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In de Strategische Toekomstvisie 2030
heeft de gemeente Steenwijkerland haar
visie op de lange termijnontwikkeling
voor de gehele gemeente vastgelegd.
Aan BVR adviseurs ruimtelijke
ontwikkeling is gevraagd, binnen het
kader van de Strategische Toekomstvisie
2030, een visie voor de kern Oldemarkt
uit te werken. In een eerder stadium
heeft BVR ook een stadsvisie voor
de stad Steenwijk uitgewerkt. Het
resultaat, de toekomstvisie Oldemarkt,
is neergelegd in deze rapportage.
Deze toekomstvisie biedt inzicht in
de ontwikkelingen tot 2020, met een
doorkijk naar de periode tot 2030.
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1.

.INLEIDING
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LUCHTFOTO PERSPECTIEF?

De toekomstvisie als kwaliteitskader >

Natuurgebieden worden hiertoe vergroot, erbonden en

Steenwijkerland staat bekend om haar prachtige

adequaat beheerd. De prachtige landschappen en de

landschappen en haar cultuurhistorische kernen.

cultuurhistorische waarden hebben grote potenties voor

Oldemarkt is er daar één van, met het Nationale Park

natuurbeleving en rustige recreatie. Binnen de kaders

‘Weerribben en Wieden’ en natuurgebied ‘De Rottige

die de natuur stelt, worden de recreatieve mogelijkheden

Meente’ om de hoek. Deze natuur heeft nationaal

geoptimaliseerd. Steenwijkerland gaat dus niet ‘op slot’.

gewaardeerde kwaliteiten. Het natuurschoon van het

Steenwijkerland wil aantrekkelijk en vitaal blijven voor

beekdal van de Linde ligt ten (noord)westen van Oldemarkt

de huidige én toekomstige bewoner, agrariër, recreant

en verbindt de natuur van Overijssel met Friesland.

en bezoeker. Dit betekent dat Steenwijkerland blijft
investeren in de woon-, leef- en werkmilieus voor de

De prachtige landschappen zijn tot in de kern Oldemarkt

toekomst. De stedelijke, ecologische, landschappelijke

voelbaar door mooie zichtlijnen en groene verbindingen.

en cultuurhistorische kwaliteiten zijn leidend, ook voor

Het uitzicht vanaf de Hoofdstraat over het haventje is

Oldemarkt. Nieuwe ontwikkelingen moeten altijd bijdragen

hiervan een goed voorbeeld. De recreatieve mogelijkheden

aan de versterking van Steenwijkerland. Vanuit dit gegeven

voor de bewoners en recreanten zijn echter beperkt

is onderzocht wat de ontwikkelingsruimte is voor wonen,

en onderbelicht. De gemeente Steenwijkerland wil de

werken en recreëren.

kwaliteiten van het landschap koesteren en versterken.
Grote delen van het buitengebied zijn deel van

Oldemarkt zet in op het versterken van de ruimtelijke

beschermde natuurgebieden. Steenwijkerland werkt,

contrasten: intensivering en kwaliteitsverbetering van de

samen met haar partners, aan de kwaliteitsverbetering

kern en ‘landschappelijk’ wonen aan de randen. Werken

van natuurgebieden als de Weerribben en Wieden.

op de landschappelijk ingepaste bedrijventerreinen aan de
8

randen van Oldemarkt en recreëren in het buitengebied of

gaat in op de ontwikkelingskansen in het buitengebied,

in de haven. Hierdoor kunnen ook toekomstige generaties

exclusief de ontwikkelingen voor Oldemarkt en Vollenhove.

genieten van een compacte en complete kern, omgeven

Beide documenten zijn in juni 2009 vastgesteld.

door weidse landschappen.

De visies voor Oldemarkt en Vollenhove gaan dieper op
de ontwikkeling van beide kernen in. Deze toekomstvisies

Een toekomstvisie voor Oldemarkt >

kunnen eveneens worden gezien als een uitwerking van

Deze toekomstvisie beschrijft de gewenste ontwikkeling

de Strategische Toekomstvisie 2030, uit 2006. Waar nodig

van Oldemarkt. Hoe wordt er in Oldemarkt geleefd en

heeft een verfijning en aanscherping plaatsgevonden van

gewoond, hoe ontwikkelt de werkgelegenheid zich

de keuzes, zoals deze in 2006 zijn gemaakt. Dit geldt

en welke voorzieningen zijn gewenst? Deze thema’s

bijvoorbeeld voor het laadvermogen voor wonen en werken

komen in het profiel 2030 van Oldemarkt aan de orde.

in Oldemarkt en Vollenhove.

