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Inleiding  
 
Op zaterdag 8 februari vond de tweede van drie inloopbijeenkomsten plaats in het kader van 
de totstandkoming van de omgevingsvisie van de gemeente Tynaarlo. Gedurende de middag 
konden de ruim 100 bezoekers in het Brinkhotel in Zuidlaren meepraten over onderwerpen 
die een rol spelen in hun woon- en leefomgeving. Dit leverde een hoop interessante 
gesprekken op, waarvan de belangrijkste bevindingen door de gemeente zijn verzameld en 
die na afweging, waar dat kan, in de toekomstige omgevingsvisie van de gemeente zullen 
worden verwerkt.  

De omgevingsvisie  

Wat er in de omgevingsvisie komt te staan, wordt bepaald in samenspraak met betrokkenen. 
Er moeten nog veel keuzes worden gemaakt over de inhoud van de omgevingsvisie. De input 
van de bezoekers van de inloopbijeenkomst in Zuidlaren, komt hierbij goed van pas.  

Hoe zag de bijeenkomst eruit?  
Tussen 13.00 en 17.00 uur konden bezoekers binnenlopen in het Brinkhotel om aan te 
schuiven bij een gesprekstafel, informatie in te winnen op de informatiemarkt en hun reactie 
te geven op onderwerpen of deel te nemen aan een van de andere activiteiten. De thema’s 
die gedurende de middag centraal stonden, kwamen overeen met de thema’s uit de 
omgevingsvisie. Zo werden op de informatiemarkt en aan de gesprekstafel gesprekken 
gevoerd over onderwerpen als de bereikbaarheid van het dorp, de omgang met landschap 
en natuur, keuzes die we kunnen maken met betrekking tot duurzaamheid en 
mogelijkheden voor ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen. Aan het einde van de 
dag leverde dit een gevarieerde verzameling ideeën en suggesties op, die door de gemeente 
wordt verzameld, afgewogen en waar dat kan in de omgevingsvisie verwerkt.   
 

Hoe hebben de bezoekers de bijeenkomst ervaren?  
Tijdens de bijeenkomst konden de bezoekers evaluatieformulieren invullen. In totaal zijn er 
12 formulieren ingevuld. Uit de formulieren blijkt dat de bezoekers met name door middel 
van de uitnodigingskaart, persoonlijke contact of het huis-aan-huisblad op de hoogte zijn 
gebracht van de inloopmiddag. Wat door de bezoekers als positief is ervaren, is de 
toegankelijkheid en enthousiasme van de medewerkers van de gemeente. Bezoekers gaven 
aan dat de medewerkers de tijd namen om hun vragen duidelijk te beantwoorden en dat ze 
daardoor tot nieuwe inzichten zijn gekomen. Als verbeterpunt noemden bezoekers de korte 
duur van de gesprekstafels. Deze hadden volgens hen wat langer kunnen duren. Al met al 
blikken de bezoekers positief terug op de inloopmiddag.  
 
  
 
 
 
 



 

 4 

 
 

 

  



 

 5 

 

 

     Vragen gesprekstafel

 Gesprek al begonnen? Schuif gerust aan! 

Tijd   Vragen        

13.30 tot 13.50 uur  Samen leven  

   -Wat kunnen we als samenleving en als gemeente doen, zodat mensen gezond oud kunnen worden en langer  
	 	 	 thuis	ku e 	blij e 	 o e ?	Welke	 aatregele 	ku e 	 e	trefe 	op	het	gebied	 a 	 oo zorg oorzie i ge ,	 
   inrichting openbare ruimte, ontmoetingsplekken en het tegengaan eenzaamheid? 

   - Wat kunnen we als samenleving doen om een gezonde leefstijl te bevorderen bij jong en oud? En welke rol zou 
   de gemeente daarbij kunnen spelen als het gaat om ruimtelijke plannen/maatregelen?   
 
14.00 tot 14.20 uur Mobiliteit 

   - Stel u bent wethouder en hebt dit jaar 500.000,- euro te besteden aan maatregelen op het gebied van  
   verkeer en vervoer in uw dorp. Waaraan zou u dat geld dan uitgeven?
 
   -Wat zou u het liefst willen veranderen of verbeteren op gebied van mobiliteit en bereikbaarheid in uw dorp?

