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1 INLEIDING 
 

1.1 Aanleiding 
 
Drenthe kent veel gebieden met een hoge natuur- en landschappelijke waarde. Het is niet 
toevallig dat juist in deze gebieden zich recreatiebedrijven ontwikkelen en het woonklimaat 
als prettig wordt ervaren. Zo ontwikkelt ook Assen zich als een dynamische 
provinciehoofdstad, met aantrekkelijke verbindingen naar het omliggende landschap.   
 
Er zijn wederzijdse belangen als het gaat om natuur, landschap, recreërende bewoners en 
toeristische bedrijven in de stadsrand van Assen. Met een goede begeleiding van ruimtelijke 
ontwikkelingen ontstaan er kansen om elkaar te versterken. Eigen inwoners en ook toeristen 
zoeken ontspanning maar ook de beleving die natuur en de stadrandzone bieden. En in deze 
aantrekkingskracht vindt natuur en de invulling van het landschap voor een belangrijk deel 
haar maatschappelijke draagvlak. 
 
Zowel natuurorganisaties, toeristische ondernemers als inwoners zijn gebaat bij een hoge 
kwaliteit van recreatievoorzieningen en -bedrijven in de zuidwestrand van Assen. In het 
kader van het TT convenant is met diverse partijen afgesproken een ontwikkelings-
perspectief natuurlijke recreatie op te stellen voor de zuidwestrand van Assen. Het voor u 
liggende rapport is hiervan het uiteindelijke resultaat. 
 

1.2 Planproces en leeswijzer 
 
Dit ontwikkelingsperspectief Natuurlijke Recreatie “Zuidwestrand Assen” is in de periode 
september tot december 2012 tot stand gekomen, door middel van de volgende 
werkstappen: 
1 Begrenzing plangebied 
2 Verkenning van de landschapsontwikkeling aan de zuidwestrand van Assen 
3 Een werksessie sectorbelangen natuur 
4 Een werksessie sectorbelangen recreatie 
5 Een integrale werksessie landschap, recreatie en natuur. 
 
De werkstappen zijn gebaseerd op de LAC1- methode, waarbij uit wordt gegaan van 
voortdurende veranderingen in plaats van een statische eindsituatie. Daarnaast gaat de LAC 
methode uit van een focus op gemeenschappelijke belangen in plaats van wederzijdse 
verschillen.  
 
Bij de begrenzing van het plangebied is in dit geval bewust gekozen voor de zuidwestrand 
van Assen in relatie met het Witterveld en het TT-circuit maar met nadruk op en rond het 
gebied van Witten en het recreatiegebied Baggelhuizerplas. Bij het schrijven van een 
gezamenlijk ontwikkelingsperspectief moet wel rekening worden gehouden met 
ontwikkelingen vanuit het hele gebied. Uitgangspunt is dat een plangebied voldoende groot 
is om een verschillende deelgebieden te kunnen definiëren in de relatie natuur en recreatie. 
 
Nadat de grenzen zijn vastgesteld is gekeken naar de ontwikkeling van het landschap. De 
uitkomsten hiervan leest u in hoofdstuk 2. Pas als men de historische en huidige 

                                                
1
 Limits of Acceptable Change 
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ontwikkeling van het landschap begrijpt, kunnen zinnige uitspraken worden gedaan over de 
acceptabele grenzen van een toekomstige ontwikkeling.  
 
Als derde en vierde stap zijn sectorale streefbeelden geformuleerd en uitgewerkt (hoofdstuk 
3 en 4). Vervolgens is in een gezamenlijke werksessie een integraal ontwikkelingsperspectief 
uitgewerkt (hoofdstuk 5). De werksessies vonden plaats in een open, toegankelijke en 
informele sfeer. Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 beschreven welke vervolgstappen nodig zijn 
om het gezamenlijke ontwikkelingsperspectief ook in de praktijk vorm te geven. 
 
 

 
Werksessie natuur 19 september 2012 

 

1.3 Status van het rapport 
Dit deelrapport heeft de status van een onafhankelijk adviesrapport op basis van de 
uitkomsten van een drietal werksessies. Natuur en Milieufederatie Drenthe en RECRON zijn 
initiatiefnemers voor dit adviesrapport in het kader van Natuurlijke Recreatie Drenthe 
(www.natuurlijkerecreatiedrenthe.nl). Het adviesrapport richt zich met name op de ruimtelijke 
inrichting voor natuur en recreatie van Witterveld en omgeving. Er wordt in dit adviesrapport 
niet ingegaan op geluidaspecten van TT circuit en schietbaan, hoewel dit uiteraard wel van 
invloed is op diverse recreatiebedrijven in het gebied. 
 
Gezien de uitkomsten van de werksessies mag worden verondersteld dat het uiteindelijk 
geschetste ontwikkelingsperspectief kan rekenen op draagvlak bij zowel deelnemende 
natuur- als recreatieorganisaties. In de colofon voorin dit rapport is een lijst opgenomen met 
deelnemende natuur- en recreatieorganisaties. Een aantal recreatiebedrijven heeft niet 
meegewerkt aan dit adviesrapport, waaronder het TT-circuit. 
 
In dit rapport zijn de beleidskaders van overheden niet opgenomen. Daarvoor wordt 
verwezen naar de websites van gemeente Assen, provincie Drenthe en Natura 2000. 
Uiteraard is de uitvoerbaarheid van het in dit rapport geschetste ontwikkelingsperspectief 
sterk afhankelijk van deze beleidskaders en de mogelijke aanpassingen daarvan, 
bijvoorbeeld in het geval van bestemmingsplannen. De gemeente Assen en de provincie 
Drenthe kunnen dit ontwikkelingsperspectief als input gebruiken in hun beleid en ruimtelijke 
afwegingen voor de komende periode.  

http://www.natuurlijkerecreatiedrenthe.nl/
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2 ONTWIKKELING VAN HET LANDSCHAP 
 
 
Het huidige landschap is een momentopname in voortdurende veranderingen in 
grondgebruik. Deze veranderingen in grondgebruik zullen ook in de toekomst het landschap 
beïnvloeden. Het is daarom weinig zinvol om een statisch behoud van het huidige 
landschapsbeeld na te streven. Het is veel belangrijker om de drijvende processen achter de 
veranderingen in grondgebruik te begrijpen en een goede plaats te geven in het landschap. 
De in deze studie gehanteerde LAC-methode gaat ook uit van het begeleiden van 
toekomstige ontwikkelingen in plaats van deze tegen te willen houden. De basis daarvoor is 
kennis van de landschapsontwikkelingen zoals beschreven in dit hoofdstuk. 
 

 
Het plangebied ligt op de overgang tussen het voormalige hoogveencomplex Smildiger 
Venen en het esdorpenlandschap van de Drentse Aa.  
 
