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1. Probleemstelling  

Musselkanaal is een vitaal dorp met 7000 inwoners en heeft goede kansen om ook op langere termijn 
een vitaal dorp te blijven. Op het gebied van wonen, economie, sociaal en collectieve ruimten heeft 
Musselkanaal veel sterke punten, maar er zijn ook bedreigingen. Om de bedreigingen tegen te gaan is 
het van belang om de kwaliteiten te ondersteunen en versterken. 
 
Op het gebied van wonen zit de kwaliteit van Musselkanaal in de aanwezigheid van ouderenhuisvesting, 
voorzieningen op het gebied van welzijn, cultuur, sport en onderwijs en heeft het dorp een regionale 
functie op het gebied van zorg-, gezinnen- en ouderenvoorzieningen. Deze voorzieningen komen echter 
steeds meer onder druk te staan door de dalende bevolking. Er ligt een opgave om de diversiteit aan 
voorzieningen in het dorp op peil te houden.  
 
De economische kwaliteit van het dorp zit in een winkelbestand dat een veel groter verzorgingsgebied 
kent dan het dorp. Door de crisis, stijgende internetaankopen en bedrijfsbeëindiging door pensionering 
ontstaan er bedreigingen voor het winkelbestand. Op dit moment staan er buiten het centrum te veel 
panden met een winkelbestemming. Dit is ook een bedreiging voor de panden in het kernwinkelgebied. 
Er is een opgave om dit winkelbestand compact, vitaal en bereikbaar te houden. 

 
 

De sociale kwaliteit van het dorp zit in een betrokken gemeenschap, vele verenigingen zoals de Stichting 
Snikkeweek,  de Stichting Activiteiten Musselkanaal, het Oranjecomité, Stichting Dorpsbelangen 
Musselkanaal en de Ondernemersvereniging Musselkanaal. Zo hebben bewoners zich onder andere 
ingezet voor terugbrengen van de Avondvierdaagse, het organiseren van een Kerstmarkt en wordt de 
speeltuin in de Bruininghstraat door bewoners beheerd. Onder de bewoners van Musselkanaal is er 
bereidheid om ook zelf beheertaken in het dorp over te nemen. 

Winkel aan de Technicumstraat 



 

 

 
Musselkanaal is dus een vitaal dorp en dat willen we zo houden. Maar het ligt in de verwachting dat het 
inwonertal van het dorp zal gaan dalen. Tegelijkertijd zien we een wachtlijst voor sociale huurwoningen. 
Dit betekent echter niet dat er geen afgenomen vraag naar woningen is. Vaak staan bewoners 
ingeschreven voor een woning voor de zekerheid, zonder de intentie te hebben om te verhuizen. In het 
Regionaal Prestatiekader Oost-Groningen verwachten de gemeente Stadskanaal en Lefier een 
bevolkingskrimp van 8% in de komende tien jaar. De gemeente Stadskanaal is sterker vergrijsd dan de 
rest van de provincie Groningen. Het percentage ouderen in Musselkanaal ligt hoger dan het gemiddelde 
in de gemeente Stadskanaal.   
 
Concire en Zwarte Hond hebben op basis van deze verwachte krimp een rapport opgesteld. Hierin 
stellen ze voor vooral in het lint terug te bouwen. De bestaande ruimtelijke kwaliteit van Musselkanaal 
zit vooral in de oorspronkelijke linten langs de Markstraat, Badstraat en de Horsten. Op deze manier 
wordt geïnvesteerd in het robuuste gedeelte van Musselkanaal. De krimp kan dan worden opgevangen 
door terug te krimpen naar het lint. In de Florawijk worden woningen gesloopt door verminderde 
woningvraag en afnemende woon technische kwaliteit. Daarmee ontstaat een opgave voor het behoud 
van de ruimtelijke kwaliteit van de Florawijk. Deze ruimte kan terug gegeven worden aan de natuur of in 
gebruik genomen worden als landbouwgrond. Maar is dit wel realistisch en is hier überhaupt behoefte 
aan?  
 
Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal, de Ondernemersvereniging Musselkanaal, Lefier en de gemeente 
Stadskanaal hebben samen gekeken naar een manier om de woningvoorraad van Lefier in Musselkanaal 
te verdunnen en te verbeteren zonder hierbij de krimp te  duwen en tegelijkertijd de openbare ruimte, 
sociale cohesie en economie van het dorp te versterken.  