14.30 tot 14.50 uur Duurzaamheid

   - Welke rol kan de gemeente volgens u spelen bij de overgang naar meer duurzame vormen van energie? 

   - Welke vormen van duurzame energie vindt u geschikt voor in of bij uw dorp? 

15.00 tot 15.20 uur Landschap, natuur en water

   - Welke kansen ziet u om de kwaliteit van natuur en landschap rond uw dorp te verbeteren? En om de  
   biodiversiteit in het landelijk gebied en in uw dorp te versterken?

   - Is het omliggende landschap van uw dorp voldoende ontsloten of ziet u mogelijkheden om dit te verbeteren?

15.30 tot 15.50 uur Wonen en zorg

   - Moeten er volgens u de komende decennia woningen worden bijgebouwd in Eelde-Paterswolde, Vries en 
    Zuidlaren? En zo ja voor wie en waar?
 
   - Reageer op de volgende stelling: Er moeten meer nieuwe woningen komen voor ouderen, zodat bestaande  
   woningen beschikbaar komen voor starters of gezinnen met kinderen.

16.00 tot 16.20 uur  Economie 

   - Hoe kan de gemeente het toerisme meer faciliteren en welke rol spelen plaatselijke ondernemers hierin? 

   - Vind u dat we het werken in woonwijken juist moeten stimuleren of in bepaalde gevallen juist moeten  
   afremmen?
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Samenvatting gesprekken gesprekstafel   
 

Dit hoofdstuk bevat de gespreksnotities van de zes gesprekstafels. Tijdens elke gesprekstafel 
stond een ander thema uit de omgevingsvisie centraal. Dit zijn: samen leven, mobiliteit, 
duurzaamheid, natuur en landschap, wonen en economie. De gespreksnotities geven een 
weergave van de verschillende reacties en opmerkingen die door de gespreksdeelnemers 
naar voren zijn gebracht. Hieraan is geen waardering of beoordeling van de kant van de 
gemeente gegeven. De uitkomsten van de gesprekstafels worden meegewogen bij de 
inhoudelijke uitwerking van de omgevingsvisie.  

Ronde 1: Samen leven   
 

Tijd 13.30 – 13.50  

Thema Samen leven  

Aantal deelnemers gesprekstafel 5 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 
Één van de thema’s die een rol speelt bij het bepalen van een visie voor de toekomst, is 
hoe we mensen helpen op een gezonde en goede manier oud te worden. De groep 70-
plussers in onze gemeente is groot en wordt de komende jaren alleen nog maar groter. 
De vraag is hoe we ervoor kunnen zorgen dat punten als wonen, inrichting van de 
openbare ruimte en voorzieningen hierop afgestemd zijn.  
 
Reacties 

Woningen voor verschillende doelgroepen 
Het merendeel van de bezoekers geeft aan dat er meer woningaanbod zou moeten 
komen voor ouderen. Ook de behoefte aan woningen voor kleine huishoudens wordt 
genoemd. Op dit moment zijn er volgens hen bijna geen huur- of koopwoningen te 
vinden in Zuidlaren. Vaak wonen ouderen in een te groot huis en willen ze verhuizen naar 
een kleinere woning. Het liefst dichtbij het centrum, zodat ze lopend alle voorzieningen 
kunnen bereiken.  
 
Een aantal bezoekers geeft aan dat het gemeentelijk bestuur zich ook moet richten op 
jongeren. Zij ervaren Zuidlaren als een dorp dat aan het vergrijzen is. Voor de jongeren 
zouden meer woningen gebouwd moeten worden en meer voorzieningen moeten 
komen. Op dit moment zijn er volgens hen te weinig plekken waar jongeren elkaar 
kunnen ontmoeten. De woningbouw voor jongeren zou volgens de bezoekers gepaard 
kunnen gaan met de woningbouw voor ouderen. Zij zien dit voor zich als een woonvorm 
waarbij jong en oud door elkaar wonen en elkaar helpen. Iedereen heeft dan zijn eigen 
woning, maar er is wel een gezamenlijke tuin. Voor deze woonvorm zien een aantal 
bezoekers ruimte op bijvoorbeeld het Prins Bernardhoeveterrrein.  
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Gezondheidscentrum 
Bezoekers geven aan het fijn te vinden wanneer er een gezondheidscentrum zou komen, 
waar alle gezondheidsvoorzieningen bij elkaar zouden zitten. Wanneer je dan bij de 
huisarts wordt doorverwezen naar de apotheek of de fysiotherapeut, hoef je niet het hele 
dorp meer door te lopen.  
 