Op de historische kaart van rond 1800 is te zien hoe de ontginning via de Drentse 
Hoofdvaart nog net niet de zuidoostzijde van het Witterveld heeft bereikt. Het Hoedmeer ligt 
nog vrijwel onaangetast ten zuidwesten van ons plangebied. Een dergelijk natuurlijk meer in 
een hoogveengebied wordt meerstal genoemd. Het Witterveld is niet apart zichtbaar omdat 
de omgeving van het Witterveld nog niet is ontgonnen of verkaveld. Dat wil overigens niet 
zeggen dat dit hoogveengebied niet in gebruik was. Ook al voor 1800 werden de Smildiger 
Venen gebruikt voor de landbouw, hetzij met schaapskuddes, hetzij voor de boekweitteelt, 
op plekken die begaanbaar waren in het veen. Witten was lange tijd de enige bewoningskern 
aan de rand van dit veengebied. Het esdorp Witten wordt voor het eerst genoemd in 1294 en 
is één van oudste dorpen in Drenthe. Voor de ontsluiting van het veengebied werden in 
vroegere tijden veenbruggen gebruikt bestaande uit dwars op het pad gelegde stammetjes. 
Een restant van zo’n veenbrug is nog altijd zichtbaar ten zuidwesten van ons plangebied.  
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Plankaart 1800 (Franse kaarten) 

 

 
Plankaart 1850 
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Op het kaartbeeld van 1850 is te zien dat de omgeving van het Hoedmeer in ten zuidwesten 
van ons plangebied inmiddels in vervening is. Het Witterveld wordt langzamerhand zichtbaar 
als restant van dit ooit immense veengebied, vooral doordat de omgeving langzamerhand is 
ontgonnen en verkaveld. 
 
Met bestemming van Assen als garnizoensstad vanaf eind 19e eeuw, krijgt het Witterveld de 
functie van schietterrein. Het is mede te danken aan deze functie dat het Witterveld eind 19e 
en begin 20e eeuw nooit ontgonnen en verkaveld is. Het kaartbeeld uit 1900 geeft dit weer, 
waarbij het schietterrein met een bruine grenslijn is afgebakend. Op dit kaartbeeld is ook het 
Witter- of Anrijperdiep zichtbaar, evenals de verbinding van dit beekdal met het huidige 
Geelbroek in de uiterste zuidoostpunt van onderstaand kaartbeeld. Vakantiepark 
Witterzomer en het TT-circuit zijn er dan nog niet. De TT reed vanaf 1926 over het 
stratencircuit van De Haar, Laaghalen, Hooghalen en Laaghalerveen. In 1955 werd het 
circuit bij De Haar in gebruik genomen. Vakantiepark Witterzomer dateert vanaf dezelfde 
periode (1952). 
 
 

 
 
Rond 1900 is ook de verbinding van Witten met de Drentse Aa via de Boschkamp en de 
Stadsbroekloop nog intact. In een latere periode is hier de wijk Baggelhuizen gebouwd 
waarbij het oorspronkelijke kleinschalige beekdal tussen Witten en het Anreeperdiep deels is 
verdwenen en deels is opgenomen in het stadsgroen. Op de hoogtekaart van Assen en 
omgeving is duidelijk zichtbaar dat de oostrand van ons plangebied met daarin het Witterdiep 
onderdeel uitmaakt van het beekdallandschap van de Drentse Aa. Witten ligt daarbij net als 
de oudere dorpen Rolde en Balloo op de hoogste plekken naast de beek. 
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Huidig landschap 
 
Ten noordwesten van het Witterveld ligt een cluster van voorzieningen rondom het dorp 
Witten. Het Vakantiepark Witterzomer is hierbij een zelfs voor Drentse begrippen groot 
vakantiepark met op het terrein bijzonder aantrekkelijke landschapselementen als een flink 
deel van de Witter Es, inmiddels begroeide zandverstuivingen, vennetjes en historische 
zandpaden. Daarnaast liggen hier het recreatiegebied Baggelhuizerplas en het 
Tonckensbos. In het recreatiegebied Baggelhuizerplas is enige jaren terug het hippisch 
centrum Sunrise Stables gebouwd. Verspreid liggen diverse minicampings en bed en 
breakfast aanbieders. 
 

  
Baggelhuizerplas Vakantiepark Witterzomer 
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Het Witterveld is recent aangewezen als Europees Natura 2000 gebied en is één van de 
laatste oorspronkelijke hoogveenranden die grenzen aan het Esdorpenlandschap. Het 
gebied bestaat uit natte en droge heide, vennen en levend hoogveen. 
 

  

Zandwegen Witterveld Witterveld 

 

Het TT-circuit en omgeving en het oefenterrein De Haar liggen tussen het Witterveld en de 
A28. De omgeving van het TT-circuit doet stedelijk aan, terwijl oefenterrein De Haar 
landschappelijk is ingericht. 
 

  
De Haar Herstelde beekloop van het Witterdiep 

 
Het ten zuiden en westen van het Witterveld gelegen landbouwgebied is overwegend in 
gebruik voor de akkerbouw. Hier is sprake van een rechtlijnige verkaveling, ontstaan na de 
ontginning en vervening. 
 

  

Akkerbouw Akkerbouw randzone Witterveld 
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3 RECREATIE  
 
 
Nabij Witten ligt het 80 hectare grote recreatieterrein Witterzomer. Naast verblijfsrecreatie 
voorziet het terrein in veel natuurschoon en een zwemplas. In Witten zelf bevindt zich 
restaurant – zalencentrum van Veen. Dit familiebedrijf is sinds 1966 bij de familie in bezit en 
is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een regionaal goed bekend restaurant en 
zalencentrum. Een nieuwkomer sinds 2008, gelegen nabij Witten, is het hippisch 
evenementencentrum Sunrise Stables. Tot zijn beschikking staan stallen en rijhallen, 
restaurant, vergaderzalen en hotelkamers. De directie van Sunrise Stables onderzoekt 
samen met een collega ondernemer de mogelijkheden van de uitbreiding van het bedrijf met 
een adventurepark en outdoor activiteiten. Hierbij wordt nadrukkelijk gezocht naar 
samenwerking en afstemming met collega ondernemers in dit plangebied. Aan de rand van 
Assen is de “oude Smelt” overgegaan in de Bonte Wever Assen. De Bonte Wever  is een 
groot sport- en evenementencentrum met een All-inn hotel met mogelijkheden voor uitgaan 
& evenementen, sport & ontspanning. Van der Valk bevindt zich aan de noordzijde van het 
gebied aan de A-28 en biedt hotelkamers, vergaderzalen, a la carte restaurant en 
arrangementen aan. Naast deze grotere recreatiebedrijven waarin het hoofdinkomen uit de 
recreatieve sector komt, zijn er ook nog een vijftal kleine campings aanwezig in het gebied. 
 