Leeswijzer 

Volgend op dit hoofdstuk wordt onze visie op de herstructurering van Musselkanaal behandeld. In 
hoofdstuk 3 wordt onze ambitie voor Musselkanaal omschreven. De projectomschrijving wordt in 
hoofdstuk 4 behandeld. In hoofdstuk 5 wordt de bijdrage van dit project aan het provinciaal 
leefbaarheidsbeleid toegelicht.  
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2. Visie 

In een advies van Concire en De Zwarte Hond is een ontwikkelingsconcept geformuleerd om aan de 
opgaven op het gebied van wonen, economie, sociaal en collectieve ruimten te werken. De kern van dit 
concept is: versterk de oorspronkelijke linten met een woon- en winkelprogramma dat buiten het 
kerngebied van Musselkanaal leegkomt of verplaatsbaar wordt. In de Florawijk worden woningen van 
mindere kwaliteit gesloopt en  in lagere aantallen teruggebouwd. Op deze manier ontstaat er 
verdunning van de woningvoorraad. Daarmee worden twee vliegen in één klap geslagen: de krimp wordt 
geaccommodeerd en het kerngebied wordt versterkt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voor de leegkomende panden en ruimte kunnen nieuwe beheerconcepten worden ontworpen in nauwe 
samenwerking met de bewoners van Musselkanaal. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het creëren 
van openbare tuinen, het verlengen van groenstructuren of  het uitbreiden van privé kavels met extra 
lange tuinen. 

De vijf strategiën van Concire en De Zwarte Hond 



 

 

 

 
 
 

Deze visie op het omgaan met krimp wordt gedeeld door de gemeente Stadskanaal, Lefier  de 
Ondernemersvereniging Musselkanaal en Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal, met twee belangrijke 
kanttekeningen:  
 
1. Het is niet zo dat de Florawijk verdwijnt, het terug krimpen tot op de historische dragers is een 
metafoor voor een ontwikkeling;  
2. Leegkomende ruimten in de Florawijk zullen weer opnieuw goed moeten worden ingericht, daar kan 
woningbouw bij ondersteunen.   
 
 

De vijf strategiën van Concire en De Zwarte Hond in beeld 
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3. Ambitie 

We willen de woonkwaliteit versterken door goede, betaalbare, energiezuinige en gewilde woningen 
terug te bouwen op plekken met de beste ruimtelijke kwaliteit. We willen de economische kwaliteit 
versterken door leegstand en lege plekken in het kerngebied te voorkomen door winkeliers actief te 
ondersteunen bij sanering en verplaatsing. Dit proces willen we op korte termijn zichtbaar maken en in 
10 jaar tijd afronden.  
 
We willen de sociale kwaliteit van Musselkanaal, maar vooral de Florawijk, versterken door bewoners te 
ondersteunen bij de organisatie van activiteiten, participatie en het beheer van voorzieningen en 
(openbare) ruimten. We willen de ruimtelijke kwaliteit versterken door verdunning in de Florawijk, goed 
beheer en inrichting van vrijkomende ruimten en versterking van het kerngebied.  
 
We willen in 10 jaar tijd héél Musselkanaal versterken, zowel het kerngebied als de Florawijk en zowel 
door fysieke ingrepen, als door middel van een sociaal programma. We doen dat wel met verschillende 
middelen. In het kerngebied bereiken we dat met het merendeel van het terug te bouwen 
woningprogramma en het bevorderen van winkelverplaatsingen naar  dit gebied. In de Florawijk ligt de 
nadruk op het wegnemen van slechte delen, het creëren van nieuwe ruimten en beheervormen. 
Woningbouw in dit gebied dient primair ter ondersteuning van deze ruimtelijke en sociale ambitie. Op 
basis van de huidige vraag- en bevolkingsprognose bouwen we de helft terug van wat we slopen. Zoals 
het nu lijkt slopen we in deze 10 jaar ca 105 woningen en bouwen er ruim 50 terug. 
 



 

 

4. Project omschrijving 

We gaan voor een actieve aanpak gebaseerd op de vier pijlers: wonen, economie, sociaal en collectieve 
ruimten. De aanpak wordt per pijler behandeld. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt een 
overzicht gegeven van de fasering en tijdsplanning van het project. 