Ontmoetingsplekken 
Volgens de bezoekers zijn er voldoende ontmoetingsplekken in Zuidlaren. Hierbij geven 
ze wel aan te vinden dat er meer reuring mag komen in het dorp. Zo zouden ze het fijn 
vinden als er meer variatie zou komen in het soort evenementen die in het centrum 
worden georganiseerd. Nu zijn dit vaak rommelmarkten, maar een evenement in de vorm 
van theater, sport of muziek zouden de bezoekers ook leuk vinden. Door de aanwezigen 
wordt weinig gebruik gemaakt van de bibliotheek of het dorpshuis. Daar hebben ze op dit 
moment geen behoefte aan. 
 
Coöperatieve mantelzorg 
Volgens één van de bezoekers wordt in het Nieuw Laarhof een inkomenstoets opgelegd 
aan mensen die daar willen wonen. De bezoeker pleit dat er meer coöperatieve 
mantelzorg moet komen, om zo minder afhankelijk te worden van de commerciële 
partijen. Dit zou volgens hem kunnen door een aantal Europese richtlijnen terug te 
draaien.  
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Ronde 2: Mobiliteit   
 

Tijd 14.00 – 14.20  

Thema Mobiliteit  

Aantal deelnemers gesprekstafel 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inleiding 
Iedereen heeft te maken met het verkeer: de een wandelt, de ander fietst, weer een 
ander gebruikt de auto of het openbaar vervoer. We zijn dus allemaal 
ervaringsdeskundigen als het gaat om verkeer en vervoer. We vragen u zich te 
verplaatsen in een situatie waarin u wethouder bent van deze gemeente en dat u dit jaar 
5 ton mag besteden aan verkeer en vervoer. Waar gaat u deze 5 ton aan besteden?  
 
Reacties  

 

Oversteekplaatsen 
Één van de bezoekers geeft aan dat er op de plek waar de nieuwe Albert Heijn zit een 
veilige oversteek gecreëerd zou moeten worden. Auto’s rijden daar volgens hem met een 
behoorlijke snelheid voorbij. De bezoeker suggereert om bij de oversteekplaats de weg 
wat te verhogen en rood te maken, net als bij de stoplichten in het centrum.  
 
Fietspaden 
Er wordt aangegeven dat het stuk fietspad vanaf het Sprookjeshof naar Midlaren beter 
zou kunnen, omdat deze niet vlak meer is. Daarnaast wordt de tip gegeven om een keer 
met de gemeente Groningen in overleg te gaan over het beter verlichten van het fietspad 
tussen Noordlaren en Onnen.  
 
Openbaar vervoer 
Één van de bezoekers geeft aan dat het openbaar vervoer vanuit Midlaren de afgelopen 
jaren slechter is geworden en dat ze dit graag verbeterd zou zien. Het openbaar vervoer is  
volgens haar vooral gericht op scholieren. Dat de bussen tussen 9 uur ’s ochtends en 2 
uur ’s middags niet frequent rijden, begrijpt de bezoeker vanuit commercieel oogpunt. 
Maatschappelijk gezien vindt de bezoeker het wat anders. Opties zouden een deeltaxi of 
een belbus kunnen zijn. Een andere mogelijkheid waar reeds gebruik gemaakt van kan 
worden is de hubtaxi. Dat zijn taxi’s die je kunt bellen en die je vervolgens naar een hub 
brengen. Vanaf daar kun je op een bus naar bijvoorbeeld Assen of Groningen stappen.  
Een andere bezoeker geeft aan dat lijn 51 in de spits super is. Deze lijn wordt veel 
gebruikt voor woon-werkverkeer. 
 