Meer in de dagrecreatieve sfeer voorzien het TT-circuit en de TT-hall in talloze grootschalige 
races, publieksevenementen en beurzen en het verkeerspark vooral voor de jongere 
doelgroep in een steeds belangrijker wordende behoefte. Het TT-circuit ontvangt op 
piekdagen tienduizenden bezoekers die genieten van alles op gemotoriseerd gebied. Het 
alternatief voor de jeugd is het Verkeerspark Assen. Hier kan de jeugd op een educatieve 
wijze terecht op diverse attracties, arrangementen en schoolreizen. 
 
Er is tot op heden nog weinig samenhang tussen de genoemde dagrecreatiebedrijven en de 
verblijfsrecreatie. Het TT-circuit, de TT-hall en het Verkeerspark richten zich op grootschalige 
dagrecreatie, terwijl veel logiesverstrekkers zich richten op de toerist die naar Drenthe en 
Assen komt voor het aantrekkelijke landschap, de fietspaden en de natuur. Beide sectoren 
hebben hun eigen dynamiek, maar er kunnen samenwerkingsmogelijkheden gaan ontstaan 
om elkaar te versterken. 
 

3.1 Maximaal wensbeeld recreatiesector 
 
Om in kaart te brengen welke ambities en gedachten de deelnemende partijen uit de 
recreatiesector hebben over het toekomstperspectief in het plangebied is een sectorale 
werkbijeenkomst georganiseerd. Dit resulteerde in een wensbeeld recreatie. Dit wensbeeld 
is met name vorm gegeven door de bedrijven in het gebied rond Witten en het 
Recreatiegebied Baggelhuizerplas en All in Hotel en Sport- en Evenementencentrum “De 
Bonte Wever” (zie deelnemerslijst colofon). De voorgenoemde recreatiebedrijven beseffen 
de waarde van een aantrekkelijke omgeving. Om als recreatiebedrijf goed te kunnen 
functioneren, moet het aantrekkelijke gebied zich aangrenzend of op enkele kilometers van 
het bedrijf bevinden. De gasten willen namelijk graag rust, ruimte, afwisselend landschap, op 
korte afstand alles zien en toegankelijke natuurgebieden. Een afwisselend landschap wordt 
als meest aantrekkelijk gezien.  
 
Het wensbeeld vanuit de recreatiesector richt zich op bereikbaarheid van het plangebied en 
op drie deelgebieden met opvallende verschillen in het recreatief gebruik. Er is onderscheid 
gemaakt in drie deelgebieden, namelijk: 
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I. Deelgebied omgeving Witterzomer en Baggelhuizerplas: jaarrond intensief gebruikt 
gebied voor zowel dag- als verblijfsrecreatie met nadruk op gezinnen; 

II. Deelgebied Witterveld en TT-circuit: feitelijk niet opengesteld voor fietsers, wandelaars 
en ruiters. Toegankelijk bij evenementen en kaartverkoop (TT-circuit) en excursies 
(Witterveld); 

III. Deelgebied 3, oefenterrein De Haar en omgeving: goed opengesteld voor fietsers, 
wandelaars en ruiters, maar nog redelijk extensief gebruikt. 

 
Binnen deze drie deelgebieden leven allerlei wensen ten aanzien van recreatie die in het 
kaartbeeld van bijlage 1 zijn weergegeven (wensbeeld recreatie). De toelichting per 
deelgebied is als volgt: 
 
Wensen geldend voor de bereikbaarheid van het plangebied: 

 het uitloopgebied Assen zuidwest is als geheel slecht toegankelijk. De A28 vormt de 
belangrijkste barrière voor bewoners van o.a. Baggelhuizen en bezoekers van de Bonte 
Wever. Stad en land moeten ten behoeve van de recreatie beter verbonden worden, 
waarbij groen, cultuurhistorie en landschap de dragers vormen.  

 Dit kan door de fietsroute door Baggelhuizen vanaf de Hoofdlaan, Veenkampen, De 
Wouden, duidelijker herkenbaar te maken als een doorgaande route tussen binnenstad 
en het dorp Witten;  

 Een betere verbinding kan wellicht ook tot stand komen door historische structuren als de 
Witterstraat/Westerwoldestraat of de voormalige beekloop tussen Witten en de 
Stadsbroekloop opnieuw in te zetten voor de recreant; 

 Een andere nieuwe vorm voor een verbinding tussen stad en land is een kabelbaan; 

 Vanaf de noordkant (Kloosterveen/Norgervaart / A28 afslag west) is het gebied zeer 
slecht ontsloten dan wel onvindbaar. Door een fietsknooppunt aan te leggen bij de 
forellenplas kan de bezoeker vanuit de auto overstappen en op de fiets of te voet het 
gebied in te trekken: routing vanaf de Balkenweg (rotonde) en zoom (langs v.d. Valk); 

 Vanaf het recreatieve verdeelpunt kan de weg toegankelijk gemaakt worden voor auto en 
fietser om zo via een aantrekkelijke route richting Witten te kunnen rijden. Door de weg 
vanaf dit fietsknooppunt door te trekken ontstaat een aantrekkelijke route naar Witten - 
Witterzomer – Bovensmilde; 

 De routing richting het Fochteloërveen voor fietsers via de van Lierswijk is 
landschappelijke onaantrekkelijk. Deze zou veel beter aangekleed kunnen worden. 
Hiermee ontstaat wellicht meer uitwisseling tussen beide gebieden; 

 Bovenstaande moet bijdragen aan een betere toegankelijkheid en meer mogelijkheden 
voor recreatieve rondjes. Het gebied is nu slecht toegankelijk en versnipperd. 

 
Wensen voor deelgebied I: Baggelhuizerplas, Pelinckbos, Witten, Witterzomer. 

