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Steendam, september 2021    

 

Notitie & leeswijzer 
bij het concept van de gemeentelijke gebiedsvisie Tjuchem-Steendam-Schildmeer 

- een korte toelichting op het waarom, hoe en wat van de concept-visie 

 

 

Inleiding  
Begin 2020 heeft de gemeente het initiatief genomen om een gebiedsvisie Tjuchem-Steendam- 

Schildmeer op te laten stellen. De aanleiding daarvoor was divers, maar de belangrijkste 

redenen waren en zijn: 

• De recente dorpsvisies van beide dorpen, met daarin door bewoners naar voren 

gebrachte  wensen tot verbetering van het (toekomstig) woonklimaat en leefbaarheid. 

• Het plan van aanpak voor de versterking van beide dorpen 

• De N33; geplande verdubbeling + effecten voor Steendam e.o. 

• Recreatief-toeristische ontwikkelingen in ons gebied; Schildmeer als deel van ’t 

Roegwold, de laagveengordel Groeningen – zie: https://groeningen.nu/ - , Kultuureiland 

Damsterplas, terrein vm. restaurant De Koperen Scheepshoorn …. 

 

Wij waren en zijn zeer content met dit besluit van de gemeente, met name ook omdat wij 

ervan overtuigd zijn dat die integrale gebiedsvisie de realisatie van de streefbeelden uit onze 

eigen dorpsvisie ‘Steendam-Schildmeer 2020 – 2030’ in een kansrijkere positie kan gaan 

brengen.  

Corona was begin 2020 nog niet onder ons. Inmiddels weten we wat dit virus ook voor invloed 

heeft gehad op de mogelijkheden tot sociaal verkeer. De destijds voorziene interacties met de 

bewoners zijn tot dusver onmogelijk geweest c.q. zeer beperkt en digitaal. Met 2 extra 

nieuwsbrieven (mei 2020 en november 2020) hebben we geprobeerd alle Steendammers op de 

hoogte te houden van ontwikkelingen en heeft het cluster Belangenbehartiging ‘de vinger aan 

de pols gehouden’.  

 

De opdracht om tot een gebiedsvisie te komen is door de gemeente in handen gegeven van 2 

bureaus, te weten (1.) ‘LA4Sale’, bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw 

(http://www.la4sale.nl/) en (2.) ‘Bureau PAU’, bureau voor visievorming en 

gebiedsontwikkeling (https://www.pau.nl/). 

 

Er zijn in 2020 door de bureaus gesprekken gevoerd met de gemeente, met ondernemers en 

met bewoners uit Tjuchem en Steendam, vooral ook online. Er is geïnventariseerd wat er aan 

visies al op tafel lag (waaronder dus onze dorpsvisie) en men heeft het gebied ‘geproefd’ met 

de eigen professionele bril op. Dit heeft geleid tot een eerste live-schets door architect Pepijn 

Godefroy van LA4Sale, kort voor de zomervakantie 2020, en de presentatie van een verder 

https://groeningen.nu/
http://www.la4sale.nl/
https://www.pau.nl/
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uitgewerkte concept-visie een aantal weken geleden. In de tussenliggende periode is er nog 

een enkele keer online contact geweest en hebben er presentaties aan het College van B&W 

plaatsgevonden om te toetsen of de gemeente de contouren van de visie deelde. Dat is zo 

gebleken. Voor de goede orde, dit zonder dat dit tot besluitvorming heeft geleid/ heeft kunnen 

leiden. Het gaat om een visie. Het is een praatstuk om verder mee aan de slag te gaan, geen 

plan. 

 

De gebiedsvisie 
Al met al is het eindelijk zover dat het belangrijkste deel van het traject – ‘Wat vindt het 

dorp?’– nu aan de orde is.  

