren van windenergie is mogelijk middels de RidgeBlade windturbine. Dit is een 
windenergiesysteem waarbij er weinig verstoring van de beeldkwaliteit is, en toch heeft dit 
systeem een hoog potentieel aan energieopbrengst. Het basisprincipe van deze cilindrische 
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turbine is dat deze in de lengte op de nok van het dak wordt geplaatst. De helling van het dak zal 
zorgen voor een zuigende werking richting de turbine. De wind wordt hierdoor versneld 
waardoor ook bij lage windsnelheden elektriciteit wordt geproduceerd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afb. RidgeBlade windturbine 

 

 

Coöperatieve energieopwekking 

Als het gaat om duurzame toepassingen in het dubbellint, is het belangrijk om eerst te kijken naar 
het gedrag m.b.t. het energiegebruik, vervolgens te kijken naar het pand (isolatie, lekplekken etc.) 
en daarna over te gaan op duurzame energie-installaties. Bij het plaatsen van duurzame energie-
installaties kan gekeken worden naar de mogelijkheid om deze uit het zicht van de openbare 
ruimte te plaatsen. Daken kunnen in eerste instantie vrij worden gehouden. Als toch wordt 
gekozen om installaties op daken te plaatsen, kan gekeken worden of een minder historisch 
waardevol bijgebouw hier geschikt voor is. Een andere oplossing is het integreren van duurzame 
energie-installaties. Voorbeelden hiervan zijn dakpanzonnepanelen of de RidgeBlade 
windturbine. Ten slotte kan coöperatieve energieopwekking een oplossing bieden om energie op 
te wekken op grotere schaal, en toch de beeldkwaliteit van het dubbellint te behouden. Hier zou 
natuurlijk samen met SEN over nagedacht kunnen worden. 
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Bijlage E:  Belangrijke wet- en regelgeving. 
 

1. Rijksbeleid 

 

Visie erfgoed en ruimte 
 
Om ervoor te zorgen dat de cultuurhistorie goed in de Landelijke Structuurvisie Cultuurhistorie zou 
worden opgenomen is besloten een Koersdocument te maken. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 
de  Visie Erfgoed en Ruimte (VER), genaamd 'Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte'. Het 
kabinet richt zich op een selectief aantal gebieden en ruimtelijke opgaven. Het kabinet heeft vijf 
prioriteiten benoemd voor het gebiedsgericht erfgoedbeleid: 
Werelderfgoed: tonen van een tijdperk 
Eigenheid en veiligheid: zee, kust en rivieren  
Herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave, focus op groei en krimp  
Wederopbouw: tonen van een tijdperk    
Levend landschap: synergie tussen erfgoed, economie, ecologie    
Het speerpunt ‘levend landschap’ richt zich met name op de economische topregio’s, het 
natuurnetwerk en de energieopgave (windenergie). Het rijk gaat op Europees niveau de 
geldstromen voor landbouw aanwenden voor het behoud van cultuurhistorie. Daarnaast gaat het 
zich inzetten voor cultuurhistorie in regio’s met een biodiversiteit- of energieopgave. Hoewel het 
dubbellint van Ruinerwold niet direct in het aandachtsveld ligt, valt wel te lezen dat voor het rijk het 
gebouwd erfgoed en het landschap van belang is.  
                                

2. Provinciaal beleid 

 
Cultuurnota Oude Wereld, Nieuwe Mindset 
 
Drenthe heeft een grote schat, een cultuurhistorische rijkdom, en de provincie heeft tot taak deze 
schat te bewaren. Maar bewaren betekent niet stilstand. Integendeel er ligt een boeiende opgave 
om erfgoed verder te ontwikkelen , te etaleren en te benutten. In deze cultuurnota geeft de 
provincie aan hoe het cultuurbeleid in de jaren 2013-2016 verder ontwikkeld wordt. 
De provincie wil dat cultuurhistorische, archeologische en landschappelijke kwaliteiten worden 
meegewogen bij veranderingen in landschap en gebouwde omgeving. 
De provincie wil het draagvlak voor cultuurhistorie en archeologie vergroten en de betrokkenheid 
van burgers bij de ruimtelijke kwaliteit van hun leefomgeving vergroten. Daarmee wil de provincie 
verrommeling en verloedering tegengaan en burgers, ondernemers en lokale overheden stimuleren 
om  te investeren in archeologische en cultuurhistorische waarden. In dit kader kan de provincie ook 
financiële middelen beschikbaar stellen voor burgerinitiatieven. De ontwikkeling van het 
inspiratiedocument voor het dubbellint Ruinerwold heeft  de provincie dan ook financieel 
ondersteund. 
Het Cultuurhistorisch Kompas is het beleidsdocument dat aangeeft welke ontwikkelingen de 
provincie wil stimuleren. 