 Dit gebied wordt jaarrond intensief gebruikt voor zowel dag- als verblijfsrecreatie, met 
name gericht op gezinnen; 

 Vanuit de verblijfsrecreatie beredeneerd is dit het gebied waar het meest intensief  
gerecreëerd wordt, voornamelijk door gezinnen. Witterzomer draagt daar aan bij en een 
ontwikkeling voor outdoor activiteiten in samenhang met Sunrise Stables nabij de 
Baggelhuizerplassen moet daar ook in passen; 

 Sunrise Stables wenst een blijvende samenwerking met grondeigenaren van de percelen 
gelegen tussen de A28 – Witterhoofdweg – Witterhaar ten behoeve van 
paardenevenementen. Dit gebied oogt nu niet fraai en zou landschappelijk 
aantrekkelijker gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door herstel aansluiting beekdal; 

 Nabij de forellenplas (noordelijk deel Baggelhuizerplas) is een recreatief verdeelpunt 
gewenst om bezoekers met auto de mogelijkheid te bieden over te stappen op fiets of te 
voet verder te gaan (zie ook bereikbaarheid plangebied hiervoor); 

 Het gebied tussen Baggelhuizen en het Pelinckbos is dusdanig onbereikbaar dat daar 
sociale onveiligheid optreedt. Door het aanbrengen van verlichting kan deze situatie 
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verbeterd worden. Op basis van de vergelijkbare gunstige ervaring met Sunrise Stables 
zou ook hier wonen mogelijk gemaakt kunnen worden resulterend in sociaal toezicht;  

 Vanuit Witterzomer is er de behoefte om een aantrekkelijke (fiets)verbinding te realiseren 
via het Pelinckbos richting de Norgerbrug en de Polweg; 

 De Polweg komt uit bij de Drentse Hoofdvaart waar nog een fietsbrug ontbreekt. Het is 
wenselijk dat deze gerealiseerd zal worden om zodoende aan de ‘’stille kant’’ van de 
vaart te kunnen fietsen. 

 
Wensen voor deelgebied II: Witterveld en TT-circuit. 

 Het natuurgebied Witterveld, de schietbanen van Defensie en het TT-circuit zijn 
nagenoeg ontoegankelijk voor de recreant terwijl de behoefte voor bezoek er zeker is. 

 In het gebruik ligt de nadruk op sportief gebruik en de wens is om dit deelgebied beter te 
ontsluiten voor dagrecreanten (zowel Witterveld als TT-circuit); 

 In afstemming met Defensie zouden mogelijkheden verkend kunnen worden of en op 
welke wijze het Witterveld toegankelijk gemaakt kan worden; 

 Aan de zuidkant van het gebied is vraag naar een verbinding ten behoeve van ATB-ers; 

 De wens met betrekking tot de schietbanen is om deze te moderniseren teneinde een 
stillere en veiligere oefenbaan te realiseren. De veiligheid kan wellicht verhoogd worden 
door de kogelvangers op te hogen zodat het achterliggende gebied toegankelijker wordt; 

 Het TT-circuit wordt ook als ontoegankelijk ervaren terwijl vele bezoekers graag een 
glimp zouden willen vangen van het alom bekende circuit. Die bekendheid vraagt erom 
meer open te staan voor publiek, ook buiten de evenementen om; 

 In samenhang met de dynamische grootschalige dagrecreatie op en rond het TT-circuit 
zou er met de recreatieve verblijfsector gezocht kunnen worden naar 
samenwerkingsmodellen waarbij  wederzijds elkaars belevingswaarde wordt versterkt; 
Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn een historische belevingsroute (route ‘25/’26) 
gebaseerd op het oude TT-circuit van 1926. Deze route zou op een eigentijdse wijze 
beleefbaar kunnen worden ingericht voor alle vormen van tweewielers.  

 
Wensen voor deelgebied III: Oefenterrein De Haar en Witterdiep 

 Dit gebied is momenteel betrekkelijk rustig en dat mag best zo blijven, hoewel er ruimte is 
voor meer recreatief medegebruik door wandelaars, fietsers, ruiters en wellicht zelfs 
“gemotoriseerd off road”; 

 Wellicht zijn er mogelijkheden om het oefenterrein te gebruiken voor gemotoriseerde off-
road rijders. Het geproduceerde geluid van de off-road rijders zal grotendeels wegvallen 
tegen het geluid afkomstig van de naastgelegen A28; 

 In relatie tot fietsrondjes tussen Assen en Hooghalen is de wens om komende over de 
‘’oude tol’’ (fietsbrug over A28) het fietspad zuidwaarts door te trekken naar de 
Boermarkeweg. Hiermee ontstaat een aantrekkelijke verbinding met Laaghalerveen. 

 

3.2 Kritische ondergrens recreatiesector 
Aan de deelnemers aan de sectorale werkbijeenkomst recreatie is gevraagd: “Wat is uw 
kritische ondergrens als het gaat om het voortbestaan van uw bedrijf, cq de recreatiesector?” 
Hierbij kwamen de volgende aspecten naar voren: 

 In het algemeen vinden de deelnemers dat bij recreatieve ontwikkeling niet alleen naar 
TT en directe omgeving gekeken moet worden, maar ook naar overige 
recreatieondernemers in en rondom Witten en recreatiegebied Baggelhuizen; 

 Sunrise Stables en de initiatiefnemers van het outdoor en adventure park willen op korte 
termijn kunnen rekenen op een vergunning voor hun te ontwikkelen activiteiten; 
Daarnaast moet samenwerking mogelijk blijken en moeten de investeringen passen bij 
de te verwachten rendementen; 

 Witterzomer geeft aan dat een kritische ondergrens is de samenwerking binnen de 
recreatiesector rondom het Witterveld; 
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 Werk aan een brede recreatieve doelgroep, die jaarrond voor inkomsten zorgt en niet 
alleen gedurende enkele pieken; 

 De Bonte Wever heeft geen ondergrens maar zoekt wel een mooie plus voor het bedrijf; 

 Van Veen heeft ook geen ondergrens maar geeft ook te kennen dat de recreatiesector in 
het gebied veelzijdiger is dan alleen het TT circuit; 

 De Fietsersbond wil minimaal een betere fietsverbinding richting Veenhuizen – Norg 
realiseren en een betere verbinding naar de stad Assen; 

 RECRON geeft aan dat er nu teveel niet mag. Dat moet zeker anders. Gebieden moeten 
worden opengesteld en toegankelijker worden gemaakt; 

 De sociale veiligheid in het gebied rond het Pelinckbos en Baggelhuizen moet beter. 
 
 

 
Vennetje op campingterrein Witterzomer 



13 
 

4 NATUUR  
 

4.1 Maximaal wensbeeld natuursector 
 
Op basis van de landschapskaart en de ligging van de verschillende natuuropgaven is het 
toekomstperspectief voor de natuur geschetst. Tijdens een sectorale werkbijeenkomst natuur 
is aan de natuurorganisaties de vraag gesteld: “Wat is het maximale wensbeeld voor 
natuurterreinen en wat is daarbij de gewenste ontwikkelingsrichting van aangrenzende 
terreinen en gebieden?” Het wensbeeld van de natuurorganisaties is weergegeven in het 
kaartbeeld van bijlage 2 (wensbeeld natuur). 
 
