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VOORWOORD

Voor u ligt het Kookboek Beijum met daarin vier ingrediënten die helpen om van 

Beijum een aantrekkelijke, veilige en toekomstbestendige wijk te maken.

De wijkvernieuwing in Beijum is in volle gang. Samen met wijkbewoners, 

woningcorporaties, WIJ, de scholen en andere organisaties zijn we hard aan het 

werk en werken we gezamenlijk aan de doelstelling:

“Een prachtwijk waarin iedereen meetelt en meedoet. Een plek waar ieders 

talent tot volle bloei komt en waar mensen met verschillende culturen en 

achtergronden elkaar verrijken. Een wijk met gelijke kansen op ontplooiing 

voor ieder kind en waar niemand arm of eenzaam is. Een wijk waar je je leven 

lang wilt blijven wonen en waar voldoende voorzieningen zijn om er tot op hoge 

leeftijd een zinvol bestaan te kunnen leiden.”

Om deze doelstellingen te realiseren, hebben we een aantal thema’s 

geformuleerd waar we ons in de wijkvernieuwing op richten. Eén daarvan is een 

veilig, gezonde en aantrekkelijke wijk. We willen de kwaliteit van de openbare 

ruimte verbeteren door aandacht te hebben voor groen, in te zetten op veilige

fiets- en wandelroutes, de ontwikkeling van meer ontmoetingsplekken en 

ruimte voor sport en spel. Daarnaast vergroten we de aantrekkelijkheid van de 

winkelpleinen en zetten we de Heerdenaanpak (verbetering woonomgeving) 

door.

Dit vraagt zowel om kleine als grote stedenbouwkundige ingrepen, waarbij we 

er op letten dat de wijk samenhangend en herkenbaar blijft. In het Kookboek 

Beijum zijn handvatten opgenomen die ons hierbij gaan helpen.

De afgelopen periode hebben wij intensief onderzoek gedaan en input vanuit 

bewoners en organisaties in de wijk verzameld om dit document te maken. Het 

resultaat is het Kookboek Beijum, dat de basis vormt voor de fysieke kant van 

de wijkvernieuwing. Beijum is al een mooie wijk. Door in de komende jaren aan 

de punten te werken die in dit Kookboek staan genoemd zorgen we voor een 

toekomstbestendig Beijum. Ik nodig u van harte uit om het Kookboek te lezen. 

En hoop dat het u inspireert om samen met ons te werken aan de toekomst van 

Beijum.  

Minetta Koornstra

Projectmanager wijkvernieuwing Beijum

December 2021
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INHOUD & LEESWIJZER

Om een goed voorstel voor herinrichting en vernieuwing van 
Beijum te kunnen doen, is het belangrijk om te snappen hoe de 
wijk in elkaar zit: Wat was de oorspronkelijke ontwerpgedachte? 
Hoe zitten de heerden in elkaar, Waar wordt gespeeld? enzovoort.

Vanuit dit begrip van de wijk hebben we voor het Kookboek 
Beijum vier ingrediënten bepaald. Elk daarvan isbelangrijk voor 
een toekomstbestendige wijk. Met de uitgangspunten en ambities 
die per ingrediënt worden genoemd, willen we ervoor zorgen dat 
Beijum de komende vijftig jaar een fijne plek is om te wonen. Een 
plek die bovendien bestand is tegen de uitdagingen die op ons af 
komen.

In dit document hebben we de volgorde omgedraaid. U bent 
ervaringsdeskundige en weet al veel van de wijk. Daarom 
beginnen we met een snelle blik op de wijk, gevolgd door de 
visie. Zo ziet u meteen welke thema’s we belangrijk vinden en 
hoe we daar mee om willen gaan.

In het tweede deel leest u een samenvatting van de bevindingen 
van het cultuurhistorisch (2019) en stedenbouwkundig onderzoek 
(2020) dat in opdracht van de gemeente is gedaan. We nodigen u 
uit dit ook te lezen. Vanuit het begrip van de wijk ontstaat er ook 
begrip voor de ingrediënten.

Voorwoord

Tijdpad kookboek

Deel 1 Begrip van de wijk    p.4

Deel 2: Vier ingrediënten voor een 
       toekomstbestendig Beijum  p.11

1. Een sterk raamwerk   p.14
2. Fijn wonen     p.17
3. Beijum verbinden    p.23
4. Vitale kernen     p.26

Deel 3: Vervolg       p.37

Deze stedenbouwkundige visie is opgesteld door de gemeente Groningen. 
Belangrijke input hiervoor vormen twee onderzoeken naar de wijk:
• Cultuurhistorische Quickscan Beijum, Steenhuis Meurs, mei 2019,              
 i.o.v. Gemeente Groningen (onderzoek SM)
• Stedenbouwkundig onderzoek Beijum, Barzilay+Ferwerda, 2020,             
 i.o.v. Gemeente Groningen (onderzoek B+F)

De conclusies en aanbevelingen bepalen mede de koers voor de visie. Verwijzingen 
naar deze onderzoeken worden als volgt gemaakt. De betreffende paginanummers 
bieden extra informatie en inzichten.

> onderzoek B+F: (per hoofdstuk verschillend)

> onderzoek SM: (per hoofdstuk verschillend)
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DEEL 1. 

BEGRIP VAN DE WIJK
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EEN BLIK OP DE WIJK
Een wijk met contrasten

CONCEPT 12-01-2021

Thema 6. Betere verbindingen door en met de wijk (wijkniveau)

Analyse en voorstel

Voetganger

CONCEPT 12-01-2021

Een toekomstbestendig Beijum, waarom?
Aanleiding: > 40 jaar Beijum

CONCEPT 12-01-2021

Nederland, 40 jaar later

Past het traditionele leefpatroon van toen als uitgangspunt voor 

wijkontwikkeling nog wel bij de wereld van nu? De leef- en belevingswereld 

is de afgelopen 40 jaar immers flink veranderd.

De toegenomen individualisering heeft het gevoel van gemeenschap 

veranderd. Over het algemeen woont men meer ‘op zichzelf’ dan 

‘met elkaar’. Met twee werkende partners, de groei van het aantal 

samengestelde gezinnen of juist alleenstaanden is de focus op de wijk 

als wooneenheid veranderd. Het leven speelt zich af op meerdere plekken, 

in verschillende steden of zelfs verschillende landen af. Het winkelen, 

recreëren en het sociale leven is daarmee wijkoverstijgend. De oorzaak 

hiervan ligt voor een groot deel in de toename in mogelijkheden tot 

mobiliteit. Het openbaar vervoer is verbeterd met betere overgangen tussen 

verschillende typen vervoer tot aan internationaal trein- en vliegverkeer. De 

meest in het oog springende verandering binnen wijken en op de weg is 

de toename in autobezit: veel huishoudens tellen nu twee auto’s. Forenzen 

tussen het wonen en werk is normaal. Een ontwikkeling van de laatste jaren 

is dat de opkomst van de elektrisch ondersteunde fiets de actieradius van 

mensen de afgelopen jaren heeft vergroot.

De mondiale leef- en belevingswereld van nu met veranderde 

vervoersbewegingen heeft gevolgen voor hoe de moderne inwoner Beijum 

ervaart. Er wordt gewerkt en gerecreëerd buiten de wijk. Deze activiteiten 

maken meer onderdeel uit van het netwerk van Groningen en de regio. 

De dagelijkse snelle boodschappen worden wellicht nog gehaald in het 

buurtwinkelcentrum, maar de wekelijkse boodschappen worden online 

besteld. Doordat sociale contacten elders wonen is er geen noodzaak om 

in andere straten of buurten dan de eigen directe woonomgeving te komen. 

Hoe kan hierop worden ingespeeld bij de wijkvernieuwing?

5

fig 2.7  |  parkeren in Beijum, foto Ruben Ferwerda, 2019

fig 2.8  |  fietspad Beijum, foto Ruben Ferwerda, 2019

fig 2.9  |  modern samengesteld gezin

fig 2.6  |  stadbeleving, R. Blank, The Bloemkoolwijk - Networks 
and Cinematic Urbanism, MaHKU
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conflict voorkant/achterkant

dominantie auto en verstening

verschutting

sleets en overwoekerd groenverrommeling en sleets

sociale veiligheid; 
onderdoorgangen en blinde plinten
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Beeld van de Jensemaheerd.

STEENHUISMEURS         51

BEDRIJVIGHEID EN WINKELS WIJKVOORZIENINGEN SCHOLEN

Stoepemaheerd. WIJ Beijum, Melsemaheerd. Basisschool Het Palet, Froukemaheerd.

Amkemaheerd.

Hof van Beijum, Stoepemaheerd

Hof van Beijum, Stoepemaheerd. Basisschool de Heerdstee, Bentismaheerd.

natuur dichtbij, de Groene Long natuur dichtbij, de Zuidwending

eigen identiteit en architectuur

volop voorzieningenveel groen en speelplekken

fijn wonen aan een woonerf

Beijum heeft duidelijke landschappelijke kwaliteiten. Het landschap en de natuur is dichtbij. 

Zowel in de wijk als rondom de wijk. Bewoners noemen het wonen aan een woonerf als prettig. 

Ook is er volop buurtgroen en veel speelmogelijkheden voor de kinderen. Beijum heeft een eigen 

karakter en architectuur. Verder zijn er volop voorzieningen en scholen in de wijk. Beijum wordt 

ook wel beschreven als ‘het beste van stad en ommeland’. Daartegenover staan de uitdagingen 

van de wijk. Grotendeels zijn die het gevolg van de tand des tijds. 

Hierdoor is Beijum op veel plekken sleets geraakt. Veel heerden ogen rommelig en versteend. 

De auto domineert steeds vaker de ruimte. Typisch voor een bloemkoolwijk is het wisselen 

van voorkanten en achterkanten. Door de jaren heen is deze opzet kwetsbaar gebleken. Het 

verstrijken van de jaren is hier debet aan. Net als de individualisering van de maatschappij en 

de daaruit voortkomende verschutting van de heerden. Het groen in de wijk is bovendien haar 

charme verloren en is haar diversiteit kwijt. De blinde plinten en donkere onderdoorgangen 

geven bewoners tot slot een gevoel van onveiligheid.
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Op basis van/ samenvatting van:
• Cultuurhistorische Quickscan Beijum, Steenhuis Meurs, mei 2019,              
 i.o.v. Gemeente Groningen
• Stedenbouwkundig onderzoek Beijum, Barzilay+Ferwerda, 2020,             
 i.o.v. Gemeente Groningen

Beijum, gelegen aan de rand van Groningen, is onmiskenbaar een ‘bloemkoolwijk’. 
De wijk is grotendeels gerealiseerd aan het einde van de jaren 70. In de jaren 80 
vond doorontwikkeling plaats. Beijum moest een volwaardig alternatief zijn voor 
wonen in een dorp. Het uitgangspunt daarbij was ‘identiteit door diversiteit’. De 
intentie van toenmalig wethouder Max van den Berg was om de wijk samen met de 
bewoners vorm te geven.
Het resultaat is een groene wijk waarbij het bestaande landschap een belangrijk 
uitgangspunt in de planvorming heeft gevormd. De infrastructuur van Beijum 
bestaat uit hoofd- en nevenstructuren, die elk eindigen in de heerden waarin 
wordt gewoond. Deze heerden vormen de afzonderlijke woonbuurten van de wijk, 
omgeven door een raamwerkvan groen.
belangrijk.

Beijum is een wijk die voortgekomen is uit een schat van ideeën. De variëteit in de 
wijk is dan ook groter dan je aanvankelijk zou denken. En dan op het eerste gezicht 
zichtbaar is. De variëteit zit zowel in het landschap, in de bebouwing als in de 
inrichting van de heerden.De wijk zelf is opgebouwd uit een grote gelaagdheid aan 
structuren en nevenstructuren die elk op hun beurt weer eigen nuances kennen. 
Hierdoor kent Beijum een grote diversiteit en fijnmazigheid. Iets wat afwijkt van de 
standaard bloemkoolwijk.

Niet alle ideeën en deelplannen zijn uitgevoerd zoals oorspronkelijk de bedoeling 
was. De woningbouwcrisis zorgde voor vertraging in het bouwproces, en leidde 
bovendien tot iets wat goed is terug te zien in de uiteindelijke opbouw en uitvoer 
van de wijk. 

Kwaliteiten 

• Beijum heeft een duidelijke ruimtelijke opbouw. Binnen een raamwerk van  
     groen, water en infrastructuur liggen dertien deelgebieden met daarbinnen in 
         totaal 36 heerden.

• De Beijumerweg en het oude dorp met boerderijen vormen een historische 
         drager.

• De nabijheid van het landschap en de zichtlijnen op het buitengebied   
         kenmerkt de wijk. Het integreren van het oorspronkelijke landschap en de   
         (cultuur)historie in de ‘nieuwe’ wijk vormt onderdeel van de wijk identiteit.
• De wijk heeft een ruime groene opzet. De Groene Long en de Zuidwending  
         zijn belangrijke landschappelijke structuren. Tussen de deelgebieden is veel  
         zogeheten ‘buffergroen’ waartussen informele wandelpaden, water en  
         speelplekken liggen. Op heerdniveau was er oorspronkelijk volop  
         snippergroen en speelplekken. Met de opkomst van de auto is dit veelal  
         verstenigd waardoor deze oorspronkelijke kwaliteit verloren is geraakt.
• Beijum heeft een duidelijke verkeersstructuur een wijkring waar de heerden  
         als takken aan vast zitten. In de oorspronkelijke hiërarchische structuur  
         kreeg de auto in de diepere lagen van de woonwijk steeds minder autoriteit.  
         Daartegenover stond meer ruimte voor de voetganger. Door de jaren heen is  
         dit veranderd. De auto’s nemen steeds meer plek in, in de heerden.  De  
         doorgaande wijkring zorgt ervoor dat de hele wijk voor auto’s is ontsloten.   
         De ring sluit bovendien goed aan op de oostelijke ringweg.
• In de wijk zijn verschillende soorten van wonen terug te vinden. Voorbeelden  
        daarvan zijn wonen aan het water, in het groen en aan het landschap.  
        Kenmerkend voor Beijum zijn de ruime woningen, de weldadige lichtinval en  
        de bijzondere plattegronden. Ook in de heerden is veel diversiteit te zien. 
• De wijk heeft een aanzienlijk voorzieningenniveau die de ca. 12.500 inwoners  
 in de dagelijkse behoeften zou moeten voorzien. Winkelcentrum west is het  
 economisch hart van de wijk en oogt modern en is herkenbaar. Ook zijn er  
 veel scholen in de wijk op goed bereikbare locaties aan de wijkring. 

BEGRIP VAN DE WIJK
Identiteit door diversiteit, kwaliteiten en knelpunten
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• De water- en groenstructuur is niet overal openbaar toegankelijk. Soms is zij  
 overwoekerd en onvoldoende toegankelijk. Door bezuinigingen op het  
 groenbeheer is de oorspronkelijke diversiteit aan beplanting en ecologie  
 afgenomen of zelf verloren gegaan. Mede hierdoor heeft het groen op veel  
 plekken een overwoekerde aanblik.
• De Beijumerweg en het oude dorp hebben aan cultuurhistorische waarde  
 ingeleverd. Het kenmerkende smalle profiel wordt door autoverkeer  
 misbruikt. Waar de weg in het oorspronkelijke ontwerp nog een duidelijk lint  
 door de wijk vormde, mist deze nu aan identiteit.
• Beijum is een wijk die op zichzelf staat. De kansen van het wonen aan- of  
 in het landschap worden nauwelijks benut. Op meerdere plekken keert het  
 wonen zich met de achterzijderichting tegen het landschap aan.  
 Toegankelijkheid tot en zichtlijnen op het omliggende landschap zijn er  
 slechts in beperkte mate.
• De wijkring heeft een formele en monotone uitstraling. Je weg hierbinnen  
 vinden is moeilijk. Op veel plekken langs de wijkring zijn achterkanten van  
 huizen te zien. Iets wat weinig aantrekkelijk oogt.
• De vele fietspaden door de wijken kenmerken zich door een gebrek aan  
 herkenbaarheid en bekendheid. Goede aansluitingen op het park Kardinge en  
 de stad ontbreken. Ook in het fijnmazige netwerk van informele wandelpaden  
 zijn er missing links en slecht onderhouden paden. Dit belemmert het maken  
 van een ommetje. 
• Winkelcentrum Oost oogt armoedig en heeft te kampen met leegstand.  
 De openbare ruimte is hier schraal en wordt mede daardoor niet als prettige  
 verblijfsruimte ervaren. Karakteriserend voor winkelcentrum West is de  
 gesloten opzet. Het nodigt niet uit tot verblijven. Bijna geen enkele  
 voorziening in de wijk ziet er uitnodigend uit. Zelfs de scholen ogen door de  
 hekwerken en versteende buitenruimtes defensief.

Knelpunten 

• De uitstraling en beleving van de heerden staan onder druk. Veel heerden  
 zijn aan het verrommelen. Vandaag de dag worden ze gekenmerkt door  
 een sleetse openbare ruimte, waarbinnen overwoekerend groen,  
 wortelopdruk en de dominantie van de auto het straatbeeld claimt. Een  
 duidelijke hiërarchie ontbreekt en de versnipperde parkeeroplossingen zorgen  
 voor een chaotisch aanzien. Daarnaast is er bij de huizen sprake van voor- en  
 achterkantproblematiek. De staat van veel voor- en achtertuinen laat te  
 wensen over en er is sprake van verschutting. Allemaal redenen die van  
 invloed zijn op de ervaren sociale veiligheid van bewoners.