Cultuurnota 2017-2020: De verbeelding van Drenthe 

Het college van gedeputeerde staten heeft onlangs de Cultuurnota ‘De verbeelding van Drenthe’ 
vastgesteld. Binnenkort wordt de cultuurnota aan provinciale staten voorgelegd ter besluitvorming. 
De inwerkingtreding kan dan op 1 januari 2017 plaatsvinden. 
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Samen met gemeenten investeert de Provincie in de ontwikkeling van mensen door te werken aan 
de bibliotheek van de toekomst. Provincie en gemeenten trekken ook samen op in het vermarkten 
van het Drentse Erfgoed en het verwerven van een betere positie van erfgoed en cultuur in de 
vrijetijdseconomie. Ook wordt er extra ingezet op leefbaarheid door meer culturele participatie en 
bijzondere kunst en cultuur op het Drentse platteland te stimuleren. Tot slot wordt extra aandacht 
gegeven aan onder andere het thema groen erfgoed, verbeelding van archeologie en ondersteuning 
van burgerinitiatieven die zich inzetten voor het behoud van gebouwd erfgoed. 

Cultuurhistorisch Kompas 
 
De historische waarden van Drenthe zijn in belangrijke mate bepalend voor de identiteit en de 
ruimtelijke kwaliteit van Drenthe. Met deze nota wil de provincie duidelijk maken wat ze vooraf op 
het gebied van cultuurhistorie in Drenthe wil bereiken. Deze nota is een handreiking aan gemeenten, 
adviesbureaus en andere partijen om cultuurhistorische waarden mee te nemen in het 
ontwerpproces en nieuwe ontwikkelingen te plaatsen in het historisch perspectief van Drenthe. De 
provincie wil alle betrokken partijen in de ruimtelijke ordening uitdagen om samen invulling te geven 
aan het dilemma waar we voor staan: 

 Het bieden van ruimte voor ontwikkelingen bij het veiligstellen van de cultuurhistorische 
waarden. 

 Het veiligstellen van de cultuurhistorische waarden bij het bieden van ruimte voor 
ontwikkelingen. 

 
De ambitie voor het dubbellint Ruinerwold is dat de provincie wil sturen op: 

 Het in stand houden van het oude en het nieuwere lint van Ruinerwold en de ligging ervan in 
de omgeving. Dit doet de provincie door het herkenbaar houden van de verschillen in 
positionering, weginrichting en architectuur, door het vasthouden aan de 
verkavelingstructuren en door het open houden van de ruimte tussen de twee 
bebouwingslinten. 

 
3.   Gemeentelijk beleid 

 
Het huidige gemeentelijk beleid voor het dubbellint Ruinerwold is vastgelegd in: 

1. Structuurvisie 2010-2030 

2. Beheersverordening buitengebied 

3. Beheersverordening Ruinerwold 

4. Bestemmingsplan Kleine Kernen Noord (Oosteinde) 

5. Bestemmingsplan Drentse Koe 

6. LOK 

7. VAB beleid 

8. Ruimte voor ruimte regeling 

9. Welstandsnota 

10. Archeologische beleidskaart 

11. Cultuurhistorische Waardenkaart 

12. Handhavingsbeleid 

13. Waardevolle bomen  

14. Subsidieregelingen 

15. Stimuleringsregelingen 
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Structuurvisie 2010-2030 
 
De gemeenteraad van De Wolden legt het ruimtelijk beleid tot 2030 vast in een structuurvisie. De 
gemeente De Wolden kiest ervoor om een plattelandsgemeente te blijven, met het aanwezige 
landschap als drager voor nieuwe ontwikkelingen waar incidenteel mogelijkheden zijn voor 
woningbouw volgens het concept van ‘landschappelijk bouwen’. Het landschappelijk bouwen wordt 
verder uitgewerkt in het LOK (Landschaps Ontwikkelings Kader). 
De structuurvisie erkent de waarde van het slagenlandschap maar biedt de ruimte aan Ruinerwold 
om tussen de linten uit te breiden en geeft mogelijkheden om het lint langs de Wolddijk te 
verdichten in de vorm van landschappelijk bouwen. Het landschappelijk bouwen zal in het LOK  
(landschappelijk ontwikkelingskader) worden geconcretiseerd. In de structuurvisie zit een 
tegenstrijdigheid. Enerzijds wordt de waarde van het dubbellint erkend, anderzijds wordt de 
mogelijkheid geboden om ter wille van een dorpsuitbreiding de kenmerkende open ruimte in het lint 
te bebouwen. 
 
