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VisiekaartDe hoofdlijnen van deze visie zijn:

• Versterken van het Lint als drager van de steden-
bouwkundige structuur van het dorp;

• Versterking van het winkelaanbod met nieuwe 
aanbieders in het compacte centrumgebied;

• Een goede invulling van de brandlocatie in het 
centrum van Musselkanaal met detailhandel en 
overige centrumfuncties;

• Hoofdentrees van de winkels georiënteerd op 
Marktstraat en Willem Diemerstraat;

• Waar mogelijk winkelfuncties in het transformatie-
gebied omzetten naar dienstverlening of wonen 
(stimuleringsregeling); 

• Sanering van leegstaande winkelpanden buiten 
het centrumwinkelgebied;

• Waar mogelijk toevoegen van ondersteunende 
daghoreca in het centrum;

• Versterken eigen identiteit met de kleur zwart 

• Auto ontsluiting van het centrum en de 
parkeercapaciteit verbeteren;

• Looproute Willem Diemerplein – Spoordok 
versterken door nieuwe recreatieve en 
maatschappelijke functies toe te voegen aan het 
Spoordok;

• Meer boten en aanlegsteigers in het kanaal.
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Waarom een centrumvisie Musselkanaal?
Musselkanaal heeft een verzorgende functie voor 
de eigen inwoners en inwoners uit het Drentse 
mondengebied. In september 2018 trof een grote 
brand maar liefst negen winkels. Hierdoor is het hart 
van het dorp hard geraakt. Er is veel verwoest, maar 
het biedt aan de andere kant ook nieuwe kansen om 
het dorp te versterken. Ook is er door de gemeente 
Stadskanaal extra geld beschikbaar gesteld om 
de openbare ruimte rond de brandlocatie te her-
ontwikkelen. Een heldere kijk op de toekomst van 
het centrum is noodzakelijk om tot een uitwerking 
te komen.

Vanaf 2016 wordt door de gemeente, de 
woningbouwvereniging Lefier, Dorpsbelangen 
Musselkanaal en de ondernemersvereniging 
Musselkanaal en omgeving met ondersteuning van 
de provincie gewerkt aan een integrale aanpak van 
het centrum. Met de integrale gebiedsontwikkeling 
zetten zij stappen om het lint te versterken en zo 
op lange termijn een zelfstandig dorp te blijven 
met goede voorzieningen. Het voorzieningenniveau 
in een gemeente wordt voor een belangrijk 
deel bepaald door het detailhandelsaanbod. 
Het winkelaanbod draagt in grote mate bij aan 
het leefklimaat in de gemeente en vormt een 
substantieel deel van de lokale economie. In de 
sector detailhandel is sprake van een zeer forse 
dynamiek. Naast demografische ontwikkelingen als 
vergrijzing, ontgroening en gezinsverdunning zijn er 
ook diverse andere ontwikkelingen waarneembaar, 
zoals schaalvergroting, filialisering en online 

winkelen. Er gebeurt zeer veel en de veranderingen 
gaan bijzonder snel. 

Bovenstaande ontwikkelingen vormden de 
aanleiding om een centrumvisie Musselkanaal 
te schrijven / actualiseren. Voor de leefbaarheid 
op lange termijn is het cruciaal om de visie op 
de detailhandel en de gewenste detailhandels-/ 
centrumstructuur ook in de toekomst duidelijk in 
beeld te hebben. 

Wat is het doel en het gewenste effect van een 
centrumvisie?
Een centrumvisie met een groot draagvlak helpt om 
ontwikkelingen sneller van de grond te laten komen. 
Heel concreet voor Musselkanaal helpt het om de 
brandlocatie in ontwikkeling te krijgen. Het geeft 
samenhang in alles wat er loopt en aan gedachten 
speelt. Het geeft houvast voor alle betrokkenen om 
samenhangende beslissingen te nemen en elkaars 
handelen te versterken. Het geeft een impuls aan 
het centrum van Musselkanaal, ook als de extra 
impuls vanuit de Integrale Gebiedsontwikkeling in 
2020 afloopt.

Een uitnodigende en heldere centrumvisie biedt 
kansen om partijen te verleiden om mee te werken 
aan de toekomst van Musselkanaal. De gemeente 
Stadskanaal kan deze centrumvisie als basis voor 
haar beleid gebruiken. Na vaststelling is het een 
toetsingskader om standpunten in te nemen bij 
vragen uit de markt. 

De provincie Groningen heeft in de “Omgevingsvisie 
provincie Groningen 2016 – 2020” aangegeven 
dat het wenselijk is om te komen tot (regionale) 
detailhandelsvisies. De provincie heeft het 
opstellen van deze visie ook financieel ondersteund.  
Daarnaast heeft ze diverse actieprogramma’s en 
financiële middelen beschikbaar om gewenste 
ontwikkelingen te ondersteunen. Tot slot is de 
centrumvisie een belangrijke bouwsteen voor de op 
te stellen dorpsvisie Musselkanaal 2020-2030.

Wie heeft de centrumvisie gemaakt?
Voor het opstellen van deze centrumvisie is 
een zogenaamde centrumgroep actief geweest 
als begeleidingscommissie. Hierin kwamen de 
Ondernemersvereniging Musselkanaal, Stichting 
Dorpsbelangen Musselkanaal, individuele 
ondernemers, inwoners en vastgoedeigenaren, 
medewerkers van de gemeente vanuit diverse 
disciplines en de programma-manager Integrale 
Gebiedsontwikkeling bij elkaar. In gezamenlijkheid 
is deze visie tot stand gekomen.

De contouren van de centrumvisie zijn besproken 
met de zogenaamde centrumvisiegroep in een 
eerste startoverleg op 17 juni. Op 15 oktober 
zijn de concept resultaten van de visie aan de 
begeleidingscommissie voorgelegd. De concept-
eindversie is vervolgens op 20 november en 17 
december besproken. De coördinatie van dit 
proces lag bij Broekhuis Rijs Advisering. Voor de 
ruimtelijke uitwerking is de expertise van HKB 
Stedenbouwkundigen toegevoegd.
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Hoe is de inhoud tot stand gekomen?
Diverse betrokken inwoners, ondernemers  en 
partijen zetten zich vanuit verschillende rollen 
en belangen in en werken intensief samen om de 
positie van het dorp Musselkanaal te behouden en 
waar mogelijk te versterken. Hierdoor zijn er al veel 
energie, kennis, inzicht en  ideeën beschikbaar en 
is er de behoefte om concreet aan de slag te gaan.

Bij het opstellen van deze centrumvisie is dit 
natuurlijk meegenomen. Denk aan de Visie Integrale 
Gebiedsontwikkeling 2016-2020, de uitwerking van 
aanpak centrum in de ondernemers-werkgroep 
‘aankleding en uitstraling centrum’, en de diverse 
gesprekken die zijn gevoerd met ondernemers en 
eigenaren die betrokken waren bij de brand.  

De reeds beschikbare informatie is op onderdelen 
aangevuld, zoals met cijfers van detailhandel 
(kwantitatieve distributie-planologische gegevens), 
met een analyse op gebruik en beleving van de 
ruimtes en met een analyse en beoordeling van de 
verkeersstructuur.

Betrokkenen hadden de behoefte om duidelijk 
te krijgen wat de gewenste positionering en het 
toekomstperspectief is. Hoe het centrumgebied 
in zijn geheel functioneert, waar in de toekomst 
het kernwinkelgebied is, en hoe om te gaan met 
de gebieden waarin veranderingen (transities) 
wenselijk zijn.

