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Onderwerp: Midterm review en preview RSP-Emmen

Geachte voorzitter/leden,

ln 2010 hebben de gemeente Emmen en de provincie Drenthe de samenwerkings-
overeenkomst'lGO Atalanta'ondertekend. Daarin is de gezamenlijke inspanning voor
de versterking van de economische en ruimtelijke structuur van Emmen vastgelegd,

waarbijduurzaamheid, innovatie en ruimtelijke en architectonische kwaliteit een cen-

trale rol zouden krijgen. De verwachting was dat de uitvoering circa 10 jaar zou ver-

9en.

Halverwege deze periode is een tussenbalans opgemaakt: wat is er gerealiseerd, wat
is er gewijzigd en wat staat er nog te gebeuren?

ln de bijgevoegde (digitale) publicatie '5 jaar IGO Atalanta, midterm review en preview'

is dit beschreven. Het beeld is positief: ondanks de moeilijke economische omstan-
digheden is veel gerealiseerd en binnen de beschikbare budgetten. Daarnaast zijn bij

de uitgevoerde projecten - en met name in de door de crisis sterk getroffen bouwsec-

tor - veel regionale bedrijven ingezet, waardoor mensen in de regio hun baan hebben

behouden en anderen een nieuwe kans hebben gekregen via de zogenoemde Social-

Return-On-l nvestment-program ma's (SROI).

Het programma heeft een impuls gegeven aan het centrum van Emmen. Er is een

nieuw elan ontstaan, waardoor ook private partijen willen investeren in de stad. Daar-

mee komt het bereiken van de doelstellingen van de samenwerkingsovereenkomst in

zicht. Het is echter nog te vroeg om dat op dit moment kwantitatief vast te stellen.

De cijfers die in de publicatie zijn vermeld zijn gebaseerd op rapportage CvE 2015-3,
die afzonderlijk aan u is gezonden. Daarin zijn ook de inhoudelijke details van de ver-
schillende projecten opgenomen. Deze publicatie is gericht op het brede beeld en

betrekt daarin ook de oordelen en opmerkingen van betrokkenen: burgers, bezoekers,

ondernemers, deskundigen.
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De tussenbalans vormt een goede basis voor de gedachtewisseling die wij met u wil-
len voeren over wijzigingen in de organisatie van, de financiële verhoudingen bij en de
rapportages over de uitvoering van het resterende programma. Een notitie over onze
voornemens daartoe is in voorbereiding.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris , voorzitter

Bijlage: '5 Jaar IGO Atalanta, midterm review en preview'

mb/coll
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5 JAAR IGO ATALANTA

Midterm review en preview

Op weg naar 
één aantrekkelijk, 
goed bereikbaar 
centrum van 
Emmen
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Thema’s uit de samen-
werkingsovereenkomst
gemeente Emmen
en provincie Drenthe

Overzicht projecten 
IGO Atalanta
2 Inleiding
3 Werkgelegenheid
4 Kennis en innovatie 
5 Duurzaamheid
6 Stedelijke kwaliteit

7 ATLAS Theater & Wereld van Ontmoeting 
8 WILDLANDS Adventure Zoo Emmen 
9 Raadhuisplein, Marktplein, Boulevards 
10 Hondsrugtunnel
11 Locatie Hoofdstraat (review en preview) 
12 Bereikbaarheid (review en preview)
13 Bereikbaarheid per spoor
 (uitbreiding Emmen Zuid)

14 Financiële tussenbalans 
15 Overzicht stand van zaken
 alle projecten

Projecten Bijlagen
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In 2010 ondertekenden gemeente Emmen en provincie 
Drenthe de samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta. 
Daarin legden we onze gezamenlijke ambitie vast om de 
sociaal-economische structuur van Emmen te versterken. 
Het programma heeft een tijdshorizon tot ongeveer 2020. 
Nu we halverwege zijn en bijna 80% van de projecten 
gereed is, willen we stilstaan bij wat er tot nu toe bereikt 
is, wat er nog moet gebeuren en waar aanpassingen 
nodig waren en zijn. 

De afgelopen jaren hebben we elke vier maanden 
verantwoording afgelegd over de voortgang van de 
projecten. In deze midterm-rapportage gaat het meer om 
de beelden achter de cijfers. We geven het woord aan de 
bedrijven en de mensen. Hoe hebben zij het werk ervaren? 
Wat heeft het hen opgeleverd? Hoe gingen ze om met de 
hoge eisen op het gebied van duurzaamheid en stedelijke 
kwaliteit? Wat valt er te vertellen over kennis en 
innovatie? 

Er is de afgelopen vijf jaar enorm veel werk verzet. In 2014 
werd de Hondsrugtunnel geopend; in 2015 werden 
Marktplein en Raadhuisplein in gebruik genomen en dit 
jaar zijn WILDLANDS en het ATLAS Theater aan de beurt. 

Belangrijke mijlpalen in de uitvoering van het programma.
We zijn trots op wat er is bereikt en wij niet alleen. We 
merken dat er een nieuw elan is ontstaan. Maar er moet 
ook nog veel gebeuren. De inrichting van de locatie van 
de voormalige Dierenpark Emmen aan de Hoofdstraat kan 
nu pas starten. De eerste stap is het park zo snel mogelijk 
(2016/2017) geschikt maken voor gebruik, zodat het open 
kan voor inwoners en bezoekers van Emmen. Voor de 
verdere invulling van dit belangrijke deel van het centrum 
is gekozen voor een organische, geleidelijke ontwikkeling, 
samen met ondernemers, organisaties en inwoners. 
Daarnaast staan ook nog enkele grote infrastructurele 
projecten aan de Rondweg van Emmen op stapel en de 
verdubbeling van het spoor bij station Emmen Zuid.

We zijn een heel eind, maar er is ook nog veel te doen.

College B&W Emmen   College GS Drenthe

Voorwoord



4
<  I N H O U DI G O  ATA L A N TA   O V E R Z I C H T  P R O J E C T E N  I G O  ATA L A N TA

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

LIJNBUS

BUSLIJN

LIJNBUS

BUSLIJN

BUSLIJN

LIJNBUS

R=6,00

R= 4,00

5

5

4

4

11

3

2

2 2
2

2

2

5,
00

 m2,50  m

5,
00

 m2,50  m

lichtmast
lichtmast

lichtmast

lichtmast
lichtmast

0

+120

0 0

0
+120

0

lichtmast

0

aansluiten hemelwaterafvoer
geheel parkeeroppervlak

+ Bord BW111

Initiatieven 
Park

Cultuur 
Cluster
Cultuur 
Cluster

Initiatieven 
Park

StadsparkStadspark

Ontwikkeling  Noord

O
n
tw

ik
k
e
lin

g
  O

o
st

Ontwikkeling  Zuid

13

14

10

11

12

2

4

3

5

7

8

8

9

17a

1

17b

16b

16a

15a

15b

15c

15e

15d

6

Raadhuis-
plein

Theater
WvdO

Wildlands Adventure
Zoo Emmen

P-zuid

P-noord

Noorder-
plein

Marktplein

spoorlijn E
m

m
en- Z

w
olle       

Centrumvernieuwing Emmen

1. Locatie Hoofdstraat
2. Parkeergarage Willinkplein Zuid
3. Parkeergarage Willinkplein I
4. Willinkplein Zuidblok
5. Westwand Weiert
6. Wildlands Adventure Zoo Emmen
7. Locatie Vreding
8. Tunnel Hondsrugweg
9. Wereld vanTheater/Wereld van Ontmoeting
10. Raadhuisplein
11. Centrum Noord (Mediamarkt)
12. Parkeergarage Westerstraat
13. Markt / entree Mensenpark
14. Plan Zuidesch (Holdert)
15. Bijkomende infrawerken 
 a) Boulevard Noord
 b) Boulevard Zuid
 c)  Ontsluiting P-Zuid
 d) Aanpassing/verlenging Vreding
 e) Reconstructie kruising Hondsrugweg-Ermerweg
16. Tijdelijke parkeercompensatie 
 a) Tijdelijke parkeercompensatie Vreding
 b) Tijdelijke parkeercompensatie Klokkenslag
17. Uitbreiding parkeercapaciteit Wildlands 
 a) Optimalisatie / uitbreiding P-Noord
 b) Tijdelijke parkeervoorziening Schapenveenweg
 

Abstracte overzichtskaart Centrumvernieuwing Emmen
 dd. 24-02-2016
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Inleiding
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In 2003 stelde de gemeenteraad van Emmen het Masterplan Emmen-Centrum 
2020 vast. Het Masterplan beschrijft de visie op de toekomst van het centrum 
van Emmen. Aan de basis van het plan liggen economische ontwikkeling 
en het creëren van meer soorten werkgelegenheid. Onlosmakelijk daarmee 
verbonden zijn de versterking van de (inter-)nationale positie en de stedelijke 
functie van het centrum van Emmen. Het programma Centrumvernieuwing 
Emmen vormt het belangrijkste onderdeel van de uitvoering van deze visie.

Onderdeel van de centrumvernieuwing was het versterken van de oost-
west-as in het centrumgebied. Daarvoor moest het dierenpark verplaatst 
worden naar de westkant van het centrum. Ook het nieuwe theater 
zou daar een plek krijgen. De plannen van de gemeente vielen samen 
met de ambitie van de dierentuin om te vernieuwen en uit te breiden. 
In 2008 stemde de gemeenteraad in met de ambitieuze en duurzame 
ontwikkelingsrichting van het centrumgebied van Emmen.

Dit ambitieuze programma paste goed in de doelstellingen van het 
Regiospecifiek Programma Zuiderzeelijn en het provinciale beleid ter 
versterking van de regionaal-economische structuur. In 2010 tekenden 
gemeente en provincie een samenwerkingsovereenkomst Integrale 
Gebiedsontwikkeling (IGO) Atalanta, waarin de gezamenlijke (financiële) 
inzet voor de realisering van de centrumvernieuwing werd vastgelegd. De 
inspanningen moesten leiden tot één mooi, goed bereikbaar en toegankelijk 
centrumgebied dat aantrekkelijk en uitnodigend is voor inwoners, 
bezoekers, toeristen en bedrijven. De uitwerking van de plannen kon 
beginnen.

In 2012 leidde dit tot een besluit van Provinciale Staten om € 32 miljoen  
(€ 26 miljoen subsidie en € 6 miljoen lening) beschikbaar te stellen voor DPE 

Uit: 
Samenwerkingsovereenkomst 
IGO Atalanta, 2010:
Emmen zet samen met de provincie 
in op de versterking van haar (inter-)
nationale positie, het bevorderen van 
ruimtelijke en economische kwaliteit 
en afstemming van ruimtelijke 
vraagstukken met het beleid voor 
klimaat en energie. 
Op economisch vlak staat Emmen 
voor de opgave om de transformatie 
naar een meer kennisgerichte 
economie te bevorderen. Het 
toeristisch aanbod zal verder worden 
versterkt. Duurzaam wonen en 
toepassen van energiebesparing, c.q. 
nieuwe energiealternatieven worden 
gestimuleerd. Binnen de IGO 
Atalanta vinden deze ambities een 
uitwerking via een samenhangende 
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Next en het nieuwe theater. Daarbij werden voorwaarden gesteld op het 
gebied van duurzaamheid, kennis en innovatie en ruimtelijke kwaliteit. Op 
basis hiervan en op basis van een goed onderbouwde businesscase van DPE 
Next, ging de gemeenteraad van Emmen in maart 2012 akkoord met de 
plannen voor het nieuwe themapark. De uitvoering van de plannen kon 
beginnen. In 2013 volgde de beschikbaarstelling van € 26 miljoen vanuit de 
provincie voor het project Hondsrugwegtunnel. Een jaar sloten gemeente en 
provincie een overeenkomst voor een pakket bereikbaarheidsprojecten 
(inclusief tunnel) van € 60 miljoen.

De Centrumvernieuwing legt een stevige basis onder de toekomst van 
Emmen. De focus op duurzaamheid, kennis en innovatie betekent een 
structurele versterking van de lokale en regionale (kennis-)economie. 

Speerpunten IGO Atalanta

Het uiteindelijke doel van alle inspanningen is een duurzame economische 
versterking van Emmen en de regio. De met elkaar samenhangende thema’s 
hiervoor zijn: 
• Economische structuurversterking (economische ontwikkeling, 

werkgelegenheid, kennis en innovatie)
• Duurzaamheid
• Bereikbaarheid
• Kwaliteit ruimtelijke inrichting en architectuur

Na een algemene inleiding op de thema’s Werkgelegenheid, Kennis & 
innovatie, Duurzaamheid en Stedelijke kwaliteit, zet deze midterm review en 
preview de schijnwerpers op de volgende onderdelen van IGO Atalanta:

benadering, waarbij duurzaamheid 
en kwaliteitsdenken centraal staan. 
Kern van dit project is de versterking 
van de oostwest-as in de binnenstad 
van Emmen, waarbij de verplaatsing 
van de dierentuin en het theater naar 
de westzijde van het centrum op de 
Noordbargeres essentieel is. De 
vrijkomende oude locaties worden 
hoogwaardig herontwikkeld. 
De verbindende schakel tussen 
nieuwe locatie dierentuin/theater en 
het stadscentrum wordt gevormd 
door een hoogwaardig centrumplein, 
waarvoor de Hondsrugweg 
gedeeltelijk wordt ondertunneld. 
De planontwikkeling is er ook op 
gericht een betere aansluiting van 
bus en trein op het centrumgebied te 
ontwikkelen en daarvoor openbaar 
vervoer knooppunten te 
ontwikkelen. Ook het fietsverkeer 
vormt een onderdeel van de 
verbetering van de bereikbaarheid 
van het centrumgebied.

RSP
In 2007 besloot het kabinet dat de 
Zuiderzeelijn in de vorm van een 
Hogesnelheidstrein (HST) niet 
verantwoord te exploiteren was 
binnen het beschikbare 
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Review
• ATLAS Theater & Wereld van Ontmoeting
• WILDLANDS Adventure Zoo Emmen 
• Raadhuisplein, Marktplein, Boulevards
• Hondsrugtunnel

Preview
• Locatie Hoofdstraat
• Bereikbaarheid 
• Verbetering spoorlijn Zwolle-Coevorden/Emmen

Daarnaast wordt de tussenbalans opgemaakt van de financiën van het 
programma en wordt de stand van zaken van de projecten IGO Atalanta in 
een totaaloverzicht weergegeven.

De financiële inzet van overheidspartijen:

overheidsbudget. Ook het ruimtelijk-
economisch structurerend effect van 
een HST was onvoldoende is om een 
investering van € 3 miljard te 
verantwoorden. Het kabinet koos 
daarom voor een alternatief, 
samenhangend pakket onder de 
noemer Regiospecifiek Pakket 
Zuiderzeelijn (RSP). Infrastructuur 
maakte hier een substantieel deel 
van uit. Het planproces voor de 
Zuiderzeelijn werd gestopt.

Van: EU (EFRO) Rijk (RMF, REP, MIRT) Provincie (RSP-reserve) gemeente

Bijdrage: 13.657.527 21.180.000 83.320.0001 136.211.9452

1 Exclusief lening en bijdrage provincie tbv spoorlijn Emmen- Zwolle

2 Betreft een gedeelte van de projecten binnen Centrumvernieuwing 

Emmen (exclusief leningen)
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Werkgelegenheid

I G O  ATA L A N TA  W E R K G E L E G E N H E I D

3
Economische ontwikkeling en structuurversterking zijn essentiële doelen 
van IGO Atalanta. Werkgelegenheid, en dan met name de structurele 
effecten, is een belangrijk onderdeel daarvan. Die effecten zijn echter nog 
niet te meten, de eerste projecten zijn net afgerond. Maar ook de tijdelijke 
werkgelegenheid die voortkomt uit de investeringen is belangrijk, zeker in 
de moeilijke economische jaren die achter ons liggen.
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Werkgelegenheid tijdens de bouw

Op dit moment is nog weinig te zeggen over de structurele effecten van het 
programma en de onderdelen daarvan. WILDLANDS en ATLAS Theater staan 
aan het begin van de exploitatie en de structurele effecten zullen pas in de 
komende jaren zichtbaar worden. Dit geldt in nog sterkere mate voor de 
ruimtelijke investeringen (Marktplein, Raadhuisplein, bereikbaarheid). De 
verhoogde aantrekkelijkheid van het Emmense centrum zal via meer 
bezoekers, meer consumptie en meer aankopen leiden tot meer 
bedrijvigheid en investeringen, en dus werkgelegenheid opleveren. Het zal 
echter enige jaren duren (afhankelijk van de economische omstandigheden) 
voordat dit merkbaar is. De voorwaarden daarvoor zijn echter duidelijk 
verbeterd. Deze midtermreview beperkt zich tot de tijdelijke effecten van de 
bouwactiviteiten. 

