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EMMERMEER

Emmermeer is de eerste naoorlogse wijk van Emmen gelegen ten noorden van het centrum en is 
gebouwd in de periode 1947-1960. De wijk is bekend geworden om de experimenten die hier zijn ge-
daan met verschillende typen woningbouw (duplexwoningen en allerlei vormen van systeembouw). 
Aan de wijk als geheel lag geen eenduidig stedenbouwkundig plan ten grondslag; terreinen die al in 
eigendom van de gemeente waren werden bebouwd met woningen. Zo ontstond er een gevarieerde 
lappendeken van verschillende buurten. Landelijk bekende architecten als Berghoef, Groosman en 
Van Tijen werkten mee aan Emmermeer. Maar ook A.C. Nicolaï, J.J. Sterenberg en Th. Strikwerda lieten 
hier hun eerste sporen achter. 

In het kader van actualiseren van alle aanwezige bestemmingsplannen staat Emmermeer op de 
nominatie om geactualiseerd te worden.  Deze inventarisatie en analyse van de wijk vormt daarin een 
onderdeel.  
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VOORMALIGE PADEN EN KAVELGRENZEN OP TOPOGRAFISCHE KAART 2005

HHISTORISCHE ISTORISCHE 
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BEBOUWDE PERCELEN EN WOONBLOKKEN IN 1955
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BEBOUWDE PERCELEN EN WOONBLOKKEN IN 1955 OP TOPOGRAFISCHE KAART 2005
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< 100 m²

100 - 200 m²

> 200 m²

Emmermeer
Korrel

Overzicht

KORREL
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Beschrijving analyse

De kleine korrel is voornamelijk toegepast in het noordelijke gedeelte van de wijk. Dit is ook 
overeenkomstig met de voormalige gedachte om in dit gedeelte voornamelijk arbeiderswonin-
gen op te nemen. Deze woningen zijn grotendeels op grote schaal gerenoveerd. Vooral wo-
ningen aan de west- en aan de oostrand van Emmermeer-noord zijn bouwtechnisch verbeterd 
zodat ze aan de eisen van de tijd voldoen. Deze ingreep heeft voornamelijk in de jaren 80 en 90 
plaats gevonden. Ook in het zuidelijke gedeelte van de wijk komen kleine korrels grotendeels 
voor. Langs de belangrijkste toegangswegen van de wijk (de Odoornerweg en de Weerdinger-
straat) valt op dat alleen de Weerdingerstraat een invulling met kleine korrels heeft. Binnen de 
wijk zelf zijn de belangrijke ontsluitingswegen omhult met kleine korrelgrootte. 
De toepassing van de grote korrel wordt voornamelijk langs het meest zuidelijke gedeelte van 
de Weerdingerstraat, langs de Odoornerweg, langs de Haagjesweg en in het gebied rondom het 
industrieterrein van de Nijverheidsstraat. Langs de Weerdingerstraat zijn voornamelijk grote 
detailfuncties te ontdekken. Het noordelijke gedeelte van de Weerdingerstraat wordt ingevuld 
met grote fl ats. In en rondom de Haagjesweg is er een mix tussen fl ats en detail op grote schaal. 
Industrie aan en rondom de Nijverheidsstraat zorgt voor andere toepassing van deze korrel-
grootte. De middelgrote korrelgrootte  is geheel verspreid over de wijk toegepast. Grote aan-
tallen zijn in het zuidelijke gedeelte van de wijk te ontdekken, het industrieterrein rondom de 
Nijverheidsweg en de gerenoveerde compartimenten betreff ende Aireydorp.

LEGENDA KORRELGROOTTE

Beschrijving korrel

De stedenbouwkundige korrel beschrijft 
de verhoudingen tussen aanwezige massa 
rekening houdend met volume en onder-
linge afstanden. In de wijk is gekeken naar 
drie verschillende korrelgroottes. Uitgangs-
punt voor deze verdeling is het aanwezige 
bebouwde grondoppervlak van het hoofd-
gebouw.

De hiernaast staande legenda geeft een 
weergave van de verdeling. 

