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WIJKVERNIEUWING BEIJUM

BEGRIP VAN DE WIJK
• CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK (2019)
• STEDENBOUWKUNDIG ONDERZOEK (2020)

VISIE VOOR DE WIJK
• KORTE EN LANGE TERMIJN
• SAMENWERKEN MET CORPORATIES, BEWONERS, ...

EEN VERHAAL OP VERSCHILLENDE SCHALEN
• DE HEERD
• DE WIJK
• BEIJUM IN DE GROTERE OMGEVING, LANDSCHAP EN STAD
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BEIJUM, IN 3 STAPPEN NAAR DE TOEKOMST 

stap 1: de basis op orde

stap 2: Beijum verbinden

stap 3: nieuwe energie
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STAP 1: DE BASIS OP ORDE

doel:
• een prettige woonomgeving
• de kwaliteiten van Beijum beter   
 herkenbaar en beleefbaar     
 maken (veel groen en water)

wat/waar:
• de heerden
• het landschappelijk raamwerk  
 (het groen en blauw in de wijk)
• de wijkring

input:
• leidraad openbare ruimte

projecten:
• de heerdenaanpak
• Doefmat
• ...
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STAP 1: DE BASIS OP ORDE

1716 8 | de gerealiseerde woonerven

straatprofiel

1. shared space
2. stoep en straat
3. autovrije straatjes

1. bergingen voor
     zij- en achtergevels aan de straat
2. bergingen achter, alleen voorgevels
     aan de straat met verbijzonderingen
3. berging gebundeld op straat, 
    wonen aan een hof

1. at random en gestaffeld
    dooraderd met groen
2. orthogonale grids, met zichtlijnen
    wonen om formele speelvoorzieningen

1. op eigen erf en gebundeld
    bezoekersparkeren op straat
2. parkeren op straat, 
    hoge parkeerdruk door programma

overgang privé-openbaar

verkavelingsvorm en groen

parkeeroplossing

3

3

1

1

1
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Diversiteit in het woonerf-typologie

Evenzo als ten onrechte kan worden gedacht dat er maar één soort 

woningtype in Beijum voorkomt, kan worden gedacht dat alle woonerven 

in deze ‘bloemkoolwijk’ gelijk zijn. Kenmerkend voor de woonerf-gedachte 

van de jaren ‘70 was het idee van ‘shared space’, of te wel er is geen 

onderscheid tussen de verschillende verkeerstypes. De auto te gast op het 

erf, zich aanpassend aan de andere gebruikers. Maar het is zeker niet zo 

dat alle heerden in Beijum een ‘shared space’ -woonerf zijn. Er is ook op dit 

vlak in de wijk een grote diversiteit te constateren. De verschillende heerden 

onderscheiden zich in het straatprofiel, de overgang privé - openbaar, 

verkavelingsvorm en toepassing van groen en parkeeroplossingen.

Zo valt op dat de orthogonale opzet van het laatst ontwikkelde deelplan 

met de Nijensteinheerd en Froukemaheerd niet zo veel verschilt van andere 

delen van de wijk, zoals bijvoorbeeld de Bottemaheerd/ Framaheerd, of de 

Boelemaheerd of de Sijgersmaheerd.

Ook betekent het dat er niet van een uniforme Heerdenaanpak voor 

heel Beijum zal kunnen worden gesproken, maar dat dit meer als een 

acupunctuuroperatie moet worden gezien. 

Diversiteit in vormgeving

De bebouwing in Beijum moest een dorps karakter krijgen. Daarbij mocht 

geen beton in het zicht worden gebruikt: het projectteam gaf de voorkeur aan 

traditionele materialen, zoals hout en baksteen en pannendaken.

In het ontwerp van de woningen is een duidelijke tweedeling te zien, die 

te maken heeft met de crisis op de woningmarkt begin jaren ‘80. Over het 

algemeen is te stellen dat voor de woningen die eind jaren ‘70 zijn ontworpen 

meer geld beschikbaar was voor vormgeving. Bij deze woningen is de hand 

van de architect te herkennen in de architectuurmodes van deze periode. 

Dit uit zich in verspringingen op blokniveau, afwijkende kapvormen en 

kenmerkende details. Ook zijn er een drietal woningtypes is hout(skelet)

bouw gerealiseerd. Eind jaren ‘70 werd geprobeerd dit als een alternatieve 

bouwmethode in Nederland te introduceren. 

Daarnaast zijn er veel woningen gerealiseerd die als generiek kunnen worden 

gekenschetst. Hier is door bezuinigingen het ontwerp uitgekleed

Enkele recente toevoegingen in de wijk zijn meer uitgesproken van karakter. 

shared space
woonerf

parkeren

weg
asfalt/ klinkers
fietspad

openbaar groen
open/ dicht

water

woningen met 
privegroen 
voor/ achter

Type 1: shared space

najaar 2020: Leidraad met principeoplossingen voor de verschillende type heerden en 
aandacht voor de erfafscheidingen en tuinen (in samenwerking met bewoners)

Type 2: stoep en straat Type 3: autovrije straatjes

38 3918 | stand van de heerden

Stand van de heerden

Er is een verschil in kwaliteit te constateren tussen de verschillende 

heerden. Op sommige plaatsen zijn de heerden minder herkenbaar en is 

de ontworpen identiteit minder duidelijk. Dit oorzaken zijn in 2003 in de 

bestemmingsplantekst al eens beschreven, maar gelden nog onverkort: 

• gebrek aan een duidelijke begrenzing. Dit komt bijvoorbeeld voor 

wanneer de groenstructuur geen duidelijke afscherming vormt tussen 

twee heerden. De feitelijke fysieke begrenzing ontbreekt dan; 

• het doorlopen van de ontsluitingsstructuur door verschillende heerden. 