Een poging om de nu getelde werkgelegenheid te vergelijken met 
ingeschatte werkgelegenheidseffecten uit het onderzoek van Ecorys, bleek 
om meerdere redenen niet mogelijk. Daarom is ervoor gekozen om te 
rapporteren over de werkgelegenheid die direct voortvloeit uit de projecten 
en daarbij met name te kijken naar het regionale effect. Daarbij is ´de regio´ 
ruim gehanteerd, ook delen van Overijssel en Groningen behoren er toe. 
Deze review geeft de stand per 31 december 2015 weer. Daaruit blijkt een 
groot regionaal effect. In de rapportage CvE 2015-3 staan de details per 
bedrijf en project. Het werkgelegenheidseffect gaat echter verder dan 
aantallen, er is ook een kwalitatief effect en dit effect komt naar voren in de 
woorden van betrokkenen.

Kosten en baten
Onafhankelijk onderzoeksbureau 
Ecorys onderzocht in 2011 de 
effecten van het programma 
Centrumvernieuwing Emmen. Eocrys 
maakte een MKBA (Maatschappelijke 
kosten baten analyse) en een 
Economische effectanalyse. 
Op basis van het programma 
rekende Ecorys uit dat de bouw circa 
4700 manjaren arbeid (direct en 
indirect op zal leveren
Na voltooiing van de plannen leidt 
het programma tot structureel 820 
extra banen bij onder andere 
WILDLANDS, in de toeristische sector, 
in de horeca en in de 
verblijfsrecreatie, toeleveranciers, 
consumptie, etc.  
Ook berekende Ecorys dat de 
bestedingen per jaar structureel met 
92 miljoen euro zullen toenemen als 
gevolg van de realisatie van het 
programma.

Johan 
Brouwer, 
projectleider 
BAM:
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Regionale werkgelegenheid
“Dura Vermeer besteedde 41% van het werk uit in Emmen en directe 
omgeving. “Van alle medewerkers woont 40% in een straal van 35 
kilometer rondom Emmen, dat hebben we zelf als kritische 
prestatiefactor benoemd. Dat ging prima, hier zit genoeg expertise! 
De eisen op het gebied van SROI hebben we royaal gehaald. De 
vereiste 19000 uur werden er uiteindelijk 24000. Samen met het 
Werkplein hebben we dat ingevuld met herintreders, leerlingen en 
praktikanten. Ze gingen onder meer aan de slag als 
werkvoorbereider, grondwerker, monteur, chauffeur en rondleider.”

De bouw van WILDLANDS was een opsteker voor de regio. Zo’n 30 à 40 
mensen van Koenen Bouw zijn voor WILDLANDS aan het werk geweest. 
Onderdeel van de opdracht was om een bepaald percentage van de omzet 
regionaal weg te zetten. Op enkele heel specialistische onderdelen na, was 
dat geen probleem, aldus Piet Wigboldus, directeur Koenen Bouw. 
“We hebben veel gebruik gemaakt van expertise uit de buurt. Als je 
kijkt naar iedereen die onder onze vlag aan WILDLANDS heeft 
gewerkt, inclusief toeleveranciers, dan kom je wel op 100 tot 150 
man. In de toptijd waren er in 480 mensen aan het werk op de 
bouwplaats. Iedereen kent wel iemand die bij WILDLANDS heeft 
gewerkt.”

100.000 manuren
“Voor de aanleg van de tunnel heeft BAM gemiddeld zo’n 30 à 40 
mensen aan het werk gehad. Als je kijkt naar de hele bouwtijd, dan 
praat je over meer dan 100.000 uur. Het was een groot project. Bij de 
bouw van de tunnel hebben we veel gebruik gemaakt van lokale 
aannemers, bijvoorbeeld voor het grondwerk en voor het staalwerk 

Onderzoeksmodel versus realiteit 
Bij het vooraf berekenen van effecten 
maakt Ecorys gebruik van een model 
dat uitgaat van gemiddelden: 
gemiddelde productiviteit, 
gemiddelde inzet van kapitaal en 
arbeid, etc. In de werkelijkheid kan 
de inzet daarvan fors afwijken. 
Het model gaat uit van overige, 
gelijkblijvende omstandigheden 
(ceteris paribus). In werkelijkheid zijn 
de economische omstandigheden 
sterk veranderd. Dat maakt het erg 
lastig om met name de afgeleide 
effecten (toeleveringen en 
consumptie) te meten.
Een laatste probleem vormen de 
veranderingen op de arbeidsmarkt, 
met name de toename van het 
aantal zzp’ers. Statistieken tellen het 
aantal werkzame personen. Bij 
zzp’ers wisselt het aantal uren dat 
gewerkt sterk, terwijl juist het aantal 
gewerkte uren het belangrijkste cijfer 
is om veranderingen te meten. 
Helaas zijn dergelijke statistieken nog 
niet beschikbaar.

Piet 
Wigboldus,
directeur
Koenen 
Bouw:

Johan Brouwer, 
projectleider 

BAM:

Adri van Veggel,
bedrijfsleider 

Dura Vermeer:
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onder het Bruggebouw. De eis van 5% SROI hebben we ruimschoots 
gehaald. Voor bepaalde hoogwaardige klussen was het niet altijd 
even makkelijk om mensen uit Emmen te krijgen, maar we zijn er 
samen uitgekomen. Uiteindelijk hebben heel wat betonvlechters, 
timmerlieden, chauffeurs, verkeersregelaars en anderen aan de 
bouw van de tunnel bijgedragen.” 

“De projecten van Centrumvernieuwing in Emmen hebben ons 
zonder meer geholpen. Ondanks de crisis kwam er zo toch een 
aanzienlijke hoeveelheid werk op de markt. Naast de ontsluiting van 
P-Zuid zijn we bijvoorbeeld hoofdaannemer bij de aanpak van het 
gebied rondom de Vreding. Daarnaast maken we met Hemmen, 
Hoornstra, De Roo en KWS deel uit van het bouwteam dat zorgt voor 
aanleg van 1400 extra parkeerplaatsen bij P-Noord en aan de 
Schapenveenweg.” 

De aanleg van het Raadhuisplein betekende een forse klus voor
aannemers Hemmen en Hoornstra.
“Bij Hemmen Hoornstra hebben we 130 mensen aan het werk en die 
konden we mede aan het werk houden door de projecten van de 
centrumvernieuwing waar we bij betrokken waren (en zijn). Heel 
belangrijk in deze crisistijd! Er zat voor 14 manjaren werk in voor 
mensen uit de regio. Ook hebben we zeven mensen via 
werkervaringsplaatsen en EMCO aangenomen, onder meer 
grondwerkers en stratenmakers, allemaal goede vaklui. Daarmee 
zaten we boven de eis die de gemeente stelde. Een van hen is bij ons 
aan het werk gebleven, twee anderen konden elders aan de slag.”

Marcel Eilering, 
directeur Fuhler 
Wegenbouw:

Didier Niland,
directeur Hemmen: 
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*) Betreft een gedeelte van de projecten binnen Centrumvernieuwing Emmen

Vanuit het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid is de doelstelling 
om voor minimaal 5% van het aantal gecalculeerde uren werkzoekenden, 
leerlingen en/of stagiaires in te zetten (Social Return on Investment). Deze 
doelstelling wordt ruimschoots gehaald. 

Omschrijving
Manjaren regionale

werkgelegenheid 
Manjaren 

SROI

Totaaloverzicht projecten *)

Totaal Boulevard Noord 2,90 0,20

Totaal Boulevard Zuid 4,50 0,40

Totaal Centrumplein 20,40 6,60

Totaal Markt 18,00 4,00

Totaal Hondsrugwegtunnel 70,40 9,00

Totaal Reconstructie Boermarkeweg 1e fase - -

Totaal Reconstructie Boermarkeweg 2e fase - -

Totaal Ontsluiting P zuid 1,20 -

Totaal Kruising Hondsrugweg-Ermerweg 2,10 0,10

Totaal Verlenging Vreding 4,20 0,11

Totaal Verkeer- en parkeermanagement 0,40 -

Totaal Reconstructie N34/ Rondweg - -

Totaal Reconstructie N862/ Rondweg - -

Totaal Multimodale maatregelen N862 - -

Totaal Theater/WvO 42,40 17,10

Totaal Wildlands 375-500 4,00

Totaal Investeringskrediet Locatie Hoofdstraat - -

Totaal Locatie Hoofdstraat - -

Totaal Voorbereiding locatie Hoofdstraat - -

TOTAAL 541,5-666,5 41,51

Jan Lubbers, bedrijfsleider Oskam-
unit in Emmen: “Oskam is specialist 
op het gebied van persmachines en 
stenen van geperste aarde en 
kreeg van WILDLANDS opdracht 
voor het vervaardigen van 50.000 
leemstenen met leem uit de 
Hondsrugtunnel. Dat was de 
aanleiding om een productie-unit 
in Emmen op te zetten. Hier is 
immers genoeg leem. Het is een 
fantastisch, duurzaam product.”
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Structurele, nieuwe werkgelegenheid

WILDLANDS bestelde 50.000 leemstenen bij Oskam in Lekkerkerk. Nu staat 
er een nieuwe productie-unit van Oskam in Emmen en probeert het bedrijf 
dit product in de markt te zetten: 

De unieke biocomposietbrug in WILDLANDS gaf de markt veel vertrouwen 
in de capaciteiten van Machinefabriek Emmen. Daardoor kregen ze 
opdracht van de provincie voor de bouw van acht sluisdeuren én zijn ze een 
nieuw bedrijf gestart. 

“De biocomposietbrug was een positief, spraakmakend project. Het 
heeft niet zozeer omzet opgeleverd, maar we hebben ons er goed 
mee op de kaart kunnen zetten. Het feit dat we de brug gemaakt 
hebben, schept vertrouwen bij opdrachtgevers. Zo hebben we nu 
een opdracht van de provincie voor het vervaardigen van acht 
sluisdeuren van composiet. Uiteindelijk heeft de biocomposietbrug 
ertoe geleid dat we samen met twee andere bedrijven een nieuwe 
onderneming zijn gestart voor de productie van 
composietconstructies. We richten ons eerst op composiet, omdat we 
zien dat de markt nog niet klaar is voor biocomposiet. Wat dat 
betreft zou het mooi zijn als de overheid projecten uit zou schrijven 
en zo als launching customer de toepassing van dit super duurzame 
materiaal zou stimuleren.” 

Derk Jan Weeke,
directeur Machinefabriek 

Emmen: 

De eerste beweegbare brug van 
duurzaam biocomposiet ligt in 
WILDLANDS Adventure Zoo 
Emmen. Machine Fabriek Emmen 
heeft zich ermee op de kaart gezet. 
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Kennis en innovatie

Vanuit het programma IGO Atalanta is, in samenhang met bestaande 
initiatieven, een bijdrage geleverd aan de oprichting van het Innovatie- en 
Kennisplatform. Doel was om kennis vanuit de praktijk op te doen, te 
delen en verder te ontwikkelen binnen Communities of Practice: 
kenniskringen, opgebouwd rond de thema’s Duurzame bouw-materialen, 
Toerisme en Recreatie, de mogelijkheden van Bio Based Economy en 
Ondernemerschap. 
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Om het Innovatie-en Kennisplatform Drenthe voor de toekomst te borgen, 
werd het ondergebracht bij Stenden Hogeschool. 

Kennispoort Drenthe
Stenden heeft het initiatief genomen om, in samenwerking met 
ondernemers, het ondernemersplein en gemeenten in de regio, IK Drenthe 
uit te bouwen naar Kennispoort Drenthe (gestart op 19 september 2014). 
De provincie ondersteunt de doorontwikkeling en uitrol van Kennispoort. 
Het gaat hierbij om het organiseren van virtuele ontmoeting (databases) en 
fysieke ontmoeting. Ook de Fabriek voor startende ondernemers is een 
nieuw initiatief dat Stenden oppakte op aangeven van de provincie. 
Kennispoort wordt verbonden met het programma Vierkant voor Werk, 
waardoor er een betere inbedding ontstaat. De gemeente blijft participeren 
in deze ontwikkeling in een faciliterende en stimulerende rol.

Kansrijke initiatieven
In de eerste fase, tot 2013, lag de nadruk op een bredere verkenning van 
aanbod van kennis en kunde in Emmen en regio. Sinds 2013 verschuift de 
focus naar verdieping en uitwerking van een aantal kansrijke initiatieven 
met de betrokken partijen. WILDLANDS (DPE Next) was kartrekker van het 
initiatief ‘Duurzame Bouwmaterialen’ en deelnemer aan het initiatief 
‘Toerisme en Recreatie’. Uiteindelijk is het ultieme doel dat de kennisdeling 
en innovatie lang na deze projecten doorloopt. De projecten hebben het 
doel het proces aan te jagen en zijn dus geen eind- maar een beginpunt.

De Ondernemersfabriek Drenthe, 
onderdeel van Kennispoort 
Drenthe, is gevestigd onder het 
dak van Stenden Hogeschool in 
Emmen.
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Kenniskring Duurzame bouwmaterialen

Kennisdeling: Bijeenkomst Biobased bouwmaterialen  
Het initiatief Duurzame Bouwmaterialen organiseerde op 6 maart 2013 een 
marktmiddag ´Nieuwe materialen gevraagd´. Bedrijven konden onder meer 
‘speeddaten’ met de ontwerpteams van DPE Next en vertegenwoordigers 
van gemeente Emmen voor de overige Centrumvernieuwing Emmen 
projecten. Deze activiteit leidden tot veel uitwisseling en nieuwe 
verbindingen en in een paar gevallen tot concrete opdrachten.

Kennisdeling: Greenlab
In 2013 is een aantal ‘Greenlab sessies’ georganiseerd. Een select groepje 
bedrijven brainstormde over de mogelijkheden om bouwwerken voor 
WILDLANDS met duurzame bouwmaterialen uit te werken. Dit leidde tot 
een aantal concrete resultaten, waaronder de eerste beweegbare brug van 
biocomposiet ter wereld, duurzaam spuitbeton, CO2-arme mortels en 
vernieuwende toepassingen van leem(stuc).

Kennisdeling: 
Dag van de Duurzaamheid edities 2012, 2013 en 2014  
Doel van deze kennisdagen was om de rijkdom aan duurzame initiatieven in 
de regio Emmen te laten zien en samenwerking op dit gebied te stimuleren. 
Organisatoren waren DPE Next, VolkerWessels en Educohof, in 
samenwerking met Kamer van Koophandel, Syntens, gemeente, provincie 
en lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid. De dagen werden 
zeer goed bezocht. 

Kennisdeling: Duurzame Dates Drenthe 2015 
WILDLANDS en VolkerWessels hebben zich met de biocomposiet brug en 

Duurzaam bouwmateriaal: 
leemstenen.
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het initiatief leemstenen ingeschreven voor de Duurzame Dates Drenthe 
2015 op 12 februari om ook hier de resultaten van kennisdeling en 
innovatie weer te delen met een breder publiek.

“Met VolkerWessels, hoofdaannemer bij de bouw van Wildlands, 
spraken we over de voordelen van een brug van composiet. Dat is 
heel licht, waardoor je minder aandrijfvermogen nodig hebt, en het 
heeft een langere levensduur. In tweede instantie kregen we het 
idee om biocomposiet toe te passen. Dat is composiet met een kern 
van gerecycled PET met daaromheen vlasvezel met hars. Dit 
materiaal was nooit eerder toegepast bij een beweegbare brug. Het 
project is echt uniek in de wereld en de brug is een technisch 
hoogstandje.”

Succesvolle toepassing: biomimicry
Bij het zoeken naar duurzame oplossingen is de natuur zelf een 
inspiratiebron (biomimicry). Een mooi voorbeeld hiervan is het pompsysteem 
van Pax Scientific dat ingezet wordt voor de waterzuivering. De vorm van de 
impeller (schoepenrad) is afgeleid van veel in de natuur voorkomende 
spiraalvorm (schelpen, draaikolken). Met veel minder energie en een veel 
kleiner pompsysteem wordt hetzelfde effect bereikt als met een klassiek 
pompsysteem. De WMD gaat hier in één van de tanks een proef mee doen. 

“Met onze bijdrage aan Wildlands en de centrumvernieuwing 
beweegt de WMD zich via haar dochters op het grensvlak van 
energie en innovatie. Door de unieke omstandigheden zijn we in 
staat om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterzuivering 
te testen en toe te passen. We hebben plannen om sensoren te 

Derk Jan Weeke, directeur
Machinefabriek Emmen:

Henk Brink, 
manager WMD:
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gebruiken, zodat je het water alleen zuivert wanneer het nodig is. 
Die nieuwe sensoren kunnen we hier testen. Wat betreft kennis op 
gebied van waterzuivering hoort de WMD bij de top van Nederland. 
Met dit soort interessante werkgelegenheid houden we ook de 
hooggekwalificeerde, creatieve medewerkers aan boord.” 
(zie ook het interview met Henk Brink)

Succesvolle toepassing: Boom Infiltratie Kolk  
De bomen op het Marktplein en het Raadhuisplein staan midden in de 
verharding. Een innovatief watergeefsysteem zorgt ervoor dat ze altijd 
genoeg water hebben. Het regenwater wordt opgevangen in een kolk waar 
ondergronds een drainagebuis met een filter aan is gekoppeld. De filter 
houdt bladeren en takken uit het water. Als het waterpeil tot een bepaald 
niveau stijgt, stroomt het water via de drainagebuis naar de boomwortels. 
BIK (Boom Infiltratie Kolk) is ontwikkeld samen met WAVIN uit Hardenberg, 
specialist in kunststof leidingsystemen. Door de samenwerking is er nu een 
betaalbaar, gestandaardiseerd systeem op de markt voor situaties als die in 
Emmen.