Beheersverordening Buitengebied 
 
Nagenoeg het gehele dubbellint ligt in de bestemming “agrarisch gebied”. Binnen deze 
gebiedsbestemming is de hoofdfunctie agrarisch gebruik.  Ondergeschikt aan de agrarische functie 
zijn behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden 
van de gronden. Vergunningen voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of van 
werkzaamheden zijn slechts toegestaan indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
landschappelijke, de natuurlijke, de geomorfologische, cultuurhistorische en de archeologische 
waarden. In dit gebied zijn ook andere functies, zoals wonen en bedrijfsmatige activiteiten 
toegestaan in daarvoor op de plankaart aangegeven bestemmingsvlakken. Een groot aantal panden 
heeft de aanduiding karakteristiek. Het is verboden  zonder of in afwijking van een vergunning een 
dergelijk bouwwerk geheel of gedeeltelijk te slopen.  
 
Beheersverordening Ruinerwold 
 
De beheersverordening heeft betrekking op de bebouwde kom van Ruinerwold. De woonfunctie is 
voor het grootste deel van de bebouwing in Ruinerwold bepalend. Voor dit gebied geldt de 
bestemming ‘woongebied’. Binnen deze bestemming zijn zowel het wonen, het verkeer als het 
merendeel van de groenvoorzieningen begrepen. In de oudere bebouwing, onder andere de 
bebouwing die deel uitmaakt van het oorspronkelijke dubbellint, is de woonfunctie minder aanwezig 
en incidenteel gecombineerd met een bedrijfsfunctie. In deze gebieden zijn de bestemmingen 
specifieker. We treffen in deze gebieden o.a. de bestemmingen verkeer, agrarisch, wonen, 
maatschappelijk, centrum, sport en bedrijf aan. Ook zijn een aantal panden voorzien van de 
aanduiding karakteristiek. Voor deze panden geldt dat de karakteristieke hoofdvorm behouden moet 
blijven. Ook mag er niet zomaar worden gesloopt. 
 
Bestemmingsplan Kleine Kernen Noord 
 
In dit bestemmingsplan zijn de juridisch-planolgische regelingen opgenomen van de kernen Ansen, 
Echten, Oosteinde, Berghuizen en Koekangerveld. Het bestemmingsplan is in hoofdlijnen 
consoliderend  van aard. Dat wil zeggen dat het in beginsel is gericht op het regelen van de 
bestaande functies in het plangebied. De woonfunctie is bepalend voor het grootste deel van de 
bebouwing in Oosteinde. Hier en daar is de woonfunctie wat minder aanwezig en incidenteel 
gecombineerd met een bedrijfsfunctie. De percelen aan het dubbellint hebben  voornamelijk de 
bestemming woonhuizen. Een enkel perceel heeft een horeca-, sociaal-medische- of 
bedrijvenbestemming. Het geheel of gedeeltelijk slopen van een pand met de aanduiding 
karakteristiek is verboden zonder een vergunning van burgemeester en wethouders. Aan de 
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vergunning is de voorwaarde verbonden dat de cultuurhistorische waarden niet onevenredig mogen 
worden geschaad. 
 
Bestemmingsplan Speel- en IJsboerderij De Drentse Koe 
 
Ten behoeve van het uitbreiden van het recreatiebedrijf aan de Wolddijk 23 in Ruinerwold is een 
nieuw bestemmingsplan ontwikkeld. Het plan gebied geeft ruimte aan agrarisch en dagrecreatief 
gebruik. In het plan is rekening gehouden met de cultuurhistorische waarden. De van oudsher in de 
landschapsrichting aanwezige elzensingels zullen op de oostelijke en westelijke perceelsgrenzen 
worden teruggebracht. In het open gebied tussen Wolddijk en Dokter Larijweg is amper sprake van 
‘rode’ verdichting.  
 
LOK (landschappelijk ontwikkelingskader) 
 
Uit de gemeentelijke structuurvisie blijkt dat het landschap één van de belangrijkste kwaliteiten is 
van de gemeente De Wolden. In de structuurvisie is eveneens aangegeven dat de gemeente graag 
over een landschappelijk ontwikkelingskader wil beschikken. Met dit ontwikkelingskader wil de 
gemeente ontwikkelingen in het buitengebied begeleiden . Het LOK biedt vanuit het landschap 
richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen. Daarmee kan het LOK de gemeente houvast bieden bij het 
beoordelen van de verschillende plannen in het buitengebied en kan het de initiatiefnemer 
handreikingen geven en enthousiasmeren om met zijn plannen ook een bijdrage aan de 
landschappelijke karakteristiek te leveren. 
In het LOK worden o.a. de landschappelijke opbouw en de erven van het ontginningslandschap 
genoemd en de Wolddijk.   
 