Het concept, dat als werktitel heeft gekregen: “Stee van Tjuch en Dam in het 

Schildmerenlaand” ,  is nogal lijvig met 135 pagina’s, waarvan vele met foto’s, kaarten, 

beelden. Dat concept is/ komt digitaal beschikbaar voor eenieder. Deze notitie tracht een soort 

‘leeswijzer’ te geven, met de focus op (mogelijke) ontwikkelingen die direct betrekking hebben 

op Steendam. 

 

1. - Om het gevoel en de werkwijze waarmee ‘Bureau La4sale’ de opdracht heeft aangepakt te 

schetsen, onderstaand enkele citaten uit de Inleiding:  

- “De gemeente vroeg ons om een integrale ruimtelijke toekomstvisie die op lokale en 

regionale schaal voor dorp en landschap een inspirerende doorkijk geeft en concrete 

initiatieven in het kader daarvan plaatst. Het geheel in een interactief proces met de 

bewoners tot stand te komen. 

- Dat kan door mensen vergezichten te bieden op een positieve toekomst, en ze tegelijk de 

hulpmiddelen aan te reiken om de reis daar naartoe (zelf) te maken aan de hand van een 

‘(gedroomde) gebiedsontwikkeling’, waarmee het landschap een kwalitatieve impuls 

krijgt en actuele vragen op gebied van recreatie, natuur, wonen, verkeer en 

energietransitie samenhangend hun plek krijgen. 

Het samenspel resulterend in een verbeterd leef- en vestigingsklimaat.  

- Dit ‘instrument’ moet mensen verleiden in beweging te komen, en ze begeleiden in de 

richting van de gemeenschappelijk gewenste toekomst. Compleetheid is daarbij geen 

voorwaarde, impulsen geven wel; daar hebben wij onze energie dus in gestoken. Het is 

aan de  gemeente en vooral de gemeenschap om die energie aan te vullen, de beweging 

op gang te houden en te doen groeien.” 

Belangrijk is dus te realiseren dat het gaat om een visie, geen plan. Het zijn ideeën en mogelijke 

toekomstbeelden van de landschapsarchitect, het is een zienswijze, bedoeld als aanleiding voor 

een verder gesprek tussen dorpelingen en dorp en gemeente. Wat je misschien op het 

verkeerde been zou kunnen zetten, is dat de plattegronden in het document er erg realistisch 

uitzien. Ook hiervoor geldt: het gaat om ideeën, geen plannen.  

 

2. - Het concept is opgebouwd rond 4 delen: de dorpen Tjuchem en Steendam, het landschap 

tussen beide dorpen en het natuurlandschap rond het Schildmeer. Onderstaand de 

belangrijkste items binnen die 4 delen, met de focus op Steendam: 
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Steendam  

• Samen wonen/ invulling centrumweiland 

• Dorp aan het meer/ woningbouw, met binnenhaven 

• Dorpskop/ De punt (nieuwe Kaap Steendam met inrichting openbare ruimte richting de 

brug en ‘Meerzichtpromenade’ 

• Dorpse straat/ Damsterweg en Centrum 

• Terrein van Oosten/ vm Koperen Scheepshoorn (opties voor woonarken, 

camperplaatsen, surfstrand, restaurant) 

• Parkeerlaan (wijziging/vernieuwing parkeerterrein bij Roegeweg/ strand)  

 

Tjuchem 

Belangrijke verkenningen in Tjuchem hebben betrekking op de inrichting Hoofdweg door de 

kern als dorpse straat, mogelijkheden om te wonen aan het Afwateringskanaal, vernieuwing 

Velemansdroom en compenserende en geluidswerende vergroening m.b.t. toekomstige 

aanpak N33. 

 

Landschap tussen Tjuchem en Steendam  

Inzet is om – met behoud van bestaande functies – het gebied landschappelijker, 

natuurrijker, recreatief toegankelijker in te richten. Vanuit Tjuchem is bijv. het idee voor een 

‘Natuurplein’ ingebracht, op de plek waar de N33 verlegd gaat worden. Bij die visie hoort 

ook de afschaling van de Hoofdweg tussen beide dorpen, zodat de snelheid eruit gehaald 

wordt en voetgangers en fietsers zich veiliger kunnen verplaatsen op herkenbare delen van 

de weg. 