Succesvolle toepassing: Innovatieve verlichting
De functionele verlichting in de Hondsrugtunnel is sensorgestuurde led-
verlichting. Sensoren meten de lichtintensiteit buiten en intensiteit van het 
licht in de tunnel sluit hier op aan. Bestuurders merken hierdoor nagenoeg 
geen verschil in lichtintensiteit bij het in en uitrijden van de tunnel. De 
lichtsterkte, intensiteit en kleuren van de (onderwater-) verlichting op het 
Raadhuisplein zijn op afstand in te stellen.

Het historische Marktplein is opnieuw ingericht en vergroend, waarbij 
ruimte blijft voor zowel de warenmarkt als andere evenementen. Tussen een 

Dankzij een innovatief 
watergeefsysteem krijgen bomen 
in de verharding voldoende water.

Samenwerking leidt tot toepassing 
van hoogwaardige kennis en 
werkgelegenheid.
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raster van 29 bronskleurige spanmasten hangen kabels waarin LED-
armaturen zijn verwerkt, 11 meter hoog boven het Marktplein. Juist doordat 
ze zowel tussen als boven de boomtakken hangen, vallen ze vrijwel niet op. 
De lichtbronnen kunnen op afstand bediend worden, zodat snel kan 
worden ingespeeld op evenementen in het marktgebied. 

Kenniskring Toerisme en recreatie

In 2012 is gestart met het herpositioneren van het nieuwe concept voor 
Dierenpark Emmen. Onderzoek toonde aan dat een positionering van 
WILDLANDS als themapark kansrijker is dan als dierenpark. Met de nieuwe 
positionering kunnen ook een nieuwe doelgroepen worden aangesproken. 
Marktonderzoek verschafte meer inzicht in de samenstelling van de 
doelgroep en hoe deze het beste te benaderen is. 

Onderzoek doelgroepen
In 2014 is de naam WILDLANDS Adventure Zoo Emmen geïntroduceerd. 
Ook is verder ingezoomd op de verschillende doelgroepen. Zo is onder meer 
onderzoek gedaan naar scholen en de behoeften in de regio. Scholen zijn 
uitgenodigd om mee te denken in de mogelijkheden voor WILDLANDS en 
de aansluiting op het onderwijs. 

Drenthe op de kaart
Dierenpark Emmen is momenteel de trekker in het traject om de regio op de 
toeristische kaart te zetten. Alle onderzoeken en bevindingen zijn gedeeld 
met verschillende partijen. Dit leidde tot een platform van ‘the big four’, 
(Gevangenismuseum, Drents Museum, Landal en WILDLANDS), met 
Marketing Drenthe als projectleider. De leden maken gebruik van arrange-
menten en speciale aanbiedingen om gezamenlijk naar buiten te treden. 

De lichtintensiteit in de tunnel past 
zich aan aan het licht buiten.

Bijzonder verlichtingssysteem 
Marktplein.
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Samenwerkingen
Inwoners van Emmen en overlegpartners als Tourist Info, accommodaties en 
het MKB, kregen presentaties en rondleidingen bij de maquette en op de 
bouw van WILDLANDS. Ook verschillende mediapartijen toonden interesse 
voor unieke samenwerkingen. Voorbeelden zijn Nickelodeon, SBS, RTL, Ster 
en National Geographics. In de gesprekken komen onderwerpen als 
duurzaamheid en educatie aan de orde. Deze gesprekken komen eind 2015 
tot vaste afspraken om begin 2016 voor de opening tot een hoogtepunt te 
komen. 

Regionale arrangementen
WILDLANDS heeft arrangementen met onder meer Van der Valk, Landal, 
Center Parcs, Hampshire en particuliere accommodaties zoals Hotel Ten 
Cate. Voor samenwerking wordt ook over de grens gekeken. Zo is er een 
samenwerking opgezet met de krant van Meppen. Inmiddels is ook de 
Business Sociëteit van start gegaan. Hier zijn veel organisaties uit de regio bij 
betrokken. 

Crowdmanagement, smart info en gaming 
Bij grote, publieksaantrekkende locaties en evenementen is veiligheid erg 
belangrijk. Crowdmanagement (het sturen van personenstromen) en smart 
info (informatie via nieuwe media) spelen daarin een rol. In de toeristische 
sector zijn smart info en gaming (beleven via spel) al bijna niet meer weg te 
denken.  Op basis van een sessie over crowdmanagement, smart info en 
gaming formuleerde WILDLANDS een voorlopig Programma van Wensen. 
De verkenning leidde tot kennisdeling tussen vragende en aanbiedende kant 
en tussen aanbiedende partijen onderling. 

WILDLANDS heeft arrangementen 
met verschillende partners in de 
regio.
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Overige kenniskringen

Ondernemerschap
Op 10 september 2013 ging KWATRO van start. KWATRO is een 
gezamenlijk initiatief van onderwijs, onderzoeksinstellingen, overheid en 
ondernemers om ondernemerschap in Zuidoost-Drenthe te stimuleren. 
KWATRO ondersteunt innovatieve ondernemers met advies, netwerken, 
faciliteiten en financiële ondersteuning zodat de start van hun bedrijf zo 
succesvol mogelijk verloopt.

Biobased Economy 
Verschillende innovatieprojecten binnen deze kenniskring leidden tot 
nieuwe producten en/of nieuwe werkgelegenheid. 
• Het bedrijf API haalde de productie van Innofil terug uit Zweden om die 

onder te brengen op het EMMTEC bedrijvenpark. Innofil is 
3D-printerdraad dat in allerlei toepassingen kan worden gebruikt. 

• Cumapol, gespecialiseerd in de nabewerking van PET-specialiteiten, heeft 
uitbreidingsplannen en wordt daarin gefaciliteerd. Ook heeft Cumapol 
een businesscase lopen voor BioBTX, de groene grondstoffen voor 
bioplastics. 

• Morsinkhoff (herverwerker van kunststoffen) heeft zijn spinmachines weer 
tot leven geroepen en bereidt een aantal proeven voor om garens te 
spinnen.

• Vanuit land- en tuinbouw wordt gewerkt aan diverse innovatieprojecten. 
Samen met de Tuinbouw Business Club worden nieuwe producten 
ontwikkeld. Een voorbeeld is de duurzame teelt van eendenkroos op basis 
van reststromen waaruit eiwitten gehaald kunnen worden. Daarnaast 
wordt met nieuwe partners verder gewerkt aan de ontwikkeling en teelt 
voor de Food- en Farma-industrie.

Kansrijk
Enkele kansrijke nieuwe activiteiten 
die onder meer voortkomen uit de 
Centrumvernieuwing Emmen: 
advanced biobased materials als 
bouwmateriaal (Stenden Pre, 
Innovatie en Kennispoort Drenthe)
productie van en bouw met 
leemstenen
uitbreiding warmtenet Emmen
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Duurzaamheid

5
Binnen IGO Atalanta worden ambities van gemeente en provincie 
uitgewerkt via een samenhangende benadering, waarbij duurzaamheid en 
kwaliteitsdenken centraal staan. Duurzaamheid is een structureel 
onderdeel binnen de hele Centrumvernieuwing en heeft een directe link 
met kennis en innovatie. Deze paragraaf geeft een overzicht van het 
thema duurzaamheid binnen de belangrijkste projecten van IGO Atalanta. 
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In overleg met de provincie heeft de gemeente het deskundigenpanel CvE 
ingesteld, bestaande uit externe, onafhankelijke deskundigen. Het panel 
adviseert ook de provincie over de beoordeling van de prestaties op het 
aspect duurzaamheid. In verschillende rapportages heeft het panel projecten 
beoordeeld en suggesties gedaan om tot verbeteringen te komen. 

Wildlands

Als het gaat om duurzaamheid, kennis en innovatie, vervult WILDLANDS op 
vele vlakken een voorbeeldfunctie. Het hele park is duurzaam gebouwd en 
haalt minimaal GPR-8. WILDLANDS maakt 100% gebruik van hernieuwbare 
energie en is in de exploitatiefase CO2-neutraal. 

Vernieuwende toepassingen van leem(stuc) 
Door alle grondwerkzaamheden wordt er veel leem uit de Drentse bodem 
opgegraven. In opdracht van VolkerWessels produceerde specialist Oskam 
BV 50.000 stenen voor WILDLANDS. Daarvoor is een productielocatie in 
Emmen opgezet. Oskam heeft hiervoor speciale machines ontwikkeld 
waarmee hoogwaardige bouwstenen kunnen worden geproduceerd uit 
leem met een kalkmengsel. Oskam en bedrijfsleider Jan Lubbers besloten 
eind 2015 de productielocatie in Emmen voort te zetten. 

Strobouw en hennepbeton
In WILDLANDS wordt ervaring opgedaan met strobouw, een ecologisch 
verantwoorde bouwmethode die gebruik maakt van geperste stro-
elementen van stroafval uit de landbouw. Hennepbeton wordt geprodu-
ceerd door uit de houtige delen van de hennepplant een wandvulling te 
produceren. Beide materialen binden CO2, zijn afbreekbaar, hebben een 
hoge isolatiewaarde en dragen bij aan een gezond binnenklimaat.

GPR
GPR staat oorspronkelijk voor 
´Gemeentelijke Praktijk Richtlijn voor 
duurzaam bouwen´. 
De GPR-systematiek neemt alle 
duurzaamheidthema’s mee: 
Energie, Milieu, Gezondheid, 
Gebruikskwaliteit en 
Toekomstwaarde.
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Duurzaam beton 
In WILDLANDS wordt gebouwd met betongranulaat van onder meer de 
Traverse. De grondstoffenkringloop wordt gesloten en het aantal 
transportbewegingen beperkt. VolkerWessels doet onderzoek naar het 
optimaliseren van de toepassing van granulaat. De norm van 20% is in 
WILDLANDS al opgetrokken tot minimaal 50% en soms 100%. Partner 
hierbij is Betoncentrale Emmen. 

“De werkgroep Duurzaamheid kwam met het initiatief om 
betongranulaat te gebruiken. In plaats van grind uit Limburg te 
halen, hebben we vermalen puin van de Traverse gebruikt. Het 
streven was 50% betongranulaat, maar we hebben uiteindelijk 58% 
gehaald. Vanaf nu willen we ook bij andere klussen minimaal 30% 
betongranulaat gebruiken. Koenen Bouw maakt ook deel uit van het 
Beton Keten Overleg. Op die manier proberen we gemeenten en 
opdrachtgevers mee te krijgen om gebouwen duurzaam te slopen en 
sloopafval gesepareerd af te voeren. Hergebruik is dan veel 
makkelijker. Ook dat is voortgekomen uit WILDLANDS. We zijn 
besmet en nu willen we andere partijen infecteren.” 

Positief oordeel deskundigenpanel
Het deskundigenpanel Duurzaamheid oordeelde zeer positief over de 
resultaten op het gebied van duurzaamheid. “De ambitie om tot een 
duurzaam WILDLANDS te komen is niet zomaar een onderdeel van het 
programma van eisen, maar speelt in alle aspecten en overwegingen een 
rol. Het resultaat is zichtbaar, hoorbaar en voelbaar. Duurzaamheid is een 
integraal onderdeel geworden van het park.” (citaat uit rapportage 
deskundigheidspanel Duurzaamheid)

Duurzaam: 
energie uit de 
bodem

WILDLANDS is wat energie betreft 
straks CO2-neutraal in de exploita-
tiefase. Het innovatieve energie-
systeem van Equa BV levert daar 
een belangrijke bijdrage aan. Equa 
is een dochteronderneming van 
NoordWater BV. In NoordWater 
zijn alle commerciële en 
niet-drinkwateractiviteiten van 
Waterleidingmaatschappij  
Drenthe (WMD) ondergebracht. 
Henk Brink, WMD-manager water-
voorziening en omgeving, vertelt 
er meer over.

Warmte uit drinkwater
“De nieuwbouw van WILDLANDS 
is pal naast het drinkwaterpomp-
station. Warmte Koude Opslag is 
hier niet mogelijk, omdat er ter 
bescherming van de drinkwater-
bronnen niet in de bodem ge-
boord mag worden. Maar we 
hebben wel een andere duurzame 
energiebron: het opgepompte 
water voor de drinkwaterberei-
ding, dat altijd een temperatuur 

Piet Wigboldus,
directeur 

Koenen Bouw
(onderdeel van 
VolkerWessels):
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Theater en Wereld van Ontmoeting

De belangrijkste eis was dat de GPR-score op alle thema’s minimaal 8 moest 
zijn. Aan deze eis is voldaan. De doelstellingen CO2-neutraal en 100% 
hernieuwbare energiebronnen bleken niet volledig haalbaar. Eén van de 
voorwaarden van de provinciale bijdrage betrof ruimtelijke en 
architectonische kwaliteit. Op deze plek van wezenlijk belang. De gekozen 
vorm, met glazen wanden, legde beperkingen op aan het streven naar 
maximale duurzaamheid. Wel is de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk 
gereduceerd. De levering van duurzame energie door Equa is een duurzaam 
alternatief, waardoor het theater op het onderdeel Energie een GPR-score 
van 8.0 haalt. (linkje verhaal WMD). Verder geldt de duurzame exploitatie 
van WILDLANDS ook voor het theater, aangezien de gehele exploitatie in 
handen van WILDLANDS is.

Deskundigenpanel kritisch
Het deskundigenpanel Duurzaamheid CVE is kritisch over het niet halen van 
alle doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en is van mening dat 
duurzaamheid bij dit project niet die prioriteit kreeg die het had bij 
WILDLANDS. Architectuur en theatertechniek kregen prioriteit. Het panel 
hoopt dat de exploitatie door WILDLANDS zal leiden tot meer aandacht voor 
het aspect duurzaamheid bij de exploitatie. 

Gemeente en provincie zijn zich ervan bewust dat de afweging van drie 
belangrijke doelen (duurzaamheid, architectonische en ruimtelijke kwaliteit 
en hoogwaardige theaterkwaliteiten) ertoe heeft geleid dat niet alle 
duurzaamheidsdoelstellingen zijn gehaald. Desondanks is het resultaat één 
van de duurzaamste theaters van Nederland. Een theater om trots op te zijn.  
 

heeft van zo’n 11 graden. Deze 
temperatuur is heel geschikt om 
te gebruiken voor koeling, maar 
ook voor verwarming. Warmte-
pompen kunnen uit dit water 
CV-water maken van 40 tot 50 
graden, dat is warm genoeg voor 
nieuwe gebouwen, waar vloerver-
warming is aangelegd. De invloed 
op de temperatuur van het drink-
water is verwaarloosbaar, omdat 
die hoeveelheid zo groot is.”

Groen gas
“Onze drinkwaterbron heeft niet 
voldoende capaciteit voor alle 
warmte die WILDLANDS nodig 
heeft. Bovendien heeft de grote 
kas geen vloerverwarming en 
moet het daar het hele jaar door 
minstens 18 graden zijn. Dat ver-
eist hoge temperatuurverwar-
ming. Daarvoor leggen we een 
tweede warmtenet aan, langs de 
noordkant van het nieuwe park. 
Het water wordt verwarmd met 
groen gas dat via het aardgasnet 
wordt getransporteerd, maar 
gemaakt is met een biovergister. 
We zijn in gesprek om gas te krij-
gen van een vergister in de buurt, 
waar ook de mest van de dieren 
naar toe kan.”
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“De gestelde eis van GPR 8 hebben we. Door de installatietechniek 
en goede isolatie is het gebouw energiezuinig. Het gebouw is 
aangesloten op het duurzame warmtenet van de WMD. Alle 
vloerbedekking is duurzaam, de afwerkvloer is een gietvloer op 
waterbasis, alle verlichting is led-verlichting.”

Raadhuisplein, Marktplein en Boulevards

Bij zowel het Raadhuisplein als het Marktplein is in vele opzichten voor 
duurzame oplossingen gekozen. De verharding van het Raadhuisplein 
bestaat uit Europees natuursteen, alle verlichting is led en krijgt stroom van 
zonnepanelen, de watervoorziening is gekoppeld aan de waterfabriek van 
de WMD zodat geen drinkwater verspild wordt. 

De bomen op het Marktplein en het Raadhuisplein staan midden in de 
verharding. Een innovatief watergeefsysteem zorgt ervoor dat ze altijd 
genoeg water hebben. De grond rondom de bomen op het Marktplein is 
vervangen door gemengde, vruchtbare grond. 