Anno 2021 zijn het groen, licht en ruimte helaas nog maar beperkt aanwezig. Dit 
heeft meerdere redenen. De oorspronkelijke opzet van de wijk sluit niet meer aan 
bij het leven van nu. Bewoners hebben meer auto’s dan in de jaren 70. Ook leven 
ze steeds meer op zichzelf, wat ten koste gaat van het sociaal netwerk in de wijk. 
Verder hebben ook de bezuinigingen bij gemeente en corporaties hun weerslag 
gehad op de wijk. Onder andere op het gebied van onderhoud en beheer. 

Een andere belangrijke reden is een weeffout in de oorspronkelijke 
structuur van de wijk. Deze weeffout is terug te voeren op het eerder 
genoemde uitgangspunt ‘identiteit door diversiteit’. De verschillende 
ingrediënten voor de planvorming (water, groen, infrastructuur, landschap 
en cultuurhistorie) zijn als gevolg hiervan zo genuanceerd ontworpen, dat 
dit op veel plekken heeft geleid tot een te divers en daardoor verrommeld 
straatbeeld.

Veel van de oorspronkelijke kwaliteiten zijn door de jaren heen dus 
omgeslagen in een knelpunt.

BEGRIP VAN DE WIJK
Identiteit door diversiteit, kwaliteiten en knelpunten



p8dec 2021

18    BEIJUM - GRONINGEN

Op deze tekening uit het bestemmingsplan uit 1973 is goed te zien hoe het 
onderliggende landschap is gebruikt bij het ontwerp. [Groninger Archieven]

Op basis van/ samenvatting van:
• Cultuurhistorische Quickscan Beijum, Steenhuis Meurs,  
 mei 2019, i.o.v. Gemeente Groningen
• Stedenbouwkundig onderzoek Beijum, 
 Barzilay+Ferwerda, 2020, i.o.v. Gemeente Groningen

Beide onderzoeken kwamen met de conclusie dat de 
opbouw van Beijum voldoende aanknopingspunten biedt 
voor vernieuwing. Door de juiste ingrepen kunnen de 
stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische 
kwaliteiten van Beijum duidelijker tot uitdrukking komen, met 
als resultaat een fijne leefomgeving voor de Beijumers. Met 
als doel een fijne leefomgeving voor de Beijumers. 

1. Versterk het raamwerk van de wijk; van genuanceerd naar robuust. 
Het bundelen van landschappelijke structuren met de infrastructuur doorbreekt de 
eentonigheid van Beijum. Tegelijkertijd heeft het een positief effect op de beleving 
van de omgeving en deoriëntatie in de wijk.

2. De wijkring is het visitekaartje van de wijk. Laat de wijkring reageren op 
aanliggende functies, zoals wijkcentra’s en groenstructuren. Ook dit draagt positief 
bij aan de beleving en oriëntatie. Investeer in (ontwerp)oplossingen om het beeld 
vanaf de weg naar de wijk visueelaantrekkelijker te maken. Hierdoor zijn de 
achterkanten van huizen minder prominent zichtbaar. 

3. Verlies de ‘vergeten geschiedenislaag’ niet uit het oog. Beijum heeft als 
relatief jonge woonwijk een unieke historische verrijking: de Beijumerweg en het 
oude dorp met de boerderijen. Koester de oude wegen, de dijkjes met begroeiing 
en de historische kavels en maak het lint herkenbaar. 

4. Benut het landschap in en om de wijk. Zet in op wonen temidden en naast 
het landschap. Maak de overgang tussen landschap en wijk minder nadrukkelijk 
aanwezig. Zorg ervoor dat het landschaptoegankelijk is en breng duidelijke 
zichtlijnen aan. 

5. Versterk het (recreatief) netwerk voor fietsers en voetgangers. Geef het 
fietsnetwerk herkenbaarheid en bekendheid. Zorg voor snelle routes in de zelf en 
naar omliggende wijken en de stad. Stimuleer het maken van ommetjes, door het 
informele netwerk van paden aantrekkelijk te maken.

BEGRIP VAN DE WIJK
Tien aanbevelingen, tien doelstellingen
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6. Maak een ruimtelijke toolbox met spelregels. Het is belangrijk dat de gemoedelijke 
diversiteit uit de oorspronkelijke opzet van Beijum niet doorslaat in ongeorganiseerde chaos. Maak 
een ruimtelijke toolbox waarin spelregels voor de openbare ruimte zijn vastgelegd. Houd daarbij 
het veelzijdige karakter van de wijk waar mogelijk in stand. Maak afspraken over het palet aan 
erfafscheidingen en bestrating. Zorg daarnaast voor een adequaat onderhoudsregime.  

7. Versterk de identiteit van de heerden. In de organische opzet van de heerden zijn rijden, 
parkeren en openbare ruimte door elkaar gaan lopen. De vroegere ondergeschiktheid van de auto 
is verloren gegaan. Organiseer de chaos, baken functies af en kader de auto beter in. Onderzoek 
daarnaast andersoortige manieren van parkeren/autogebruik. Hanteer bij de herinrichting en 
verandering één aanpak per deelgebied. Laat die bij voorkeur in meerdere heerden terugkomen. De 
heerden zijn der mate met elkaar vervlochten dat ze niet los van elkaar kunnen functioneren. Zoek 
actief manieren om bewoners zich eigenaar te laten voelen van de openbare ruimte in hun heerd. 
Manieren die er tegelijkertijd aan bijdragen dat woonerven vergroenen. 

8. Zorg voor het groen, het is het goud van de wijk. Investeer in een hoger en intensiever 
onderhoudsniveau. Wanneer de gemeente zelf het slechte voorbeeld geeft, zorgen de bewoners op 
hun beurt ook niet voor hun eigen percelen. Het gevolg is verrommeling en verstening. Besteed 
aandacht aan het hiërarchisch groensysteem. Het wijkpark, de buffers tussen de deelgebieden en de 
buurtgroentjes.  

9. Ga bewust om met de voorzieningen in de wijk. Maak een keuze in waar verschillende type 
voorzieningen zich (gaan) bevinden. Investeer in de openbare ruimte en in de verblijfskwaliteit. En 
zorg voor zichtbaarheid van de voorzieningen vanaf de wijkring. Geef aandacht aan de buitenruimtes 
van de scholen. Goed onderwijs was een pijler van het oorspronkelijke plan; houd dit in ere. 

10. Koester de staalkaart woningbouw uit de jaren zeventig en tachtig. Herken de bijzondere 
architectuur en pas de verduurzaming van woningen hierop aan. Zet in op doorstroming binnen de 
wijk van de verschillende doelgroepen.

..Vervolg
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REACTIES 
UIT DE WIJK

“ Er zijn al volop voorjaarsbloei-
ers in de wijk. Ik zou graag wat 

najaarsbloeiers zien en mooi blad 
verkleurende bomen.”

“ Een watertaxi over 
de Zuidwending kan 
voor vervoer tussen 
winkelcentrum Oost 

en West zorgen.”

“ De leegstand op 
plein Oost zou inge-
vuld kunnen worden 
met startende on-

dernemers.”

“ De ontsluiting  winkel-
centrum west moet be-
ter. Grote bevoorradings 
blokkeren de ruimte.”

“ De gemeente moet 
zich meer inzetten voor 

het groen langs de 
wijkring.”

“ De heerdmobiel zou 
ingezet kunnen worden 

om ouderen naar de 
voorzieningen te 

brengen.”

“ De bebording in de 
wijk kan beter. Ook op 

de wijkring.”

“Is het geen oplossing de be-
zorgscooters op plein oost aan 

de achterzijde van de eettentjes 
de maaltijden op te laten pik-

ken?”

CONCEPT 12-01-2021

voor iedereen

CONCEPT 12-01-2021

voor iedereen

Er zijn veel waardevolle adviezen opgehaald uit de wijk na aanleiding van dit rapport. De reacties hebben voornamelijk betrekking op de 
uitwerkingsfase. De volledige reactie van betrokken bewoners bij de Wijkvernieuwing Beijum zijn te vinden in de bijlage van dit rapport.
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DEEL 2. 

VIER INGREDIËNTEN VOOR  
EEN TOEKOMSTBESTENDIGE 

BEIJUM
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INGREDIËNT 1 
EEN STERK 
RAAMWERK

een netwerk van groen op 
verschillende schaalniveaus

INGREDIËNT 2 
FIJN WONEN

een toekomstbestendige 
heerd, tuin en huis

INGREDIËNT 3 
BEIJUM 

VERBINDEN
betere fietsverbindingen 

door en met de wijk

INGREDIËNT 4 

VITALE 
KERNEN

vier voorzieningenclusters 
als ankerpunten van de wijk
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1. EEN STERK RAAMWERK
een netwerk van groen op verschillende schaalniveaus

Hoe kunnen alle Beijumers zich beter bewust worden van 
de landschappelijke kwaliteiten in hun eigen wijk? Door in 
te zetten op de beleving van de hoofdstructuren (groen, 
blauw en wijkring). Oftewel het raamwerk waar bewoners 
en andere gebruikers dagelijks doorheen bewegen.

Dat kan door het maken van aantrekkelijke ommetjes, 
te zorgen voor zichtlijnen vanaf de wijkring en door het 
versterken van de wisselwerking tussen de randen van de 
wijk en het omliggende landschap .

Bovenstaande ingrepen bieden bewoners meer 
mogelijkheden voor bewegen en spelen in de natuur. 
Daarnaast draagt het bij aan een sterkere biodiversiteit.

Dit alles kan niet slagen zonder passend beheer. In een 
groene wijk als Beijum is dit een belangrijke bouwsteen 
om de waarde van het groen tot z’n recht te laten komen.

1. de Groene 
Long, de 

Zuidwending en het 
omliggende landschap 

zijn de landschappelijke 
dragers van de wijk

2. De Beijumerweg is de historische 
drager van de wijk. Langs dit lint stonden 
vroeger de boerderijen, waarvan een aantal 
bewaard zijn gebleven.
 

3. Het buurt- en buffergroen als onderdeel van de 
directe woonomgeving. Daartussen bevinden zich de 
woonbuurten.> onderzoek B+F: p26/33

> onderzoek B+F: p44/50

> onderzoek SM: p21/29
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1. EEN STERK RAAMWERK
een netwerk van groen op verschillende schaalniveaus

Versterk de Beijumerweg als landschappelijke en historische drager

*

*

*
*

*

*

*

*

52    BEIJUM - GRONINGEN

KWALITEITEN 
VERKEERSOPZETGROEN EN WATER

De Beijumerweg: een van de historische elementen die is ingebed in de 
woonwijk. Het reliëf, de sloten en de beplanting zijn gekoesterd. De historie 
van Beijum als agrarisch dorp is voelbaar en beleefbaar.

HISTORISCHE (LANDSCHAPS)ELEMENTEN

In Beijum zijn de historische en landschappelijke elementen in de wijk af 
te lezen. Het gaat om de verkaveling, de zichtlijnen naar het omliggende 
agrarische landschap, de sloten, de Beijumerweg, de percelen, historische 
objecten en de archeologie. Op de foto het Spakenpad.

Wijkpark: het groen en het water in de wijk vormen gezamenlijk een stevig 
raamwerk. Van grote waarde is de groene long, de doorlopende centrale 
groene zone. Dit park fungeert als ruggengraat van de wijk en is geschikt 
voor divers gebruik van alle bewoners, van jong tot oud. 

De water- en groenstructuur zorgen voor diverse woonmilieus en dragen bij 
aan het adagium ‘identiteit door diversiteit.’ Het water en het groen is veel 
gevallen toegankelijk en op andere plekken juist geborgen en besloten. Voor 
de bewoners is op die manier altijd wat te ontdekken in Beijum. Op de foto: de 
Menkemaheerd.

Beijum kent een stevig raamwerk van twee wijkwegen (wijkringweg), 
fietspaden en buurtstraten. De wijkwegen en de fietspaden zijn het duidelijkst 
vormgegeven en doorsnijden de hele wijk. Op de foto de Ankemaheerd.

De enscenering van de fietsroutes is fraai gesitueerd in het groen en nabij 
waterwegen. Ook de inzet van de historische as de Beijumerweg draagt bij 
aan het fietsen als belevenis en ontdekkingstocht. Op de foto: het Pedaalpad.

Beleving van ‘rand’ en ommeland

• water toegankelijk maken voor  
 spel en beleving
• oeverbeplanting, voorjaarsbolletjes,  
 kruidenmengsels geven diversiteit
• aanpak verharding

Beijum wordt omgeven door landschap, maar manifesteert zich als 

introverte wijk. De relatie tussen wijk en landschap kan versterkt 

worden... 

• ...door ontwerpkracht in te zetten op wonen in en 

aan het landschap en gesloten wijkranden te doorbreken. 

Dit gaat ernerzijds over transformatie van de bestaande 

randen en anderzijds over het verkennen van het 

maken van fluïde randen door het toevoegen van 

woningen

• ...door meer beleving aan de randen 

toe te voegen (te denken valt aan een ringpark: 

een aangename wandelroute langs de randen  

van de wijk, geactiveerd door bijvoorbeeld speelplekken, 

bankjes en vistas)

• ...door waar mogelijk de fysieke toegankelijkheid tot 

het landschap te vergroten

De Beijumerweg is het historische lint met boerderijen 

waar de nieuwe woonwijk Beijum omheen is gebouwd. 

Door de jaren heen heeft de Beijumerweg steeds 

meer een functionele betekenis en inrichting gekregen 

als verbindende route voor fietsers en gedeeltelijk 

ook voor auto’s. De historische en landschappelijke 

betekenis is daarmee ondergesneeuwd geraakt en 

daarmee de unieke samenhang van historie met een 

‘nieuwe’ woonwijk. Blaas deze waardevolle ruimtelijke 

drager nieuw leven in met aandacht voor landschap, 

historie, inrichting en veiligheid. (Zie ook Wijkhart 

Beijum)
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1. EEN STERK RAAMWERK
een netwerk van groen op verschillende schaalniveaus

Versterk de relatie tussen voorzieningen en groen raamwerk

• relatie leggen tussen school en 
Zuidwending (fysiek, visueel, inrichting)
• buitenruimte vergroenen
• gesloten uitstraling verbeteren

• onderhoud en snoeien
• meer diversiteit in groen
• ontwerpen op achterkanten
• sociale veiligheid door zichtbaarheid

Creeëren grote en kleine ommetjes
Ommetjes dragen bij aan de beleving van het vele groen 

in de wijk. Dit kunnen kleine ommetjes zijn in de directe 

omgeving. Of grotere ommetjes die de verbinding leggen 

met het omliggende landschap en de Groene Long. Ook 

valt te denken aan aanvullingen in de vorm van ‘thema- 

ommetjes’, waarbij de nadruk ligt op sport, historie en/of 

kunst.

Om het groene raamwerk door de hele wijk een 

structurerende rol te geven, kunnen de gaten van het 

groene netwerk worden verbonden en aangevuld met 

wandelpaden.Voor alle wandelpaden geldt dat aandacht 

voor de toegankelijkheid en sociale veiligheid daarbij 

belangrijk zijn. Daar waar wandelen wordt gecombineerd 

met fietspaden, vormt het bewaken van de veiligheid een 

extra aandachtspunt. 

 

Het schema hiernaast toont 

dat veel voorzieningen in 

Beijum aan het groene 

raamwerk liggen. De meeste 

voorzieningen zijn echter 

ingericht als op zichzelf 

staande eilandjes. Voorbeelden 

daarvan zijn de scholen en 

winkelcentra. De beleving van 

deze voorzieningen kunnen een 

impuls krijgen door ze visueel 

dan wel letterlijk te verbinden 

met het groen.
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1. EEN STERK RAAMWERK
een netwerk van groen op verschillende schaalniveaus

Versterk de relatie tussen wijkring en groen raamwerk
• oversteekplek verlaagt snelheid en biedt zicht  
 op groen vanaf de wijkring
• makkelijk oversteken tijdens ommetje
• voor- en najaarsbloeiers en brengen diversiteit en   
 leggen accent

Versterk de beleving van de wijkring

Ook vanaf de wijkring is het mogelijk 

om het vele groen in de wijk te 

beleven. Deze ring kruist namelijk op 

vele plekken het groene raamwerk.

De connectie met het groen kan

worden vergroot, door zichtlijnen en 

doorkijkjes naar het groen en water 

te maken. Let daarbij op de kruisende 

fiets- en wandelroutes. Veiligheid 

en verkeersnelheid vormt hier een 

belangrijk aandachtpunt.

Op dit moment is de wijkring vooral een functionele verbinding. Bedoelt om zo 

snel mogelijk van a naar b te komen. Het is een weg waarop een maximum 

snelheid geldt van vijftig kilometer per uur. Kenmerkend voor de Beijumse 

wijkring is de kleurloze inrichting, Aanliggende voorzieningen en groen elementen 

worden genegeerd. Dit alles leidt ertoe dat op de wijkring hard wordt gereden.

Door de beleving vanaf de wijkring te vergroten kan de ring het visitekaartje van 

de wijk worden. Tegelijkertijd draagt dit bij aan de oriëntatie (waar ben ik?). En 

heeft het een remmende werking op de snelheid van het verkeer. Manieren om dit 

te bereiken zijn:

• zichtlijnen en doorkijkjes op groen en water

• markeren van voorzieningen middels inrichting (scholen, winkelcentra, ...)

• markeren van entrees tot woonbuurten

• markeren van kruisende ommetjes en fietsroutes

• Het groen maken van de aangrenzende achterkanten

• meer (bio)diversiteit aanbrengen in de inrichting van de groene bermen
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2. FIJN WONEN
een toekomstbestendige heerd, tuin en huis

Veel Beijumers waarderen het woonerfkarakter van de 
wijk. Het is rustig wonen, er is veel groen in de nabije 
omgeving en er zijn volop speelplekken en voorzieningen. 
Maar de uitstraling en de beleving van de heerden staan 
onder druk. Veel heerden zijn door diverse redenen aan 
het verrommelen. Ook zijn de woningen toe aan een 
verduurzamingsslag.