Dit kwalitatieve profiel is vertaald naar ingrepen en
ontwikkelingen in de ruimtelijk-fysieke structuur voor

De Strategische Toekomstvisie en de uitwerkingen van

de komende decennia. De belangrijkste ruimtelijke

Steenwijk, Oldemarkt en Vollenhove vormen samen de

kwaliteiten zijn vastgelegd. Ook wordt getoond waar

basis voor één of meerdere gemeentelijke Structuurvisie(s).

ontwikkelingsruimte aanwezig is voor wonen, economie en

Deze structuurvisie(s) worden formele plandocumenten

voorzieningen.

volgens de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro).
Ze worden in 2009 en 2010 opgesteld. In de structuurvisie

Deze benaderingswijze is terug te vinden in de

moet ondermeer de kwantitatieve uitwerking van het

opbouw van deze toekomstvisie. Hoofdstuk 2 bevat

gemeentelijke woningbouwprogramma tot 2020 vorm

de positionering van Oldemarkt. De regionale positie

krijgen. In de structuurvisie worden daarnaast de projecten

en de landschappelijk cultuurhistorische positie worden

en de gebiedsuitwerkingen verder geconcretiseerd.

beschreven, evenals de positie van de kern zelf. In het

Ook krijgt de structuurvisie conform de nieuwe Wro een

derde hoofdstuk staat het profiel van Oldemarkt centraal.

uitvoeringsparagraaf.

Hoe kan Oldemarkt er in 2030 uitzien en voor wie doet
zij dit? De Visie 2020 wordt in hoofdstuk 4 beschreven.

Verantwoording proces >

De behoefte en de beschikbare ontwikkelingsruimte voor

De toekomstvisie is tot stand gekomen in april tot en

wonen, werken en voorzieningen zijn bepaald. Dit leidt tot

met juni 2009. BVR werkte samen met een ambtelijke

een concreet overzicht van projecten in de komende tien

projectgroep. Deze bestond uit vertegenwoordigers vanuit

jaar.

de afdelingen Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling,
Maatschappelijke Ontwikkeling en Burger en Bestuur.

De toekomstvisie als uitwerking van ‘Naar een

Het tussenproduct is gepresenteerd en bediscussieerd

SteenRijkerland’ >

met de bestuurlijke Stuurgroep. De Stuurgroep bestond

De gemeente Steenwijkerland heeft een Strategische

uit burgemeester H. Apotheker, wethouder A. van de

Toekomstvisie ontwikkeld. Deze bevat een integrale visie

Nadort (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Stedelijke

op de ontwikkeling van de gehele gemeente tot 2030.

Vernieuwing en Water) en de gemeentesecretaris

In 2008 is de Strategische Toekomstvisie uitgewerkt

A. Peterson. In juni is het product door College van

in twee documenten. De ‘Stadsvisie Steenwijk 2030’

B&W goedgekeurd en is de gemeenteraad(scommissie)

(BVR adviseurs, januari 2009) schetst een beeld van

geïnformeerd. In het najaar van 2009 vindt een discussie

de ontwikkeling van de kern Steenwijk. De ‘Uitwerking

plaats met plaatselijk belanghebbenden. Vervolgens wordt

Strategische Toekomstvisie’ (Oranjewoud, januari 2009)

het product vastgesteld door de gemeenteraad.
9

Oldemarkt heeft een aantrekkelijke
ligging binnen de gemeente. In dit
hoofdstuk wordt Oldemarkt beschouwd
vanuit verschillende perspectieven:
de regionale positionering, de
landschappelijke ligging en de
kwaliteiten van de kern zelf.
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KW

POSITIE EN
WALITEITEN
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Regionale positie Oldemarkt: Ligging in de luwte >

kernen in de gemeente. Voor kleine kernen geldt het

Oldemarkt ligt in het noorden van Steenwijkerland en

migratiesaldo 0. De ruimtelijke kwaliteit is sturend bij de

ligt op korte afstand van kleine kernen als Ossenzijl,

ontwikkelingen van de kernen. Woningbouwontwikkeling in

IJsselham, Paasloo en Blesdijke (Friesland). Oldemarkt is

Oldemarkt zal tegemoetkomen aan de gewenste ruimtelijke

vanwege de noordelijke ligging en afstand tot Steenwijk

kwaliteit.

ook gericht op Friesland. Voornamelijk op Wolvega.

Oldemarkt is de op twee na grootste kern van

De winkelvoorzieningen en het (voortgezet) onderwijs

Steenwijkerland. De werkgelegenheid, het voorzieningen-

in Wolvega worden door veel bewoners uit Oldemarkt

en het woningaanbod zijn op haar omvang aangepast.

gebruikt.

De bewoners van de omliggende kleine kernen profiteren
van de voorzieningen, zoals detailhandel, sport, onderwijs

De functie van Oldemarkt binnen de eigen gemeente is

en zorg. Behoud en ontwikkeling van Oldemarkt is daarmee

ook in de Omgevingsvisie van Overijssel erkend. Hierin

ook voor hen van belang. Het centrum heeft potenties,

staat dat Steenwijk een economische centrumfunctie

maar die worden lang niet overal benut. Het centrum kan

vervult met diverse voorzieningen. Oldemarkt mag beperkt

aan kracht winnen: ‘stilstand is achteruitgang’.

bouwen voor de opvang in de gemeente Steenwijkerland.
Oldemarkt, Vollenhove en Steenwijk hebben een grotere

De A32 ligt nabij en verbindt Oldemarkt met Friesland en

functie voor wonen, werken en voorzieningen dan andere

Overijssel. Steenwijk en Wolvega liggen op relatief korte
12

afstand. Grotere plaatsen als Heerenveen, Emmeloord en

komen bij Oldemarkt bijeen: broekontginningen, het

Zwolle zijn verder gelegen. De woonwerkrelatie ligt binnen

veenlandschap en het kampen- en essenlandschap.