Leeswijzer

Het document begint met de hoofdpunten uit 
de visie en een inleiding. Daarna volgen de 
twee delen  ‘Analyse’ en ‘Visie’. In de ‘Analyse’ 
wordt achtereenvolgens ingegaan op de 
huidige situatie, het centrum en zijn functies, 
op de rol en de positie van de detailhandel, de 
ruimtelijke knelpunten en de ontwikkelingen 
en de ontwikkellocaties. 

In de ‘Visie’ worden eerst de ambities en 
doelen geformuleerd. Daarna wordt ingegaan 
op de wijze waarop de ruimtelijke structuur 
kan worden versterkt, hoe het winkelgebied 
van de toekomst er uit kan zien, hoe 
bereikbaarheid en parkeren verbeterd kunnen 
worden, hoe de verbinding tussen Spoordok 
en Willem Diemerplein versterkt kan worden 
en hoe de eigen identiteit kan worden ingezet 
in het centrum. Tot slot wordt ingegaan op 
de onderwerpen die direct opgepakt kunnen 
worden.
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Deel 1 Analyse
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Recente resultaten van de pijler economie van 
de integrale gebiedsontwikkeling

• Planontwikkeling locatie Blauwe Pand

• Professionalisering ondernemerschap: 
winkelscans, samenwerkingsmodules, 
bepaling DNA (onderscheidend vermogen 
centrum)

• Inzet stimuleringsregeling voor opknappen 
puien en luifels winkelpanden

• Sloop voormalige pand bakker aan de 
Marktstraat en invulling van deze locatie 
met parkeerplaatsen

• Aankoop strategische gronden in centrum

• Herplaatsen diverse ondernemers na de 
brand in het centrum

• Sloop en uit de markt nemen van m² detail-
handel 



3. Analyse huidige situatie 
Om een goede visie op het centrum van 
Musselkanaal te maken is kennis van de historische 
ontwikkeling en een grondige analyse van de huidige 
situatie noodzakelijk. Achtereenvolgens wordt hier 
aandacht besteed aan de historische ontwikkeling, 
het huidige centrum en zijn functies en wordt 
nader ingegaan op de positie van de detailhandel 
in Musselkanaal.

 Historie en ontwikkeling

In 1765 werd door de stad Groningen besloten 
een kanaal te laten graven van Bareveld tot Ter 
Apel, dit om de ontginning van het hoogveen van 
het Bourtangermoeras te bevorderen. Men koos 
voor een traject langs de rand van de provincie 
Groningen, parallel aan de Semslinie, de 150 jaar 
eerder vastgestelde grens tussen Groningen en 
Drenthe. Het kanaal kreeg uiteindelijk een lengte 
van 38 kilometer en werd in 1856 voltooid. 

Door de turfvaart was het in de negentiende 
eeuw een van de drukst bevaren vaarroutes in 
Nederland. Bij de sluizen konden de wachttijden 
oplopen tot enkele uren. Op deze plaatsen werden 
cafés en winkeltjes gevestigd. Door de aanleg van 
het kanaal ontstonden de plaatsen Stadskanaal en 
Musselkanaal.

Nadat al het veen was afgegraven, werden op het 
kanaal veel landbouwproducten vervoerd, zoals 
aardappelen voor de aardappelmeelindustrie en stro 
voor de strokartonfabrieken. Door de concurrentie 

van vrachtwagens en de schaalvergroting in de 
binnenvaart verloor het kanaal vanaf de jaren 
dertig zijn betekenis als waterweg. Tegenwoordig 
is er recreatievaart op het kanaal aan te treffen als 
onderdeel van de vaarweg Veendam-Stadskanaal-
Ter Apel.

De eerste railverbinding kreeg Musselkanaal in 1894 
toen de Eerste Groninger Tramway-Maatschappij 
haar paardentramlijn van Zuidbroek naar 
Stadskanaal verlengde naar Valthermond/ter Apel. 
De N.V. Gronings-Drentsche Spoorwegmaatschappij 
Stadskanaal-Ter Apel-Rijksgrens (STAR) opende in 
1924 haar lijn. Tot 1988 vond er nog goederenvervoer 
plaats zoals het vervoer van kunstmest naar de 
coöperatie "Algemeen Belang" die zich aan het 
spoordok had gevestigd. Het goederenvervoer 
tussen Musselkanaal en Veendam werd begin jaren 
negentig stopgezet. Daarna was de lijn tot 2018 in 
gebruik door de Stichting Stadskanaal Rail (STAR) 
die van de lijn een museumspoorlijn maakte.

Ontwikkeling van het centrum
In het begin van de twintigste eeuw was de 
oriëntatie van Musselkanaal eenvoudig; bijna alles 
was gericht op het kanaal. De verbinding met de 
buitenwereld, dwars op het kanaal, werd verzorgd 
door enkele routes van lokale betekenis. En er 
was een verbinding met het station aan het spoor, 
parallel aan het kanaal. Detailhandel was verspreid 
langs het kanaal gevestigd. Een brug, een sluis, de 
verbinding met het station of buiten; elke plek kon 
aanleiding zijn voor activiteit.

In de loop van de twintigste eeuw veranderde dit 
beeld. Relatief grootschalige uitbreidingen van het 
dorp in de oksel van het kanaal en de route naar 
Mussel dragen zorg voor een concentratie van 
bebouwing en inwoners. Daarmee ontstaat ook een 
concentratie van voorzieningen in dit gebied en met 
name aan dit deel van het kanaal. De verbinding 
met het gebied achter het kanaal verloopt via een 
aantal bescheiden woonstraten.

Rond de eeuwwisseling treedt een breuk op in 
de traditionele ontwikkeling van Musselkanaal. 
Er ontstaan haaks op het kanaal een aantal grote 
bouwstructuren. Ook de voorruimtes van deze 
structuren haaks op het kanaal worden van maat 
vergroot. Aan de noord(-oost) zijde van het kanaal 
ontstaat door een opeenvolging van ingrepen 
de bijbehorende schaalvergroting - bebouwing, 
parkeervoorzieningen, herinrichting openbare 
ruimte - een centrumgebied. 
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4. Centrumfuncties 
de bewinkeling over een lang lint verspreid is. 
Buiten het huidige centrumwinkelgebied zitten 
een aantal belangrijke trekkers met regionale 
aantrekkingskracht zoals Westen mode, juwelier 
Luitjens, Baby’s Trefpunt, KlusWijs en de Welkoop. 

Horeca
In het centrum van Musselkanaal zijn ook meerdere 
horecagelegenheden te vinden. Het betreft vooral 
avondhoreca. Detailhandel ondersteunende 
daghoreca is maar zeer beperkt aanwezig.

Maatschappelijke dienstverlening
In het centrum zijn diverse maatschappelijke functies 
aanwezig. Aan het Willem Diemerplein ligt het 
multifunctionele gebouw MFA Lint met daarin zorg 
en welzijnsorganisaties. In MFA Lint zijn Meander, 
Cosis en Welstad gevestigd. Ook de bibliotheek van 
Musselkanaal is in MFA Lint gevestigd.

Recreatie 
Musselkanaal heeft op de locatie Spoordok een 
spoorlijn/perron en een passantenhaven met 
aanlegsteigers en douche- en toiletruimtes. Naast 
de passantenhaven is hier tevens een camperplaats 
aanwezig. Het gebied Spoordok is voor 
Musselkanaalsters een gebied om te wandelen. 

De jachthaven en de camperplaats zijn plekken die 
recreanten van buiten trekken. In 2018 waren er 
ruim 5500 overnachtingen in de kern Musselkanaal. 

