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AHN kaart



DEEL 1: INVENTARISATIE EN ANALYSE
1. Aard- en bodemkundige ondergrond
1.1 Hoogteligging
Emmermeer en het centrum en omgeving liggen
op de Hondsrug of beter; aan het begin van
twee uitlopers van de Hondsrug. De AHN-kaart
geeft de twee hoog gelegen ruggen goed weer.
Het macroreliëf van de westelijke rug is niet
alleen aardkundig van aard (opstuwen ijstongen
in voorlaatste ijstijd), maar is mede ontstaan
door menselijk ingrijpen. Hier liggen namelijk
de Emmer- en Schimmer es en de Noordbarger
es. Essen zijn ontstaan doordat boeren vanaf
de 9e eeuw hun akkerland uitbreidden door de
omringende bossen te kappen en afzonderlijke
akkertjes aaneen te laten sluiten tot één geheel,
de es of escomplex. De es lag vlak bij het dorp.
Door het, soms eeuwenlang, opwerpen van mest
is de karakteristieke bolling van de es ontstaan.
De bouwlanden werden bemest met schapenmest
en, vooral vanaf de 2e helft van de17e eeuw, mest
vermengd met heideplaggen verkregen uit de
zogenaamde potstal.
Essen zijn over het algemeen boomloos, arm
aan wegen c.q. sloten en onbebouwd. Langs
de randen van de es zijn houtwallen, bosjes en
struwelen aangelegd als wild- en windkering
en/of hakhout. In visueel opzicht zijn het
dus open gebieden waardoor de aanwezige
hoogteverschillen goed zichtbaar zijn. (zie ook
hoofdstuk 3). Vooral op de Emmer- en Schimmer
es is het macroreliëf zeer goed waarneembaar.
In het lager gelegen gebied tussen beide ruggen
lagen voorheen twee meren, het Emmer Meer,
waar nu een deel van de stadswijk Emmermeer
ligt en het Barger Meer op de plaats van
het noordelijk deel van het industrieterrein

Bargermeer.
Ten noorden van de stadswijk Emmermeer ligt
het lager gelegen brongebied c.q. de bovenloop
van de Sleenerstroom.
Op de Schimmer es, ten zuidwesten van
het woonwagencentrum De Ark, liggen 2
kuilen in het reliëf (zie kaders detail kaart.
Hiervan is 1 zelfs goed te zien is op de minder
gedetaillerde AHN kaart op pagina 4. Hoewel
niet op de bodemkaart weergegeven, zijn het
waarschijnlijk dobben, drinkputten voor het vee.
Daarnaast laat de gedetaileerde AHN kaart
zien dat in het huidige reliëf verschillende
langgerekte ruggetjes te vinden zijn. Wanneer
de kadastrale kaart van 1832 over de AHN
kaart met het huidige reliëf wordt gelegd, dan
blijken deze ruggetjes opvallend vaak overeen
te komen met de kopse kanten van lange
percelen (zie rode pijltjes op de detailkaart).
Deze ruggetjes zijn zogenaamde
wendakkerruggetjes, die zijn ontstaan door
de keerploeg die vanaf de Middeleeuwen
werd gebruikt. Percelen die dwars op het
kavelpatroon en dus dwars op de ploegrichting
stonden, werden gebruikt om de ploeg te
keren. Hierdoor werd grond opgeworpen en zo
ontstonden verhogingen in het maaiveld. De
wendakkerruggetjes laten in feite het ‘skelet’
van het ontginningspatroon op de es zien.
Bijzonder is dat ondanks de grootscheepse
ruilverkaveling halverwege de 20e eeuw, de
wendakkers op de Emmer- en Schimmer es
nog zo goed zichtbaar zijn.

AHN-kaarten gedetailleerd (Bron: Emmen in het perspectief van de es)



Bodemkaart



1.2 Bodem
De esgronden zijn duidelijk herkenbaar op
de bodemkaart (donkerbruin op de kaart).
Afhankelijk van de dikte van het humushoudende
bovendek kent de bodemkaart verschillende
‘esgronden’. Gronden met een meer dan
50cm dik humushoudend dek, de zogenaamde
enkeerdgronden, zijn in de gemeente Emmen niet
aanwezig. De esgronden in de Gemeente Emmen
kennen een matig dik humushoudend dek tussen
de 30 – 50cm. De Emmer- en Schimmer es, de
Noordbarger es, de Weerdinger essen en de
kampontginning tussen Emmen en Weerdinge
bestaan uit zogenaamde loopodzolgronden (code
cY op de bodemkaart) waar de mens mest e.d.
heeft opgebracht op een mineralogische rijke
zandgrond, en kamppodzolgronden (code cHd),
die is ontstaan in arm moedermateriaal. Bijzonder
detail is de aanwezigheid van een dobbe (of
pingoruïne) op de Noordbarger es die tot op de
dag van vandaag nog aanwezig is als ven.
Op de ruggen liggen keileemlagen dicht (rode
puntjes op de kaart en toevoeging …x aan de
code) tot zeer dicht (rood/bruin gearceerde
gebieden bij Weerdinge en KX aan het eind van
de code) aan het oppervlak.
De cursief gedrukte toevoeging m…. voor
de code geeft de aanwezigheid van grote
hoeveelheid stenen aan en nabij het oppervlak
weer. Vooral gebieden waar dergelijke grote
stenen aanwezig waren zijn in een ver verleden
door de Trechterbekers gekozen om hunebedden
te bouwen. Bij het de Emmer- en Schimmer es, in
het Valtherbos en Emmerdennen zijn nog steeds
hunebedden te vinden.
Vermeldenswaard zijn de stuifzandgebieden (geel
op de bodemkaart). Stuifzandgebieden zijn veelal
ontstaan door de mens. Reden hiervoor was