Hierdoor is er geen duidelijk moment waarop men het binnengaan van 

een andere heerd gewaar wordt. Ook is de verkeersstructuur dan niet 

kenmerkend voor één heerd; 

• wanneer veel verschillende woningtypes in een heerd voorkomen 

draagt dit eveneens niet bij aan een duidelijke herkenbaarheid en 

identificatie. Eenheid in de bebouwingsvormen draagt daar wel aan bij; 

• functies die niet uitsluitend tot een bepaalde heerd behoren, 

bijvoorbeeld een school, doen afbreuk aan de heerd als kleine 

gemeenschap binnen een groter geheel. Dit wordt veroorzaakt door 

veel “vreemde” bezoekers.

Een bijgekomen knelpunt is de slijtage van de inrichting van de openbare 

ruimte. Dit speelt het meest bij de zgn. shared space woonerven. Het 

grote oppervlakte uniforme straatklinkers afgewisseld met snippergroen, 

maakt dat deze heerden een verleten en versteende uitstraling hebben. 

Aan de andere kant zit er veel kwaliteit in met name de heerden waar een 

duidelijk onderscheid is tussen straat en stoep en duidelijke buurtgroen. De 

volwassen bomen geven het geheel daar een lommerrijke uitstraling.

Grofweg gesproken zijn met name de oudere heerden aan de zuid- en 

westzijde in een mindere conditie dan de heerden aan de zuidoost zijde.

hoog

gemiddeld

laag

urgentie heerdenaanpak
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Hoe woon je aan de randen van het raamwerk?

De omgang met het omringende landschap is niet aan elke rand in 

de wijk gelijk in oriëntatie en beleving. Zo is er aan de westzijde een 

groene bufferzone tussen het kanaal en de wijk met rijke bossages en 

waterpartijen. De hieraan gelegen heerden zijn over het algemeen in 

zichzelf gekeerd of slechts enkele rijen hebben zijdelings een relatie met 

de groene bufferzone. Naast wandel- en fietsroutes waren er enkele 

zichtassen gepland die vanuit de heerden zicht gaven op dit landschap. 

Deze kleine scheggen die de westelijk gelegen heerden intreden zijn anno 

2019 echter dichtgegroeid. Aan de noordzijde is een opvallende grens in de 

vorm van een fietspad en sloot die wijk afsluit van de weilanden en akkers. 

De toegankelijkheid van het omringende landschap is beperkt tot een 

fietsroute die langs het noordelijk gelegen dorp Zuidwolde leidt. Het zicht 

op het landschap of juist ontbreken daarvan is per heerd anders opgelost. 

In enkele heerden staan rijen met de achterkant naar het landschap gericht 

en vormt de tuin een mogelijke overgang, al dan niet afgezet met een 

schutting. In andere heerden zien we juist dat rijen qua richting haaks op 

het landschap staan en het zicht op het landschap zo “verdeeld” is onder 

de bewoners. Ook zijn er diverse groene intredende scheggen te ontdekken 

waaraan woningen bij de ene heerd met de voorzijde zijn gelegen en bij 

andere juist met de achterzijde. Aan de oostzijde zijn de tuinen en daarmee 

achterkanten gelegen aan de doorgaande fietsroute en waterloop die de 

wijk van het Beijummer bos scheidt. Het zicht vanuit de woning en tuin is 

afhankelijk van het type erfafscheiding. De aanzet voor het centraal gelegen 

park wordt hier gegeven vanuit het bos. De zuidzijde wordt enerzijds 

gekenmerkt door tuinen en zijkanten aan een parkrand en vele subtiele 

maar effectieve doorkijkjes. Het jaren ‘80 deel van deze zijde kenmerkt zich 

door de tuinen die bijna middenin het open landschap liggen.

13 | hoe woon je aan het raamwerk

Hoe woon je aan de groene dragers van het raamwerk? 

Er zijn twee groene dragers van het raamwerk van Beijum aan te wijzen. 

Middenin is het een park gelegen dat als ‘groene long’ dient van de wijk 

en de verbinding legt met het Beijummer bos. Het karakter van dit groen 

variëert per deel van open tot juist heel gesloten en van open (speel)veld 

of waterrijk tot dicht bos. Zo veschilt ook het wonen aan dit park per heerd: 

op slechts enkele plekken zijn woningen met de voorzijde gesitueerd 

aan het park. Veel vaker is het een achtertuin of een zijkant die hieraan 

grenst. Omdat het park een vrij strikte scheiding kent ten opzichte van de 

omliggende heerden is het park wat in zichzelf gekeerd.