In deze centrumvisie ligt de focus op het gebied 
zoals aangegeven op de kaart op deze pagina’s. 
Binnen het centrum komen diverse functies samen. 
De kaart “Thema huidige situatie” geeft hiervan een 
overzicht.  

Detailhandel (food en non-food) 
Al van oudsher heeft Musselkanaal een verzorgende 
functie voor de eigen inwoners, maar ook voor 
het Mondengebied. Het bezoek aan de winkels 
in het centrum is veelal functioneel: parkeren, 
boodschappen en weer door. Opvallend is dat 
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In 2019 komt dit aantal waarschijnlijk uit rond 3900 
overnachtingen. 

Het Willem Diemerplein is enkele jaren geleden 
heringericht en wordt gebruikt voor grotere 
en kleine evenementen. Er zijn op het plein 
ook speeltoestellen voor senioren, een jeu de 
boulesbaan en een speelveld voor de jeugd.

Wonen
Er zijn diverse typen woningen aanwezig in het 
centrumgebied. Aan het Willem Diemerplein, 
de Willem Diemerstraat en het Havenplein is de 
grootste concentratie hoogbouw appartementen 
aanwezig. Deze zijn primair door senioren in gebruik 
en bieden mogelijkheden voor intensievere zorg.

Boven de bestaande winkels zijn op enkele plekken 
bovenwoningen aanwezig, maar de meeste 
woningen zijn grondgebonden. Met name langs het 
lint, en in diverse soorten.
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5. Detailhandel

Figuur 3.1 
Aantal winkels (verkooppunten) per branche in Musselkanaal
Bron: Locatus, 2019, bewerkt door Broekhuis Rijs Advisering

Figuur 3.2 
Aanbod per branche Musselkanaal, in m² wvo
Bron: Locatus, 2019, bewerkt door Broekhuis Rijs Advisering

Inleiding
Het is voor de leefbaarheid van het dorp 
belangrijk om de sector detailhandel en de 
verzorgingsstructuur van Musselkanaal ook in de 
toekomst aantrekkelijk te houden. In dit hoofdstuk 
wordt specifiek ingegaan op de huidige positie van 
de detailhandel in Musselkanaal.

Aanbod 
Het winkelaanbod van Musselkanaal strekt zich 
langs het kanaal van Noord (entree bebouwde kom 
noordzijde) tot Zuid (Kerklaan) over een afstand van 
ruim 6 kilometer. 

Het dorp Musselkanaal telt 53 winkelvestigingen, 
exclusief leegstaande panden.  In figuur 3.1 is 
het aantal winkels per branche in Musselkanaal 
weergegeven.

In het dorp Musselkanaal is in totaal ruim 23.000 
m² winkelvloeroppervlak (wvo) aanwezig. In figuur 
3.2 is een overzicht te zien van het aanbod in 
Musselkanaal, waarbij een onderscheid is gemaakt 
naar een aantal branchegroepen. Tevens is een 
vergelijking gemaakt met de gemiddelden in kernen 
met 5.000 – 7.500 inwoners en kernen met 7.500 – 
10.000 inwoners.

Uit de figuren 3.1 en 3.2 kunnen we al een aantal 
conclusies trekken. In de eerste plaats is het totale 
winkelvloeroppervlak in de detailhandel in het 
dorp Musselkanaal groter dan het Nederlands 
gemiddelde voor kernen in deze inwonergroep 
(7.500 tot 10.000 inwoners). In alle branches, 
behalve de branche Vrije Tijd, is sprake van een fors 
aanbod. 

Het aanbod in Musselkanaal past meer bij een dorp 
met een omvang van 15.000 tot 20.000 inwoners 
dan bij de huidige omvang. Gezien de nabijheid van 
een grotere kern als Stadskanaal (en Emmen op iets 
grotere afstand) is dit opvallend. De aanwezigheid 
van een aantal grotere regionale aanbiedersverklaart 
voor een groot deel het forse aanbod. Als we deze 
aanbieders uit de cijfers zouden halen is het aanbod  
redelijk in evenwicht.

Opvallend
Zoals al eerder opgemerkt is het opvallend dat 
buiten het huidige centrumwinkelgebied, van de 
IJzeren Klap tot aan de Technicumstraat, ruim 
10.000 m² aan winkeloppervlakte zit met daarbij 
een aantal belangrijke regionale trekkers zoals 
Westen mode, juwelier Luitjens, Baby’s Trefpunt, 
KlusWijs en de Welkoop. Een behoorlijk deel van het 
winkelaanbod uitgedrukt in meters is dus buiten het 
centrumwinkelgebied van Musselkanaal gelegen.

Voor een nadere detaillering van het aanbod in 
branches verwijzen we naar  bijlage 2.

Leegstand
Voor  Musselkanaal ligt het leegstandspercentage 
uitgedrukt in aantal panden in het centrum op 10,2  
en buiten het centrum op 6,1. Als we kijken naar het 
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leegstandspercentage uitgedrukt in winkelmeters 
dan is de leegstand in het centrum 8,0 % en buiten 
het centrum 17,4 % (bron: Locatus; augustus 2019). 

Het Nederlands gemiddelde leegstandspercentage 
ligt bij de verkooppunten op 7,0%, en bij meters op 
7,3%. De leegstandscijfers voor Musselkanaal liggen 
dus iets boven het landelijk gemiddelde. Als het 
leegstandspercentage zich boven de 5% bevindt is 
veelal sprake van langdurige of structurele leegstand 
en is er dus sprake van een probleem in meer of 
mindere mate. Gezien de langdurige leegstand van 
een aantal panden klopt dit voor Musselkanaal ook 
wel. Sanering van leegstande winkelpanden buiten 
het centrumwinkelgebied is noodzakelijk. Hierdoor 
wordt niet alleen de winkelfunctie van panden 
afgehaald, maar er kan ook gekeken worden naar 
een goede alternatieve invulling met een passende 
functie op de betreffende locatie.

Bovenlokale functie
Het belang van het winkelaanbod van Musselkanaal 
voor de regio blijkt wel uit de herkomst van 
de bestedingen. Van elke euro, die in het dorp 
Musselkanaal wordt uitgegeven in de dagelijkse 
sector komt 59 cent van inwoners vanuit het dorp 
Musselkanaal, 5 cent van inwoners uit andere 
dorpen in de gemeente, 24 cent uit de provincie 
Drenthe en 12 cent van elders.

Van de totale bestedingen in Musselkanaal 
(dagelijks en niet-dagelijks samen) komt rond 
de 61% uit Musselkanaal zelf; voor de dagelijkse 
sector is het 59%, voor de niet-dagelijkse sector 
63%. Dit betekent dat 41% respectievelijk 37% van 

de bestedingen van buiten het eigen dorp komt, 
waarvan het merendeel van buiten de gemeente. 
Deze getallen geven duidelijk de bovenlokale 
functie van het dorp Musselkanaal weer. Met 
name vanuit de omliggende dorpen en het Drentse 
mondengebied gaan veel consumenten naar 
Musselkanaal voor het doen van aankopen. In 
de distributieve analyse zijn deze gegevens met 
betrekking tot de toevloeiing van koopkracht uit het 
vrij ruime verzorgingsgebied ook gebruikt.