Voor de gemeente ligt hier een taak in goed groenbeheer 
en het aanpakken van de sleetse openbare ruimte. 
Bewoners kunnen ook zelf aan de slag. Rommelige 
erfafscheidingen en tuinen dragen bij aan de beleving van 
de heerden. Het vergroenen van tuinen kan helpen bij de 
klimaatadaptatie, net als het verduurzamen van de eigen 
woning. 

Zo kunnen gemeente en bewoners samen de stap naar 
een toekomstbestendige en aantrekkelijke wijk zetten.

CONCEPT 12-01-2021

Een toekomstbestendig Beijum, waarom?
Aanleiding: > 40 jaar Beijum
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Nederland, 40 jaar later

Past het traditionele leefpatroon van toen als uitgangspunt voor 

wijkontwikkeling nog wel bij de wereld van nu? De leef- en belevingswereld 

is de afgelopen 40 jaar immers flink veranderd.

De toegenomen individualisering heeft het gevoel van gemeenschap 

veranderd. Over het algemeen woont men meer ‘op zichzelf’ dan 

‘met elkaar’. Met twee werkende partners, de groei van het aantal 

samengestelde gezinnen of juist alleenstaanden is de focus op de wijk 

als wooneenheid veranderd. Het leven speelt zich af op meerdere plekken, 

in verschillende steden of zelfs verschillende landen af. Het winkelen, 

recreëren en het sociale leven is daarmee wijkoverstijgend. De oorzaak 

hiervan ligt voor een groot deel in de toename in mogelijkheden tot 

mobiliteit. Het openbaar vervoer is verbeterd met betere overgangen tussen 

verschillende typen vervoer tot aan internationaal trein- en vliegverkeer. De 

meest in het oog springende verandering binnen wijken en op de weg is 

de toename in autobezit: veel huishoudens tellen nu twee auto’s. Forenzen 

tussen het wonen en werk is normaal. Een ontwikkeling van de laatste jaren 

is dat de opkomst van de elektrisch ondersteunde fiets de actieradius van 

mensen de afgelopen jaren heeft vergroot.

De mondiale leef- en belevingswereld van nu met veranderde 

vervoersbewegingen heeft gevolgen voor hoe de moderne inwoner Beijum 

ervaart. Er wordt gewerkt en gerecreëerd buiten de wijk. Deze activiteiten 

maken meer onderdeel uit van het netwerk van Groningen en de regio. 

De dagelijkse snelle boodschappen worden wellicht nog gehaald in het 

buurtwinkelcentrum, maar de wekelijkse boodschappen worden online 

besteld. Doordat sociale contacten elders wonen is er geen noodzaak om 

in andere straten of buurten dan de eigen directe woonomgeving te komen. 

Hoe kan hierop worden ingespeeld bij de wijkvernieuwing?

5

fig 2.7  |  parkeren in Beijum, foto Ruben Ferwerda, 2019

fig 2.8  |  fietspad Beijum, foto Ruben Ferwerda, 2019

fig 2.9  |  modern samengesteld gezin

fig 2.6  |  stadbeleving, R. Blank, The Bloemkoolwijk - Networks 
and Cinematic Urbanism, MaHKU
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Beijum is ondertussen ruim 40 jaar oud en de 
openbare ruimte is sleets geworden. 

Door de jaren heen is de ondergeschiktheid van 
de auto verloren gegaan. 

De voor- en achterkantproblematiek en minimale 
zorg voor de tuin leggen druk op de openbare 
ruimte

De lage, groene erfafscheidingen uit de 
beginjaren zijn vervangen door schuttingen.

> onderzoek B+F: p14/19
> onderzoek B+F: p36/39
> onderzoek B+F: p54/56

> onderzoek SM: p30/45
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Herwinnen van de openbare ruimte Leidraad openbare ruimte Groningen (2021)

• Wanneer we straten en erven niet langer inrichten als functionele   

 verbindingen (zo snel mogelijk van a naar b), dan onstaat er ruimte voor  

         beleving, sociale contacten, bewegen en spelen, buurteconomie en groen. 

• Om straten te ontwerpen voor mensen is het belangrijk dat we de straat  

 opnieuw gaan zien als een ‘gedeelde ruimte’; een openbare ruimte voor  

 mensen i.p.v. functionele verbindingen 

• In de Leidraad Openbare Ruimte Groningen wordt uitgegaan van een  

 multidimensionale ontwerpmethode. Mobiliteit is niet maatgevend, maar  

 het samen gaan van verschillende dimensies (zie hieronder)

De spelregels voor de openbare ruimte in Beijum volgen de ambitie van de Leidraad 

openbare ruimte Groningen (2021). Het herwinnen van de openbare ruimte is een van 

de kernpunten uit deze stadsbrede leidraad. Dit vraagt om een andere positie voor 

de auto dan die nu heeft, zowel rijdend als stilstaand. De auto wordt binnen bepaalde 

kaders gefaciliteerd, maar is niet maatgevend. Binnen de stad wordt dit ondersteund 

door de gemeentelijke Mobiliteitsvisie (2021) en de nieuwe parkeernorm. 

2. FIJN WONEN
een toekomstbestendige heerd, tuin en huis

Een andere positie voor de auto in een 
mobiliteitsvisie voor de wijk
Willen we in Beijum de ambitie waarmaken en de openbare ruimte herwinnen dan is het 

nuttig een mobiliteitsvisie op wijkniveau te maken. Belangrijke vragen daarbij zijn:

• Hoe stroomt gemotoriseerd verkeer door de wijk? 

• Hoe beperken we autoverkeer op de erven? (Denk daarbij ook aan bezorgdiensten)

• Hoe optimaliseren we het openbaar vervoer? 

• Hoe gaan we om met parkeren? 

Interessante verkenningen zijn:

• Pockets/hubs, waar auto’s geclusterd worden, voorzien bij de entree van een  

 woonbuurt om de heerden te ontlasten,

• Deelmobiliteit stimuleren,

• Inzet van de heerdenmobiel om autobezit terug te dringen,

• Betaald parkeren invoeren,

• Enkel voorzien in parkeren voor de eerste auto op de heerd, 

• Dubbel gebruik van parkeervakken met publieke functies
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Identiteit door diversiteit middels aanpak per woonbuurt

Markeren van entrees en routing in woonbuurten

Beijum bestaat uit 36 verschillende heerden. Door de organische en speelse structuur lopen de

heerden bijna ongemerkt in elkaar over. Ook de oorspronkelijke dertien deelgebieden zijn moeilijk te 

onderscheiden. Barziliay+Ferwerda pleitte in hun stedenbouwkundig onderzoek naar de wijk (2020)

voor het definiëren van ‘functionele eenheden’, oftewel woonbuurten (zie zwarte contouren in het

schema hiernaast). Deze woonbuurten bestaan uit meerdere heerden. Ze worden fysiek begrensd door het 

groene raamwerk en/of de wijkring. Iedere woonbuurt heeft zijn eigen kenmerken. Bepalend hiervoor zijn 

de architectuur, het ontsluitingstype, de openbare ruimte en de aanwezige groen-elementen. Het credo van 

Beijum ‘identiteit door diversiteit’ kan opnieuw leven in worden geblazen, door per woonbuurt de identiteit 

(samen met bewoners) te bepalen en te versterken. Op de kenmerken per buurt zal in de Toolkit openbare 

ruimte verder in worden gegaan (zie ook volgende pagina).

In de oorspronkelijke verkeersopzet van de wijk werden twee soorten wegen 

gedefinieerd. De wijkring, en de daarop aansluitende buurtstraten die de vele 

heerden ontsluiten. In het oorspronkelijke ontwerp zaten subtiele nuances, 

bedoeld om snelheid van verkeer te reguleren en de route door de wijk te 

verduidelijken. Door de jarenheen zijn deze door sleetsheid en aanpassingen 

in de heerden niet meer terug te herkennen. De heerden en buurtwegen zijn 

verworden tot een kleurloos grijs tapijt.

Samen met het duiden van woonbuurten stelt Barzilay+Ferwerda voor om

een ‘type straat’ toe te voegen, die zorgt voor een betere oriëntatie binnen

de woonbuurt. Vanaf de wijkring worden de entrees tot de woonbuurt 

gemarkeerd. De buurtontsluitingslus of- route die tussen de entrees ligt, krijgt 

daarnaast een herkenbare inrichting. Op deze buurtweg sluiten, als laagste in 

de hiërarchie, de verschillende heerden aan (zie het schema hiernaast voor 

een eerste opzet in de hiërarchie). In de Toolkit openbare ruimte zal aandacht 

worden besteed aan de inrichtingsprincipes voor de verschillende type wegen. 

2. FIJN WONEN
een toekomstbestendige heerd, tuin en huis

36 17 | functionele eenheden

Hoe  werkt de wijk en de verkeerstructuur nu

Als gevolg van de invloed die de netwerksamenleving op het dagelijkse 

leven en daarmee onze belevingswereld heeft is het gebruik van de 

wijk flink beperkt ten opzichte van eerdere tijden. Hoewel de woning als 

woonwijk was bedoeld, met alle voorzieningen en werkgelegenheid in 

de directe nabijheid, wordt de wijk met name nog voor de woonfunctie 

gebruikt.

De dagelijkse belevingswereld speelt zich dus vooral af in de eigen 

woning en straat en en een wereld die buiten de wijk ligt. Een rit met de 

auto of fiets tussen woning en werk of andere functies is wat er tussen 

deze twee werelden ligt. Deze dagelijkse rit leidt in vrijwel alle gevallen 

via de buurtontsluitingswegen naar de ringweg en vervolgens de wijk uit. 

Behoudens een enkel sociaal contact elders in de wijk, of de gang naar 

een basisschool, supermarkt of dokter verschilt de buurt als eenheid die 

dagelijks werkelijk beleefd en gezien wordt. Deze belevingswereld vormt 

een andere functionele eenheid.

Deze functionele eenheden verschillen qua karakter van elkaar en hebben 

allen eigen kwaliteiten. Een inwoner mist dus de beleving van bepaalde 

kwaliteiten wanneer hij niet in andere eenheden komt. Ook worden 

kwaliteiten die de wijk als geheel heeft hierbij niet opgemerkt.
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Heerd, tuin en huis bepalen samen de uitstraling voor
bouwstenen & 
impressie

na
bouwstenen & 
impressie

1. Toolkit openbare ruimte met bouwstenen en inspiratie

De uitstraling en beleving van de heerden beperkt zich niet tot de eigendomsgrenzen. De inrichting 

en staat van de openbare ruimte bepaalt samen met de erfafscheidingen, het spel van voor- en 

achterkanten, de inrichting van voor-/achtertuinen met bergingen de uitstraling en beleving van een 

heerd. Het is belangrijk dat de gemoedelijke diversiteit zoals die ooit bedoeld was, niet doorslaat in 

een ongeorganiseerde chaos. Bewaak de samenhang in de inrichting middels spelregels en inspiratie 

voorzowel de openbare ruimte als voor erfafscheidingen. Trek samen met bewoners op om de heerd 

een impuls te geven.

De toolkit voor de openbare ruimte biedt houvast bij de herinrichting van de heerden en woonbuurten.

• Door het vastleggen van een aantal principes en materialen wordt de samenhang in de 

 wijk bewaard; een robuuste basis door middel van een aantal generieke bouwstenen.

• Anderzijds biedt de toolkit uitgangspunten en inspiratie om per woonbuurt of heerd een 

 eigen identiteit te benadrukken en persoonlijke expressie en ideeën van bewoners een 

 plek te geven (specifiek).

• Een heerd staat nooit op zichzelf, maar is onderdeel van een woonbuurt, omgeven door 

 het groene raamwerk. Besteed aandacht aan deze grotere schaal bij herinrichting van een  

 heerd. De Beijumer Buurtenatlas door Barzilay+Ferwerda (2021) biedt hierin houvast.

• Besteed aandacht aan de routing door de woonbuurten door de buurtontsluiting te markeren

• Kader de auto in zodat het woonerf weer tot leven kan komen. Herstel de balans tussen  

 parkeren - groen - spelen - ontmoeten. De mobiliteitsvisie op wijkniveau biedt houvast om op  

 een andere manier met parkeren om te gaan.

• Besteed aandacht aan klimaatadaptatie (wateroverlast, droogte en hittestress)

• Investeer in een adequaat onderhoudsregime met aandacht voor biodiversiteit.

2. FIJN WONEN
een toekomstbestendige heerd, tuin en huis
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Probleemsituatie
Het overmaatse erf als 
parkeerplein

Isebrandtsheerd

Vanwege het appartementencomplex 
is op deze erf-uitloper een groot 
parkeerterrein gesitueerd. Er is erg 
veel verharding aanwezig en maar 
weinig ruimte voor groen, waardoor 
het een plek is met hittestress. Het 
erf nodigt niet uit tot spelen of ander 
gebruik.

Overmaatse ruimte die niet duidelijk 
aangeeft wat de plek van de auto t.o.v. 
ander gebruik is.

Beperkt en eenzijdig groen aanwezig 
zonder gebruikskwaliteit.

Grote parkeerkoffers met allegaartje aan 
verharding

Ongedefi nieerde overgangen tussen 
parkeren, voetgangerszone en 
achterkanten.
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Oplossingsrichting
De grote herordening 

Isebrandtsheerd

Met behoud van veel parkeerplaatsen 
is het erf geherordend en de rijbaan 
verkleind en herkenbaar gemaakt.

Er is ruimte voor betekenisvol groen 
gecreëerd: om te spelen, ontmoeten 
maar ook als klimaatadaptieve 
ingreep.

Het parkeren is groen ingekleed. De 
ruimte tussen erf en achterkanten 
wordt meer gedefi nieerd en van 
een groene erfafscheiding of buffer 
ervoor voorzien.
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Beijumer Toolkit openbare ruimte

Barzilay+Ferwerda, 2021
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2. Toolkit eigen tuin en erf

3. Toolkit verduurzaming van de woning

Inspireer en stimuleer bewoners (alleen of samen) aan de slag te gaan met hun eigen 
tuin en erf. Creëer bewustzijn over de wisselwerking tussen openbare ruimte en privaat 
eigendom om zo gezamenlijk de uitstraling van de heerd bepalen.
• Stel door middel van co-creatie samen spelregels op over 
 erfafscheidingen en bergingen. Kijk met elkaar wat aanspreekt.
• Stimuleer bewoners de eigen tuin te vergroenen, door bijvoorbeeld een 
 regenton aan te schaffen of een groendak te maken in het kader van  
 klimaatadaptatie (hitte,droogte en piekbuien). Wijs Beijumers de weg naar  
 beschikbare subdidies hiervoor.
• Stichting Natuurmonumenten leidt Beijumers op tot tuincoach. Trek met deze  
 coaches op en laat ze hun medebewoners adviseren bij het aanpakken van de tuin.
• Zet de aanpak van de eigen woonomgeving in om sociale buurtnetwerken te  
 versterken.
• Maak spelregels, inspiratie en informatie makkelijk toegankelijk via bijvoorbeeld een  
 buurtwebsite.
• Betrek hierin ook de woningcorporaties en hun bewoners. (vb. Boelemaheerd)

Ook de woningvoorraad in Beijum is toe aan een verduurzamingsslag. Maak 
de woningvoorraad toekomstbestendig met een verduurzamingsplan voor de 
individuele woningen in particulier bezit. Maak hiervoor een toolkit waarmee 
huizenbezitters met behulp van informatie en een stappenplan worden gefaciliteerd 
in het verduurzamen van hun woning.

Duurzaamheid gaat over:
• Verduurzamingsplan (energetisch), individuele of collectieve 
 uitbreidingen en transformaties (bijvoorbeeld levensloopbestendig maken,  
 splitsing tot twee adressen)
• In stand houden van de beeldkwaliteit en de staalkaart aan architectuur. 
 (Kijk hoe op blokniveau de gezamenlijke uitstraling versterkt kan blijven,  
 waardoor individuele afwijkingen en ontstane diversiteit worden gejaderd)

woningen
het individuele woonplan

Hierbij een voorbeeld van een 
individueel 3-stappenplan voor een 
duurzame woning. In dit voorbeeld 
een rijwoning met houten opbouw 
doorgerekend. Uitwerkingen voor de 
andere type woningen volgen na evt. 
continuering van ons project.

Het energieverbruik hiernaast is 
berekend op basis van de bestaande 
situatie: verwarmd met aardgas, op 
basis van de huidige energierekening, 
woningkenmerken en daarmee een 
relatief hoge warmtevraag. 

Door in te zetten op het verminderen van de 
warmtevraag (isoleren en kierdichting) én het be-
ter ventileren wordt de weg ingeslagen naar een 
duurzame woning.

Maatregelen         kosten       invloed

Alle kieren dichten      € 1.500 - 1.750    5-15%
Vloer- of bodemisolatie beganegrond  € 1.000 - 2.500    5-15%
De spouw hoogwaardig isoleren     € 1.500 - 2.500 10-30%
Aanbrengen balansventilatie (WTW) € 5.000 - 7.500 15-20%
Van op gas koken naar inductie   €    500  - 1.500    -
Comfort: vloerverwarming b.g.    € 2.500 - 4.500  -

Overstappen naar elektrisch koken in stap 1 is niet noodzakelijk, 
maar is voor veel mensen wel een positieve ervaring!

Maatregelen                  kosten             invloed

Vervangen en isoleren dak     € 10.500 - 18.750    15-25%
Vervangen kozijnen met triple glas    €   8.000 - 12.500 10-25%
bijplaatsen radiator woonkamer      €   1.000 - 1.500      -

Voor het kunnen overstappen naar een duurzame warmtebron 
moet er ook rekening gehouden worden met toekomstig comfort. 
Vandaar dat het woonplan uitgaat van triple glas.