Iets zuidelijker gelegen creëert een langgerekte waterloop als een soort 

kanaalzone een scheiding tussen de heerden en twee winkelcentra aan de 

noordzijde en de zuidelijk gelegen heerden. Via 3 bruggen voor autoverkeer 

en meerdere fiets-/voetgangersbruggen zijn de heerden over het water 

met elkaar verbonden. We zien hier overwegend meer voor- en zijkanten 

aan het water. Wel is opvallend dat waar achtertuinen naar dit deel van het 

raamwerk zijn geörienteerd de tuinen direct grenzen aan het water en dus 

privé-eigendom betreft. Het beleven van een route langs het water wordt zo 

bemoeilijkt.

achterzijde naar 
landschap
voorzijde naar 
landschap
kopgevels naar 
landschap
zichtlijnen op 
landschap

achterzijde naar 
groenstructuur
voorzijde naar 
groenstructuur
kopgevels naar 
groenstructuur

32 3315 | wat beleef je vanaf de ringweg

Hoe beweeg je met de auto door het raamwerk?

We zoomen hier uit op het niveau van het raamwerk. De in de wijk 

aanwezige ringweg heeft de potentie om een belangrijke rol te vervullen 

in de dagelijkse beleving van het raamwerk. Op een lager schaalniveau is 

de doordringbaarheid, zoals eerder omschreven,  ook voor de auto goed 

te noemen. Wel is het lastig oriënteren in de haarvaten van de heerden, 

omdat routes vaak dood lopen of ‘om de hoek’ toch doorlopen naar een 

naastgelegen heerd.

De ringweg van de Beijum heeft een profiel van een relatief geringe breedte. 

Een tweebaansweg, op enkele plekken met middenberm, fietspad en stoep. 

Voorzijden van woningen of juist achtertuinen zijn er over het algemeen 

vrij dicht aan gelegen. Opvallend is dat in het noord-westelijke deel geen 

voorkanten aan de ring zijn gesitueerd.

De ringweg is als zodanig beleefbaar en leesbaar, maar niet nadrukkelijk 

opgehangen aan het raamwerk. De infrastructuur staat op zichzelf, zoals 

de water- en groenstructuur dat ook doen. Op enkele plekken snijdt de 

weg groene delen van het raamwerk of het water. Dit is waar de water en 

groenstructuur samen vallen en tijdens een autorit kortstondig zichtbaar 

zijn. Het is enkel op deze plekken dat het raamwerk kan worden beleefd 

en ook bijdragen aan de oriëntatie in de wijk. Soms zijn deze plekken in de 

vormgeving geaccentueerd, bijvoorbeeld door een brug of open doorkijk.
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STAP 1: DE BASIS OP ORDE

Weinig woningen profiteren van het omliggende landschap

Veel woningen tonen zich met hun achterkant naar de wijkring

Matige beleving van de landschappelijke structuren vanaf de wijkring 

Weinig woningen profiteren van Zuidwending en Groene Long
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STAP 2: BEIJUM VERBINDEN (VOET/FIETS)

doel:
• betere routing door de wijk
• sneller van en naar de stad
• toegankelijkheid ommeland
• Beijum interessant maken voor   
 woningzoekenden 

wat/waar:
• recreatief netwerk in de wijk
• verbinding met de stad
• verbinding met het landschap
• verbinding met Lewenborg

verbinding met de stad:
• nu alleen via Gerrit Krolbrug
• brug Oosterhamrikbaan biedt kans   
 op directere verbinding met de stad  
 >> agenderen!!
• aangename en veilige fietsroutes

ladderstructuur:
• oost-west: tussen stad en 
buitengebied (2 opties over het Van 
Starkenborghkanaal bieden)
• noord-zuid: Beijum - park Kardinge 
- Lewenborg

• Beijum & stad
• stad & buitengebied
• bereikbaarheid Kardinge
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STAP 3: NIEUWE ENERGIE

doel:
• sleutelplekken in de wijk een     
 impuls geven (uitstraling en     
 toekomstbestendig)
• groter aanbod van typologieen
• bijdragen aan de gemeentelijke    
 woningopgave  

wat/waar:
• winkelcentrum west
• winkelcentrum oost
• ‘zorgcentrum’ Heerdstee
• zuidelijke rand/ Kardingegebied 

sleutelplekken:
• winkelcentrum Oost
• winkelcentrum West
• nieuwbouw school de Heerdstee
• zuidelijke rand/ Kardingegebied 

vragen aan de corporaties:
• wat zijn jullie ervaringen op deze plek?
• welke kansen zien jullie?
• wat zijn jullie plannen op deze plek?
• welke rol zie je voor jezelf?
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WINKELCENTRUM WEST

huidige situatie:
• goed functionerend winkelcentrum
• naar binnen gekeerd complex
• uitnodigende koppen
• gesloten zij- en achterkanten
• busbaan onherbergzame ruimte
• matige relatie met de Zuidwending
• weinig/ geen uitbreidingsmogelijkheden
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WINKELCENTRUM WEST

• 190 pp
• bezetting werkdagmiddag: 138 pp (73%)
• bezetting werkdagnacht: 68 pp (36%)
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WINKELCENTRUM WEST

5352

Winkelcentrum West

Hoewel winkelcentrum Beijum-West zelf goed functioneert is haar relatie 

met de omgeving dubbel. Ze is met de overdekte passage een naar binnen 

gekeerd complex. De koppen van de passage zijn wel uitnodigend en open, 

maar de zijgevels, de achterkanten van de winkels, zijn gesloten. Echter het 

winkelcentrum is groter dan de passage, aan de busbaan zijn ook enkele 

winkelfuncties gelegen en ook een gemeentelijke sporthal. Deze ruimte 

aan de busbaan is erg onherbergzaam. Ook de relatie van het plein met het 

water kan verbeterd worden. Wanneer initiatieven zich aandienen is enige 

uitbreidingsruimte aanwezig, mits fysiek inpasbaar en aansluitend bij de 

huidige bewinkeling, aldus het vigerende bestemmingsplan. 