< 100 m²

100 - 200 m²

> 200 m²
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5 lagen

1 laag

1 laag met kap

2 lagen

2 lagen met kap

3 lagen

3 lagen met kap

4 lagen

5+

Emmermeer
Bebouwingshoogten

Overzicht

BEBOUWINGSHOOGTEN

AANALYSENALYSE 44



INVENTARISATIE EMMERMEERINVENTARISATIE EMMERMEER INVENTARISATIE EMMERMEER

16INVENTARISATIE EMMERMEER

Beschrijving analyse

Emmermeer is een wijk met geringe verschillende soorten hoogten.  De wijk wordt gedomi-
neerd door de aanwezigheid van bebouwing van maximaal 2 bouwlagen met kap. Vooral in het 
noordelijke gedeelte van de wijk zijn deze bouwhoogten aanwezig. Langs de Haagjesweg en de 
Middenhaag worden hogere bouwhoogten toegestaan. Het Masterplan Emmermeer staat deze 
“centrumbebouwing” ook toe. De bebouwing heeft in de vorm van enkele winkels en voorzie-
ningen een wijkfunctie. Langs het zuidelijke gedeelte van zowel de Odoornerweg als de Weer-
dingerstraat is enigzins afwijkende bebouwingshoogte ten opzichte van de rest van de wijk 
aanwezig. De directe relatie met de korte ligging van het centrum van Emmen zorgt voor de 
aanwezigheid van detailfuncties welke hierdoor afwijkend zijn. Overigens zijn ook deze bebou-
wingsvormen volledig passend binnen het Masterplan waar langs de Weerdingerstraat en de 
Odoornerweg afwijkende hoogten toegestaan zijn. Op sommige punten wordt zelfs bebouwing 
als accent voorgesteld. Dit kan door massa maar ook door hoogte. Op de volgende punten zou 
mogelijkerwijs het accent versterkt kunnen worden: hoek Weerdingerhaag met Weerdinger-
straat, hoek Meerstraat en Weerdingerstraat, hoek Warmeerweg met Weerdingerstraat en hoek 
Valtherzandweg met Odoornerweg. 

LEGENDA BEBOUWINGSHOOGTEN

Beschrijving bebouwingshoogten

In de analyse is gekeken naar de verschil-
lende aanwezige bebouwingshoogten in de 
wijk Emmermeer. 

De hiernaast staande legenda geeft een 
weergave van de aanwezige bebouwings-
hoogten. 
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Vlinderdak

Lessenaarsdak

Zadeldak

Plat dak

Emmermeer
Daken
Overzicht

DAKEN

AANALYSENALYSE 44



INVENTARISATIE EMMERMEERINVENTARISATIE EMMERMEER INVENTARISATIE EMMERMEER

18INVENTARISATIE EMMERMEER

Beschrijving analyse

De meest gehanteerde vorm  van mogelijke daken, namelijk het zadeldak, is ook ruimschoots in 
Emmermeer aanwezig. Voor de grondgebonden woningen is dit met name het geval. Uitzonde-
ring op de regel betreft de ontwikkeling van Aireydorp, in het noordelijke gedeelte van de wijk. 
De oude arbeiderswoningen met hun, fl auwe, zadeldak zijn door nieuwbouw vervangen. Daken 
van deze herontwikkeling zijn voornamelijk uitgevoerd met lessenaarsdaken en vlindersdaken.  
Voorzieningen en andere vormen van “centrumbebouwing” zoals genoemd in het Masterplan 
Emmermeer hebben nagenoeg allen een plat dak. Vormen van gestapeld wonen zijn daarnaast 
ook allen met een plat dak ontworpen.  Aanbevolen wordt om, in de trend van herontwikkeling 
van (woning)bouw net zoals aan de Frielingstraat en de Langestraat, variatie in daksoorten toe 
te passen om zo tot een goede afwisseling in kapsoorten te kunnen komen.

LEGENDA DAKEN

Beschrijving daken

In de analyse is gekeken naar welke soort 
daken in de wijk Emmermeer aanwezig zijn. 

De hiernaast staande legenda geeft een 
weergave van de aanwezige vormen weer. 

