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LOCATIE ‘T RUIGE VELD

Aan de westkant van Rolde ligt ‘t Ruige Veld, een ca. 20 ha
groot terrein bestaand uit bos en heideveld en gedeeltelijk
bebouwd met instellingsgebouwen.
De hoofdtoegang tot het terrein ligt aan de noordkant en is
bereikbaar vanaf de Asserstraat tussen Rolde en Assen.
Twee informele toegangen zijn er vanuit oostelijke richting.
De route vanaf de Nijlanderstraat langs de voetbalvelden
van de ‘Rolder Boys’ is toegankelijk voor auto’s, de route
vanaf het hertenkamp aan de Bosrand is een bospad,
alleen toegankelijk voor wandelaars. Aanvullend is er vanaf
de Asserstraat nog een wandelpad dat meerdere routes
naar ‘t Ruige Veld en het oostelijk daarvan gelegen bos
ontsluit.
Vanaf 1938 herbergde het terrein een vestiging van de
Vereeniging tot Stichting en Exploitatie van Christelijke
Vacantie Koloniehuizen in Nederland. Er werden zwakke
kinderen, ‘bleekneusjes’, uit o.a. de Randstad opgevangen
om een aantal weken aan te sterken in de gezonde
boslucht. Daarna is ’t Ruige Veld meerdere decennia in
gebruik geweest als instelling voor jeugdpsychiatrie, het
laatst door Accare dat het terrein in 2018 heeft verkocht.

hoofdtoegang

hertenkamp

dorpskern Rolde

bestaande bebouwing
basisschool De Triangel
joodse begraafplaats

heideveld

voetbalvereniging
‘Rolder Boys’

plangrens
schapenkamp

MTB Rotonde
‘De Rolder zandverstuiving’

In de huidige situatie is een deel van de bebouwing in
gebruik door basisschool De Triangel en een deel voor
sociaal-medische doeleinden. Nachtverblijf is alleen toegestaan o.b.v. een medische indicatie, reguliere bewoning
en/of overig nachtverblijf is niet toegestaan. Vanaf 2018 tot
op heden heeft ’t Ruige Veld drie verschillende eigenaren
gekend.
Een bijzonderheid op het terrein is de kleine, joodse
begraafplaats. Deze is gesticht in 1792 en, vermoedelijk,
voor het laatst gebruikt in 1911. Een deel van het terrein
wordt begraasd door schapen.

3

beelden vakantiekolonie

AANLEIDING VOOR HET OPSTELLEN
VAN EEN TOEKOMSTVISIE
De in het huidige bestemmingsplan opgenomen regels voor
‘t Ruige Veld blijken verouderd en niet meer afgestemd op de
maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van wonen en
zorg. In, achtereenvolgens, november 2019 en oktober 2020 zijn
daarom, door de gemeente Aa en Hunze, voorbereidingsbesluiten vastgesteld in voorbereiding op een nieuw
bestemmingsplan.
Als eerste stap in de ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan is deze ‘Toekomstvisie ‘t Ruige Veld’ opgesteld. Bij
de opstelling ervan is gekeken naar het huidige bestemmingsplan, de ‘Dorpsvisie Rolde’ en het Natuurnetwerk Nederland.
De bewoners van Rolde en andere belanghebbenden zijn bij
de totstandkoming betrokken door, in de zomer van 2020, een
aantal groepswandelingen over het terrein te organiseren.
Huidig bestemmingsplan
De huidige bestemmingen voor ‘t Ruige Veld zijn vastgelegd in
het ‘Bestemmingsplan Rolde Dorp’ dat dateert uit 2010. Er zijn
aparte bestemmingen in opgenomen voor de bebouwing
(Maatschappelijk 2) en voor het terrein in zijn geheel (Bos).
In artikel 14.1 is de bestemmingsomschrijving opgenomen voor
de als ‘Maatschappelijk 2’ aangewezen gronden, te weten:
1.
educatieve en informatieve doeleinden;
2.
museale doeleinden;
3.
openbaar dienstverlenende instellingen;
4.religieuze doeleinden;
5.
sociaal-culturele doeleinden en
6.
sociaal-medische doeleinden.
Aanvullend daarop zijn in artikel 14.5 enkele speciﬁeke
gebruiksregels vastgelegd:
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder
geval gerekend:
1.
het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de
uitoefening van detailhandel, tenzij het detailhandel