De toelichting bij dit kaartbeeld in bijlage 2 is als volgt: 
 
Algemeen: 

 Het veiligstellen en vergroten van de aanwezige natuurkwaliteiten in het plangebied 
waarbij met name gekeken wordt naar het Witterveld; 

 Het behouden en versterken van de landschappelijke kwaliteit; 

 Realisering van de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied Witterveld  

 Realisering van de bufferzones ter bescherming en verbetering van de natuurkwaliteiten 
van het Witterveld; 

 Het Witterveld zodanig ontwikkelen en robuust maken dat kraanvogel, goudplevier en 
veenvlinders terugkeren; 

 Opheffen geïsoleerde ligging van het natuurgebied Witterveld door robuuste 
verbindingen te maken naar omliggende natuurgebieden; 

 Stikstofdepositie op het Witterveld omlaag brengen (gerelateerd aan N2000); 

 Toename agrarische natuur (voornamelijk aan zuid- en westzijde plangebied) mede 
bedoeld als versterkende maatregel voor het Witterveld; 

 Toename stadsnatuur mede bedoeld als versterkende maatregel voor de aanwezige 
natuurgebieden; 

 Maximale inpassing met andere aanwezige functies in het gebied; 
 
Concreet: 

 Herstel Witterdiep en Witterveld als brongebied van de Drentsche Aa (de beek ontspringt 
in het hoogveen wat uniek is voor Nederland); 

 Herstel verbinding tussen Witterdiep en Witterveld ter vergroting van de samenhang van 
het natuurlijk systeem; 

 Herstel hydrologie en waar nodig en mogelijk peilen verhogen. Met beleid zorgvuldig en 
terughoudend ingrijpen in het watersysteem; 

 Realisatie van een bufferzone aan de westzijde van het Witterveld richting Vakantiepark 
Witterzomer ten behoeve van hydrologisch herstel en landschappelijke overgang;  

 Aanleg van bloemrijke akkerranden en daarmee herstel van soortenrijkdom (vlinders) 
aan zuidwestzijde van Witterveld en als fourageergebied voor soorten in het Witterveld; 

 Omleggen fietspad noordwest kant van het Witterveld welke momenteel dwars door een 
pingoruïne gaat; 

 Brede robuuste ecologische natuurverbinding tussen het Witterveld en het 
Fochteloërveen; 

 Brede robuuste ecologische natuurverbinding tussen het Witterveld en het Hijkerveld; 

 Opwaarderen natuur- en landschapswaarden in gebied gelegen tussen A28 / 
Verkeerspark / Witten. 

 



14 
 

4.2 Kritische ondergrens natuursector 
 
Aan de deelnemers aan de sectorale werkbijeenkomst natuur is gevraagd: “Wat is uw 
kritische ondergrens als het gaat om natuur in het projectgebied Assen zuidwest?”. Uit de 
reacties komt het volgende beeld naar voren. 
 
Als kritische ondergrens wordt eensgezind gewezen op twee beleidsmatige sporen. Dit zijn 
Natura 2000 (N2000) en de Kaderrichtlijn Water (KRW). 
  
Natura 2000 richt zich op het Witterveld en heeft daarvoor een aantal instandhoudingsdoelen 
vastgesteld. Deze instandhoudingsdoelen gericht op heidevegetaties, hoogveen en 
hoogveenbossen moeten minimaal gerealiseerd worden. Het N2000 beheerplan Witterveld, 
welke onder andere de maatregelen beschrijft voor het behalen van de 
instandhoudingsdoelen, is in mei 2013 gereed.  
 
De Kaderrichtlijn Water (KRW) werkt met stroomgebiedbeheerplannen en stelt eisen aan 
oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen. Deze eisen moeten minimaal worden 
gerealiseerd voor het aanwezige oppervlaktewater en grondwater in het gebied. 
In het kader van de KRW wordt gesteld dat er in het gebied ca. een kilometer beekherstel 
moet worden gerealiseerd. Dit betreft het Witterdiep waarbij het eerder genormaliseerde deel 
weer op natuurlijke wijze zal moeten functioneren. Het te herstellen tracé loopt door tot aan 
Twijfelveld en eventueel tot aan de NAM. Vanuit westelijke richting komt een stroet (Stroet 
noord) uit in het Witterdiep. Ook deze stroet moet onder de noemer van de KRW hersteld 
worden zodat meer schoon water het Witterdiep kan voeden. 
 
Als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur (EHS) zijn ecologische verbindingszones 
vastgelegd. Deze verbindingszones zorgen ervoor dat het natuurnetwerk in Nederland 
versterkt wordt. Een van deze verbindingszones moet het Witterveld met het Fochteloërveen 
verbinden. Deze ecologische verbindingszone moet minimaal gerealiseerd worden. Knelpunt 
in deze verbindingszone is wel de Drentse Hoofdvaart als onneembare barrière voor fauna. 
In de sessie natuur werd dit knelpunt erkend maar het had niet de hoogste prioriteit. 
De andere verbinding in het kader van de EHS is de verbinding tussen het Witterveld en het 
Hijkerveld. Deze verbinding voldoet in de huidige situatie en moet minimaal dezelfde 
functionaliteit behouden. Een 3e verbinding, die weliswaar niet in de EHS is vastgelegd, is de 
verbinding tussen het Witterdiep en Geelbroek. De A28 doorsnijdt deze twee gebieden. Er is 
een duiker aanwezig onder de A28 maar het ontbreekt hier aan een goede natte ecologische 
verbinding. De sessie natuur geeft aan dat de bovenloop Witterdiep en het 
bovenloopsysteem Geelbroek ook los van elkaar voldoende functioneren. Verder 
stroomafwaarts komen beide bovenlopen bij elkaar waardoor er voldoende samenhang 
aanwezig is.   
 
De Baggelhuizerplas maakt onderdeel uit van de EHS. Voor dat gebied wordt bepaald dat de 
huidige aanwezige natuurwaarden in stand moeten worden gehouden. Dit geldt ook voor de 
natuurwaarden van het Pelinckbos en de aanwezige natuur in en rond Witterzomer. 
 
In het plangebied wordt grote waarde gehecht aan de landbouwgebieden. De landbouw is 
belangrijk voor het landschapsbehoud van het gebied rondom het Witterveld. De aanwezige 
landbouw weert op haar manier mogelijk schadelijker vormen van land- en ruimtegebruik. 
Het open karakter heeft daardoor een bufferende werking die behouden moet blijven ter 
bescherming van het Witterveld. 
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5 INTEGRAAL ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 
 
Na de twee sectorale werkbijeenkomsten is een integrale werkbijeenkomst georganiseerd 
met vertegenwoordigers uit beide sectoren. Daar zijn de uitkomsten van beide sectorale 
werkbijeenkomsten besproken, om vervolgens te werken aan een integraal 
ontwikkelingsperspectief. Daarbij is het van belang dat de kritische ondergrenzen van beide 
sectoren worden gerespecteerd en dat de winst wordt gezocht in overlap tussen elkaars 
maximale wensbeelden (LAC-methode). 
 