Vlinderdak

Lessenaarsdak

Zadeldak

Plat dak
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School
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School

School
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Voorzieningen

Wonen (grondgebonden)

Wonen (gestapeld)

Centrum bebouwing

Emmermeer
Func es

Func es uit Masterplan

FUNCTIES
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Beschrijving analyse

In de stadswijk zijn de uitgangspunten van wederopbouw goed zichtbaar. Op een grote schaal 
zijn sociale woningen in een hoog tempo gerealiseerd. Ook de invloed van het Rijk was hierin 
voelbaar. Deze stelde bepaalde standaardisatie en ruimtenormen vast. Ook aantallen werden 
door het Rijk vastgesteld. In Emmen is getracht deze ontwikkeling op te vangen in comparti-
menten wat terug te vinden is in woningtypes en buurten.  Langs de Weerdingerstraat is cen-
trum bebouwing, gezien de ligging t.o.v. het centrum, een logische invulling. De centrumbebou-
wing in het hart van de wijk heeft een wijkverzorgende werking. Langs de Odoornerweg zien 
we de mogelijkheid voor gestapeld wonen. Door deze functie zijn de randen van de wijk zicht-
baar, echter worden deze vanuit de wijk zelf niet goed ervaren. Samen met de infrastructuur 
zorgt dit ervoor dat de oriëntatie in de wijk niet optimaal is.  Zoals onder andere beschreven in 
de bebouwingshoogten kan er meer de nadruk gelegd worden op accenten op kruispunten met 
de belangrijkste toegangs- en ontsluitingswegen. Dit geldt ook voor de Weerdingerstraat.

LEGENDA FUNCTIES GLOBAAL UIT MASTERPLAN

Beschrijving functies

In de analyse is gekeken naar de verschil-
lende functies in de wijk Emmermeer. 

Er is gekozen voor een globale weergave van 
de functies uit het Masterplan en een gede-
tailleerde weergave van de functies uit het 
werkveld.

De hiernaast staande legenda geeft een glo-
bale weergave van de aanwezige functies uit 
het Masterplan. 

Voorzieningen

Wonen (grondgebonden)

Wonen (gestapeld)

Centrum bebouwing
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Beschrijving analyse

Emmermeer kent vele detailfuncties in en rondom het zuiden van de wijk. Gezien de ligging is 
dit ook voor de hand liggend. Opvallend aan de gedetailleerde functiekaart is het hoge aantal 
kappers in de wijk. Daarnaast zijn er ook veel beroepen aan huis aanwezig. De hoek rondom de 
Nijverheidsstraat heeft een mix tussen detailfuncties en bedrijvigheid. 

Beschrijving functies

In de analyse is gekeken naar de verschil-
lende functies in de wijk Emmermeer. 

Er is gekozen voor een globale weergave van 
de functies uit het Masterplan en een gede-
tailleerde weergave van de functies uit het 
werkveld.
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Bijgebouw

Achterkanten

Voorkanten

Emmermeer
Voor- achterkanten + bijgebouwen

Overzicht

VOOR- ACHTERKANTEN + BIJGEBOUWEN

AANALYSENALYSE 44



INVENTARISATIE EMMERMEERINVENTARISATIE EMMERMEER INVENTARISATIE EMMERMEER

24INVENTARISATIE EMMERMEER

Beschrijving analyse

In de wijk zijn voornamelijk voorkanten aanwezig. Met voorkanten wordt het volgende be-
doeld: indien de voorgevel (meestal gevel met voordeur) van een bebouwingsvorm een naar de 
straat georiënteerde zijde heeft wordt over voorkanten gesproken. Bij achterkanten is dit prin-
cipe net andersom.  Aan de Weden, Wollegras, Dopheide en Lavendelheide is hier sprake van.  

LEGENDA VOOR- ACHTERKANTEN + BIJGEBOUWEN

Beschrijving voor- achterkanten + bijgebou-
wen

In de analyse is gekeken naar de aanwezige 
voor- achterkanten + bijgebouwen in de 
wijk Emmermeer. 

De hiernaast staande legenda geeft een glo-
bale weergave van de structuur in de wijk.