5
ruimtelijkeplannen.nl/’t Ruige Veld

NB: via de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het volledige
bestemmingsplan in te zien.

netwerk bestaat zowel uit afzonderlijke natuurgebieden als uit
verbindingszones die deze natuurgebieden met elkaar
verbinden. Het kan dan ook worden gezien als de ruggengraat
van de Nederlandse natuur en het helpt daarmee voorkomen
dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en
dat natuurgebieden hun waarde verliezen. De provincies zijn
verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van
het NNN.

‘Dorpsvisie Rolde, op weg naar 2020 - 2025’ - p. 14
‘t Ruige Veld: huidige functie of wellness/ﬁtness/recreatie:

Binnen de tot het NNN behorende gebieden wordt het
versterken van natuurwaarden gestimuleerd.

2.

betreft die ten dienste staat van en ondergeschikt is
aan de in lid 14.1 genoemde doeleinden;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten
behoeve van forensisch psychiatrische klinieken en
penitentiaire inrichtingen.

Hoewel de ensemblewaarden en de verschillende architectuuropvattingen van de gebouwen het geheel een rommelige
indruk geven, kan de huidige functie blijven voortbestaan
binnen het bestaande bebouwingsoppervlak. Mocht de
huidige functie verdwijnen dan kan het gebied worden teruggegeven aan de natuur of kunnen ontwikkelingen op het
gebied van wellness/ﬁtness en/of recreatie tot stand worden
gebracht. In ieder geval zijn penitentiaire inrichtingen en een
Forensisch Psychiatrische Kliniek onaanvaardbaar. Deze
bebouwingsontwikkeling dient uiterst zorgvuldig plaats te
vinden met groot respect voor de natuurwaarden in de directe
omgeving. Paviljoenachtige bebouwing ligt het meest voor de
hand met gebruik van uitsluitend natuurlijke materialen.
Parkeerplaatsen dienen niet dominant zichtbaar te zijn.
Woningbouw, ook in recreatieve vorm, dient te worden
uitgesloten.
Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Op 16 juni 2020 is een nieuwe indeling vastgesteld voor het
Natuurnetwerk Nederland. ‘t Ruige Veld maakt deel uit van dit
netwerk (zie o.a. de website van Geoportaal Drenthe).
Het NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), is
een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Binnen het NNN krijgt de natuur voorrang. Het
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GROEPSWANDELINGEN MET BEWONERS