Teneinde een upgrade van het winkelcentrum mogelijk te maken kan er 

ruimte worden gevonden door de busroute te verleggen naar de noord-

oostrand van het winkelcentrum, Er kan ruimte gevonden worden voor 

een groter parkeerplaats  waar zich nu een onduidelijke bossage en 

parkeerpleintje bevinden. Nieuw groen kan een buffer vormen tussen de 

woningen en de nieuwe busroute.

De oude busbaan kan vervolgens een tweede overdekte passage vormen 

die, gekoppeld met de bestaande passage, een rondloopmogelijkheid geeft. 

Op de locatie van de sportzaal, kan nieuwe winkelruimte gerealiseerd 

worden. Voor de sportzaal die een capaciteitstekort heeft, kan een nieuwe 

locatie gevonden worden, bijvoorbeeld gecombineerd met de sportzaal van 

Oost in een nieuw multifunctioneel sportcomplex met fitness-faciliteiten, of 

op het dak van het nieuwe winkeldeel.

Er kan waarschijnlijk meer parkeeruimte gevonden worden door de 

bestaande parkeerplekken efficiënter in te richten. Bijvoorbeeld door de 

entree naar de Albrondaheerd los te koppelen van het parkeren aan de 

oostzijde. 

Het plein aan de Stoepemaheerd zou dan parkeervrij kunnen worden 

gemaakt, of in ieder geval heringericht, zodat er meer pleinruimte komt 

met een verbinding naar het water, bijvoorbeeld met treden en vlonder. De 

kwaliteit van het raamwerk wordt op deze plek onvoldoende benut.
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ontmoetingscentrum Beijum-Oost 

De pleinruimte van Beijum-Oost is mooi vorm gegeven, maar er speelt meer 

een vraag van bezetting en overmaat aan schaal. Voor het aantal bezoekers 

is de ruimte te groot. Dit wordt inzichtelijk door de openbare ruimte van 

Beijum-West over Oost heen te leggen. Het plein aan het water met de 

weekmarkt in West beslaat slechts een derde van het plein in Oost.

Verder zijn een aantal winkelpuien erg gesloten. Het vooralsnog 

onbebouwde terrein van de voormalige Isselheerd is op het moment een 

unheimische plek die het schrale beeld van leegstand vergroot.

Wij adviseren de gemeente om een duidelijke positieve keuze te maken 

voor Beijum-Oost als ontmoetingscentrum, de huiskamer van de wijk. Of 

daarbij een solitaire supermarkt nog een plek heeft is aan de gemeente. Er 

is ruimte aan de achterzijde voor uitbreiding.

Wij adviseren om met een nieuwe programma de pleinruimte te halveren 

en te vergroenen. Hierdoor ontstaan er twee pleinen van een betere schaal. 

De nieuwe bebouwing kan een zorg-/ woonprogramma bevatten, horeca 

of fitness. In de bestrating kunnen lopers worden gelegd vanaf de ringweg 

naar de beide pleinen. In materialisering kunnen beide pleinen eventueel 

naar elkaar verwijzen om toch een relatie binnen de wijk te leggen.

Een groene verbinding kan worden gelegd met de Groene Long, evt. met 

buitenfitness programma. Aan de oostzijde maakt een nieuw blok wo-

ningbouw het driekwart carré af. Aan de westzijde krijgt het nieuwbouw-

programma zo ook een publieke zijde en ligt het niet verborgen achter de 

nieuwbouw van Eigen Heerd.

Nieuwe fietsroutes maken de Beijum-Oost beter bereikbaar.
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Winkelcentrum West

Hoewel winkelcentrum Beijum-West zelf goed functioneert is haar relatie 

met de omgeving dubbel. Ze is met de overdekte passage een naar binnen 
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maar de zijgevels, de achterkanten van de winkels, zijn gesloten. Echter het 

winkelcentrum is groter dan de passage, aan de busbaan zijn ook enkele 

winkelfuncties gelegen en ook een gemeentelijke sporthal. Deze ruimte 

aan de busbaan is erg onherbergzaam. Ook de relatie van het plein met het 

water kan verbeterd worden. Wanneer initiatieven zich aandienen is enige 

uitbreidingsruimte aanwezig, mits fysiek inpasbaar en aansluitend bij de 

huidige bewinkeling, aldus het vigerende bestemmingsplan. 

Teneinde een upgrade van het winkelcentrum mogelijk te maken kan er 

ruimte worden gevonden door de busroute te verleggen naar de noord-

oostrand van het winkelcentrum, Er kan ruimte gevonden worden voor 

een groter parkeerplaats  waar zich nu een onduidelijke bossage en 

parkeerpleintje bevinden. Nieuw groen kan een buffer vormen tussen de 

woningen en de nieuwe busroute.

De oude busbaan kan vervolgens een tweede overdekte passage vormen 

die, gekoppeld met de bestaande passage, een rondloopmogelijkheid geeft. 