Maatregelen         kosten      invloed

Vervangen gasketel voor warmtepomp € 6.000 - 8.500 10 -15%
Verwijderen gasleidingen uit woning   €    500 - 7.500  -
Aanbrengen zonnepanelen (20 stuks) € 6.000 - 7.500     -

Het nog verder verminderen van de warmtevraag 
door isoleren. De woning kan dan worden ver-
warmd met een lage temperatuur: ≤45 graden.

De woning verduurzamen door een nieuwe duurzame 
warmteopwekker. De aardgastoevoer kan worden 
afgesloten.

stap 1 stap 2 stap 3

Grijp de energetische maatregelen ook aan om na te 
denken over ingrepen die het wonen in uw woning 
comfortabeler maken, zoals het gelijkvloers maken 
van de drempels en het verplaatsen van de slaapka-

mer naar de begane grond in een uitbouw.

12
Voorbeeld van verduurzamingsplan door Barzilay+Ferwerda voor Mosterhof, Arnhem
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Galkemaheerd voor

Galkemaheerd na
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2. FIJN WONEN
een toekomstbestendige heerd, tuin en huis

Een compacte en ongedeelde stad

Verdichten in Beijum

De gemeente Groningen houdt de komende vijftien á twintig 
jaar rekening met een groei van twintigduizend woningen. 
Het leeuwendeel daarvan moet in bestaand stedelijk gebied 
komen (de compacte stad). Belangrijke doelstelling daarbij is 
de ongedeelde stad met daarbinnen vitale, leefbare wijken en 
gezonde, weerbare bewoners. Wat kan Beijum betekenen indeze 
verdichtingsopgave?

Verdichten is maatwerk, waarbij er op zoek moet worden gegaan 

naar een win-winsituatie: 

• Toevoegen van woningen als bijdrage aan de    

 gemeentelijke opgave, 

• Toevoegen van de juiste typologie binnen Beijum,    

 inspelend op de behoefte van Beijumers (en daarmee   

 andere woningen vrijspelen; carrousel) 

• Passend binnen de context.

We zien drie mogelijkheden om binnen de wijk en langs de 

rand van de wijk woningen toe te voegen:

Dichtbij voorzieningen 
Hiervoor komen drie locaties in aanmerking: Winkelcentrum 
West, het Gezondheidscentrum en plein Oost, in samenhang met 

de gebiedsontwikkeling voor Beijum Oost.

Landschappelijk wonen
Door met grote zorgvuldigheid woningen toe te voegen langs de 
zuidelijke rand kan de gesloten wijkrand meer open en vloeiend 
worden. Hierdoor ontstaat er een minder abrupte overgang 
naar park Kardinge. Hier is een koppelkans mogelijk met de te 
ontwikkelen Vitaliteitscampus Kardinge. Ook ‘tiny houses’ vallen 

binnen de categorie van landschappelijk wonen.

Accupunctuur binnen de heerden  
Vrijkomende locaties kunnen ingezet worden voor verdichting 

(zoals de Doefmatlocatie in de Isebrandtheerd)

vitaliteitscampus
Kardinge
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3. BEIJUM VERBINDEN
betere fietsverbindingen door en met de wijk

De bloemkoolstructuur van Beijum maakt het moeilijk je 
weg in de wijk te vinden, Of dat nu per auto, fiets of te 
voet is. Er is winst te halen met het verbeteren van de 
fietsverbindingen binnen de wijk én tussen Beijum en stad 
en ommeland. Enerzijds voor de Beijumers zelf, anderzijds 
om Beijum interessant te maken voor woningzoekenden.

Dit kan door in te zetten op een wijkdekkend fietsnetwerk 
van logische routes, dat de bloemkoolstructuur overstijgt. 
Herkenbaarheid en (sociale) veiligheid zijn hierbij 
speerpunten.

Goede aansluiting op het stedelijk fietsnetwerk zorgt 
ervoor dat Beijum een aantrekkelijke plek wordt. Een plek 
waar je ruim kunt wonen, dicht bij stad en ommeland bent 
én leeft te midden van een goed en snel fietsnetwerk.

© STEENHUISMEURS, MEI 2019

Combineren van historie, recreatie en landschap 
op de Beijumerweg 

Het Pedaalpad versterken als oost-west route, 
voldoende breed en goed verlicht

Garsthuizermaar versterken als noord-zuid route, 
voldoende breed en goed verlicht

De ontbrekende fietsoversteek bij het Boterdiep
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3. BEIJUM VERBINDEN
betere fietsverbindingen door en met de wijk

Beijumerweg

belangrijke wijkfietsroutes

missing links in netwerk

belangrijke koppeling 
wijk- en stedelijk netwerk

voorzieningen

fietsroute langs wijkring

stedelijk fietsnetwerk

Pedaalpad

Garsthuizermaar

Koerspad

‘W
ibenapad’

Kardingermaar

D
w

arsdijkje

Beijumerweg

Inrichting en veiligheid van de fietspaden
• Voldoende breed
• Goed verlicht
• Herkenbaarheid van de routes, bijvoorbeeld  
 door een karakteristieke lichtmast
• Het landschap als decor gebruiken

Vervolledigen van het fietsnetwerk (zie kaartje)
• Bestaande fietsroutes in de wijk versterken  
 en benadrukken (Pedaalpad, Beijumerweg,  
 Koerspad)
• Drie sterke inprikkers vanaf park Kardinge 
 (Koerspad aanvullen met Garsthuizermaar en  
 het ‘Wibenapad’)
• Het fietsnetwerk op wijkniveau goed aan   
 laten sluiten op het stedelijk en gemeentelijk  
 fietsnetwerk

Stedelijk en gemeentelijk netwerk
• Boterdieproute met veilige oversteek
• ‘Fietsladder’ oost-west
• ‘Fietsladder’ noord-zuid

Samen met de wijkring zorgen deze 
‘langere’ fietsroutes voor een wijk dekkend 
fietsnetwerk, dat goed aansluit op het stedelijk 
fietsnetwerk. Met dit netwerk worden fietsers 
gelijkmatiger over de wijk verspreid en zullen 
routes als de Beijumerweg worden ontlast.
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1. Een goede fietsoversteek bij het sluisje ontbreekt en 

daarmee aantakking op grotere fietsnetwerk.

2. De fietsbrug over de ring is landschappelijk goed 

ingepast maar sluit aan beide zijdes niet goed aan op 

belangrijke fietsroutes.

3. Op de Oosterhamrik(bus)baan ontbreekt een 

fietsverbinding en daarmee een logische snelle en oost- 

westverbinding binnen de gemeente.

4. De route Heerdenpad - Gerrit Krolbrug is de 

enige verbinding tussen stad en Beijum. Het is een 

veelgebruikte herkenbare route die aansluit op de 

Beijumerweg en wijkring.

5. De zuidelijke delen van de stad zijn per fiets te 

bereiken via de Oostersluis. Deze is vanuit Beijum 

te bereiken via het Koerspad, door Kardinge, 

Lewenborg en via de Pop Dijkemaweg.

?

?

bestaand fietspad

belangrijke verbinding

Oosterhamrik
+ brugverbinding

Gerrit Krolbrug

Hunzevisie

bestaand fietspad

aan te vullen missing link

Kardinge 
vitaliteitscampus

Natuurmonumenten

Pop Dijkemaweg

Planvorming hiervoor vraagt om goede samenwerking met gerelateerde 

projecten (zie de witte cirkels op de kaart). Ook moet de link worden 

gelegd met Groningen Fietsstrategie 2015 - 2025.

Boterdieproute, verbinding noordkant stad

• Veilige oversteek Boterdiep ter hoogte van Hornbach.  

Fietsladder - oost west

• Aanvullen missing links, waaronder Oosterhamrik.

• Landschap als decor voor de route. (Hunzeboord,     

 park Kardinge landschappelijk verbinden)

Fietsladder - noord zuid

• De verschillende noord-zuid routes sluiten aan op de    

 centrale oost-west route.
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Verbeterde fietsbereikbaarheid voor Beijum

Missing links in het 
bestaande fietsnetwerk

3. BEIJUM VERBINDEN
betere fietsverbindingen door en met de wijk
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4. VITALE KERNEN
vier voorzieningenclusters als ankerpunten van de wijk

Beijum heeft volop voorzieningen, commercieel en 
publiek. Vrijwel alle voorzieningen scoren qua uitstraling 
en verblijfskwaliteit mager. Ze gaan kleurloos op in de 
omgeving en hebben weinig aantrekkingskracht op het 
publiek. 

De verschillende voorzieningen zijn onder te verdelen 
in vier clusters: winkelcentrum West, plein Oost, het 
gezondheidscentrumcentrum en het ‘wijkhart’. Dit zijn 
de sleutelplekken in de wijk. De clusters kunnen zich 
profileren door te zorgen voor meer samenhang, een 
betere uitstraling en een hogere verblijfskwaliteit. Én door 
onderscheidend van elkaar te zijn.

Door energie in deze vier sleutelplekken te steken, komt 
er ook nieuwe energie vrij. Vier unieke clusters, elk met 
een eigen functie, een eigen identiteit én uitstraling. Dit 
komt de fysieke uitstraling van de wijk ten goede en de 
leefkwaliteit voor de Beijumers.

Wijkhart
Beijumerweg

Winkelcentrum
West

Gezondheids-
centrum

Ontmoeten
in Oost

> onderzoek B+F: p34/35
> onderzoek B+F: p51/53

> onderzoek SM: p46/51
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4. ONTMOETEN IN OOST

dd 11/12/2020

PLEIN OOST - KWALITEITEN

P
P

P

P

P

autovrij plein door slimme ontsluiting in 
parkeerkoffers

commerciele plint heeft zichtbaarheid 
aan de wijkring (echter grotendeels 
ingevuld met sociaal programma, terwijl 
commercie aan autovrije plein zit)

Heerdenhoes geeft reuring 

sociaal programma in deel van de 
noordelijke plint en in het Heerdenhoes 
(de bibliotheek is een belangrijke 
trekpleister)

ligging aan de Groene Long

veel spelende kinderen oa bij de  
fonteintjes, voldoende open ruimte voor 
evenementen

Aldi is een trekpleister en vergroot 
leefbaarheid van de buurt

1

1

6

7

2

2

3

3

4

4

5

5

6

7

dd 11/12/2020

PLEIN OOST - KWALITEITEN

P
P

P

P

P

autovrij plein door slimme ontsluiting in 
parkeerkoffers

commerciele plint heeft zichtbaarheid 
aan de wijkring (echter grotendeels 
ingevuld met sociaal programma, terwijl 
commercie aan autovrije plein zit)

Heerdenhoes geeft reuring 

sociaal programma in deel van de 
noordelijke plint en in het Heerdenhoes 
(de bibliotheek is een belangrijke 
trekpleister)

ligging aan de Groene Long

veel spelende kinderen oa bij de  
fonteintjes, voldoende open ruimte voor 
evenementen

Aldi is een trekpleister en vergroot 
leefbaarheid van de buurt

1

1

6

7

2

2

3

3

4

4

5

5

6

7

dd 11/12/2020

PLEIN OOST - KNELPUNTEN

het plein oogt groot, leeg en stenig, 
winderig en slechte akoestiek

leegstand en veel dichte, 
onaantrekkelijke plinten

bezorgscootertjes racen over het plein, 
maakt het voor spelende kinderen 
gevaarlijk en overlast voor omwonenden

anonieme en unheimische 
binnengebieden, omringd door blinde 
plinten (veel overlast door jeugd bij 
voetbalkooi)

link tussen plein en Groene Long wordt 
onderbroken door braakliggend terrein, 
onduidelijkheden over ontwikkeling 
Innersdijk

afstand tot bushalte (vroeger liep de 
busbaan over het plein)

inrichting wijkring reageert niet op plein 
oost een aanliggende functies

geïsoleerde ligging sporthal 
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De busbaan door Winkelcentrum Oost in 1987  - Linksonder: Verpleeghuis Innersdijk

De officiële prijsuitreikingDe twee trotse winnaars

Vroeger had je hier een bus-
baan, Verpleeghuis Innersdijk, 
een veel grotere bibliotheek en 
Speel-o-theek Tjoek-e-tjoek. De 
supermarkt heette toen Dreize 
en er waren veel kleine win-
kels. De dierenwinkel zat er, 
een slager, een videotheek met 
PTT-agentschap, een kapper, 
een stomerij, een bloemenwin-
kel, een Chinees restaurant en 
andere horeca. 

En toen werd de busbaan opge-
heven, Innersdijk ging naar Ten 
Boer en Winkelcentrum West 
werd vernieuwd. Winkelcen-
trum Oost werd Plein Oost, een 
groot plein met veel horeca, 

Wijkvernieuwing ‘Beijum Bruist!’ werkt aan een wijk waar iedereen tot zijn recht komt

en deelneemt aan de samenleving.  Gemeente en woningcorporaties doen dat samen met

bewoners, ondernemers en scholen.

                  Pagina Wijkvernieuwing

‘Hoe ziet voor u Plein Oost er 
in de toekomst uit?’  Dat was 
de vraag voor bewoners van de 
Clarema-, Ypema- en Bentisma-
heerd tijdens een bijeenkomst 
op het plein op 25 juni. In de 
gesprekken ging het vooral over 
de thema’s ontmoeten, wonen, 
spelen, sporten, veiligheid en 
groen. Voor het Heerdenhoes 
stond Mattie Gelati met heerlij-
ke gratis ijsjes. Dat trok vooral 
veel kinderen, die in ruil voor 
een ijsje hun ideeën over het 
plein vertelden. Zij wilden ‘een 
hele hoge glijbaan en heel veel 
schommels’, een trampoline, een 
springkussen en nog veel meer.

Vooraf ging het wijkvernieu-
wingsteam voor Plein Oost 
langs de deuren om bewoners 
persoonlijk uit te nodigen voor 
de bijeenkomst. En ook later, 
begin juli, ging het team bij 
mensen langs. Zo hoorden ze 
behoorlijk wat ideeën, zoals 
een groot terras op het plein en 
gekleurde lichtjes in de bo-
men. En misschien kan er een 
sportschool in een leegstaand 
winkelpand? 

Jongeren van Kas-Vital kwa-
men met voorstellen voor een 
voetbalveldje, een skatebaan 
en een beweegtuin, ook voor 

Veel ideeën voor toekomst Plein Oost

www.facebook.com/Beijum-Bruist
Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl

ouderen. De ouderen die boven 
het Heerdenhoes wonen, 
vragen vooral aandacht voor 
het braakliggend terrein naast 
het gebouw – een dagelijkse er-
gernis vanwege opwaaiend stof 
en het onveilige hek dat veel te 
dichtbij staat.

Aan sommige ideeën wordt al 
gewerkt. Er komen sensoren 
in de afvalcontainers die een 
seintje geven als ze vol zitten. 
Daarna zullen de containers 
[die vaak vol zijn en waar dan 
afval naast gezet wordt] vaker 
worden geleegd. 

Projectopdracht  
‘Wijkbedrijf Beijum’

Vorig jaar is gestart met een 
onderzoek naar de mogelijk-
heden van een wijkbedrijf in 
Beijum.  Uitgangspunt bij een 
wijkbedrijf is om initiatieven 
en activiteiten die kunnen 
leiden naar werk samen te 
brengen in één organisatie. 
Er is geïnventariseerd welke 
activiteiten onderdeel kun-
nen worden van een wijkbe-
drijf. Veel partijen in Beijum 
willen bij het uitvoeren van 
deze activiteiten samenwer-
ken. Nu is het de bedoeling 
het plan concreet te maken.

We zoeken daarom een pro-
jectleider die het onderzoek 
kan afronden en een concept 
projectplan op kan stellen 
voor het opzetten van het 
wijkbedrijf.

• Duur: eind september tot 
eind december 2020.

• Reageren op deze pro-
jectopdracht kan tot 15 
september 2020.

• Meer informatie en de 
volledige beschrijving 
van de opdracht staan op 
beijum.nl.

Uitgelicht

Aan het begin van dit jaar hebben 
we met de wijk een actieplan open-
bare ruimte gemaakt. We spraken af 
vijf punten op te pakken. We geven 
hier een korte update van de stand 
van zaken per punt. 

Buitensport
Voor de buitensport is een enquête 
gehouden: 67% van de responden-
ten vraagt om een buitenfitnessplek, 
voorkeursplaats: bij het Trefpunt. In 
augustus hebben we bewoners ge-
vraagd: wat voor fitness? We leggen 

nu de laatste hand aan een eerste 
voorstel dat we in september willen 
presenteren aan de wijk. 

Entree van de wijk
Met de kerngroep wijkvernieuwing 
Beijum Bruist! zijn we in gesprek 
gegaan over de entree van de wijk. 

Update actieplan openbare ruimte

Het resultaat mag er dus zijn: 
een flinke lijst met goede ideeën. 
Acht bewoners hebben zich 
opgegeven om samen met Pro-
jectleider Winkelpleinen Lotje 
Paauwe, een stedenbouwkundi-
ge ontwerper van de gemeente, 
de ondernemers en woningcor-
poraties te bekijken welke ideeën 
de voorkeur hebben en uitvoer-
baar zijn. Het is de bedoeling om 
daarna een aantal ideeën over 
het verbeteren van de uitstraling 
en de levendigheid van het plein 
voor te leggen aan de hele wijk. 
Na de zomer wordt dit verder 
opgepakt.

met wegtrekkende winkels, 
leegstand en een on-Beijums 
betonnen uiterlijk. Gelukkig 
zijn er de fonteintjes die met de 

zomerse hitte erg populair zijn. 
En ook het nieuw gebouwde 
Heerdenhoes met het speel-
pleintje ervoor brengt meer 
levendigheid op het plein. 

Wat brengt de toekomst? We 
werken aan een plan voor Plein 
Oost. Er wordt een Steden-
bouwkundig onderzoek gehou-
den over de winkelpleinen Oost 
en West, er is gesproken met 
omwonenden, ondernemers 
en andere partijen. Daarnaast 
is gekeken naar wat op korte 
termijn noodzakelijk is als het 
gaat om onderhoud van het 
plein. Zo worden de eerste 
stappen gezet op weg naar een 
bruisende ontmoetingsplek 
voor de bewoners van Beijum.