Facetbestemmingsplan Bedrijvigheid Buitengebied 
 
In 2007 is er onderzoek uitgevoerd (rapport Van Werven) naar de ruimtebehoefte van lokale 
ondernemers in De Wolden. Uit dit onderzoek blijkt dat er een aanzienlijke vraag naar 
bedrijfslocaties bestaat. Tevens komt uit het onderzoek naar voren dat de ondernemers in de wolden 
zich sterk verbonden voelen met hun eigen dorp en dorpsgemeenschap. Zij zoeken daarom in de 
eerste plaats naar vestigingsmogelijkheden in hun eigen dorp. Op de huidige bedrijventerreinen is de 
ruimte beperkt. De voornaamste aanbeveling uit het onderzoek is om die reden om 
bedrijfshuisvesting in voormalige boerderijen te bevorderen. Uiteraard moet de ruimtelijke kwaliteit 
van het buitengebied behouden worden (en waar mogelijk versterkt). Om te komen tot een 
uniformafwegingskader is er beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) opgesteld. Dit 
beleid is vertaald in een facetbestemmingsplan. 
Het VAB beleid geeft invulling aan de Toekomstvisie 2005-2020 van de gemeente De Wolden. De 
intentie van het beleid is om kansen en mogelijkheden te bieden om vrijkomende en vrijgekomen 
agrarische bebouwing op een passende, andere manier te gaan gebruiken. 
 
Ruimte voor Ruimte Regeling 
 
De ruimte-voor-ruimte regeling heeft als doel de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied te 
verbeteren. De afbraak van landschapsontsierende agrarische bedrijfsgebouwen wordt doormiddel 
van deze regeling gecompenseerd met een woning. Op deze manier wordt de kwaliteit van het 
landschap verbeterd. De regeling is bedoeld voor eigenaren van (voormalige) boerderijen met 
landschapsontsierende bedrijfsgebouwen die niet meer worden gebruikt. 
Om in aanmerking te komen voor de ruimte-voor-ruimte regeling zijn voorwaarden opgesteld. Zo 
moet er minimaal 750 m2 aan voormalige agrarische bedrijfsgebouwen  worden gesloopt.  
Samenwerking tussen percelen is mogelijk als op één perceel onvoldoende m2 aanwezig is. 
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Welstandsnota 
 
De welstandsnota is op 27 november 2003 vastgesteld door de gemeenteraad en is naderhand in 
2006, 2008 en 2010  en 2012 gewijzigd. Bij de laatste wijziging van de nota in december 2012 is een 
zeer groot deel van de gemeente welstandsvrij verklaard. Voor het gebied dat het dubbellint van 
Ruinerwold omvat geldt nog wel welstand. 
Welstandsbeoordeling vindt plaats op basis van criteria die in de welstandsnota omschreven zijn. We 
onderscheiden daarbij drie hoofdgroepen : 

 Algemene criteria voor toetsing aan redelijke eisen van welstand; 

 Gebiedsgerichte criteria. Het dubbellint is samengesteld uit drie gebieden, Dr.Larijweg en 
Boerpad, Haakswold, Wolddijk; 

 Objectcriteria voor boerderijen. 
 
 
Archeologische beleidskaart 
 
Op 26 januari 2012 is door de gemeenteraad de archeologische beleidskaart voor de gemeente De 
Wolden vastgesteld. Bij de totstandkoming van de beleidskaart waren twee doelstellingen 
geformuleerd. Het eerste en belangrijkste doel was om ten behoeve van toekomstige planvorming 
en planuitvoering inzicht te verschaffen in de aanwezigheid en het karakter van de archeologische 
resten binnen het grondgebied van de gemeente. Gekozen is voor een gebiedsgerichte benadering. 
De tweede doelstelling was het formuleren van archeologisch beleid. Dat beleid zal worden 
geconcretiseerd in de bestemmingsplannen. Indien archeologie nog niet is opgenomen in een 
bestemmingsplan dan zal bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan of bij herzieningen van 
een bestaand bestemmingsplan rekening worden gehouden met de archeologische beleidskaart. 
Aangezien langs het oude lint, Boerpad- Dr. Larijweg, voor 1832 al veel boerderijen aanwezig waren, 
geeft de archeologische beleidskaart voor dit gebied een hoge archeologische verwachting aan. Op 
een enkele uitzondering na geldt voor de overige gebieden een lage verwachting. 
 
