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Hoe kan de Enclave Uddel zich verder ontwikkelen?



Benadering vanuit twee invalshoeken:

De Uddelnaar: uit de dorpsgeschiedenis blijken zij 

ondernemend, adaptief, creatief en innovatief. Wat is hun 

volgende stap in de dorpsgeschiedenis?

Het landschap: welke functies en bedrijvigheid zijn in dit 

landschap het meest op zijn plaats?

Hoe kan de Enclave Uddel zich verder ontwikkelen?



Interviews

Landschapsanalyse

Concept Gebiedskaarten:
• Consensus Kaart. Waar is iedereen 

het over eens?

• Uitdagingen Kaart. Waar botsen de 

belangen?

• Kansen Kaart. Waar liggen de 

kansen?

• Lokaal maatwerk Kaart. Lokale 

wensen op basis van interviews. 
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DORPSGESCHIEDENIS

?
de volgende stap

Veel informatie opgehaald bij individuele keukentafelgesprekken.

Nu met elkaar in gesprek tijdens de gebiedsexpeditie



4 GEBIEDSKAARTEN



LOCATIE KAART
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Annelies: gesprek komt wat moeizaam op gang (is ook eerste 

onderwerp), maar aan t einde jammer dat het afgekapt moest 

worden. Belangrijk onderwerp voor Uddel. Zien moeilijkheid, 

transitie gaat te snel (nu ineens moet het allemaal) en te 

langzaam (ze wisten het allang). Landbouwtransitie is ook 

sociale transitie. Je moet je brood blijven verdienen. We willen 

graag agrarisch karakter houden in Uddel. 

Joep: gevoelig thema, waarbij we enkel zijn ingegaan op het 

stikstofprobleem (niet op nevenactiviteiten). Qua discussies viel 

het nog wel mee, los van dat het stikstofprobleem niet bij 

iedereen als probleem werd gezien. Iedereen was zich bewust 

van dat het anders moest, maar is van mening dat de oplossing 

niet zozeer bij de agrariër ligt, maar grotendeels ook bij de 

overheid zelf. Gemis aan duidelijkheid en toekomstbestendig 

beleid. 
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TOEKOMST AGRARISCHE SECTOR

Conclusies

Agrarische sector

• Stikstof depositie moet omlaag, op welke manier dan ook.

• Starten met uitkoop bedrijven in de west rand van Uddel

• Kalverhouderijen moeten blijven, maar dan wel duurzaam t.b.v. leefbaarheid

• Er is veel onduidelijkheid en onzekerheid, éénduidig beleid voor langere termijn

• Elders boeren kan niet. Ga er alleen maar op achteruit. De verkoopprijs ligt lager dan de 

koopprijs.

• Innovatie en kennis kalverhouderij is een kans om te benutten in Uddel. Al die spelers uit de 

keten zitten hier, houdt dat ook een beetje hier. 
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Annelies: groep vond het een belangrijk thema. Er zijn echt 

woningen tekort voor jongeren, kinderen trekken weg. Kerken 

zijn belangrijk. Supermarkt belangrijk, kan in dorp maar ook aan 

rand. 

Joep: Over het algemeen was iedereen het met mekaar eens. 

Behoefte aan meer woningen, met name voor jong-werkenden. 

Onder sommigen werd natuur als beperkende factor ervaren 

t.o.v. toekomstbestendig wonen en boeren (o.a. milieucirkels). 



DORP EN LEEFBAARHEID

Conclusies

Woningen

• 250 woningen geleidelijk ontwikkelen

• Woningen ontwikkelen aan de westrand van Uddel

• Voorzichtig zijn met woningen in het buitengebied

Dorp

• Supermarkt in het dorp, in de westrand bij nieuwe woningen

Leefbaarheid

• Inwoners missen veel op het gebied van horeca, recreatie, buitensport

• Ouderen blijven graag zitten waar ze zitten.

• Woonzorgcentrum (zorg op maat) Hier is vraag naar!
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Annelies: belangrijk om bedrijven in Uddel te houden. Onvrede 

over dat een voorstel om buiten Uddel verder te gaan met 

machinebouw niet akkoord was (maar Natura2000). Verder geen 

uitgesproken mening over clusteren ja/nee. Wens om bedrijven 

in Uddel te houden, er werken ook vaak mensen uit Uddel.

Mensen zien wel opties voor recreatie, richt je dan op de rustige 

bezoeker met zondagsrust. Idee voor Uddelermeer wordt als een 

goed idee in deze groep gezien. 

Joep: focus lag met name op economie, waardoor er uiteindelijk 

minder tijd was voor het onderwerp recreatie. Maurits Vos, 

Wouter van Bronckhorst en Arjo Bronckhorst waren vooral aan 

het woord (ook bij de andere onderwerpen). Voorkeur ging uit 

naar clusteren richting de westzijde, met als voorwaarde dat 

kleine bedrijven zich kunnen manifesteren in Uddel dorp. 

Gesprek had een positieve insteek waarbij enkel verschil in 

gedachte lag omtrent stukje zondagsrust en aantrekkingskracht.      