 

Schildmerenlaand  

Hier worden suggesties gezien om zowel het water als het omliggende landschap 

‘beleefbaar’ te maken, met behoud van natuurwaarden, rust en ruimte. Onderdelen daarvan 

zijn de verbetering van het Rondje Schildmeer (voor voetgangers en fietsers) en 

‘verwatering’ van het Tetjehoorngebied met bevaarbare plassen bereikbaar vanaf het 

Schildmeer. 

  

Slotnoten 
Het kan niet genoeg benadrukt worden: nog niets uit de visie ligt vast, eerst zijn de bewoners 

aan zet ! Omdat onze eigen dorpsvisie Steendam 2020 – 2030 een stevige basis vormt voor de 

gebiedsvisie denken/ verwachten/ hopen we dat er voor grote delen van de visie breed 

draagvlak zal blijken te zijn. ‘Ter opfrissing’ van het geheugen is een samenvatting van de 

dorpsvisie bij deze notitie gevoegd. Daarnaast  

 

Met aanbeveling,  

Bestuur DVS en deelnemers Cluster Belangenbehartiging DVS 
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Een visuele impressie van de concept-gebiedsvisie                  bijlage bij ‘Notitie & leeswijzer’   

 

 Vergezicht Schildmerenlaand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idee parkeerlaan bij                                                    

het strand 

Ideeën invulling aanpak  

Damsterweg 

 

             

 

             Vergezicht invulling 

                                             ‘centrumweiland’ 

 

 

NB. Het gaat hier om ideeën van de 

landschapsarchitect, niet om plannen. Deze 

beelden – plus de rest van de visie-  zijn 

bedoeld als materiaal voor verdere 

gesprekken.   
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DORPSVISIE STEENDAM 2020-2030 

 

 

 

De ‘Dorpsvisie Steendam 2020-2030’ bevat de 

wensen en ideeën van Steendammers over 

toekomstige ontwikkelingen op gebied van de 

leefbaarheid in hun dorp en omgeving. De visie 

gaat over wat er de komende jaren verbeterd kan 

worden en wat er behouden moet blijven. Het is 

de eerste Steendammer dorpsvisie ooit en bevat 

daardoor naast uitgebreide analyses ook een stuk 

karakterisering en geschiedschrijving.  

De visie is tot stand gekomen onder regie van de 

Dorpsvereniging Steendam (DVS), in samenspraak 

met leden en niet-leden uit het dorp en nabije 

omgeving, bestuursleden van DVS en Coöperatie 

en ondernemers.  

De visie wordt breed gedragen in het dorp en is 

bedoeld als basis voor de contacten met de 

gemeente en andere partijen in de nabije 

toekomst.  

Hierbij voor een ieder die geïnteresseerd is een 

samenvatting van de visie. Het volledige 

document (met ook prachtig beeldmateriaal!) is te 

vinden op de website Steendam.info. 

Groen, initiatiefrijk dorp aan het 

Schildmeer 

Steendam is een klein en relatief modern 

wegdorp. Door de ligging aan het Schildmeer is 

de geschiedenis dooraderd met recreatief 

verblijf, horeca, watersport en natuurrecreatie.  

Het dorp kenmerkt zich door aanwezigheid van 

veel groen en de nabijheid van de unieke natuur 

van ‘t Roegwold. Die natuur staat via het 

Natuurnetwerk Nederland in verbinding met een 

groot aantal natuurgebieden in de rest van het 

land. 

In het dorp is vanaf een aantal locaties uitzicht 

op het water van het Schildmeer. Het 

dorpsmidden ligt rond de markante kruising van 

Damsterweg en Afwateringskanaal. De 

doorgaande verkeersader van het dorp is de 

Damsterweg.  

Sinds de oprichting van de DVS in 2015 en het 

zelfstandig samen aanleggen van een 

glasvezelnetwerk in 2016 is de verbindende 

dynamiek in Steendam enorm toegenomen.  

