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Op 9 december 2019 schreef de gemeente Emmen de prijsvraag Panorama Emmen 
Bargeres uit. Hiermee gaf de zij gehoor aan de oproep ‘Panorama Lokaal’ die het College 
van Rijksadviseurs (CRA) eerder dat jaar had gedaan aan gemeenten, corporaties, (markt)
partijen en samenleving. Met deze oproep wilde het CRA deze partijen stimuleren om op 
nieuwe manieren samen te werken en condities te scheppen voor ruimtelijke experimenten 
met maatschappelijke impact.

DOELSTELLINGEN PANORAMA LOKAAL
 ⌂ het agenderen van de transformatieopgave van bestaande woonwijken en buitengebied 

in Nederlandse gemeenten naar toekomstbestendige wijken en stadsranden, bij zowel 
de ontwerp- en bouwgemeenschap, de bewoners en de politiek, en waar de verbindingen 
met het landschap worden verebeterd,

 ⌂ het stimuleren van innovatie, ontwerpkracht en multidisciplinaire samenwerking
 ⌂ het stimuleren van kansrijke coalities en nieuwe partnerschappen die in de wijken en het 

aansluitende landschap actief aan de slag gaan met de uitkomsten van de prijsvraag,
 ⌂ het actief delen van nieuwe inzichten en concepten voor een breed publiek,
 ⌂ het brengen van versnelling in het integraal verduurzamen en toekomstbestendig maken 

van woonwijken en buitengebied, en het geven van aanzetten tot het feitelijk realiseren 
van de geselecteerde voorstellen,

 ⌂ waar het gaat over woningbouw (renovatie, transformatie en/of nieuwbouw): het 
stimuleren van voorstellen die de bouwketen doorbreken en innoverend zijn op het 
gebied van snelheid en betaalbaarheid, in combinatie met duurzaamheid en de 
bijbehorende openbare ruimte.

ZEVEN PRIJSVRAGEN
Panorama Lokaal richtte zich op structurele verbetering van urgente opgaven in de wijken 
op de rand van stad, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80, en de gebieden er omheen: heel 
herkenbare wijken waar veel mensen zich thuis voelen. De wijken van toen kloppen alleen 
niet meer met de wensen van nu: energiezuinige, passende en betaalbare woningen, 
klimaatbestendige en leefbare wijken, en beter gebruik van het omringende groen. Dankzij 
hun ruime opzet en ligging aan de rand van het buitengebied liggen er in deze wijken ook 
veel kansen; er komen veel ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke opgaven samen. 
De oproep van het CRa resulteerde in een prijsvraag in zeven gemeenten, waaronder de 
gemeente Emmen. Deelname aan de prijsvraag werd opengesteld voor multidisciplinaire 
ontwerpteams. Daarmee werd een beroep gedaan op creativiteit, verbeeldingskracht en 
realiteitszin om deze opgaven slim te combineren en zo winsten te behalen zowel voor de 
wijk, het buitengebied en de bewoners en ondernemers. 

PRIJSVRAAG PANORAMA EMMEN BARGERES
De gemeente Emmen schreef de prijsvraag voor de locatie Bargeres uit in samenwerking 
met Domesta, Lefier, Staatsbosbeheer, Waterschap Vechtstromen en Sedna. Overige 
samenwerkingspartners waren wijkbewoners, de wijkvereniging, Stadsboerderij ‘t Nije Hoff, 
GGD Drenthe en Provincie Drenthe.

De prijsvraag bestond uit twee fasen: de voorselectie en de ontwerpfase. De prijsvraag 
is uitgeschreven op basis van KOMPAS bij Prijsvragen en aangekondigd op TenderNed, 
kenmerk 247811.
Het verloop van de procedure is opgenomen in bijlage 1.

Vooraf

Emmen
Bargeres

Klopt.
Hier liggen 
kansen.

https://www.ontwerpwedstrijden.nl/kompas/
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/182442
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/182442
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Met deze prijsvraag wordt beoogd:
 ⌂ dat het een katalysator is voor de Woon- en leefbaarheidsvisie Bargeres,
 ⌂ opgaven en partijen in Bargeres te verbinden,
 ⌂ versnelling te brengen in de oplossing van huidige problemen,
 ⌂ kwaliteit in/aan de wijk toe te voegen, passend bij zowel de huidige / toekomstige 

maatschappelijke behoeften en doelstellingen;
 ⌂ ideeën te genereren die ook bruikbaar zijn voor andere wijken en stadsranden in Emmen,
 ⌂ kansen te genereren voor mogelijkheden van partners en zichtbaar te worden voor 

investeerders, provincie Drenthe en rijk, met innovaties in de woningvoorraad en het 
ruimtelijk systeem van Emmen.

De kern van de opgave ligt in de revitalisering van de wijk zodat deze toekomstbestendig 
wordt. Daarbij is de logica van de ondergrond (water, bodem, natuur) leidend om te bepalen 
waar in het systeem welke ingrepen kansrijk kunnen zijn. Dit, in combinatie met de vraag 
welke mutaties en kwaliteitsverbeteringen nodig zijn om de woningvoorraad aan te laten 
sluiten bij de huidige en toekomstige bewoners. Daarbij zou het resultaat moeten zijn 
dat sociale en ruimtelijke verbindingen sterker worden, de leefbaarheid en bestaande 
ruimtelijke kwaliteit wordt vergroot. Daarbij is de opgave om een houdbare vorm te vinden 
van eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor onderhoud van de leefomgeving, waar 
herverdeling van taken, grond en financiering denkbaar is.

1. Doelstellingen en opgave
De jury van de prijsvraag bestond uit:

 ⌂ Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (voorzitter)
 ⌂ Guda Elswijk, bewoner uit de Rolderbrink
 ⌂ Piet Ziel, stedenbouwkundige gemeente Emmen
 ⌂ Herbert Bosch, Domesta (voorselectie); Karin Lubbers, Domesta (eindbeoordeling)
 ⌂ Anouk Verspeek, Sedna
 ⌂ Cilly Jansen, Architectuur Lokaal (secretaris)

2. Jury
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Voor de voorselectie nodigde de gemeente multidisciplinaire ontwerpteams uit om zich aan 
te melden voor deelname aan de ontwerpfase door inzending van een portfolio en motivatie. 
De sluitingstermijn voor het doen van een aanmelding voor de voorselectie werd verlengd 
van 15 naar 21 januari 2020. Alle 15 aanmeldingen die werden ontvangen zijn toegelaten tot 
de voorselectie. Uit deze aanmeldingen zijn drie teams geselecteerd voor deelname aan het 
ontwerpatelier.
Een overzicht van de teams die een aanmelding hebben gedaan is opgenomen in bijlage 2.

De voorselectie door de jury vond plaats op 5 februari 2020. De selectie werd tevens 
bijgewoond door:

 ⌂ Germa Streuding, contactpersoon voor de prijsvraag namens gemeente Emmen 
 ⌂ Rosa Stapel, contactpersoon namens het projectteam CRa 

De aanmeldingen werden geselecteerd aan de hand van vier selectiecriteria: 
 ⌂ de affiniteit met de opgave, 
 ⌂ de kwaliteit van het plan van aanpak, 
 ⌂ de relevantie van de referenties voor de opgave, 
 ⌂ de relevantie van de expertise. 