 
 
Cultuurhistorische waardenkaart 
 
De cultuurhistorische beleidskaart is  op 13 maart 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Het 
gebied dat gerekend wordt tot het dubbellint van Ruinerwold heeft op de beleidskaart de hoogste 
waardering gekregen, namelijk beleidszone 1. In dit gebied is de cultuurhistorische waarde zeer 
hoog. Bij nieuwe ontwikkelingen spelen cultuurhistorische waarden dan ook een essentiële rol. Het 
zorgvuldig inpassen van nieuwe ontwikkelingen in de bestaande situatie wordt daarom aanbevolen. 
Iedere verandering zou moeten bijdragen aan het versterken van de bestaande cultuurhistorische 
waarden of deze tenminste niet aantasten. 
Op de inventarisatiekaart heeft het gebied waar het dubbellint in ligt, de benaming 
hollandveenontginning met heterogene structuur gekregen. Die heterogene structuur bestaat 
daaruit, dat er verspreid bosjes voorkwamen, en ook het grondgebruik afwisselend was (akkerbouw 
en veeteelt). 
Het gebied van het dubbellint is ook als waardevol gebied aangeduid omdat er sprake is van een 
bijzondere combinatie van historische (steden)bouwkunst en historisch cultuurlandschap. De 
motieven die aan de waardering ten grondslag liggen, komen overeen met de toelichting bij de 
aanwijzingsvoordracht van het Rijk. 
 
In de cultuurhistorische waardenkaart worden ook aanbevelingen gedaan. Cultuurhistorie moeten 
we als een ontwikkelingskans zien. Belangrijk zijn daarbij de lokale thema’s: wat wordt lokaal als 
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identiteitsbepalend vanuit de geschiedenis beschouwd? Die identiteiten kunnen als thema bij de 
inrichting van de ruimte worden beschouwd. Enkele aanbevelingen noemen we: 

 Behoud of versterk contrasten in het landschap; 

 Vervolgonderzoek naar waardevolle landschappelijke elementen (bijvoorbeeld elzensingels); 

 Landschappelijke structuurlijnen gebruiken bij inrichtingsmaatregelen; 

 Cultuurhistorie is een discipline om de kwaliteit en de identiteit van een gebied bij 
gebiedsontwikkeling te versteken. Voorafgaand aan een ruimtelijk voornemen kan een 
document worden opgesteld met een verdieping van de inventarisatie van de 
cultuurhistorische waardenkaart, met daarbij handreikingen voor ontwerp en inrichting. 

 
Handhavingsbeleid 
 
Het handhavingsprogramma waar we in dit verband over spreken heeft betrekking op de fysieke 
leefomgeving. Handhaving is keuzes maken. De gemeente kan en wil niet overal op de naleving van 
alle regels toezien. De handhavingsinspanning concentreert zich daarom op een aantal prioriteiten. 
Op basis van een risico-analyse worden de prioriteiten vastgesteld. Veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s wegen daarbij zwaar. In het jaarlijks op te stellen HUP 
(handhavingsuitvoeringsprogramma) worden de uitgangspunten  uit het handhavingsbeleid vertaald 
naar concrete acties. 
De erfgoedwet, die op 1 juli 2017 in werking treedt, introduceert een expliciete 
instandhoudingsplicht voor monumenten. De wet biedt gemeenten een helder kader en een 
duidelijke basis om met eigenaren die hun rijksmonument niet onderhouden in gesprek te gaan over 
hun verantwoordelijkheden. 
 
 
Waardevolle bomen 
 
De gemeente De Wolden heeft een lijst met ongeveer 3700 waardevolle bomen op particuliere 
grond opgesteld. Voor de kap van bomen van deze lijst is een vergunning nodig. Daarnaast geldt ook 
dat een vergunning nodig is voor bomen met een doorsnede van 40 centimeter, gelegen in een 
strook binnen 10 meter vanuit het midden van de weg. Voor de ongeveer 52.000 gemeentelijke 
bomen geldt dat de gemeente altijd een zogeheten omgevingsvergunning moet aanvragen. De 
bomen op de lijst voldoen aan een aantal voorwaarden: 

 Minimale leeftijd 50 jaar; 

 Levensverwachting minimaal 20 jaar; 

 Zichtbaar vanaf de openbare weg; 

 Natuurlijke vorm en bijbehorende kroonomvang van de boom geven een goed beeld van de 
soorteigen vormgeving. 