Distributieplanologische analyse
In verschillende distributieplanologische onder-
zoeken (dpo's) uit het verleden werd het haalbare 
winkelaanbod vaak nauwkeurig berekend. 
Door grote onderlinge verschillen in typen 
winkelgebieden, branches en winkelformules 
moeten dergelijke distributieve berekeningen 
echter genuanceerd worden beoordeeld. Een 

distributieve berekening geeft een indicatie van 
overbewinkeling of uitbreidingspotenties, maar kan 
niet exact tot op de m² uitrekenen wat economisch 
haalbaar is.

Bij de distributieve berekening gaat het om de 
verhouding tussen vraag en aanbod. De vraagzijde 
wordt bepaald door de omzet van winkels per 
hoofd van de bevolking, de omvang van het 
verzorgingsgebied (het aantal inwoners), de mate 
waarin de inwoners hun aankopen doen in het 
betreffende winkelgebied (de koopkrachtbinding) 
en de mate waarin omzet van elders toevloeit (de 
koopkrachttoevloeiing). Aan de aanbodzijde spelen 
de omvang (m² verkoopvloeroppervlak) en de 
benodigde omzet per m² (vloerproductiviteit) een 
rol. 

Bij de distributieplanologische analyse maken 
we onderscheid tussen de dagelijkse en de 
niet-dagelijkse sector. Uit het provinciale 
koopstromenonderzoek 2016-2017 is gebleken 
dat de koopkrachtbinding voor Musselkanaal in 
de dagelijkse sector 89% bedraagt, hetgeen hoger 
is dan bij kernen van vergelijkbare omvang. Het 
gemiddelde percentage voor plaatsen van deze 
omvang ligt in de dagelijkse sector op ongeveer 
70%. Gezien de omvang van het dagelijkse aanbod 
is dit niet verrassend; het aanbod zorgt er voor dat 
de inwoners van Musselkanaal in hun eigen plaats 
de aankopen doen. In de niet-dagelijkse sector ligt 
het bindingspercentage voor Musselkanaal op 23% 
hetgeen een gemiddeld cijfer is. 

Figuur 3.4 
Herkomst bestedingen Musselkanaal  (in %), totaal 
Bron: Broekhuis Rijs Advisering
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Voor de cijfers van omzet per hoofd en 
vloerproductiviteit is uitgegaan van de meest 
recente gegevens van Panteia, die op basis van 
gegevens van Locatus en het CBS deze gegevens 
jaarlijks verstrekt. De omzetgegevens zijn 
gecorrigeerd voor het gemiddeld besteedbaar 
inkomen in de gemeente.

In tabel 3.5 is voor het dorp Musselkanaal de 
distributieve rekensom gemaakt op basis van de 
meest actuele gegevens.

Musselkanaal Dagelijks Niet-dagelijks

Omzet per hoofd (excl. btw) € 2.430 € 1.977 

Inwoners 7.330 7.330

Koopkrachtbinding (%) 89% 23%

Omzet verzorgingsgebied € 15.800.000 € 3.300.000 

Toevloeiing koopkracht (%) 41% 37%

Omzet toevloeiing € 11.000.000 € 2.000.000

Totale omzet €26.800.000 € 5.300.000 

Vloerproductiviteit € 7.634 € 1.819 

Potentieel winkelaanbod m2 3.519 2.908

Aanwezig winkelaanbod m2 5.492 14.249

Overschot aan meters 1.973 11.341
Tabel 3.5 Distributieve ruimte kern Musselkanaal

Kwantitatieve conclusie
Uit de distributieve rekensom blijkt dat er in 
Musselkanaal sprake is van een fors aanbod. Het 
berekende overaanbod (de negatieve ruimte in 
de markt)  geeft aan dat het verstandig is om te 
bekijken op welke wijze het aanbod kan worden 
beperkt. Dit geldt met name voor de winkelmeters 
buiten het centrumwinkelgebied. Juist hier is 
momenteel nog een groot gedeelte (ruim 10.000 
m²) van het winkelaanbod aanwezig. Aan sanering 
van winkelmeters valt niet te ontkomen. Het gaat 
dan voor alle duidelijkheid niet om het saneren van 
goed lopende bedrijven, maar om het omvormen 
van winkels die ermee gaan stoppen of om het 
stimuleren van bedrijven die naar het centrum 
willen verplaatsen. Binnen een afgebakend 
centrumgebied dienen altijd nieuwe ontwikkelingen 
mogelijk te zijn. De dynamiek in de detailhandel 
vraagt daar om en het is bovendien goed voor de 
versterking van het centrum. In Musselkanaal geldt 

daarnaast dat de invulling van de brandlocatie een 
extra inspanning vereist om het centrum weer goed 
gevuld te krijgen met zoveel mogelijk winkels en 
overige centrumfuncties.

Kwalitatieve analyse detailhandel
Op het gebied van de detailhandel is Musselkanaal 
de tweede kern van de gemeente Stadskanaal. 
Met een aantal spraakmakende en regionale 
winkeltrekkers, zoals Westen mode en juwelier 
Luitjens, is Musselkanaal een vrij bijzonder dorp 
in de provincie Groningen. Van oudsher heeft de 
kern Musselkanaal een verzorgende functie voor de 
eigen inwoners, voor de direct omliggende dorpen  
en voor het Mondengebied. 
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Centrumvoorzieningen
In het centrumgebied van Musselkanaal zijn de 
meeste winkels te vinden langs het kanaal aan 
de Marktstraat en aan de Willem Diemerstraat. 
De belangrijkste trekkers in de dagelijkse sector 
zijn Coop, Poiesz, Lidl en Aldi. Daarnaast is aan de 
Willem Diemerstraat nog een filiaal van Budget 
Food gevestigd. Als belangrijke sub-trekkers kunnen 
worden genoemd Blokker, Kruidvat, Primera en Ter 
Stal. Op vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 17.30 uur 
wordt de weekmarkt van Musselkanaal gehouden 
op het Willem Diemerplein, voor de Coop. Langs 
de Marktstraat kan voor de winkels worden 
geparkeerd. Geconcentreerde parkeerplaatsen 
zijn te vinden aan de Willem Diemerstraat en voor, 
naast en achter de supermarkten. 

Uit het koopstromenonderzoek van de provincie 
Groningen uit 2016-2017 is gebleken dat de overall 
waardering voor het winkelgebied van Musselkanaal 
vrij goed is. Voor de aspecten kwaliteit van de winkels, 
bereikbaarheid per auto, parkeermogelijkheden 
voor de auto en stallingsmogelijkheden voor de 
fiets scoort Musselkanaal goed.

Voor wat betreft het aantal winkels en de gezelligheid 
en sfeer van het winkelgebied scoort Musselkanaal 
minder goed. Ook het (beperkte) aanbod aan 
daghoreca krijgt een vrij lage waardering.

Waar de weekmarkt wel voor sfeer in de plaats 
zorgt, wordt dit door de aanwezige horeca maar 
in beperkte mate aangevuld; er is kwalitatief 
onvoldoende horeca aanwezig. 

Eindconclusies met betrekking tot de functie 
detailhandel

• Musselkanaal heeft een verzorgende functie 
voor de eigen inwoners, de direct omliggende 
dorpen en het Mondengebied;

• Enkele winkels, waaronder Westen, Luitjens, 
Rolfes en Baby’;s trefpunt hebben een regionale 
aantrekkingskracht; deze winkels liggen met 
name buiten het centrumwinkelgebied;

• Musselkanaal heeft in zowel de dagelijkse als de 
niet dagelijkse sector een fors winkelaanbod; 
uit de distributieve analyse komt voor beide 
sectoren een overschot aan meters naar voren.