ECONOMIE

Conclusies

Bedrijven/industrie

• Bedrijven clusteren op bedrijven terrein dichter bij de snelweg

• Bedrijventerrein Uddel fase 2 met fase 3

• werkgelegenheid in het dorp houden

• kleine bedrijven Uddel dorp

• Nevenactiviteiten geven wel een bron van stabiele inkomsten. Uddelnaren zijn goed in 

ondernemen. Eventueel de neven activiteiten geclusterd in 1 gebied en zo houd je het 

beeld van de natuur en de landbouw mooi.



ECONOMIE

Conclusies

Infrastructuur

• Maak aan de grote weg een aftakking over de Oudedijk daar. Dan ontzie je het dorp.

• Rondweg is ook heel moeilijk, duur, ook natura 2000.

• waar zou je dan wel kunnen uitbreiden? Schouten: kazerne NM, aan de grote doorgaande 

weg wat creëren, dan heb je de verkeersstromen weg.

• De N310 is erg onveilig. Er wordt veel te hard gereden

Recreatie

• Recreatie ontwikkelen rondom de meren, niet in het dorp

• Fietsers en wandelaars passen wel goed bij het dorp. Goede doelgroep. Klompenpaden zijn 

ook goede reacties op.

• Uddelermeer moet weer zwemwater worden

• richt je op een ander type recreant, die zich richt op rust en natuur

• Klerebende Noord Riezen, maak daar weer een goede recreatieve voorziening van

• doelgroep jonge gezinnen, grijze golf. De meer rustige bezoekers, eco toerisme

• toeristen komen wel af op klompenpaden en het Uddelermeer
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Annelies: de natuurproblemen worden niet herkend door 

Uddelse ondernemers. Achteruitgang natuur heeft veel 

oorzaken, niet alleen landbouw. Overheden en inwoners vonden 

elkaar niet op dit thema. 

Joep: ook binnen mijn groep werd de natuurproblematiek 

(stikstof) niet erkend als probleem. Deels ligt dat ook aan stukje 

onwetendheid. Het gesprek was redelijk standvastig en  had een 

enorme discussiërende insteek ipv oplossingsgericht. Waar 

iedereen het wel over eens was is dat ze zeer benieuwd zijn over 

het er over 30 jaar uit gaat zien. 



(ECO)SYSTEEM EN KLIMAAT

Conclusies

Natuur en klimaat

• natuur inclusieve landbouw Natuur en de landbouw zou beter moeten worden verweven

• Graan en bloemen zijn beter voor deze omgeving. Er word nu veel mais verbouwd, dit is 

slecht.

• transitie vergoeding

• CO2 duurzaam vastleggen goed idee. Woningbouw moet ook, doe dat dan met hout.  CO2 

reductie en woningbouw kan juist goed samengaan.

• Geen zonneparken, leg de daken vol.

• Geen windmolens, behoud het natuurlijke beeld.

• Verdroging: aanpakken neerslag infiltreren en vasthouden in het gebied

• we kunnen het alleen realiseren met de grondeigenaren

Energie transitie

• energie neutraal gebied



Hoe nu verder?
Concreet toegepast op locatie; keuze en gevolg

Scenario’s; toekomstrichting; nieuwe economie



Conclusies

• Woningen ontwikkelen aan de westrand van Uddel

• Stikstof depositie moet omlaag, op welke manier dan ook.

• Starten met uitkoop bedrijven in de west rand van Uddel

• Bedrijven clusteren op bedrijven terrein dichter bij de snelweg

• Supermarkt in het dorp, in de westrand bij nieuwe woningen

• Recreatie ontwikkelen rondom de meren, niet in het dorp

• Deel kalverhouderij blijft geclusterd en innoveert (voorwaarde stikstof omlaag)

Concreet toegepast op locatie; keuze en gevolg



Emissies 



Agrarisch bedrijf

Overige bedrijvigheid

Bedrijven



250 w ??

250 woningen en een supermarkt



Bedrijven ??

Groen natuurinclusief bedrijventerrein



Wat betekent dat ruimtelijk?
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Wat betekent dat ruimtelijk?



Trends in de voedseltransitie

• Kringloop

• Minder vlees

• Innovatie: uitstoot reductie, diervriendelijk

• Andere gewassen

Scenario’s; toekomstrichting; nieuwe economie



Trends in de voedseltransitie

• Kringloop

Nu Later



Duurzame 

consumptie

Een bescheiden 

hoeveelheid vlees 

past in een duurzaam 

eetpatroon. Vee kan 

een nuttige rol 

vervullen in de 

voedselproductie 

door de dieren te 

voeden met biomassa 

die mensen niet 

kunnen eten, zoals 

reststromen en gras 

van bodems die niet 

geschikt zijn voor 

akkerbouw, maar 

waar wel gras kan 

groeien. Van oudsher 

is dat ook de rol die 

landbouwhuisdieren 

hebben: het omzetten 

van reststromen en 

voor mensen niet 

eetbare biomassa 

naar hoogwaardige 

eiwitbronnen als 

zuivel, eieren en 

vlees. 