Daarnaast moeten de bomen tenminste één van de volgende specifieke kenmerken hebben: 

 Beeldbepalend; 

 Cultuurhistorische waarde; 

 Dendrologische waarde. 
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Bijlage F:  Middelen 
 
Subsidieregelingen 
 
We onderscheiden een drietal categorieën monumenten in de gemeente De Wolden 
Rijksmonumenten (door het Rijk aangewezen) 
Provinciale monumenten (door de Provincie aangewezen) 
Karakteristieke panden (in gemeentelijk bestemmingsplan en/of cultuurhistorische waardenkaart als 
karakteristiek aangeduid) 
Voor genoemde categorieën kunnen, onder voorwaarden, subsidies worden verstrekt of zijn 
laagrentende leningen mogelijk.  
 
Stichting Nationaal Restauratiefonds 
In 1985 werden subsidies voor monumenten voor een deel vervangen voor laagrentende leningen. 
Voor het verstrekken van deze leningen richt de rijksoverheid in juni 1985 Stichting Nationaal 
Restauratiefonds op. Het Restauratiefonds kreeg op dat moment een startkapitaal en de taak mee 
om dit geld zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten voor monumenten. Hiervoor wordt een 
revolverend fonds ingezet. Dat blijkt een relatief eenvoudig, maar zeer doeltreffend instrument om 
dezelfde subsidiegulden keer op keer te kunnen gebruiken. Het NRF ondersteunt eigenaren die een 
monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen. Het NRF 
doet dat onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Door samenwerking met overheden én 
erfgoedorganisaties zorgen zij voor optimale ondersteuning van iedere monumenteigenaar. Bij de 
Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed kunnen eigenaren van bijvoorbeeld religieus en agrarisch 
erfgoed subsidie aanvragen voor de instandhouding van het pand. Voor eigenaren van 
rijksmonumenten is het eveneens mogelijk de onderhoudskosten als aftrekpost op te voeren bij de 
belastingaangifte. 
 
Steunpunt Erfgoed Drenthe (SED).  
Speciaal voor eigenaren van provinciale monumenten bestaat de mogelijkheid om voor 
instandhoudingswerkzaamheden een laagrentende lening af te sluiten bij het Drents 
Monumentenfonds. Het rentepercentage van deze annuïteitenlening van het Nationaal 
Restauratiefonds ligt 5% onder de marktrente (met een minimum van 1,5%). Het Steunpunt kan u 
hierin adviseren en begeleiden. Uitgebreide informatie over de provinciale monumenten vindt u op 
www.provincialemonumentendrenthe.nl. Daarnaast voert het SED de financieringsregeling 
herbestemming karakteristiek bezit Drenthe uit voor de provincie Drenthe. Eigenaren van 
monumenten en karakteristieke gebouwen kunnen, indien er sprake is van herbestemming, in 
aanmerking komen voor een subsidie en/of een lening in de onrendabele top. Informatie hierover 
kunt u vinden op www.erfgoedrenthe.nl . 
Het Steunpunt verleent ook onbetaalde service in de vrij complexe wereld  van monumentenzorg, 
herbestemming en duurzaamheid. Deze dienstverlening wordt mogelijk gemaakt door financiële 
ondersteuning van het rijk en de provincie Drenthe. Het adviseren van monumenteneigenaren over 
energie in relatie tot cultuurhistorie is hiervan een goed voorbeeld. 

 Stimuleringsregelingen 

Informatieavond voor eigenaren van rijks- en provinciale monumenten: 
De gemeente De Wolden organiseert jaarlijks een informatieavond voor eigenaren van 
monumenten. Tijdens deze avond staat het contact met eigenaren centraal. Eigenaren worden 
geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen, financieringsmogelijkheden, duurzaamheid, onderhoud 
aan monumenten etc. 

http://www.provincialemonumentendrenthe.nl/
http://www.erfgoedrenthe.nl/
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Spreekuur cultureel erfgoed 

Het Spreekuur Cultureel Erfgoed is bedoeld om monumenteneigenaren te ondersteunen. Wanneer u 

bijvoorbeeld binnenkort een bouwplan wil indienen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, of 

u heeft vragen over financieringsmogelijkheden of u wil meer weten over de inrichting van uw erf, 

kunt u gebruik maken van het spreekuur. Dit vooroverleg is een initiatief van het Steunpunt Erfgoed 

Drenthe, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Drentse gemeenten. Wanneer u naar 

het Spreekuur komt, wordt er voor gezorgd dat díe disciplines aan tafel zitten, die van belang zijn 

voor uw specifieke plan. De status van het Spreekuur is adviserend en richtinggevend. Met een 

bezoek aan het Spreekuur voorkomt u vaak onnodig oponthoud tijdens het vergunning traject. Om 

de effectiviteit van het overleg te vergroten is het van belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium 

een afspraak maakt en dat uw plan zo concreet mogelijk is. Een afspraak maakt u via de afdeling 

Erfgoed/Monumentenzorg van uw gemeente.  