5

Plein Oost: wat brengt de toekomst?

Zomer op het Plein

Meer dan 100 ijsjes, voor jong en oud

Bewoners noemden het op onze 
bijeenkomsten, maar waarom en 
wat willen ze graag? Met de kern-
groep hebben we afgesproken één 
opvallende markering te maken bij 
een belangrijke entree van de wijk. 
We werken dat nu uit. We hopen 
later dit jaar enkele voorstellen te 
kunnen laten zien. 

Schone buurt, fijne buurt
In de Beijumer van april stond een 
groot artikel over het beheer en 
onderhoud van de wijk: wat doet de 
gemeente, wat kun je zelf doen? De 
komende tijd geven we voorbeel-

den van bewonersinitiatieven. Volg 
ons op Facebook – Beijum Bruist! – 
om niets te missen. 

Structuur van de wijk
Het plan met de structuur van de 
wijk is bijna klaar en wordt daarna 
aan de wijk voorgelegd. De werk-
groep Groen, Grijs en Verkeer inven-
tariseert momenteel de bewegwij-
zering van voorzieningen in Beijum. 
Zodra we hun voorstel hebben 
ontvangen, pakken we dit op. 

Ontmoetingsplek/Picknicktafels
Bewoners die in hun buurt een pick-

nicktafel willen adopteren, kunnen 
hun aanvragen nog steeds indienen. 
Als je interesse hebt, vraag dan een 
aanvraagformulier op via telefoon-
nummer 14050.

dd 11/12/2020
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en deelneemt aan de samenleving.  Gemeente en woningcorporaties doen dat samen met

bewoners, ondernemers en scholen.

                  Pagina Wijkvernieuwing

‘Hoe ziet voor u Plein Oost er 
in de toekomst uit?’  Dat was 
de vraag voor bewoners van de 
Clarema-, Ypema- en Bentisma-
heerd tijdens een bijeenkomst 
op het plein op 25 juni. In de 
gesprekken ging het vooral over 
de thema’s ontmoeten, wonen, 
spelen, sporten, veiligheid en 
groen. Voor het Heerdenhoes 
stond Mattie Gelati met heerlij-
ke gratis ijsjes. Dat trok vooral 
veel kinderen, die in ruil voor 
een ijsje hun ideeën over het 
plein vertelden. Zij wilden ‘een 
hele hoge glijbaan en heel veel 
schommels’, een trampoline, een 
springkussen en nog veel meer.

Vooraf ging het wijkvernieu-
wingsteam voor Plein Oost 
langs de deuren om bewoners 
persoonlijk uit te nodigen voor 
de bijeenkomst. En ook later, 
begin juli, ging het team bij 
mensen langs. Zo hoorden ze 
behoorlijk wat ideeën, zoals 
een groot terras op het plein en 
gekleurde lichtjes in de bo-
men. En misschien kan er een 
sportschool in een leegstaand 
winkelpand? 

Jongeren van Kas-Vital kwa-
men met voorstellen voor een 
voetbalveldje, een skatebaan 
en een beweegtuin, ook voor 

Veel ideeën voor toekomst Plein Oost
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ouderen. De ouderen die boven 
het Heerdenhoes wonen, 
vragen vooral aandacht voor 
het braakliggend terrein naast 
het gebouw – een dagelijkse er-
gernis vanwege opwaaiend stof 
en het onveilige hek dat veel te 
dichtbij staat.

Aan sommige ideeën wordt al 
gewerkt. Er komen sensoren 
in de afvalcontainers die een 
seintje geven als ze vol zitten. 
Daarna zullen de containers 
[die vaak vol zijn en waar dan 
afval naast gezet wordt] vaker 
worden geleegd. 

Projectopdracht  
‘Wijkbedrijf Beijum’

Vorig jaar is gestart met een 
onderzoek naar de mogelijk-
heden van een wijkbedrijf in 
Beijum.  Uitgangspunt bij een 
wijkbedrijf is om initiatieven 
en activiteiten die kunnen 
leiden naar werk samen te 
brengen in één organisatie. 
Er is geïnventariseerd welke 
activiteiten onderdeel kun-
nen worden van een wijkbe-
drijf. Veel partijen in Beijum 
willen bij het uitvoeren van 
deze activiteiten samenwer-
ken. Nu is het de bedoeling 
het plan concreet te maken.

We zoeken daarom een pro-
jectleider die het onderzoek 
kan afronden en een concept 
projectplan op kan stellen 
voor het opzetten van het 
wijkbedrijf.

• Duur: eind september tot 
eind december 2020.

• Reageren op deze pro-
jectopdracht kan tot 15 
september 2020.

• Meer informatie en de 
volledige beschrijving 
van de opdracht staan op 
beijum.nl.

Uitgelicht

Aan het begin van dit jaar hebben 
we met de wijk een actieplan open-
bare ruimte gemaakt. We spraken af 
vijf punten op te pakken. We geven 
hier een korte update van de stand 
van zaken per punt. 

Buitensport
Voor de buitensport is een enquête 
gehouden: 67% van de responden-
ten vraagt om een buitenfitnessplek, 
voorkeursplaats: bij het Trefpunt. In 
augustus hebben we bewoners ge-
vraagd: wat voor fitness? We leggen 

nu de laatste hand aan een eerste 
voorstel dat we in september willen 
presenteren aan de wijk. 

Entree van de wijk
Met de kerngroep wijkvernieuwing 
Beijum Bruist! zijn we in gesprek 
gegaan over de entree van de wijk. 

Update actieplan openbare ruimte

Het resultaat mag er dus zijn: 
een flinke lijst met goede ideeën. 
Acht bewoners hebben zich 
opgegeven om samen met Pro-
jectleider Winkelpleinen Lotje 
Paauwe, een stedenbouwkundi-
ge ontwerper van de gemeente, 
de ondernemers en woningcor-
poraties te bekijken welke ideeën 
de voorkeur hebben en uitvoer-
baar zijn. Het is de bedoeling om 
daarna een aantal ideeën over 
het verbeteren van de uitstraling 
en de levendigheid van het plein 
voor te leggen aan de hele wijk. 
Na de zomer wordt dit verder 
opgepakt.

met wegtrekkende winkels, 
leegstand en een on-Beijums 
betonnen uiterlijk. Gelukkig 
zijn er de fonteintjes die met de 

zomerse hitte erg populair zijn. 
En ook het nieuw gebouwde 
Heerdenhoes met het speel-
pleintje ervoor brengt meer 
levendigheid op het plein. 

Wat brengt de toekomst? We 
werken aan een plan voor Plein 
Oost. Er wordt een Steden-
bouwkundig onderzoek gehou-
den over de winkelpleinen Oost 
en West, er is gesproken met 
omwonenden, ondernemers 
en andere partijen. Daarnaast 
is gekeken naar wat op korte 
termijn noodzakelijk is als het 
gaat om onderhoud van het 
plein. Zo worden de eerste 
stappen gezet op weg naar een 
bruisende ontmoetingsplek 
voor de bewoners van Beijum.

5

Plein Oost: wat brengt de toekomst?

Zomer op het Plein

Meer dan 100 ijsjes, voor jong en oud

Bewoners noemden het op onze 
bijeenkomsten, maar waarom en 
wat willen ze graag? Met de kern-
groep hebben we afgesproken één 
opvallende markering te maken bij 
een belangrijke entree van de wijk. 
We werken dat nu uit. We hopen 
later dit jaar enkele voorstellen te 
kunnen laten zien. 

Schone buurt, fijne buurt
In de Beijumer van april stond een 
groot artikel over het beheer en 
onderhoud van de wijk: wat doet de 
gemeente, wat kun je zelf doen? De 
komende tijd geven we voorbeel-

den van bewonersinitiatieven. Volg 
ons op Facebook – Beijum Bruist! – 
om niets te missen. 

Structuur van de wijk
Het plan met de structuur van de 
wijk is bijna klaar en wordt daarna 
aan de wijk voorgelegd. De werk-
groep Groen, Grijs en Verkeer inven-
tariseert momenteel de bewegwij-
zering van voorzieningen in Beijum. 
Zodra we hun voorstel hebben 
ontvangen, pakken we dit op. 

Ontmoetingsplek/Picknicktafels
Bewoners die in hun buurt een pick-

nicktafel willen adopteren, kunnen 
hun aanvragen nog steeds indienen. 
Als je interesse hebt, vraag dan een 
aanvraagformulier op via telefoon-
nummer 14050.

dd 11/12/2020

PLEIN OOST - KNELPUNTEN

het plein oogt groot, leeg en stenig, 
winderig en slechte akoestiek

leegstand en veel dichte, 
onaantrekkelijke plinten

bezorgscootertjes racen over het plein, 
maakt het voor spelende kinderen 
gevaarlijk en overlast voor omwonenden

anonieme en unheimische 
binnengebieden, omringd door blinde 
plinten (veel overlast door jeugd bij 
voetbalkooi)

link tussen plein en Groene Long wordt 
onderbroken door braakliggend terrein, 
onduidelijkheden over ontwikkeling 
Innersdijk

afstand tot bushalte (vroeger liep de 
busbaan over het plein)

inrichting wijkring reageert niet op plein 
oost een aanliggende functies

geïsoleerde ligging sporthal 
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De busbaan door Winkelcentrum Oost in 1987  - Linksonder: Verpleeghuis Innersdijk

De officiële prijsuitreikingDe twee trotse winnaars

Vroeger had je hier een bus-
baan, Verpleeghuis Innersdijk, 
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Entree van de wijk
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voor te leggen aan de hele wijk. 
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betonnen uiterlijk. Gelukkig 
zijn er de fonteintjes die met de 

zomerse hitte erg populair zijn. 
En ook het nieuw gebouwde 
Heerdenhoes met het speel-
pleintje ervoor brengt meer 
levendigheid op het plein. 

Wat brengt de toekomst? We 
werken aan een plan voor Plein 
Oost. Er wordt een Steden-
bouwkundig onderzoek gehou-
den over de winkelpleinen Oost 
en West, er is gesproken met 
omwonenden, ondernemers 
en andere partijen. Daarnaast 
is gekeken naar wat op korte 
termijn noodzakelijk is als het 
gaat om onderhoud van het 
plein. Zo worden de eerste 
stappen gezet op weg naar een 
bruisende ontmoetingsplek 
voor de bewoners van Beijum.
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Zomer op het Plein

Meer dan 100 ijsjes, voor jong en oud

Bewoners noemden het op onze 
bijeenkomsten, maar waarom en 
wat willen ze graag? Met de kern-
groep hebben we afgesproken één 
opvallende markering te maken bij 
een belangrijke entree van de wijk. 
We werken dat nu uit. We hopen 
later dit jaar enkele voorstellen te 
kunnen laten zien. 

Schone buurt, fijne buurt
In de Beijumer van april stond een 
groot artikel over het beheer en 
onderhoud van de wijk: wat doet de 
gemeente, wat kun je zelf doen? De 
komende tijd geven we voorbeel-

den van bewonersinitiatieven. Volg 
ons op Facebook – Beijum Bruist! – 
om niets te missen. 

Structuur van de wijk
Het plan met de structuur van de 
wijk is bijna klaar en wordt daarna 
aan de wijk voorgelegd. De werk-
groep Groen, Grijs en Verkeer inven-
tariseert momenteel de bewegwij-
zering van voorzieningen in Beijum. 
Zodra we hun voorstel hebben 
ontvangen, pakken we dit op. 

Ontmoetingsplek/Picknicktafels
Bewoners die in hun buurt een pick-

nicktafel willen adopteren, kunnen 
hun aanvragen nog steeds indienen. 
Als je interesse hebt, vraag dan een 
aanvraagformulier op via telefoon-
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Kwaliteiten huidige situatie plein Oost Knelpunten huidige situatie plein Oost

Autovrij plein door slimme ontsluiting in 
parkeerkoffers.

Commerciële plint heeft zichtbaarheid aan de 
wijkring (echter grotendeels ingevuld met sociaal 
programma, terwijl commercie aan autovrije plein 
zit).

Heerdenhoes geeft reuring

Sociaal programma in deel van de noordelijke 
plint en in het Heerdenhoes (de bibliotheek is een 
belangrijke trekpleister).

Ligging aan de Groene Long.

Veel spelende kinderen oa bij de fonteintjes, 
voldoende open ruimte voor evenementen

Aldi is een trekpleister en vergroot leefbaarheid van 
de buurt.

Het plein oogt groot, leeg en stenig, winderig  
en slechte akoestiek.

Leegstand en veel dichte, onaantrekkelijke 
plinten.

Bezorgscootersracen over het plein, maakt het 
voor spelende kinderen gevaarlijk en overlast 
voor omwonenden.

Anonieme en unheimische binnengebieden, 
omringd door blinde plinten (veel overlast door 
jeugd bij voetbalkooi).

Link tussen plein en Groene Long wordt 
onderbroken door braakliggend terrein, 
onduidelijkheden over ontwikkeling Innersdijk.

Afstand tot bushalte (vroeger liep de busbaan 
over het plein).

Inrichting wijkring reageert niet op plein oost 
een aanliggende functies.

Geïsoleerde ligging sporthal
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• Benut de wijkring voor zichtbaarheid en ontsluiting van 
winkels  en horeca. Voorkom daarmee dat bezorgscooters over het 
plein racen en verklein de afstand tussen winkels en de bushalte. 
Haal ter hoogte van plein Oost de snelheid uit de wijkring met een 
verbeterde inrichting. 

• Faciliteer een levendig plein door wisselwerking tussen 
inrichting van het plein en functies. De bibliotheek en Aldi 
zijn belangrijke trekpleisters, verleid mensen te blijven na een 
bezoek. Denk aan een uniek speeltoestel en de waterfonteintjes, 
gecombineerd met fijne zitplekken. 

• Er is voldoende ruimte voor het toevoegen van groen, op 
het plein, aan de gevels, maar ook in de binnengebieden. 
Maak een zichtbare en fysieke verbinding met de Groene Long en 
ontwikkel Innersdijk als een groene campus. 

• Voorkom anonieme plekken door een betere relatie 
tussen plint en binnengebieden. Denk aan openbreken van 
plinten of transformeren naar wonen. Vergroen de binnengebieden 
en versterk het collectieve gebruik. Geef oudere jeugd een plek en 
zorg voor begrip onder elkaar. 

PLEIN OOST - FOCUS IN HET PROGRAMMA ZORGT VOOR STERKERE IDENTITEIT
4. ONTMOETEN IN OOST
Plein Oost - Aandachtspunten voor herstructurering van het gebied

• Benut de wijkring voor zichtbaarheid en ontsluiting van winkels en horeca. 
Voorkom daarmee dat bezorgscooters over het plein racen. Verklein de afstand tussen 
winkels en de bushalte. Haal ter hoogte van plein Oost de snelheid uit de wijkring met 
een verbeterde inrichting.

• Faciliteer een levendig plein door een wisselwerking te creëren tussen de 
inrichting van het plein en de aanwezige functies. De bibliotheek en Aldi zijn 
belangrijke trekpleisters; verleid mensen op het plein te blijven na een bezoek. Denk 
aan het plaatsen van een uniek speeltoestel en de waterfonteintjes, gecombineerd met 
fijne zitplekken.

• Er is voldoende ruimte voor het toevoegen van groen. Op het plein, aan de gevels 
en aan de binnengebieden. Maak een zichtbare, fysieke verbinding met de Groene Long 
en ontwikkel Innersdijk tot een groene campus.