Er zijn veel ideeën en initiatieven. Besturen, 

clusters en werkgroepen uit het dorp zijn actief 

met de realisatie daarvan. Daarnaast geven 

verschillende recente ontwikkelingen ‘van 

buitenaf’ reden tot het schrijven van een 

dorpsvisie: onder andere de 

aardbevingsproblematiek, versterkingsoperatie, 

energietransitie, gemeentelijke herindeling, 

veranderingen in de samenwerking dorp 

overheid, verdubbeling van de N33 en de komst 

van Kultuureiland Damsterplas.  

 

Inrichting openbare ruimte en 

verkeersveiligheid 

Inwoners van Steendam noemen de openheid, 

rust, ruimte en zicht op het Schildmeer als 

kwaliteiten van de inrichting van hun woonplaats.  

Daarnaast zijn er aandachtspunten. Zo oogt het 

midden van Steendam niet als een centrum door 

gebrek aan ruimtelijke invulling. Het dorp kent 

verder ook weinig ruimtelijke samenhang. De 

weg is een 30 kilometerzone, maar dit is lang 

niet overal voelbaar. Er is niet overal een trottoir, 

de weg is te breed en er wordt veel te hard 
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gereden. De huidige inrichting past niet bij een 

dorp. In het noordelijk deel van het dorp vormt 

de weg zelfs een wandel- en fietsonvriendelijke, 

onveilige dissonant in het attractieve Rondje 

Schildmeer.  

In 2016 kwamen in samenwerking tussen 

gemeente en dorp plannen tot stand voor 

inrichting van het centrum. De plannen moeten 

zorgen voor meer ruimtelijke samenhang,  

verfraaiing, een lagere snelheid van het verkeer 

Voor realisatie van de plannen is door de 

gemeente reeds een prachtig subsidiebedrag 

verkregen via de regeling Kansrijk Groningen. 

Uitvoering laat op zich wachten tot duidelijk is 

wat de versterkingsopgave voor het dorp zal 

gaan betekenen. 

Volledige aanpak van de Damsterweg is 

noodzakelijk om ook verder de snelheid uit het 

verkeer door het dorp te halen en het risico op 

sluipverkeer te beperken -  dat mogelijk gaat 

ontstaan na het verdwijnen van afrit 

Geerlandweg van de verdubbelde N33. De 

Damsterweg moet overal veilig worden voor 

voetgangers en fietsers. Op korte termijn wil het 

dorp in overleg met de gemeente over 

maatregelen die nu al genomen kunnen worden.  

De directe ligging aan en zicht op het Schildmeer 

is een belangrijke kwaliteit van Steendam. Bij 

toekomstige ontwikkelingen moet die kwaliteit 

behouden blijven, liefst nog versterkt worden. 

Om het onderhoud van de openbare ruimte te 

verbeteren en tijdiger plaats te laten vinden is 

het noodzakelijk dat in de toekomst regelmatig 

overleg en een jaarlijkse schouw met IBOR 

(beheerorganisatie) van de gemeente Midden-

Groningen plaatsvindt. 

 

Natuur en recreatie  

De recreatie ligt momenteel vooral buiten 

Steendam, aan de zuid/zuidoost oever van het 

Schildmeer. In het verleden was het dorp een 

zeer levendig recreatie- en vakantieoord. De 

geschiedenis vanaf de jaren tachtig van de vorige 

eeuw kenmerkt zich door pogingen om de 

recreatie nieuw leven in te blazen. Van deze 

plannen is tot op heden weinig tot niets 

terechtgekomen.  

Het Schildmeer heeft een regiofunctie op het 

gebied van waterrecreatie, zo ligt het strand op 

warme dagen vol met badgasten uit de wijde 

omgeving en is het meer in de Schildweek 

bezaaid met zeilbootjes.  