Op de locatie van de sportzaal, kan nieuwe winkelruimte gerealiseerd 

worden. Voor de sportzaal die een capaciteitstekort heeft, kan een nieuwe 

locatie gevonden worden, bijvoorbeeld gecombineerd met de sportzaal van 

Oost in een nieuw multifunctioneel sportcomplex met fitness-faciliteiten, of 

op het dak van het nieuwe winkeldeel.

Er kan waarschijnlijk meer parkeeruimte gevonden worden door de 

bestaande parkeerplekken efficiënter in te richten. Bijvoorbeeld door de 

entree naar de Albrondaheerd los te koppelen van het parkeren aan de 

oostzijde. 

Het plein aan de Stoepemaheerd zou dan parkeervrij kunnen worden 

gemaakt, of in ieder geval heringericht, zodat er meer pleinruimte komt 

met een verbinding naar het water, bijvoorbeeld met treden en vlonder. De 

kwaliteit van het raamwerk wordt op deze plek onvoldoende benut.
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vingeroefening Barzilay+Ferwerda:
• busbaan verleggen naar noor/oostrand
• uitbreiding parkeermogelijkheden
• nieuw groen als buffer naar Albrondaheerd
• oude busbaan transformeren naar overdekte passage en   
 koppelen aan aan bestaande: rondloopmogelijkheid
• sporthal maakt plaats voor nieuwe winkelruimte
• nieuwe locatie voor sporthal (of boven nieuwe winkelruimte)

huidige situatie:
• goed functionerend winkelcentrum
• naar binnen gekeerd complex
• uitnodigende koppen
• gesloten zij- en achterkanten
• busbaan onherbergzame ruimte
• matige relatie met de Zuidwending
• weinig/ geen uitbreidingsmogelijkheden
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Winkelcentrum West

Hoewel winkelcentrum Beijum-West zelf goed functioneert is haar relatie 

met de omgeving dubbel. Ze is met de overdekte passage een naar binnen 

gekeerd complex. De koppen van de passage zijn wel uitnodigend en open, 

maar de zijgevels, de achterkanten van de winkels, zijn gesloten. Echter het 

winkelcentrum is groter dan de passage, aan de busbaan zijn ook enkele 

winkelfuncties gelegen en ook een gemeentelijke sporthal. Deze ruimte 

aan de busbaan is erg onherbergzaam. Ook de relatie van het plein met het 

water kan verbeterd worden. Wanneer initiatieven zich aandienen is enige 

uitbreidingsruimte aanwezig, mits fysiek inpasbaar en aansluitend bij de 

huidige bewinkeling, aldus het vigerende bestemmingsplan. 

Teneinde een upgrade van het winkelcentrum mogelijk te maken kan er 

ruimte worden gevonden door de busroute te verleggen naar de noord-

oostrand van het winkelcentrum, Er kan ruimte gevonden worden voor 

een groter parkeerplaats  waar zich nu een onduidelijke bossage en 

parkeerpleintje bevinden. Nieuw groen kan een buffer vormen tussen de 

woningen en de nieuwe busroute.

De oude busbaan kan vervolgens een tweede overdekte passage vormen 

die, gekoppeld met de bestaande passage, een rondloopmogelijkheid geeft. 

Op de locatie van de sportzaal, kan nieuwe winkelruimte gerealiseerd 

worden. Voor de sportzaal die een capaciteitstekort heeft, kan een nieuwe 

locatie gevonden worden, bijvoorbeeld gecombineerd met de sportzaal van 

Oost in een nieuw multifunctioneel sportcomplex met fitness-faciliteiten, of 

op het dak van het nieuwe winkeldeel.

Er kan waarschijnlijk meer parkeeruimte gevonden worden door de 

bestaande parkeerplekken efficiënter in te richten. Bijvoorbeeld door de 

entree naar de Albrondaheerd los te koppelen van het parkeren aan de 

oostzijde. 

Het plein aan de Stoepemaheerd zou dan parkeervrij kunnen worden 

gemaakt, of in ieder geval heringericht, zodat er meer pleinruimte komt 

met een verbinding naar het water, bijvoorbeeld met treden en vlonder. De 

kwaliteit van het raamwerk wordt op deze plek onvoldoende benut.
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ontmoetingscentrum Beijum-Oost 

De pleinruimte van Beijum-Oost is mooi vorm gegeven, maar er speelt meer 

een vraag van bezetting en overmaat aan schaal. Voor het aantal bezoekers 

is de ruimte te groot. Dit wordt inzichtelijk door de openbare ruimte van 

Beijum-West over Oost heen te leggen. Het plein aan het water met de 

weekmarkt in West beslaat slechts een derde van het plein in Oost.

Verder zijn een aantal winkelpuien erg gesloten. Het vooralsnog 

onbebouwde terrein van de voormalige Isselheerd is op het moment een 

unheimische plek die het schrale beeld van leegstand vergroot.

Wij adviseren de gemeente om een duidelijke positieve keuze te maken 

voor Beijum-Oost als ontmoetingscentrum, de huiskamer van de wijk. Of 

daarbij een solitaire supermarkt nog een plek heeft is aan de gemeente. Er 

is ruimte aan de achterzijde voor uitbreiding.

Wij adviseren om met een nieuwe programma de pleinruimte te halveren 

en te vergroenen. Hierdoor ontstaan er twee pleinen van een betere schaal. 

