
Nieuw lint als

waterberging voor het hoger gelegen landbouwgebied

combinatie van water, natuur, recreatie, wonen en werken 

ecologische verbindingszone
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Nieuw lint zoekt eigen weg
In het beekdal is de 

grondwaterstand hoger dan 
op de dalgronden. 

Voorgesteld wordt de grond 
die vrij komt bij het graven 

van waterbergingen te 
gebruiken voor het maken 
van nieuw landschap met 

enig relief.

Dus niet meer van hetzelfde, 
maar een nieuwe lint, een 
nieuwe landschappelijke 

laag in contrast met wat is. 
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Bij Buinen is al een begin 
gemaakt met het waterlint 

richting Stadskanaal.

Waterberging in nieuw lint

Berging van gebiedseigen 
water.

Het lint loopt door het 
beekdal en door het 

voormalige veengebied. Dit 
geeft bergingsgebieden met 

onderscheiden 
waterkwaliteiten 

Daarnaast wordt langs het 
lint een ruimtelijke 

karakteristiek voorgesteld, 
die aansluit bij de bestaande 

situatie van open en 
gesloten delen langs de 

N374.
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In het beekdal rond Lofar is 
gewaterd, genatuurd en 

gemeanderd

Nieuw lint:

als verbinding tussen de Hondsrug en het Stadskanaal

tussen de centrums van Stadskanaal, Buinen en Borger

op zichtlocatie langs de N374 in de beleving van passanten;
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Beek
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Buinen

Kralen langs het lint
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Langs het lint liggen pareltjes: 
plekken met ruimte voor 
wonen, werken en recreatie.
Pioniers krijgen de ruimte. 

Kunstenaars, it-bedrijven, 
buitenplaatsen, clusters van 
woningen en woon werk 
plaatsen.

Meer-generatiewoningen  
bieden mogelijkheden aan 
jonge mensen zich te vestigen 
en aan ouderen om te blijven. 

Het nieuwe lint kan ruimte 
bieden aan streek eigen en 
aan eigentijdse bouwkunst.

Dalgrond

Hoog veen in zuid 
oost Drenthe
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Kralen langs het 
water

Park

De voorgestelde sferen 
in het lint zijn, beek, 

bos, dalgrond en park.
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.

Ommetjes
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. Op de kaart 
zijn ommetjes / 
ommelanden
aangeven uit  
het DOP van 
Buinerveen en 
Nieuw Buinen
tot aan de 
Mondenweg.    

Ommetjes zijn 
belangrijk voor 
o.a. beleving 
van ruimte en 
natuur.

Open landschap
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Volgens sommigen is het 
landschap meer dichtge-
groeid dan 20 jaar geleden. 
Er komen boom-singels en 
boomakkers. 

Het monumentale van de 
monden vraagt delen van het 
landschap weids te houden. 

Door clustering van Agri en 
windturbines kunnen vakken 
open blijven (blauwe pijlen). 

Breedband
Breedband ontsluiting via 

glasvezel maakt het verschil. 
Het is een aantrekkelijke 

pullfactor voor ondernemers 
en nieuwe en terugkerende 

inwoners. 

Breedband biedt kwalitatief 
behoud van beschikbaarheid 
en toegankelijkheid van zorg 

en sociaal-culturele en 
maatschappelijke diensten. 

Drentenieren krijgt er een 
extra dimensie door. Ouderen 

kunnen nog langer op 
zichzelf wonen en de 

mobiliteit wordt vergroot. 

DGD

Beeldspraaktelefonie in 
combinatie met een lokaal 

servicecentrum is een goed 
betaalbaar en bereikbaar 
alternatief voor de fysieke 
afbouw van voorzieningen

Drenthe Groningen Drenthe
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Drenthe Groningen Drenthe
mondjesmaat door het lint
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