Sinds 2013 vormen de drie noordelijke steunpunten het Kenniscentrum Herbestemming Noord. Doel 

van het Kenniscentrum is het versterken van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en behoud van 

vastgoedwaarde in het Noorden. Het resultaat moet zijn: voorkomen van leegstand en 

herbestemmen van monumentale en karakteristieke panden met een focus op de krimpgebieden. 

Meer informatie vindt u op de website van het Kenniscentrum Herbestemmen Noord: 

www.herbestemmingnoord.nl.  
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Bijlage G:  Rijks- en provinciale monumenten 

 
 
Alle provinciale monumenten in Ruinerwold 
 
Dokter Larijweg 86, 134 
Dijkhuizen 8-8a, 74, 110, 111 
Haakswold 6, 12-14, 15, 23, 25 
Oosteinde 6 
 
 
Alle rijksmonumenten in Ruinerwold 
 
Villa Gomarus in Ruinerwold, Boerderij 
Haakswold 17  
7961LC Ruinerwold (gemeente De Wolden)  
Drenthe 
Bouwjaar: 1899 ca. 1920 (uitbr.) 
Architect: H. Witzand Witzand 1899 H. Witzand 

 
 
Villa in de stijl van de Art Nouveau (1923-1972: boerderij) in Ruinerwold, Woonhuis 
Haakswold 7  
7961LC Ruinerwold (gemeente De Wolden)  
Drenthe 
Bouwjaar: ca. 1910 1910 ca. 1910 

 
 
 
 

http://rijksmonumenten.nl/plaatsen/ruinerwold/
http://rijksmonumenten.nl/plaatsen/ruinerwold/
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Voorhuis in eclectische stijl van voorm. herenboerderij in Ruinerwold, Boerderij 
Dijkhuizen 13  
7961AE Ruinerwold (gemeente De Wolden)  
Drenthe 
Bouwjaar: 1892-'93 1938 (sloop bedrijfsdeel) 1893 1892-'93 1938 (sloop bedrijfsdeel) 
Architect: P. Janzen Janzen 1893 P. Janzen 

 
 
Herenboerderij 4 1 Herenboerderij met Overgangsstijl-kenmerken in Ruinerwold, Boerderij 
Dijkhuizen 17  
7961AE Ruinerwold (gemeente De Wolden)  
Drenthe 
Bouwjaar: 1909 
Architect: G. Otten Jzn. Otten G 1909 G. Otten Jzn. 

 
 
  

http://rijksmonumenten.nl/plaatsen/ruinerwold/
http://rijksmonumenten.nl/plaatsen/ruinerwold/
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Haakswold in Ruinerwold, Boerderij 
Boerpad 12  
7961LB Ruinerwold (gemeente De Wolden)  
Drenthe 
Bouwjaar: midden 18e eeuw 1786 (woondeel) 1750 midden 18e eeuw 1786 (woondeel) 

 
 
Karstenhoeve De Karstenhoeve in Ruinerwold, Boerderij 
Dokter Larijweg 21  
7961NL Ruinerwold (gemeente De Wolden)  
Drenthe 
Bouwjaar: 1614 18e eeuw en later (verb.) 

 
 
Boerderij met eenvoudig huis in Ruinerwold, Boerderij 
Dokter Larijweg 22  
7961NL Ruinerwold (gemeente De Wolden)  
Drenthe 
Bouwjaar: ca. 1800 1800 ca. 1800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rijksmonumenten.nl/plaatsen/ruinerwold/
http://rijksmonumenten.nl/plaatsen/ruinerwold/
http://rijksmonumenten.nl/plaatsen/ruinerwold/
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Hallenhuisboerderij 1 Hallenhuisboerderij, hoofdgebouw in Ruinerwold, Boerderij 
Dokter Larijweg 60  
7961NM Ruinerwold (gemeente De Wolden)  
Drenthe 
Bouwjaar: 1735 1790 (verb.) 18e eeuw (verb.) 1845 (verb.) 1938 (verb. bedrijfsdeel) 

 
 