Bushokjes Dennenoord 
Een bezoeker vertelt dat bij de ingang van Dennenoord twee bushokjes tegenover elkaar 
staan. Wanneer twee bussen tegelijk bij de halte komen, houden deze bussen het verkeer 
op. De bezoeker stelt voor één van de twee hokjes een stukje te verplaatsen.  
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  Vrachtverkeer Stationsweg 
Één van de bezoekers geeft aan zich zorgen te maken over het verkeerscirculatieplan 
voor Zuidlaren. Zij zou graag zien dat er minder vrachtverkeer over de Stationsweg rijdt. 
Om dat te laten gebeuren, zou al het vrachtverkeer dat niet in het centrum hoeft te zijn, 
over de Voorkampen kunnen gaan.  Volgens een andere bezoeker rijden 
vrachtwagenchauffers liever door het centrum, omdat daar altijd wat te zien is. Door 
obstakels in het dorp te plaatsen, wordt het onaantrekkelijker om door het dorp te rijden. 
Ook wordt er aangegeven dat er veel verkeer vanaf Annen en de Zuides richting het dorp 
de Voorkampen opgaat. Als je van de Voorkamp een voorrangsweg zou maken waar de 
Annenweg op aanhaakt, creeër je daar volgens hem een lange file.  
 
Schuine kanten parkeerplaatsen Stationsweg 
Een aantal bezoekers geeft aan de schuine kanten van de parkeerplaatsen aan de 
Stationsweg als vervelend te ervaren, met name als je slecht ter been bent. Uitgelegd 
wordt dat de schuine kanten daar zo geplaatst zijn, omdat geparkeerde auto’s eerst deels 
op de weg stonden. Bezoekers geven aan dat dit nog steeds gebeurt.  
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Ronde 3: Duurzaamheid  

 
Tijd 14.30 – 14.50  

Thema Duurzaamheid 

Aantal deelnemers gesprekstafel 10 

  Inleiding 
Er gebeurt veel op het gebied van duurzaamheid. Velen zijn al bezig met het 
verduurzamen van hun woning. Er wordt nagedacht over energiebesparing en isolatie. 
Verder zijn er ook ontwikkelingen vanuit het landelijk klimaatakkoord. Daarin staat dat 
een steeds groter percentage elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (zon en wind) moet 
komen. De gemeente Tynaarlo is met andere gemeentes in de provincie in gesprek om te 
kijken hoe we dat gaan realiseren. De vraag is: hoe kijkt u tegen deze ontwikkelingen aan 
en hoe bent er zelf mee bezig?  
 
Reacties 

 

Verbruiker verantwoordelijk 
Een aantal bezoekers geeft aan te vinden dat de verbruiker verantwoordelijk moet zijn 
voor datgene dat hij/zij verbruikt, ook de inwoners/bedrijven uit de randstad. Bezoekers 
geven aan dat het goed zou zijn als er ook aandacht komt voor de bewustwording van 
mensen van hun energiegebruik.  
 
Buurtkracht 
Buurtkracht is een organisatie die zorgt dat mensen bijvoorbeeld samen dubbel glas of 
zonnepanelen in kunnen kopen. Hierbij proberen ze interessante aanbiedingen te 
faciliteren. Zij pleiten ervoor dat wanneer de kernen gaan verduurzamen, inwoners hier 
zelf ook een grote rol in krijgen, zodat ze mee kunnen profiteren van de inkomsten. 
Wanneer een dorp als Tynaarlo bijvoorbeeld zegt een klein zonnepark te willen realiseren 
en daarvoor ook de inkomsten ontvangen, is dat volgens hen een prima ontwikkeling. Een 
andere bezoeker geeft aan dat de gemeente het de inwoners zelf moet laten doen. De rol 
van de gemeente is dan om de initiatieven te faciliteren.  
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CO2-opslag  
Aan de gesprekstafel wordt door een bezoeker benoemd dat als je een zonnepark 
neerlegt op een weiland, je geen plek meer hebt om CO2 op te slaan in de vorm van 
bomen of iets dergelijks. De bezoeker vindt dat er goed moet worden nagedacht over 
plekken waar je eventuele zonneparken gaat bouwen. Er wordt gesuggereerd om 
waterstof te gebruiken voor de opslag van energie en om de HAN hier onderzoek naar te 
laten doen.  
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Ronde 4: Landschap, natuur en water 