de driehoek van deze steden. Andere gebieden zijn qua

Dat maakt de locatie van Oldemarkt bijzonder. Deze

reistijd voor de forens minder aantrekkelijk. Oldemarkt

aantrekkelijke diversiteit is zichtbaar in de Hoofdstraat en

is (potentieel) een aantrekkelijke woonplaats, goed

omgeving: de houtwallen en de lommerrijke begroeiing

bereikbaar, maar toch in de luwte van de dynamiek. Dit

aan de zuidkant versus het open en natte landschap in het

geldt in ieder geval voor de lokale bevolking, maar dus ook

noorden. Vanuit één straat zijn meerdere landschappen

voor groepen die georiënteerd zijn op de regio.

te zien. Dat maakt Oldemarkt met haar landschappelijke
positie uniek! Oldemarkt is een landschappelijk mooi

Landschappelijk cultuurhistorische positie:

gelegen plaats waar men rustig kan wonen. Recreatie in

Unieke locatie >

Oldemarkt is ook op deze rust gebaseerd. Genieten van

Oldemarkt ligt op een oude stuwwal in een prachtige

het landschap, door gebruik te maken van de aanwezige

omgeving. Nationaal Park Wieden-Weerribben ligt op

wandel- en fietspaden. De waterrecreanten kunnen

korte afstand ten zuiden van Oldemarkt. Ten westen van

Oldemarkt helaas moeilijk bereiken. De afstand tot ruimer

Oldemarkt liggen natuurreservaat de Rottige Meente en

water is groot.

het Lindedal. Dit laatste verbindt de ‘natte natuur’ van
Steenwijkerland met Friesland. Diverse landschappen
13

De Kern Oldemarkt >
In 2008 had Oldemarkt circa 1.120 woningen.
Oldemarkt wonen

Een groot deel van de woningvoorraad bestaat uit woningen

Tot 1973 was Oldemarkt een zelfstandige gemeente.

die zijn gebouwd na 1995. De laatste 5 à 10 jaar ligt

Vervolgens is zij samengevoegd met Blankenham en

de woningbouw echter zo goed als stil. In de periode

Kuinre. Sinds 2001 behoort Oldemarkt tot de gemeente

1946-1974 is een relatief klein aandeel van de woningen

Steenwijkerland. De laatste jaren is Oldemarkt nauwelijks

gebouwd. Een groot deel (66%) van het woningaanbod

gegroeid. Oldemarkt had in 2008 circa 2.620 inwoners.

bestaat uit (half)vrijstaande woningen. Dit percentage is

De bevolkingsopbouw vertoont een evenwichtige opbouw.

veel hoger (19%) dan het gemiddelde van Steenwijkerland.

Oldemarkt krijgt echter met vergrijzing en ontgroening te

Slechts 19% van de woningvoorraad bestaat uit

maken. De oorzaak hiervan is het lage aandeel bewoners

huurwoningen. Dit is mede het gevolg van de verkoop

in de leeftijd 15-25 jaar en het hoge aandeel bewoners in

van de woningen van het gemeentelijk woningbedrijf in

de leeftijd 45-65 jaar. Deze verhoudingen wijken niet af van

Oldemarkt. Het percentage huurwoningen is veel lager dan

die van de hele gemeente Steenwijkerland. Wel is er een

dat van de hele gemeente Steenwijkerland (36%). In de

relatief groot aantal gezinnen met kinderen: ruim één derde

grotere kernen Vollenhove en Steenwijk is het percentage

van de huishoudens. Dit is iets meer dan het gemiddelde

huurwoningen circa 50%.

van Steenwijkerland en gelijk aan het Nederlandse
gemiddelde. De ambitie is om de bestaande groepen te

In 2008 had Oldemarkt circa 1.120 woningen. Een

behouden voor Oldemarkt. Dit verhoogt de leefbaarheid,

groot deel van de woningvoorraad bestaat uit woningen

het voorzieningenniveau en de sociale binding. Dat vraagt

die zijn gebouwd na 1995. De laatste 5 à 10 jaar ligt

om een gerichte woningbouwprogrammering.

de woningbouw echter zo goed als stil. In de periode

De nieuwbouwwijk Oosterbroek gaat hierin een belangrijke

1946-1974 is een relatief klein aandeel van de woningen

rol spelen.

gebouwd. Een groot deel (66%) van het woningaanbod
14

bestaat uit (half)vrijstaande woningen. Dit percentage is

Oldemarkt heeft circa 22 ha aan netto bedrijventerrein,

veel hoger (19%) dan het gemiddelde van Steenwijkerland.

waarvan nog ruim 5 ha uitgeefbaar is op locatie Boterberg.

Slechts 19% van de woningvoorraad bestaat uit

Tot 2020 is er voldoende aanbod bedrijventerrein voor de

huurwoningen. Dit is mede het gevolg van de verkoop

reguliere bedrijvigheid. De bedrijventerreinen van Oldemarkt

van de woningen van het gemeentelijk woningbedrijf in

zijn voornamelijk ingericht met lokale bedrijven.