4.1. Wonen 

Verpauperde en/of leegstaande woningen en (vrijkomende) bedrijfspanden in het kerngebied worden 
selectief opgekocht. Deze locaties worden opnieuw ingevuld met te verplaatsen winkels of met (sociale 
huur) woningen. In het kerngebied zien we de volgende locaties: 
 

- Kernwinkelgebied: Marktstraat, tussen D. de Ruiterstraat, W. Diemerplein en Jan Kortstraat 
(blauw omlijnt). Voorkeurslocatie voor bedrijfsverplaatsingen van elders uit het lint, 
herontwikkeling Blauwe pand óf met her invulling van de winkel, of met ca 5 woningen; 

- Winkel-woongebied: Marktstraat, tussen W. Diemerplein en Technicumstraat mix van 
zoeklocatie woningbouw Lefier en bedrijfsverplaatsingen van elders uit het lint: ambitie ca 10 
woningen (rood omlijnt). Samen met het kernwinkelgebied in deze zone dus circa 15 woningen; 

- Lintzone: Marktstraat, tussen Techniciumstraat en Floralaan, en Badstraat Zuidzijde tussen 
Kerklaan en Kruisstraat: zoeklocatie woningbouw Lefier (groen omlijnt). 
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Om de krimp niet te duwen is het belangrijk om zo snel 
mogelijk met de bouw van nieuwe woningen te 
beginnen. We willen een gedifferentieerd 
woonprogramma creëren met grondgebonden 
eengezinswoningen, die tevens geschikt zijn voor 
ouderen. De eerste 40 woningen zijn inmiddels 
gesloopt. Circa 20 woningen kunnen op korte termijn 
gerealiseerd worden op de locatie Blauwe pand en 
Badstraat. Voor de volgende sloopfases (Begoniastraat 
en Asterstraat) hanteren we het principe dat we eerst 
bouwen voordat het sloopbesluit genomen wordt. 
 
Om te achterhalen waar gebouwd kan worden in het lint wordt er een vastgoedregisseur ingezet. Deze 
gaat kijken naar de persoonlijke situatie van  ondernemers en wat er mogelijk is ten aanzien van hun 
bedrijf en/of pand. In sommige gevallen zit het pensioen van mensen in hun winkel. Particuliere 
woningen en bedrijfspanden die aan onderhoud toe zijn, worden verbeterd  door middel van de WOG- 
aanpak. Bij deze aanpak kan er gebruik gemaakt worden van een klusteam dat uit lokale ondernemers 
en bewoners bestaat. Eigenaren van koopwoningen met het energielabel E, F of G worden gestimuleerd 
om hun woningen te verduurzamen. 

4.2. Economie 

Om de economie in Musselkanaal te 
ondersteunen willen we een compact 
koopcentrum realiseren. Om dit te bereiken 
worden winkels naar het kernwinkelgebied 
verplaatst. De vrijgekomen locaties kunnen 
worden ingevuld met sociale huur woningen. 
Ook wordt er inzet gepleegd op het vlak van 
het nieuwe winkelen, gastheerschap, 
bedrijfsopvolging, marketing en het aanzien 
van winkels. Om het aantrekkelijker te maken 
voor bezoekers om te komen winkelen wordt 
de bereikbaarheid van winkels verbeterd.  
 
Het lint en het centrum worden verder aangepakt doordat bewoners en ondernemers er meer 
levendigheid en activiteiten organiseren, bijvoorbeeld rond de thema’s vaarrecreatie en de STAR.  
Vaarrecreanten en bezoekers van het STAR terrein moeten worden verleid om het dorp in te gaan.  
 
De bewoners van Musselkanaal zijn erg betrokken bij hun dorp. Die betrokkenheid en vrijwillige inzet is 
nodig voor  het organiseren van evenementen en om de (sport) voorzieningen in het dorp op peil te 
houden.  
 
 

Woningen in de Florawijk 

De jaarlijkse winkelweek georganiseerd door de 

Ondernemersvereniging Musselknaal 



 

 

4.3. Sociaal 

Doelstelling van de programmalijn “sociaal” is het verbeteren van de sociale samenhang in de buurt.  
Een middel hiervoor zijn de onder 4.4 beschreven collectieve ruimten: bewoners zijn  aan zet bij het 
inrichten en beheren van de collectieve ruimten. Op deze manier worden de bewoners meer betrokken 
bij hun buurt en dorp en zal er een sterkere onderlinge band ontstaan.  
 
In een nog uit te werken sociaal programma besteden wij aandacht aan onder meer gezondheid, leefstijl 
en participatie. We betrekken zo veel mogelijk mensen bij de gebiedsontwikkeling: lokale ondernemers 
en bewoners nodigen wij uit een bijdrage te leveren aan het  opknappen van hun dorp. Ook worden 
leerlingen van het Noorderpoortcollege uitgenodigd om deel te nemen aan de klusteams om 
praktijkervaring op te doen. Lefier wil ook beheertaken naar de klusteams overdragen. Er worden 
activiteiten georganiseerd voor jeugd van verschillende leeftijden.  
 