Aanpak wandelingen d.d. 26 juni 2020
Onder begeleiding van een medewerker van de gemeente
Aa en Hunze of van HKB Stedenbouwkundigen zijn met ca. 50
belangstellenden, waaronder omwonenden en bestuursleden
van de St. Dorpsbelangen Rolde, in groepen van max. 5
personen wandelingen gemaakt over ‘t Ruige Veld. Gestart
werd met een introductie door de begeleider en een toelichting op de opdracht van de gemeente aan HKB.
Onderweg zijn zes stops gemaakt: momenten voor informatieoverdracht en discussie.
Aan de deelnemers werden o.a. de vragen gesteld:
- op welke manier bent u betrokkenheid bij het gebied?
- op welke manier maakt u gebruik van het gebied?
- wat zijn de bijzondere plekken binnen het gebied en
welke de bijzondere verhalen?
- de huidige bestemming van ‘t Ruige Veld is, kort
gezegd: zorg, educatie, religie - wat ziet u als mogelijke
functies voor de toekomst?
Bij de wandelingen is gebruikgemaakt van formulieren
waarop de vragen zijn beantwoord en notities zijn gemaakt.
Aan het einde van elke wandelingen zijn er, op grootformaat
papier, samenvattingen gemaakt.
Een verslag van de wandelingen, met in de bijlage de notitieformulieren, is de deelnemers na aﬂoop toegestuurd.
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Drents landschap in het klein
Deelnemers aan de wandelingen omschreven ‘t Ruige Veld
als ‘Drents landschap in het klein’. Het terrein bevat een
afwisseling van bos, heide en zandverstuivingen. Er zijn
niveauverschillen, prachtige solitaire bomen, jeneverbesstruiken en oude karrensporen. De deelnemers waren
eensgezind in hun waardering voor de landschappelijke
kwaliteiten. Velen benutten het terrein dan ook voor hun,
soms dagelijkse, wandelingen en genieten daarbij van de
voorkomende ﬂora en fauna. De natuurbeleving en de
aanwezige rust worden als groot goed ervaren.
Er werd wel zorg geuit over de verwaarloosd geraakte
delen van het bos en de heide. Onder andere de
voorkomende jeneverbes staat onder druk door
overwoekerende Amerikaanse vogelkers. Voormalig
eigenaar Accare vormde een natuurwerkgroep samen met
Landschapsbeheer Drenthe en vrijwilligers uit Rolde. Bij
het beheer dat zij uitvoerden speelden ook de Herders van
Balloo met hun schapen een rol. Het wordt betreurd dat
deze gezamenlijke zorg voor het terrein is weggevallen.
Cultuurhistorie
In de waardering voor het terrein speelt ook de cultuurhistorie een rol, met als belangrijkste element de joodse
begraafplaats. Deze is in 2004 gerestaureerd door het
Rolder Historisch Gezelschap i.s.m. Landschapsbeheer
Drenthe. Daarnaast hebben veel Roldenaren dierbare
herinneringen aan de voormalige vakantiekolonie. In hun
jonge jaren speelden zij op het terrein met de kinderen die
in de kolonie verbleven.

groepswandelingen d.d. 26 juni 2020, ter plekke
werd informatie uitgewisseld en gediscussieerd
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Rolder Es
De landschappelijke en cultuurhistorische waarden
worden ook buiten Rolde erkend. Aardig om te vermelden
is de wandelroute ‘Rolder Es’ die beheerd wordt door het
Recreatieschap Drenthe. De circa 10 km lange route, door
het Drentse landschap tussen Rolde en Balloo, voert dwars
over ‘t Ruige Veld. Onderweg wordt gewezen op de punten
4: de joodse begraafplaats en 5: de gebouwen van de
voormalige vakantiekolonie.
Uitgangspunten voor visieontwikkeling
Wat de gebruiksmogelijkheden voor het terrein betreft
waren de deelnemers het met elkaar eens over de
volgende uitgangspunten:
- het terrein moet ook in de toekomst publiek toegankelijk
blijven;
- de rust en de natuurbeleving moeten gerespecteerd en
liefst nog versterkt worden;
- de joodse begraafplaats moet blijvend gerespecteerd
worden;
- een mogelijke bouwontwikkeling vindt alleen plaats
binnen het huidige bebouwde gebied, en
- een toename van verkeer (m.n. gemotoriseerd verkeer)
naar en vanaf het terrein moet worden voorkomen.
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beelden ‘t Ruige Veld