De huidige recreatieve voorzieningen vallen 

onder de verantwoordelijkheid van verschillende 

eigenaren, waaronder de gemeente. Het strand, 

sanitair, paviljoen, paden en groenvoorzieningen 

verkeren in een matige staat van onderhoud. Op 

momenten ervaren dorpsbewoners overlast van 

hard varend verkeer en nachtelijke activiteiten in 

het recreatiegebied.  

De bereikbaarheid van het dorp vanaf het water 

zou beter kunnen. Harde oeverranden zorgen 

voor een vervelende golfslag in de omgeving van 

het Afwateringskanaal. Het is daarom vaak lastig 

om met een bootje aan te leggen bij het dorp.  

Er zijn goede contacten tussen dorp, 

recreatieondernemers en verenigingen. Het 

particuliere terrein rondom de sportschool is een 

belangrijke zichtlocatie in het dorp. Bij 

herinrichting van het terrein wil het dorp graag 

betrokken worden. 

Het Schildmeer maakt deel uit van de unieke 

natuur van ’t Roegwold, waar de biodiversiteit 
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erg groot is en door het jaar heen zo’n 120 

vogelsoorten huizen. Natuurrecreanten kunnen 

in de omgeving onder andere fietsen en 

wandelen. Het ‘Rondje Schildmeer’ is populair, 

maar voert voor een gedeelte over een  

60 kilometerasfaltweg. Dit is niet alleen 

onaantrekkelijk, maar ook onveilig. 

Om de aantrekkelijkheid, hygiëne en veiligheid in 

de rest van het recreatiegebied te vergroten, zal 

in de toekomst de recreatieve openbare ruimte 

bij het Schildmeer beter onderhouden moeten 

worden. Er moet daarnaast meer toezicht komen 

op de parkeerplaatsen en in het strandgebied. 

Het gebied moet aangekleed worden met onder 

andere surf-, speel- en bewegingsvoorzieiningen. 

DVS wil daartoe in de toekomst graag 

regelmatig overleg met gemeente, ondernemers 

en andere betrokken partijen.  

 

Wonen, sociaal klimaat en 

leefbaarheid 

Steendam heeft zo’n 195 inwoners en weinig 

voorzieningen. Omwille van de leefbaarheid zou 

het dorp wel groter willen worden in de 

toekomst. Al jaren braakliggend recreatieterrein 

zou daarbij een woonbestemming kunnen 

krijgen en opvulling van braakliggende percelen 

in het dorp zou zorgen voor meer samenhang.  

Van groot belang voor de leefbaarheid is ook het 

dorpshuis. Het huidige dorpshuis/ Podiumcafé 

wordt in de versterkingsoperatie gesloopt en 

herbouwd. Het nieuwe gebouw zal onder andere 

gescheiden ruimtes krijgen om de 

gecombineerde functie beter te kunnen 

vervullen.   

De werkzaamheden van het cluster Zorg en 

Welzijn uit het dorp zijn van belang bij het in 

stand houden van het prettige sociale klimaat, de 

veiligheidsbeleving en de zorg voor elkaar.  

 

Aardbevingen en de 

versterkingsoperatie 

De aardbevingsproblematiek heeft een grote 

impact op individuele inwoners en op het dorp 

als geheel. Inzet van de gemeente en de 

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is eind 

2019 helderheid te hebben over de 

versterkingsoperatie. De gemeente wil samen 

met de inwoners van Steendam en Tjuchem een 

toekomstgerichte integrale gebiedsvisie 

opstellen.  

Voor individuele bewoners biedt de versterking 

koppelkansen op het gebied van duurzaamheid 

en levensloopbestendigheid. De 

versterkingsoperatie heeft te kampen met grote 

vertragingen. Vanuit de dorpswerkgroep 

Versterking is een plan ontwikkeld dat onder 

andere meer versnelling van het proces en veel 

meer zeggenschap voor de individuele inwoner 

beoogt. 
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Energietransitie 

De Coöperatie Steendam schreef in 2016 het 

energietransitieplan ‘Steendam Gas(t)vrij’ en 

kreeg hiervoor een startsubsidie en pilotstatus. 