Selectiebesluit
De jury selecteerde unaniem drie teams op basis van onderstaande motivatie, eventueel met 
aanbevelingen voor de ontwerpfase:

Team 003 DAAD
Een goed, integraal en evenwichtig team met relevante expertise, onder meer op het gebied 
van volkshuisvesting, MER, biodiversiteit en bouwfysica. De toolkit Emmerhout is een goede 
referentie. De jury is benieuwd naar uitwerking van de visie.

Team 007 Berte Daan
Een ervaren en vernieuwend team met een scherpe en verfrissende blik. De motivatie en de 
onderzoeksthema’s zijn sterk. Het team heeft de kracht van de wijk goed begrepen en uit de 
aanmelding spreekt enthousiasme. De jury denkt dat de wijk en de manier waarop men de 
bewoners wil betrekken, bij dit team in goede handen is.

Team 008 Woonpioniers
Een conceptueel sterk team met een verzorgde inzending waaruit energie en 
verbeeldingsk¬racht spreekt. De jury twijfelt in eerste instantie over de inzending vanwege 
het ontbreken van gebiedskennis, maar wordt uiteindelijk overtuigd door de aantrekkelijke 
referenties op de juiste schaal, die juist bij andere teams ontbreken. Het is een talentvol 
team dat wellicht een frisse buitenstaandersblik kan brengen.

Het selectiebesluit is op 6 februari 2020 openbaar bekendgemaakt. De geselecteerde teams 
werden uitgenodigd voor deelname aan de tweede fase van de prijsvraag, de ontwerpfase. De 
overige teams zijn met een beknopte toelichting op de hoogte gesteld van het feit dat zij niet 
werden uitgenodigd voor de tweede fase van de prijsvraag. 
Bijlage 3 beschrijft de ontwerpfase.

3. Voorselectie
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TOETSING
Op 14 juli sloot de inzendtermijn voor het doen van een inzending. Alle drie inzendingen 
werden op tijd ingediend. Het projectteam van de prijsvraag heeft getoetst of de inzendingen 
voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Eén inzender had de toelichting en presentatie gecombineerd. Aan deze inzender is gevraagd 
om de documenten van elkaar te scheiden. Dat heeft de inzender conform de reglementaire 
mogelijkheden en binnen de hiertoe gestelde termijn heeft gedaan.
Eén inzender had een beschadigd, en daardoor niet te openen, bestand ingestuurd. Binnen 
de hiertoe gestelde termijn is een leesbaar bestand ontvangen.
Eén team heeft voor de tweede ronde een ander teamlid aangewezen als 
hoofdverantwoordelijke voor de inzending. Dit is toegestaan, mits deze persoon is 
ingeschreven in het Nederlands Architectenregister. Aan deze voorwaarde is voldaan.
Alle teams hebben het team in de tweede ronde uitgebreid. Ook dit is mogelijk binnen de 
voorwaarden van het reglement.
De toetsing resulteert in het advies aan de uitschrijver om alle inzendingen als geldige 
inzendingen toe te laten tot de beoordeling. De jury stemt in met dit advies.

BEOORDELINGSCRITERIA
De jury beoordeelde de ontwerpen aan de hand van de volgende beoordelingscriteria (in 
willekeurige volgorde):

 ⌂ de wijze waarop de voorstellen reageren op de opgave,
 ⌂ de mate van innovativiteit en integraliteit van de voorstellen,
 ⌂ de mate waarin de voorstellen versnelling of doorbraken kunnen genereren,
 ⌂ de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de geboden oplossing in de wijk en de 

ruimtelijke kwaliteit,
 ⌂ de mate waarin sprake is van een positieve impact op het functioneren van de wijk en op 

het leven en wonen van de inwoners,
 ⌂ de voorbeeldwerking voor andere locaties,
 ⌂ realiseerbaarheid.

De beoordeling door de jury vond plaats op 1 september 2020 in De Opgang in Bargeres. 
Herbert Bosch, jurylid namens Domesta, werkt inmiddels elders en werd daarom vervangen 
door Karin Lubbers (Domesta). De beoordeling werd vooraf gegaan door een presentatie 
van de plannen aan de jury. Bij de presentatie waren ook geïnteresseerde betrokkenen, 
belanghebbenden en bewoners uitgenodigd. Na de presentaties hebben de teams een aantal 
vragen van de jury en andere aanwezigen beantwoord. 

De besloten jurybeoordeling werd bijgewoond door: 
 ⌂ Germa Streuding, contactpersoon voor de prijsvraag namens gemeente Emmen
 ⌂ Rosa Stapel, contactpersoon namens het projectteam CRa

Bij haar beoordeling heeft de jury de reacties van bewoners en andere belanghebbenden als 
advies betrokken bij haar beoordeling. De uitschrijver had hen in de gelegenheid gesteld om, 
voorafgaand aan de eindpresentatie, te reageren op de plannen. 
Bijlage 4 bevat het resultaat van de publieksconsultatie per plan.

4. Beoordeling van de ontwerpen
ALGEMEEN
Hoewel er veel opgaven in de wijk en de omgeving liggen, zijn de meeste bewoners 
tevreden. Daarom is het van belang om te laten zien wat de mogelijkheden voor de nodige 
transformaties zijn, en daartoe een verlangen te creëren bij de bewoners, zodat zij zich 
blijven binden en de wijk zijn aantrekkelijkheid houdt.
De teams hebben het belang van het momentum goed begrepen. Alle drie doen interessante 
voorstellen voor meer diversiteit en sociale activering in de wijk en zien mogelijkheden in 
het versterken van de bestaande stedenbouwkundige structuren in de wijk, ook in relatie 
met de omgeving. Voor alle drie de teams was de vraag naar hoe de ontwikkelingen op gang 
gebracht en gefinancierd kunnen worden een lastige opgave.
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HET NIEUWE GOUD

Team DAAD: Martijn Prins, Alex Huisman en Ivar ten Cate (DAAD architecten), Wijnand Bouw, Maike 
Warmerdam en Cor Simon (Boschslabbers), Rolf Drijfhout (ekwadraat) en Sjef Jansen (Planecologie)

Dit plan concentreert zich op de betekenis van het groen. Differentiatie en diversiteit in de 
groenstructuur wordt aangegrepen om bewoners, opgaven en geldstromen te verbinden. 
De hoofdgroenstructuur vormt de drager voor energienetwerk, watersysteem, ecologische 
verbindingen en fietsroutes. Een duurzaam energienetwerk wordt aangelegd om restwarmte 
van industriecluster EMMTEC te gebruiken in de wijk. Verdichting en verdunning wordt 
voorgesteld door woningen langs de groenstructuur te splitsen en daarbuiten waar mogelijk 
een aantal woningen te slopen. Er is een verbeelding gemaakt van de mogelijke architectuur 
van de gesplitste woning. De woningen aan de hoofdgroenstructuur worden gesplitst. Om 
bewoners inzicht te geven in de mogelijkheden wordt eerst een voorbeeldwoning ontwikkeld. 
Voor de financiering wordt een groen- en leefbaarheidsfonds opgericht waarbij de exploitatie 
van het energienetwerk de grootste inkomstenbron vormt.