Het resultaat van deze aanpak ziet er schematisch als volgt uit: 
 

 
 
Het doel van deze werkwijze is om mogelijke tegenstellingen om te buigen naar een gesprek 
over waar de gemeenschappelijke kansen liggen. De uitkomsten van deze gezamenlijke 
bijeenkomst zijn voor het gebied Assen Zuidwest positief en leiden tot een gezamenlijk 
ontwikkelingsperspectief natuurlijke recreatie.  

 
Tijdens de integrale werksessie is een kaartbeeld gemaakt, waarbij vier kansen zijn 
benoemd: 
1. Ontwikkeling Witterzomer en omgeving; 
2. Dagrecreatieve poort Baggelhuizerplas; 
3. Ontwikkeling Witterdiep en De Haar; 
4. Ontsluiten, verbinden en openstellen (geldt voor hele plangebied) 
 
Het uitgewerkte kaartbeeld van de integrale werksessie is weergegeven in bijlage 3 (kaart 
integrale kansen). De toelichting bij dit kaartbeeld is hierna per paragraaf, cq kans 
beschreven. 
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5.1 Kans 1: Ontwikkeling Witterzomer en omgeving 
 
Het recreatieterrein Witterzomer is momenteel met name toegankelijk voor haar klanten. De 
schoonheid van de natuur achter de hekken van Witterzomer is daardoor nog voor velen 
onbekend. Deze afsluiting is momenteel nodig vanwege vandalisme en diefstalgevoeligheid 
van de locatie. 
 
Witterzomer ziet echter ontwikkelingsmogelijkheden voor het bedrijf zelf, haar directe 
omgeving en wil meer ruimte bieden voor dagrecreatie op en rondom haar terrein. Hiervoor 
zal de inrichting van het park, alsmede de inrichting van de directe omgeving van het park, 
aangepast worden in een verdere uitwerking van het hierna weergegeven beeld. Een 
dergelijke inrichting met natuur en recreatief uitloopgebied moet er toe leiden dat het aantal 
bezoekers aan het park – zowel verblijfsrecreanten als dagrecreanten – in de toekomst kan 
stabiliseren of zelfs toenemen. De afgelopen jaren is sprake van een gestage afname van 
het aantal overnachtingen. 
 

 
 
Dagrecreatie 
Witterzomer zou het terrein meer kunnen openstellen door de uitgifte van elektronische 
pasjes. Deze pasjes zijn verkrijgbaar voor de verblijfsrecreant maar ook voor fietsers, 
wandelaars, zwemmers en dagjesmensen. Het openstellen biedt een mogelijkheid om de 
bezoeker via de oude structuren het terrein te laten beleven. Om de bezoeker meer te 
kunnen bieden wil men onderzoeken welke potentie de aanwezige waterpartijen hebben en 
er mogelijk horeca en buitensport ontwikkelen. Voorwaarde voor het openstellen van het 
terrein is dat er geen menging van dag- en verblijfsrecreanten plaatsvindt i.v.m. 
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beheersbaarheid, controle, overlast, rust, diefstal en het waarborgen van de eigendommen 
van de campinggasten. Nieuwe plannen voor invulling van het gebied moet de kans op 
diefstal en komst van ongenode gasten op het park niet versterken. Het toezicht op wie het 
park betreedt moet beheersbaar en controleerbaar blijven. 
De rust op het terrein voor de recreanten kan ook verbeterd worden door de hoofdstroom 
van het bezoekersverkeer om te leiden naar de buitenkant van het terrein door middel van 
een “rondweg”. Deze rondweg ligt op eigen terrein van de Camping, begint op het eigen 
parkeerterrein en is dus geen openbare weg. Voor Witterzomer geldt verder dat de 
aansluiting op fietsverbindingen in de omgeving beter kan. 
 
Omgeving Witterzomer 
De directe omgeving van Witterzomer is voor een groot deel in bezit bij Camping 
Witterzomer, de gemeente Assen en Defensie. Deze grondposities maken een 
kwaliteitsimpuls voor de omgeving van Witterzomer en het Witterveld goed mogelijk, maar 
daarvoor is kavelruil en een gezamenlijke aanpak nodig. Vanuit Witterzomer beredeneerd is 
er behoefte aan een natuurlijke omgeving met recreatieve uitloopmogelijkheden. Voor het 
Witterveld levert dit een veel geleidelijker overgang op van het natuurgebied naar het 
uitloopgebied van Witterzomer (in plaats van het huidige landbouwgebied). De omgeving 
rondom Witterzomer leent zich uitstekend voor de ontwikkeling van een kleinschaliger 
landschap met afwisselend akkertjes, weiden, heischrale terreintjes en boselementjes. De 
ontwikkeling van dit kleinschalige landschap draagt bij aan de ecologische verbindingszone 
tussen het Witterveld en het Fochteloërveen. En voor wat de recreatieve beleving betreft, 
ontstaat hierdoor samenhang tussen Witterzomer en het Witterveld. Het fietspad langs de 
westkant van het Witterveld wordt rechtstreeks aangesloten op de camping en waar dit 
fietspad momenteel de pingoruïne doorkruist wordt het pad omgelegd en volgt het de omtrek 
er van. Door dit pad om te leggen en de omtrek van de pingo te laten volgen krijgt de fietser 
meer oog voor dit relict uit de ijstijd. In combinatie daarmee ontstaat een interessant 
belevingspunt doordat dicht bij dit punt eveneens een schaapskooi en een uitkijktoren kan 
worden gerealiseerd. Deze locatie leent zich bij uitstek voor natuureducatie aangezien dit 
één van de weinige plekken is waar het Witterveld beleefbaar is en waar bovendien de 
schaapskudde ook daadwerkelijke het Witterveld begraast. 
 
Recreatieve versterking toeristische bedrijven onderling 
Er bestaan goede mogelijkheden voor de verschillende recreatieve ondernemers om samen 
te werken en het bezoekersbestand beter op elkaar toe te spitsen. Verblijfsrecreanten 
kunnen een leuke dag beleven aan de Baggelhuizerplas waar buitensportactiviteiten 
georganiseerd worden. Enerzijds zullen bezoekers aan eendaagse recreatieve activiteiten 
gestimuleerd moeten worden om in het gebied te blijven overnachten. Anderzijds profiteren 
Sunrise Stables en nieuwe buitensportactiviteiten daar van de bezoekersaantallen van 
Witterzomer en in de rest van de omgeving. Door daarnaast ook de verbinding met de Bonte 
Wever en de binnenstad te versterken ontstaat meer dan de som der delen.  
 