• Versterking van het winkelaanbod met nieuwe 
aanbieders dient in het centrumgebied plaats te 
vinden;

• Een goede invulling van de brandlocatie in het 
centrum van Musselkanaal met detailhandel 
en overige centrumfuncties is van groot belang 
voor het toekomstig functioneren van het 
centrum;

• Sanering van leegstaande winkelpanden buiten 
het winkelgebied is noodzakelijk; een toename 
van leegstand en verpaupering moet worden 
voorkomen;

• In Musselkanaal wordt door de consument 
detailhandel ondersteunende daghoreca gemist
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6. Ruimtelijke knelpunten
De drager van de ruimtelijke structuur is het kanaal. 
In combinatie met de bebouwing wordt dit ook wel 
het Lint genoemd. 

Het Lint
De duidelijkheid van deze structuur is aangetast 
door schaalsprongen, wijziging in oriëntatie en 
grootschalige parkeervoorzieningen. De continuïteit 
in de kanaalbeplanting is bij het centrumgebied 
onderbroken. De continuïteit van de gevelwanden 
is ernstig onderbroken door sloop. De brandlocatie 
laat een stevig litteken in het weefsel zien. Nagenoeg 
een volledig bouwblok is verdwenen (70x70 meter). 
Ook de locatie van het Blauwe Pand is nog leeg. 
Hier is inmiddels al wel een nieuwe invulling voor 
gevonden. 

Bij de supermarkten Poiesz en Lidl breken de 
grootschalige parkeervoorzieningen de continuïteit 
van de ruimte. De gevelwand met verswinkels bij 
Poiesz loopt weg in de achterruimte.

Er is weinig beleving vanaf het water naar het 
centrum en vice versa.

Spoordok - Havenplein - Willem Diemerstraat - 
Willem Diemerplein
Voor een deel is het centrumgebied ruimtelijk 
losgezongen van de oorspronkelijke structuur 
in maat en schaal. De Willem Diemerstraat, de 
pleinvormige ruimte haaks op het kanaal, kent 
een recente herinrichting. Hier ontbreken stevige 
structuurdragers, de bomen zijn in maat te klein om 
hierin te voorzien. 

Het Willem Diemerplein, daarachter, mist een 
goede hechting met de omliggende ruimtelijke 
structuur, met name aan de achterzijde van het 
gebied, de straat met dezelfde naam. Het verschil 
in bebouwingshoogten, 7 versus 1 laag, draagt hier 
niet positief aan bij.

Het Spoordok terrein mist eveneens een goede 
hechting met de omliggende ruimtelijke structuur. 
Vanaf de Marktstraat is het Spoordok (Haven, 
Camperplaatsen) onzichtbaar; het is als het 
ware verstopt achter de woningen. Doordat de 
vaarrecreanten aanleggen in het Spoordok is 
de positieve beleving van waterrecreatie niet 
gekoppeld aan het centrum. Voor de levendigheid 
en het versterken van het centrum is het een 
aanbeveling om in het kanaal steigers aan te leggen 
ten behoeve van overnachtingsmogelijkheden 
voor boten. Een dergelijke ontwikkeling is mede 
afhankelijk van strategische beleidskeuzes op 
andere beleidsterreinen.

Openbare ruimte
Er zijn weinig tot geen herkenbare elementen- 
of samenhang- die het Lint versterken en het 
centrumgebied herkenbaar maken. De overgangen 
in en de inrichting van de openbare ruimte missen 
helderheid en ondersteunen het gebruik van de 
ruimte niet. Aan de ‘achterkant’ Eilert Lubbertsplein 
bevindt zich een verhard terrein, dat voor parkeren 
in gebruik is. Het hele achtergebied vanaf het Willem 
Diemerplein tot aan de Poiesz kent een rommelige 

structuur van ruimtelijke incidenten en gebrek aan 
aansluitingen in de openbare ruimte. 
De inrichting van de openbare ruimte oogt voor een 
deel versleten, het is rommelig en er zijn storende 
overbodige elementen. 

Verkeer 
De hoofdontsluiting van Musselkanaal loopt langs 
het kanaal. Voor de winkels is ook in langsparkeren 
voorzien. Bij de supermarkten zijn grotere 
parkeerconcentraties aanwezig. Er zijn in de 
basis voldoende parkeerplaatsen aanwezig in het 
centrum; de kwaliteit van de parkeerplaatsen, waar 
het gaat om de afstand tot de winkels, het haaks 
insteken en de breedte van de parkeerplekken,  laat 
op sommige plekken nogal wat te wensen over.

De hoofdstructuur voor verkeer en parkeren 
is weliswaar eenvoudig en overzichtelijk, maar 
functioneert op een aantal punten niet goed.
• De verkeersafwikkeling binnen het centrum is 

matig
• Er is geen duidelijke oversteekplaats voor 

voetgangers en fietsers bij het kleine bruggetje 
ter hoogte van Willem Diemerstraat.

• Er is een parkeerknelpunt bij de avondhoreca 
rond de IJzeren Klap (Ramses, De Gelegenheid 
en Wokky/Wokky.

• De parkeerstroken op Willem Diemerplein zijn 
onoverzichtelijk, te dicht op elkaar, gevaarlijke 
situaties bij in- en uitparkeren.
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• Het plein loopt weg in het ontwerp, geen 
duidelijke afbakening -> parkeren bij bibliotheek.

• Het kruispunt Willem Diemerstraat met 
Markstraat is onoverzichtelijk, er zit geen 
structuur in en het voorziet in onveilige situaties. 

Het expeditie verkeer voor de supermarkten 
geschied voor een deel met opstellingen in de 
openbare ruimte; de afvoer verloopt voor een deel 
via de woonstraat Dirk de Ruijterstraat.

Overall beeld en beleving
Het totaal van het centrumgebied maakt geen 
krachtige en gezellige indruk. De lege locaties 
en lege panden hebben gaten geslagen. Enkele 
bedrijfspanden aan de straatzijde zien er slecht 
of klantonvriendelijk uit. Het openbaar gebied 
is niet uitnodigend: Schilderwerk, verlichting en 
straatmeubilair zijn in slechte staat. Er is geen 
aankleding bij de winkels.

het straatbeeld voor de brand
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7. Ontwikkelingen en ontwikkellocaties
Dorpsontwikkeling Musselkanaal
Er is volop aandacht voor de ontwikkeling van 
Musselkanaal. In de periode 2016-2020 is er een 
extra impuls in de gebiedsontwikkeling met de 
Visie Integrale Gebiedsontwikkeling Musselkanaal. 
Hierin hebben vier partijen (ondersteund door de 
Provincie Groningen) de handen ineen geslagen 
om de ontwikkeling van het dorp te versnellen. 
Dit zijn de Ondernemersvereniging Musselkanaal, 
Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal, gemeente 
Stadskanaal en woningcorporatie Lefier.

De aanpak richt zich op vier pijlers: economie, 
wonen, collectieve ruimte en sociaal. Er is een 
programma voor 4 jaar met een totaalbudget 
van 5 miljoen euro, waarbij een veelvoud aan 
investeringen wordt geïnitieerd.

Musselkanaal maakt haar lint mooier en sterker. 
Dit gebeurt door bestaande panden aan te pakken, 
door ondernemers sterker te maken en door nieuw 
te bouwen in het (eerste en tweede) lint. Na sloop 
van 80 woningen in de Florawijk komen er 40 (huur)
woningen terug in het eerste en tweede lint. 33 
hiervan zijn al aan een locatie gekoppeld. Voor 7 
woningen zal nog een locatie gevonden moeten 
worden. In de Florawijk is na sloop van woningen 
veel ruimte ontstaan en zijn bewoners samen aan 
de slag gegaan.  Mensen delen hun zorgen en 
dromen en nemen het heft in eigen handen om 
hun leven in Musselkanaal nog mooier te maken. 
Zo zorgt Musselkanaal er met elkaar voor dat zij in 
de toekomst een levendig en zelfstandig dorp blijft.