Oldemarkt. Het percentage huurwoningen is veel lager
dan in de hele gemeente Steenwijkerland (36%). In de

Oldemarkt sociaal maatschappelijk

grotere kernen Vollenhove en Steenwijk is het percentage

Oldemarkt heeft een streekfunctie binnen de gemeente

huurwoningen circa 50%.

Steenwijkerland. Bewoners van de kleine kernen in
de omgeving maken gebruik van de voorzieningen

Oldemarkt werken

van Oldemarkt. Het zorg- en dienstenaanbod en de

Oldemarkt biedt relatief weinig werkgelegenheid. De 134

detailhandel hebben hierdoor kunnen groeien, maar

bedrijven leveren 647 arbeidsplaatsen. In Oldemarkt wonen

staan momenteel onder druk. Het draagvlak voor deze

wel veel ZZP’ers. Er is veel uitgaande pendel van forensen.

voorzieningen daalt. Oldemarkt heeft drie basisscholen en

Oldemarkt is een woonkern.

sportvoorzieningen. Er is weinig te doen voor jongeren in

Het werkgelegenheidsaanbod is hoofdzakelijk gericht op

Oldemarkt. Uit de Toekomstvisie Oldemarkt (2007) blijkt

de landbouw (veeteelt), industrie en handel. Deze bedrijven

dat de gemeente deze problematiek erkent. De gemeente

zijn lokaal georiënteerd. De werkgelegenheid in de zorg en

besteed vanaf 2007 meer aandacht aan het jeugd- en

niet-commerciële instellingen is relatief klein. De zorg heeft

jongerenbeleid. Een voorziening complementair aan

wel toekomstperspectief, de aankomende vergrijzing zal de

Dalzicht lijkt te ontbreken. Het moderne zalencentrum biedt

werkgelegenheid in de zorgsector doen stijgen.

ruimte voor sportbeoefening en grotere evenementen.
Het centrum van Oldemarkt mist levendigheid, waardoor
de dorpse, gezellige sfeer ontbreekt.
15

Het profiel 2030 van Oldemarkt bestaat
uit drie pijlers: het woonprofiel, het
economisch profiel en het sociaal
maatschappelijk profiel. Samen
vormen ze een integraal beeld van hoe
Oldemarkt zich de komende twintig jaar
gaat ontwikkelen. Ze geven inzicht in
hoe er de komende jaren geleefd wordt,
hoe de werkgelegenheidsstructuur er
uitziet en waar welke voorzieningen
zijn. Dit profiel wordt in het volgende
hoofdstuk vertaald naar concrete
voorstellen voor de komende tien jaar.
De Visie 2020.
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3.PRO

OFIEL 2030
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Oldemarkt als aantrekkelijke woon- en leefstad voor de

Oldemarkt als complete kern voor de eigen bevolking

regionale forens

HET WOONPROFIEL: KWALITATIEF
WONEN

gemeente Steenwijkerland geven daarmee gehoor

Van stilstand naar vooruitgang >

omgeving is minstens zo belangrijk. Het landschap rond

aan de wensen van de woonconsument. De huidige
woonconsument vraagt meer dan een woning alleen, de
Oldemarkt, de waterverbinding en de cultuurhistorische

De gemeente Steenwijkerland heeft een streekfunctie

ambiance kunnen gebruikt worden om aantrekkelijke

voor woningbouw. Dit neemt niet weg dat het grootste

dorpse milieus te creëren. Na jaren van stagnatie in de

deel van de woningen die de komende jaren gebouwd

woningbouw, heeft nieuwbouw ook een psychologisch

gaan worden, bestemd zijn voor de lokale behoefte.

effect. Nieuwbouw

De bovenlokale opgave wordt grotendeels in Steenwijk

leidt tot dynamiek. Oldemarkt is aantrekkelijk om te wonen.

gerealiseerd. Hiermee sluit Steenwijkerland aan bij de

Van stilstand naar vooruitgang!

provinciale lijn: bovenlokaal in Steenwijk en beperkt in
Oldemarkt en Vollenhove.
Aantrekkelijke woonmilieus (juiste woning op de juiste
locatie) zijn van grote waarde. Deze gedachte past binnen
de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel. Ruimtelijke
kwaliteit is sturend voor ontwikkeling! De provincie en
18

gezinnen en woningen voor de (pré)senioren. Ook dienen
er extra huurwoningen ontwikkelt te worden in verband
met het uitponden van bestaande huurwoningen. Kortom:
verbreding is gewenst. Via inbreiding in het centrum
kunnen aantrekkelijk levensloopbestendige woningen
Eigen behoefte staat centraal >

ontstaan. Voor senioren worden woningen ontwikkeld

Oldemarkt ligt in een krimpregio. Dit betekent dat de

in een zogenaamde woonzorgzone (wozozo). Senioren

lokale bevolking en demografische trends als

moeten gemakkelijk over straat kunnen en zich gemakkelijk

gezinsverdunning en vergrijzing de vraag op de

in hun eigen woning kunnen bewegen. Kwaliteit staat

woningmarkt bepalen. Volgens het CBS is van 2007 tot

voorop! Starters, doorstromers en (pré)senioren wachten

2025 is een daling van het inwoneraantal van 0 tot 10%

al jaren op aantrekkelijke woningen. Nieuwbouw, zoals

te verwachten. In Oldemarkt wordt de komende decennia

in Oosterbroek, kan de oplossing zijn. Er worden ook

ingezet op het verwezenlijken van de woonwensen

woningen gebouwd voor de vraag uit omliggende kernen.