intensivering van de agrarische bedrijfsvoering
als gevolg van een toenemende vraag. Werd
in het begin van de 17e eeuw nog gekozen
voor uitbreiding van het areaal bouwland,
vanaf 1654 was dit niet meer het geval. Omdat
de belastingdruk op grondbezit sterk steeg,
werd vooral voor intensivering gekozen. Voor
de intensivering was ook een verbetering van
de bemesting nodig. Vanaf de 2e helft van
17e eeuw nam dan ook de plaggenbemesting
(heideplaggen vermengd met mest) sterk toe
en werd het bezit van schapen sterk uitgebreid.
Om voldoende mest te verkrijgen voor de es
was een areaal heide nodig in een verhouding
1 : 7 tot 1 : 10. Dit betekent dat voor 1 hectare
es 7 a 10 hectare heide noodzakelijk was voor
plaggen en beweiding van de schapen. Op
sommige plaatsen leidde het plaggen en de
overbeweiding met schapen tot het ontstaan
van stuifzanden.
De horizontale pijlen in het huidige Valtherbos
en Noordbargerbos geven aan dat de
gronden hier vergraven zijn. Waarschijnlijk
heeft dit plaatsgevonden in de periode van
de heideontginningen (jaren ’30 – ’40 vorige
eeuw), de periode waarin Staatsbosbeheer hier
het bos heeft aangelegd.
De beekdal- (groen op de kaart) en moerige
gronden (paars) van de Sleenerstroom liggen
in het noorden en westen van het gebied. Zie
hiervoor Bijlage 7 West en Sleenerstroom. Het
lager gelegen beekdal van de Sleenerstroom
is in het veld het meest herkenbaar wanneer
vanuit Emmen over de Odoornerweg richting
Klijndijk wordt gereden. Hier duikt men letterlijk
het dal in.



Ondiepe slecht doorlatende lagen



Bron: Hunze en Aa’s en/of Velt en Vecht

1.3 Ondiepe slecht doorlatende lagen
De keileemlagen dicht aan het oppervlak,
zoals weergegeven op de bodemkaart,
zorgen voor ondiepe slecht doorlatende
lagen. Keileem, de grondmorene van de
ijstongen uit voorlaatste ijstijd (ca. 360.000
– 250.000 v Chr.), werkt remmend op de
waterbeweging en kan leiden tot zogenaamde
‘valse’ grondwaterspiegels. In het veld is dit
herkenbaar door de aanwezigheid van natte
plekken c.q. natte gebiedjes op plaatsen
waar dat op basis van de hoge ligging niet te
verwachten is.
De kaart geeft goed het verschil weer tussen
de beide ruggen (met keileem) en het lager
gelegen tussengebied (zonder keileem) ten
noorden van de stad. De stad zelf is niet
gekarteerd.



Kwel en infiltratie
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1.4 Kwel en infiltratie
In vrijwel het gehele gebied is sprake van
afwisselend infiltratie en intermediaire zones.
Op slechts een paar plaatsen is sprake van
kwel. Dit is met name het geval in het gebied
waar het Noorder Dierenpark ligt en op enkele
plaatsen langs het Oranjekanaal.
Het peil van het Oranjekanaal is een stuk
hoger, bij de Noordbarger es bijvoorbeeld ca.
3,2m hoger, dan het grondwater in de directe
omgeving. Het kanaalpeil wordt dan ook door
middel van opmaling gehandhaafd. Zou deze
opmaling worden gestaakt dan zou het peil
ongeveer 4 cm a 5cm per dag zakken door
infiltratie naar het grondwater (Bron: Grontmij;
Geohydrologisch Onderzoek Dierenpark en
Theater).

Bron: Hunze en Aa’s en/of Velt en Vecht
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Komvormige laagten
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1.5 Komvormige laagten
In het gebied waar voorheen het Emmer Meer
heeft gelegen, ligt een komvormige laagte. Dit
ondanks dat bij de aanleg van de woonwijk
Emmermeer zand is opgebracht.
Ook bij de Sleenerstroom is sprake van
een komvormige laagte. Het is vooral
het macroreliëf tussen de hoger gelegen
zand(es)gronden en het lager gelegen
beekdal dat goed waarneembaar is in het
veld. De komvormige laagte maakt in visueel
opzicht deel uit van de beekdalgronden.
Tenslotte ligt bij het oude stuifzandgebiedje,
Valtherzand, een komvormige laagte.