Specifiek voor het centrum zijn de volgende 
ontwikkelingen of ontwikkelopgaves relevant:
• Er is budget om de aankleding en uitstraling 

van het centrum met fysieke maatregelen aan 
te pakken .

• Er is een stimuleringsregeling tot eind 2019, 
waarbij ondernemers in het kernwinkelgebied 
financiële steun kunnen krijgen voor aanpak 
gevel of verbouw van hun pand (9 aanvragen 
ingediend).

• Er is een aanpak en budget om de profilering 
van Musselkanaalster ondernemers en 
Musselkanaal als dorp op te pakken.

• Er is een nog in te vullen woningbouwopgave 
in het centrum 1ste of 2de lint van 7 woningen.

• Er start een pilot voor verbetering particuliere 
woningvoorraad in onder meer het gebied 
Marktkade/Havenkade. 

Nieuwe dorpsvisie Musselkanaal 2030
Partijen in Musselkanaal zijn samen met elkaar in 
overleg om de ontwikkeling van het dorp ook na 
2020 verder door te ontwikkelen. Dit zal vastgelegd 
worden in een dorpsvisie 2020-2030. De gesprekken 
en inhoudelijke uitwerking lopen op dit moment.

Centrumfuncties in ontwikkeling
Wonen
Musselkanaal past haar woningvoorraad aan op de 
toekomstige vraag en behoefte. De aanpak richt zich 
enerzijds op het aantal woningen (kwantitatieve 

vraag-aanbod), anderzijds op een verandering van 
het type woningen (kwalitatieve vraag-aanbod).

De gemeente werkt momenteel aan een 
nieuwe woonvisie. Op basis van de laatste 
bevolkingsontwikkelingscijfers en voorspellingen 
kan geconcludeerd worden dat de bevolking van 
Musselkanaal is vergrijsd en dat de bevolking van de 
gemeente de komende jaren verder vergrijst. Tevens 
kan worden geconcludeerd dat het inwonertal ook 
in Musselkanaal gaat krimpen. 

Recreatie
In het bestuursakkoord van het college van B&W 
van de gemeente Stadskanaal wordt de ambitie 
geschetst op velerlei terreinen. Met betrekking 
tot recreatie en toerisme wordt gezocht naar 
samenwerking met buurgemeenten om goede 
recreatieve en toeristische verbindingen tussen 
zowel het gebied Westerwolde, de Veenkoloniën 
als de Drentse Hondsrug te realiseren.

Musselkanaal kent een jachthaven, een camping 
en een plaats voor camperovernachtingen. 
Ook de Museum spoorlijn STAR biedt verdere 
mogelijkheden om de recreatief toeristische functie 
van Musselkanaal te profileren. De wijze waarop 
door middel van deze recreatieve voorzieningen 
een betere relatie met de omgeving kan worden 
gelegd is een opgave die voor Musselkanaal een 
meerwaarde kan opleveren.
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8. Ambities en doelen 
Inleiding: Musselkanaal centrum in 2030
In 2030 komen mensen in het centrum van 
Musselkanaal voor ontmoeting, boodschappen, 
gezelligheid, maatschappelijke voorzieningen en 
om te wonen. Deze mensen zijn inwoners uit het 
eigen dorp, uit het Mondengebied en recreanten. 
Het centrum is compact en duidelijk herkenbaar. Je 
voelt er de historie van vroeger, het is een dorp met 
karakter. Daar is wat te beleven, daar wil je zijn!

Als je vanaf de IJzeren Klap naar Stadskanaal gaat 
kom je eerst in een gebied met avondhoreca. Daarna 
vind je alles voor de dagelijkse boodschappen, 
aangevuld met speciaalzaken in de food-sector. 
Het lint gaat verder en de etalages en winkels 
gaan verder met een mooi aanbod van non-food 
producten: kleding, kaarten, bloemen, drogisterij, 
witgoed, etc. Je kunt er snel en goed parkeren. 
Krachtige en ambachtelijke ondernemers heten je 
van harte welkom.

Je nadert de kruising bij het Willem Diemerplein. 
Links lonkt de rust van het Spoordok en rechts 
de gezelligheid van het Willem Diemerplein. Als 
je je weg vervolgt langs het kanaal verlaat je het 
kernwinkelgebied en start het transformatiegebied. 
Hier is een mengeling van wonen, zakelijke 
dienstverlening, en een enkele (grotere) winkel 
aanwezig. Hoe dichter bij Stadskanaal hoe minder 
detailhandel en dienstverlening, hoe meer 
wonen of doorkijken naar ‘achter het lint’. In het 
transformatiegebied zijn tussen 2020 en 2030 
meerdere winkels getransformeerd van winkel naar 
dienstverlening of wonen.

 
In de zone Willem Diemerplein en Spoordok is de 
openbare ruimte en het gebruik van de gebouwen 
zodanig dat het uitnodigt tot ontmoeting. Het 
MFA lint is er gevestigd, de bibliotheek, er 
zijn evenementen en activiteiten, je kunt er 
buitenspelen, even bijpraten met elkaar, kunst, 
verhalen van vroeger, struinen bij gezellige winkels 
en op het terras een kop koffie of broodje nemen. 
De sfeer is er gezellig en met veel groen.

Op verschillende plekken in het centrum wonen 
mensen. Woningen geschikt voor zorg zijn 
geconcentreerd bij de voorzieningen en in de as 
Spoordok – Willem Diemerplein. Langs het lint is 
er bij de winkels een bescheiden aantal ‘wonen 
boven winkels’.  Direct om het centrum heen zijn 
woongebieden. 

In 2030 is het centrum van Musselkanaal gevarieerd, 
compleet, gezellig, mooi en uitnodigend. Meer in 
Musselkanaal!

Het kernwinkelgebied en het transformatiegebied 
(vanaf Technicumstraat) vormen samen met de 
horecaconcentratie, de maatschappelijke en 
recreatieve zones het centrum van Musselkanaal. 
Bij de inrichting van de openbare ruimte zal dit 
centrum als één geheel moeten worden gezien. De 
contour van het centrumgebied op de kaart geeft 
dit ook aan.

Wat is hiervoor nodig?
1. Stevige ruimtelijke structuur
2. Geen lege gaten meer in het lint
3. Een compacter en sterker kernwinkelgebied
4. Goede uitstraling en sfeer door het versterken 

van de identiteit.
5. Goede verkeersstructuur en dito parkeer-

voorzieningen.
6. Ontmoeting creëren in het gebied tussen 

Spoordok en Willem Diemerplein
7. Transformatie van drie gebieden.
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Themakaart: versterken ruimtelijke structuur
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9. Versterken van de ruimtelijke structuur
Het centrum van Musselkanaal is een uniek gedeelte 
in het lint: hier komen alle centrumfuncties die de 
leefbaarheid van het dorp bepalen compact samen. 
De functie van detailhandel/dienstverlening, vooral 
aanwezig langs de Marktstraat kruist in het centrum 
met de functie van ‘ontmoeting en maatschappelijke 
voorzieningen’, vooral aanwezig aan de Willem 
Diemerstraat en het Willem Diemerplein. Het 
centrale punt van Musselkanaal ligt op de assen 
Marktstraat en Willem Diemerstraat-Willem 
Diemerplein. 