van de lokale bevolking. Nieuwbouw verbreedt het
woningaanbod voor iedereen in Oldemarkt. Er blijkt een
tekort te zijn aan kwalitatieve seniorenwoningen (huur
en koop), starterswoningen, woningen voor de jonge
19

HET ECONOMISCH PROFIEL: EEN
BREDE ECONOMIE

deze kwaliteiten. De vrije tijdseconomie is één van de

Voorzien in voldoende werkgelegenheid >

Oldemarkt heeft potenties, maar deze zijn niet vergelijkbaar

Behouden en uitbreiden van werkgelegenheid is een

met die van bijvoorbeeld Blokzijl. In de omgeving is

belangrijk speerpunt van de gemeente Steenwijkerland.

veel verblijfsrecreatie en bezoekers moeten worden

Zij wil voorzien in werkgelegenheid voor de eigen

verleid Oldemarkt aan te doen. Oldemarkt heeft nog

bewoners en voor de bovenlokale groei. Het aantal

een kwaliteitsslag te maken voordat recreanten worden

arbeidsplaatsen per 100 inwoners van Oldemarkt is

aangetrokken. De haven biedt potenties, maar gezien

laag. Extra werkgelegenheid in Oldemarkt is met de

de a-centrische ligging zijn geen grote hoeveelheden

voor ogen staande woningbouw wenselijk, maar moeilijk

vaarrecreanten te verwachten. Het horeca-aanbod,

realiseerbaar. Aantrekken van (boven)regionale bedrijven

de voorzieningen en de ruimtelijke kwaliteit van Oldemarkt

is moeilijk. Oldemarkt zet daarom in op behoud en

worden primair gericht op de eigen bevolking. Voor hen

uitbreiding van lokale reguliere bedrijvigheid, uitbreiding van

wordt een aantrekkelijk aanbod gecreëerd, zodat er meer

bedrijventerreinen is niet nodig.

levendigheid in het centrum ontstaat. Oldemarkt krijgt dan

grootste groeisectoren. Omliggende kleine kernen
bieden al een ruim aanbod aan verblijfsmogelijkheden.

weer een gezellige dorpse sfeer.
Kansen voor de vrije tijdseconomie >

Kortom: Oldemarkt, een rustig dorp in de luwte.

De gebiedskwaliteiten van Nationaal Park WiedenWeerribben, de Rottige Meente en de stuwwal van
Paasloo met haar Kunstbunker maken Oldemarkt
potentieel aantrekkelijk. Oldemarkt kan profiteren van
20

Uitbouw van de zorg- en dienstensector >
Oldemarkt is de op twee na grootste kern van
Steenwijkerland en heeft daardoor een (bescheiden)
regionale functie. Een goed zorg- en dienstenpakket sluit
aan bij de wensen van bewoners, maar heeft een beperkte
regionale betekenis. De zorg- en dienstensector is een
groeiende markt in Steenwijkerland en geheel Nederland.
Het gaat bijvoorbeeld om paramedische diensten
(fysiotherapie, zorgcentra, huisartsen of logopedie) of
kantoordiensten (financiële dienstverlening, consultancy
of administratie). De vergrijzing in Oldemarkt en omgeving
verhoogt de vraag naar zorggerelateerde voorzieningen.
Oldemarkt zal deze werkgelegenheid faciliteren.

21

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK
PROFIEL: BREED PALET AAN
VOORZIENINGEN

•

Voorzieningen op peil >

•

Continueren van de lokale gebondenheid, zodat
inwoners gebruik blijven maken van de eigen
voorzieningen. Een gunstige verbinding vanaf de
woongebieden naar het centrum is essentieel.
Benutten van recreatieve potenties, zodat toeristische

Oldemarkt wil een voorzieningenniveau dat goed

bezoekers worden verleid om gebruik te maken van

aansluit op de wensen van de (toekomstige) bewoners.

de stedelijke voorzieningen in Oldemarkt. Dit vraagt

De komende jaren gaat speciale aandacht uit naar de

erom, dat Oldemarkt bekend is bij toeristen die in de

(woon)zorgvoorzieningen en naar vrije tijdsvoorzieningen.

omliggende kleine kernen logeren. Goede relaties

Oldemarkt wil goede voorzieningen (blijven) bieden op het

tussen deze kernen en Oldemarkt zijn noodzakelijk.

gebied van detailhandel, horeca, onderwijs en sport. Een

Ook de kwaliteit van het aanbod moet aan de wensen

goed voorzieningenpakket is echter niet vanzelfsprekend.

voldoen.

Het maatschappelijke schaalvergrotingsproces vereist een

•

Koesteren en deels werven van meer draagkrachtige

steeds groter draagvlak. Ontwikkeling van Oosterbroek kan

inwoners. Het betreft hier de gezinnen, (pré)senioren

extra draagvlak genereren.

en werknemers bij de hoogwaardige bedrijvigheid.
Ook hiervoor geldt dat een gunstige verbinding van

Vergroten draagvlak >

woongebieden met het centrum de binding bevordert.