Bron: Hunze en Aa’s en/of Velt en Vecht
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Bron: Archeologisch Bureauonderzoek Emmen
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Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW);
Emmermeer en centrum Emmen

2. Archeologische waarden.
De Hondsrug kent een lange
bewoningsgeschiedenis waarvan de
hunebedden en grafheuvels bij in de omgeving
van Emmen en Weerdinge nog zichtbare
restanten zijn (zie kaart). De aanwezigheid
van stenen (zie ook m…. voor de codes op
de bodemkaart) verklaart mede waarom
hunebedbouwers, trechterbekers genoemd,
zich vanaf ca. 3500 v. Chr. vestigden op de
Hondsrug. De 52 overgebleven hunebedden
op de Hondsrug flankeren ook een belangrijke
prehistorische noord – zuid route.
Oorspronkelijk bestond deze noord – zuid route
uit zandpaden of karrensporen. Sommige van
deze zandpaden zijn in de loop der eeuwen
verhard en bleven doorgaande routes. Anno
2005 is één van deze routes verworden tot de
Odoornerweg.
Bij zowel Emmen als Weerdinge zijn ook veel
archeologische vondsten gedaan en de IKAW
kaart geeft dan ook een hoge verwachting aan.

Bron: Provincie Drenthe

Hunebedden (rode sterren) en grafheuvels
(blauwe sterren) in de gemeente Emmen
15

16

3. Ontginningspatronen in historisch perspectief
3.1 Algemeen
Het gebied is een duidelijke representant van het
esdorpenlandschap. Het is ontstaan vanaf de 9e
eeuw toen boeren zich voor het eerst min of meer
permanent op één plek vestigden. Het is een
agrarisch landschap. De nederzettingen, ook wel
esdorpen genoemd, liggen over het algemeen op
de overgang van het lager gelegen beekdal en
de hoger gelegen gronden. Van het dorp liepen
wegen naar de es, de velden en omringende
dorpen. Hierdoor ontstond een spinnenwebachtig
wegenpatroon met het dorp als centrum in de
‘web’.
Bij de dorpen lagen de escomplexen, de
akkerbouwlanden.
De beekdalen werden ingericht als hooi- en
weilanden met, op de hoger gelegen delen,
houtwallen als veekering.
De woeste gronden, te weten de heide, het veen
en het bos waren in gebruik als weidegronden
voor de schapen en leverenden hout, plaggen
en/of brandstof.

De groei van de dorpen zorgde ervoor dat er
in de loop van de Middeleeuwen een vorm van
bestuur ontstond, de boermarkes genoemd.
De boermarke regelde o.a. het gebruik van
de ongecultiveerde gronden buiten de es.
Rond 1850 kende dit gebied drie markes, de
marke van Weerdinge, de marke van Emmen
en Westenesch en de Marke van Noord- en
Zuidbarge (zie ook kaart pagina 18).
Belangrijk is de markewet van 1886 die officieel
verandering bracht in het oude markesysteem
van gemeenschappelijk bezit. De wet gebood
dat de ongescheiden marke verdeeld moest
worden. Overigens waren al veel gebieden
al eerder verdeeld. In de loop van de 19e
eeuw zijn dan ook alle markegronden onder
de markegenoten verdeeld en/of verkocht.
Dit betekende ook dat de uitgestrekte venen
en heidevelden werden verdeeld, verpacht of
verkocht.

Zicht op de Emmer- en Schimmer es vanaf de Odoornerweg
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Markeverdeling rond 1850

Bron: Archeologisch Bureau onderzoek Emmen
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Eind 19e eeuw komen mede door het opzeggen
van de boermarkes dan ook de grootschalige
heideontginningen op gang. Door het opheffen
van de marke werden grote veranderingen in de
agrarische bedrijfsvoering mogelijk. Daarnaast
speelde de invoering kunstmest vanaf 1890,
de uitvinding prikkeldraad (geen houtwallen als
veekering meer nodig), wolwaardevermindering
en bevolkingsgroei een rol. Niet alleen werd
zo het areaal bouwland uitgebreid, ook zijn
veel heidevelden aan het begin van de 20e
eeuw met bos ingeplant. Een groot deel van
de inplant was dennenbos ten behoeve van de
mijnbouw in Limburg (onderstutting gangen). De
rationele, blokvormige, padenstructuur van deze
ontginningen is tot op de dag van vandaag nog
goed herkenbaar. Met uitzondering van die delen
die al eerder in verband met verstuivingen waren