Boerderij met achterbaander in Ruinerwold, Boerderij 
Dokter Larijweg 72  
7961NN Ruinerwold (gemeente De Wolden)  
Drenthe 
Bouwjaar: 17e eeuw (kern) 1756 (ouderwoning) 1700 17e eeuw (kern) 1756 (ouderwoning) 

 
 
Boerderij met achterbaander, aangebouwd stookhok, potstal en hooischuur in Ruinerwold, Boerderij 
Dokter Larijweg 124  
7961NS Ruinerwold (gemeente De Wolden)  
Drenthe 
Bouwjaar: 18e eeuw (kern) 

 
 
 
 
 

http://rijksmonumenten.nl/plaatsen/ruinerwold/
http://rijksmonumenten.nl/plaatsen/ruinerwold/
http://rijksmonumenten.nl/plaatsen/ruinerwold/
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Dubbele woning onder pannengedekt wolfsdak (hoort bij Dijkhuizen 6) in Ruinerwold, Woonhuis 
Dijkhuizen 2  
7961AK Ruinerwold (gemeente De Wolden)  
Drenthe 
Bouwjaar: 19e eeuw 1900 19e eeuw 
 
 
Boerderij met zijbaander en voorhuis onder schilddakin Ruinerwold, Boerderij 
Dijkhuizen 6  
7961AK Ruinerwold (gemeente De Wolden)  
Drenthe 
Bouwjaar: 1860 

 
 
Boerderij met aangebouwde bijschuur, losse schuur en bakhuis in Ruinerwold, Boerderij 
Dokter Larijweg 41  
7961NM Ruinerwold (gemeente De Wolden)  
Drenthe 
Bouwjaar: ca. 1870 1870 ca. 1870 

 
 
 
Herenboerderij 2 1 Herenboerderij in eclectische stijlin Ruinerwold, Boerderij 
Haakswold 8  
7961LE Ruinerwold (gemeente De Wolden)  
Drenthe 
Bouwjaar: 1894 
 
 
 
 
 

http://rijksmonumenten.nl/plaatsen/ruinerwold/
http://rijksmonumenten.nl/plaatsen/ruinerwold/
http://rijksmonumenten.nl/plaatsen/ruinerwold/
http://rijksmonumenten.nl/plaatsen/ruinerwold/
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Boerderij met zijbaander onder afgewolfd rieten schilddak met licht overstek in Ruinerwold, 
Boerderij 
Dokter Larijweg 121  
7961NR Ruinerwold (gemeente De Wolden)  
Drenthe 
Bouwjaar: 18e-eeuw 1800 18e-eeuw 

 
 
Hallenhuisboerderij 2 Hallenhuisboerderij, bakhuis in Ruinerwold, Boerderij 
Dokter Larijweg 60  
7961NM Ruinerwold (gemeente De Wolden)  
Drenthe 
Bouwjaar: late 18e eeuw 1800 late 18e eeuw 
 
Herenboerderij 1 1 Herenboerderij met woonhuis in eclectische stijl en schuur in ambachtelijk-
traditionele stijl in Ruinerwold, Boerderij 
Haakswold 29  
7961LC Ruinerwold (gemeente De Wolden)  
Drenthe 
Bouwjaar: 1901 
Architect: H. Witzand Witzand 1901 H. Witzand 
 
Herenboerderij 2 3 Herenboerderij in eclectische stijl, ouderwoning in de vorm van een Chinees 
paviljoen in Ruinerwold, Woonhuis 
Haakswold 10  
7961LE Ruinerwold (gemeente De Wolden)  
Drenthe 
Bouwjaar: ca. 1924 1924 ca. 1924 

 
 
 

http://rijksmonumenten.nl/plaatsen/ruinerwold/
http://rijksmonumenten.nl/plaatsen/ruinerwold/
http://rijksmonumenten.nl/plaatsen/ruinerwold/
http://rijksmonumenten.nl/plaatsen/ruinerwold/
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Dwarsdeelboerderij 1 Dwarsdeelboerderij in ambachtelijk-traditionele stijl in Ruinerwold, Boerderij 
Dijkhuizen 119  
7961AJ Ruinerwold (gemeente De Wolden)  
Drenthe 
Bouwjaar: 1867 
 
Herenboerderij 3 1 Herenboerderij met dwarsdeel in eclectische stijl in Ruinerwold, Boerderij 
Dijkhuizen 107  
7961AJ Ruinerwold (gemeente De Wolden)  
Drenthe 
Bouwjaar: 1905 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://rijksmonumenten.nl/plaatsen/ruinerwold/
http://rijksmonumenten.nl/plaatsen/ruinerwold/