De jury noemt de ruimtelijke en programmatische analyse helder. De ontwikkelstrategie is 
samenhangend en concreet, het plan oogt overzichtelijk en  het stappenplan is duidelijk. 
Het woonoppervlak in de wijk blijft gelijk omdat er wordt niet bijgebouwd. Dit vindt de jury 
een interessant uitgangspunt. Echter het voorstel voor transformatie van de woningvoorraad 
is tamelijk eenzijdig: door alleen het splitsen van woningen langs de hoofdgroenstructuur 
blijft de woningvoorraad vrij ongedifferentieerd. De ruimtelijke kwaliteit en uitvoerbaarheid 
van de voorbeelduitwerking van de gesplitste woningen overtuigt niet voldoende. Aandacht 
voor de opgave van het vastgoed in het centrum van de wijk is onderbelicht.
Er is sterke twijfel over de energieoplossing en het verbinden van de businesscase aan de 
exploitatie, die grotendeels leunt op subsidieaanvragen en waarvan de exploitatie bij de 
gemeente wordt ondergebracht. De energietransitie en het nieuwe watersysteem zullen een 
zware wissel trekken op de bestaande bomen in de gehele hoofdgroenstructuur. De jury vindt 
het jammer dat bewoners beperkt worden betrokken bij opgaven voor water en energie. 
Het voorstel heeft de kracht van eenvoud maar het nadeel dat het een te generieke en 
eenzijdige indruk achterlaat.

Team Berte Daan: Berte Daan (berte daan landschap), Karin Peeters en Marijn van Dongen (Territoria), 
Jan Martijn Eekhof (Jan Martijn Eekhof stedenbouw) en Werner Brouwer (Interra) 

De visie van dit team is deels gebaseerd op de ondergrond van de wijk, die aan weerszijden 
van het kanaal verschilt, maar nu niet zichtbaar is in de wijk. In het slagenlandschap ten 
westen van het kanaal wordt gekozen voor een strategie van verdunning; het eslandschap 
aan de oostzijde wordt verdicht. Geleidelijke sloop van 60 woningen aan de westzijde 
biedt ruimte voor experimenten; het bouwen van eveneens 60 woningen aan de oostzijde 
resulteert in verdichting. Dat zal naar verwachting bijdragen aan een onderscheidende 
identiteit voor elk van de beide gebieden waarin de wijk wordt gedeeld en waardoor in oost 
en west andere bewoners worden aangetrokken. 
Ook stelt dit team ingrepen aan de infrastructuur voor met nadruk op het langzaam 
verkeer en het temperen van de ruimte voor de auto; de Brinkenweg krijgt deels een ander 
profiel en zal  meer ruimte bieden aan fietsers, voetgangers en bomen. Het kanaal krijgt 
een programma dat levendigheid bevordert en de aantrekkelijkheid en kwaliteit van het 
centrale park moet verhogen. Als blikvanger wordt een transformatie en betere ontsluiting 
voorgesteld van een deel van het winkelcentrum naar Brinkenhoes en appartementen. 
Het team zet in op verruiming van regelgeving om particulieren meer mogelijkheden 
bieden, bijvoorbeeld om openbare ruimte te pachten voor verschillend gebruik, zoals het 
kleinschalig telen van gewassen of een paardenweide in de wijk. Voor de uitvoering ligt 
de focus op de infrastructuur, ruimte voor zeggenschap, clustering van voorzieningen en 
overgangen. Er is aandacht voor een wijkfonds, buurtbeheer en voeding.

De jury vindt dat aan dit plan een rijke, discipline-overstijgende studie naar transformatie 
binnen de bestaande wijkstructuur ten grondslag ligt. Hieruit spreekt een duidelijke 
opvatting over identiteit, planologie, stedenbouw en het daaruit voorkomende 
inrichtingsniveau. De visie is integraal en evenwichtig ruimtelijk vertaald. De jury heeft grote 
waardering voor de samenhang in schaalniveaus en de consequente koppeling van alle 
onderdelen. 
Het delen van de wijk in twee gebieden, met als gevolg een combinatie van verdichten en 
verdunnen spreekt aan. Nieuwe woonvormen zoals appartementen aan de oostzijde en 
de mogelijkheid voor tiny houses in de hoofdgroenstructuur kunnen bijdragen aan een 
gedifferentieerd woningaanbod en hernieuwd enthousiasme voor de wijk. Er wordt passend 
ingezoomd op het hart van de wijk waarin functies worden geconcentreerd. De oostzijde van 
de wijk kan worden aangesloten op het warmtenet van EMMTEC, voor de westzijde wordt 
gedacht aan energiecollectieven.
Als grensproject om de overgangen privé-openbaar te verbeteren stelt het team houtrillen 
voor in het westelijk deel, van snoeihout uit de tuinen en het Noordbargerbos. Hoewel de 
waardering voor houtrillen uiteenloopt, waardeert de jury de expertise van het team om daar, 
in de gedachte van Bargeres, natuurlijk spelen weer te introduceren in de wijk. Daarmee 
wordt op een interessante wijze invulling gegeven aan het grensproject. In andere delen 
van de wijk wordt het grensproject concreet gemaakt met fijnmazige wadi-oplossingen, 
die ook het waterprobleem oplossen. De totaalkaart bevat voorstellen die gefaseerd worden 
aangepakt, die in samenhang tot transformatie kunnen leiden. De aanpak kan afhankelijk 
worden van de inzet van bewoners, maar hun betrokkenheid wordt passend bij maat en 
schaal van de projecten voorgesteld. 
Hoewel de tekeningen soms wat moeilijk leesbaar zijn, concludeert de jury dat het plan 
de vragen op zowel korte als lange termijn beantwoordt. Op onderdelen kent het plan een 
hoge mate van idealisme, maar over het geheel genomen is voldoende sprake van een 
pragmatische houding. Het team heeft de wijk en haar bewoners goed begrepen. Er is 
een passend handelingsperspectief voor nieuwe samenwerking aangereikt dat een goed 
voorbeeld voor doorontwikkelingsmogelijkheden van de landschapsstad Emmen kan 
worden.

Groen Gevonden landschap
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WINNAAR VAN DE PRIJSVRAAG
De jury wijst het plan Gevonden landschap van team Berte Daan unaniem aan als winnaar van 
de prijsvraag.

5. Resultaat van de prijsvraag
Team Woonpioniers: Peter Hermens (Werkend Landschap), Daniël Venneman, Arthur van der Lee en 
Ron Stet (Woonpioniers), Linda Hogeweg (De Bewuste Stad) 

Uitgangspunt voor dit plan is het terugbrengen van de menselijke maat in de economie 
en van gevoel voor natuur in de wijk. Het wekken van woonenthousiasme moet mensen 
in beweging krijgen om te pionieren. De wijk wordt opgevat als een organisme, waarbij 
transformatie moet voortkomen uit vele plekken waar ontwikkeling kan ontkiemen. 
Voorgesteld wordt een wijklandgoed waar binding ontstaat door ontwikkeling van 
verschillende collectieve woonvormen en andere publieke functies, zoals een school 
of kassen. Er is oog voor zowel onbenut fysiek kapitaal (de overmaat aan binnen- en 
buitenruimte) als voor sociaal kapitaal (kennis en vaardigheden van bewoners). 
De aanpak verloopt in stappen waardoor beweging ontstaat. Nieuwe woningen aan de rand 
van het wijklandgoed zorgen voor doorstroming in de brinken, waardoor ook deze aangepakt 
kunnen worden. De laatste stap betreft transformatie van openbare ruimte en herstel van 
het ecosysteem in de wijk. De drie stappen kunnen ook gelijktijdig worden gezet. Het team 
wil met bewoners een inspiratieboek met mogelijkheden maken.