DE TOEKOMSTVISIE

hoofdentree
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hertenkamp
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De scenario’s hebben ter inzage gelegen voor belanghebbenden en zijn, in november 2020, aan hen gepresenteerd. Het college van B&W heeft daarbij haar eerste
voorkeur uitgesproken voor het scenario waarin de
omschrijving ‘Maatschappelijk 2’ wordt gehandhaafd, maar
de mogelijkheid voor nachtverblijf vervalt. Deze keuze
komt met name voort uit de wens van (direct)
omwonenden om de rust in het gebied te herstellen en de
natuurontwikkeling te bevorderen. Daarnaast past deze
wijziging bij de tendens van de extramuralisering van de
zorg en past deze beter bij de inclusieve samenleving.
Kleinschalige zorglocaties worden steeds meer geïntegreerd in de samenleving versus vroegere grootschalige
instellingen ‘verscholen in het bos’.
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Scenariostudie
Om de gebruiksmogelijkheden voor ‘t Ruige Veld nader te
onderzoeken is een scenariostudie uitgevoerd. In die studie
zijn ook de aangrenzende kavels aan de noordkant van het
terrein betrokken, dit om de mogelijkheden voor
onderlinge versterking van functies en/of kwaliteiten te
kunnen bepalen. In deze toekomstvisie wordt alleen op de
gebruiksmogelijkheden voor ‘t Ruige Veld ingegaan.

dorpskern Rolde

wandelpad
bestaand bebouwd gebied

P

joodse begraafplaats
picknickplek
belevingspad
MTB bosparcours

kijkhut
landmark

P

heideveld

uitbreiding
schapenkamp

voetbalvereniging
‘Rolder Boys’

MTB Rotonde
‘De Rolder zandverstuiving’

Voortkomend uit de scenariostudie en de reacties daarop
heeft het college, naast de eerste voorkeur, een tweede
scenario in deze toekomstvisie opgenomen waarbij ook
aan de genoemde uitgangspunten wordt voldaan. In dit
tweede scenario wordt, onder strikte voorwaarden, de
bestaande bebouwing volledig gesloopt en wordt het
gebied getransformeerd tot een natuurlijk woonmilieu met
een beperkt aantal woningen die zorgvuldig in het
landschap worden ingepast. Daarmee vervalt dan ook de
bestemming ‘Maatschappelijk 2’. Tijdens de groepswandelingen bleken de deelnemers regulier wonen op het
terrein acceptabel te vinden mits dit niet leidt tot een
nieuwe woonwijk. Daarmee blijft de rust in het gebied
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gewaarborgd en blijven de verkeersbewegingen op en
naar het terrein beperkt (ten opzichte van de huidige
planologische ruimte).
Passend binnen het gebied zijn: het gebruik van
natuurlijke materialen voor de woningen, een verkeersluwe
inrichting en een beperkt verhard oppervlak. Parkeerplaatsen zijn daarbij niet dominant zichtbaar.
Landschappelijke kwaliteiten centraal
‘t Ruige Veld maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk
Nederland, om die reden wordt in beide scenario’s de
bevordering van de landschappelijke kwaliteiten centraal
gesteld. Het ontbreken van menselijke aanwezigheid en
geluids- en lichtverstoring in de avond en nacht, dan wel
het slechts beperkt voorkomen ervan, komt de aanwezige
fauna ten goede en stimuleert de ontwikkeling van de
biodiversiteit.
Het terrein verbindt een aantal verschillende, nabij
gelegen, recreatieve functies: sport (voetbal, MTB-rotonde
en MTB- bosparcours), de korte wandeling en de
langduriger natuur- en landschapsbeleving. Het effect van
het terrein als groene schakel in het omliggende gebied
kan worden versterkt met buitenfuncties waarin rust en
recreatie samengaan. Denk daarbij aan, bijvoorbeeld:
wellness/mindfulness in de buitenlucht en ‘coaching by
walking’. Dergelijke functies kunnen worden bevorderd
met inrichtingselementen, variërend van boomstammen
tot houten platforms of bijzonder vormgegeven
zitelementen.
Voor een bredere doelgroep kan de ‘groene educatie’
worden gestimuleerd met de vergroting van het schapenkamp en met inrichtingselementen, zoals een (vogel)kijkhut, een ‘belevingspad natuur en cultuur’ en een
bescheiden buitentheater. Bij de ontwikkeling van een
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belevingspad kunnen de begraafplaats en de voormalige
vakantiekolonie een belangrijke rol spelen. De toegankelijkheid voor mindervaliden verdient daarbij aandacht. Voor
alle inrichtingselementen geldt dat ze gerealiseerd moeten
worden met natuurlijke materialen en in een terughoudende
vormgeving die aansluit bij de natuurlijke omgeving.
Binding met de lokale gemeenschap
Zoals aangegeven, is er onder Roldenaren veel belangstelling
voor ‘t Ruige Veld. Om de groep betrokken bewoners te
vergroten, verdient de oprichting van een vriendengroep, met
Roldenaren van alle leeftijden, aanbeveling. Deze
vriendengroep kan actief bij het beheer en het recreatief
gebruik van het terrein betrokken worden. Wanneer hun
activiteiten plaatsvinden onder begeleiding van een of meer
professionals kunnen er verrassende resultaten worden
bereikt. Zorg daarbij ook voor een koppeling met passend
onderhoud van de begraafplaats, vaak een plek waar
bijzondere ﬂora en fauna voorkomen.
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REACTIENOTA