De programmalijn “sociaal” gaat over mensen: de bewoners van de Florawijk. Wij vinden het belangrijk 
om het sociale programma samen met hen verder uit te werken. Zij kunnen daarbij gebruik maken van 
de ondersteuning door het buurtwerk. De stichting Dorpsbelangen Musselkanaal heeft aangegeven 
(mede) trekker van het sociale programma te willen zijn.   

4.4. Collectieve ruimten 

Zoals gezegd zijn bewoners aan zet bij de invulling van de vrijgekomen openbare ruimte in de Florawijk. 
We nodigen het dorp  uit om mee te denken en ideeën te delen over de invulling van de ruimte en er 
daadwerkelijk zelf mee aan de slag te gaan. Hierbij worden ook de jeugd, scholen en bedrijven 
betrokken. Het  buurtwerk ondersteunt de bewoners  bij het nadenken en het ontwikkelen van 
initiatieven. 
 
Ook bij het n toekomstig beheer zetten we in op het betreken van lokale bewoners en ondernemers. Dit 
doen we onder andere door bewoners uit te nodigen om mee te werken in een klusteam of als 
vrijwilliger. De collectieve ruimten zijn uitermate geschikt voor (sport) verenigingen om activiteiten voor 
de buurt te organiseren.  

4.5. Organisatiestructuur  

De samenwerkingsvorm waarmee in de pilot waardebehoud onroerend goed ervaring is opgedaan, was 
een belangrijk succesfactor gebleken om tot snelle en daadkrachtige projectuitvoering te komen. Die 
snelle, daadkrachtige projectuitvoering hebben wij ook voor ogen bij de integrale gebiedsontwikkeling 
van Musselkanaal. In de uitvoeringsorganisatie van de gebiedsontwikkeling van Musselkanaal zijn de  
gemeente Stadskanaal, Lefier, Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal en de Ondernemersvereniging 
Musselkanaal vertegenwoordigd. Het is de bedoeling dat de uitvoeringsorganisatie, binnen de 
doelstelling van het project, zelf besluiten kan nemen over de selectie van de panden,  de projecten, de 
ingrepen en het budget. De formele structuur waarin wij onze samenwerking gestalte geven, werken wij 
nader uit.  
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4.6. Fasering  

In deze paragraaf worden de verschillende fases van het project toegelicht. In de eerste fase gaat het 
om het bouwen van circa 20 woningen aan de Badstraat en op de locatie van het Blauwe pand in het 
kerngebied. Voor de vrijkomende gebieden aan de Anjerstraat en omgeving maken we samen met 
bewoners een aanpak voor het gezamenlijk beheer van een collectieve ruimte. Eventuele woningbouw 
dient hier om de kwaliteit van deze ruimte te versterken. Deze woningbouw kan zowel sociale huur als 
(sociale) koop zijn, afhankelijk van de vraag en de benodigde ruimtelijke inpassing. Voorop staat een 
goede kwaliteit na sloop. De eerste fase wordt zo snel mogelijk gestart. 
 
Het tempo van de tweede fase van de sloop aan de Begoniastraat hangt af van het tempo dat we kunnen 
maken met realiseren van bouwlocaties in het kerngebied. Als principe geldt dat we willen bouwen voor 
we gaan slopen. De vrijkomende ruimte aan de Begoniastraat kan worden aangesloten bij het LTS-park, 
maar biedt ook een kans om het succes van zelfbeheer verder uit te bouwen.  
 
Aan de pijler “sociaal” werken wij in elke fase. Wij gaan meteen in gesprek met bewoners, werken 
samen aan een sociaal programma en voeren dat uit.  
 
Schema fasering: 
 

Op zo kort 
mogelijke termijn 

Vervangende nieuwbouw Badstraat Noordzijde 
Aankoop/nieuwbouw Blauwe pand 
Overdracht gronden Badstraat Zuidzijde en invulling met nieuwbouw 
Inrichtings- en beheerplan Anjerstraat en omgeving met bewoners 
Inventarisatie vastgoedregisseur: zicht op bedrijfsverplaatsingen 
Implementatie vier programmalijnen, waaronder opstellen sociaal 
programma 

Voor 2020 Uitvoering bedrijfsverplaatsingen 
Verwerving woningbouwlocaties zoekgebied 
Uitvoeren sociaal programma 

Voor 2025 Woningbouw in zoekgebied 
Uitvoering bedrijfsverplaatsingen 
Sloop Begoniastraat en nader te bepalen complexen 
Uitvoeren sociaal programma 

 



 

 

5. Bijdrage aan provinciaal leefbaarheidsbeleid  

Inleiding 
Op 10 februari 2016 hebben provinciale staten de kaders en uitgangspunten voor het 
Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020, vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma heeft als doel 
de leefbaarheid in de hele provincie Groningen te ondersteunen en te verbeteren. Het programma wil 
ondersteunen wat lokaal speelt en energie geeft. Het biedt mensen de mogelijkheid om het heft in eigen 
handen te nemen. Daarnaast heeft het als doel om verpaupering en leegstand tegen te gaan in dorpen 
en kernen waar de krimp en ernst van de leefbaarheidsproblematiek het zwaarst is. 
 