Bijgebouw

Achterkanten

Voorkanten
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Nog te ontwikkelen loca es

Projecten in voorbereiding / lopend

Projecten opgeleverd

Emmermeer
Fysieke ingrepen (feb ‘09)

Overzicht

FYSIEKE INGREPEN
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Beschrijving analyse

De kaart op de vorige pagina geeft een globale weergave van de fysieke ingrepen in de wijk Em-
mermeer. Dit is een wijkprogramma voor de periode van 2009 - 2014 en is het resultaat van een 
grootschalige inzet van betrokken organisaties (gemeente Emmen, wooncorporaties Lefi er en 
Domesta, Wijkvereniging en Huurdersvereniging), professionals en bewoners uit de wijk. 
De kaart geeft duidelijk aan dat het noorden van de wijk grootschalige gerenoveerd is en een 
behoorlijke kwaliteitsimpuls hierdoor heeft gekregen. Grootschalige projecten die al gereali-
seerd zijn onder andere: Sloop en nieuwbouw Valtherbosrand, nieuwbouw Meerstede, renova-
tie MuWi - Clarissebuurt, sloop en nieuwbouw Aan de Bosrand etc.
Een aantal op de nominatie staande of in voorbereidende projecten wordt vanwege de slechte 
economie op een later moment in de tijd opgepakt of zijn voorlopig geannuleerd. 

LEGENDA FYSIEKE INGREPEN 

Beschrijving fysieke ingrepen

In de analyse is gekeken naar de aanwezige 
fysieke ingrepen in de wijk Emmermeer. 

De hiernaast staande legenda geeft een 
globale weergave van de ontwikkeling in de 
wijk.

Nog te ontwikkelen loca es

Projecten in voorbereiding / lopend

Projecten opgeleverd
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Beschrijving analyse

Emmermeer staat bekend als de “charmante lappendeken” wat verwijst naar het ontbreken van 
een duidelijke stedenbouwkundige structuur. Binnen de wijk zijn compartimenten door ver-
schillende architecten ontwikkeld na de komst van de eerste stedenbouwkundige in dienst van 
de Gemeente Emmen. Deze stelde de architecten in staat om in een experimentele sfeer de vlak-
ken in te vullen. De kaart laat zien op welke manier, net noorden van, Emmermeer is ontstaan. 
Het gevaar bij ontwikkeling van grote structuren schuilt in het ontbreken van samenhang. In 
de wijk is hier echter totaal geen sprake van. Door de afwisselende invulling van de comparti-
menten wordt er een prettig beleving van de wijk gecreëerd. Herontwikkelingen in het noorden 
van de wijk, Aireydorp, heeft ervoor gezorgd dat de “rotte” plekken verwijderd zijn. In plaats 
hiervoor is een vooruitstrevend programma aan de wijk toegevoegd welke, compleet in de sfeer 
van Emmen Open Groene stad, een geslaagde interactie maakt tussen de wijk en de aanwezige 
omringende bebossing.

LEGENDA ORIGINELE PROJECTEN

Beschrijving originele projecten

In de analyse is gekeken naar de aanwezige 
originele projecten in de wijk Emmermeer. 

De hiernaast staande legenda geeft een 
globale weergave van de ontwikkeling in de 
wijk.
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Beschrijving analyse

De oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet van Emmermeer, de bloksgewijze invulling van 
deelprojecten met de oude paden- en kavelstructuur als basis, wordt door het openbaar groen 
versterkt. Langs historische wegen en enkele voormalige kavelgrenzen staan bomenrijen in 
gras. Deze zorgen voor een monumentaal groen beeld. Daarnaast staan er, vaak kortere maar 
soms wel monumentale, bomenrijen langs wegen die voorheen kavelgrenzen waren. Van de 
drie noord – zuid gerichte ‘lanen’ krijgen vooral de Nijkampenweg en de Warmeerweg richting 
het Valtherbos een steeds breder profi el. De Meerstraat loopt niet door tot het Valtherbos en 
stopt op de Beenstraat. De Warmeerweg is de enige van de drie wegen die begeleid wordt door 
bomen van één soort, te weten de berk. Langs de Nijkampenweg en Meerstraat staan meerdere 
soorten bomen. Langs de Nijkampenweg betreft het alleen bomen van de 1e grootte. Dat geldt 
niet voor de Meerstraat. Hier wordt alleen het traject vanaf de Weerdingerstraat tot de Haag-
jesweg begeleid door bomen van de 1e grootte. Ten noorden van de Haagjesweg staan bomen 
van de 2e grootte. Daarnaast zijn ten zuiden van de Haagjesweg bomenrijen deels ingesloten in 
het privégroen en gedeeltelijk gekapt.  De groene veldjes van enig formaat liggen vrij verspreid 
over de wijk, maar veelal in de buurt van (oorspronkelijke) voorzieningen als scholen en buurt-
centra. Deze zijn dan ook meestal ingericht als speelveld. Het grootste groenvlak in de wijk is 
ingericht als wijkparkje. Dit parkje is in 2004 heringericht. Sommige groenvlakken zijn nadruk-
kelijk onderdeel van het ontwerp van het ‘compartiment’ c.q. project.

LEGENDA GROEN

Beschrijving groen

In de analyse is gekeken naar het aanwezige 
groen in de wijk Emmermeer. 

De hiernaast staande legenda geeft een 
globale weergave van de groenstructuur in 
de wijk.

Deze weergave is een verkorte samenvat-
ting van de inventarisatie en analyse van het 
landschap en de groenstructuur in het kader 
van de actualisering van bestemmingsplan 
Emmermeer en is in opdracht van de ge-
meente Emmen verricht door Mw Drs Ing 
L.M. Scholtens van H H v B, Adviesbureau 
voor tuin- en landschapsinrichting te Brun-
tinge.
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Beschrijving analyse

In tegenstelling tot de waterrijke historie kent de wijk Emmermeer maar in zeer beperkte zin 
waterpartijen. Eigenlijk is er slecht sprake van één grote waterpartij, te weten ten noorden van 
de Valtherlaan. De waterpartij die op kaarten wordt getekend tussen de Van Coevordenstraat 
en de begraafplaats staat (een gedeelte van het jaar) droog en oogt dan ook meer als een kuil.
Het wijkparkje bij het winkelcentrum kende in het verleden twee waterpartijen. In de begintijd 
werd ’s zomers gezwommen en in de winter geschaatst op deze vijvers. Nadat het wijkparkje in 
de loop der tijd in verval was geraakt is het in 2004 heringericht. In plaats van twee kwam er één 
vijver in het park. Het lag in de bedoeling dat het hemelwater rond het park door ontkoppeling 
richting het park en de vijver zou lopen. Door een langzaam oplopende oever zou extra water 
kunnen worden opgevangen. Spijtig genoeg is geen sprake van een fl auwe oever, is de vijver nu 
al aan slijtage onderhevig en staat het half vol.
 

LEGENDA WATER

Beschrijving water

In de analyse is gekeken naar het aanwezige 
water in de wijk Emmermeer. 

De hiernaast staande legenda geeft een 
globale weergave van de waterstructuur in 
de wijk.

Deze weergave is een verkorte samenvat-
ting van de inventarisatie en analyse van het 
landschap en de groenstructuur in het kader 
van de actualisering van bestemmingsplan 
Emmermeer en is in opdracht van de ge-
meente Emmen verricht door Mw Drs Ing 
L.M. Scholtens van H H v B, Adviesbureau 
voor tuin- en landschapsinrichting te Brun-
tinge.

Water
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Beschrijving analyse

Voor heel Emmen gelden de parkeernormen die vastgelegd zijn in de Parkeernota, die in 2010 
wordt vastgesteld. Deze komen overeen met de CROW-richtlijnen.

In Emmermeer wordt hoofdzakelijk op straat geparkeerd. De parkeerdruk is normaal, met 
uitzondering van het zuidelijke deel. Daar parkeren ook veel mensen met een centrumbestem-
ming. Er heeft omstreeks 2002 met de bewoners al eens een discussie over vergunningparkeren 
plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan is hier toen niet voor gekozen, maar ingeval van een 
nog hogere parkeerdruk in de toekomst blijft deze optie wel in beeld.