Het plan heeft onder andere als doelstellingen 

dat Steendam in de toekomst zal kunnen 

voorzien in haar eigen energiebehoefte, dat de 

benodigde energie duurzaam wordt opgewekt 

en dat de energierekening voor elk huishouden 

uiteindelijk lager wordt. De energie moet zo 

efficiënt mogelijk over het jaar opgewekt worden 

en de installaties moeten passen in het 

landschap. 

De eerste fase van het plan omvat een 

duurzaamheidspark met windmolens en 

zonnepanelen op een locatie nabij het dorp. Een 

deel van de tweede fase van de energieplannen 

kan naar verwachting gecombineerd worden met 

de versterkingsoperatie. De derde fase gaat over 

het werken aan de opslag van elektriciteit en 

mogelijke andere vormen van energie zoals 

waterstof.  

Het blijkt in de praktijk helaas een erg lastig 

traject om als dorpsorganisatie in samenwerking 

met de overheid en andere grote partijen 

richting realisatie van dit plan te komen. 

Kortgeleden leek het er op dat de eerste fase van 

het plan definitief gerealiseerd zou kunnen 

worden, maar zeer onverwacht kwam het bericht 

dat Enexis de eerstkomende jaren geen 

mogelijkheid meer ziet om duurzaam opgewekte 

energie op het net toe te laten. Het 

Coöperatiebestuur is momenteel druk bezig om 

met Enexis en overheden te kijken naar 

(alternatieve) mogelijkheden. 

 

Samenwerking tussen dorp en 

overheid 

Verbetering van wederzijdse betrokkenheid 

tussen burger en overheid is een landelijke trend.  

De gemeente Midden-Groningen heeft de wens 

tot betere interactie en samenwerking met 

bewoners ook hoog op haar agenda staan en in 

meerdere beleidsdocumenten verwoord. De 

nieuwe functies van dorpsregisseur en 

dorpswethouder zorgen daarbij voor kortere 

lijnen tussen dorp en gemeente. 

Steendam heeft ideeën over nieuwe vormen van 

samenwerking met de gemeente. Eén van de 

onderdelen daarvan is een structureel periodiek 

overleg tussen vertegenwoordigers van DVS en 

gemeente. Deze dorpsvisie is daarbij een 

belangrijke onderlegger.  

Uiteraard zal de nieuwe manier van werken en 

van beleidsvorming zich verder moeten 

uitkristalliseren, waar nodig en mogelijk in 

samengang. 

 

Tot slot 

De dorpsvisie Steendam kent nog geen 

uitvoeringsparagraaf. Wensen, ideeën en 

oplossingen die aangedragen worden behoeven 

nog nadere uitwerking. De werkgroep Dorpsvisie 

brengt de visie in als belangrijke onderlegger 

voor de gemeentelijke integrale gebiedsvisie die 

de komende tijd tot stand zal komen in 

samenwerking tussen gemeente en dorpen 

Tjuchem en Steendam. Of en hoe de ambities 

vorm kunnen krijgen, hangt in belangrijke mate 

af van afspraken die daarover met (in eerste 

instantie) de gemeente kunnen worden gemaakt. 

Voortschrijdend inzicht kan daarbij overigens 

reden geven voor het bijstellen van delen van de 

visie in de toekomst. 

De werkgroep hoopt met deze visie een signaal 

van bewonersbetrokkenheid af te geven, plus 

een opstap tot gefaseerde uitvoeringsplannen. 

Daarnaast is het document ook bedoeld als 

prettig ‘naslagwerk’. Voor nu, maar ook voor het 

nageslacht - want met de realisatie van de door 

ons geschetste streefbeelden zal Steendam-

Schildmeer een toekomstbestendig, 

aantrekkelijk, uitdagend ‘hart’ van (Midden-) 

Groningen zijn en blijven…!  ;-) 

 

De volledige dorpsvisie is te vinden op 

www.Steendam.info

 