Met het uitvoeringsprogramma leefbaarheid zet de provincie het jaren geleden door haar ingezette 
leefbaarheidsbeleid  voort. In 2010 is het provinciaal actieplan bevolkingsdaling in werking getreden en 
de subsidieregeling reserve leefbaarheid krimpgebieden opengesteld. Met het regionaal woon- en 
leefbaarheidsplan is daaraan door de Oost-Groninger gemeenten in samenwerking met de provincie en 
maatschappelijke partners zoals woningcorporaties, invulling  gegeven.   
 
In 2014 en 2015 hebben onder leiding van de provincie de drie Groningse krimpregio’s gewerkt aan 
verschillende experimenten op het gebied van de toekomst van koopwoningen in krimpgebieden. De 
opbrengst was “het Gronings gereedschap”:  verschillende instrumenten om leegstand en verpaupering 
in de particuliere woningvoorraad aan te pakken. De gemeente Stadskanaal deed mee aan het 
experimentenjaar met twee experimenten: 

1. Waardebehoud onroerend goed. Een samenwerking tussen 
woningcorporaties Lefier en Acantus, gemeenten Vlagtwedde en 
Stadskanaal, de Rabobank, provincie Groningen en VNO-NCW met als 
doel de negatieve gevolgen van verpauper(en)de panden voor de 
waarde van de onroerend goed in omgeving te bestrijden.  

2. De integrale aanpak (“waarde strategie”) van Musselkanaal.  
 
Ten behoeve van de integrale aanpak Musselkanaal ligt nu deze subsidieaanvraag voor. De ervaringen 
die wij hebben opgedaan met de stichting  “waardebehoud onroerend goed” zijn onderdeel van de 
aanpak Musselkanaal.  
 
Herstructurering Musselkanaal: integrale aanpak draagt bij  aan provinciaal en regionaal 
leefbaarheidsbeleid.  
 
Onze visie op de herstructurering van Musselkanaal draagt bij aan de doelen van het 
Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid. Het is een gebiedsaanpak die zicht richt op de aanpak van de 
gevolgen van bevolkingsdaling en het versterken van de leefbaarheid van het dorp. Het dorp heeft 
inmiddels meerdere leegstaande en verpauperde panden. Dit project richt zich op het versterken van 
Musselkanaal door middel van verbetering of sloop van deze panden. Hierbij is er speciale aandacht 
voor de sociale en economische structuur in het dorp.  
 
De aanpak is in samenwerking met lokale partners ontwikkeld . De gemeente Stadskanaal, 
wooncorporatie Lefier, Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal en de Ondernemersvereniging 
Musselkanaal hebben samen nagedacht over de toekomst en herstructurering van het dorp. De 
gemeente Stadskanaal en Lefier dragen beide financieel bij aan dit project. De stichting Dorpsbelangen 
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en de ondernemersvereniging zetten zich in voor de programmalijnen sociaal, economie en collectieve 
ruimten. De kostenraming vindt u in hoofdstuk zes. 
 
Via het experimentenjaar waaruit het “Gronings gereedschap” is ontstaan, zijn ook de regionale 
partners betrokken. Het project past in de kaders van het vorige regionaal woon- en leefbaarheidsplan, 
het regionaal prestatiekader 2014 en het nieuwe regionaal woon- en leefbaarheidsplan dat in concept 
gereed is (de “menukaart”) 

Innovatief  

Deze manier van de woningvoorraad aanpassen aan verwachte krimp, door te krimpen op de manier 
zoals het dorp gegroeid is, is een vernieuwende aanpak van de gevolgen van bevolkingsdaling. Dat geldt 
ook voor het combineren van de aanpak van de sociale huurvoorraad met de verbetering van 
particuliere panden. Dit biedt een leereffect voor de regio. Andere kernen kunnen leren van de ervaring 
die wordt opgedaan in Musselkanaal. Op deze wijze draagt dit project bij aan de kennis over krimp. 
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7. Bijlagen 

7.1 rapport Zwarte Hond en Concire 
7.2 kostenraming 


