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Analyse gebied 
 
Algemeen 
Het bebouwingslint op de pleistocene zandrug 
is de oorspronkelijke bewoningsas. Het lint 
verbindt de dorpen Harkstede, Scharmer, 
Kolham, Froombosch, Slochteren, Schildwolde, 
Hellum en Siddeburen. 
Het lint kenmerkt zich door een één- of 
tweezijdige boombeplanting langs de weg, met 
daarachter woningen en/of boerderijen aan 
beide zijden van de weg. De boombeplanting 
langs de weg vormt een vrijwel overal aanwezige 
laanstructuur. Hier en daar bestaan doorzichten 
naar het achterliggende open landschap. 
Verder kenmerkt het lint zich door de 
aanwezigheid van dwarsstructuren die op het lint 
zijn georiënteerd en daarmee een onlosmakelijk 
geheel vormen. 
De dwarsstructuren vinden hun oorsprong in 
de van oudsher doorgaande ontsluitingspaden 
van Kolham en langs de Langewijk. Deze 
ontsluitingspaden zijn ontstaan op de in de 16e 
eeuw door het klooster aangelegde veendijken. 
Deze dijken lagen hoger dan het achterland, 
waardoor een pad ontstond over de dijk. Na 
de veenontginning, waarbij het gebied werd 
drooggelegd en de Langewijk werd gegraven, 
werd het mogelijk huizen te bouwen langs deze 
paden. Door de bouw van woningen aan deze 
paden ontstond een relatief dichtbebouwd lint, 
zoals dat nog aanwezig is aan de Knijpslaan en 
Rengerslaan. 
 
Ruimte 
Het lint kenmerkt zich door de laanbeplanting 
met verdichtingen verspreid over het lint, 
bestaande uit bosjes, bossingels en solitaire 
bomen en boomgroepen op erven. De relatie 
tussen de bebouwing en het landschap uit zich 
in het contrast tussen de beslotenheid van het 
lint en de weidsheid van het achterliggende 
landschap. 
 
Plaatsing 
De gebouwen staan enigszins verspringend 
en haaks dan wel schuin geplaatst ten 
opzichte van de weg. Dit hangt samen met het 
verkavelingstructuur die door het lint schuin 
wordt doorsneden. Het lint verdicht zich in de 
dorpen. 
 
Hoofdvorm/ aanzichten/ opmaak 
Karakteristiek voor de aanwezige bebouwing is 
de veelal gevarieerde maatvoering en typologie 
van de bebouwing, waaronder o.a. boerderijen, 
arbeiderswoningen en herenbehuizingen. 
De bebouwing heeft overwegend één bouwlaag 
met diverse kapvormen. 
 
Waardering 
Het gebied wordt als geheel bijzonder hoog 
gewaardeerd vanwege de ruimtelijke, groene 
kwaliteiten. De bebouwing wordt eveneens 
hoog gewaardeerd vanwege de afwisseling, 
de bouwkundige kwaliteiten, de detaillering 
alsmede de redelijke staat van onderhoud. 

Bebouwingslint en dwarsstructuren 

Uit: welstandsnota voorm. Gem. Slochteren 

ONZE BUURT 



Woningen 

Knijpslaan 83 Knijpslaan 81 

Knijpslaan 79 Knijpslaan 77 

Knijpslaan 75 en 73 Knijpslaan 71 

 



Zicht in noordelijke richting 

Zicht in zuidelijke richting 

Zicht in oostelijke richting 

Zicht in westelijke richting 



 Onze buurt wordt door ons zeer gewaardeerd 

 We krijgen vaak complimenten over onze buurt 

 Over de locatie 

 Over de ligging 

 Eigenlijk over het perfecte plekje 

 Veel mensen kennen het buurtje niet eens, het lijkt alsof ambtelijk en bestuurlijk  het 

al dan niet bewust ook over het hoofd wordt gezien. 

 Zoals uit de foto’s blijkt wonen we er dus naar volle tevredenheid, mooie plek, buiten 

HS, toch dichtbij, uitvalswegen en bushaltes nabij.  

 Mooie buurt, tot 31-01-2019! Deze buurt wordt grondig vernield door een fastfoodres-

taurant, met drive-thru, 40m hoge mast en nachtelijke openingsuren, zoals de plannen 

van MacDonalds aangeven. 

 

 

 



PLAN MACDONALDS 

INHOUD PLAN 

 Snelweg-gerelateerde vestiging 

 McDrive 

 McCafe 

 Avia tankstation 

 Op deze locatie is volgens McD een reclamemast nodig van 40m hoog, verlicht 

ONZE ZORGEN 

 Zwerfafval en vooral de hoeveelheid daarvan* 

 Mast in relatie tot omgeving, landelijk en dorps 

 Overlast (nachtelijk) verkeer, hangplek 

 Waardedaling/waardevernietiging van onze woningen 

 

MOTIVATIE GEMEENTE 

 Economische impuls 

 Verkoop grond* 

 Werkgelegenheid (100 - 130 arbeidsplaatsen????) 