Langs de Boulevards die naar de pleinen leiden, staan negen overkappingen 
van grotendeels composiet, een innovatief en duurzaam materiaal. De 
producent van de overkappingen en Stenden Hogeschool onderzoeken de 
mogelijke toepassing van biocomposieten. Voor de verlichting wordt 
duurzame ledverlichting toegepast.

Resultaten Duurzaamheid 
Theater/Wereld van Ontmoeting:
• Energie CO2-uitstoot met 47% 

gereduceerd door duurzaam 
energie- en materiaalgebruik in 
bouw- en exploitatiefase. Levering 
van duurzame energie door E-Qua 
(dochterbedrijf van WMD).

• Milieu Hemelwater wordt 
opgevangen en hergebruikt voor 
het groene dak en voor 
WILDLANDS.

• Gezondheid Door de uitstekende 
akoestiek is het mogelijk om 
tegelijkertijd in de grote en kleine 
zaal te programmeren. Warmte 
per ruimte te regelen. Zeer veel 
daglichttoetreding.

• Toegankelijkheid Goed 
bereikbaar en toegankelijk, ook 
voor mindervaliden. 
Vlakkevloerzaal is multi-inzetbaar 
voor cultuur, natuur, sport, 
congres, educatie, horeca. 

• Toekomstwaarde Gevel 
voorbereid voor buitenzonwering. 
Ruimten en functies in het 
gebouw flexibel aanpasbaar. 

• Zoveel mogelijk materialen 
hergebruikt: Portugese keitjes en 
de kluis uit het dierenpark, 
leistenen dakplaten van de 
Traverse, trekkenwand uit theater 
De Muzeval. 

Adri van Veggel, 
bedrijfsleider
Dura Vemeer:
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Hondsrugtunnel

De tunnelwanden zijn gerealiseerd volgens de innovatieve en duurzame 
cutter soil-methode. Deze werkwijze houdt in dat het materiaal ter plaatse 
op zijn plek blijft en direct gebruikt wordt voor de tunnelwanden. Aan- en 
afvoer van grond en betonmortel is niet meer nodig. Dat scheelt in het 
gebruik van grondstoffen en betekent ook minder vervoersbewegingen en 
dus minder CO2-uitstoot. Een groot deel van het leem dat uit de tunnelbak 
is gegraven, is gebruikt voor het maken van geperste leemstenen in 
WILDLANDS. 

De hellingbanen van de tunnel kunnen worden verwarmd en gekoeld door 
gebruik te maken van de restwarmte van de waterzuivering. Daardoor is 
minder strooizout nodig en gaat het asfalt langer mee. 
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6
Stedelijke kwaliteit en hoogwaardige architectuur zijn belangrijke 
speerpunten voor de centrumvernieuwing. De gemeente heeft een 
supervisor Stedelijke Kwaliteit Centrumvernieuwing Emmen benoemd. In 
verschillende rapportages heeft hij projecten beoordeeld en suggesties 
gedaan om tot verbeteringen te komen. Ook is hij betrokken bij de 
ontwikkeling van nog lopende projecten. 

Stedelijke kwaliteit
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Deze paragraaf geeft een beknopt overzicht van zijn bevindingen. De 
provincie hecht veel waarde aan deze adviezen bij haar beoordeling van de 
resultaten van de projecten.

ATLAS Theater & Wereld van Ontmoeting 

Het theater is een groot en mede door zijn vormgeving beeldbepalend 
gebouw dat een heel bijzondere combinatie van functies huisvest (theater, 
entree WILDLANDS, congresfaciliteiten). Naar het oordeel van de supervisor 
voldoet het ontwerp aan de kwalitatieve eisen van de gemeente en 
provincie. “Het ATLAS Theater is een beeldbepalend, groot gebouw met 
een kenmerkende vormgeving en het huisvest een heel bijzondere 
combinatie van functies. De vormgeving is eenduidig en uitgesproken. De 
grote opening in de gevel vormt een sterk welkom voor bezoekers. Het 
gebouw vormt de eyecatcher aan het Raadhuisplein en zal een icoon voor 
WILDLANDS en Emmen worden. Een gebouw dat je niet snel vergeet als je 
er geweest bent.”

WILDLANDS: inpassing in het landschap

WILDLANDS is een groot, nieuw themapark op een oud, bestaand Es-
landschap dat grenst aan de stad. In 2010 is een visie op de 
landschappelijke inpassing opgesteld door Strootman landschapsarchitecten. 
Al snel bleek dat de uitgangspunten niet volledig haalbaar zijn. In opdracht 
van Dierenpark Emmen is door Landschapsarchitect B4O en Loohorst 
Lanscaping een uitwerking van de landschappelijke inpassing van 
WILDLANDS gemaakt. September vorig jaar zijn concrete afspraken 
gemaakt over de landschappelijke inpassing van het park. De supervisor 
Stedelijke Kwaliteit CVE was hier nauw bij betrokken.

De inpassing van WILDLANDS in 
het bestaande Eslandschap is een 
belangrijk aandachtspunt.
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WILDLANDS krijgt een plek binnen het landschap van de Noordbargeres. De 
omliggende landschapselementen zijn bepalend voor de begrenzing. De 
noordkant en een deel van de westkant van het park vormen zones met 
meer singels en bosschages. Het andere deel van de westkant is meer een 
open ruimte. De oostkant, inclusief Wereld van Ontmoeting, is gericht op de 
dynamiek van de stad en de ‘city avenue’. “Hier komen de twee werelden 
echt bij elkaar. Aan die ontmoeting is veel zorg besteed”, aldus de 
supervisor Stedelijke kwaliteit CVE. Door de bestaande beplanting en de 
brede weg, heeft de zuidzijde meer het karakter van een ‘park avenue’. 
Hekwerk rondom het park wordt zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken. 
Heuvels, bosschages en wandelpaden zorgen voor een mooi 
overgangsgebied tussen themapark en de omgeving. 

De supervisor is van oordeel dat WILDLANDS zorg draagt voor herkenbare 
en verbindende elementen in de openbare ruimte. Die elementen versterken 
ook het centrumgebied van Emmen als geheel. Er is sprake van een goede 
overgangssituatie tussen de openbare ruimte en WILDLANDS.

Raadhuisplein

MijnPlein, een bundeling van ideeën van de inwoners van Emmen, is in 
2011 door de supervisor Stedelijke Kwaliteit CVE uitgewerkt in een 
inspiratieboek. Dit inspiratieboek en het programma van eisen vormden de 
basis voor het ontwerpproces van het Raadhuisplein. De geselecteerde 
architect Latz + Partners, deskundigen van de gemeente en de supervisor 
voerden regelmatig overleg om de kwaliteit te garanderen. 
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Juni 2015 is het Raadhuisplein in gebruik genomen. “Sindsdien blijkt het 
plein een vaste aantrekkelijke aanvulling op de actieve openbare ruimte van 
het centrum te zijn”, aldus de supervisor. Zijn bevinding wordt gestaafd 
door enthousiaste reacties van gebruikers. De uitvoering van de openbare 
ruimte is van hoog niveau. 

Hoewel het niet bij het project behoort, wordt het beeld van het 
Raadhuisplein mede bepaald door de ´wanden´. De supervisor benoemt 
deze wanden dan ook als aandachtspunt. De panden in dit gebied zijn in 
het bezit van particuliere ondernemers. De gemeente is met hen in gesprek 
over mogelijkheden van kwalitatieve en functionele ontwikkeling. 

“Ruimtelijke kwaliteit van de stad, dat is het belangrijkste thema van 
de centrumvernieuwing. Ik ben blij dat gemeente het heeft 
doorgezet en uitgevoerd. Tot nu toe ben ik een van de weinige 
ontwikkelaars, maar ik hoop dat diverse marktpartijen nu gaan 
aanhaken en initiatieven tonen. De gemeente zorgt voor het 
openbaar gebied en de infrastructuur, wij voor gebouwen en 
gebruikers van die gebouwen. Een constructieve manier van 
samenwerken, waarin ieder zijn eigen verantwoordelijkheid en rol 
neemt.”

Marktplein

Het nieuw ingerichte, historische Marktplein van Emmen heeft een 
brinkachtig, groen karakter. De nieuwe bestrating en de monumentale 
bomen versterken dit. De innovatieve ledverlichting geeft een levendig spel 
van licht en schaduw door de bladeren op de bestrating, waardoor de 
natuurbeleving op het plein wordt benadrukt. 

Projectontwikkelaar 
Peter van Dijk:

Het Raadhuisplein: 
speelgelegenheid voor kinderen 
van alle leeftijden.

Monumentale bomen op het 
Marktplein.
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Boulevards

Boulevard-Noord en Boulevard-Zuid leiden wandelaars van de 
parkeerplaatsen P-Noord en P-Zuid naar het Raadhuisplein. Langs de licht 
meanderende paden zijn golvende, geschoren hagen geplant. Bijzonder 
vormgegeven ‘hubs’ (overkappingen), verlicht met een rand van blauwe 
ledlampen, zorgen ’s avonds voor een heel eigen sfeer langs de route. 

Hondsrugtunnel

De opdracht was om de tunnel uit te voeren als een bijzonder werk met 
hoge ambities op het gebied van vormgeving en uitstraling. De supervisor 
oordeelt positief: “Ontwerp en uitvoeringstechniek van de tunnels zijn 
bijzonder en experimenteel. De tunnel zelf is overzichtelijk en aantrekkelijk. 
De lichtkunst vormt een bijzonder element en is een zeer geslaagde 
toevoeging. Het zorgt voor een aparte en steeds wisselende sfeer. Het 
verlichtingskunstwerk won op 11 juni 2015 in Spanje een internationale 
prijs en mede daardoor kreeg de Hondsrugtunnel internationale aandacht. 
Beter bewijs dat investeren in bijzondere kwaliteit zin heeft, is er 
nauwelijks.”

“Dolmen Light is gebaseerd op het `Goud van Drenthe’ en verwijst naar 
hoe belangrijk de Hunebedden zijn voor Emmen en omgeving. Het licht 
in de tunnel vertegenwoordigt de organische ruimte tussen de stenen. 
Van buitenaf zijn het zwarte gaten, echter bij het betreden van een 
Hunebed, zie je het licht sprankelen en twinkelen tussen de keien door. 
De tunnelwanden vormen de bodem van de Hondsrug. De licht-
installatie weerspiegelt het verleden en verbindt het met het heden, 
gebruikmakend van de nieuwste technieken, een passage in de tijd.”

Lichtkunstenares Titia Ex
over haar kunstwerk,

‘Dolmen Light’:

Blauw verlichte ‘hubs’ langs de 
boulevards.
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ATLAS Theater & 
Wereld van Ontmoeting

7
ATLAS Theater en de Wereld van Ontmoeting (het entreegebied voor zowel 
theater als WILDLANDS) vormen de pijlers van de centrumvernieuwing aan 
de westkant van het Raadhuisplein. De Wereld van Ontmoeting creëert een 
organische verbinding tussen Wildlands en het Raadhuisplein en daarmee 
met het centrum van Emmen. Aan het project werden voorwaarden gesteld 
op het gebied van onder meer stedelijke kwaliteit, architectuur, duurzaam-
heid en theatertechniek.
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Gezamenlijk entreegebied: de Wereld van Ontmoeting
De Wereld van Ontmoeting is het gezamenlijke entreegebied voor theater 
en WILDLANDS. Hier kiezen bezoekers welke wereld van WILDLANDS ze 
gaan ontdekken: Jungola, Serenga, Nortica, Animazia of de wereld van het 
ATLAS Theater. De Wereld van Ontmoeting vormt ook het overgangsgebied 
van Raadhuisplein naar WILDLANDS. 

Cultuur en natuur
“In het park zijn verschillende podia en omgekeerd kunnen we ’s 
zomers, als er geen voorstellingen zijn, WILDLANDSfilms of 
theaterproducties in de kleine zaal organiseren. De combinatie van 
natuur en cultuur is ook absoluut een pluspunt voor het benaderen 
van de zakelijke markt. WILDLANDS is een mooie bestemming voor 
een bedrijfsuitje. Congressen of bedrijfsevenementen kunnen 
gecombineerd worden met een parkbezoek en we hebben ook 
vergaderzalen in WILDLANDS zelf.”

Een modern, eigentijds 
stadstheater voor een breed 
publiek
Het ATLAS Theater is een 
multifunctioneel gebouw met state-
of-the-art voorzieningen op het 
gebied van akoestiek, 
theatertechniek en verlichting. De 
zalen bieden ruimte aan grote en 
kleine theatervoorstellingen, maar 
ook voor feesten, congressen, 
zakelijke bijeenkomsten, lezingen en 
evenementen.
De programmering is aantrekkelijk 
voor een breed publiek en versterkt 
het culturele theateraanbod in de 
regio.

Tijdlijn 2010
Start architecten-
selectie ontwerp 
van het nieuwe 
stadstheater en 
Wereld van de 
Ontmoeting

April 2012
Gemeente Emmen 
kiest Van den Berg 
groep / Henning 
Larsen Architects 
uit Kopenhagen

Juli 2014
Dura Vermeer 
Bouw Hengelo 
krijgt opdracht 
bouw Theater en 
Wereld van 
Ontmoeting

10 oktober 2014
De eerste schop 
de grond in

13 augustus 2015
Het hoogste punt 
bereikt

Frankwin 
van Beers, 
directeur 

Wildlands: 
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Innovatieve aanbesteding 
“Gemeente Emmen besteedde de opdracht aan via de systematiek 
van Best Value Procurement. Dat was voor zowel ons als de 
gemeente de eerste keer. Het komt er in feite op neer dat de 
opdrachtgever zegt: jij bent de expert, zorg jij maar dat het voor 
elkaar komt. Dat was leuk! Je wordt er creatief van en doet veel 
nieuwe kennis op.”
“Normaal gesproken doen wij alleen het gebouw, maar bij dit project 
waren we ook verantwoordelijk voor de inrichting. Het was de 
eerste keer dat we aan de slag gingen met bijvoorbeeld 
theatertechniek. We hebben veel geleerd over akoestiek, 
uitschuifbare tribunes, een verstelbare orkestbak, een podium dat 
heen en weer kan. Geluid, verlichting, het is allemaal state-of-the-
art.” 

De architecten over hun ontwerp
“We hebben gekozen voor een gebouw dat als het ware geplaatst is 
in een groot frame. Dit frame functioneert als een theatraal raam 

12 september 2015
Het theater krijgt 
zijn naam: 
ATLAS Theater. 

25 maart 2016
opening 
WILDLANDS, 
inclusief 
entreegebied 
de Wereld van 
Ontmoeting

Sept/okt 2016
opening ATLAS 
Theater

Het beeldbepalende, iconische 
gebouw creëert via de Wereld van 
Ontmoeting een overgang tussen 
WILDLANDS en de rest van de stad. 
Door de exploitatie van WIDLANDS 
en ATLAS Theater in één hand te 
houden, kan het unieke concept van 
‘natuur en cultuur’ goed in de markt 
gezet worden.

Adri van Veggel,
Bedrijfsleider 

 Dura Vermeer:

Troels Troelsen
(Henning Larsen 

Architects) 
en Dick van de Merwe 
(Van den Berg Groep): 
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naar de magische dierentuinwereld en vormt tegelijkertijd een 
beschermde stedelijke ruimte als middelpunt voor de gewenste 
ontmoeting. Het frame wordt uitgevoerd in een prominente vorm: 
een sterk symbool en de landmark voor de dierentuin en het 
centrum van Emmen. Dak en kopgevels worden geheel begroeid met 
kruiden en grassen en vormen daarmee een ‘opgetild, groen 
landschap.”

Duurzaam en innovatief
Bij de selectie van zowel de architect (Henning – Larsen) als de uitvoerder 
(Dura Vermeer) was duurzaamheid in de praktijk een belangrijk criterium. 
Een ontwerp, volledig gebaseerd op een duurzaamheidsconcept, bleek door 
randvoorwaarden en uitgangspunten niet haalbaar: voorop stond het 
realiseren van een ruimtelijk en architectonisch passend ontwerp, waarbij 
duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt was. Op de bouwplaats is 
rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten zoals maatregelen tegen 
water- en bodemverontreiniging, gescheiden afval en minimale hinder voor 
omwonenden. Ook in de exploitatiefase speelt duurzaamheid een hoofdrol.

Het theater moet minimaal voldoen aan GPR 8 (linkje naar kader met uitleg 
in hoofdstuk Duurzaamheid). De GPR-systematiek neemt alle 
duurzaamheidthema’s mee: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit 
en Toekomstwaarde. De GPR-score 8 wordt gehaald.  

Toekomstbestendig
Bij de bouw van het theater staan drie aspecten steeds voorop: energiegebruik, 
gebruikskwaliteit, toekomstbestendigheid. In het contract met Dura Vermeer is 
20 jaar onderhoud in het contract opgenomen en daarmee een sterke 
financiële prikkel voor de toepassing van duurzame materialen. 

