
Onderzoeksopdracht KCNR Februari 2022 
 
Titel van de opdracht: Gebiedsontwikkeling op de grens: Matsloot – Westpoort 
 
Korte omschrijving van het onderzoeksvraagstuk 
 
Thema: Ruimte – Energie – Landschap 
 
De meeste mensen inmiddels wel overtuigd van nut en noodzaak van de energietransitie, maar de vraag 
“hoe en waar dan?” leidt regelmatig tot verhitte debatten en protest. Zonneparken, windmolens en 
hoogspanningsleidingen: ze zijn misschien noodzakelijk, maar wie wil ze in de achtertuin? In ieder geval is 
duidelijk dat door deze transitie energie een fundamenteel andere interactie met landschap en ruimte kent 
dan we de laatste decennia gewend waren. 
 
Op het snijvlak van ruimte, landschap en energie opereren binnen de Hanzehogeschool twee kenniscentra, 
Entrance & NoorderRuimte, en daaraan verbonden, verschillende lectoraten. We zijn gestart met het 
ontwikkelen van een gerichte onderzoekslijn ruimte – energie – landschap. Centrale vragen hierbij zijn: hoe 
kunnen we de impact van de huidige energietransitie op onze omgeving, ruimte en landschap in goede banen 
leiden?  Hoe komen we tot duurzame energielandschappen, waarin niet alleen oog is voor energie maar ook 
de directe leefomgeving van mensen, landschap en andere ruimteclaims?  
 
Deze specifieke opdracht richt zich op Matsloot en Westpoort, een zone langs de A7 ten westen van 
Hoogkerk.  
 
 
Aansluiting bij thema’s NoorderRuimte en Entrance 
 
NoorderRuimte: 
Duurzaamheid 
 
Entrance: 
Tbc 
 
Afbeelding 
 

 
Bron: https://www.provinciegroningen.nl/projecten/gebiedsontwikkeling-matsloot-westpoort/ 
 
 
Achtergrond en aanleiding 

https://www.provinciegroningen.nl/projecten/gebiedsontwikkeling-matsloot-westpoort/


 
Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de energietransitie, hebben ruimtelijke consequenties: het plaatsen 
van een windmolen, de aanleg van het elektriciteitsnet of een zonnepark zijn daar de meest uitgesproken 
voorbeelden van. In Nederland bestaat een lange (en rijke) traditie van ruimtelijke ordening, kort gezegd: 
het organiseren en plannen van verschillende ruimtelijke claims. De laatste jaren is ruimtelijke planning en 
ordening (in ieder geval landelijk) naar de achtergrond verdwenen. Op dit moment echter zien we dat 
discussies over ruimte weer bijzonder actueel zijn en de belangstelling voor ruimtelijke ordening lijkt weer 
terug. Vanuit verschillende hoeken is de roep om regie over de ruimte, om ruimtelijke ordening dus, 
bijzonder sterk. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat ruimte in Nederland schaars is: we leven 
in een dicht dichtbevolkt land, op een gering oppervlak, met veel verschillende ruimteclaims. Op dit moment 
‘strijden’ een aantal grote opgaven met energietransitie op de schaars beschikbare ruimte zoals bijvoorbeeld 
wonen, stikstof, natuur, klimaatadaptatie, bedrijventerreinen. Een aantal van deze ruimteclaims zijn oude 
bekenden (b.v. wonen, bedrijventerreinen, natuur); andere ruimteclaims zijn nieuwe ontwikkelingen (m.n. 
klimaatadaptatie en energietransitie). Dus hoewel in ruimtelijke ordening en ruimtelijk planvorming 
nadenken over het inpassen van ruimteclaims niet nieuw is, is energie wel een nieuwe toevoeging. Voorheen 
was het behalve ondergrondse infrastructuur, een aantal NAM-locaties, trafo-huisjes en 
hoogspanningsleidingen nauwelijks relevant in ruimtelijke plannen maar dat is met hernieuwbare energie 
wel anders. Belangrijke hoofdvraag is hoe binnen het gegeven van de beperkt beschikbare ruimte sectorale 
doelstellingen ten aanzien van energie zo goed mogelijk gerealiseerd kunnen worden. Daarvoor is 
afstemming nodig met andere ruimte-claims, waarbij gekeken in de beste planologische en ontwerp traditie 
gekeken kan worden naar het combineren van functies en het vinden van slimme oplossingen om meerdere 
doelen tegelijk te bereiken.  
 