Een sterk vertrekpunt is de opvatting dat woongenot een belangrijke drijfveer kan zijn voor 
wijkvernieuwing. De jury vindt echter dit een tamelijk generieke aanname die niet is gestoeld 
op daadwerkelijke behoeftes van bewoners in de wijk. Er is geen overtuigend ‘bewijs’ dat dit 
voor Bargeres een haalbaar toekomstperspectief is. 
Er is sprake van een helder kwaliteitsplan en er worden veel ideeën aangereikt vanuit een 
natuurgerichte blik. Niet duidelijk is hoe de ontwikkelingen op gang gebracht worden en 
wat daarvoor nodig is. Het concept van het ‘woonlandgoed’ lijkt interessant, maar hierdoor 
wordt ruimte onttrokken aan het openbaar gebied om geld te genereren voor de beoogde 
ontwikkelingen. 
Het plan leunt sterk op de vermeende kracht van bewoners, waarbij de spelregels niet door 
hen worden bepaald. Het team suggereert dat er nieuwe collectieven in de wijk komen 
wonen, maar of dat reëel is, wordt niet onderbouwd. De indruk ontstaat dat persoonlijke 
idealen van de teamleden de overhand hebben. Oplossingen voor de problemen waar de wijk 
in haar bredere ruimtelijke omgeving mee te maken heeft blijven achter. 

Lokaal Kapitaal
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Uitkomsten van de prijsvraag, die door de coalitiepartners worden omarmd, worden 
opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de Woon- en Leefbaarheidsvisie van Bargeres 
en ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Ook worden de uitkomsten gedeeld met de 
besturen van de andere coalitiepartners. In het vervolg op de prijsvraag wordt bezien welke 
mogelijkheden met het oog op realisatie van het idee in de betreffende wijk er zijn. Hiervoor 
treedt de uitschrijver in overleg met de hoofdverantwoordelijke inzender van de best 
beoordeelde inzending. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de coalitiepartijen en overige 
stakeholders.

6. Vervolg Bijlage 1
VERLOOP VAN DE PRIJSVRAAG
In verband met de conoracrisis is de planning aangepast zoals hieronder vermeld:

Uitschrijfdatum prijsvraag
Aankondiging prijsvraag
 op TenderNed 

Eerste fase
voorselectie                         
Nota van inlichtingen #1
Sluiting vragenronde 
Nota van inlichtingen #2 
Sluiting aanmeldingstermijn
 voorselectie  
Toetsing aanmeldingen
Selectie aanmeldingen
Publicatie selectiebesluit

Tweede fase
ontwerpfase         
Uitnodiging deelname
 ontwerpfase  
Landelijke kick-off, Utrecht   
Ateliersessie #1   
Nota van inlichtingen #3  
Nota van inlichtingen #4
Ateliersessie #2
Sluiting oplevering
 ontwerpvoorstellen  
Toetsing ontwerpen
Eindpresentatie en
 beoordeling ontwerpen 
Landelijke bekendmaking
 resultaat, Amsterdam
Aankondiging resultaat
 op TenderNed 
       

9 december
9 december

2019/2020
19 december
6 januari
8 januari
21 januari

23-24 januari
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24 juni
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15 juli
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AANMELDINGEN VOORSELECTIE

team 001
Sophie Schäfer, rens architecten, architect/eigenaar
Ruud Room, rens architecten, architect/eigenaar
Robert Beumer, Duinkerken & Beumer Realisatie B.V, eigenaar/bouwkundige
Zoë Duinkerken, Duinkerken & Beumer Realisatie B.V, eigenaar/adviseur
Els van der Laan, NOORDPEIL, landschapsarchitect/eigenaar

team 002
Dingeman Deijs, Dingeman Deijs Architects, architect/ stedenbouwkundige
Dennis Koek, Dingeman Deijs Architects, architect
Ulrike Centmayer, Ulrike Centmayer Landscape, landschapsarchitect

team 003
Martijn Prins, DAAD, architect en stedenbouwkundige
Wijnand Bouw, BoschSlabbers, Landschapsarchitect
Rolf Drijfhout, ekwadraat, Adviseur energietransitie
Sjef Jansen, Planecologie, Landschapsecoloog

team 004
Berry van den Berg, Royal HaskoningDHV, stedenbouwkundige
Carien ten Cate, Royal HaskoningDHV, landschapsarchitecte
Anke Lodder, Royal HaskoningDHV, consultant Duurzaamheid
Marloes van Ginkel, Royal HaskoningDHV, consultant Klimaat en Water

team 005
Ed Ravensbergen, Nieuwbruut, architect
Marc Holvoet, Nieuwbruut, landschapsarchitect
Anouk Paris, Over Morgen, adviseur
Edo Gies, Wageningen Environmental Research, onderzoeker/adviseur
Tijmen Weijsters, Nieuwbruut, stagiair
Moreno Schipper, Nieuwbruut, stagiair

team 006
Nynke-Rixt Jukema, NRJ architectuur, eigenaar
Esmeralda Dunnewind, NRJ architectuur, stagiair
Nienke Plantinga, Magnolia Tuinontwerp, eigenaar
Marlies Ballemans, Ballemans advies, eigenaar

team 007
Berte Daan, berte daan landschap, landschapsontwerper, architect
Karin Peeters, Territoria, stedenbouwkundig ontwerper, socioloog
Jan Martijn Eekhof, Jan Martijn Eekhof Stedenbouw, stedenbouwkundig ontwerper

team 008
Daniël Venneman, Woonpioniers, Architect / Founder
Peter Hermens, Werkend Landschap, Landschapsarchitect / Founder
Linda Hogeweg, De Bewuste Stad, Ontwerper en conceptontwikkelaar / Founder
Ron Stet, Woonpioniers, Energie Architect