 
Tijd 15.00 – 15.20  

Thema Landschap, natuur en water 

Aantal deelnemers gesprekstafel 12 

  Inleiding 
Zuidlaren kent een prachtig landschap. De vraag die we hebben voor de omgevingsvisie 
is: hoe houden we de huidige kwaliteit van het landschap in stand? Er vinden wat 
aanslagen plaats op het landschap, dit zorgt ervoor dat met name de kwaliteit van de 
droge zandengebieden onder druk staat. Daarnaast is er een terugloop van de 
biodiversiteit. Dit heeft te maken met het stikstofverhaal, maar ook met de manier 
waarop landbouw plaatsvindt. We willen graag in gesprek over hoe u kijkt naar de 
kwaliteit van het landschap, de natuur en biodiversiteit. Hoe zouden we de kwaliteit van 
het landschap, de natuur en de biodiversiteit kunnen versterken? En hoe kunnen we het 
landschap beter ontsluiten? Een ander punt is de vernatting van het gebied als gevolg van 
de klimaatverandering. In hoeverre vindt u het acceptabel dat er bij extreem weer water 
op straat staat en wat zou u zelf op perceelsniveau kunnen doen?  
 
Reacties 

 
Water 
De meeste bezoekers vinden het geen probleem als er tijdelijk water op straat blijft staan. 
Zij geven aan dat water alleen maar welkom is in dit mooie gebied. Volgens hen moeten 
we daar vriendelijk mee omgaan en het water zo lang mogelijk vasthouden. Ook geeft 
een aantal bezoekers aan dat we ervoor moeten zorgen dat het water in de sloot zo 
langzaam mogelijk afloopt. Op dit moment loopt het water te snel weg richting de Hunze. 
De gemeente zou daarin ook kunnen samenwerken met de Wetlandwacht. Het 
Tusschenwater wordt als goed voorbeeld genoemd. Een andere bezoeker geeft aan dat 
de opvang van water een balanceeract is die we aan moeten leren. We moeten volgens 
hem op zoek naar een balans tussen de wateropvang en de landbouw. Op perceelsniveau 
kunnen mensen o.a. hun bijdrage leveren met een  regenton. 
 
Kwaliteit landschap 
Wat door alle bezoekers wordt ondersteund, is de uitspraak dat we moeten koesteren 
wat er nog is. Ze vinden dat we zuinig moeten zijn op ons bomenbestand en het riet. Het 
landschap moet volgens hen ook in de omgevingsvisie beschermd worden. Volgens een 
aantal bezoekers mag de gemeente wel wat strenger optreden als het gaat om de 
kwaliteit van het landschap. Vroeger kreeg je al een briefje in de bus als er een tak 
verkeerd hing. Tegenwoordig mag iedereen alles laten verloederen. Ook geeft een aantal 
bezoekers aan dat de gemeente de inwoners meer moet betrekken bij het bewaken van 
de kwaliteit van het landschap. De bezoeker is van mening dat er nu te veel over de 
hoofden van de mensen wordt gedaan in plaats van met de bevolking.  
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  Landbouw 
Één van de bezoekers geeft aan dat veel van de landbouwgrond wordt gebruikt voor 
veevoer. Wanneer er minder veehouderijen zouden zijn in de gemeente zou volgens hem 
de grond die nu bestemd is voor veevoer, een andere invulling kunnen krijgen. Ook wordt 
benoemd dat veeboeren landelijk kunnen worden uitgekocht. Dit zou volgens een aantal 
bezoekers wellicht een optie kunnen zijn voor een aantal boeren in Zuidlaren.  
 
Zuidlaardermeer 
Het Zuidlaardermeer is volgens de bezoekers het meest gespleten meer van Nederland. 
Een deel is van Hoogezand, een deel van Groningen en een deel van Tynaarlo. Volgens de 
bezoekers wordt de Drentsche Aa al geadoreerd, het Hunzedal ook steeds meer, maar 
krijgt het gebied bij het Zuidlaardermeer nog te weinig aandacht. Dit terwijl er volgens de 
bezoekers veel potentie ligt. Er zouden bijvoorbeeld meer wandelpaden en fietspaden 
aangelegd kunnen worden in de buurt van het meer. Maar ook een strandje en horeca, 
dit mag ook best commercieel.  
 
Hoogholtje 
Één van de bezoekers geeft aan het jammer te vinden dat het Hoogholtje op twee 
plekken door de gemeente is weggehaald. Hij ziet graag dat het Hoogholtje weer terug 
wordt geplaatst. Dit om de wandelverbinding in stand te houden.  
 