De nieuwe bebouwing kan een zorg-/ woonprogramma bevatten, horeca 

of fitness. In de bestrating kunnen lopers worden gelegd vanaf de ringweg 

naar de beide pleinen. In materialisering kunnen beide pleinen eventueel 

naar elkaar verwijzen om toch een relatie binnen de wijk te leggen.

Een groene verbinding kan worden gelegd met de Groene Long, evt. met 

buitenfitness programma. Aan de oostzijde maakt een nieuw blok wo-

ningbouw het driekwart carré af. Aan de westzijde krijgt het nieuwbouw-

programma zo ook een publieke zijde en ligt het niet verborgen achter de 

nieuwbouw van Eigen Heerd.

Nieuwe fietsroutes maken de Beijum-Oost beter bereikbaar.
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AANPAK WINKELCENTRUM WEST
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ambitie en aanpak
• het waterplein moet het hart van het winkelcentrum worden
• het geborgen plein aan het water heeft potentie, maar ligt verscholen en takt niet direct aan op de hoofdontsluiting
• het waterplein moet een aantrekkende kracht krijgen (unique selling point mbt beleving en water)
• de wandelroutes er naar toe moeten herkenbaarder worden (vanaf de parkeerplekken en omgeving)
• parkeren moet nabij de oostelijke en noordelijke toegang georganiseerd worden, parkeren op het waterplein vermijden
• eventuele uitbreiding samen gaan met upgrade busbaan ofwel lverleggen ervan

(P) 

weekmarkt
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huidige situatie:
• onderbezetting van winkels
• overmaat aan schaal op het plein
• gesloten plinten
• projectgebied Innersdijk verloederd
• Heerdenhoes brengt levendigheid

doel:
• toekomst bieden aan het (winkel)centrum
• duidelijke identiteit waar mensen op af komen
• levendig plein, menselijke maat
• woonprogramma toevoegen
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• 217 pp
• bezetting werkdagmiddag: 117 pp (54%)
• bezetting werkdagnacht: 128 pp (59%)
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Winkelcentrum West

Hoewel winkelcentrum Beijum-West zelf goed functioneert is haar relatie 

met de omgeving dubbel. Ze is met de overdekte passage een naar binnen 

gekeerd complex. De koppen van de passage zijn wel uitnodigend en open, 

maar de zijgevels, de achterkanten van de winkels, zijn gesloten. Echter het 

winkelcentrum is groter dan de passage, aan de busbaan zijn ook enkele 

winkelfuncties gelegen en ook een gemeentelijke sporthal. Deze ruimte 

aan de busbaan is erg onherbergzaam. Ook de relatie van het plein met het 

water kan verbeterd worden. Wanneer initiatieven zich aandienen is enige 

uitbreidingsruimte aanwezig, mits fysiek inpasbaar en aansluitend bij de 

huidige bewinkeling, aldus het vigerende bestemmingsplan. 

Teneinde een upgrade van het winkelcentrum mogelijk te maken kan er 

ruimte worden gevonden door de busroute te verleggen naar de noord-

oostrand van het winkelcentrum, Er kan ruimte gevonden worden voor 

een groter parkeerplaats  waar zich nu een onduidelijke bossage en 

parkeerpleintje bevinden. Nieuw groen kan een buffer vormen tussen de 

woningen en de nieuwe busroute.

De oude busbaan kan vervolgens een tweede overdekte passage vormen 

die, gekoppeld met de bestaande passage, een rondloopmogelijkheid geeft. 

Op de locatie van de sportzaal, kan nieuwe winkelruimte gerealiseerd 

worden. Voor de sportzaal die een capaciteitstekort heeft, kan een nieuwe 

locatie gevonden worden, bijvoorbeeld gecombineerd met de sportzaal van 

Oost in een nieuw multifunctioneel sportcomplex met fitness-faciliteiten, of 

op het dak van het nieuwe winkeldeel.

Er kan waarschijnlijk meer parkeeruimte gevonden worden door de 

bestaande parkeerplekken efficiënter in te richten. Bijvoorbeeld door de 

entree naar de Albrondaheerd los te koppelen van het parkeren aan de 

oostzijde. 

Het plein aan de Stoepemaheerd zou dan parkeervrij kunnen worden 

gemaakt, of in ieder geval heringericht, zodat er meer pleinruimte komt 

met een verbinding naar het water, bijvoorbeeld met treden en vlonder. De 

kwaliteit van het raamwerk wordt op deze plek onvoldoende benut.
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ontmoetingscentrum Beijum-Oost 

De pleinruimte van Beijum-Oost is mooi vorm gegeven, maar er speelt meer 

een vraag van bezetting en overmaat aan schaal. Voor het aantal bezoekers 

is de ruimte te groot. Dit wordt inzichtelijk door de openbare ruimte van 

Beijum-West over Oost heen te leggen. Het plein aan het water met de 

weekmarkt in West beslaat slechts een derde van het plein in Oost.

Verder zijn een aantal winkelpuien erg gesloten. Het vooralsnog 

onbebouwde terrein van de voormalige Isselheerd is op het moment een 

unheimische plek die het schrale beeld van leegstand vergroot.