LEGENDA PARKEREN

Beschrijving parkeren

In de analyse is gekeken naar de parkeerge-
legenheden in de wijk Emmermeer. 

De hiernaast staande legenda geeft een glo-
bale weergave van de structuur in de wijk.

Parkeren
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Beschrijving analyse

De afstanden binnen de wijk zijn relatief klein en goed per fi ets te overbruggen. Er zijn aparte 
fi etspaden langs de Odoornerweg en Weerdingerstraat (in combinatie met parallelwegen). De 
hiervoor genoemde wijkontsluitingswegen hebben aparte fi etstroken. Op de andere wegen 
in de wijk is gemengd verkeer. De provincie heeft een netwerk van hoofdfi etsroutes bepaald. 
Dit zijn fi etsverbindingen die de belangrijkste woon-werkkernen onderling verbinden. In prin-
cipe zijn dit de routes met potentieel veel woon-werk en woon-schoolverkeer. Deze routes zijn 
ook van recreatief belang als uitvalroutes naar de recreatiegebieden. In Emmermeer maken de 
‘randwegen’ én de Warmeerweg deel uit van dit netwerk.

LEGENDA LANGZAAM VERKEER

Beschrijving langzaam verkeer

In de analyse is gekeken naar langzaam ver-
keer  in de wijk Emmermeer. 

De hiernaast staande legenda geeft een glo-
bale weergave van de structuur in de wijk.
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Beschrijving analyse

De gemeente Emmen ondersteunt de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. Alle wegen zijn 
gecategoriseerd met als doel om een optimale afstemming te krijgen tussen de functie van de 
weg, de vormgeving en het gebruik door de weggebruiker. Er zijn drie categorieën, te weten  
stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Hieraan zijn maximum snelhe-
den gekoppeld. Buiten de bebouwde kom bedragen die resp. 120/100, 80 en 60 km/u; binnen 
de kom gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen, met resp. 50 en 30 km/u. In Emmer-
meer geldt 30 km/u, met uitzondering van de ‘randwegen’ Odoornerweg en Weerdingerstraat, 
en de wijkontsluitingswegen waar 50 km/u geldt. 

Via met name de Weerdingerstraat en de Frieslandroute is de wijk verbonden met het hoofdwe-
gennet N34/A37. De Hondsrugweg vormt een belangrijke verbinding met de rest van Emmen. 
In mindere mate geldt dat voor de Boslaan; in een studie over de bereikbaarheid van Emmen 
centrum wordt deze namelijk onttrokken aan de zogenoemde centrumruit. Een mogelijke an-
dere belangrijke wijziging in de verkeersstructuur is de voorgenomen opheffi  ng van de aanslui-
ting van de Odoornerweg op de N34. In de toekomst krijgt verkeer van en naar  Groningen via 
de Frieslandroute een aansluiting op de N34.

LEGENDA WEGEN

Beschrijving wegen

In de analyse is gekeken aanwezige wegen-
structuur in de wijk Emmermeer. 

De hiernaast staande legenda geeft een glo-
bale weergave van de structuur in de wijk.
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Openbaar vervoer

Het busvervoer in Drenthe valt onder verantwoordelijkheid van het OV-bureau Groningen-
Drenthe, en wordt momenteel (minimaal tot 2016, mogelijk tot 2018) verzorgd door QBuzz. 
Buslijnen die Emmermeer aandoen, rijden over de Odoornerweg en de Weerdingerstraat aan de 
randen van de wijk en via de Nijkampenweg.

Buiten de bereikbaarheidsperiode van de reguliere lijnen kunnen reizigers gebruik maken van 
het vraagafhankelijke collectieve (taxi-)vervoer.

De dichtstbijzijnde treinstation is het hoofdstation Emmen, het eindpunt van de lijn naar Zwol-
le. Het station ligt juist ten zuidoosten van Emmermeer, op een hemelsbrede afstand van circa 
1000 ten opzichte van het zwaartepunt van de wijk. 