Het probleem 
Op de grens van de provincies Groningen en Drenthe, en van de gemeenten Groningen, Westerkwartier en 
Noordenveld, ligt het gebied Matsloot – Westpoort (zie kaart). Dit gebied is ooit bestempeld als het ‘het 
lege gebied’ maar inmiddels is het verre van leeg. Als er één gebied is in Noord Nederland waar 
verschillende ruimteclaims bij elkaar komen is het hier wel: hier gebeurt ontzettend veel, en er staat nog 
meer op stapel.  
 
Zo’n 10 jaar geleden is hier het waterbergingsgebied en natuurgebied de Onlanden aangelegd. Ten noorden 
van de A7 raakt het bedrijventerrein Westpoort nu snel gevuld; nieuwe bedrijventerreinen zijn reeds 
gepland. Suikerfabriek Cosun heeft vloeivelden/tarravelden ten zuiden van de A7, en wil uitbreiden. 
Verspreid in het gebied liggen boerenbedrijven; er is recreatie aan het Leekstermeer (met recente overname 
van vakantiepark door Europarcs); de ‘nieuwe’ hoogspanningsleiding Eemshaven - Vierverlaten is er recent 
bijgekomen, en wordt binnenkort waarschijnlijk doorgetrokken; de Lelylijn moet hier een plekje vinden etc 
etc. 
 
Enige tijd geleden is in dit gebied een stuk agrarisch land ten zuiden van de A7 (gemeente Noordenveld) 
verkocht aan een investeerder in zonneparken. De investeerder heeft het plan dit terrein te gebruiken voor 
het aanleggen van een zonnepark. Volgens de bestemming kan dit. Echter, in lijn met de huidige regelgeving 
dat 50% lokaal eigenaarschap voorschrijft, heeft de gemeente Noordenveld de investeerder de opdracht 
gegeven met de lokale gemeenschap in gesprek te gaan. Een van de partijen waarmee gesproken is, is de 
energiewerkgroep van Dorpsbelangen Roderwolde: Energiek Roderwolde. Deze werkgroep houdt zich 
actief bezig met het helpen van de inwoners van Roderwolde e.a. met het verduurzamen van huis en dorp. 
Een zonnepark zou voor een flink deel van de benodigde behoefte voor opwek kunnen zorgen. Andere 
partijen waren direct omwonenden, het dorp Oosterwolde, aan de andere kant van de snelweg (check) maar 
ook met natuurorganisaties en Cosun is gesproken. Al gauw bleek dat men – in combinatie met alle andere 
ruimteclaims die in het gebied liggen en het ontbreken van één integraal beeld of beleid – er niet uitkwam.  
 



Daarom hebben de betrokken overheden besloten om even pas op de plaats te maken en tot een gezamenlijke 
aanpak te komen. Hiervoor is het project Regionaal Raamwerk Matsloot-Westpoort gestart.  

Gebiedsontwikkeling Matsloot-Westpoort 
Er zijn plannen om het gebied Matsloot-Westpoort, aan de westkant van de stad 
Groningen, bij de grens met Drenthe, komende jaren opnieuw in te richten. Door de 
groeiende vraag neemt de druk op de ruimte in dit gebied steeds meer toe. Hiervoor is 
een gezamenlijke aanpak nodig, die over provinciale en gemeentelijke grenzen heen gaat. 
Dat gebeurt in het project Regionaal Raamwerk Matsloot-Westpoort. 