Aspect geluid 
Dit ontwikkelingsperspectief geeft een kijkje in de mogelijke toekomst van het plangebied. 
Maar dit staat niet los van de beleidskaders van gemeente en provincie op het gebied van 
geluid. Onduidelijkheid hierover bij deelnemende ondernemers leidt tot onzekerheid ten 
aanzien van investeringen. Gezien de huidige ontwikkelingen kan de geluidbelasting in het 
gebied toenemen door enerzijds het TT-circuit en anderzijds het schietterrein. 
Overheidsbesluiten op dit punt zijn van grote invloed op de recreatieve beleving voor met 
name de verblijfsrecreatieve gasten in het gebied. Dit ontwikkelingsperspectief biedt voor het 
hiervoor genoemde geluidsaspect geen oplossing. 
 



18 
 

5.2 Kans 2: Dagrecreatieve poort Baggelhuizerplas 
 
De Baggelhuizerplas, de forellenvijver en de aanwezigheid van hotelketen van der Valk 
vormen een denkbeeldige noordelijke entree van het gebied. Probleem is echter dat de 
entree niet zichtbaar is terwijl er een uitgelezen kans ligt om bezoekers via deze “poort” naar 
het landelijk gebied te leiden.  De te ontwikkelen noordelijke entree kan een variatie aan 
bezoekers begeleiden, een Toeristisch Overstap Punt (TOP) vormen en voorzien in nieuwe 
vormen van dagrecreatie, buitensport en educatie. Bezoekers vanaf de A28 (afslag Assen 
west), ring Assen en vanuit de richting Friesland kunnen middels deze “poort” beter begeleid 
worden. Nabij de forellenplas kan een dergelijk Toeristisch Overstap Punt gerealiseerd 
worden. Een bewegwijzering vanuit Assen en vanuit de richting Friesland kan de bezoeker 
hiernaartoe leiden. Vanaf dit punt kan men per fiets of al wandelend het gebied verder 
ervaren. De optie om via dit punt eventueel verder met de auto te reizen is eveneens 
gewenst om zo een voor de hand liggende routing te realiseren richting Witten.  
 
De “poortfunctie” en het TOP kunnen prima samengaan met een nog te ontwikkelen 
programma voor buitensport en educatie. De partner van Sunrise Stables  heeft meerdere 
buitensportconcepten in Nederland opgezet en ziet in de locatie rond de Baggelhuizerplas 
een geschikte plek.  Deze ondernemer zoekt daarbij tevens de samenwerking met 
omliggende recreatiebedrijven om het recreatieve aanbod in deze regio te versterken. Met dit 
initiatief verwacht men dat het toeristenseizoen verlengd zal worden. Genoemde 
ontwikkeling kan een meerwaarde opleveren voor het gehele gebied. 
 

5.3 Kans 3: Ontwikkeling Witterdiep en De Haar 
 
Door Defensie is de bovenloop van het Witterdiep reeds deels hermeanderd. Het 
noordelijker gelegen deel ter hoogte van het Verkeerspark biedt nog 
ontwikkelingsmogelijkheden voor hermeandering. Bovendien kan een van oorsprong 
aanwezige stroetverbinding met het Witterveld worden hersteld gelegen ten noordwesten 
van het Verkeerspark. Hierbij zal de huidige ontwatering langs de Witterhaar zoveel mogelijk 
worden verminderd ten gunste van beekdalontwikkeling ten noorden van de weg Witterhaar 
en ten noordoosten van het Verkeerspark. Deze ingreep draagt bij aan de natuur-, water- en 
landschapskwaliteit en past binnen de daarbij behorende ontwikkelopgaven (oa KRW). 
Daarnaast ligt er een unieke kans om het hoogveenbrongebied van het Witterveld weer aan 
te laten sluiten op het beeksysteem van de Drentsche Aa.  
 
Aandachtspunt is het knelpunt gevormd door de A28 en afslag N33. De beek stroomt hier 
onderdoor maar deze doorstroming is ecologisch gezien verre van optimaal.  
Vanuit Witten stroomt een klein onopvallend bovenloopje welke door de wijk Baggelhuizen 
loopt, via een tot stadspark omgevormd heideterreintje en via de Stadsbroekloop ten 
noorden van de A28 en uiteindelijk samenkomt met het Witterdiep. Herstel van deze 
natuurlijke beekverbindingen draagt bij aan zowel ecologische doelen als aan kansen voor 
een stedelijke natuurbeleving. 
 
In het belang van een goede ontsluiting van het TT-circuit wordt er inmiddels gewerkt aan 
een extra afslag van de A28. Deze afslag komt uit aan de noordoostkant van het circuit. 
Deze plek zou geschikt kunnen zijn voor de ontwikkeling van een Toeristisch Overstap Punt 
(TOP). Vanaf dit punt kan dan ook de op natuur en landschap gerichte toerist de omgeving 
verkennen. Recreatieve ontsluiting in het gebied De Haar is weliswaar redelijk op orde, maar 
de fietsoversteek bij Oude Tol zou in zuidelijk richting nog kunnen worden aangesloten op de 
fietsmogelijkheden bij Laaghalerveen. 
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Geïnspireerd door “Route 66” is het een voor de hand liggend idee om meer aandacht te 
schenken aan de oude historische TT-route. Er zijn verschillende routes in de vergane jaren 
geweest. Uitgestippeld is de route die vanaf 1926 tot 1954 is gereden. Aandacht voor deze 
historische belevings TT-route moet een spin-off kunnen realiseren voor zowel 
dagrecreatieve bedrijvigheid als de toeristische verblijfssector. Dit kan tot uiting komen in 
gezamenlijke arrangementen, route met een kunstzinnige look en feel van het TT-verleden, 
verhuur van allerlei vormen van tweewielers, landelijke promotie door ANWB, route apps 
door Drents Archief etc.  
 

5.4 Kans 4: Ontsluiten, verbinden en openstellen 
 
In zijn algemeenheid ligt het plangebied nogal geïsoleerd ten opzichte van haar omgeving. 
Dat geldt voor zowel natuur als voor recreatie. 
 
Ten westen en zuiden van het Witterveld ligt een grootschalig akkerbouwcomplex. Door hier 
agrarisch natuurbeheer te introduceren kan dit gebied in ecologisch opzicht goed bijdragen 
aan de kwaliteiten van het Witterveld. Randenbeheer en bloemrijke zones hebben enerzijds 
een gunstige werking op fauna, bijvoorbeeld insecten en vlinders, waardoor een sterkere 
uitwisseling met het Witterveld kan plaatsvinden. Bovendien kunnen de ecologische 
verbindingen richting het Fochteloërveen en het Hijkerveld hierdoor worden versterkt. 
Anderzijds worden door een dergelijk beheer harde randen in de stadsrand rondom 
Witterveld ten gunste van de recreatie verzacht. 
 