Trends in de voedseltransitie

• Minder vlees



Trends in de voedseltransitie

• Innovatie



Trends in de voedseltransitie

• Innovatie

• Alpuro

• Van Drie Groep

Maak gebruik van kracht en kennis in het gebied



Zorg voor ruimte voor kleine innovatieve bedrijven



Trends in de voedseltransitie

• Andere gewassen

• Voedselbos

• Natte landbouw

Klimaatadaptatie



Natte landbouw

Recreatieve landbouw

Robuuste ecologische verbindingen

Recreatieve landbouw

Scenario 1 

“Functie volgt landschap”

• Investering: overheid

• Hefboom/drijvende kracht: uitkoopregeling

• Bedrijven: verplaatsen naar bedrijventerrein

• Woningbouw: geconcentreerd in de westrand 

van het dorp Uddel

• Kalverhouderij: uitkoopregeling

• Nieuwe economie: recreatieve landbouw; 

natuur recreatie, kringloop landbouw

• Landschap: grote eenheden natuur, kringloop 

landbouw op de enken, woningbouw 

aansluitend op het dorp, recreatieve 

boerderijen, kringloop boerderijen

Recreatie landschap

Recreatie landschap

Kringloop Landbouw

Woningbouw in dorpsranden









Verwerking en logistiek

Kringloop Kalverhouderij

R&D Innovatiecentrum

Scenario 2 

“Landschap als 

productiemachine”

• Investering: bedrijven

• Hefboom/drijvende kracht: innovatie

• Bedrijven: bedrijventerrein verwerking en 

logistiek; bedrijventerrein veehouderij; 

bedrijventerrein R&D en maak industrie

• Woningbouw: geconcentreerd in de zuidrand 

van het dorp Uddel

• Kalverhouderij: innovatie, grondgebonden, 

kringloop kalverhouderij

• Nieuwe economie: de hele productieketen in 

Uddel; innovatie, R&D, kalverhouderij, 

veevoerproductie; slachthuis, productie en 

verpakking, logistiek

• Landschap: Grote verschillen in schaal, al het 

landbouw gebied inzetten voor productie 

kalvervoer op grote schaal. Enken kleinschalig 

landschap met circulaire landbouw voor lokale 

consumptie

Nieuwe ontsluitingsweg

Productie landschap veevoer

Kringloop Landbouw



Verwerking en logistiek

Kringloop Kalverhouderij

R&D Innovatiecentrum









Natuurinclusieve landbouw op de zandgronden (intensief)



Natuurinclusieve landbouw op de zandgronden (Extensief)





Mozaïek landschap

Individuele initiatieven

Kleinschalige landschapselementen

Scenario 3 

“Agrarische vrijstaat”

• Investering: grondeigenaren

• Hefboom/drijvende kracht: lokaal 

ondernemerschap

• Kalverhouderij: langzaam verdwijnen, 

aantrekkelijk maken om iets anders te gaan 

doen, landschap van mogelijkheden, toolbox: 

energieboer, waterboer, kaasboer, houtboer, 

bloemenboer, maar ook goed ingepaste maak-

industrie

• Nieuwe economie: hernieuwbare energie, 

schoon water, recreatie, lokale producten

• Landschap: Patchwork van initiatieven 

gekaderd door kleine landschapselementen: 

lanen, hagen, houtsingels, grondwallen, 

bosblokken

• Agrarische vrijstaat

• Anarchie binnen een aantal strenge regels

Bedrijven terrein

Woningbouw

Kringloop landbouw

Kringloop landbouw











Mogelijk; mits voldaan wordt aan duurzaamheidseisen en beeldkwaliteitseisen



Regie

Investeerders

Planning

Nieuwe Economie

Kalverhouderij

Natuur

Woningbouw

Bedrijven



Scenario 1 

“Functie volgt landschap”
Scenario 2 

“Landschap als 

productiemachine”

Scenario 3 

“Agrarische vrijstaat”

Nationaal

Overheid

Relatief snelle transitie

Recreatie; kringloop landbouw, 

agrarisch gerelateerd

Uitkoopregeling

Grote eenheden, verbonden

250 woningen geclusterd

Geclusterd bedrijventerrein

Enclave

Bedrijven / corporatie

Geleidelijke transitie

Innovatie kalverhouderij

Agrarisch gerelateerde 

industrie

Kringloop kalverhouderij

Lage emissie

Natuurinclusieve landbouw

Nieuwe natuur

250 woningen geclusterd

Geclusterd bedrijventerrein

Eigen infrastructuur

Kavel

Grondeigenaren

Langzame transitie

Recreatie

Kringloop landbouw

Energie

Agrarisch gerelateerde 

industrie

Overname door 

nevenactiviteiten

Natuurinclusieve landbouw

Kavelranden

Openbare ruimte

250 woningen waar mogelijk

Mits voldoet aan eisen

Veel mogelijk

Mits voldoet aan eisen





Gebiedsatelier

14 december 2021

Online?

















Keuze en gevolg