De ‘Concept Toekomstvisie ‘t Ruige Veld’, d.d. 17-11-2020 heeft
ter inzage gelegen voor belanghebbenden en is, tijdens een
digitale bijeenkomst, gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan
zijn, door in totaal 13 partijen, schriftelijke reacties ingediend.
Deze reactienota voorziet in de behandeling van deze reacties
voor zover die betrekking hebben op ruimtelijke vraagstukken.
De ingediende opmerkingen en gestelde vragen zijn
hieronder samengevoegd in een aantal thema’s.
In een aantal reacties worden vragen gesteld over de totstandkoming van de toekomstvisie. We wijzen er hierbij op dat
de toekomstvisie een eerste stap is in het proces van een
bestemmingsplanwijziging. De toekomstvisie is een ruimtelijke verkenning van de gebruiksmogelijkheden voor ‘t Ruige
Veld en, onder andere, gebaseerd op de participatie van
belanghebbenden. Tijdens de totstandkoming zijn ideeën
geopperd die passen binnen het huidige bestemmingsplan en
binnen het scenario waarbij de mogelijkheid tot nachtverblijf
vervalt. Deze ideeën zijn niet allemaal in de toekomstvisie
opgenomen. Het staat eventuele initiatiefnemers echter vrij
hun plan voor te leggen aan de eigenaar van het terrein en
gezamenlijk te verkennen of het plan passend en haalbaar is.
Scenariostudie
Een belangrijk onderdeel bij de totstandkoming van de
‘Concept Toekomstvisie ‘t Ruige Veld’ is de scenariostudie
geweest. Doel hiervan was om de verschillende gebruiksmogelijkheden voor ‘t Ruige Veld te onderzoeken. Daarbij is
ook gekeken naar de directe omgeving rond het terrein.
Aanwezige kwaliteiten en mogelijke ontwikkelingen, op aan
elkaar grenzende kavels, kunnen elkaar immers versterken dan
wel verzwakken. De inschatting van het draagvlak voor de
verschillende gebruiksmogelijkheden komt voort uit de
gevoerde gesprekken tijdens de rondwandelingen.
Het college van B&W heeft voor de uitwerking van de
toekomstvisie de voorkeur uitgesproken voor het