Zie ook: https://www.provinciegroningen.nl/projecten/gebiedsontwikkeling-matsloot-westpoort/ 
 
In dit project onderzoeken twee bureaus hoe de toekomstige inrichting eruit kan komen te zien, rekening 
houdend met alle ruimte claims die er zijn. Naar verwachting verschijnt het adviesrapport binnenkort.   
 
De opdracht  
Deze case illustreert goed hoe verschillende ruimteclaims in een gebied samenkomen, elkaar soms in de 
weg zitten en in sommige gevallen zelfs clashen. We willen graag beter inzicht krijgen in welke 
perspectieven, motieven en belangen van verschillende partijen een rol spelen, hoe verschillende groepen 
hun belangen naar voren brengen, met welk resultaat, en wat de gevolgen zijn voor ruimte, landschap en 
natuur sec, en voor de verschillende ruimtegebruikers.    
 
De opdracht richt zich op het in kaart brengen van het proces tot nu toe, de analyse van de huidige situatie 
en het schetsen van de gewenste toekomstige situatie – met het nog aan te leggen zonnepark als 
uitgangspunt.  
 
Er zijn verschillende insteken of perspectieven mogelijk (al dan niet in combinatie): 
 

- Willen en kunnen omwonenden (direct omwonenden, en het dorp Roderwolde 
e.o./Oosterwolde/Matsloot) profiteren van het zonnepark? Hoe dan? Wat zijn de drempels en of 
bezwaren? Wat zijn de kansen? Hoe kom je tot een gedragen zorgvuldige afweging in en met het 
dorp? 

- Wat zijn de voor- en nadelen van “zonneparken in de wei”? Is een zonnepark een hindernis of juist 
een buffer voor natuurgebieden? Zijn er alternatieven voor het voorgestelde “zonnepark in de wei”? 
Bijvoorbeeld in de buurt? (daken van de nieuwe bedrijven; vloeivelden Cosun; andere)?  

- Mogelijkheden voor (alternatieve) landschappelijke inpassing en inrichting van het zonnepark in de 
zone ten zuiden van de A7.  

- In kaart brengen verschillende visies ten aanzien van “zonneparken in de wei” bv van 
natuurorganisaties, boeren, recreanten, bewoners. 

 
Gewenste situatie met betrekking tot het vraagstuk 
Dit betreft een opdracht voor bureau NoorderRuimte. Je helpt met dit onderzoek bij de opbouw en 
onderbouwing van een nieuw thema, inclusief opbouw van een netwerk van bedrijven, overheden, 
onderzoekers, studenten en andere partijen. Echt pionierswerk dus.  
 
Dit betreft een onderzoek naar achterliggende motieven en belangen van verschillende groepen stakeholders 
in de energiesector met name ten aanzien van ruimte en landschap.  

https://www.provinciegroningen.nl/projecten/gebiedsontwikkeling-matsloot-westpoort/


 
Wat betreft onderzoeksaanpak zou je kunnen denken aan het inventariseren en analyseren van 
nieuwsbronnen, beleidsstukken e.a. over dit gebied; het interviewen van verschillende betrokken partijen 
(overheden, vertegenwoordigers van het dorp, ontwerpbureaus); en het bedenken van alternatieve 
ontwerpen voor het gebied en/of de landschappelijke inpassing van het zonnepark en/of andere 
ruimtegebruikers.  
 
 
Afstudeeropdracht, stage opdracht 
Afstudeeropdracht binnen bureau NoorderRuimte (semester in jaar 4) 
Onderzoeksopdracht 
Honours onderzoeksopdracht 
 
 
Vacatures voor studenten van de opleiding: 
 
Master: Energy for Society 
Bachelor: Toegepaste psychologie, Communicatie, Built Environment 
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