ingeplant, is het Valtherbos en Noordbargerbos
en in mindere mate Emmerdennen (meer
stuifzandbos) een dergelijke veldontginning.
Specifiek voor de Gemeente Emmen is dat
relatief veel veldgronden eerst zijn ontgonnen
tot landbouwgrond om vervolgens, na WOII,
door stadsuitbreidingen te zijn veranderd
in woonwijken. Wijken als Emmermeer,
Emmerschans, Emmerhout, delen van
Angelslo en Barger-Oosterveld zijn gebouwd
op dergelijke jonge veldontginningsgronden.
Op dit moment zijn nog slechts enkele
veldontginningen in agrarisch gebruik, en dan
vooral als bouwland. In dit gebied is het areaal
bouwland recentelijk afgenomen door de
aanplant van bos (ten noorden Sluisvierweg en
ten westen reeweg).

Huidige Emmer veld ten westen van de Odoornerweg
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1850

20

3.2 Periode Middeleeuwen – 1850
Rond het esdorpen Emmen, Westenesch,
Noordbarge en Weerdinge is vanaf de
Middeleeuwen tot 1850 weinig veranderd in de
landschappelijke samenhang tussen het dorp,
de es, het beekdal en het (heide)veld. Wel
ontstonden er in de loop der tijd kleinschalige
ontginningen van de woeste gronden
c.q. heidevelden. Dergelijke kleinschalige
‘kampontginningen’ bestonden uit één of enkele
boerderijen met akkertjes en waren beperkt in
omvang.
Wanneer deze kampontginningen zijn ontstaan
is onbekend. Zeker is dat de meeste al in
1830 bestonden. De kadastrale kaarten van
ca. 1830 laten namelijk de karakteristieke
smalle strokenverkaveling, ontstaan na de
introductie van de keerploeg in de loop van de
Middeleeuwen. Omdat de keerploeg zwaar was
en daarmee lastig was te draaien ontstonden

zo langgerekte smalle verkaveling. Dit in
tegenstelling tot de vierkante en rechthoekige
akkers uit eerdere periodes.
De kampontginningen bestonden evenals de
essen uit dusdanige kleine smalle perceeltjes
dat deze door de cartografen moeilijk in kaart
konden worden gebracht. Reden waarom
de kampontginningen en de essen op de
topografische kaarten meestal als één geheel
worden weergegeven (zie witte vlakken op de
kaart van 1910). De verkavelingstructuur is dus
alleen op kadastrale kaarten te zien.
Zowel het Emmer als Barger Meer wordt
weergegeven op de kaart van 1850. In
tegenstelling tot oudere kaarten (zie detail
Hottinger atlas 1773 -1794) wordt het Emmer
meer niet meer als waterplas weergegeven.

Hottingeratlas 1773 - 1794; Het Emmer meer weergegeven op de kaart
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ca. 1910
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Detail kaart 1910; ontginningstructuur laag gelegen
gebied van Emmermeer ; smalle strookverkaveling
en land veelal in gebruik als hooi- en/of weiland.

Kampontginning, Haagsche Nieuwekamp
genoemd. Zie ook kadastrale kaart

3.3 Periode 1850 – 1910
Met het graven van het Oranjekanaal (in 1858 tot
Oranjedorp gereed) zijn zowel het Emmer- als het
Bargermeer verdwenen. Nadat beide meren waren
leeggelopen zijn beide gebieden ingericht als
landbouwgrond.
Het verkavelingpatroon en landgebruik van
deze laag gelegen delen lijkt op dat van de
beekdalgronden. Karakteristiek zijn de smalle
stroken percelen die worden begrensd door sloten,
hagen, bomenrijen en/of houtwallen. Vergelijkbaar
met beekdalgronden waren deze gronden in
gebruik als hooi- en weilanden.
Op de wat hoger gelegen delen ten noorden
van de Haagjesweg (in huidige Emmermeer)
lag al voor het droogvallen van het meer de
kampontginning Haagsche Nieuwe Kamp (zie ook
kaart 1850).
Naast het grote stuifzandgebied, het Emmerzand
dat al deels met bos was beplant, lagen er
ook nog twee kleinere, sterk geaccidenteerde
stuifzandgebiedjes in het Emmer Veld, te weten
één ten noorden van Emmermeer, op de kaart van
1910 Valtherzand genoemd en één ten westen
van de es. Ter voorkoming van het stuiven waren
beide gebiedjes met houtwallen beplant. Het
gebiedje bij de es is een voorloper van het huidige
Landschapsbos. Overigens waren ook andere
delen van het Emmer Veld vrij geaccidenteerd met
her en der vennetjes c.q. natte plekken. In de jaren
twintig van de vorige eeuw is, oorspronkelijk in het
kader van de werkverschaffing, begonnen met de
aanleg van het Valtherbos.