Om de ambities van Oldemarkt te verwezenlijken is
draagvlak nodig, ondanks dat de ambities op de eigen
behoefte zijn gericht. De versterking van het draagvlak is
mogelijk door middel van:
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HET RUIMTELIJK CONCEPT

liggen ook de sociale -, onderwijs- en zorgvoorzieningen.

De Hoofdstraat komt weer centraal te staan in Oldemarkt.

Hier is ruimte voor horeca, terrassen en plekken van ‘het

Het havenhoofd is het culturele en recreatieve deel.
ontmoeten’. Door de ontwikkeling van Oosterbroek wordt

Alle voorzieningen liggen aan de Hoofdstraat of hebben

het havenhoofd weer deel van het centrum van Oldemarkt.

een goede ruimtelijke relatie. Concentratie van de
voorzieningen versterkt het draagvlak en draagt bij aan
de sociale samenhang en interactie in het dorp. De
Hoofdstraat wordt weer de straat waar het dorpse leven
zich afspeelt.
Dit wordt mogelijk gemaakt door meer voorzieningen naar
het centrum te trekken. Ook voorzieningen die na winkeltijd
nog gebruikt worden zijn noodzakelijk om de levendigheid
in Oldemarkt te vergroten. Een ‘klein cultuurhuis’ dat
complementair is aan Dalzicht kan een plaats in het
centrum krijgen. De openbare ruimte hoort centraal
te staan in het dagelijks leven. Waar mogelijk worden
woningen toegevoegd.
Het zuidelijk deel is de ‘groene’ entree van het dorp. Rond
de kruising met de Frieseweg en de Klaas Muisstraat zijn
de detailhandelsvoorzieningen geconcentreerd. Dit is het
dynamische deel van de Hoofdstraat. In deze omgeving
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De Visie 2020 bestaat uit fysiekruimtelijke vertaling van het profiel.
Wat is het laadvermogen en wat moet
er de komende 10 jaar gebeuren
om de gewenste kwaliteitsslag te
doorlopen? Het integrale beeld voor
Oldemarkt in 2020 is weergegeven in
de visiekaart. De visie is opgebouwd
uit de thema’s wonen, werken en
sociaal maatschappelijk, waarbij
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid
als randvoorwaarden zijn genomen.
Voor enkele locaties zijn gedetailleerde
schetsen gemaakt.
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4.

. VISIE 2020
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Woningbehoefte tot 2020

Door dorps te bouwen (en niet alleen grote 2/1

Kwantitatieve behoefte >

en onderscheidend woonproduct dat aansluit bij de lokale

kapwoningen op ruime kavels) ontstaat een aantrekkelijk
behoefte.

De kwantitatieve en kwalitatieve behoefte voor
Steenwijkerland is tot 2020 bepaald. De behoefte voor

Economische behoefte tot 2020

Oldemarkt is hier onlosmakelijk mee verbonden. Tot 2020
heeft de gemeente Steenwijkerland behoefte aan een

De behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen in Oldemarkt is

bouwproductie van 175 woningen per jaar. Hiervan zijn

minimaal. De ontwikkelruimte op bedrijventerrein de

115 woningen bestemd voor de autonome groei en 60

Boterberg is voldoende om de vraag tot 2020 te

woningen voor de bovenlokale groei. Van de bovenlokale
groei wordt 80% in Steenwijk gebouwd.

faciliteren. Er is tot 2020 een behoefte van circa 5

Voor Oldemarkt betekent dit dat er in totaal tussen de

mogelijkheden voor woon-werkcombinaties. Dit is al

ha aan bedrijventerrein. De Boterberg voorziet ook in
planologisch vastgesteld.

10 en 15 woningen per jaar ontwikkeld kunnen worden.
Tot 2020 is het mogelijk om circa 80 woningen voor de

Sociaal maatschappelijke behoefte
tot 2020

autonome groei en 35 woningen voor de bovenlokale
groei te bouwen. In totaal levert dit tussen de 100 en 150
woningen. Dit is een groei van het aantal woningen met
10%. Een forse groei voor een kern in een krimpregio.

Vergrijzing en ontgroening leiden tot behoeften in het

Kwalitatieve behoefte >

worden versterkt en geconcentreerd in het centrum.

zorgsegment van Oldemarkt. De (zorg)voorzieningen
Er ontstaat een wozozo rond het verzorgingshuis, nabij de

De kwaliteit van het woonproduct is van groot belang.

winkelvoorzieningen. Oldemarkt kiest voor een strategie

Het bestaande woonproduct is kwalitatief goed, maar

van clusteren van de voorzieningen. Het havenhoofd en

voldoet niet helemaal aan de huidige en toekomstige

de Markt krijgen een prominente recreatieve en culturele

lokale (en bovenlokale) vraag. Volgens het Woonbehoefte

functie. Hier is ruimte voor horeca, specialistische

onderzoek uit 2006 is er een tekort aan woningen in de

detailhandel en kleinschalige culturele voorzieningen.