• Voorkom anonieme plekken, door een betere relatie te creëren tussen plint 
en binnengebieden. Denk aan het openbreken van de begaande grond of aan het 
transformeren naar wonen. Vergroen de binnen gebiedenen versterk het collectieve 
gebruik. Geef oudere jeugd een plek en zorg voor begrip onder elkaar.
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dd 11/12/2020

PLEIN OOST - STRUCTUURSCHETS

P
bushalte
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PLEIN OOST

Plein Oost - Structuurschets op basis van bestaande kwaliteiten

1. Groene inrichting nieuwbouw Innersdijk als schakel naar 
de  Groene Long (als een groene campus)

2. Spelen en ontmoeten op een vergroend plein (schaduw, koelte) 3. Betrek de wijkring bij de herstructurering 4. Groene binnengebieden, voeg wonen toe aan plint

1

2
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4

4. ONTMOETEN IN OOST
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4. WINKELCENTRUM WEST

dd 11/12/2020

PLEIN WEST - KWALITEITEN
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strategische ligging tussen wijkring 
noord en wijkring zuid, zonder te worden 
doorsneden door autoverkeer

zuidelijke entree functioneert goed, 
goed bereikbaar vanaf de ring, duidelijke 
parkeervoorziening, goed zichtbaar

goed bereikbaar per bus

mooie ligging aan de Zuidwending, 
duidelijke duidelijke afgebakende ruimte 
door pleinwanden, goede orientatie 
plein/zonnig, hof van Beijum is een 
karakteristiek pand

aantakking op zacht netwerk, 
winkelcentrum is te voet en te fiets goed 
bereikbaar (Beijumerweg, Zuidwending)

breed aanbod voorzieningen
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PLEIN WEST - KNELPUNTEN

?
?

het winkelcentrum kent geen duidelijke 
grenzen, de gebouwen en de ruimte 
vloeien over in andere gebouwen en 
woonerven; 

dit zorgt voor een versnipperde, 
onsamenhangende openbare ruimte 
waar het moeilijk orienteren is

stenige ruimtes waarin het beeld sterk 
door parkeren wordt bepaald

parkeren, laden en lossen leggen druk 
op de woonerven

busbaan vormt fysieke barriere, 
bovendien weinig aantrekkelijke 
inrichting

smalle doorgangen, tunneltjes, blinde 
plinten stralen af op openbare ruimte

het plein aan het water is verstopt, 
bovendien is er geen relatie met het 
water
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Kwaliteiten huidige situatie Knelpunten huidige situatie
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plein/zonnig, hof van Beijum is een 
karakteristiek pand

aantakking op zacht netwerk, 
winkelcentrum is te voet en te fiets goed 
bereikbaar (Beijumerweg, Zuidwending)

breed aanbod voorzieningen

1
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5
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4
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dd 11/12/2020

PLEIN WEST - KWALITEITEN

P

P

P

P

P

strategische ligging tussen wijkring 
noord en wijkring zuid, zonder te worden 
doorsneden door autoverkeer

zuidelijke entree functioneert goed, 
goed bereikbaar vanaf de ring, duidelijke 
parkeervoorziening, goed zichtbaar

goed bereikbaar per bus

mooie ligging aan de Zuidwending, 
duidelijke duidelijke afgebakende ruimte 
door pleinwanden, goede orientatie 
plein/zonnig, hof van Beijum is een 
karakteristiek pand

aantakking op zacht netwerk, 
winkelcentrum is te voet en te fiets goed 
bereikbaar (Beijumerweg, Zuidwending)

breed aanbod voorzieningen

1

1

1
2

2

3

5

5

5

6

4

4

wijkring noord

Beijumerweg

Zuidwending

w
ijkrin

g
 zu

id

3

6

dd 11/12/2020

PLEIN WEST - KNELPUNTEN

?
?

het winkelcentrum kent geen duidelijke 
grenzen, de gebouwen en de ruimte 
vloeien over in andere gebouwen en 
woonerven; 

dit zorgt voor een versnipperde, 
onsamenhangende openbare ruimte 
waar het moeilijk orienteren is

stenige ruimtes waarin het beeld sterk 
door parkeren wordt bepaald

parkeren, laden en lossen leggen druk 
op de woonerven

busbaan vormt fysieke barriere, 
bovendien weinig aantrekkelijke 
inrichting

smalle doorgangen, tunneltjes, blinde 
plinten stralen af op openbare ruimte

het plein aan het water is verstopt, 
bovendien is er geen relatie met het 
water

1

1

1

1
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2
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5

5

4

wijkring noord

Zuidwending

w
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g
 zu

id

2

3

26 12 | hoe beleef je Beijum

Analyse van het raamwerk

Het leven van de gemiddelde inwoner van de Beijum speelt zich al lang 

niet meer grotendeels binnen de wijk af. Dit is een breuk met waar de 

oorspronkelijke ontwerpers van uitgingen. Inwoners leven in een netwerk dat 

de wijk overstijgt die zowel fysieke als zelfs virtuele plaatsen omvat om te 

werken, wonen, winkelen en recreëren. 

Concreet betekent dat het gebruik van de wijk Beijum versnipperd is en 

de wijk - met alle inbegrepen kwaliteiten - niet meer geheel wordt beleefd. 

Een individuele bewoner kent de eigen straat en buurt en wellicht ook een 

naastgelegen buurt door het uitlaten van de hond of het hardlopen. Maar het 

is heel goed mogelijk om jarenlang in de wijk te wonen en grote delen ervan 

nooit te hebben bezocht. Is dat erg? Nee, maar wel een gemiste kans, want 

we hebben uit de hieraan voorafgaande inventarisatie kunnen afleiden dat 

de veelzijdigheid en diversiteit groot is. Het is dus de moeite waard om door 

de wijk heen te bewegen. Maar hoe gaat dat? En hoe krijgen inwoners meer 

zicht op de landschappelijke kwaliteiten die de wijk te bieden heeft?

In de analyse richten we ons ons op de beleving van de hoofdstructuur 

van Beijum; het raamwerk waar inwoners en andere gebruikers dagelijks 

doorheen bewegen. We gaan na hoe herkenbaar en leesbaar dit 40 

jaar geleden ontworpen raamwerk nog is, hoe het bijdraagt aan de 

oriëntatie binnen de wijk, hoe er aan het raamwerk wordt gewoond en hoe 

voorzieningen ten opzichte van dit raamwerk functioneren.

Beleving van de hoofdstructuur

een trap of vlonder maakt het 
water beleefbaar

aandacht voor de waterkwaliteit

Strategische ligging tussen wijkring 
noord en wijkring zuid, zonder te 
worden doorsneden door autoverkeer.

Zuidelijke entree functioneert goed, 
goed bereikbaar vanaf de ring, 
duidelijke parkeervoorziening, goed 
zichtbaar

Goed bereikbaar per bus

Mooie ligging aan de Zuidwending, 
duidelijk afgebakende ruimte door 
pleinwanden, goede oriëntatie op het 
plein, zonnig karakter, hof van Beijum 
is een karakteristiek pand.

Aansluiting op zacht netwerk, 
winkelcentrum is te voet en te fiets 
goed bereikbaar (Beijumerweg, 
Zuidwending)

Breed aanbod voorzieningen

Het winkelcentrum kent geen duidelijke 
grenzen, de gebouwen en de ruimte 
vloeien over in andere gebouwen en 
woonerven;
Dit zorgt voor een versnipperde, 
onsamenhangende openbare ruimte waar 
het moeilijk oriënteren is.

 
Stenige ruimtes waarin het beeld sterk 
door parkeren wordt bepaald.

Parkeren, laden en lossen leggen druk op 
de woonerven.

Busbaan vormt fysieke barrière, bovendien 
weinig aantrekkelijke inrichting

Smalle doorgangen, tunneltjes, blinde 
plinten stralen af op openbare ruimte.

Het plein aan het water is verstopt, 
bovendien is er geen relatie met het water.
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4. WINKELCENTRUM WEST

dd 11/12/2020

PLEIN WEST - AANDACHTSPUNTEN BIJ HERINRICHTING

• behoud bereikbaarheid vanaf de ring, maar laat de auto niet   
 domineren, verzacht het beeld van geparkeerde auto’s en zorg   
 ook voor autovrije ruimtes waar ontmoeten en verblijven    
 centraal staat

• behoud bereikbaarheid van de bus, maar voorkom de     
 scheidende werking van een busbaan die het winkelcentrum   
 doorsnijdt 

• zorg voor een herkenbare en samenhangende inrichting zodat   
 de orientatie in en rond het winkelcentrum wordt verbeterd

• besteed aandacht aan plinten en smalle (onder)doorgangen

• versterk de relatie met het raamwerk: maak een fijne     
 ontmoetingsplek aan het water en zorg voor goede fiets- en   
 wandelaansluitingen met de Beijumerweg en de      
 Zuidwending

• besteed aandacht aan de leefkwaliteit in de woonerven:    
 parkeerdruk, laden & lossen, verstening zetten de leefbaarheid  
 onder druk

Aandachtspunten bij herinrichting

• Behoud bereikbaarheid vanaf de ring, maar laat de auto niet domineren. 
Verzacht het beeld van geparkeerde auto’s en zorg ook voor autovrije ruimtes waar 
ontmoeten en verblijven centraal staat.

• Behoud bereikbaarheid van de bus. Voorkom de scheidende werking van een 
busbaan die het winkelcentrum doorsnijdt.

• Zorg voor een herkenbare en samenhangende inrichting zodat de oriëntatie in en 
rond het winkelcentrum wordt verbeterd.

• Versterk de relatie met het raamwerk. Maak een fijne 
ontmoetingsplek aan het water en zorg voor goede fiets- en 
wandelaansluitingen met de Beijumerweg en de Zuidwending.

• Besteed aandacht aan de leefkwaliteit in de woonerven. Parkeerdruk, laden & 
lossen, verstening zetten de leefbaarheid onder druk.

• Besteed aandacht aan plinten en smalle (onder)doorgangen.
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4. GEZONDHEIDSCENTRUM

dd mei 2021

GEZONDHEIDSCENTRUM - KWALITEITEN

strategische ligging tussen plein oost 
en plein west, met goede ligging aan de 
wijkring (bereikbaarheid per auto)

goede ligging aan belangrijke fietsroutes 
(Beijumerweg en noordzuid-route)

breed aanbod van voorzieningen 
(gezondheid, kinderopvang, school, 
kerk)

een plek met historie, 2 boerenerven aan 
de Beijumerweg *

veel groen rond locatie SKSG en 
waardevolle bomen langs de historische 
ree naar de boerderij

* Beijumerweg 22 is tegenwoordig het 
Gezondheidscentrum en kinderdagverblijf 
de Rode Pimpernel. Aanvankelijk was het 
plan de oude boerderij (a) om te bouwen 
tot Gezondheidscentrum. Vanwege de 
hoge kosten is dit niet door gegaan. Op 
oude kaarten van voor 1900 stond de 
boerderij van nummer 22 ter hoogte van 
de Heerdstee (b). Vermoedelijk na brand is 
de boerderij ten westen opnieuw gebouwd. 
(bron: Boeren, burgers, Beijumers - 2014)

wijkring zuid

park Kardinge

Beijumerweg

plein Oost
1

1

2

52

5

5

3

3

3

3
44

(a) (b)

dd mei 2021

GEZONDHEIDSCENTRUM - KNELPUNTEN

geen bushalte

geen gezamenlijke uitstraling van de 
verschillende functies, geen samenhang 
in de inrichting van de buitenruimte, 
ieder voor zich

erg versteende buitenruimte van met 
name de gezondheidscluster en de 
Heerdstee

geen smoel/ fysieke relatie met de 
wijkring (je rijdt er zo voorbij), geen 
uitnodigende uitstraling, vol zicht op 
parkeerplaats bij Gezondheidscluster

de kruising wijkring met fietspad is erg 
verkeerskundig opgelost (groot rood 
vlak)

goede bereikbaarheid te voet en per fiets 
zou beter benut kunnen worden, entrees 
liggen met de rug naar de zachte routes

de historische en landschappelijke 
betekenis van de deze plek is niet 
leesbaar (ligging aan de Beijumerweg en 
de 2 boerenerven)bus?

1

1

2

2

2

5

5

3

3

4

6

6

4

Kwaliteiten huidige situatie

dd mei 2021

GEZONDHEIDSCENTRUM - KWALITEITEN

strategische ligging tussen plein oost 
en plein west, met goede ligging aan de 
wijkring (bereikbaarheid per auto)

goede ligging aan belangrijke fietsroutes 
(Beijumerweg en noordzuid-route)

breed aanbod van voorzieningen 
(gezondheid, kinderopvang, school, 
kerk)

een plek met historie, 2 boerenerven aan 
de Beijumerweg *

veel groen rond locatie SKSG en 
waardevolle bomen langs de historische 
ree naar de boerderij

* Beijumerweg 22 is tegenwoordig het 
Gezondheidscentrum en kinderdagverblijf 
de Rode Pimpernel. Aanvankelijk was het 
plan de oude boerderij (a) om te bouwen 
tot Gezondheidscentrum. Vanwege de 
hoge kosten is dit niet door gegaan. Op 
oude kaarten van voor 1900 stond de 
boerderij van nummer 22 ter hoogte van 
de Heerdstee (b). Vermoedelijk na brand is 
de boerderij ten westen opnieuw gebouwd. 
(bron: Boeren, burgers, Beijumers - 2014)

wijkring zuid

park Kardinge

Beijumerweg

plein Oost
1

1

2

52

5
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3

3

3

3
44

(a) (b)

dd mei 2021

GEZONDHEIDSCENTRUM - KWALITEITEN

strategische ligging tussen plein oost 
en plein west, met goede ligging aan de 
wijkring (bereikbaarheid per auto)

goede ligging aan belangrijke fietsroutes 
(Beijumerweg en noordzuid-route)

breed aanbod van voorzieningen 
(gezondheid, kinderopvang, school, 
kerk)

een plek met historie, 2 boerenerven aan 
de Beijumerweg *

veel groen rond locatie SKSG en 
waardevolle bomen langs de historische 
ree naar de boerderij

* Beijumerweg 22 is tegenwoordig het 
Gezondheidscentrum en kinderdagverblijf 
de Rode Pimpernel. Aanvankelijk was het 
plan de oude boerderij (a) om te bouwen 
tot Gezondheidscentrum. Vanwege de 
hoge kosten is dit niet door gegaan. Op 
oude kaarten van voor 1900 stond de 
boerderij van nummer 22 ter hoogte van 
de Heerdstee (b). Vermoedelijk na brand is 
de boerderij ten westen opnieuw gebouwd. 
(bron: Boeren, burgers, Beijumers - 2014)

wijkring zuid

park Kardinge

Beijumerweg

plein Oost
1

1

2

52

5

5

3

3

3

3
44

(a) (b)

dd mei 2021

GEZONDHEIDSCENTRUM - KNELPUNTEN

geen bushalte

geen gezamenlijke uitstraling van de 
verschillende functies, geen samenhang 
in de inrichting van de buitenruimte, 
ieder voor zich

erg versteende buitenruimte van met 
name de gezondheidscluster en de 
Heerdstee

geen smoel/ fysieke relatie met de 
wijkring (je rijdt er zo voorbij), geen 
uitnodigende uitstraling, vol zicht op 
parkeerplaats bij Gezondheidscluster

de kruising wijkring met fietspad is erg 
verkeerskundig opgelost (groot rood 
vlak)

goede bereikbaarheid te voet en per fiets 
zou beter benut kunnen worden, entrees 
liggen met de rug naar de zachte routes

de historische en landschappelijke 
betekenis van de deze plek is niet 
leesbaar (ligging aan de Beijumerweg en 
de 2 boerenerven)bus?

1

1

2

2

2

5

5

3

3

4

6

6

4

Knelpunten huidige situatie

Strategische ligging tussen plein Oost 
en plein West, met goede ligging aan de 
wijkring (bereikbaarheid per auto).

Goede ligging aan belangrijke fietsroutes 
(Beijumerweg en Noord-zuid-route).

Breed aanbod van voorzieningen 
(gezondheid, kinderopvang, school, kerk).

Een plek met historie, twee boerenerven  
aan de Beijumerweg*.

Veel groen rond locatie SKSG met 
waardevolle bomen.

Geen bushalte

Geen gezamenlijke uitstraling van de
verschillende functies, geen samenhang
in de inrichting van de buitenruimte, ieder voor 
zich.

Erg versteende buitenruimte van met name de 
gezondheidscluster en de Heerdstee.

Geen smoel/fysieke relatie met de
wijkring (je rijdt er zo voorbij), geen 
uitnodigende uitstraling, vol zicht op
parkeerplaats bij Gezondheidscluster.

De kruising wijkring met fietspad is erg 
verkeerskundig opgelost (groot rood vlak).

Goede bereikbaarheid te voet en per fiets zou 
beter benut kunnen worden, entrees liggen met 
de rug naar de zachte routes.

De historische en landschappelijke 
betekenis van de deze plek 
is niet leesbaar (ligging aan 
de Beijumerweg en de twee 
boerenerven)
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4. GEZONDHEIDSCENTRUM

dd mei 2021

GEZONDHEIDSCENTRUM - VERGROTEN SAMENHANG EN ZICHTBAARHEID

• Door de samenhang tussen de buitenruimtes te vergroten    
 kunnen de verschillende functies zich als een uitnodigende    
 voorzieningencluster presenteren. Vergroenen en      
 klimaatadaptatie zijn belangrijke thema’s. 

• Het landschappelijke raamwerk en de historie van de plek    
 (boerenerf) zijn aanknopingspunten om deze cluster een eigen  
 identiteit te geven.  

• Vergroot de zichtbaarheid en toegankelijkheid tot de     
 cluster vanaf zowel de wijkring als de langzame verkeersroutes  
 (Beijumerweg, noord-zuid fietsroute).  

• Het voorzien van een bushalte zou een belangrijke      
 opwaardering voor de bereikbaarheid betekenen. Denk aan   
 ouderen en het aanbieden van alternatieve vormen van    
 mobiliteit.

• Geef het gezondheidscentrum smoel aan de wijkring. En benut  
 andersom het gezondheidscentrum om identiteit en oriëntatie   
 aan dit stukje wijkring toe te voegen. Verschuif het     
 zwaartepunt van verkeerskundige inrichting naar meer     
 ruimtelijke kwaliteit.

Spelen en klimaatadaptatie (wadi en vergroenen) in één.

Door de nieuwbouw van de Heerdstee te inspireren op de oude 
boerderij met kapschuur komt de historie weer tot leven.

Inspiratie hoe je de inrichting van de weg kunt laten reageren op de omgeving. Verkeerskundige 
knelpunten worden primair opgelost door de inrichting.

Tussen wijkring en het 
landschappelijk raamwerk/ 

Beijumerweg gelegen, een 
waardevolle kwaliteit en logisch 

aanknopingspunt bij herinrichting.

Aandachtspunten voor vergroten samenhang en zichtbaarheid

• Door de samenhang tussen de buitenruimtes te vergroten kunnen de 
verschillende functies zich als een uitnodigende voorzieningencluster presenteren. 
Vergroenen en klimaatadaptatie zijn belangrijke thema’s.

• Het landschappelijke raamwerk en de historie van de plek (boerenerf) zijn 
aanknopingspunten om deze cluster een eigen identiteit te geven.

• Vergroot de zichtbaarheid en toegankelijkheid tot de cluster vanaf zowel 
de wijkring als de langzame verkeersroutes (Beijumerweg, Noord-zuid-
fietsroute).

• De toevoeging van een bushalte zou een belangrijke opwaardering voor de 
bereikbaarheid zijn. Denk aan ouderen en het aanbieden van alternatieve vormen 
van mobiliteit.fietsroute).