Bijlage 2
team 009
Margret Drok, SACON, architect, adviseur duurzaamheid en circulariteit
Roel Vogelzang, SACON, landschapsarchitect
Mat Baltussen, SACON, adviseur
Michiel Brouwer, MBDSO, stedebouwkundige en adviseur klimaatadaptatie
Ad Hoogers, BOOM, adviseur duurzaamheid en energietransitie

team 010
Arnoud Olie, B+O Architecten, Architect
P. Brink, B+O Architecten, Architecten
Peter Klaassen, B+O Architecten, Technisch Directie-assistent
Bastiaan Vennink, B+O Architecten, Stedenbouwkundig Ontwerper

team 011
Marianne Jager, Archipunt, ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving, relatiebeheerder
Jolanda van der Sluis, Archipunt, architect
Wilfred Hilbers, Buro Stad en Land, landschapsarchitect
Marleen van der Werff, Marleen van der Werff participatie en co-creatie, specialist sociale 
processen
Joost Schretlen, Segon, ontwikkelaar collectieve, financiële modellen
Sander Akkerman, Plann ingenieurs, adviseur groen, water, infra en natuur
Johan Duut, Procap, projectmanager

team 012
Nol Molenaar, NOL>>, architect
Martin van Wijck, I+O organisatie + advies, stedenbouwkundige, beleidsadviseur
Rene Garlich, Ophen ingenieurs, technisch adviseur, regisseur

team 013
Tjerk de Boer, Groothuijse de Boer architecten, architect
David Schmidt, Site Practice, Architect
Onno van Bekkum, CO-OP Champions, Coöperatie-deskundige
Jac Pluis, WEN / EnerieKNeutraal, Energietransitie-deskundige
Jaco Poppe, BOOT Ingenieurs, Ingenieurs: Water, Bodem, Infrastructuur, Circulaire sloop, 
Biodiversiteit
Paul van Hedel, 5D Solutions, Permaculturist

team 014
Gert-Jan van der Veen, Buro De Haan, Planoloog
Folkert Bijlsma, Buro De Haan, Architect
Herbert Born, Buro De Haan, Architect
Arjan de Haan, Buro De Haan, Directeur
Huub Keizers, TNO, Program manager duurzaamheid en innovatie
Peter Kuindersma, TNO, Innovator Sustainable Buildings and industrialization

team 015
Moniek Otten, Het Oversticht, Stedenbouwkundige
Tim Vredeveld, Het Oversticht, Sociaal geograaf
Irma Klevering, 19 Het Atelier, Architect
Rob Moritz, 19 Het Atelier, Architect
Berber Brand, Het Oversticht, Communicatieadviseur
Chantal Robbe, Stadkwadraat, Planeconoom
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ONTWERPFASE

Ateliersessie #1, 26 februari 2020
"Op een stevige hagelbui na een stralende dag in Emmen. De teams kwamen vanuit 
verschillende hoeken van het land en de coalitie was breed vertegenwoordigd. Verschillende 
korte pitches maakten de opgaven van de verschillende partners duidelijk. Helaas kon 
Staatsbosbeheer door ziekte er niet bij zijn, maar dat wordt vast de volgende keer goed 
gemaakt! De resultaten van de wijksafari lieten de teams zien wat bewoners bezighoudt: 
achterstallig onderhoud van de openbare ruimte en groen wordt zowel positief als negatief 
ervaren. Vervolgens gaan de teams begeleid door coalitiepartners in groepjes op de 
fiets door de wijk. Er is veel tijd om vragen stellen aan de coalitie en dat deden de teams 
dan ook veelvuldig: over de mogelijkheden om het Noordbargerbos meer bij de wijk te 
betrekken, over noodzaak voor pragmatische slimme oplossingen voor openbare ruimte 
en groen(beheer) en over of transformatie van zo veel mogelijk vastgoed mogelijk is uit 
duurzaamheidsoverwegingen. Op de fiets zagen we de kwaliteit van de oude boomwallen, 
maar ook problemen wanneer deze te dicht op de huizen staan. Het prachtige Oranjekanaal, 
waar echter naast een snelle fietsroute weinig activiteit mogelijk is. Het Noordbargerbos 
met de nieuwe stadsboerderij. Volop kansen voor de ontwerpers om zowel deze positieve 
eigenschappen en ontwikkelingen als uitdagingen op het gebied van financiën en 
organisatie tot een mooi plan te combineren. Tot slot zal een van de teams van 11 tot 15 
maart in een huis van de corporatie in de wijk aan het werk gaan. Een open uitnodiging aan 
bewoners om met de ontwerpers in gesprek te gaan over de toekomst van hun Bargeres!" 
(Projectteam)

Ateliersessie #2, 24 juni 2020
"Vertegenwoordigers van de ontwerpteams, de lokale coalitie en enkele bewoners werden 
welkom geheten in het stadhuis van Emmen. Via een digitale verbinding waren meer 
betrokkenen aanwezig. Vier juryleden waren in de zaal aanwezig, juryvoorzitter Berno 
Strootman reageerde op de plannen via de live verbinding. Ieder team kreeg 20 minuten 
tijd om de tussenstand te presenteren en na iedere presentatie was er ruimte voor enkele 
vragen. Na de presentaties reageerde Maarten van Poelgeest via de live verbinding op 
enkele vragen die de teams hem hadden gesteld over integrale gebiedsontwikkeling en 
businesscases. Dagvoorzitter Rutger Oolbekkink leidde na de pauze een plenair gesprek 
tussen ontwerpteams en lokale coalitie over een aantal onderwerpen die in alle inzendingen 
naar voren kwamen."
(Projectteam) 

RESULTAAT PUBLIEKSCONSULTATIE

Vraag boven het invulveld:
Welke inzending spreekt u het meest aan en past volgens u het best bij wat Bargeres nodig heeft? 
Zet de inzendingen op volgorde van 1 (best) tot 3 (minst) en beargumenteer waarom. Uw reactie wordt 
verstuurd aan Germa Streuding van de gemeente Emmen die de reacties als een advies aan de jury 
doorgeeft.

Algemeen
-  Enkele overwegingen voor mij bij beoordeling visie / ontwerpplan: 
Mate van aansluiting op geformuleerde opgaven. 
Mate van aansluiting op thema’s Panorama Nederland: 
 - water verbind ons (regenwater, verdroging, etc.) 
 - rijk boerenland (o.a. stadsboerderij / moestuinen in wijk) 
 - meer tijd voor elkaar (stimuleren collectiviteit) 
 - nieuwe energie (te benutten kansen)
Eenduidigheid visie, haalbare businesscase en goede balans tussen kansen en realisme. 
Meer kwaliteit en beleefbaarheid openbaar groen mag ten koste gaan van kwantiteit. 
Klimaatadaptie. Voldoende aandacht in ontwerp?
Verbinding met cultuurhistorische waarden.
Gezond leven: Aantrekkelijke ruimte voor beweging en ontmoeting. Hoe wordt dat 
gestimuleerd? 
Stimulering sociale interactie: iedereen doet ertoe en hoort erbij.
Diversifiëring woonvormen: hoe / wijze waarop dit bereikt wordt.
Kansen nieuwe economie: versterking van de micro-economie. 
NB: heb de indruk dat de plannen in de loop van de tijd wat naar elkaar zijn toegegroeid.
NB: presentatie kan leiden tot nieuwe / andere inzichten. Wens de jury heel veel succes met 
het beoordelen van deze plannen. Een lastige opgave.