Het groene dak stelde Dura 
Vermeer voor een uitdaging. “Je 
hebt te maken met verschillende 
windrichtingen, met een plat en 
een hellend dak. We hebben 
meerdere systemen toegepast. De 
kopgevel is groen begroeid, op het 
platte dak plaatsten we graszoden, 
op het golvende deel een net met 
grassen. Aan de noordkant groeit 
het groen vanuit een rvs-bak 
omhoog. Op andere plekken 
werken we met plantsubstraat.”
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In alle fasen van het proces is kennis gedeeld en verbinding gezocht. In het 
ontwerpproces is gewerkt met het geavanceerde 3D-programma BIM 
(Building Information Modeling), ofwel ‘virtueel bouwen’. 
Stedenbouwkundigen, de gemeentelijk supervisor, dierenpark, engineers en 
adviseurs op het gebied van theatertechniek werkten op vele manieren 
samen. 

2000 bezoekers Open Dag
Op 12 September 2015 konden belangstellenden alvast een kijkje 
nemen op de bouwplaats van het ATLAS Theater. “We dachten dat er 
200 mensen zouden komen, maar het waren er meer dan 2000! Dan 
zie je dat zoiets echt leeft. Ik vond het ook mooi om te zien dat 
medewerkers met vrouw en kinderen naar de open dag kwamen om 
hen te laten zien waar ze mee bezig waren. Ze zijn er trots op, net 
als ik. Dit is een uniek project.”

Adri van Veggel,
bedrijfsleider 

Dura Vermeer:
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Omschrijving Budget
Gemaakte kosten

(incl verplichtingen)
Nog te verwachten

kosten
Verwacht
resultaat

Theater / Wereld van Ontmoeting

Totaal Theater / WvO 49.000.000 46.398.631 2.601.369 0

Totaal Theater / WvO 49.000.000 46.398.631 2.601.369 0

Bijdrage EFRO 823.551 0 823.551 0

Bijdrage RSP-plus Prov (co-fin EFRO) 411.776 0 411.776 0

Bijdrage RSP-plus Prov 2.000.000 1.893.822 106.178 0

Gemeente 45.764.673 43.335.065 2.429.609 0

Totaal dekking theater / WvO 49.000.000 45.228.887 3.771.114 0

Saldo Theater / WvO 0 1.169.745 -1.169.745 0
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Wildlands

8
Voor de versterking van de oost-west-as van het centrumgebied moest het 
dierenpark verplaatst worden naar de westkant van het centrum. Vanaf het 
moment dat de noodzaak van de verhuizing duidelijk was, begon bij het 
dierenpark het denken over de opzet van een nieuw park aan de andere 
kant van het centrum. 
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Mede op basis van een goed onderbouwde businesscase van DPE Next 
stelde de provincie geld beschikbaar en ging de gemeenteraad van Emmen 
in maart 2012 definitief akkoord met de plannen voor een nieuwe 
themapark aan de westkant van het centrum van Emmen. De uitvoering 
kon beginnen. 

Van een bedreiging naar een kans
Toen Frankwin van Beers in 2010 begon als directeur van Dierenpark 
Emmen, had het park al jaren last van de wet van de remmende 
voorsprong. “Anderen hadden onze ideeën overgenomen en we waren niet 
meer onderscheidend genoeg. Het aantal bezoekers daalde gestaag. 
Bovendien konden we aan de Hoofdstraat niet groeien en vanuit oogpunt 
van dierenwelzijn was meer ruimte noodzakelijk. We hebben de kans om 
naar de westkant van het centrum te verhuizen dan ook met beide handen 
aangegrepen.” 

Themapark & educatie
In WILDLANDS gaan bezoekers op expeditie in vier werelden: het vochtige, 

Tijdlijn augustus 2011
Businesscase DPE 
Next 7.0A gereed

oktober 2011
VolkerWessels (en 
dochter Koenen 
Bouw uit Emmen) 
gekozen als 
bouwer nieuwe 
´Dierenpark 
Emmen´

mei 2013
Eerste boom voor 
het nieuwe park 
geplant

november 2013
Start bouw 
WILDLANDS

25 maart 2016
Opening 
WILDLANDS 
Adventure Zoo 
Emmen

Aan de Hoofdstraat had Dierenpark 
Emmen niet genoeg ruimte om uit 
te breiden. 
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warme oerwoud met de verlaten Vlindertempel van Jungola, de hete 
droogte van savanne en woestijn in Serenga of de ijzige kou in de 
poolgebieden van Nortica. Speelexpeditie Animazia is de vierde wereld van 
WILDLANDS.

Van Beers omschrijft een bezoek aan WILDLANDS als een expeditie vol 
onverwachte ontmoetingen met dieren en mensen, natuur en cultuur. 
“WILDLANDS is een themapark opgebouwd rondom verhaallijnen. Veel 
mensen denken dat themapark en educatie niet samen gaan, maar van een 
bezoek aan WILDLANDS steek je absoluut iets op. Op een leuke en 
spannende manier ervaar en leer je dingen over natuur en cultuur. En nog 
steeds naar WILDLANDS voor de dieren, want die spelen de hoofdrol in je 
expeditie in Emmen.”

Meerdaags bezoek 
WILDLANDS is straks een belangrijke schakel in de vrijetijdseconomie van 
Drenthe. Van Beers: “Wij moeten bezoekers naar het park halen, dat is onze 
taak. Maar met z’n allen moeten we Drenthe op de kaart zetten en zorgen 
voor meerdaags bezoek. Daarover hebben we goede contacten opgebouwd 
met alle accommodatiehouders, maar ook met bijvoorbeeld het Drents 
Museum en de Emmense bedrijven. Iedereen heeft immers belang bij groei 
van het meerdaags verblijf van bezoekers in Drenthe. Wat dat betreft zie je 
dat de neuzen steeds meer dezelfde kant op gaan.”

Regionale werkgelegenheid

Op het moment dat de plannen concreet waren, ging Dierenpark Emmen 
op zoek naar een bouwer. Van Beers: “De tijd was krap, dus we zochten 
een partner vanuit het principe van ´Design Build Maintain´. Een aannemer 

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen 
in aanbouw.
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die met ons het ontwerp zou uitwerken en bouwen en die ook de komende 
15 jaar het onderhoud voor zijn rekening zou nemen (en daar dus heel goed 
over na gaat denken). Die partner vonden we in VolkerWessels.”

De bouw van WILDLANDS is een enorm project waarbij ook aandacht wordt 
besteed aan sociale werkgelegenheid. Van Beers: “We bieden stageplaatsen 
aan scholen en hebben we mensen van EMCO aan het werk. Zo proberen we 
op alle niveaus ons steentje aan de economie bij te dragen. En we groeien 
van 350 naar 450 à 500 medewerkers, maar ik hoop natuurlijk dat dat niet 
genoeg is.”

Bij de bouw van WILDLANDS is een groot aantal regionale bedrijven 
betrokken. Een van hen is het Emmense Koenen Bouw, onderdeel van 
hoofdaannemer VolkerWessels. 

SROI
“De SROI-opdracht was een belangrijk onderdeel van de opgave. We 
hebben werkloze jongeren aan het werk gehad via SHB 
(Samenwerking Herintreding Bouwvakkers) en stagiaires van 
verschillende opleidingen. Medewerkers van de EMCO hielpen op de 
bouwplaats en in de schoonmaak. Een van hen is nu zelfs bij ons op 
kantoor regulier aan het werk. Dat bevalt heel goed. In 
samenwerking met het Drenthe College en het Opleidingscentrum 
voor de Bouw hebben we ook leerlingen opgeleid. Een groepje 
jongens heeft bijvoorbeeld zelf het gebouw voor de takkenopslag 
bedacht, voorbereid, uitgevoerd en op locatie gemonteerd. Het is 
een klein gebouwtje met een ouderwetse spantconstructie. Het staat 
wat uit het zicht, maar dat maakt niet uit, ze vonden het prachtig!”

Jos Arling,
hoofd uitvoerder 
Koenen Bouw:
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Duurzaam en innovatief

Aan de bouw van WILDLANDS werden voorwaarden gesteld op het gebied 
van kennis(deling) en innovatie, duurzaamheid en inpassing in het 
landschap. 

Community of Practice
Dierenpark Emmen was medevormgever aan het Kennisplatform Drenthe en 
was daarbinnen trekker van de Community of Practise Duurzame 
Bouwmaterialen en deelnemer aan Toerisme en Recreatie. In dat kader is 
intensief samengewerkt met andere partijen en organisaties. Er is veel 
bereikt, van een energiesysteem dat warmte uit drinkwater haalt tot de 
toepassing van innovatieve bouwmaterialen (de allereerste beweegbare 
brug van biocomposiet ter wereld). 

Duurzame genen
In de loop van de tijd veranderde duurzaamheid van een eis in een 
vanzelfsprekend onderdeel van het denken. WILDLANDS is in vele opzichten 
een voorbeeldproject op het gebied van kennis, innovatie en duurzaamheid. 
“Duurzaamheid hoort echt bij ons”, stelt Frankwin van Beers. “We hebben 
veel bereikt op het gebied van materialen, grondstoffen en 
energievoorziening. De safaritruck rijdt op biodiesel, het water wordt 
gezuiverd in een gesloten kringloop. Het hele park is straks CO2-neutraal. Je 
kunt wel stellen dat duurzaamheid zo langzamerhand in onze genen begint 
te zitten.”

Landschappelijke inpassing
Het afgelopen jaar is veel gesproken over een goede inpassing van 
WILDLANDS in het landschap. Ook Van Beers vindt het van belang dat het 
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park er ook vanaf de buitenkant mooi uitziet en past bij de omgeving. “Ik 
denk dat we uiteindelijk een mooie oplossing hebben gevonden door met 
heuvels en ‘groene’ hekken een goed overgangsgebied te creëren.”

“We mochten welstandsvrij bouwen in het park, maar het moest wel 
inpasbaar zijn in het landschap. Daarom hebben we bijvoorbeeld de 
kas half verdiept aangelegd, anders werd het hoger dan de 
toegestane 20 meter. De vloer van de kas is lekwaterdicht, zodat het 
lekwater niet in het grondwater terecht komt, we bouwen immers 
op een drinkwatergebied. Overal in het park hebben we daarom ook 
waterkerende folie toegepast, drains aangelegd, dubbelwandige 
rioolbuizen gebruikt en zelfs de stoepranden afgekit om te 
voorkomen dat vervuilende stoffen weg lekken in de bodem.” 

Jos Arling, 
hoofd uitvoerder 
Koenen Bouw:
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Omschrijving Budget
Gemaakte kosten 

(incl verplichtingen) 
Nog te verwachten 

kosten
Verwacht resultaat

Wildlands

Totaal Wildlands 141.000.000 139.750.000 0 1.250.000

Totaal Wildlands 141.000.000 139.750.000 0 1.250.000

Eigen middelen DPE 65.500.000 65.500.000 0 0

Bijdragen gemeente 6.000.000 6.000.000 0 0

Certificaten van aandelen 
gemeente

10.000.000 10.000.000 0 0

Bijdragen provincie 24.000.000 24.000.000 0 0

Lening Provincie 6.000.000 6.000.000 0 0

Lening gemeente 3.500.000 3.500.000 0 0

Private leningen 22.500.000 22.500.000 0 0

Overige private 
financiering

3.500.000 2.250.000 0 1.250.000

Totaal dekking Wildlands 141.000.000 139.750.000 0 1.250.000

Saldo Wildlands 0 0 0 0
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Het nieuwe Raadhuisplein en het heringerichte Marktplein smeden de 
verschillende grote projecten van Centrumvernieuwing Emmen tot één 
geheel. ATLAS Theater en WILDLANDS zijn nu logisch verbonden met het 
winkelcentrum en de historische kern van Emmen. Boulevards voeren 
bezoekers van P-Zuid en P-Noord naar het Raadhuisplein. Speerpunten 
voor ontwerp en inrichting waren ruimtelijke kwaliteit, economische 
ontwikkeling en spin off en duurzaamheid. 

Raadhuisplein, 
Marktplein, 
Boulevards

9
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Raadhuisplein

Het Raadhuisplein is het fysieke hart van de centrumvernieuwing. Het plein 
biedt toegang tot WILDLANDS en het ATLAS Theater maar is ook een 
attractie op zich. Er is ruimte om elkaar te ontmoeten, te spelen, te zitten, 
te genieten van de reuring voor de entree van WILDLANDS en het zicht op 
het theatergebouw. De omvang van de waterpartijen kan worden 
aangepast waardoor het plein geschikt is voor grote festiviteiten, maar ook 
voor kleinere activiteiten op het gebied van cultuur, recreatie en toerisme. 
Het Raadhuisplein is zo een extra reden om na het winkelen nog even in 
Emmen te blijven. 

“Op het Raadhuisplein vind ik het kunstwerk bijzonder mooi, het is 
net een zonnestraal. Ook maken bezoekers gretig gebruik van dit 
nieuwe plein. Vroeger zou ik zeggen dat je naar Emmen moet komen 
voor de dierentuin. Nu is Emmen ook een plek waar je fijn kunt win-
kelen.”

Tijdlijn 2011
‘Mijn Plein’: gemeente roept iedereen op om ideeën en sug-
gesties aan te reiken voor het nieuwe stadsplein. Resultaten 
zijn meegenomen in Inspiratieboek ‘Mijn Plein’ van toenmalig 
stedenbouwkundig supervisor Ashok Bhalotra. Samen met het 
programma van eisen van de gemeente vormt dit de basis 
voor de ontwerpopdracht.

Januari 2013
Zes ontwerpers 
presenteren hun 
referenties en hun 
visie 

Mei 2013
Latz & partner 
wordt 
geselecteerd

Aleid Rensen, 
voormalig directeur 
Noorder Dierenpark:
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Menselijke maat
In het ontwerp van landschapsarchitect Latz & Partner vormt het lange 
sundeck, dat zich uitstrekt over het hele plein, een verbindend element. 
Tegelijkertijd creëert het verschillende plekken met ieder een eigen karakter. 
Zo blijft de menselijke maat voorop staan en raakt de grote ruimte toch niet 
versnipperd. Het ontwerp sluit goed aan bij het groene karakter van de Es. 
Het gemeentehuis en bijbehorend trouwpaviljoen kregen een eigen 
voorplein en daarmee een directe relatie met het nieuwe centrumplein. 

Skatebaan
Een skatebaan ontwerpen is specialistenwerk. Daarom werd de hulp 
ingeroepen van de Zwitser Erwin Rechsteiner van Bowl Construction. Hij is 
zelf skater en heeft veel ervaring met het ontwerpen en aanleggen van 
skatebanen. Ook de Emmense skaters zelf werden bij de plannen betrokken. 
Zes van hen voerden gesprekken met Erwin Rechsteiner over banken, 
ollieboxen, cubes, transitions en andere skate-zaken. Het resultaat mag er 
zijn. Op de skatebaan kun je longboarden, inlineskaten en skaten, maar de 
baan is ook geschikt voor kinderen met een bmx-fiets en zelfs voor kleine 

Sept 2013
Presentatie defini-
tief ontwerp

Maart 2014
Start inschrijving 
bouw Centrum-
plein 

Juli 2014 
Opdracht gaat 
naar regionale 
combinatie 
Hemmen 
Hoornstra

26 juni 2015
Feestelijke 
opening 
Raadhuisplein

De omvang van de waterpartijen 
op het Raadhuisplein kan worden
aangepast waardoor het plein 
geschikt is voor grote en kleinere 
evenementen.
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kinderen met loopfietsjes. Een vaste DJ-tafel met ingebouwde boxen op 
zonne-energie zorgt voor de muzikale begeleiding.

Noa (12) vindt het Raadhuisplein prachtig om te spelen, vooral de 
waterpartij en de skatebaan met de blue tooth-muziektafel. Ze gaat 
regelmatig met zusje Demi (6) van de grote glijbaan. “Er is voor elke 
leeftijd iets te doen op het plein”, zegt moeder Marchien. “En terwijl 
de kinderen spelen, kunnen de papa’s en mama’s heerlijk chillen op 
een bankje of in het gras.” 
Remen, Léon, Robin en Hidde zijn regelmatig op de skatebaan van 
het Raadhuisplein te vinden. “We kunnen het nog niet zo goed, 
maar het gaat steeds beter!”

Bijzondere verlichting
De verlichtingswensen voor Raadhuisplein en Marktplein werden door 
Studio DL vertaald in een plan. Eigenaar Norbert Wasserfurth is tevreden: 
“De FreeStreet-straatverlichting op het Marktplein zorgt voor een 
schitterend spel van licht en schaduw. Maar ook de weerspiegelingen van 
de onderwaterverlichting en de fonteinen op het Raadhuisplein maken een 
onvergetelijke indruk.” Lichtsterkte, intensiteit en kleuren zijn op afstand te 
bedienen. 