• Geef met het gezondheidscentrum smoel aan de wijkring. En benut andersom 
het gezondheidscentrum om identiteit en oriëntatie aan dit stukje wijkring toe 
te voegen. Verschuif het zwaartepunt van verkeerskundige inrichting naar meer 
ruimtelijke kwaliteit.

dd mei 2021

GEZONDHEIDSCENTRUM - VERGROTEN SAMENHANG EN ZICHTBAARHEID

• Door de samenhang tussen de buitenruimtes te vergroten    
 kunnen de verschillende functies zich als een uitnodigende    
 voorzieningencluster presenteren. Vergroenen en      
 klimaatadaptatie zijn belangrijke thema’s. 

• Het landschappelijke raamwerk en de historie van de plek    
 (boerenerf) zijn aanknopingspunten om deze cluster een eigen  
 identiteit te geven.  

• Vergroot de zichtbaarheid en toegankelijkheid tot de     
 cluster vanaf zowel de wijkring als de langzame verkeersroutes  
 (Beijumerweg, noord-zuid fietsroute).  

• Het voorzien van een bushalte zou een belangrijke      
 opwaardering voor de bereikbaarheid betekenen. Denk aan   
 ouderen en het aanbieden van alternatieve vormen van    
 mobiliteit.

• Geef het gezondheidscentrum smoel aan de wijkring. En benut  
 andersom het gezondheidscentrum om identiteit en oriëntatie   
 aan dit stukje wijkring toe te voegen. Verschuif het     
 zwaartepunt van verkeerskundige inrichting naar meer     
 ruimtelijke kwaliteit.

Spelen en klimaatadaptatie (wadi en vergroenen) in één.

Door de nieuwbouw van de Heerdstee te inspireren op de oude 
boerderij met kapschuur komt de historie weer tot leven.

Inspiratie hoe je de inrichting van de weg kunt laten reageren op de omgeving. Verkeerskundige 
knelpunten worden primair opgelost door de inrichting.

Tussen wijkring en het 
landschappelijk raamwerk/ 

Beijumerweg gelegen, een 
waardevolle kwaliteit en logisch 

aanknopingspunt bij herinrichting.
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4. WIJKHART BEIJUMERWEG

dd mei 2021

WIJKHART BEIJUMERWEG - KWALITEITEN

een plek centraal in de wijk, aan het 
historische lint met historische betekenis

landschappelijke en historische 
elementen zijn nog herkenbaar 
(boerderijen, erven, bomen, smalle lint)

op kruising van 2 belangrijke fiets 
en wandelroutes door de wijk, de 
Beijumerweg en het Pedaalpad

nabijheid van de Groene Long zorgt voor 
landschappelijke sfeer, de Wiershoeck en 
schooltuinen zijn aanvullend hierop

meerdere publieke functies bij elkaar, 
waarvaan wijkcentrum het Trefpunt 
een belangrijke sociale rol voor de wijk 
vervult:

 a. zorginstelling Boerderijum 
 b. Wijkcentrum Trefpunt
 c. Tine Marcusschool
 d. Stadsboerderij Wiershoeck
 e. Schooltuinen
 f. Knikdak
 g. Dom Helder Cameraschool
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eg
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g
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dd mei 2021

WIJKHART BEIJUMERWEG - KNELPUNTEN

dit stuk Beijumerweg is ook toegankelijk 
voor gemotoriseerd verkeer (ontsluiting 
Boerderijum, Trefpunt en nr.18), het 
smalle profiel van het historische lint is 
daar niet op berekend (kapotte bermen, 
verkeersonveiligheid voor fietsers)

de historische en landschappelijke 
betekenis wordt steeds minder, veiligheid 
en functionaliteit krijgen de overhand

de onveilige situatie voor fietsers (smalle 
weg en matige verlichting) zorgt ervoor 
dat gebruikers van de verschillende 
functies steeds vaker de auto pakken

er zijn veel verschillende publieke 
functies maar er is weinig tot geen 
samenhang (zowel in gebruik als in 
inrichting van dit gebied)

met name Trefpunt en de Tine 
Marcusschool hebben weinig smoel aan 
de Beijumerweg

PedaalpadB
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m
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nr.18

Kwaliteiten huidige situatie

dd mei 2021

WIJKHART BEIJUMERWEG - KWALITEITEN

een plek centraal in de wijk, aan het 
historische lint met historische betekenis

landschappelijke en historische 
elementen zijn nog herkenbaar 
(boerderijen, erven, bomen, smalle lint)

op kruising van 2 belangrijke fiets 
en wandelroutes door de wijk, de 
Beijumerweg en het Pedaalpad

nabijheid van de Groene Long zorgt voor 
landschappelijke sfeer, de Wiershoeck en 
schooltuinen zijn aanvullend hierop

meerdere publieke functies bij elkaar, 
waarvaan wijkcentrum het Trefpunt 
een belangrijke sociale rol voor de wijk 
vervult:

 a. zorginstelling Boerderijum 
 b. Wijkcentrum Trefpunt
 c. Tine Marcusschool
 d. Stadsboerderij Wiershoeck
 e. Schooltuinen
 f. Knikdak
 g. Dom Helder Cameraschool

PedaalpadB
eiju

m
erw

eg

1

1

2

2

4

4

3

3

5

a

b

c

e

d

g

f

dd mei 2021

WIJKHART BEIJUMERWEG - KWALITEITEN

een plek centraal in de wijk, aan het 
historische lint met historische betekenis

landschappelijke en historische 
elementen zijn nog herkenbaar 
(boerderijen, erven, bomen, smalle lint)

op kruising van 2 belangrijke fiets 
en wandelroutes door de wijk, de 
Beijumerweg en het Pedaalpad

nabijheid van de Groene Long zorgt voor 
landschappelijke sfeer, de Wiershoeck en 
schooltuinen zijn aanvullend hierop

meerdere publieke functies bij elkaar, 
waarvaan wijkcentrum het Trefpunt 
een belangrijke sociale rol voor de wijk 
vervult:

 a. zorginstelling Boerderijum 
 b. Wijkcentrum Trefpunt
 c. Tine Marcusschool
 d. Stadsboerderij Wiershoeck
 e. Schooltuinen
 f. Knikdak
 g. Dom Helder Cameraschool
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dd mei 2021

WIJKHART BEIJUMERWEG - KNELPUNTEN

dit stuk Beijumerweg is ook toegankelijk 
voor gemotoriseerd verkeer (ontsluiting 
Boerderijum, Trefpunt en nr.18), het 
smalle profiel van het historische lint is 
daar niet op berekend (kapotte bermen, 
verkeersonveiligheid voor fietsers)

de historische en landschappelijke 
betekenis wordt steeds minder, veiligheid 
en functionaliteit krijgen de overhand

de onveilige situatie voor fietsers (smalle 
weg en matige verlichting) zorgt ervoor 
dat gebruikers van de verschillende 
functies steeds vaker de auto pakken

er zijn veel verschillende publieke 
functies maar er is weinig tot geen 
samenhang (zowel in gebruik als in 
inrichting van dit gebied)

met name Trefpunt en de Tine 
Marcusschool hebben weinig smoel aan 
de Beijumerweg
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nr.18

Knelpunten huidige situatie

> onderzoek SM: p16/20

Een plek centraal in de wijk, aan het historische 
lint met historische betekenis.

Landschappelijke en historische elementen zijn 
nog herkenbaar (boerderijen, erven, bomen, 
smalle lint).

Op kruising van 2 belangrijke fiets en 
wandelroutes door de wijk, de Beijumerweg en 
het Pedaalpad.

Nabijheid van de Groene Long zorgt voor 
landschappelijke sfeer, de Wiershoeck en 
schooltuinen zijn aanvullend hierop.

Meerdere publieke functies bij elkaar, waarvan 
wijkcentrum het Trefpunt een belangrijke 
sociale rol voor de wijk vervult,

Dit stuk Beijemerweg is ook toegankelijk voor 
gemotoriseerd verkeer. (ontsluiting Boerderijum, 
Trefpunt en nr.18). Het smalle profiel van het 
historische lint is daar niet op berekend (kapotte 
bermen, verkeersonveiligheid voor fietsers).

De historische en landschappelijke betekenis 
wordt steeds minder, veiligheid en functionaliteit 
krijgen de overhand.

De onveilige situatie voor fietsers (smalle weg en 
matige verlichting) zorgt ervoor dat gebruikers 
van de verschillende functies steeds vaker de auto 
pakken.

Er zijn veel verschillende publieke functies maar 
er is weinig tot geen samenhang (zowel in gebruik 
als in inrichting van dit gebied).

Met name Trefpunt en de Tine Marcusschool 
hebben weinig smoel aan de Beijumerweg.



p35dec 2021

4. WIJKHART BEIJUMERWEG

dd mei 2021

WIJKHART BEIJUMERWEG - HISTORIE BEIJUMERWEG

18    BEIJUM - GRONINGEN

Op deze tekening uit het bestemmingsplan uit 1973 is goed te zien hoe het 
onderliggende landschap is gebruikt bij het ontwerp. [Groninger Archieven]
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WIJKHART BEIJUMERWEG - BEIJUMERWEG ALS AUTOVRIJE RUGGENGRAAT

Boerderijum

Wiershoeck

Pedaalpad

Kettingpad

DHC school

SKSG

Trefpunt

Tine Marcusschool

dd 11/9/2020

1. ontsluiting auto’s via 
 Jaltadaheerd 

2. ontsluiting auto’s via 
 Onnemaheerd 

3. Beijumerweg voor �etsers en  
 voetgangers met goede 
 toegankelijkheid tot 
 aanliggende functies

4. Veilige kruisingen met de   
 wijkring, uitnodigende 
 inrichting naar aangelegen   
 heerd
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2 
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Het steeds weer opnieuw moeten verstevigen 
van de bermen en de onveiligheid voor de 
fietsers doet de vraag rijzen of de Beijumerweg 
niet autovrij kan worden gemaakt (voor het 
stuk Beijumerweg vanaf de scherpe hoek 
ter hoogte van de Grevingaheerd tot aan de 
noordelijke rand van de wijk).

Het autovrij maken van de Beijumerweg levert 
een veel veiligere situatie op voor fietsers en 
voetgangers. Een veilige situatie draagt bij aan 
het gebruik van de fiets voor bereikbaarheid 
van de aanliggende functies. Door het 
verdwijnen van (vracht)auto’s ontstaat 
ruimte om de historische en landschappelijke 
betekenis van de Beijumerweg weer nieuw 
leven in te blazen.

Ingrijpende structuurwijziging is hierbij de 
ontsluiting van Boerderijum en Trefpunt via 
de Jaltadaheerd. Onderzoeksvraag is of de het 
woonerf de toenemende verkeersdruk aan kan.

dd mei 2021

WIJKHART BEIJUMERWEG - BEIJUMERWEG ALS AUTOVRIJE RUGGENGRAAT

Boerderijum

Wiershoeck

Pedaalpad

Kettingpad

DHC school

SKSG

Trefpunt

Tine Marcusschool

dd 11/9/2020

1. ontsluiting auto’s via 
 Jaltadaheerd 

2. ontsluiting auto’s via 
 Onnemaheerd 

3. Beijumerweg voor �etsers en  
 voetgangers met goede 
 toegankelijkheid tot 
 aanliggende functies

4. Veilige kruisingen met de   
 wijkring, uitnodigende 
 inrichting naar aangelegen   
 heerd

1 3 

2 

4 

Boerderijum

Wiershoeck

Pedaalpad

Kettingpad

DHC school

SKSG

Trefpunt

Tine Marcusschool

dd 11/9/2020

1. ontsluiting auto’s via 
 Jaltadaheerd 

2. ontsluiting auto’s via 
 Onnemaheerd 

3. Beijumerweg voor �etsers en  
 voetgangers met goede 
 toegankelijkheid tot 
 aanliggende functies

4. Veilige kruisingen met de   
 wijkring, uitnodigende 
 inrichting naar aangelegen   
 heerd

1 3 

2 

4 

Het steeds weer opnieuw moeten verstevigen 
van de bermen en de onveiligheid voor de 
fietsers doet de vraag rijzen of de Beijumerweg 
niet autovrij kan worden gemaakt (voor het 
stuk Beijumerweg vanaf de scherpe hoek 
ter hoogte van de Grevingaheerd tot aan de 
noordelijke rand van de wijk).

Het autovrij maken van de Beijumerweg levert 
een veel veiligere situatie op voor fietsers en 
voetgangers. Een veilige situatie draagt bij aan 
het gebruik van de fiets voor bereikbaarheid 
van de aanliggende functies. Door het 
verdwijnen van (vracht)auto’s ontstaat 
ruimte om de historische en landschappelijke 
betekenis van de Beijumerweg weer nieuw 
leven in te blazen.

Ingrijpende structuurwijziging is hierbij de 
ontsluiting van Boerderijum en Trefpunt via 
de Jaltadaheerd. Onderzoeksvraag is of de het 
woonerf de toenemende verkeersdruk aan kan.

Historie Beijumerweg Beijumerweg als ruggengraat voor het wijkhart

Een interessant idee om de Beijumerweg als verbindende ruggengraat van het wijkhart te laten functioneren, 
is om de Beijumerweg autovrij te maken. (Hierbij gaat het om het stuk Beijumerweg vanaf de scherpe hoek ter 
hoogte van de Grevingaheerd tot aan de noordelijke rand van de wijk).

Dit heeft eveneens een positief effect op het (mogelijk) conflict tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer. 
Een veilige situatie draagt bij aan het gebruik van de fiets voor bereikbaarheid van de functies in omliggende 
gebieden. Door het verdwijnen van (vracht)auto’s ontstaat tot slot weer ruimte om de historische en 
landschappelijke betekenis van de Beijumerweg weer nieuw leven in te blazen.

Een ingrijpende structuurwijziging die hiervoor nodig is, is de ontsluiting van Boerderijum en Trefpunt via de 
Jaltadaheerd. Een belangrijk punt voor onderzoek is of het woonerf de toenemende verkeersdruk aan kan.
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4. WIJKHART BEIJUMERWEG
Aandachtspunten bij herinrichting Beijumerweg

dd mei 2021

BEIJUMERWEG - AANKNOPINGSPUNTEN BIJ HERINRICHTING BEIJUMERWEG

• Op bepaalde stukken van de Beijumerweg is de historische en   
 landschappelijke waarde nog duidelijk zichtbaar. Een goede   
 basis om mee van start te gaan. 

• De Beijumerweg als doorgaande fiets- en wandelroute vraagt   
 om meer samenhang en continuïteit in de inrichting. De    
 historie van het lint biedt hier aanknopingspunten voor    
 (denk aan wilgen langs de route, een karrenspoor als hint naar  
 vroeger,...).  

• Bewoners hebben aangegeven dat de matige verlichting voor   
 een onveilig gevoel zorgt. Dit maakt verlichting een belangrijk   
 aandachtspunt. Bovendien leent een karakteristieke lichtmast   
 of innovatieve verlichting in de verharding zich goed voor het   
 benadrukken van de doorgaande route.

Huidige gedenksteentjes in de 
Beijumerweg

• Op een aantal stukken van de Beijumerweg is de historische 
enlandschappelijke waarde die de weg ooit had nog duidelijk zichtbaar. 
Tezamen vormen zij een mooie basis om mee van start te gaan.

• Om van de Beijumerweg een doorgaande fiets- en wandelroute te maken 
is om een betere samenhang en meer continuïteit van de inrichting nodig. 
De historie van het lint biedt hier aanknopingspunten voor. Denkrichtingen hierbij 
zijn wilgen langs de route ofeen karrenspoor als hint naar vroeger.

• Bewoners hebben aangegeven dat de matige verlichting voor een onveilig 
gevoel zorgt. Dit maakt verlichting een belangrijk aandachtspunt. Bovendien 
leent een karakteristieke lichtmast of innovatieve verlichting in de verharding zich 
goed voor het benadrukken van de doorgaande route.
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DEEL 3. 

VISIE NAAR UITVOERING
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VISIE NAAR UITVOERING

In Beijum zijn we al in voorbereiding en of uitvoering met een aantal projecten. 

Zoals met de Heerdenaanpak, de herontwikkeling van de Doefmat, de aanpak van de 

winkelpleinen en de integrale aanpak Beijum Oost. Daarnaast willen we de komende 

periode van start gaan met nieuwe projecten die bijdragen aan het realiseren van 

PROJECTEN NAAR AANLEIDING VAN HET KOOKBOEK

de uitgangspunten van de vier thema’s/ hoofdingrediënten van het Kookboek. 

In onderstaand zijn per thema de projecten beschreven. Daarnaast zijn de 

aandachtspunten bij de voorbereiding, uitwerking en uitvoering van projecten 

beschreven. Vervolgens zijn de werkzaamheden en planning beschreven. 

STERK 
RAAMWERK

OPGAVE PROJECTEN AANDACHTSPUN-

FIJN 
WONEN

BEIJUM
VERBINDEN

• Versterk de Beijumerweg als landschappelijke en 
historische drager

• Beleving van rand en ommeland
• Creeër grote en kleine ommetjes
• Versterk de relatie tussen voorzieningen en groen 

raa×mwerk
• Versterk de relatie tussen wijkring en groen 

raamwerk
• Versterk de beleving van de wijkring

• Kleurrijke beplanting en  
bloemenweiden

• Beheer groen, paden en  
wegen gemeente 

• Mogelijkheid bushalte bij 
gezondheidscentrum

• Waterkwaliteit zuidwending
• Aandacht voor mens en  

hond

Aanpak Ringpark Beijum
• beheer
• functies
• routing
• verbindingen
• missing links
Uitwerking wijkring
• Principe profielen.
• Overkoepelend
parkeerplan voor de wijk
• Aanpak Beijumerweg
• Realisatie kleine en grote ommetjes

• Herwinnen openbare ruimte; andere positie voor 
de auto, klimaatadaptieve maatregelen enzovoort.