Dunne lijn met
puntjes; bomenrij
en/of hagen

Dikke donkergroene lijn;
houtwal

Huidige
Meerstraat

Odoornerweg

Kadastrale kaart ca. 1830
met smalle strookverkaveling Haagsche Nieuwekamp
23

ca. 1930
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3.4 Periode 1910 – 1935
De ontginning van het heideveld, het Emmer
Veld (maar ook Noord- en Zuidbarger veld;
zie gebied West –Sleenerstroom), heeft
onder auspiciën van Staatsbosbeheer
plaatsgevonden. De kaart van 1935 laat
de karakteristieke rationele padenstructuur
van dergelijke heideontginningen zien. Dit
in tegenstelling tot het oudste gedeelte van
Emmerdennen met zijn kronkelige paden.
Zowel het Valtherbos, Noordbargerbos
als Emmerdennen maakt deel uit van de
Ecologische Hoofd Structuur (EHS).
De lager gelegen gebieden, zowel de
Sleenerstroom als het lager gelegen gebied
van de voormalige meren, kennen nog steeds
de smalle strookverkaveling en zijn vooral in
gebruik als weide- of hooiland.
Langs de Odoornerweg en Weerdingerstraat is
lintbebouwing ontstaan.
De contouren van de huidige ‘driehoekige’ rand
van het woonwagencentrum De Ark zijn zowel
op de kaart van 1910 als 1935 te zien. Het
woonwagencentrum valt nog steeds binnen de
verkavelingstructuur van deze heideontginning.
Het feit dat op deze kaart geen bewoning wordt
aangegeven is begrijpelijk, gegeven het feit
dat in die tijd er min of meer sprake was van
tijdelijke bewoning. In 1919 is de Heidehoek als
officiële standplaats voor woonwagens door het
gemeentebestuur aangewezen.

Historische wegen en verkaveling
Historische weg die nog steeds in gebruik is
als weg
Historische kavelgrens die nu in gebruik is
als weg
Grens onderzochte gebied

Begrenzing De Ark in 1910
(links) en 2005
25

ca. 1955
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3.5 Periode 1935 – 1955
In 1955 was de bouw van het buurtje het Hooge
Loo bij Noordbarge vrijwel afgerond en was de
bouw van de stadswijk Emmermeer in volle gang
(gebouwd in periode 1948 – eind jaren ’50). In
het voormalige Bargermeer is de eerste industrie
ontstaan (zie werkdocument Bargermeer).
De basisstructuur van Emmermeer wordt gevormd
door de bestaande parallelle zandpadenpatronen
en verkavelingstructuur van de ontginning van
het Emmer Meer en omliggende heidevelden. In
tegenstelling tot latere wijken vond de invulling
van Emmermeer bloksgewijs plaats op terreinen
die min of meer ‘toevallig’ in eigendom waren
of aangekocht door de gemeente. Om met
weer een volgend bouwplan te kunnen starten
kocht de gemeente telkens nieuwe stukken,
compartimenten genoemd. Alle wegen zijn door
middel van volledige kruisingen met elkaar
verbonden waarbij de brede groene straatprofielen
karakteristiek zijn voor de wijk. De voormalige
paden- en verkavelingstructuur is tot op de
dag van vandaag nog gedeeltelijk aanwezig.
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. Enerzijds doordat het groen zich
vooral manifesteert in de ruime straatprofielen
van met name de historische wegen en paden.

Voormalige paden (zwart) en kavelgrenzen (blauw)
geprojecteerd op de kaart van 2005

Anderzijds omdat ook bij het groen sprake
is van een ‘lappendeken’ van groenveldjes
verspreid over de wijk.
Ook aan de oostzijde van het spoor is
bebouwing ontstaan binnen de bestaande
verkavelingstructuur.
Met de aanleg (werkverschaffing) van het
Valtherbos door Staatbosbeheer en de
herinrichting tot bouw- of weiland zijn de
grootschalige heideontginningen vrijwel
afgerond.
De topografische kaart van 1954 geeft voor
het eerst bewoning in de ‘driehoek’ van het
oonwagencentrum De Ark. In die tijd werd het
terrein nog ontsloten vanaf de Odoornerweg.
Op de Noordbarger es is een pompstation
van de Waterleidingmaatschappij Drenthe
(opgericht in 1937 in Emmen) geplaatst.
Het in 1935 opgerichte Noorder Dierenpark
staat nu ook vermeldt op de kaart.
In het zuidoosten van de ‘stad’ is een
ziekenhuis gebouwd en een zwembad
aangelegd.

Huidige lineaire groenstructuren op Voormalige
paden en kavelgrenzen
27

ca. 1965
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3.6 Periode 1955 – 1965
In 1965 is de bouw van de stadswijk
Emmermeer, met uitzondering van een paar
woningen aan het Vossepad, voltooid. In het
noorden van de wijk, op de overgang bebouwing
– Valtherbos is met de bouw van de stadswijk
ook een waterpartij (overstortvijver) aangelegd.
Aan de oostzijde van het spoor is de stad,
veelal binnen de bestaande (hoofd)verkavelingstructuur, verder uitgebreid.
Voor de op dat moment in aanbouw zijn
stadswijk Angelslo is bewust niet uitgegaan van

bestaande padenstructuren (zie werkdocument
Oost)
Ook het industrieterrein Bargermeer is in
omvang toegenomen (zie werkdocument
Bargermeer)
Op de Noordbarger es zijn de bezinkbekkens
van de waterleidingmaatschappij goed te zien.
Datzelfde geldt voor de dobbe (ronde ven).
Op de oostrand van deze es zijn in deze
periode twee scholen gebouwd.