-  Doordat er is gekozen om de presentaties tijdens eerdere werkvormen, presentaties 
+ ateliers, te doen valt het op dat de onderscheidende elementen minder zijn geworden. Veel 
voorstellen worden, al dan niet in een ander jasje, door meerdere teams voorgesteld. Was dit 
beter geweest als de team geen inzicht hadden in elkaar werk?
Beoordeling plannen, 1e Gevonden landschap (Berte Daan), 2e Kracht van groen (DAAD), 3e 
Lokaal kapitaal (Woonpioniers). Toelichting: Ten eerste waardering voor alle plannen die allen 
wel elementen hebben die zeer interessant zijn en het moeite waard zijn om te onderzoeken/
uit te werken. Alle plannen onderstrepen het belang van het groen in de wijk. Het verborgen 
"goud" dient weer zichtbaar gemaakt te worden en moet door de bewoners logischerwijs 
als gemeengoed worden beschouwd. Gezien de maat van de groenzone en het beperkte 
woonaanbod is het niet ondenkbaar om op de juiste plekken programma toe te voegen zodat 
aandachtspunten elders in de wijk hierdoor, door middel van een wijkfonds, opgewaardeerd 
kunnen worden. Het plan van "Gevonden landschap" onderscheidt zich op een aantal 
onderdelen ten opzichte van de rest. Het functioneren van de wijk hangt nauw samen met 
de ontsluiting. Deze wordt, terecht, kritisch gewaardeerd waardoor er een rigoureuze ingreep 
wordt voorgesteld die een kwaliteitsimpuls kan genereren in de oostzijde van de wijk. Ook 
in relatie tot de oostzijde van het winkelcentrum, waarbij door de grootaandeelhouder 
Doornbos maar ook door het Brinkenhoes, is aangegeven dat er bereidheid is om te kijken 
naar een alternatieve invulling waarbij er sprake zou kunnen zijn van een win-win situatie. 
Voor zowel de winkelcentrum maar ook voor de wijk. 

Bijlage 3 Bijlage 4
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-  Onze reactie is met nadruk gebaseerd op de aandacht voor het beleven en 
vasthouden van (hemel)water en maatregelen om de effecten van klimaatverandering te 
beperken (wateroverlast droogte en hitte). We vinden het heel erg lastig om een voorkeur uit 
te spreken. We verwachten dan ook dat de jury het heel moeilijk gaat krijgen. De drie partijen 
vinden het groen een groot goed en noemen het zelfs goud. Om het groen ook mooi groen 
te houden is het noodzakelijk om te zorgen voor voldoende water voor het groen om mooi 
te zijn. Dus zoveel mogelijk vasthouden en bergen van hemelwater. De drie partijen willen 
naar een situatie dat de mensen meer gaan genieten en gevoel krijgen voor de natuur en de 
omgeving.
Het splitsen van de woningen genereert inkomsten voor zowel gemeente als waterschap. 
Door het splitsen genereert bij de gemeente inkomsten voor de WOZ en de rioolrechten. 
Voor het waterschap worden inkomsten gegenereerd voor de systeemheffing en de 
verontreinigingsheffing. Dit kan meegewogen worden bij financieringsvraagstuk.
-  In alle 3 plannen wordt veel gesproken over samen dingen doen. Ik ben benieuwd 
waar dit vandaan komt. Is dit één van de uitkomsten uit de enquête die gehouden is onder 
de bewoners? Mijn idee is dat mensen tegenwoordig zo op zichzelf zijn gericht, dat er zelfs 
nauwelijks contacten zijn in de directe woonomgeving. Het spreek mij overigens erg aan, 
maar wat is de invloed op de plannen of de uitwerking als later blijkt dat de ideeën mooier 
waren dan de werkelijkheid. Dat is één van mijn grootste zorgen.
Daarnaast is het mij opgevallen dat de planning zich vooral concentreren op de brinken waar 
zich veel huurwoningen bevinden. Waarschijnlijk logisch in verband met betrokkenheid 
van de woningcorporaties, maar wat kan er gedaan worden in de brinken waar zich vooral 
koopwoningen bevinden. Wellicht dat de invloed/impact hier minder groot kan zijn, maar 
ook daar zijn in de openbare ruimte verbeteringen noodzakelijk. Hieraan wordt in de 
gepresenteerde plannen niet of zeer summier aandacht aan besteed. Ik hoop van harte dat in 
de uiteindelijke versie van de "Woon- en Leefbaarheidsvisie van Bargeres" hier wél voldoende 
aandacht voor is.

Team 1, Groen, het nieuwe Goud
-  1. PLAN 1 (als mensen op zoek gaan naar een nieuw huis of nieuwe woning, zijn zaken 
als groen, energieneutraal en voldoende parkeergelegenheid drie hele belangrijke zaken die 
meewegen in de keus) 
-  1. Groen, het nieuwe goud omdat dit ik dit de inzending vind die het meest uitgaat van 
de bestaande kracht van de wijk en de mogelijkheid geeft om met de huidige bewoners een 
reëel veranderingsslag te maken 
-  1. Team 1. Groen als drager biedt een sterke ontwikkelstrategie voor verbinding wijk 
en omgeving en hieraan (her)nieuw(d)e betekenissen en waarden te verbinden: water, 
ecologie en infra. Sterk uitgewerkt in groen als aanjager voor woningontwikkeling en creëren 
meerwaarden: geen sloop maar slimme en duurzame transformaties
 2. Team 1: Groen, het nieuwe goud. Eveneens overzichtelijke presentatie en helder 
opgebouwd. Groen is helder uitgangspunt, maar heeft ook beperking in zich. Gemiste 
kans dat in het plan geen aandacht is voor de opgave in het centrum van de wijk, met veel 
potentie. Goede uitwerking Rolderbrink en stappen. Voorbeeld deelwoning en verdunning is 
de moeite waard om als gedachte verder uit te werken, maar vraag is of dit voorziet in een 
brede behoefte. Vind de visie op het toevoegen van woningkwaliteit daarmee wat beperkt. 
Mis een nadere uitwerking van de wijk als geheel. Goede koppeling energiesysteem met 
andere opgaven in de brink, echter geen financieel aangrijpingspunt van de gemeente (geen 
gemeentelijk energienetwerk). Ontbreekt een visie op de brinkwegenstructuur. 
- 2. 2: Groep 1 (Daad etc.). Groep 1 heeft aandacht voor DPRA en spreekt over een groen/
blauwe hoofdstructuur met waterberging. Waterberging op termijn tegen verdroging 
en vergroten van de biodiversiteit. Aandacht voor het infiltreren van hemelwater oor 
droogtebestrijding en hittestressreductie. Ook het verminderen van de verharding krijgt 
aandacht. Men besteedt aandacht aan klimaatadaptieve tuininrichting en wil de beek 
zichtbaar maken, wadi aanleggen en het wadisysteem verbinden met het Noordbargerbos 