“Wij wonen, winkelen en werken zelf ook in Emmen. Dat je zo’n 
bijzonder plein in je eigen woonplaats aan mag leggen, dat is 
natuurlijk fantastisch.”

Didier Niland, 
directeur Hemmen:

De skatebaan op het 
Raadhuisplein: geschikt voor 
longboarden, (inline-)skaten en 
bmx-fietsen.
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Marktplein

Het historische Marktplein is een ontmoetingsplek in hartje Emmen. Naast 
de grote, wekelijkse warenmarkt vinden hier ook evenementen plaats, zoals 
C’est la Vie, Full Color, de zomerse Vlindermarkten en De Opening van het 
cultureel seizoen. Het Marktplein is grondig gerenoveerd en is nu een 
prachtig aangelegd onderdeel van hartje Emmen. De Grote Kerk, de statige 
bomen en de bijzondere verlichting geven het gebied een heel eigen sfeer. 
De boven- en ondergrondse voorzieningen maken het plein geschikt voor 
grootschalige en kleine activiteiten. De renovatie vond in twee fasen plaats, 
waarbij rekening gehouden moest worden met de belangen van veel 
verschillende partijen zoals horeca, winkeliers, dierenpark en omwonenden.

De renovatie startte voorjaar 2014 en werd 27 maart 2015 opgeleverd. De 
riolering werd vervangen, de bestrating vernieuwd en de bomen kregen 
meer ruimte. Waar mogelijk vond het straatmeubilair elders in Emmen een 
nieuwe bestemming. Ondergrondse stroomkasten zijn aangelegd en alle 
verlichting is vervangen door een zuinig led-systeem dat op afstand te 
regelen is. 
 
De eerste fase van het Marktplein was het gedeelte voor de 
horecagelegenheden. Deadline was 1 april 2014, dus dat betekende dat de 
piek van het werk in het winterseizoen moest gebeuren. Mede dankzij een 
zachte winter is het op tijd gelukt. Vanaf april zaten de terrassen weer vol. 
Een jaar later was ook de grote weekmarkt terug op zijn vertrouwde plek en 
was het Marktplein weer helemaal beschikbaar voor winkelend publiek en 
terrasbezoekers.
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Boulevards

Twee Boulevards leiden voetgangers van de parkeerplaatsen P-Noord en 
P-Zuid naar het Raadhuisplein. Langs de licht meanderende paden zijn 
golvende, geschoren hagen geplant. Bijzonder vormgegeven overkappingen 
langs de route, verlicht met een rand van blauwe ledlampen, zorgen ’s 
avonds voor een heel eigen sfeer. De hubs zijn grotendeels gemaakt van 
composiet, een innovatief en duurzaam materiaal. De producent van de 
overkappingen onderzoekt of de duurzaamheid nog een stapje verder 
gebracht kan worden door de toepassing van biocomposiet.

Poort voor Emmen
Vier meter hoge, openstaande stalen deuren 
van cortenstaal – gemaakt door Machinefa-
briek Emmen –vormen de symbolisch toe-
gangspoort voor Emmen op het vernieuwde 
Marktplein. De deuren zijn een kopie van de 
deuren van het oude gemeentehuis van Em-
men dat op deze plek stond. 
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Omschrijving Budget
Gemaakte kosten

(incl verplichtingen)
Nog te verwachten

kosten
Verwacht
resultaat

Pleinen en Boulevards

Totaal Boulevard Noord 1.475.000 1.014.563 16.000 444.437

Totaal Boulevard Zuid 2.175.000 1.623.625 25.184 526.191

Totaal centrumplein 12.040.000 11.866.750 48.500 124.749

Totaal Markt 8.800.000 8.229.059 92.044 478.897

Totaal pleinen en boulevards 24.490.000 22.733.997 181.728 1.574.274

Bijdrage EFRO 9.772.027 8.975.731 0 796.296

Bijdrage RSP-plus Prov (co-fin EFRO) 4.885.904 4.488.929 0 396.975

Gemeente 9.792.069 9.229.337 181.728 381.003

Bijdrage waterschap Vechtstromen 40.000 40.000 0 0

Totaal dekking Pleinen en boulevards 24.490.000 22.733.997 181.728 1.574.274

Saldo Pleinen en Boulevards 0 0 0 0
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10
Om het Raadhuispleinmogelijk te maken, moest een deel van de 
Hondsrugweg in een tunnel worden aangelegd. De tunnel maakte niet 
alleen het plein bovengronds mogelijk, maar zorgt ook voor een betere 
doorstroom van het verkeer. Speerpunten bij de bouw waren bereikbaar-
heid, duurzaamheid en stedelijke kwaliteit. De opdracht was om de tunnel 
uit te voeren als een bijzonder werk met hoge ambities op het gebied van 
vormgeving en uitstraling. Belangrijk onderdeel is het lichtkusntwerk.

Hondsrugtunnel
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Op 19 december 2014 werd de Hondsrugtunnel feestelijk geopend. In 2015 
werd het lichtkunstwerk onderscheiden met de internationale Lamp Lighting 
Solutions Award (categorie stedelijke- en landschapsverlichting). 

Bereikbaarheid 
Bereikbaarheid tijdens de bouw was een belangrijke factor bij dit project. Zo 
stelde de gemeente als voorwaarde dat er tijdens de werkzaamheden altijd 
twee rijstroken van de Hondsrugweg open zouden blijven voor een goede 
doorstroming van het verkeer. Ook verzorgingshuis De Holdert moest te 
allen tijde bereikbaar blijven. De inzet van verkeersbegeleiders is een van de 
maatregelen die er aan heeft bijgedragen dat het centrum bereikbaar bleef.

“Om files en verkeersopstoppingen te voorkomen, stelde de 
gemeente als voorwaarde dat er altijd twee rijstroken vrij zouden 
zijn. Het was niet de bedoeling dat het verkeer over het Willinkplein 
geleid zou worden, maar daar is door de omstandigheden in 
onderling overleg toch voor gekozen. Het heeft goed uitgepakt. 
Daardoor konden we in twee tunnelbuizen tegelijk aan het werk, 

Belangrijke onderdelen van het 
project: 
• 2 tunnelbuizen van 235 meter met 

2 x 2 rijstroken 
• Lichtkunstwerk tunnelwanden
• aanpassingen aan 

verkeerssystemen (verkeerslichten, 
signalering)

• aanpassingen aan de 
Hondsrugweg en de kruisingen 
(Van Schaikweg, Westerstraat, De 
Holdert) 

• Verleggen van de kabels, leidingen 
en riolering

• Ontsluiting van parkeergarages
• Bushaltes, openbare verlichting

Tijdlijn April 2012
Start aanbeste-
ding

Dec 2012
BAM Civiel Noord-
oost bv krijgt de 
opdracht om de 
tunnel te bouwen

Sept 2013
Officiële start 
bouw 

19 dec 2014
Officiële opening 
Hondsrugtunnel 
en onthulling 
lichtkunstwerk 

11 juni 2015  
Lichtkunstwerk 
wint internatio- 
nale prijs

Johan Brouwer, 
projectleider

BAM:
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terwijl het verkeer door kon rijden. Er hebben zich nauwelijks files 
voorgedaan. Als we dat niet gedaan hadden, waren we niet op tijd 
klaar geweest.”

“We hebben ook een omgevingsmanager aangesteld, die steeds 
nauw contact onderhield met de collega van de gemeente. We 
hebben omwonenden en winkeliers steeds goed geïnformeerd over 
wat er ging gebeuren. De open dag die we organiseerden, was een 
groot succes. Ook de inzet van de verkeersregelaars heeft goed 
gewerkt. Zij hielpen onder meer de bewoners van het 
verzorgingshuis bij het oversteken. Al met al waren er nauwelijks 
klachten.” 

Duurzame constructie
Een groot deel van het leem dat vrij kwam door de aanleg van de 
Hondsrugtunnel, is gebruikt voor het maken van geperste leemstenen voor 
Wildlands Adventure Zoo. De tunnel is aangelegd volgens de innovatieve en 
duurzame cutter soil methode (CSM), waarbij de grond op zijn plek blijft en 
direct gebruikt wordt voor de tunnelwanden. Dat leverde een aantal 
problemen op, waarvoor geen standaardoplossingen beschikbaar waren. Zo 
eiste gemeente Emmen een garantie van 100 jaar op de levensduur. Na 
raadpleging van experts van de TU Delft voegde BAM een preventieve, 
kathodische bescherming toe. Die maatregel zorgt ervoor dat de stalen 
profielen in de wanden niet gaan roesten.

Voor het aantonen van een 100-jarige levensduur van bijvoorbeeld 
betonconstructies zijn rekenmethodes ontwikkeld, maar voor definitieve 
CSM-wanden zijn die er nog niet. Zo´n rekenmodel is nodig om risico´s in te 
kunnen inschatten. De landelijke CUR-commissie gaat dit rekenmodel 

De Hondsrugtunnel is aangelegd 
volgens de innovatieve en 
duurzame cutter soil methode.
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opzetten. Twee mensen die betrokken waren bij de bouw van de 
Hondsrugtunnel (een medewerker van de gemeente Emmen en een van 
BAM), zijn nu lid van deze commissie. Op deze manier wordt nieuwe kennis 
gezamenlijk ingezet voor de toekomst.

Innovatieve CSM-techniek
“CSM is een vrij nieuwe techniek. Er was landelijk wel wat ervaring 
mee opgedaan, maar dan ging het meestal om tijdelijke 
toepassingen. Het hele proces kostte nogal wat tijd, energie en 
investeringen, maar het heeft ons veel kennis over de definitieve 
toepassing van CSM opgeleverd. Wat dat betreft hebben we nu wel 
een kennisvoorsprong.” 

Verwarmde hellingbanen
De hellingbanen van de tunnel kunnen verwarmd of gekoeld worden, al 
naar gelang de omstandigheden. Het is de bedoeling om de 
hellingbaanverwarming te koppelen aan het toekomstige warmtenet in 
Emmen-centrum, zodra dit operationeel is. Op dit moment is de 
hellingbaanverwarming aangesloten op de grondwatersaneringsinstallatie 
naast het gemeentehuis. Ook is een warmtepomp bijgeplaatst. Omdat deze 
beide warmtevoorzieningen niet constant genoeg zijn en onvoldoende 
warmtecapaciteit hebben, functioneert de hellingbaanverwarming in de 
Hondsrugtunnel nog niet optimaal.

Innovatieve verlichting
Het lichtkunstwerk bevat uitsluitend energiezuinige led-verlichting. De 
funtionele verlichting in de tunnel is sensorgestuurde led-verlichting. 
Sensoren meten de lichtintensiteit buiten en passen de lichtsterkte in de 
tunnel hierop aan. Bestuurders merken hierdoor weinig verschil in 

Johan Brouwer,
projectleider

BAM: 
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lichtintensiteit bij het in en uitrijden van de tunnel. In 2015 bleken de 
verlichtingsarmaturen van het lichtkunstwerk onvoldoende vuil- en 
waterdicht. BAM heeft dit in het eerste kwartaal van 2016 opgelost.

Lichtkunstwerk
“Toen de tunnel klaar was, konden we aan de gang met de plaatsing 
van het lichtkunstwerk. Dat ging in onderlinge afstemming met de 
kunstenares, Titia Ex en de projectleider van de gemeente. Ook 
Philips was er nauw bij betrokken, zij ontwikkelden alle armaturen. 
Het was een unieke klus. Niets was standaard, de kappen over de 
led-verlichting hadden speciale vormen, Materialen, verlichting en 
vormgeving moest allemaal op elkaar worden afgestemd. Het ging 
echt om een innovatieve toepassing van materialen. De bekroning 
op alle inspanningen was natuurlijk de internationale prijs die het 
lichtkunstwerk won in Barcelona.” 

Pannenkoekjes voor verkeersregelaar Bert Neutel
“Sommige mensen vinden het jammer dat de tunnel open gaat, 
omdat Bert dan niet meer op de kruising staat!”, zei de wethouder 
bij de opening van de tunnel, december 2014. In het kader van SROI 
was Bert Neutel tunnelassistent bij BAM. Hij zorgde er samen met 
zijn collega’s voor dat voetgangers en fietsers de Hondsrugweg 
veilig over konden steken. Een 85-jarige inwoonster van Erica bakte 
speciaal voor Bert lekkere pannenkoekjes. “Volgens het recept van 
mijn moeder, met rozijnen en een lekkere dikke plak goudreinet.” 
Heerlijk, aldus Bert.

Johan Brouwer, 
projectleider 

BAM:

Tunnelassistent Bert Neutel in het zonnetje 
gezet.
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Omschrijving Budget
Gemaakte kosten 

(incl verplichtingen)
Nog te verwachten 

kosten
Verwacht 
resultaat

Hondsrugwegtunnel

Voorbereiding Hondsrugwegtunnel 1.500.000 1.500.000 0 0

Toerek alg proc + voorb kosten tunnel 3.250.000 3.250.000 0 0

Realisatie Hondsrugwegtunnel 25.091.009 15.650.926 0 9.440.083

Overkluizing tpv bruggebouw 1.400.570 1.389.019 0 11.551

Overkluizing tunnelmond zuid 1.491.912 1.779.901 0 -287.989

Kruising Westerstr / Westenescherstr 430.471 510.621 0 -80.150

Toegang Wenning / Nwe kruising zuid 472.443 545.070 0 -72.627

Verplaatsing busstation 213.361 187.103 0 26.258

Ontsluiting Holdert 621.450 347.661 25.000 248.789

Overig mbt Hondsrugwegtunnel 3.827.175 2.605.443 28.460 1.193.272

Programmabudget tunnel 4.682.500 0 0 4.682.500

Totaal Hondsrugwegtunnel 42.980.891 27.765.745 53.460 15.161.685

Bijdrage RSP-RBP 26.000.000 15.569.354 35.640 10.395.006

Bijdrage EFRO 1.662.549 1.862.107 0 -199.558

Bijdrage RSP-plus Prov (co-fin EFRO) 831.472 931.274 0 -99.802

Gemeente 14.486.870 9.403.011 17.820 5.066.039

Totaal dekking Hondsrugwegtunnel 42.980.891 27.765.746 53.460 15.161.685

Saldo Hondsrugwegtunnel 0 0 0 0
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Locatie hoofdstraat: 
van dierenpark naar 
‘mensenpark’

I G O  ATA L A N TA  L O C AT I E  H O O F D S T R A AT:  VA N  D I E R E N PA R K  N A A R  ‘ M E N S E N PA R K ’

Op 31 december 2015 sloot Dierenpark Emmen voorgoed de poort aan 
de Hoofdstraat. De eerste weken van 2016 verhuisden de laatste dieren 
naar hun nieuwe verblijf in WILDLANDS Adventure Zoo. In het tweede 
kwartaal van 2016 wordt de sleutel overhandigd en wordt gemeente 
Emmen officieel eigenaar van de voormalige dierentuinlocatie aan de 
Hoofdstraat. 
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Wat er aan vooraf ging
In 2003 stelde de gemeenteraad van Emmen het Masterplan Emmen-
Centrum 2020 vast. Onderdeel van het plan was het versterken van de oost-
west-as in het centrumgebied. Om dit te bereiken, was het noodzakelijk dat 
de locatie van de dierentuin aan de Hoofdstraat een nieuwe invulling zou 
krijgen. De dierentuin zelf zou verplaatst moeten worden naar de westkant 
van het centrum. De plannen van de gemeente vielen samen met de ambitie 
van de dierentuin om te vernieuwen en uit te breiden. De invulling van de 
Hoofdstraatlocatie en de verhuizing van de dierentuin waren belangrijke 
pijlers voor de centrumvernieuwing van Emmen. 

Spoorzoeken
Het dierenpark aan de Hoofdstraat is een plek van herinneringen en 
collectieve waarden. De gemeenteraad van Emmen besloot dan ook om 
burgers en bedrijven te betrekken bij het denken over de nieuwe invulling 
ervan. In 2007 werd landschapsarchitect en stedenbouwkundige Ashok 
Bhalotra als eerste supervisor Stedelijke kwaliteit ingeschakeld om dit proces 
gestalte te geven. Bhalotra ging met inwoners, ondernemers en organisaties 
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Tijdlijn 2008
Presentatie 
´Spoorzoeken´, de 
breed gedragen 
visie op basis op 
de ontwikkeling 
van de Hoofd-
straatlocatie

2015
Presentatie van 
inspiratie- en 
ontwikkelkader 
voor de Hoofd-
straatlocatie

2015
Gemeenteraad 
stelt tien miljoen 
euro beschikbaar 
voor het op orde 
brengen van de 
basis van het park

2016
Vaststelling Inspi-
ratie- en ontwik-
kelkader door 
gemeenteraad 
Emmen

2016
Gemeente Emmen 
officieel eigenaar 
van de Hoofd-
straatlocatie 
(tweede kwartaal)

Ashok Bhalotra (de eerste
supervisor Stedelijke kwaliteit)
neemt ideeën over de invulling van
de Hoofdstraatlocatie in ontvangst
van burgemeester Bijl en toenmalig 
wethouder Sleeking.
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in gesprek. Op basis van gesprekken en bijeenkomsten met 
klankbordgroepen presenteerde hij in 2008 ´Spoorzoeken´, zijn breed 
gedragen visie op de ontwikkeling van de Hoofdstraatlocatie. 