 Algemeen belang 



ONVERENIGBAARHEID 

Wij zijn van mening dat het voorliggende bestemmingsplan twee onverenigbare bestemmingen moet verenigen.: 

 

De vestiging van een fastfoodrestaurant, met drive through en een beeldbepalende reclamemast pal naast een his-

torisch stuk lintbebouwing van het dorp Kolham . 

 

Hiermee wordt ons wel degelijk onevenredig veel schade toegebracht, in simpele cijfers: 

 de gemeente gaat een paar ton extra* verdienen aan de grond 

 Macdonalds gaat er zeker een paar ton verdienen 

 De bewoners moeten een paar ton inleveren 

 

 

 

 

 



PROCEDURE/HOUDING GEMEENTE EN MACDONALDS 

 

“GEEN MAST, GEEN RESTAURANT!” 

Standpunt McDonalds 

Wat valt er dan nog te overleggen met de bewoners 

 

“ALGEMEEN BELANG GAAT BOVEN  

INDIVIDUEEL BELANG” 

Burgemeester en wethouder in Regiokrant 29-01-2020 

Dan ben je door de argumenten heen en heb je als B en W altijd gelijk 

 

Onze ervaring: 

Vanaf het moment van de presentatie en eigenlijk vanaf 2018 is er nooit enige mogelijkheid 

geweest over de plannen te praten, alleen om aan te horen. Ambtelijk en bestuurlijk com-

pleet onwrikbaar, vastberaden en blind voor de gevolgen voor ons. 

 

De Gemeente Midden Groningen, zowel bestuurders als ambtenaren kloppen zich allemaal op de borst over  

 Hoe goed er hier van buiten naar binnen is gewerkt. 

 Hoe vroeg we zijn geïnformeerd 

 Hoe goed er naar ons is geluisterd 

 Hoeveel bestuurlijke overleg er wel niet is geweest 

 Hoeveel we er wel niet bij zijn betrokken 

De bewoners hebben een jaar na dato toch het idee in januari 2019 al voor een voldongen feit te zijn gezet. De voor-

bereidingen zijn gedurende 2018 al zover in gang gezet waarbij de samenwerking tussen McDonalds en de gemeen-

te zeer innig is geweest, zo innig dat er ambtelijke en bestuurlijk geen weg terug was in januari 2019.  

Dat de gemeente zelf heel tevreden is over hoe goed ze naar ons hebben geluisterd is grotendeels te danken aan 

onze inspanningen om de gemeente te laten luisteren, bij de les te houden, op de afspraken te wijzen en kritisch te 

volgen.  

Het plan, met alles wat er mee gepaard gaat (zwerfafval, nachtelijke overlast, reclamemast, waardedaling/

onverkoopbaarheid) was blijkbaar bij de gemeente zelf wel  aanleiding tot een voor de gemeente niet alledaagse be-

hoefte de bewoners vroeg te informeren en daarmee “erbij te betrekken”.  

Toch leeft dat idee bij de omwonenden niet heel erg.  

Zij worden stelselmatig door de wethouder aangeduid als “enkele omwonenden”, terwijl we toch echt de 

enige omwonenden zijn. 

 

 

 



ONTWIKKELINGEN 2019 - 2029 PLANNEN ENTREE 



Kaarten uit: woonvisie Nieuw Midden Groningen 

Wat staat onze buurt nog meer te wachten, wat is het “grotere plan” met de entree vanaf de A7 

 Zijn we “lastig”? 

 Passen de woningen in de plannen 

 Moeten we weg? 

 Wanneer? 

 Wordt het ons onmogelijk gemaakt? 

 Neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid 

 

WAT IS DE VISIE OVER DE ENTREE 



SLOTVRAGEN: 

VOOR HET AL DAN NIET VASTSTELLEN VAN HET BESTEMMINGPSLAN VRAGEN WIJ 

AAN DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MIDDEN GRONINGEN: 

 

 BENT U VAN MENING DAT EEN FASTFOODRESTAURANT, MET EEN 40M HOGE  

MAST IN HET KADER VAN DE RUIMTELIJKE ORDENING PAL NAAST EEN DEEL VAN 

HET DORP KOLHAM EEN PASSENDE ONTWIKKELING IS. 

 

 BENT U VAN MENING DAT HET ALGEMEEN BELANG MET DE VESTIGING VAN EEN 

FASTFOODRESTAURANT DUSDANIG GEDIEND WORDT DAT HET “INDIVIDUELE” BE-

LANG VAN DE  OMWONENDEN ZO ONEVENREDIG GESCHAAD WORDT. 

 

 BENT U VAN MENING DAT DE BUURT IN RELATIE TOT DE PLANNEN EN DE VISIE 

VOOR DE ENTREE HET RISICO LOOPT VAN STAPELING VAN NADELIGE ONTWIKKE-

LINGEN 

 

 BENT U VAN MENING DAT DE REDENERING DAT WANNEER ANDERE LOCATIES 

NIET GESCHIKT ZIJN, DE BEOOGDE WEL GESCHIKT IS. OF IS HET DE MINST 

SLECHTE? 

 

 