om de droogte te bestrijden. De groep heeft goed geluisterd en geeft ook aandacht aan 
afkoppelen in relatie tot de overstortvijvers.
Jammer dat er geen specifiek aandacht is voor de afvoer van hemelwater over maaiveld in 
plaats door hemelwater riolen.
-  2. Team 1: Kracht van groen (Bosch slabbers). Waarde van aanwezige groen wordt 
benadrukt. In combinatie met ondergrond, natuur en cultuurhistorie is er een ontwerp 
gemaakt die de bestaande elementen weer inzichtelijk moet maken en oude structuren in 
het geheel inbrengt. In het geheel is er geen tot weinig aandacht besteed aan het versterken 
van het centrumgebied terwijl ook aangegeven is (Doornbos als grootaandeelhouder + 
Brinkenhoes) dat er bereidheid is out of the box te denken voor een toekomstbestendigere 
wijk. Versterken HGS ziet er interessant uit. Is voor een koppeling met het Noordbargerbos 
wel enorm afhankelijk van een doorbraak door het opkopen en slopen van woningen (+ 
afwaardering N-A straat) Is dit realistisch? Ook het verdienmodel dat ten grondslag ligt 
aan de ingreep. Grote investeringen die gedaan moeten worden door de gemeente in het 
energienetwerk kunnen een enorm risico zijn. Zijn er gelden om dit te doen en zo ja wat is de 
garantie dat in de toekomst er ook de opbrengsten uit gehaald kunnen worden? Kan dit niet 
een molensteen worden die om de nek van de gemeente (of andere stakeholders) hangt? Er 
wordt aangegeven dat er minder kosten worden gemaakt vanuit het sociale domein. In een 
eerdere presentatie is aangegeven dat dit uitgezocht/onderbouwd zou worden. Dit komt niet 
goed naar voren in de presentatie. Er zijn voorgestelde ingrepen voor een kwaliteitsimpuls 
van de wijk op meso of op macroschaalniveau (koppeling energie met Emmtec terrein). De 
uitwerking op micro niveau wordt gedaan in de vorm van het grensproject. Langs de HGS 
wordt verdicht en wordt er getracht om een dubbele voorzijde (naar brink en naar HGS) te 
realiseren. Om dit te bereiken moet er ook in de verblijfskwaliteit van de brink geïnvesteerd 
worden. Flinke investeringen die uit het energienetwerk moeten komen. Waarom niet een 
keuze maken om één zijde, de zijde aan het HGS, op te waarderen? En geldt het principe 
van de dubbele voorkanten ook voor de woningen die gesitueerd zijn aan een groentje in de 
brink? Daar krijg je niet dezelfde kwaliteit als langs de HGS. M.i. kan een upgrade van de wijk 
ook echt pas slagen als je de bewoner kan enthousiasmeren. Dus hoe neem je de individuele 
bewoner mee, lees welke handvatten geef je hem/haar, zodat op het laagste schaalniveau 
men zélf ook al een upgrade aan zijn/haar directe leefomgeving kan doen? Eerst op 
woningniveau. Als dit op een goede manier wordt gedaan kan het als een olievlek uitvloeien 
naar het woonblok, de straat, de brink en uiteindelijk op schaalniveau. 
-  3. Team 1 - Groen, het nieuwe goud: in deze variant lijkt het alsof alleen de Rolderbrink 
"profiteert" van de veranderingen.

Team 2, Gevonden landschap
-  1. Team 2 - Gevonden landschap: geeft het meest heldere beeld voor de plannen. In 
dit plan wordt de hele wijk betrokken. Wat lastig is in dit plan, is de betrokkenheid van de 
particuliere huizenbezitters. In de brinken waar vooral koopwoningen aanwezig zijn, wordt 
weinig gedaan, terwijl hier ook kansen liggen.
-  1. Team 2 Gevonden Landschap spreekt ons het meest aan. De opsplitsing van de 
wijk in een "dorps"en in een "stads" gedeelte is gedurfd en biedt een nieuw inzicht om de 
bestaande structuur ingrijpend te veranderen om de omschreven problematiek aan te 
pakken. Team 2 heeft dit helder verwoord in hun mooi omschreven visie. In het plan zit het 
natuurlijk ontstaan van buurtschap verweven door middel van het Landartwerk. Mooie 
manier om bewoners bij de plannen te betrekken. Ons inziens is dit ook de meest complete 
en reële visie van de drie. Wel blijft de vraag hoe er met de buitenring kan worden omgegaan, 
omdat de focus op het binnenste gedeelte ligt.
- 1. Team 2: Gevonden landschap (Berte Daan). Intrek in Rolderbrink levert ook inzicht 
in sociale vraagstukken/aandachtspunten (gebrek aan oriëntatie en eenzaamheid) 
Grootschalige aanpassing in structuur (infra) om een krachtigere wijk (voornamelijk 
oostzijde) te krijgen. Door nieuwe ontsluiting ontstaan niet kansen voor toevoegen 
woonmilieus en kan het winkelcentrum floreren. Profileren ontsluiting aanpassen voor 
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helderheid in relatie tot toekomstig gebruik (meer hoog stedelijke (woon)vormen in relatie in 
oostgedeelte, tot meer dorpse uitstraling in westzijde (in relatie tot overgang bos) Clustering 
voorzieningen kan elkaar versterken. Gekoppeld aan Oranjekanaal zou een onderscheidend 
programma tot gevolg kunnen hebben. Invulling met maatschappelijke functies icm 
wonen in oostzijde winkelcentrum kan aanvullend zijn aan bestaande winkelcentrum west. 
Interessant gedachte over de comfortroutes. Voldoende ruimte (30m) reserveren zorgt voor 
het ontbreken van erfafscheidingen? Zou heel fijn zijn als je mensen onbewust kan sturen 
doordat men het zelf een aantasting van het woongenot gaat vinden als er erfafscheidingen 
naar de comfortroute geplaatst worden. In de uitwerking van grensproject west staan wel 
voorbeelden over toekomstig gebruik van schuurtjes (lessenaars dak) Lijkt me dat dit niet 
wenselijk is om langs de comfortroute te doen. Nu lijkt het alsof er op een aantal plekken dit 
toch het geval is. Verdichting langs de groenzone door gestapelde bouw die ruimte overlaat 
voor verschillende woonvormen. Variatie in het grensproject (oost westzijde) door gebruik te 
maken van het aanwezige landschap en haar hoogteverschillen. Interessant. De uitwerking 
van dit concept kan echter wel beter. Hoe betrek je de bewoners om ze mee te nemen in 
het uiteindelijk gewenste te creëren beeld? Door ingrepen worden er binnen Bargeres 2 
woonsferen gecreëerd, met eigen identiteit, die verbonden worden door een ruime groenzone 
en aansluiting zoekt bij het Noordbargerbos. Opbrengsten door toevoeging programma in 
fonds waaruit investeringen in de wijk moeten worden gedaan. Rekensom is heel erg positief 
(klopt dit wel?) en hierdoor zou er op korte termijn met het geheel gestart kunnen worden 
(niet eerst een grote investering doen die zich later terugverdient)
- 2. Team 2: Groep 2 heeft in de tweede presentatie weinig aandacht voor het onderwerp 
klimaatverandering. In mijn beleving was dat in de eerste presentatiesessie anders. Tussen 
de regels lees je wel dat men iets wil met klimaatverandering, maar het springt er voor ons 
niet uit. Ook groep 2 gaat terug naar het beleven van water en natuur. Laat de kinderen in 
een natuurlijke omgeving spelen. Wadi’s op de overgang tussen park en privétuinen die als 
speelobject kunnen dienen. In het gebied water aanbrengen met rietkragen om de harde 
lijn van schuttingen te verzachten en waterretentiegebieden aanleggen. Het Oranjekanaal 
moet in de ogen van groep 2 meer een recreatieve functie krijgen. De wateropgave oplossen 
aan de oostkant van het grensproject met sloten en wadi voor het vasthouden en infiltreren 
waardoor de grote overloopbekkens worden ontzien.
-  2. Gevonden landschap, goed gebaseerd op de bestaande structuur en logisch 
opgebouwd. 
-  3. Team 2: Studio Rolderbrink 98: gevonden landschap. Minder gemakkelijk leesbare 
presentatie. Goede scope over de hele wijk met duidelijke ideeën over doorontwikkeling van 
de wijk op de lange termijn. Geschetste veranderingsperspectief brengt mij tot de vraag 
of het realistisch is, aangezien we niet op nul beginnen. Goed idee over andere ontsluiting 
wijkwinkelcentrum en downgrading Nw A’damse straatweg. Mis visie / beeld achter de 
‘inprikkers’ in de brinken. Herprofilering brinkenweg goed idee om snelheid te reduceren. Mis 
wat samenhang en achterliggende ideeën in schetsen en tekeningen. Haalbaarheid ideeën 
lijkt mij lastiger dan bij andere plannen. Houtrillen minder aansprekend. Risico op ander 
soort verrommeling. Dubbel stroomfietspad door het groene hart. Reden? Geen duidelijkheid 
over volgordelijkheid om visie te realiseren. 
-  3. PLAN 2 (bij dit plan genereer je in mijn optiek teveel onderscheid tussen west en 
oost en tussen rijk en arm. De bewering dat er door dit plan diversiteit ontstaat, is niet waar. 
Dit plan zou m.i. teveel getto vorming in oost gaan geven).
-  3. Team 2. Sterk uitgangspunt diversificatie naar twee landschapstypen en hieraan 
ontwikkelingen transformaties te hechten. woonfonds sterk en letterlijk groenstructuur 
meer ruimte en betekenisgeven voor infra. samenhang en complex.