Om deze ruimtelijke basis kwalitatief te versterken 
dienen meerdere onderdelen van de structuur 
versterkt te worden. Het gaat dan om:
• Rust creëren door overbodige elementen in het 

straatbeeld weg te halen
• Rust creëren door herkenbaar profiel per type 

gebied – samenhangend, maar met eigen sfeer 
• Toevoegen ruimtelijke elementen die de 

structuur onderstrepen
• Doorlopende herkenbare elementen 

toepassen: over de gehele lengte van het dorp 
een bomenrij direct langs het water, steigers 
zoals nu aanwezig voor vissen, verblijven en 
aanleggen boten

• Gevelstructuur zoveel mogelijk dichtmaken 
waardoor de intimiteit tussen kanaal en gevels 
duidelijk wordt

• Duidelijk herkenbare gebieden creëren: dit 
is een samenspel van openbaar gebied en 
aankleding winkels

Voor delen van het centrum worden specifieke 
randvoorwaarden gesteld om de toekomstige 
kwaliteit te waarborgen.

Zone Lidl – Poiesz – strip dagelijkse boodschappen/
speciaalzaken
• Parkeerbronpunt voor bezoekers van met 

name dagelijkse voorzieningen
• Nieuwe ruimtelijke drager (groen) nodig op plek 

waar je gevels zou hebben in oorspronkelijke 
structuur 

Zone strip dagelijkse boodschappen (Tieben) tot 
Primera 
• Focus op gesloten gevels met etalages gericht 

op de Marktstraat. Dit gecombineerd met 
voldoende ruimte voor sfeer, duidelijke 
looproute en parkeren 

• Strak en herkenbaar profiel van de straat. 

Zone kruising Willem Diemerstraat naar Stadskanaal 
(via Technicumstraat)
• Gevels zijn watergericht
• Helder en eenduidig straatprofiel: water, groen, 

gesloten bomenrij, wegdek, langsparkeren, 
fietspad, voetpad, erfgrenzen

Zone Spoordok – Willem Diemerplein
• Brede onderbreking met doorkijken naar 

achterliggende gebieden 
• Afmaken van verandering die in gang is gezet; 

aandacht voor maatvoering en functionele 
invulling van de wanden met name langs het 

Diemerplein.
• Stedenbouwkundige massa op brandlocatie 

dient de Willem Diemerstraat en het Willem 
Diemerplein een betere wand te geven. Toe-
voegen van woningen boven de winkels is ge-
wenst. Voor het Eilert Lubbertsplein is grond-
gebonden woningbouw een prima oplossing.

Het opvullen van de lege gaten in het lint.
• De brandlocatie is de meest in het oog 

springende lege locatie, centraal gelegen in het 
kernwinkelgebied. Voor de invulling hiervan 
zijn er de volgende uitgangspunten: 

• Ruimtelijk; gesloten gevelstructuur aan lint 
kant – etalages watergericht;

• Lintgericht commerciële ruimtes invullen; 
• Het creëren van een bouwmassa (een front) 

met twee lagen aan de Marktstraatzijde en 
optioneel deels ook twee lagen aan de Willem 
Diemerstraat en Willem Diemerplein; 

• De woningen voorzien qua functie in een 
aansluiting op de aanliggende gebieden (wonen 
boven winkels langs het lint – woonstraat);

• Typologie woningen: grondgebonden aan 
achterzijde, wonen boven winkels aan de 
voorzijde.

In het transformatiegebied (Technicumstraat/krui-
sing Willem Diemerstaat) is het grootste ‘gat’ de lo-
catie van het voormalige Blauwe Pand (Marktstraat 
66-68). Hier zijn vergevorderde plannen voor invul-
ling met 7 woningen grondgebonden. Dit past bij de 
ideeën voor dit transformatiegebied.
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Themakaart: differentiatie binnen kernwinkelgebied
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De toekomstige detailhandelsfunctie van 
Musselkanaal kan getypeerd worden als die 
van een bovenlokaal verzorgend dorp. Het 
kernwinkelgebied kan getypeerd worden als een 
functioneel boodschappen PLUS gebied. In dit 
kernwinkelgebied dient het dagelijks aanbod 
volledig en goed ingevuld te zijn en is er sprake van 
een aanvullend aanbod aan niet-dagelijkse winkels 
in de directe nabijheid van de dagelijkse winkels. 

De huidige belangrijke trekkers buiten het 
centrumwinkelgebied blijven hun rol en positie 
behouden en kunnen door samenwerkingsvormen 
tussen ondernemers een positieve stimulans aan 
de winkels in het kernwinkelgebied geven. Om het 
centrum in de toekomst ook goed te kunnen laten 
functioneren is het nodig om het kernwinkelgebied 
te verkleinen en te versterken. Concentratie van 
detailhandel geeft kansen voor kruisbestuiving 
en impulsaankopen. Een goede afbakening van 
het winkelgebied geeft bovendien een betere 
herkenbaarheid aan de consument. 
De afbakening van het kernwinkelgebied loopt van 
de Willem Diemerstraat tot aan de IJzeren Klap. 
Binnen dit gebeid is het mogelijk om de functie van 
een dagelijks functioneel winkelgebied met een 
PLUS-segment goed in te vullen. 

Bij deze afbakening bevinden zich de belangrijkste 
dagelijkse trekkers, de supermarkten, aan zowel de 
noord- als de zuidzijde van het kernwinkelgebied. 
Hier liggen ook twee belangrijke parkeerbronpunten. 
Tussen dit geconcentreerde dagelijkse aanbod is 

langs de Marktstraat ruimte voor het aanvullende 
niet-dagelijkse aanbod. 

Binnen het kernwinkelgebied is de oriëntatie van 
de winkels en de entree van de winkels naar de 
Marktstraat en naar het Willem Diemerplein. 
Winkelfuncties met een hoofdentree naar het 
achterliggende gebied (Willem Diemerplein) zijn niet 
gewenst. In deze zone kunnen wel maatschappelijke 
en of horeca-functies worden gevestigd.

De consequentie van deze duidelijke ruimtelijke 
afbakening is dat binnen het kernwinkelgebied men 
vrij is om nieuwe ondernemingen te vestigen. Het 
vestigen van winkels buiten het kernwinkelgebied 
blijft vooralsnog mogelijk binnen bestaande 
gebouwen met een detailhandelsbestemming. 
Uitbreiding van detailhandelsoppervlak is hier niet 
mogelijk. Mocht er na bedrijfsbeëindiging binnen 
afzienbare tijd (denk aan een periode van 2 jaar) 
geen nieuwe invulling worden gevonden, dan zal 
overwogen moeten worden om de bestemming 
detailhandel te verwijderen.

Binnen het kernwinkelgebied kunnen goede 
combinaties van winkels (bijvoorbeeld alle food-
speciaalzaken in elkaars nabijheid) elkaar versterken. 
Er kan door ondernemers aansluiting gezocht 
worden bij het bestaande aanbod en ingespeeld 
worden op nieuwe trends en ontwikkelingen, 
zoals de trend van branchevervaging en blurring, 
bijvoorbeeld bakker met een lunchroom. Voor 
meer trends en ontwikkelingen wordt verwezen 
naar bijlage 3.