Waterpartij (overstortvijver) aan de noordzijde van Emmermeer

29

ca. 1975
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3.7 Periode 1965 – 1975
Evenals elders in de Gemeente Emmen zijn in
de periode 1965 – 1975, mede onder invloed
van de stadsuitbreidingen en een toenemend
autobezit, grote infrastructurele werken
uitgevoerd. Deze volgden veelal niet de
bestaande wegen- en/of verkavelingpatronen.
In dit gebied werd de N381 over de Emmeren Schimmer es aangelegd waardoor deze es
in visueel opzicht in tweeën werd gedeeld.
De Hondsrugweg, tezamen met de Ermerweg
ten noorden van Noordbarge zijn aangelegd
op de Noordbarger es. Datzelfde geldt voor de
bouw van het woonzorgcentrum De Holdert
en (een deel van) het Gemeentehuis op de es
en de aanleg van verharde Schapenveenweg
over deze es.
Op het voormalige deel van de es, tussen
de Hondsrugweg en de Wilhelminastraat, is
in deze periode o.a. het winkelcentrum De
Weiert gebouwd.

De nieuw aangelegde Boermarkeweg
– Wolfsbergenweg volgden deels wel
en deels niet de bestaande paden- en
verkavelingstructuur. Het ziekenhuis werd
oostwaarts verplaatst en kwam langs de nieuw
aangelegde Boermarkeweg te liggen.
De Van Schaikweg zorgde voor een nieuwe
verbinding tussen de Hondsrugweg en de in
de jaren ’60 aangelegde woonwijk Angelslo
(Statenweg).
Het oude padenpatroon op de Emmer- en
Schimmer es is voor het merendeel verdwenen
c.q. vervangen door de geasfalteerde wegen
over de es, langs de N381 en de weg
Schietbaan. Datzelfde geldt voor de oude
paden op de Weerdinger es.
Al met al is het verharde oppervlak in in vooral
het centrum en omgeving sterk toegenomen.

Overdekt winkelcentrum ‘De Weiert’
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ca. 1985
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3.8 Periode 1975 – 1985
Hoewel vooral het centrum verder is verdicht
c.q. heringericht en op meerdere plaatsen
parkeerterreinen zijn verschenen en het
verhard oppervlak is toegenomen, is de
hoofdwegenstructuur relatief weinig veranderd.
Ten zuiden van Noordbarge is de stadswijk
Bargeres, gebouwd in 1971 – 1983,
gereed gekomen (zie werkdocument West
– Sleenerstroom). In Noordbarge heeft de
aanleg van scholen en de gebouwen van

de Wachttorengenootschap op oude
bouwlanden ertoe geleid dat er gebouwen
met een omvang (de zgn. korrel) zijn
geintroduceerd die aanzienlijk groter was dan
die van het dorp.
Het woonwagencentrum De Ark
heeft zich binnen de bestaande
hoofdverkavelingstructuur verder uitgebreid.

Inpressie Emmermeer; monumentale bomen en veel groen. Hier; Walstraat
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ca. 2005
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3.9 Periode 1985 – thans
In de periode 1985 - 2012 zijn in het centrum,
Emmermeer en ten oosten van het spoor
meerdere herinrichtingprojecten afgerond. Ook
op dit moment zijn er veel lopende c.q. geplande
herinrichtingen in het gebied. De naoorlogse bouw
en de veranderde woonwensen van deze tijd zijn
hier mede de aanleiding voor. Bij een aantal van
de gerealiseerde sloop- en nieuwbouwprojecten
is tegelijkertijd het openbaar groen heringericht
waarbij door middel van de aanleg wadi’s,
wateropvang in vijvers etc. een bijdrage is
geleverd aan het verminderen van wateroverlast
c.q. deze wordt voorkomen. Dit is bijvoorbeeld
het geval bij de heringerichte groenstrook aan de
Boomstraat en in de heringerichte Clarissebuurt.
Daarentegen hebben vooral het laagste deel
van Emmermeer (Haagjespark en omgeving)
bij heftige regenval nog steeds wateroverlast
waardoor herinrichtingen noodzakelijk waren.