Groene oase in de stad
In ´Spoorzoeken´ pleit Ashok Bhalotra voor een nieuwe invulling van de 
Hoofdstraatlocatie, met respect voor het verleden, waarbij het parkachtige 
karakter van het gebied omarmd zou worden. Duurzaamheid en bijzondere 
architectuur staan voorop. Het idee was om alleen op plaatsen te bouwen 
waar al een gebouw stond. Nieuwbouw moest een attractie op zichzelf zijn. 
Ecologie, energie en milieu zouden een net zo belangrijke rol spelen als de 
architectonische verschijningsvorm, welke invulling er uiteindelijk ook 
gekozen zou worden. De gedachte was om enthousiaste ondernemers te 
vinden die het gebied volgens deze uitgangpunten in ontwikkeling zouden 
brengen.

[uit: Spoorzoeken, Ashok Bhalotra:] “Op de plek van het dierenpark is iets 
heel bijzonders gebeurd. Het park van de dieren is nu een park van de 
mensen geworden.” 

Economische crisis
Door de economische crisis veranderden de verwachtingen over de snelheid 
van ontwikkeling, de mogelijke opbrengsten en de rol van ontwikkelaars. 
De gemeente onderkende dit en besloot in 2015 tot een andere aanpak 
door het opstellen van een Inspiratie- en ontwikkelkader voor het gebied. 
Stedenbouwkundig bureau Urhahn werden gevraagd dit kader verder uit te 
werken. ´Spoorzoeken´ blijft de basis in het denken over de invulling van de 
Hoofdstraatlocatie. 

I G O  ATA L A N TA  L O C AT I E  H O O F D S T R A AT:  VA N  D I E R E N PA R K  N A A R  ‘ M E N S E N PA R K ’

“Gesprekken met bewoners en 
bestuurders maken ons duidelijk 
dat het park een hele warme plek 
in ieders hart inneemt. En het moet 
ook altijd een park blijven, daar is 
geen enkele twijfel over. Voor de 
toekomstige invulling worden 
honderden ideeën aangedragen. 
Het park prikkelt duidelijk de 
fantasie en verbeeldingskracht en 
het aantal gewenste activiteiten en 
functies wordt groter en groter.”
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Het is de bedoeling dat het gebied zich geleidelijk ontwikkelt tot een park 
met nieuwe dynamiek, ruimte voor verschillende activiteiten en 
evenementen. Dat kan en wil de gemeente niet alleen: er zijn initiatieven 
nodig om het park tot leven te brengen. Het inspiratie- en ontwikkelkader 
vertelt en verbeeldt de ambitie van de gemeente en laat zien welke kansen 
hier liggen voor ondernemers, bedrijfsleven en onderwijs. Ook geeft het de 
kaders waarbinnen deze initiatieven plaats moeten vinden.

Presentatie van de plannen 
Samenwerking met bedrijfsleven, culturele instellingen en het onderwijs 
speelt een belangrijke rol in de nieuwe plannen. Op 3 november 2015 is het 
inspiratie- en ontwikkelkader gepresenteerd tijdens een openbare 
bijeenkomst voor mogelijke gebruikers, investeerders en omwonenden. De 
belangstelling was groot en de reacties positief. Eind januari 2016 is het 
inspiratiekader vastgesteld door de gemeenteraad.

“Wij zijn heel blij dat er zoveel geld beschikbaar is voor de 
verfraaiing van het centrum. De invulling van de voormalige 
dierentuin aan de Hoofdstraat biedt kansen. De succesfactor daar is 
wederom reuring. De locatie is ook uitermate geschikt voor 
verblijfslocaties voor meerdaags toerisme. Wildlands is topniveau, 
biedt dan ook verblijf op topniveau aan. Wat is nu een mooiere plek 
om te verblijven dan in een groene, duurzame top-accommodatie in 
het voormalige dierenpark?” 

Financiën
Bij de begroting van 2016 stelde de gemeenteraad vanuit de voor 
Centrumvernieuwing beschikbare budgetten tien miljoen euro beschikbaar 
voor het op orde brengen van de basis van het park, zodat het zo snel 
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Ondernemer
Jos Schomaker,

voorzitter 
ondernemersvereniging

De Koepel:

De savanne en het voormalige 
olifantenverblijf vormen samen 
een open ruimte centraal in het 
park.
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mogelijk na de overdracht open kan gaan voor bezoekers. Daarmee is een 
goede basis gecreëerd voor de verdere ontwikkeling van het park. 

Voormalig directeuren van het Noorder Dierenpark, Jaap en Aleid Rensen, 
bezochten op 3 november 2015 de informatiebijeenkomst waar de plannen 
gepresenteerd werden: 
“Toen wij hoorden dat het park ging vertrekken, deed ons dat erg pijn. 
Maar als het dan toch weg moet en het gaat weg, dan is dit wat wij 
eigenlijk zouden wensen. Heel veel dingen blijven bewaard, de bomen en 
het groen. Het hart van het park, de savanne, blijft bewaard. Dat vinden we 
fantastisch. We gaan naar huis als heel tevreden mensen.”

Inspiratie- en ontwikkelkader voor het voormalige 
dierenpark van Emmen 

Het park wordt een openbaar gebied dat vanuit meerdere kanten 
toegankelijk is. Er komen doorgaande routes voor fietsers en voetgangers. 
Het groene hart van het park is de savanne, met bijvoorbeeld ruimte voor 
evenementen in de zomer. 
Het nieuwe park vergroot de aantrekkingskracht van het centrum door een 
culturele dimensie toe te voegen aan de bestaande detailhandel en horeca. 
Zo wordt Emmen als stad completer en interessanter, zowel voor de 
bewoners als voor de toeristen. Alle functies in het park moeten bijdragen 
aan de levendigheid van het centrumgebied en aan het aantrekken van 
bezoekers van allerlei leeftijden, voor korter of langer verblijf in het park. 

Cultuur
Het overgangsgebied tussen het Marktplein en de Nieuwe Savanne biedt 
ruimte voor cultuur. Er zijn al verschillende ideeën geopperd, van muziekles 
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en een filmhuis tot ateliers voor beeldend kunstenaars. Private initiatieven 
brengen levendigheid in het park. Het voormalige museumgebouw 
Biochron biedt ruimte voor de hoofdpoort van Geopark de Hondsrug. Ook 
zijn er ideeën voor een Kunstfabriek, een verzamelcentrum voor kunstenaars 
en creatieve bedrijven. Het voormalige dierenpark kan uitgroeien tot een 
plek die - naast WILDLANDS - bezoekers naar Emmen haalt.

Laagbouw langs de rand
Aan de randen is ruimte voor laagbouw (woningen, hotel, kinderdagverblijf 
of een andere invulling die bijdraagt aan de levendigheid van het park) – 
met de voordeur gericht naar het park. Op die manier krijgt het park een 
nieuwe voorkant. 

Savanne
De savanne en het voormalige olifantenverblijf vormen samen een open 
ruimte centraal in het park, met daar omheen een route. Het idee is om de 
savanne via bruggen op een paar plaatsen toegankelijk te maken. Bezoekers 
kunnen terecht bij een paviljoen, het savannerestaurant, een zomers 
koffiestandje en natuurlijk bij de ijscoman. Kinderen van alle leeftijden 
kunnen zich hier vermaken. Er zijn speelplekken voor jonge kinderen én 
voor pubers (streetrunning, trapveldjes, strandvolleybal).

Scholing en werk
Samenwerkingsverbanden van bedrijvigheid en scholen worden 
verwelkomd. Onderzocht wordt of de kinderboerderij, speeltuin en 
bijbehorende horeca voorgezet kunnen worden door een samenwerking 
van bijvoorbeeld EMCO, Buurtsupport en Praktijkschool om zo ook 
werkgelegenheid te bieden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

I G O  ATA L A N TA  L O C AT I E  H O O F D S T R A AT:  VA N  D I E R E N PA R K  N A A R  ‘ M E N S E N PA R K ’
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Een nieuw park met een eigen uitstraling
Het park begint aan een nieuw leven, met een eigen uitstraling. 
Beeldbepalend zijn de vormgeving van de paden, de bruggen naar de 
savanne, verlichting en straatmeubilair. De gemeente heeft de ambitie om, 
wat de verlichting betreft, door te gaan op de sfeer en kwaliteit van 
Marktplein, Raadhuisplein en Hondsrugtunnel en eventueel ook lichtkunst 
toe te voegen.

Het bewaken van de kwaliteit
Om duurzaamheid, uitstraling en beeldkwaliteit van openbaar gebied en 
gebouwen te bewaken, wordt een kwaliteitsdocument opgesteld. Hierin 
wordt innovatie op het gebied van duurzaamheid en energie, architectuur 
en ruimtelijke kwaliteit in onderlinge samenhang uitgewerkt. 
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Omschrijving Budget
Gemaakte kosten

(incl verplichtingen)
Nog te verwachten 

kosten
Verwacht 
resultaat

Locatie Hoofdstraat

Verkrijging locatie Hoofdstraat 65.500.000 64.999.998 500.002 0

Investeringskrediet Locatie Hoofdstraat 10.000.000 0 10.000.000 0

Voorbereiding Locatie Hoofdstraat 670.000 276.909 393.091 0

Totaal Locatie Hoofdstraat 76.170.000 65.276.907 10.893.093 0

Bijdrage EFRO 1.399.400 1.314.019 85.381 0

Bijdrage RSP-plus Prov (co-fin EFRO) 699.700 657.165 42.535 0

Bijdrage RSP-plus Prov 7.759.177 0 7.759.177 0

Bijdrage REP-regionaal 10.000.000 10.000.000 0 0

Bijdrage RSP-plus (co-fin REP-reg) 3.600.000 0 3.600.000 0

Bijdrage VROM 8,5 miljoen in verplaatsings-
kosten DPE

8.500.000 8.500.000 0 0

Gemeente 43.170.000 32.500.000 10.670.000 0

Nog te dekken 1.041.723 0 1.041.723 0

Totaal dekking locatie Hoofdstraat 76.170.000 52.971.184 23.198.816 0

Saldo Locatie Hoofdstraat 0 12.305.723 -12.305.723 0
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I G O  ATA L A N TA  B E R E I K B A A R H E I D

Een aantrekkelijk stadscentrum moet goed bereikbaar zijn en voorzien van 
voldoende parkeergelegenheid. Binnen IGO Atalanta is bereikbaarheid dan 
ook een belangrijk onderdeel. Begin 2013 kende de provincie een RSP-
bijdrage toe voor de aanleg van de Hondsrugtunnel. Naast de onder-
tunneling van de Hondsrugweg maken ook de upgrading van de Boer-
markeweg en de reconstructie van de aansluitingen N391 (Rondweg)-N862 
(weg Emmen-Klazienaveen) en N34-N391 deel uit van de overeenkomst. 

Bereikbaarheid
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In het kader van een goed bereikbaar stadscentrum is ook de aanleg van 
voldoende, goed bereikbare parkeergelegenheid in de overeenkomst 
opgenomen. Alle inspanningen zijn erop gericht om het centrum goed en 
veilig te ontsluiten voor de auto, het openbaar vervoer, fietsers en 
voetgangers. 

Boermarkeweg: meer ruimte voor fiets en bus
De Boermarkeweg speelt een belangrijke rol als het gaat om de 
bereikbaarheid in Emmen. De doorstroming op deze oostelijke as van de 
centrumgebied was jarenlang een probleem. In spitsuren liep het auto- en 
busverkeer hier vaak vast. De weg is een belangrijke doorgangsroute voor 
scholieren en de gelijkwaardige kruisingen zorgden soms voor onveilige 
situaties. Ook was het ziekenhuis in de spits slecht bereikbaar. 

Om de bereikbaarheid van het centrumgebied te vergroten, de route veiliger 
en fietsvriendelijker te maken en openbaar vervoer meer ruimte te geven, 
wordt de Boermarkeweg flink aangepakt. Dit gebeurt in twee fases. Fase 1 
is inmiddels afgerond. Er zijn veilige fietsoversteken en busstroken 
aangelegd. Kruispunten zijn gereconstrueerd waardoor het verkeer beter 
doorstroomt. Het werk is uitgevoerd door regionale aannemer De Roo. De 
start van fase 2 vindt waarschijnlijk in 2017 of 2018 plaats.

“Ik fiets vaak naar het centrum, maar vond de Boermarkeweg altijd een 
beetje eng om over te steken. De auto´s reden hard en zagen me niet 
altijd aankomen. Nu zijn er stoplichten. Ik vind het een verademing.” 

“Goed dat de ambulance nu meer ruimte krijgt! Die moet natuurlijk 
gewoon door kunnen rijden. Je zult er maar in liggen, dan wil je zo 
snel mogelijk naar het ziekenhuis, toch?”

Overzicht hoofdprojecten Bereikbaarheid 
Emmen-Centrum

Projecten Hondsrugwegtunnel 

Projecten Boermarkeweg 

Projecten Bereikbaar Emmen-centrum  
• Realisatie verbinding Vreding 
• Verplaatsen entree P-zuid 
• Reconstructie kruispunt Hondsrugweg/

Ermerweg 
• Voorzieningen en maatregelen verkeers- 

en parkeermanagement
 
Projecten Rondweg 
• Reconstructie aansluiting N34 - Rondweg 
• Reconstructie aansluiting N 862 – 

Rondweg

Projecten N 862 (Emmen-Klazienaveen) 
• Nader te bepalen multimodale 

maatregelen N 862 (weg Emmen-
Klazienaveen)
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Realisatie Vreding
Het Raadhuisplein vormt de verbinding tussen WILDLANDS, het ATLAS-
theater en het centrum van Emmen. Voor het optimaliseren van de 
bereikbaarheid komt er een nieuwe verbinding via de Vreding (achter het 
gemeentehuis) naar het Raadhuisplein. Daardoor wordt de confrontatie 
tussen bevoorradings- en expeditieverkeer voor het theater, voetgangers, 
fietsers en bezoekers van het Raadhuisplein tot een minimum beperkt. In de 
eerste fase wordt het kruispunt met Westenesscherstraat - Hondsrugweg 
- Vreding aangepast en komen er circa 150 tijdelijke (tot 2018) 
parkeerplaatsen op de locatie Vreding (de parkeerplaatsen vallen niet onder 
subsidiëring provincie). 
• Start werkzaamheden: december 2015
• Gereed: 1e fase 25 maart 2016 , 2e fase 1 oktober 2016.

“Begin dit jaar zijn we gestart met de werkzaamheden bij de 
Vreding. Als WILDLANDS open gaat op 25 maart, zijn de tijdelijke 
parkeerplaatsen klaar en is het kruispunt Hondsrugweg – 
Westenesscherstraat – Vreding aangepast. Daarna gaan we door met 
de tweede fase: de aanleg van een nieuwe verbinding vanaf de 
Vreding naar het Raadhuisplein en een wandelroute tussen P-Noord 
en het Raadhuisplein. De laatste werkzaamheden moeten afgerond 
zijn als het nieuwe theaterseizoen van start gaat.” 

Verplaatsen entree P-Zuid
De entree van de grote parkeerplaats P-Zuid lag aan de Hondsrugweg. In 
piektijden zou de aansluiting van P-Zuid op de Hondsrugweg het 
autoverkeer niet kunnen verwerken. Daarom is de toegang verplaatst naar 
de Ermerweg. Dit verbetert ook de bereikbaarheid van het centrum voor 
voetgangers en fietsers die vanaf deze kant richting Raadhuisplein gaan, 

Marcel Eilering, 
directeur Fuhler 
Wegenbouw: 

Bij de Vreding zijn 150 tijdelijke
parkeerplaatsen gerealiseerd.
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over de nieuwe Boulevard-Zuid.
• 1e fase november 2014 in gebruik genomen
• 2e fase (laatste deel van aansluiting) gereed eind maart 2016

Reconstructie kruispunt Hondsrugweg / Ermerweg
Het verkeer naar WILDLANDS wordt aan de zuidkant van Emmen via de 
Rondweg en de Hondsrugweg naar P-Zuid en P-Schapenveenweg geleid. 
Om de doorstroom van het verkeer te bevorderen, wordt het kruispunt 
Hondsrugweg/Ermerweg gereconstrueerd. 
• Start uitvoering: november 2015
• Gereed: eind maart 2016 

Voorzieningen en maatregelen verkeers- en parkeermanagement
Voldoende parkeergelegenheid is belangrijk, maar vervolgens moeten 
bezoekers van het centrum en WILDLANDS daar ook snel en eenvoudig 
terecht komen. Daarom wordt veel aandacht besteed aan een goed 
verwijssysteem. Doel is een goede doorstroming van het verkeer van, naar 
en in het centrum, een optimaal gebruik van parkeerplaatsen en zo weinig 
mogelijk ‘zoekverkeer’. Onderdeel van het verwijssysteem zijn:

• de vaste bewegwijzering (de ‘ANWB-borden’) en de daarin 
geïntegreerde vaste parkeerrouteverwijzing; 

• dynamische informatie met betrekking tot de actuele bezetting van 
parkeervoorzieningen; 

• dynamische routeinformatie waarmee het verkeer op drukke momenten 
op een andere wijze kan worden geleid dan de vaste bewegwijzering 
aangeeft. 