Recreatie 
Recreatienetwerk Hunzedal is volgens één van de bezoekers volop in ontwikkeling. Hij 
geeft aan dat de gemeente hier misschien ook iets mee zou kunnen. Recreatie zou goed 
mogelijk zijn in combinatie met de natuur. Bijvoorbeeld natuurbeleven, fietsen of 
wandelen.  
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Ronde 5: Wonen en zorg 

 
Tijd 15.30 – 15.50  

Thema Wonen en zorg 

Aantal deelnemers gesprekstafel 15 

  Inleiding 
Zuidlaren is een mooi dorp om te wonen. Er zijn dan ook veel mensen die graag in 
Zuidlaren zouden willen wonen. Er is dus vraag naar nieuwe woningen. De vraag die we 
graag aan u willen voorleggen, is wat voor soort woningen er zouden moeten komen en 
waar? En wat vindt u van de stelling: als we voor ouderen bouwen, creëren we ruimte in 
de bestaande bouw voor starters.  
 
Reacties 

 

Seniorenwoningen vs starterswoningen  
Een bezoeker geeft aan dat we niet alleen voor seniorenwoningen moeten gaan, maar 
ook juist voor starters. Op dit moment is Zuidlaren sterk aan het vergrijzen. Dit wordt 
volgens de bezoeker alleen nog maar erger als je meer seniorenwoningen gaat bouwen. 
De bezoeker ziet starterswoningen als betaalbare woningen die iemand met een modaal 
salaris kan betalen. Dit zouden rijtjeswoningen met een beperkte omvang kunnen zijn 
die maximaal twee ton kosten. Een andere bezoeker geeft aan dat dit niet haalbaar is in 
Zuidlaren. Woningen in het dorp zijn volgens haar niet betaalbaar voor beginners op de 
woningmarkt. Daarom trekken jongeren vaak weg naar Assen, waar er wel goedkopere 
koopwoningen zijn. Wanneer je woningen bouwt voor senioren, kunnen starters ook 
niet zomaar door naar de woningen die met het vertrek van de senioren vrijkomen. 
Starters kunnen die prijzen namelijk niet betalen. Een aantal bezoekers geven aan dat er 
voor starters vooral huurwoningen moeten komen en geen koopwoningen.  
 
Seniorenwoningen 
De ouderen in het dorp wonen nu vaak in een huis dat te groot voor hen is en dat niet 
geschikt is voor de toekomst. Er zouden daarom levensloopbestendige woningen 
gebouwd moeten worden. Bij die woningen zou een mix van voorzieningen moeten 
komen. Een bezoeker geeft aan dat het niet een ouderenwijk moet worden. Er moeten 
volgens haar ook andere mensen wonen die met elkaar de wijk leefbaar houden. Een 
soort woonvorm met levensloopbestendige woningen, die zowel voor starters als 
senioren bestemd zijn. Het gaat er volgens de bezoeker om dat mensen wat met elkaar 
kunnen doen en dat ze elkaar kunnen helpen. In De Groeve wordt ook nagedacht over 
een dergelijke woonvorm. De jeugd gaat daar alleen niet wonen, omdat er niks is. Door 
middel van een hubtaxi of een pendelbus zouden ouderen vanuit die woonvorm naar 
Zuidlaren kunnen gaan.  
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Ruimte voor woningbouw 
Waar volgens de bezoekers ruimte is voor woningbouw, is het Dennenoordterrein of het 
Prins Bernhardhoeveterrein. Ook zouden vrijkomende schoollocaties en lege 
winkelpanden herontwikkeld kunnen worden naar woningbouw. Een andere bezoeker 
noemt de overzijde van de Stationsweg bij Dennenoord als een geschikte locatie voor 
nieuwe woningen.  
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Ronde 6: Economie   

 
Tijd 16.00 – 16.20  

Thema Economie  

Aantal deelnemers gesprekstafel 2 

  Inleiding 
Zuidlaren is een dorp met veel potentie op het gebied van recreatie en toerisme. De 
vraag die we willen stellen is: Zie je meer mogelijkheden om toerisme en recreatie te 
bevorderen?  
 