De ecologische verbindingzones tussen Witterveld-Hijkerveld en Witterveld-Fochteloërveen 
kunnen eenzelfde dubbelfunctie voor natuur en recreatie vervullen. Afwisseling tussen 
kleinschalige akkertjes, akkerranden, bosjes, hei en heischraal gras maakt het gebied voor 
allerlei dier- en plantensoorten en de recreërende mens een stuk aantrekkelijker. 
 
Fietsverbindingen verdienen hierin een bijzondere aandacht. Terwijl het projectgebied op 
een strategische plek ligt waar stad en land in elkaar overgaan is het gebied toch slecht 
ontsloten en op sommige plekken onveilig of onaantrekkelijk om te fietsen. Ter verbetering 
van de fietsverbindingen is een aantal voorstellen aangeduid. 

 Stad – land verbinding Assen – Witten. Het ontbreekt aan duidelijke (recreatieve) 
verbindingen. Deze verbindingen kunnen door een betere bewegwijzering en groene 
aankleding verbeterd worden. Oude routestructuren kunnen hiervoor benut worden.  

 Aanleg veilige fietsverbinding in combinatie met landschappelijke opwaardering gebied 
ten westen van A28 tussen Witten en verkeerspark. De weg Witterhaar, die van Witten 
naar het verkeerspark loopt, is smal en erg onveilig voor fietsers en wandelaars. Een 
vrijliggend fiets-/wandelpad aan de noordkant van de Witterhaar is hier noodzakelijk voor 
een veilige verbinding.  

 Ook voor de weg “Eekhoutswijk”  aan de zuidkant geldt dat deze veiliger gemaakt moet 
worden voor fietsers. De wijze waarop moet nog bepaald worden.  

 Ontwikkel een aantrekkelijke fietsverbinding vanuit Witterzomer door het Pelinckbos naar 
de Drentse Hoofdvaart. Over de Drentse Hoofdvaart is een fietsbrug gewenst naar de  
rustige en veiliger overkant.   

 Ontwikkel tevens een aantrekkelijker fietsroute via de van Lierswijk door landschap en 
ecologie te versterken. Deze draagt bij aan de verbinding tussen het Fochteloërveen en 
het projectgebied.  

 Vanuit Hooghalen loopt een fietsroute over de A28 (VIP TT-route). Eenmaal aan de 
westkant van de A-28 aanbeland kan men alleen maar naar het noorden afslaan over 
een aflopend fietspad. Een afslag naar het zuiden toe maakt de routing een stuk 
logischer.  

 



20 
 

6 VERVOLG 
 
Tijdens de drie werkbijeenkomsten zijn vier ontwikkelingskansen naar voren gekomen. Om 
deze kansen daadwerkelijk te realiseren zijn concrete vervolgstappen nodig.  

6.1 Uitdragen van het ontwikkelingsperspectief 
Het voor u liggende adviesrapport kan rekenen op draagvlak bij zowel de deelnemende 
natuur- als recreatieorganisaties. Het is van belang dat via de Natuur en Milieufederatie 
Drenthe en de RECRON Drenthe zowel terreinbeheerders als recreatieondernemers 
betrokken raken bij het uitdragen van de gezamenlijke visie. Het is vervolgens aan de 
gemeente Assen en provincie Drenthe om te kijken of deze visie als bouwsteen kan worden 
opgenomen in beleid en uitvoeringsplannen. Er is voor beide sectoren winst te halen als in 
een vroegtijdig stadium gezamenlijk met elkaar wordt afgestemd over de plannen op basis 
van het gezamenlijke ontwikkelingsperspectief. Dit bespaart tijd en geld en schept bovendien 
kansen voor samenwerking. Het is daarbij wel van belang dat initiatiefnemers van plannen 
zelf hun verantwoordelijkheid nemen.  
 

6.2 Actielijst 
 

Kans Actie partijen 
1. Witterzomer en omgeving Camping Witterzomer, gemeente Assen en Defensie met steun 

vanuit Natuurlijke Recreatie Drenthe 

2. Dagrecreatieve poort 

Baggelhuizerplas 

Gemeente Assen, Van der Valk, Sunrise Stables, 
Recreatieschap Drenthe 

3. Ontwikkeling Witterdiep en 

De Haar 

Waterschap Hunze en Aa’s, gemeente Assen, Defensie, Natuur 
en Milieufederatie Drenthe, provincie en  

4. Ontsluiten, verbinden en 

openstellen 

Provincie Drenthe, gemeente Assen, Recreatieschap Drenthe en 
Natuur en Milieufederatie Drenthe 

 

6.3 Regie op de gebiedsontwikkeling 
 
Bij dit ontwikkelingsperspectief natuurlijke recreatie zuidwest Assen lag de nadruk op 
bedrijven gelegen in de noordwestelijke helft van het plangebied. Het TT circuit en 
Verkeerspark hebben, hoewel ze wel zijn uitgenodigd, niet deelgenomen aan de 
werksessies. Desondanks is de indruk dat versterking van de deelgebieden zoals 
opgenomen in de sectorale recreatievisie mogelijk is waarbij sprake is van EN een 
versterking van omgeving Witterzomer-Baggelhuizerplas EN een versterking mogelijk is van 
omgeving Witterdiep en De Haar. Daarbij zijn er kansen, zoals ontwikkeling omgeving 
Witterzomer, waarbij gronden grotendeels in eigendom zijn bij gemeente Assen, 
Vakantiepark Witterzomer en Defensie. Uit het ontwikkelingsperspectief is gebleken dat juist 
hier goede kansen liggen voor versterking van zowel natuur, landschap als recreatie. Om 
deze kansen te benutten is er wel meer regie nodig op de gebiedsontwikkeling. Er liggen 
kansen voor kavelruil, gebaseerd op een gezamenlijk beeld voor de westzijde Witterveld en 
omgeving Witterzomer.  
Voor verschillende onderdelen van het plan ligt het voor de hand dat de gemeente Assen de 
regie neemt. Dit met steun van betrokken recreatie- en natuurorganisaties bij het voor u 
liggende ontwikkelingsperspectief. Dit wil dus niet zeggen dat de gemeente Assen ook voor 
de volledige financiering zorgt. Daar waar het gaat om financiering zal er gewerkt moeten 
worden vanuit gebiedsontwikkelingsprojecten waarbij de financiering mede door betrokken 
partijen wordt verzorgd in combinatie met fondsen of subsidies. 
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