Team 3, Lokaal Kapitaal
-  1. Team 3: Lokaal Kapitaal. Het ingediende plan is overzichtelijk en er is breed 
aandacht voor de diverse thema’s, ook ingezoomd op de specifiek benoemde deelgebieden. 
Veel aandacht voor toevoeging ‘blauw’. Goede opzet mbt volgordelijkheid en gedachte ‘van 

binnen naar buiten werken’ spreekt aan uit oogpunt van het inspirerende karakter, maar ook 
impuls aan financiële haalbaarheid. Kiemplekken met kansen. Kansen en mogelijkheden 
beschreven op meerdere lagen (macro en micro). Opgave nieuwe energie minder goed 
uitgewerkt. Plan heeft naar mijn idee de meeste mogelijkheden in zich voor vervolgstappen.
- 1. Team 3: Deze groep heeft nadrukkelijk aandacht voor de klimaatverandering en 
geeft aan dat dit zorgt voor hevige neerslag en extreme hitte resulterend in wateroverlast en 
droogte. Ook wordt gesproken over ruimte voor klimaatadaptatie. Het watersysteem vraagt 
om revitalisatie. In de openbare ruimte buffercapaciteit realiseren voor heftige plensbuien. 
Daarbij ook de verdwenen beekloop terug brengen. Dat moet zorgen voor een bloeiende brink 
vol groen, biodiversiteit en buffercapaciteit. De brinkshuffle met kiemplekken en de aanleg 
van een nieuwe waterstructuur en halfopen bestrating wordt als maatregel voorgesteld. De 
nieuwe waterstructuur vormt aanleiding voor sociale activiteiten. De koppeling wateropvang, 
berging en afvoer met infrastructuur en parkeren biedt kansen. Zoals al aangegeven is 
het ontzettend lastig om een duidelijke winnaar te benoemen, maar wij hebben een licht 
voorkeur voor groep 3.
-  2. Team 3 - lokaal kapitaal: dit plan geeft ook een goed beeld van de toekomstige 
situatie. Wat mij betreft liggen de plannen van team 2 en team 3 niet zo veel uit elkaar, maar 
is het gebied waar dit plan zich op concentreert kleiner dan dat van team 2.
-  2. PLAN 3 (grootste uitdaging bij dit plan is om de tijd, vaardigheden en kennis vd 
bewoners überhaupt in "beweging" te krijgen en ook te houden. Bij veel verenigingen zijn nu 
al problemen omdat er te weinig vrijwilligers te vinden zijn). 
-  2. Team 3. Aansprekende centrale vraag Hoe lokaal kapitaal in beweging te zetten. 
Sterk en aansprekend uitgewerkt in bibliotheek / mix woonvormen. Relatie omgeving bos 
wat weinig uitgewerkt.
-  3. Lokaal kapitaal, mooi voorstel, meer utopisch. Het lijkt me minder uitvoerbaar 
omdat het me lastig lijkt om op langere termijn bewoners hierin mee te krijgen.
-  3. Team 3: Lokaal kapitaal (Woonpioniers). Hoe lokaal kapitaal in beweging 
brengen? Naast fysieke ingrepen ook nadrukkelijk aandacht voor sociale component 
(enthousiasmeren) Kan gegenereerd worden door nieuwe woonvormen introduceren. 
Interessante plekken in de wijken (kiemplekken) laten ontwikkelen voor en door lokalen 
zodat er een natuurlijke beweging ontstaat. Leegstaande plekken kunnen ook weer 
(kleinschalige) kiemplekken worden. Veel wordt bij de bewoners neergelegd. Vraag die 
opkomt is of in deze vorm wel voldoende kwaliteit kan ontstaan op de kiemplekken. Of 
is er nadrukkelijke begeleiding nodig? Het is noodzakelijk om de eerste te ontwikkelen 
plekken van hoogwaardig niveau te laten zijn. Dit is een opmaat voor de rest. Vergroenen 
van de stenige brink is wenselijk vanuit verschillende invalshoeken. In de aanleg wordt geld 
gereserveerd vanuit het fonds. Is beheer daarin meegenomen? Wie is/wordt de eigenaar van 
die nieuw ontwikkelde plekken? De bewoners? Hoe regel je dat de dan ontstane kwaliteit 
hoog blijft? Grensproject uitgewerkt voor Rolderbrink. Is dit een principe wat in geheel 
Bargeres toegepast kan worden? Binnen de brinken zit ook nog veel verschil (particulier 
bezit/coöperatie bezit / kwaliteit openbare ruimte / verstening e.d.) Clustering van 
voorzieningen is wenselijk. De situering van de voorzieningen echter niet. Op deze manier 
ontstaat er een onsamenhangend centrum. De bestaande westzijde met haar goed lopende 
winkels en aan de andere kant, zonder een directe verbinding, een woonbrink met andere 
functies. Brinkenweg wordt als sterk element ervaren. Feitelijk is dit een los liggend element 
dat geen binding heeft met de rest van de wijk. Is het dan wenselijk om verder in versterking 
van deze structuur te investeren? Een aantal onderdelen wordt ambitieus beschreven in zijn 
algemeenheid (bloeiende brinken ed) maar waar precies maak je keuzes? Is de exploitatie 
voorzet realistisch? Koopwoningen van 75 m¬ voor 200k zijn geen Emmense prijzen. Zeker 
niet in Bargeres. 
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