Reacties 

 
Recreatie 
Een bezoeker geeft aan dat er meer verschillende type evenementen zouden moeten 
komen in het zomerseizoen. Hij vindt dat de oud Drentse markten stoffig beginnen te 
worden. Een foodtruckfestival zou bijvoorbeeld leuk zijn. Een andere bezoeker noemt de 
paardensport of een wielerronde. Ook zouden evenementen volgens de bezoekers beter 
kenbaar moeten worden gemaakt bij toeristische punten zoals de campings in de buurt. 
Toeristen vinden het leuk om naar markten te gaan.  
 
Saamhorigheid in het dorp 
Volgens een van de bezoekers kan de saamhorigheid in het dorp wat beter. In Eelde en 
Annen zijn de dorpsbewoners heel actief. Dit komt volgens de bezoeker doordat ze 
jaarlijks samen een evenement organiseren. In Zuidlaren zijn één keer per vijf jaar de 
Oostermoerfeesten. Door jaarlijks iets te organiseren, creëer je volgens hem meer 
saamhorigheid in het dorp. Verder zou nagedacht kunnen worden over hoe 
dorpsbewoners meer kunnen doen rondom de Zuidlaardermarkt.  
 
Toerisme 
In de zomer is het heel druk in het dorp. Volgens de bezoekers hoeft dit niet drukker. Wel 
zou er volgens hen gekeken kunnen worden of je het toerisme ook gedurende de rest van 
het jaar meer naar het dorp kunt trekken. Hiervoor zou je gedurende het jaar meer 
evenementen kunnen organiseren. Ook aan het imago van Zuidlaren zou volgens de 
bezoekers iets gedaan kunnen worden. Mensen kennen Zuidlaren nu van Berend Botje en 
de paardenmarkt, maar niet zozeer als wandeldorp. Dit zouden we volgens hen meer 
moeten promoten. Zuidlaren heeft naast voorzieningen ook veel natuur zoals het 
Pieterpad, het Hunzedal en het Zuidlaardermeer. Daar zit een mooi stukje branding. 
Natuur speelt volgens de bezoekers een belangrijke rol in het toerisme. Zo liggen er 
volgens hen kansen om vanuit de Brink een wandelknooppunt te maken. Wat daarnaast 
plezierig voor de recreant zou zijn, is als er een terras komt waar mensen leuk kunnen 
zitten, zonder aan de weg te hoeven te zitten. 
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Zzp’ers 
Zuidlaren kent veel stille zzp’ers. Het zou goed zijn als er een locatie komt waar 
zzp’ers/kleine ondernemers kunnen werken (zowel flexplekken als vaste werkplekken) en 
elkaar kunnen ontmoeten. Een soort ondernemersfabriek. Zo behoud je volgens de 
bezoeker de bedrijvigheid in het dorp. In het Rabogebouw gebeurt dat nu al een beetje. 
Ook op het Prins Bernardhoeveterrein zou daar wellicht ruimte voor zijn.   
 
Centrumgebied 
Een bezoeker geeft aan dat de trend die je in stad ziet, hier ook gaat komen. Je ziet nu al 
dat er al meer leegstand is, veel van hetzelfde soort winkels is (kledingwinkels) die er kort 
zit en dan weer weg gaat. Concentratie zou daarom goed zijn. Spullen die je online kan 
kopen, worden straks niet meer in de winkels gekocht. Daardoor houd je alleen dingen 
over die je niet via internet kunt kopen, zoals koffietentjes en nagelstudio’s. De rest 
verdwijnt is zijn inschatting.  
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De grote zaal in Het Brinkhotel wordt klaargezet voor de informatiemarkt 

Sfeerimpressie (foto’s)  
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Schilderijen gemaakt door basisschoolleerlingen tijdens het scholenproject van Typisch 

Tynaarlo 

Borden bij het kraampje van duurzaamheid op de informatiemarkt 
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 De eerste bezoekers stromen binnen 

 Schilderijen van de schilderwedstrijd worden tentoongesteld  
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 Op de informatiemarkt kunnen bezoekers vragen stellen aan beleidsmedewerkers van de 

gemeente 
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 Aan gesprekstafels wordt verder ingegaan op onderwerpen die een rol spelen in de 

leefomgeving van de bezoekers 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