Inmiddels zijn deze in gang gezet.
Om nu en in de toekomst overlast te
voorkomen wordt gezocht naar een oplossing
o.a. door middel van een rioleringbuis richting
Oranjekanaal.
Er zijn ontwikkelingsplannen, zoals de
geplande verhuizing van het dierenpark naar
de Noordbarger es, die in de toekomst zullen
leiden tot de complete herinrichting van een
deelgebied (in dit geval de es).
Daarnaast zijn er op basis van de huidige
leeftijd en/of hoge dichtheid van de woningen
mogelijke toekomstige herinrichtinggebiedjes
aan te wijzen. Voor deze gebieden bestonden
anno 2011 nog geen concrete plannen.
De lopende en mogelijke stadsontwikkelingen
zijn op de onderstaande kaart terug te vinden.
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Recreatie

Wandelroutes (oranje stippellijn), fietsknooppuntenroutes (paarse stippellij en toeristische trekpleisters (ster)
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4. EHS, EVZ en agrarische natuur

5. Vrije tijd en recreatie

Zowel het Valtherbos, Emmerdennen als
het Noordbargerbos (zie ook werkdocument
West – Sleenerstroom) maakt deel uit van de
Ecologische Hoofdstructuur.
In dit stedelijke gebied heeft de Provincie
Drenthe geen zoekgebied voor ‘Agrarisch
natuurgebied collectief akkervogels’
vastgesteld.
Zowel de EHS/EVZ als het natuurbeheerplan
met de zoekgebieden voor o.a. akkervogels
wordt jaarlijks geactualiseerd. Zie voor de
actuele stand van zaken: de website van de
Provincie Drenthe.

Er lopen meerdere wandel- en fietsroutes
door het gebied (respectievelijk oranje en
paarse stippellijnen op de kaart). Vooral de
verschillende bossen rondom Emmen kennen
vele wandelpaden. Het Dierenpark Emmen is
een toeristische trekpleister gericht op ook het
aantrekken van mensen buiten de gemeente
Emmen.

Wandelpaden bij de hunebedden in het Valtherbos
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Legenda gebiedsvisie Stedelijke Wateropgave (SWO)
e1 t/m e19; onderzochte alternatieven (zie voor S3 en W12 werkdocument West - Sleenerstroom)
gebieden voor inzet SWO
c6: historische kanalen- en wijkenstructuur. Hier: alleen Oranjekanaal
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DEEL 2: RUIMTELIJKE GEBIEDSVISIE STEDELIJKE WATEROPGAVE EMMERMEER – EMMEN
CENTRUM E.O.
Er is geen gebied in deze stedelijke omgeving
dat kan leiden tot de oplossing van de stedelijke
wateropgave. Daarvoor is de ruimte te beperkt.
Daarentegen kan water in een aantal onderzochte
gebieden bijdragen aan de beleving van met
name de ondergrond. De alternatieven die
naar voren zijn gekomen op basis van de aarden bodemkundige ondergrond zijn vooral e1
(komvormige laagte van voormalig meer), e2 (kwel
in Dierentuin), en de lager gelegen gebiedjes e3
en e4 en in veel mindere mate e5 en e10 en het
gebied van de Sleenerstroom (s3).
Het ‘Haagjespark’ (e1) kende in het verleden
twee waterpartijen. 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. Ook deze kwam in de loop
der tijd er verwaarloosd bij te liggen. Bovendien
werd het park weinig gebruikt. In overleg met de
bevolking is er een plan voor een multifunctioneel
wijkpark gemaakt. Inmiddels (december 2011) is
gestart met de aanleg van het wijkpark met een
waterberging, een wadi, en een multifunctioneel
sportveld voor de jeugd. In de wadi, waar plaats
is voor 2500 a 3000 kubieke meter water, zal
alleen bij heftige regenval water komen te staan.
De aanwezigheid van meestal geen maar soms
wel water, namelijk alleen na een zeer heftige bui,
draagt bij aan de beleving van een laagte waar
water naar toestroomt.

Om de huidige en toekomstige wateroverlast
in het lage deel van Emmermeer geheel op
te lossen zijn grootschaliger maatregelen
noodzakelijk dan de wateropvang van ca.
3000 kubieke meter in het Haagjespark (zie
voor berekening wateropgave werkgroep
1). Op dit moment leiden langdurige
neerslagsituaties niet tot knelpunten. Wel is er,
gelet op klimaatverandering, sprake van een
bergingstekort: een opgave oppervlaktewater.
In kortdurige hevige buien, de zogenaamde
zomerse piekbuien, is er wel sprake van een
knelpunt: er komt dan (gemengd riool)water
op straat en in de Boomstraat tot 40 cm in
de woningen. De riolering is namelijk niet
gedimensioneerd op dit soort hevige buien: Dit
is een rioleringsopgave. Op dit moment zijn
er vergevorderde plannen voor de aanleg van
een overstortriool vanuit Emmermeer naar het
Oranjekanaal. Het betreft een ondergrondse
oplossing die dus geen bijdrage leveren aan de
beleving van water. Op lange termijn zou het
indirect een bijdrage kunnen leveren aan de
beleving van water namelijk indien het water
via het Oranjekanaal richting Sleenerstroom
kan worden gebracht, bijvoorbeeld op de plaats
waar beide elkaar nu al kruisen. Het kan dan
een bijdrage leveren aan het versterken van
de beleving van het lager gelegen beekdal.
In dat geval levert de oplossing van de