• Start aanleg: februari 2016
• Gereed: eind maart 2016

Reconstructie Kruispunt 
Hondsrugweg-Ermerweg.
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BEREIKBAARHEIDSPAKKET RSP
1+2+3 Hondsrugtunnel, weg Holdert, kruispunten Wester- 
en Westenesscherstraat, Holdert/ingang parkeergarage

4. Vreding

8+9a10+11+12 Boermarkeweg

6. reconstructie kruispunt Hondsrugweg/Ermerweg

17. reconstructie aansluiting N391-N862

18. multi modale maatregelen N862

5. verplaatsen entree P- Zuid

7. maatregelen verkeers- en parkeer management

13+14+15+16 knoop N34-N391, parallelverbinding, verpl. carpoolplek
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“Als de hardware (de parkeerplaatsen) op orde is, komt de software 
in beeld. Daarmee bedoel ik goede informatie- en verwijssystemen 
en goed gastheerschap op de parkeerplaatsen. Het gaat om de klant, 
klantvriendelijkheid maakt het verschil.”

Kruisingen Rondweg
Al langere tijd zijn de gemeente en provincie bezig om de Rondweg (N391) 
op te waarderen tot volwaardige stroomweg.  Kenmerk daarvan is dat er 
geen gelijkvloerse kruisingen voorkomen. Dat is nu wel het geval. Voor een 
zo soepel mogelijke verkeersafwikkeling zal de aansluiting van de Rondweg 
met de N862 (Emmen-Klazienaveen) een volwaardig, ongelijkvloers 
knooppunt worden. De aansluiting N391 - N34 wordt omgebouwd tot een 
volledig knooppunt, waardoor het verkeer ook daar beter doorstroomt. 
Beide zijn stroomwegen en gezien de toenemende intensiteiten en functie is 
het wenselijk deze als knoop aan te sluiten. De Ermerweg wordt 
afgekoppeld van deze stroomwegen, maar behoudt de verbinding met de 
dorpen Erm en Sleen. De aanpak van deze knoop betekent een verbetering 
van de bereikbaarheid in algemene zin, de doorstroming en 
verkeersveiligheid. Door de aanleg wordt ook de route N34 – Rondweg 
aantrekkelijker dan via de Ermerweg Hondsrugweg (door de stad heen). Het 
verkeer wordt hierdoor gebundeld op het hoofdwegennet.
• Reconstructie aansluiting N34 – N391: start planologische procedure 

2016; uitvoering 2017-2018
• Reconstructie aansluiting N862 – N391: start planologische procedure 

2017; uitvoering 2018-2019

Multimodale maatregelen N862
De intensiteit van het woon- werkverkeer en van vrachtverkeer op de N862 
leiden in de spits regelmatig tot stokkende verkeersstromen en slechte 

Jos Schomaker, 
voorzitter 

ondernemersvereniging 
De Koepel:
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bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en het dorp Klazienaveen. Samen 
met provincie Drenthe onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om de 
knelpunten op te lossen en de uitstraling van deze toegangsroute naar het 
centrum van Emmen te verbeteren. 

Overige projecten bereikbaarheid

In het kader van de centrumvernieuwing heeft gemeente Emmen een aantal 
andere projecten opgepakt die buiten IGO Atalanta vallen, maar daar niet 
los van gezien kunnen worden. Hieronder een korte beschrijving. 

• Tijdelijke parkeercompensatie: Klokkenslag (gereed november 2015) 
en Vreding (zie hierboven)

• Parkeergarage Willinkplein
• Parkeergarage Westerstraat (gereed november 2013)
• Uitbreiding parkeercapaciteit WILDLANDS (gereed eind maart 2016)
Om de bezoekers van WILDLANDS in piektijden op te kunnen vangen, is in 
2015 besloten om de parkeercapaciteit uit te breiden. P-Noord krijgt er 400 
structurele plaatsen bij en aan de Schapenveenweg komen 1000 extra 
parkeerplaatsen (voor een periode van tien jaar). Daarnaast wordt 
businesspark Meerdijk ingericht en gebruikt als transferium.

“Er komen in totaal 1400 parkeerplaatsen bij, dat is een grote klus! 
Eind oktober 2015 ging de gemeenteraad hiermee akkoord. We 
hebben toen met een aantal lokale aannemers (Hemmen, Hoornstra, 
De Roo, Fuhler Wegenbouw en KWS) de koppen bij elkaar gestoken. 
Wilde het karwei op tijd geklaard zijn, moesten we heel snel van 
start. We hebben een bouwteam gevormd, een plan gemaakt en dat 
aan de gemeente voorgelegd. Daar waren ze blij mee.”

Marcel Eilering, directeur 
Fuhler Wegenbouw:

Om de bezoekers van WILDLANDS 
in piektijden op te kunnen vangen, 
is de parkeercapaciteit fors 
uitgebreid.
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Omschrijving Budget
Gemaakte kosten 

(incl verplichtingen)
Nog te verwachten 

kosten
Verwacht
resultaat

Bereikbaarheidsprojecten

Totaal Ontsluiting P zuid 1.750.000 1.467.179 3.627 279.194

Totaal Kruising Hondsrugweg-Ermerweg 1.900.000 1.501.643 398.357 0

Totaal Verlenging Vreding 2.600.000 2.106.710 493.290 0

Totaal Reconstructie Boermarkeweg 1e fase 795.000 774.333 0 20.667

Totaal Reconstructie Boermarkeweg 2e fase 1.700.000 0 1.700.000 0

Totaal Verkeer- en parkeermanagement 750.000 342.516 407.484 0

Totaal Reconstructie N34/Rondweg 7.900.000 0 7.900.000 0

Totaal Reconstructie N862/Rondweg 3.600.000 0 3.600.000 0

Multimodale maatregelen N862 0 0 0 0

Totaal bereikbaarheidsprojecten 20.995.000 6.192.382 14.502.758 299.861

Bijdrage RSP-RBP 13.996.667 4.128.254 9.668.505 199.907

Gemeente 6.998.333 2.064.127 4.834.253 99.954

Totaal dekking Bereikbaarheidsprojecten 20.995.000 6.192.382 14.502.758 299.861

Saldo Bereikbaarheidsprojecten 0 0 0 0
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Bereikbaardheid 
per spoor
(uitbreiding 
Emmen Zuid)

I G O  ATA L A N TA  B E R E I K B A A R H E I D  P E R  S P O O R  ( U I T B R E I D I N G  E M M E N  Z U I D )

13
Het doel van dit RSP-deelprogramma is de treindienst op Zwolle-Emmen in 
de spits uit te breiden en beter aan te laten sluiten bij de vervoersvraag. 
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Concreet wordt de dienstregeling Zwolle Emmen geoptimaliseerd en wordt 
de frequentie tussen Emmen en Coevorden in de spitsrichting verhoogd. 
Daarnaast is het doel een dienstregeling die minder kwetsbaar is voor 
vertragingen, en die toename gebruik treinvervoer faciliteert. 
Dat gebeurt door een nieuw station, seinverbetering(en) en gedeeltelijke 
spoorverdubbelingen. 

De spoorlijn Zwolle-Emmen is grotendeels enkelsporig. Dat maakt de 
exploitatie van het spoorvervoer kwetsbaar. Sinds het ingaan van de nieuwe 
concessie (december 2012) rijden er meer treinen op de lijn. Bovendien 
neemt het goederenvervoer toe en is er de wens tot verdere uitbreiding van 
het personenspoorvervoer. 

In opdracht van de provincie Drenthe ontwierp ProRail een voorkeurs-
alternatief dat het beste optimum opleverde tussen technische eisen, 
exploitatie, impact op de omgeving, duurzaamheid en kosten.
Gedeputeerde Staten kozen voor de optie waarbij er vier spitstreinen per 
spits in de spitsrichting gaan rijden: in de ochtendspits Emmen-Coevorden 

I G O  ATA L A N TA  B E R E I K B A A R H E I D  P E R  S P O O R  ( U I T B R E I D I N G  E M M E N  Z U I D )

Tijdlijn Station 
Emmen-Zuid 
in gebruik sinds 
april 2011

Onderzoek 
haalbaarheid 
alternatieven 
2016

Gereed 2020?
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en in de avondspits Coevorden-Emmen. Tussen Zwolle en Coevorden rijden 
de spitstreinen wel in beide richtingen.

De gemeente Emmen heeft op basis van het voorkeursalternatief het 
bestemmingsplan gewijzigd. Bij de vaststellingsprocedure van dit 
bestemmingsplan en aan de hand van gesprekken met omwonenden is een 
nieuwe variant bedacht. Ter wille van een gedegen beoordeling zal deze 
variant door ProRail verder worden uitgewerkt. Dit heeft gevolgen voor de 
planning van het gehele project, waardoor er op dit moment er 
onduidelijkheid is over het tijdstip van voltooiing. 

I G O  ATA L A N TA  B E R E I K B A A R H E I D  P E R  S P O O R  ( U I T B R E I D I N G  E M M E N  Z U I D )
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14

Financiële 
tussenbalans 
programma 
IGO Atalanta

 

I G O  ATA L A N TA  F I N A N C I Ë L E  T U S S E N B A L A N S  P R O G R A M M A  I G O  ATA L A N TA
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Omschrijving Budget
Gemaakte kosten

(incl verplichtingen)
Nog te verwachten

kosten
Verwacht
resultaat

Totaaloverzicht projecten *)

Totaal Boulevard Noord 1.475.000 1.014.563 16.000 444.437

Totaal Boulevard Zuid 2.175.000 1.623.625 25.184 526.191

Totaal Centrumplein 12.040.000 11.866.750 48.500 124.749

Totaal Markt 8.800.000 8.229.059 92.044 478.897

Totaal Hondsrugwegtunnel 42.980.891 27.765.745 53.460 15.161.685

Totaal Reconstructie Boermarkeweg 1e fase 795.000 774.333 0 20.667

Totaal Reconstructie Boermarkeweg 2e fase 1.700.000 0 1.700.000 0

Totaal Ontsluiting P zuid 1.750.000 1.467.179 3.627 279.194

Totaal Kruising Hondsrugw eg-Ermerweg 1.900.000 1.501.643 398.357 0

Totaal Verlenging Vreding 2.600.000 2.106.710 493.290 0

Totaal Verkeer- en parkeermanagement 750.000 342.516 407.484 0

Totaal Reconstructie N34/ Rondweg 7.900.000 0 7.900.000 0

Totaal Reconstructie N862/ Rondweg 3.600.000 0 3.600.000 0

Totaal Multimodale maatregelen N862 0 0 0 0

Totaal Theater/WvO 49.000.000 46.398.631 2.601.369 0

Totaal Wildlands 141.000.000 133.370.857 6.379.143 1.250.000

Totaal Investeringskrediet Locatie Hoofdstraat 10.000.000 0 10.000.000 0

Totaal Locatie Hoofdstraat 65.500.000 64.999.998 500.002 0

Totaal Voorbereiding locatie Hoofdstraat 670.000 276.909 393.091 0

TOTAAL 354.635.891 301.738.519 34.611.552 18.285.820

*) Betreft een gedeelte van de projecten binnen Centrumvernieuwing Emmen



82
<  I N H O U D

Investeringen
De op dit moment verwachte totale investering in de projecten die binnen 
het IGO Atalanta worden uitgevoerd bedraagt € 354,6 miljoen. Dit betreft 
een gedeelte van de projecten binnen Centrumvernieuwing Emmen (CvE). 
Tot op heden is hiervan in totaal ruim € 301,7 miljoen besteed.  
De nog te maken kosten bedragen circa € 34,6 miljoen. Op dit moment 
wordt een resultaat verwacht van bijna € 18,3 miljoen voordelig. Dit 
voordelige resultaat wordt met name behaald op het project 
Hondsrugtunnel, waar een voordeling projectresultaat wordt verwacht van 
ruim € 15 miljoen. Een en ander is gedetailleerd naar de verschillende 
projecten in bovenstaande tabel uitgewerkt.

Dekking investeringen
De inzet van de provincie Drenthe bedraagt in totaal € 102 miljoen in het 
kader van het IGO Atalanta. Middels de samenwerkingsovereenkomst van 
juli 2010 is in totaal € 90 miljoen toegezegd; namelijk € 40 miljoen RSP 
Bereikbaarheid (inclusief € 2,68 miljoen aan RSP Rijksmiddelen), € 40 
miljoen RSP plus middelen en € 10 miljoen REP regionaal bijdrage. In 2012 
is een extra bijdrage van € 6 miljoen en een lening van € 6 miljoen voor DPE 
Next (Wildlands) toegekend.

De inzet vanuit de gemeente voor de in bovenstaande tabel opgenomen 
projecten in het kader van IGO Atalanta bedraagt circa € 140 miljoen 
(inclusief lening van € 6 miljoen, exclusief spoor).

Preview
Voor wat betreft de inzet van de RSP Bereikbaarheidsmiddelen is in 2014 
een totaalpakket aan te realiseren RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen 
Centrum (inclusief project Hondsrugtunnel) overeengekomen tussen 

I G O  ATA L A N TA  F I N A N C I Ë L E  T U S S E N B A L A N S  P R O G R A M M A  I G O  ATA L A N TA
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gemeente en provincie voor een totaal bedrag van € 60 miljoen (€ 40 
miljoen provincie en € 20 miljoen gemeente). Afgesproken is dat eventuele 
projectvoordelen allereerst zullen worden aangewend voor de financiering 
van de afgesproken € 2,3 miljoen voor het project Multimodale maatregelen 
N862. Eventuele verdere projectvoordelen op de RSP 
Bereikbaarheidsprojecten vallen in principe naar rato terugvloeien naar de 
provincie Drenthe (2/3) en de gemeente Emmen (1/3). 

Gemeente en Provincie hebben afgesproken dat zij onderzoeken of deze 
middelen gezamenlijk opnieuw ingezet kunnen worden. Uitgangspunt is dat 
die projecten moeten passen in de provinciale en gemeentelijke 
doelstellingen en prioriteiten. Van de overige projecten in het kader van IGO 
Atalanta staat de ontwikkeling van de Hoofdstraatlocatie de komende jaren 
centraal. De nog niet beschikte provinciale RSP-plus middelen zullen in de 
eerste plaats voor dit project worden ingezet. Daarnaast worden de 
komende jaren nog ruim € 2 miljoen provinciale middelen ingezet voor de 
verbetering van de spoorverbinding Coevorden – Emmen voor de 
capaciteitsvergroting in de spits.

I G O  ATA L A N TA  F I N A N C I Ë L E  T U S S E N B A L A N S  P R O G R A M M A  I G O  ATA L A N TA
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15

Overzicht stand van 
zaken projecten 
IGO Atalanta

I G O  ATA L A N TA  O V E R Z I C H T  S TA N D  VA N  Z A K E N  P R O J E C T E N  I G O  ATA L A N TA
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Project *
Fase van 

uitvoering
Stand van zaken Planning

Boulevard Noord Realisatie Gereed (2015) Afsluiting in 2016

Boulevard Zuid Realisatie Gereed (2015) Afsluiting in 2016

Centrumplein Realisatie Gereed (2015) Afsluiting in 2016

Markt Realisatie Gereed (2015) Afsluiting in 2016

Hondsrugwegtunnel Realisatie Gereed (2014) Afsluiting in 2016

Reconstructie Boermarkeweg 1e fase Realisatie Gereed (2013) Afsluiting in 2016

Reconstructie Boermarkeweg 2e fase Defenitie in voorbereiding Uitvoering 2017 / 2019

Ontsluiting P zuid Realisatie 80% gereed 31-3-2016 gereed

Kruising Hondsrugweg-Ermerweg Realisatie 20% gereed 31-3-2016 gereed

Verlenging Vreding Realisatie 10% gereed 30-9-2016 gereed

Verkeer- en parkeermanagement Realisatie 10% gereed 31-3-2016 gereed

Reconstructie N34/ Rondweg Ontwerp in voorbereiding Uitvoering 2017 / 2019

Reconstructie N862/ Rondweg Defenitie in voorbereiding Uitvoering 2018 / 2020

Multimodale maatregelen N862 Initiatief in voorbereiding Uitvoering 2018 / 2020

Theater/WvO Realisatie 80% gereed 30-9-2016 gereed

Wildlands Realisatie 90% gereed 25-3-2016

Locatie Hoofdstraat / Mensenpark Ontwerp in voorbereiding Uitvoering 2016 / 2020 (e.v.)

*) betreft de stand van zaken van projecten per 31 december 2015
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