scenario waarbinnen:
1. de bestemmingen van de aangrenzende kavels
ongewijzigd blijven en
2. binnen de bestemming ‘Maatschappelijk 2’ de
mogelijkheid tot nachtverblijf vervalt.
De uiteindelijke toekomstvisie beperkt zich daarom tot
‘t Ruige Veld en daarmee vervalt de relevantie van
reacties n.a.v. mogelijkheden/ideeën voor de aangrenzende kavels.
Behoefte aan rust
In verschillende reacties wordt aangegeven dat omwonenden,
na een periode van onrust, behoefte hebben aan terugkeer
van het gevoel van veiligheid en het herstel van de rust.
Met het vervallen van de mogelijkheid tot nachtverblijf
worden de rust voor de natuur en de omwonenden en
het gevoel van veiligheid hersteld.
Verkeersdruk Asserstraat
In meerdere reacties wordt aandacht gevraagd voor de
verkeersveiligheid op de Asserstraat en, meer speciﬁek, voor de
kruising gemotoriseerd verkeer met ﬁetsverkeer ter plaatse
van de hoofdtoegang tot ‘t Ruige Veld. Met nadruk wordt de
wens geuit een toename van verkeersdruk te voorkomen.
Het voorkomen van een toename van de verkeersdruk
is in de toekomstvisie opgenomen als een van de
uitgangspunten voor toekomstig gebruik.
In de huidige situatie is dagbesteding mogelijk, maar
met het vervallen van de mogelijkheid tot nachtverblijf
vervallen ook de verkeersbewegingen in de avond en
nacht.
Bij een eventuele doorontwikkeling naar een situatie
met reguliere woningen wordt de verkeersdruk verder
verminderd door te kiezen voor een beperkt aantal
woningen.

15

Waardering voor landschappelijke kwaliteiten
In meerdere reacties wordt, met nadruk, de waardering geuit
voor de aanwezige landschappelijke kwaliteiten van het
terrein. Behoud daarvan wordt voorop gesteld en de wens tot
versterking wordt door menigeen geuit. Een enkeling spreekt
zich uit voor een teruggave van het terrein aan de natuur en
beveelt de gemeente daarbij aan hiervoor ondersteuning te
vragen aan de Provincie Drenthe en/of het Drents Landschap.
Vanuit de gemeente wordt de waarde van de
landschappelijke kwaliteiten erkend en er wordt
ingestemd met de wens tot behoud ervan. Plannen
voor een teruggave van het gehele terrein aan de
natuur heeft de gemeente niet.
Geuite zorg m.b.t. onderhoud
Los van de functie en het gebruik van de bebouwing op
‘t Ruige Veld staat het beheer van het bos- en heidegebied. In
verschillende reacties wordt aangegeven dat ‘t Ruige Veld
onderdeel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland en dat
het gebied fungeert als doortrekgebied voor wild. Maar, men
maakt zich zorgen over zowel het huidige als het toekomstige
onderhoud en de manier waarop de gemeente daar controle
op uitvoert.
Het terrein is particulier eigendom en de eigenaar is
verantwoordelijk voor het onderhoud. De zorg om het
huidige en toekomstige onderhoud wordt binnen de
gemeente gedeeld. In de uiteindelijke toekomstvisie
zijn gebruiksmogelijkheden voor het terrein genoemd
die een combinatie inhouden van recreatie en rust.
Deze zijn te bevorderen met inrichtingselementen. De
zorg en aandacht die besteed worden aan dergelijke
gebruiksmogelijkheden en inrichtingselementen
stimuleren de zorg en aandacht voor het landschap.
In de toekomstvisie wordt daarnaast een eventuele
doorontwikkeling genoemd naar een scenario met een
beperkt aantal woningen.

Publieke toegankelijkheid
Aansluitend op de waardering voor de landschappelijke
kwaliteiten van het terrein wordt in meerdere reacties de
nadrukkelijke wens geuit ‘t Ruige Veld ook in de toekomst
publiek toegankelijk te houden.
Binnen het huidige bestemmingsplan is voor het deel
van het terrein met de aanwijzing ‘Bos’ de bestemming
omschreven: b. dagrecreatief medegebruik. In de
toekomstvisie wordt, voor dit deel van het terrein, in de
toekomstvisie uitgegaan van publieke toegankelijkheid.
Bij de uitwerking van eventuele plannen voor
inrichtingselementen (combinatie recreatie en rust)
verdient de toegankelijkheid voor mindervaliden
speciale aandacht.
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