• Markeren van entrees en routing in woonbuurten
• Verdichten/toevoegen woningen
• Aanpak openbare ruimte (toolkit openbare ruimte
• Aanpak eigen tuin en erf (toolkit tuin en erf)
• Aanpak verduurzaming woningen en (toolkit eigen 

huis) 
• Onderzoek/aanpak levensloopbestendigheid 

woningen 

• Goede aansluiting tussen fietsnetwerk in 
de wijk en het gemeentelijk netwerk

• Logische, veilige en aantrekkelijke routes 
richtingpark Kardinge en Hunzeboord.

• Beheer groen, paden en 
wegen gemeente

• Mogelijkheid gezamenlijke 
inrichting en beheer binnen- 
terreinen

• Veilige en aantrekkelijke 
parkeeroplossingen

• Veilige inrichting fietsroutes in de wijk
• Uitbreiden van het fietsnetwerk in de wijk
• Goede aansluiting tussen fietsnetwerk in de wijk 

en het gemeentelijk netwerk
• Logische, veilige en aantrekkelijke routes richting 

park Kardinge en Hunzeboord

Verbeteren fietsroutes in en van en naar 
de wijk met de gebiedsontwikkeling 
Vitaliteitscampus Kardinge

• Vernieuwen bebording en 
richtingwijzers
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OPGAVE PROJECTEN

VITALE 
KERNEN
ONTMOETEN IN OOST

WINKELCENTRUM 
WEST

OMGEVING 
GEZONDHEIDSCEN-
TRUM EN 
SCHOOL DE HEERDSTEE

WIJKHART 
BEIJUMERWEG

• Benut de wijkring voor zichtbaarheid en 
ontsluiting

• Juiste programma op de juiste plek (relatie plint 
en plein)

• Vergroenen en verkoelen
• Aandacht voor anonieme en rafelige 

binnengebieden

Integrale aanpak Beijum Oost
• Sloop/nieuwbouw Wibenaheerd
• Nieuwbouw Innersdijk
• Herinrichting Plein Oost

• Ontsluiting bezorgscooters
• Stimuleren gebruik heerdmobiel
• Onderzoek mogelijkheid Watertaxi
• Onderzoek units voor startende 

ondernemers
• Versterken sociale structuur  

Plein Oost

• Kader de (vracht)auto in, in routes en in 
parkeervoorzieningen

• Verbeter de scheidende werking en uitstraling van 
de busbaan

• Zorg voor een herkenbare en samenhangende 
inrichting met meer groen

• Besteed aandacht aan de plinten en (onder)
doorgangen

• Versterk de relatie met het raamwerk 
(Zuidwending, Beijumerweg, ommetjes

Aanpak Winkelcentrum West 
• (onder andere bereikbaarheid, 

kindvriendelijk en uitstraling)

• Locatie pinautomaat
• Goede verbinding van het plein naar 

het water

• Zorg voor een herkenbare en samenhangende 
inrichting voor de verschillende functies

• Vergroen de buitenruimtes en de parkeerkoffers
• Geef het gezondheidscentrum een smoel aan de 

wijkring
• Versterk de relatie met het raamwerk en 

fietsroutes (Beijumerweg, ommetjes
• Zorg voor bereikbaarheid per openbaar vervoer
• 

Nieuwbouw school de Heerdstee en 
aanpak omgeving Gezondheidscentrum 

• Beijumerweg als ruggengraat voor het wijkhart 
(autovrij)

• Verbeter bereikbaarheid voor fietsers en 
voetgangers

• Gebruik de historische en landschappelijke waarde
• Geef de aanliggende functies een smoel aan de 

Beijumerweg
• Zorg voor een aantrekkelijke en groen inrichting 

van de buitenruimtes

Aanpak Beijumerweg • Verlichting

AANDACHTSPUN-



VISIE NAAR UITVOERING
WERKZAAMHEDEN EN SAMENHANG PROJECTEN EN PLANNING

PROJECTEN WERKZAAMHEDEN

• Uitwerken plan 2022
• Uitvoering 2022

1. Studie en aanpak Ringpark Beijum,     
    Wijkring en Beijumerweg  

• Heerdenaanpak, winkelpleinen, 
ommetjes en fietsroutes, 
nieuwbouw heerdstee, 
gezondheidscentrum en 

• gebiedsontwikkeling 
vitaliteitscampus Kardinge

• Planontwikkeling en uitvoering van 5 tot 8 heerden/
woonbuurten  
2022 tot en met 2029 

2. Heerdenaanpak en buurtenaanpak 
• Uitwerken inrichtingsplan op heerd of 

buurtniveau op basis van toolbox leidraad 
openbare ruimte en toolkit eigen tuin en 
erf bewoners, gezamenlijk met bewoners, 
WIJ, corporaties en in combinatie met inzet 
voorzieningenwijzer, energiecoaches en sociale 
aanpak

• Uitvoeren plan 

• Ringpark, wijkring, ommetjes en 
fietsroutes

4. Verbeteren fietsroutes in en van en   
    naar de wijk

3. Herontwikkeling Doefmat

• Aanpak Beijumerweg’ aanpak Wijkring, 
heerdenaanpak,

• Gebiedsontwikkeling Kardinge, 
Hunzeboord en Oosterhamrikzone

• 2022 tot 2025

• 2022 sloop en vergunningstraject 
• 2024 uitvoering

SAMENHANG PROJECTEN PLANNING
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PROJECTEN WERKZAAMHEDEN SAMENHANG PROJECTEN

5. Integrale aanpak Beijum Oost
• Uitwerken toekomstscenario’s
• Uitwerken plan plein Oost
• Uitwerken plan sloop nieuwbouw Wibenaheerd 
• Nieuwbouw Innersdijk

• Ringpark, wijkring, ommetjes en 
fietsroutes

• Uitwerken scenario’s 2021
• Uitwerken plan van aanpak plein oost en Wibenaheerd  

en omgeving en uitwerking deelprojecten ontwerp  
openbare ruimte 2022 en 2023

• Start uitvoering 2024 

6. Aanpak Winkelcentrum West
• Uitwerken plan 
• Uitvoeren plan 

• Uitwerken plan 2021-2022
• Uitvoeren plan in 2023 en 2024   

nader te bepalen   7. Nieuwbouw school de Heerdstee

8. Aanpak verduurzamen en   
    levensloopbestendigheid woningen

• Uitwerken plan 2022
• Uitvoeren in 2022, 23 en 24

PLANNING
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BIJLAGE
BRIEF BETROKKEN BEWONERS VAN DE WIJKVERNIEUWING BEIJUM

“Het moet duidelijk zijn wat er nu verder gaat gebeuren wat het Kookboek 
en het uitvoeringsprogramma in projecten betreft. 

De kerngroep vindt het belangrijk dat er wat de stedenbouwkundige visie 
en het uitvoeringsprogramma betreft een presentatie wordt georganiseerd 
voor de wijk waarbij er ruimte is voor aanvullende inbreng vanuit de wijk.  
De kerngroep denkt dat daarvoor het Kookboek verwerkt moet worden in 
een voor wijk en wijkbewoner leesbare en behapbare ‘brochure’  waarin de 
inbreng van de kerngroep in de tekst is verwerkt of als discussiepunt(en) 
wordt aangegeven. 

Het is volgens de kerngroep goed om aan de presentatie van de ‘brochure’ 
een rondtocht door de wijk te koppelen waar in zo nodig meerdere 
kleine groepen aan bewoners op locaties de hoofdelementen van de 
stedenbouwkundige visie verduidelijkt kunnen worden (‘wat willen we 
verbeteren en hoe’); na de rondtocht kan er dan plenair vervolgd en 
afgesloten worden.  Een zaterdag (of zondag ?)  inclusief een eenvoudig 
eet- en drinkaanbod lijkt daarvoor de beste optie. Dat allemaal uiteraard 
met inachtneming van de dan geldende coronaregels. 

De gemeente komt vervolgens met een eindvoorstel waar de kerngroep 
dan nog een klap op kan geven. 

De kerngroep vindt dat het Kookboek in meerdere passages (o.a. ook al in 
de allereerste zin van het Voorwoord) blijk geeft van een te negatieve kijk 
op de wijk. Plannen om Beijum verder te verbeteren zijn prima,  maar dan 
niet gebaseerd op een  negatieve kijk wat de huidige situatie van de wijk 
betreft.”   

Stap 1:  Sterk raamwerk 

1.1.  de wijk kent al veel voorjaarsbloeiers; met name bomen en planten 
toevoegen die in het najaar bloeien/kleurig zijn; evenzo bloemenweiden 
die de biodiversiteit ten goede komen; wellicht werken met een vast, breed 
aanbod aan kansrijke beplanting waaruit bewoners  een keuze kunnen 
maken en daarmee meer herkenbaarheid aan hun heerd kunnen geven. 

1.2..  Er is een plan gemaakt voor de verdere ontwikkeling en het beheer 
van de Groene Long, maar daar bleek vervolgens geen geld voor te zijn.  
Daar moet aandacht voor zijn in de stedenbouwkundige visie. 

1.3.. Groenbeheer in een kwetsbaar punt in de wijk. Verwaarlozing van en 
kaalslag in groenvakken komt nog te veel voor. Gemeente en bewoners 
moeten per buurt proberen te komen tot een gezamenlijk groenbeleid en 
uitvoering daarvan die de uitstraling van het groen ten goede komen.  

In het Kookboek staat een bundelingsvoorstel van een aantal bij elkaar 
liggende  heerden in een buurteenheid.  Per buurteenheid zou een 
‘groentrekker’  aangesteld kunnen worden (iemand van de gemeente 
of een particulier, zo mogelijk een wijkbewoner) die op basis van een 
buurtgroenbudget aan de slag gaat met ook inzet van werk-/leertrajecten 
en van bewoners/vrijwilligers. 

1.4. aandacht is nodig voor ‘mens en hond’  levert nu te veel ergernis en 
overlast op; mogelijk kunnen uitlaatgebieden herkenbaarder gemaakt 
worden door betere bebording waardoor wie wil confrontaties met 
loslopende honden beter kan voorkomen. Hondenpoepoverlast is ook 
nog steeds een grote ergernis. Mogelijk kan het laten vervallen van de 
ruimplicht op bepaalde locaties (zoals eerder in de wijk ook het geval was) 
bijdragen aan minder overlast elders in de wijk.  

1.5. Het bomenplan moet ook een plek krijgen in de visie. 



1.6. busrouting: idee om de bus ook via het gezondheidscentrum te 
laten rijden is in het verleden al meermalen geopperd.  Kost veel geld en 
onderzoeken van het gezondheidscentrum gaven steeds aan dat er weinig 
behoefte aan een halte daar is (huisbezoek apotheek en arts, deeltaxi, nu 
ook heerdmobiel) 

1.7. meerdere zebra’s in de wijk behoeven verbetering. Dat heeft inmiddels 
de aandacht van de gemeente 

1.8. op veel voetgangersroutes vertoont de verharding veel oneffenheden 
en andere manco’s waar met  name veel minder goed ter been zijnde 
mensen hinder en gevaar van ervaren. 

1.9. De waterkwaliteit van met name de Zuidwending is slecht.  Een 
verbinding vanaf het eindpunt in plein west naar het Boterdiep zou voor 
de nodige circulatie kunnen zorgen zodat draadalg, blauwalg en botulisme 
minder kans krijgen. 

Stap 2: De basis op orde/ fijn wonen 

2.1.  De kerngroep is positief over de proef met de leidraad voor inrichting 
en beheer van de openbare ruimte, erfafscheidingen e.d.  op heerdniveau, 

2.2. In het verleden zijn op meerdere plekken langs de wijkring groene 
hekken geplaatst met klimopaanplant om rommelige achtererven enz. 
aan het zicht te onttrekken.  Op een aantal locaties heeft zich dat goed 
ontwikkeld, op andere zijn de klimops verdwenen of verwaarloosd. De 
gemeente moet herstel en beheer ter hand nemen. 

2.3. Wat het parkeren betreft: bij het ontwerp en de aanleg van de wijk 
is veel zorg besteed aan een goed samenspel tussen parkeren, spelen 
op straat enz. , met name op de heerden. Eeen paaar jaar geleden heeft 
de gemeente toegegeven aan de roep om meer parkeerplaatsen in dee 
openbare ruimte, dat heeft o.a. in de Fossemaheerd en de Grevingaheerd 
tot onveiligheid geleid.  Bewoners moet duidelijk gemaakt worden wat de 
normen van de gemeente zijn wat afsrand tussen woning en voldoende 
parkeergelegenheid betreft en dat voor wie wil ook parkeren op eigen erf 
een optie kan zijn. 

2.4. op een aantal heerden worden hoofdrijroutes middels borden 
aangegeven van waar alle huisnummers te vinden zijn 

2.5. op een aantal locaties in de wijk (o.a. waar huizen in hele of halve 
cirkel staan met de achtertuinen naar elkaar toe gericht) zouden pilots 
georganiseerd ,kunnen worden waarbij bewoners (een deel van) het 
binnenterrein samen inrichten en beheren, iets wat buurtnetwerken ten 
goede kan komen. 

22.6. Wat eventuele verdichting van Beijum betreft zijn het 
Innersdijkterrein en de locatie van het poortgebouw Wibenaneerd 
interessante opties 

Stap 3: Beijum verbinden 

3.1. De kerngroep is positief over de inzet om fietsroutes binnen, naar en 
vanaf de wijk te verbeteren.  

3.2. Wat  het idee voor een fietspad vanuit de Wibenaheerd Kardinge in 
betreft ziet de kerngroep problemen, vanwege  het vee dat daar loopt en 
de daarbij behorende hekken en wildroosters , vanwege de situering vlak 
langs achterkanten van woningen en vanwege het feit dat de betreffende 
route een druk gebruikte wandelroute is.  

3.3. Eerder stonden langs de wijkring wijkringborden zodat het voor 
iedereen duidelijk was dat de wijkring de hoofdroute in de wijk is van 
waar alle heerden ontsloten zijn. Die borden zijn enige jaren geleden door 
de gemeente zonder overleg weg gehaald. De kerngroep vindt dat ze 
herplaatst moeten worden. Nu zijn er meerdere punten waar vooral voor 
buitenstaanders niet duidelijk is wat het vervolg van de wijkhoofdroute is.  

3.4. Eerder kende wijk een prima net van richtingwijzers voor het 
fietsverkeer met de de routes naar het winkelcentrum en centrum oost 
en naar de wijken en dorpen rond de wijk. De gemeente heeft die borden 
allemaal weg gehaald en vervangen door een paar borden met alleen de 
aanduiding Kardinge en (stads)centrum. Dat betekent dolen en vragen 
voor veel mensen. De kerngroep vindt dat de vroegere voorziening terug 
moet komen.  

3.5. aan vernieuwing van de rode voorzieningenborden wordt inmiddels 
gewerkt 
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Stap 4: Vitale kernen: wijkhart Beijum, ontmoeten in Oost, 
Gezondheidscentrum e.o. en het winkelcentrum 

4.1. Stimuleer het gebruik van de Heerdmobiel 

4.2. Onderzoek de optie van een watertaxi van centrum Oost naar 
het winkelcentrum met eventueel ook bijvoorbeeld haltes Doornbos-/
Isebrandtsheerd  en Godeken-/Froukemaheerd. Zo’n watertaxi kan 
een ‘wijkopleukend’ effect hebben en is mogelijk in de vorm van een 
additioneel werkproject te realiseren. 

4.3. Ontmoeten in oost

4.3.1.pak de overlast van de bezorgscooters aan door de bezorgfunctie 
naar de achterkanten te brengen van de betreffende bedrijven;  

4.3.2.is de sporthal op arfzienbare termijn aan vervanging toe ?; zo ja, is 
dan een combinatie met detailhandel, wonen en sport denkbaar, eventueel 
middels gelaagde bouw ?  

4.3.3.de gemeente moet volop inzetten op behoud van bibliotheek en Aldi 
(of een vergelijkbare buurtsuper ?);  

4.3.4. voortvarende planontwikkeling en -uitvoering wat het  
Innersdijkterrein betreft is van groot belang voor de aanpak van ‘oost ‘. 

4.3.5. er ligt al langer een idee om op het plein units beschikbaar te 
krijgen voor mensen met plannen om een onderneming te starten, 

4.3.6. de sociale structuur op het plein moet versterkt worden; 
optie: ook bewoners inzetten met een aktiviteitenbudget en een 
vrijwilligersvergoeding 

4.3.7. voor het plein tegenover het Heerdenhoes wordt bijna altijd de 
naam ‘Plein oost’ gebezigd.  Een aantrekkeliker naam als onderdeeel van 
de aanpak van het plein is gewenst. ‘Het Heerdenplein” en ‘Melsemaplein’ 
zijn suggesties die in dat kader veelvuldig in de wijk worden genoemd.  Let 
wel: alle aanliggende panden houden gewoon hun adres: Ypemaheerd en 
Claremaheerd.  

4.4. Winkelcentrum west

4.4.1. Eerder  was er een veranda vanaf het plein naar de vijver, die is 
door de gemeente weg gehaald na overlastgevallen. Zoiets weer in ere 
herstellen 

4.4.2. De routing over het plein moet beter, 

4.4.3. De pinautomaat zit op een vervelende plek,  

4.4.5. de uitstraling langs de busbaan moet beter, 

5. Gezondheidscentrum e.o. 

5.1.  Idee om het gezondheidscentrum ook vanaf de achterkant 
toegankelijk te maken maakt het geheel kwetsbaarder voor overlast en 
vandalisme, 

6. Wijkhart Beijumerweg 

6.1. De kerngroep is sceptisch over het idee om de autoontsluiting naar 
het Trefpunt en de Boerderijum over de Jaltadaheerd te laten lopen. De 
kerngroep denkt dat het bertewr is om het profiel van het deel van de 
Beijumerweg tussen de Amkemaheerd en Zuidwolde door te trekken  

6.2. hoge prioriteit voor veel betere verlichting in het hele gebied (zie 
ook het effect wat dat op de veiligheidsbeleving van bkijvoorbeeld het 
Heerdenpad heeft gehad) 