Wij adviseren de gemeente om een duidelijke positieve keuze te maken 

voor Beijum-Oost als ontmoetingscentrum, de huiskamer van de wijk. Of 

daarbij een solitaire supermarkt nog een plek heeft is aan de gemeente. Er 

is ruimte aan de achterzijde voor uitbreiding.

Wij adviseren om met een nieuwe programma de pleinruimte te halveren 

en te vergroenen. Hierdoor ontstaan er twee pleinen van een betere schaal. 

De nieuwe bebouwing kan een zorg-/ woonprogramma bevatten, horeca 

of fitness. In de bestrating kunnen lopers worden gelegd vanaf de ringweg 

naar de beide pleinen. In materialisering kunnen beide pleinen eventueel 

naar elkaar verwijzen om toch een relatie binnen de wijk te leggen.

Een groene verbinding kan worden gelegd met de Groene Long, evt. met 

buitenfitness programma. Aan de oostzijde maakt een nieuw blok wo-

ningbouw het driekwart carré af. Aan de westzijde krijgt het nieuwbouw-

programma zo ook een publieke zijde en ligt het niet verborgen achter de 

nieuwbouw van Eigen Heerd.

Nieuwe fietsroutes maken de Beijum-Oost beter bereikbaar.
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aan de busbaan is erg onherbergzaam. Ook de relatie van het plein met het 

water kan verbeterd worden. Wanneer initiatieven zich aandienen is enige 

uitbreidingsruimte aanwezig, mits fysiek inpasbaar en aansluitend bij de 

huidige bewinkeling, aldus het vigerende bestemmingsplan. 

Teneinde een upgrade van het winkelcentrum mogelijk te maken kan er 

ruimte worden gevonden door de busroute te verleggen naar de noord-

oostrand van het winkelcentrum, Er kan ruimte gevonden worden voor 

een groter parkeerplaats  waar zich nu een onduidelijke bossage en 

parkeerpleintje bevinden. Nieuw groen kan een buffer vormen tussen de 

woningen en de nieuwe busroute.

De oude busbaan kan vervolgens een tweede overdekte passage vormen 

die, gekoppeld met de bestaande passage, een rondloopmogelijkheid geeft. 

Op de locatie van de sportzaal, kan nieuwe winkelruimte gerealiseerd 
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een vraag van bezetting en overmaat aan schaal. Voor het aantal bezoekers 

is de ruimte te groot. Dit wordt inzichtelijk door de openbare ruimte van 

Beijum-West over Oost heen te leggen. Het plein aan het water met de 

weekmarkt in West beslaat slechts een derde van het plein in Oost.

Verder zijn een aantal winkelpuien erg gesloten. Het vooralsnog 

onbebouwde terrein van de voormalige Isselheerd is op het moment een 

unheimische plek die het schrale beeld van leegstand vergroot.

Wij adviseren de gemeente om een duidelijke positieve keuze te maken 

voor Beijum-Oost als ontmoetingscentrum, de huiskamer van de wijk. Of 

daarbij een solitaire supermarkt nog een plek heeft is aan de gemeente. Er 

is ruimte aan de achterzijde voor uitbreiding.

Wij adviseren om met een nieuwe programma de pleinruimte te halveren 

en te vergroenen. Hierdoor ontstaan er twee pleinen van een betere schaal. 

De nieuwe bebouwing kan een zorg-/ woonprogramma bevatten, horeca 

of fitness. In de bestrating kunnen lopers worden gelegd vanaf de ringweg 

naar de beide pleinen. In materialisering kunnen beide pleinen eventueel 

naar elkaar verwijzen om toch een relatie binnen de wijk te leggen.

Een groene verbinding kan worden gelegd met de Groene Long, evt. met 

buitenfitness programma. Aan de oostzijde maakt een nieuw blok wo-

ningbouw het driekwart carré af. Aan de westzijde krijgt het nieuwbouw-

programma zo ook een publieke zijde en ligt het niet verborgen achter de 

nieuwbouw van Eigen Heerd.

Nieuwe fietsroutes maken de Beijum-Oost beter bereikbaar.
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vingeroefening Barzilay+Ferwerda:
• pleinruimte halveren met nieuw programma
• 2 pleinruimtes met menselijke maat
• woonprogramma toevoegen (typologie te bepalen)
• aandacht voor de plint
• verbinding naar de Groene Long (eventueel met buitenfitness)
• woonblokje toevoegen om half open bouwblok af te werken
• nieuwe fietsroute in westelijke richting naar de Beijumerweg
• ruimte voor uitbreiding van de Aldi aan de achterzijde
• sfeer van het plein doortrekken naar de wijkring

huidige situatie:
• onderbezetting van winkels
• overmaat aan schaal op het plein
• gesloten plinten
• projectgebied Innersdijk verloederd
• Heerdenhoes brengt levendigheid
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• Voorontwerp Innersdijk
• stand van zaken?
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huidige situatie:
• meerdere functies, ieder voor zich
• geen smoel aan wijkring
• erg verharde buitenruimtes
• aan de wijkring én aan belangrijke fietsroute
• nieuwbouw school de Heerdstee

doel:
• sterker neerzetten als ‘zorgcentrum’  
• aantrekkelijke en groene buitenruimte
• plek aan de wijkring
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Hoe werken de voorzieningen in de wijk

In het ontwerp voor de voorzieningen waren twee gelijkwaardige 

winkelcentra voorzien voor Beijum en een derde voorzieningen cluster aan 

de Beijumerweg. Er zit echter een weeffout in het ontwerp. Mede doordat 

de verbinding richting Lewenborg aan de oostzijde nooit is gerealiseerd is 

er sprake een ‘vooraan en achteraan’-ligging in de wijk. Als de centra noord-

zuid waren geplaatst had dit veel minder gespeeld. Met het toegenomen 

belang van de auto heeft het ene centrum kunnen groeien ten koste van 

het andere, waardoor er nu geen sprake is van twee gelijkwaardige centra, 

terwijl Oost ook eigenlijk geen winkelcentrum meer vormt.