prijsklasse vanaf €200.000,-, vooral voor de (pré)senioren

Bij de invulling van de haven en het marktplein wordt zoveel

(doorstromers). Oldemarkt zal ook moeten bouwen voor

mogelijk aandacht besteed aan de wensen van jongeren in

de vergrijzing. Er is behoefte aan levensloopbestendige

Oldemarkt.

woningen. Ook voor de starters is er relatief weinig aanbod
(weinig huur, weinig goedkope koop). De doorstroming zal
hier gedeeltelijk in voorzien, toch zal er ook nog (beperkt)
gebouwd moeten worden voor deze doelgroep.
Dit alles vraagt om dorpse milieus met een breed scala aan
type woningen. Dorpse woonmilieus hebben een open,
collectief karakter. De buitenruimte staat centraal, zodat
bewoners elkaar vaker ontmoeten. De saamhorigheid en
de sfeer wordt zodoende enorm versterkt. In Oosterbroek
en op de inbreidingsplekken is menging het devies.
26

RUIMTELIJKE VISIE EN
ONTWIKKELRUIMTE

beschikbaar. Tot 2020 wordt alle vraag op deze locatie

Intensivering >

De zorg en dienstverlening is de tweede sector die ruimte

De Hoofdstraat staat centraal. Intensivering is rond deze

krijgt om te groeien. Aan de westzijde van de Hoofdstraat,

straat het credo. Rotte plekken worden aangepakt en

rond de zorginstelling, ontstaat een wozozo met meerdere

het oude gemeentehuis aan de Markt krijgt een nieuwe

zorggerelateerde functies. Hier kunnen bijvoorbeeld

invulling. Hier is ruimte voor woningbouw met een culturele

de huisarts, mantelzorg en fysiotherapeut worden

en/of horeca-accommodatie. Deze accommodatie

ondergebracht. Andere voorzieningen zoals detailhandel

wordt complementair aan Dalzicht en heeft als doel de

liggen op korte afstand. Vergrijzing van de bevolking leidt

levendigheid in het centrum van Oldemarkt te vergroten.

tot een grotere vraag naar zorggerelateerde voorzieningen.

In de Hoofdstraat en aan de Markt is ruimte voor circa

Een andere sector waar mogelijk extra werkgelegenheid

15 tot 30 woningen. De landschappelijke en groene

opkomt, is de jeugdzorg en –opvang. Oldemarkt heeft

kwaliteiten aan de ‘achterkanten’ van de Hoofdstraat blijven

veel gezinnen met kinderen. Oosterbroek zal nog meer

in tact.

gezinnen trekken. De vraag naar kinderdagverblijven

opgevangen.

en naschoolse opvang vergroot. Oldemarkt kan hierop
Ontwikkelruimte en ruimtelijke structuur >

inspringen en wellicht een betekenis krijgen op bovenlokaal

Oldemarkt heeft voldoende uitbreidingsruimte, zowel

schaalniveau.

voor woningbouw als bedrijventerreinen. Landschappelijk
waardevolle gebieden en zichtlijnen moeten beschermd

Fasering >

worden tegen ondoordachte uitbreiding. Ook is de locatie

In totaal heeft Oldemarkt ontwikkelruimte voor circa 280

van nieuwbouw van belang vanwege de binding met

woningen (waarvan circa 25 woon-werkcombinaties).

het centrum. Hoe dichter woningbouw bij het centrum

Allereerst wordt locatie Mallegat ontwikkeld. De plannen

plaatsvindt, hoe centraler het centrum komt te liggen.

voor deze locatie zijn concreet. Locatie Mallegat vormt

Het gemak om het centrum te bereiken vergroot de

de eerste stap in het versterken van de binding tussen

binding. Nieuwbouw bij het Mallegat van circa 30

woonomgeving en centrum. Tot 2020 ligt de prioriteit

woningen is de eerste stap ter versterking van de binding

bij intensivering aan de Hoofdstraat, de Markt en het

tussen woonmilieu en centrum. De locatie van de

oude gemeentehuis. Vervolgens wordt een deel van

schaatsbaan biedt mogelijkheden om dit te versterken.

Oosterbroek ontwikkeld, met een eerste fase van tussen

Uitbreiding voor woningbouw is ten noorden van Oldemarkt

de 65 en 90 woningen. Deze ontwikkeling is noodzakelijk

gepland in Oosterbroek. Deze locatie wordt gefaseerd

om de intensivering te bekostigen. Door het geringe aantal

opgeleverd. De eerste fase biedt ruimte voor circa 65 tot

woningen in de eerste fase is het niet noodzakelijk een

90 woningen.

randweg aan te leggen. Verwacht wordt dat het project
Oosterbroek eerder wordt ontwikkeld door het te faseren.

Ruimte voor de economie >

Oosterbroek heeft voldoende plancapaciteit om ook te

De werkgelegenheid in Oldemarkt wordt vergroot.

voorzien in de behoefte in de periode na 2020.