Impressie Emmermeer bij het Valtherbos na de herinrichting c.q. sloop en nieuwbouw
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Gebied Stedelijke wateropgave = groen

33

3,7

Agrarische gebruik

Totale waardering gebied gemiddeld

--

Natuur

Totale waardering gebied absoluut

--

Recreatie

15

4

Kwaliteit woonomgeving

3,8

5

Ontginningspatronen

Waardering kansen gemiddeld

2

Archeologische waarden

Waardering kansen absoluut

4

--

Aardk./bodemk ondergrond

(=versterken, verbeteren van)

Waardering Stedelijke Wateropgave

--

18

Nieuwe uitleg *

5

--

EHS, PEHS, agrarische natuur

--

3

Water nav stads c.q. dorpsuitbreidingen

Evt. herinrichting obv leeftijd/dichtheid woningen

3

Ontginningspatronen

Herinrichting (stad,dorp) lopend/in ontwikkeling

4

--

Archeologische waarden

Gebied e1

1 = niet, zeer slecht

Aardk./bodemkundige ondergrond

(= mate aanwezigheid)
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Emmermeer, Spoorzijde, Centrum

Verklaring cijfers:

Multicriteria analyse Stedelijke Wateropgave Gemeente Emmen

stedelijke wateropgave (een overstortriool) via
een ‘omweg’ een bijdrage aan de ruimtelijke en
landschappelijke beleving van het beekdal van de
Sleenerstroom.
Het huidige Dierenpark Emmen (gebied e2), waar
op dit moment al water aanwezig is, biedt ook bij
toekomstige ontwikkelingen mogelijkheden om de
beleving van water te behouden c.q. te versterken.
Datzelfde geldt voor de laag gelegen gebieden
e3 en e4 waar bovendien ook voldoende ruimte is
om deze laagte door middel van water beleefbaar
te maken. Dit in tegenstelling tot e5 en e10,
twee gebiedjes die bovendien gedeeltelijk op de
overgang van hoog naar laag liggen. Bovendien
is het woonbuurtje e5 (het Meerveld) gebouwd
binnen de historische wegenstructuur en draagt
de inbreng van water niet bij aan de beleving van
de historische ontginningspatronen.
Het aanleggen van water of sloten leidt beperkt
c.q. niet tot het versterken van de beleving van de
cultuurhistorisch waardevolle ontginningspatronen
op essen. De Emmer- en Schimmer es is
voornamelijk in gebruik als akkerbouwland.
Gegeven de historische en huidige functie
als akkerbouwland zijn de mogelijkheden tot
functiemenging hier relatief beperkt. Het oplossen
van de wateropgave op deze es kan bovendien
leiden tot het aantasten van het cultuurhistorisch
waardevolle microreliëf.
Op de Noordbarger es is het historische
agrarische gebruik en ontginningspatronen in
de loop der tijd voor het merendeel verdwenen.

Alleen de waterpartij, de dobbe, weerspiegelt
nog steeds de aanwezige plaatselijke
laagte gevuld met water. Het aanleggen van
waterpartijen c.q. het inzetten van deze es voor
de stedelijke wateropgave leiden tot nieuwe,
op zichzelf staande, structuren en levert geen
bijdrage aan de beleving van de ondergrond en/
of ontginningspatronen.
Het noordelijke gedeelte van de Sleenerstroom
(brongebied en bovenloop), s3 op de kaart, zou
in de toekomst ingezet kunnen worden voor
Stedelijk wateropgave. De beleving van het
(begin van het) beekdal kan hierdoor worden
versterkt. Gegeven het feit dat het Valtherbos
deel uitmaakt van de EHS en het gebied
bovendien een waterwingebied is, kan dit alleen
indien het water aan hoge kwaliteitseisen voldoet
(zie ook werkdocument West – Sleenerstroom).
Hiervoor zullen dus eerst maatregelen in
Emmermeer, bijvoorbeeld afkoppelen, moeten
worden genomen om deze kwaliteit te kunnen
bereiken. Hoewel ruimtelijk en landschappelijk
goed inpasbaar, biedt dit alternatief geen
oplossing voor de korte termijn.
Alle overige gebieden liggen op, of op de
rand van, de twee ruggen. Door hun ligging
draagt water niet bij aan de beleving van
(lage) gebieden waar water naar toestroomt.
Overigens is het natuurlijk niet de bedoeling dat
deze hoger gelegen gronden gaan afwentelen
zodat de problemen in lager gelegen delen
worden vergroot. Daartoe is het openbaar groen
inmiddels op meerdere plaatsen heringericht.

Openbaar groen na herinrichting; hier wadi bij de Boomstraat.
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