Winkelcentrum West

Al sinds het gereedkomen van het winkelcentrum Beijum-West bleek dat 

het winkelcentrum niet goed functioneert. Het in structuralistische stijl 

ontworpen complex van winkels en woningen leed onder onduidelijke 

hoeken en pleinwanden en winderige onderdoorgangen. Daarnaast was 

er een onvoldoende winkelaanbod en geen uitbreidingsmogelijkheden. Bij 

de vernieuwing van het centrum begin 2000 is de verbrokkelde bebouwing 

opgenomen in één groot en visueel samenhangend winkelblok, met de 

hoofdingang van de winkels aan een nieuwe afsluitbare, inpandige passage. 

De winkelruimte werd vergroot. Door het toevoegen van bebouwing 

ontstonden duidelijke pleinwanden en wordt het pleinkarakter versterkt. 

Daarmee waren de knelpunten verdwenen en sindsdien kan Beijum West 

worden beschouwd als het economisch hart van de wijk. Het centrum 

oogt modern en is herkenbaar. Het is compact, compleet en comfortabel. 

Het winkelcentrum heeft op dit moment duidelijk een wijkverzorgende 

functie, maar trekt ook bezoekers uit omliggende wijken en zelfs dorpen 

ten noorden en oosten van de stad. Het centrum is met eigen en openbaar 

vervoer goed bereikbaar, ligt bij de uitvalsweg naar de ring en is daarmee 

goed ontsloten. Aanwezige detailhandel bestaat uit een mix die bij dit 

wijkverzorgende karakter past. De parkeersituatie is niet optimaal: er is een 

grote parkeerdruk op vrijdagen en zaterdagen. 

Winkelcentrum Beijum-Oost 

In 2003 werd winkelcentrum Beijum-Oost omschreven als een 

buurtsteunpunt met een beperkt winkelaanbod. Trekker was een 

middelgrote supermarkt, en verder een slagerij, een dierenwinkel en een 

zaak met gevarieerd assortiment, videotheek en PTT-agentschap ineen. 

Verder zijn er diverse andere voorzieningen, zoals een bibliotheek, horeca, 

twee kapsalons en een stomerij / kledingreparatie. Naar aanleiding van een 

onderzoek naar verbeteringsmogelijkheden uit 2002 waren o.a. de volgende 

aanbevelingen geformuleerd:

- verplaatsing en concentratie van het winkelaanbod rond het plein

- verbetering van het horeca-aanbod

- situering van winkels, horeca, winkelondersteunende functies en de 

bibliotheek rond het plein, andere voorzieningen aan de randen 

- realiseren van een aantrekkelijk plein, ook geschikt voor kleinschalige 

evenementen,  markten, terrassen etc.

Echter de gelijktijdige vernieuwing van winkelcentrum West was de 

nekslag voor Oost. Enkele publiekstrekkende winkels zijn verhuisd 

naar Beijum West en vervangen door een fors aandeel bezorg- en 

afhaalrestaurants. Er is sprake van relatief veel leegstand en een gebrek 

aan samenhangende bewinkeling. De ambitie van een winkelconcentratie 

rondom het plein is nooit echt gerealiseerd en de bestaande bewinkeling 

is op dit moment teveel verspreid en daarmee moeilijk vindbaar. Om een 

mooi plein te kunnen realiseren werd de busbaan over het plein verwijderd 

en de bus omgeleid. Dit heeft bijgedragen aan nog minder zichtbaarheid en 

gelegenheidsaankopen met als resultaat een verbrokkeld winkelcentrum 

dat lijdt aan het gebrek aan echte trekkers.

Dit is een probleem dat al zo’n 10 jaar speelt. In Oost is geen sprake van 

een winkelcentrum.

Naast het voorzieningencluster aan de Beijumerweg is er een tweede 

voorzieningencluster ontstaan aan de ring tussen beide centra met het 

gezondheidscentra, een school en kerk en een grote kinderopvanglocatie.

fietspad richting wc Oost

fietsas Noord - Zuid

duidelijke routing fietsers, 
Grevingaheerd ontlasten van 
fietsverkeer

samenhangende 
groene buitenruimte 
met parkeerkoffers

smoel aan de wijkring

voorplein op de wijkring, 
veilig en snelheidsremmend

nieuwbouw de Heerdstee
nieuwbouw de Bron?
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ZORGCENTRUM HEERDSTEE
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ZUIDELIJKE RAND/ KARDINGEGEBIED

huidige situatie:
• weinig relatie met landschap Kardingegebied
• de wijk toont zich met een achterkant naar het landschap 

doel:
• met woonontwikkelingen de rand van de wijk groener   
 vormgeven 
• woonprogramma toevoegen
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ZUIDELIJKE RAND