Meerdere sectoren breiden zich (beperkt) uit.
Het bestaande bedrijventerrein wordt volgens het principe
van de SER-ladder geoptimaliseerd. De Boterberg wordt
deels geherstructureerd, zodat inbreiding mogelijk is. Voor
reguliere bedrijvigheid is op de Boterberg nog ruim 5 ha
27

Legenda
bebouwd gebied
industriegebied
ontwikkelingsgebied
gemeentehuis en plein
Hoofdstraat
voortuinen
laag en nat
Mallegat
hoog en droog
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ONTWIKKELPROJECTEN TOT 2020

De Veentjes in het zuiden en de Oosterbroekweg in het

Oosterbroek: ‘Wonen en Recreëren ineen’ >

verkeersontsluiting te komen.

westen zijn. Nader onderzoek is nodig om tot een optimale

Oosterbroek wordt een nieuwbouwwijk met een hoog
kwaliteitsniveau. Landschap en water leveren de

Het havenhoofd is gemakkelijk te voet of met de fiets te

ingrediënten. Het landschap wordt de wijk ingetrokken,

bereiken, waardoor de bewoners makkelijk het centrum

zodat een ruim beeld en zichtlijnen ontstaan. Enkele

kunnen bereiken en zich hiermee verbonden voelen.

woningen worden aangesloten op het waternet van het

De nabijheid van het centrum, met centrumvoorzieningen,

Mallegat. Bewoners krijgen een tuin aan het water. Dit biedt

speelt ook een prominente rol bij de woonwensen van

mogelijkheden om vanuit de achtertuin De Rottige Meente,

ZZP’ers. Zij hebben behoefte aan ontmoetingsplekken,

Het Wijde en andere locaties te bezoeken. Recreatie vanuit

uiteraard dient de woning ook geschikt te zijn. Hierbij valt te

de achtertuin! Oosterbroek krijgt diverse woningtypen in

denken aan een goede internetverbinding en werkruimte.

verschillende prijsklassen. De nadruk zal echter liggen
op woningen in het duurdere segment, zodat er elders

Het eiland van de schaatsbaan is een mogelijke locatie

in Oldemarkt doorstroming plaats vindt. De menging, de

voor centrumversterking en woningbouw. De schaatsbaan

beeldkwaliteit en de inrichting van de openbare ruimte

blijft in eerste instantie behouden, maar kan in de toekomst

zorgen voor een dorpse setting. Voetgangers en fietsers

een belangrijke rol vervullen als ontmoetingsplek voor

hebben het primaat, zodat de wijk aantrekkelijk is voor

bewoners en recreanten. Een paviljoen of theehuis is

jongeren, gezinnen én voor ouderen. Een randweg zal

wenselijk, zodat recreanten en bewoners van Oldemarkt

door het geringe aantal woningen niet nodig zijn, de

kunnen genieten. Aan de rand van de schaatsbaan wordt

ontsluiting van de wijk is mogelijk door aan te sluiten op

locatie Mallegat ontwikkeld. Hier komen circa 30 woningen.

bestaande infrastructuur. Dit kunnen de Platteweg en
30
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Impuls voor het centrum >

voor verenigingen. Via gebiedsontwikkeling wordt het

Het centrum van Oldemarkt krijgt een injectie. De

hele gebied aangepakt. Richting de haven wordt gezocht

Hoofdstraat wordt, tussen de haven en de Frieseweg,

naar horeca en verbetering van de openbare ruimte.

een levendige straat. Voorzieningen en wonen geven de

De voorgestelde ontwikkelingen rond de haven en het

straat meer karakter. Open plekken en sleetse bebouwing

Marktplein zijn complementair aan Dalzicht. De functie van

worden aangepakt. Op deze locaties worden zoveel

Dalzicht blijft ongewijzigd. De haven komt door realisatie

mogelijk voorzieningen geplaatst, zodat de levendigheid

van Oosterbroek centraal te liggen. Dit biedt perspectieven

in het centrum vergroot. De Hoofdstraat rijgt het open en

als ontmoetingsplek.

ruime zuidoostelijke deel van Oldemarkt aan het compacte
westelijke deel. Inbreiding in het centrum levert kansen

Richting het zuiden verandert het karakter van de

voor passende woonconcepten voor starters en senioren.

Hoofdstraat. De wozozo loopt over in een gebied met

Nabij de haven, van Het Butent tot en met het Marktplein

detailhandel en een kinderdagverblijf. Van hieruit is er een

liggen de grootste potenties. Het oude gemeentehuis

fijnmazig vertakt (langzaam verkeers)netwerk naar alle

wordt vervangen door woningen en maatschappelijk-

voorzieningen en wijken in de nabijheid.

culturele functies. Extra aandacht is er voor jongeren en
32
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De Boterberg >
De Boterberg wordt deels geherstructureerd, zodat
inbreiding mogelijk is. Het bedrijventerrein blijft geschikt
voor de reguliere, lokale bedrijvigheid. Aan de zuidzijde
wordt een groene zone gehandhaafd. Deze kan gaan
functioneren als ‘dorpsweide’. Voor voetganger worden
relaties gelegd tussen deze dorpsweide en het centrum.
Aan de zijde van de Ossenzijlerweg, de Boterberg en aan
de dorpsweide komen woon-werkwoningen te liggen.
Het bedrijventerrein wordt ontsloten via de Eekstraat.
Op deze wijze krijgt het bedrijventerrein aantrekkelijke
randen en speelt het in op de behoefte aan woonwerkkavels.
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