Voor de ondernemingen buiten het kernwinkel-
gebied is het gewenst om te verplaatsen naar het 
kernwinkelgebied. Het is echter niet realistisch om te 
veronderstellen dat alle winkels kunnen verplaatsen 
naar het kernwinkelgebied. Belangrijke regionale 
spelers zoals Westen mode, Baby’s Trefpunt en 
juwelier Luitjens kunnen blijven functioneren op de 
bestaande locaties. Als er echter winkels buiten het 
kernwinkelgebied gaan stoppen is het verstandig 
om in overleg met de eigenaar van het pand te 
kijken of de winkelfunctie van het pand gehaald 
kan worden en of er een passende functiewijziging 
(transformatie van functie) mogelijk is. Dit geldt ook 
voor bestaande panden met een winkelbestemming 
die niet zijn ingevuld als winkel.

Aan de zuidzijde van het kernwinkelgebied bevindt 
zich reeds een concentratie van avondhoreca. Deze 
locatie is ook in de toekomst voor de avondhoreca 
een goede plek.

Nogmaals voor alle duidelijkheid: de afbakening 
van het kernwinkelgebied is niet gelijk aan de 
afbakening van het centrumgebied. Het centrum 
van Musselkanaal bevat meer functies dan alleen 
detailhandel en omvat een groter deel van de kern 
dan het kernwinkelgebied. Het centrumgebied van 
Musselkanaal loopt van de IJzeren Klap tot en met 
de Technicumstraat.
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11. Verkeer: bereikbaarheid en parkeren
De grootste opgave voor wat betreft het thema 
verkeer is om te komen tot een betere en veilige 
verkeersafwikkeling binnen het centrum. De huidige 
verkeersstructuur wordt ervaren als moeizaam 
en onlogisch. In het Gemeentelijke Verkeers-en 
Vervoersplan (GVVP) wordt voor de hele kern 
Musselkanaal gekeken naar de verkeersstructuur 
en de verkeersveiligheid. Voor de centrumfuncties 
is het van belang dat de hoofd- ontsluitingsroute 
voor de toekomst wordt gevormd door het 
kwadrant Marktstraat – Kruisstraat – Badstraat – 
Technicumstraat. 

Vanaf de Marktstraat zijn er binnen het 
kernwinkelgebied op twee plekken op- en afritten 
naar parkeerbronpunten: bij de Lidl / Poiesz en bij 
de Willem Diemerstraat. De inrichting van de Willem 
Diemerstraat en het Willem Diemerplein wordt 
zodanig aangepast op een wijze dat er veel meer één 
geheel gaat ontstaan en alle parkeervoorzieningen 
ook weer goed gaan functioneren voor de (winkel)
voorzieningen. Het wordt weer mogelijk om vanaf 
de Marktstraat door te rijden naar de Badstraat 
en vice versa. Er zal gezien het verleden echter 
een passende inrichting van de openbare ruimte 
gevonden moeten worden die uitgaat van een 
beperkte snelheid, goede toegankelijkheid tussen 
voetgangers en fietsers in relatie tot het beleving/
ontmoetingsplein. Ook zal voor de ontsluiting van 
de Diemerhof goed gekeken moeten worden naar 
de looproutes vanuit dit pand. Afhankelijk van de 
uiteindelijke ontwikkeling van de brandlocatie kan 
er nog een verkeersroute (éénrichtingsverkeer) 

worden ontwikkeld langs 10Store. Langs het lint 
blijft het parkeren voor de winkels gehandhaafd.

Het laden en lossen van winkels vindt bij voorkeur 
plaats aan de achterkant. Vooral de bevoorrading 
van de supermarkt van Poiesz blijft aandacht vragen. 
De huidige route gaat door een woonstraat, maar 
geeft geen grote overlast. Door de opening van het 
Willem Diemerplein van Marktstraat naar Badstraat 
wordt de verkeersdruk op deze straat verminderd.

De oversteek van het kruispunt Marktstraat – 
Willem Diemerstraat wordt voor voetgangers 
aangepakt. Hierdoor kan ook een betere verbinding 
worden gelegd met het Spoordok.

Oversteek Markstraat t.p.v. Diemerstraat
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12. Verbinding tussen Spoordok en Willem Diemerplein
De huidige relatie tussen het Willem Diemerplein 
en het Spoordok wordt gekenmerkt door een 
matige inrichting en weinig functionele samenhang. 
Het is echter deze verbinding die twee recreatieve 
verblijfslocaties verbindt. Het zowel functioneel als 
ruimtelijk verbinden van de beide locaties kan het 
centrum een extra impuls geven. 

Functioneel versterken
De huidige functies bieden een mooie basis om de 
relatie tussen Willem Diemerplein en Spoordok te 
versterken. Aanvullend aan de huidige functies kan 
gedacht worden aan bijvoorbeeld het toevoegen 
van maatschappelijke functies aan het Willem 
Diemerplein: bijvoorbeeld daghoreca, dagbesteding 
en sportschool in de nabijheid van het podium 
/ ontmoetingsgebied. De huidige functies in het 
MFA Lint zijn weinig zichtbaar en lijken ook niet 
optimaal te functioneren. Een evaluatie van het 
functioneren van het MFA, waaronder de positie 
van de bibliotheek, is gewenst.

Door een slimme combinatie van functies 
kunnen binnen en buitenruimtes aan elkaar 
worden verbonden. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan de mogelijkheden voor een sportschool, 
maatschappelijke functies en de pleinruimte.

In de toekomst kan de relatie mogelijk ook versterkt 
worden door te kijken naar het spoor en de 
mogelijkheden van de STAR en eventueel de nieuwe 
treinverbinding met Stadskanaal en Emmen. Op de 
zichtlocatie vanaf de Marktstraat naar het Spoordok 

kan hiervoor aandacht komen. Dit kan uiteen lopen 
van een signing (bijvoorbeeld een stoomtrein in een 
kunstobject) tot en met een nieuw station. 

In deze visie wordt ervoor gepleit om de 
aanlegmogelijkheden voor boten te verplaatsen 
naar het kanaal. De huidige haven verliest hiermee 
een deel van zijn functie. Het water kan dan mogelijk 
juist voor nieuwe maatschappelijke en of horeca 
functies benut gaan worden, zoals bijvoorbeeld een 
visvijver of een stek voor een pannenkoekenschip. 
Het is hierbij wenselijk om de tariefstelling voor de 
recreatieve faciliteiten goed af te stemmen op de 
tariefstellingen in de omgeving.

De markt staat momenteel op het plein voor de Coop. 
Voor een betere relatie wordt voorgesteld om de 
markt te verplaatsen naar het Willem Diemerplein. 
Het plein krijgt hierdoor een betere functie en de 
parkeerplaatsen kunnen, na herinrichting van de 
openbare ruimte, beter benut worden.

Ruimtelijk versterken
Ruimtelijk kan, door de inrichting van de openbare 
ruimte, een betere relatie gelegd worden tussen het 
Willem Diemerplein en het Spoordok. Er kunnen 
wandelroutes (voor senioren) worden aangelegd, 
en recreanten vanaf het Spoordok kunnen beter 
naar het centrum geleid worden. Een veiliger 
oversteek van de Marktstraat is hiervoor, zoals bij 
het thema verkeer reeds besproken, noodzakelijk.  
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De visie op het centrum van Musselkanaal is vanaf hoofdstuk 8 met thematische kaarten weergegeven. 
De afzonderlijke kaarten Toekomstig compacter kernwinkelgebied, Versterken ruimtelijke structuur, 
Differentiatie binnen kernwinkelgebied, Bereikbaarheid en parkeren en Tussen Spoordok en Willem 
Diemerplein komen hier samen in de Visie op Musselkanaal.
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De Musselkanaalsters

Musselkanaalsters zijn aanpakkers. Noeste veenarbeiders verrichten zware 
lichamelijke arbeid met een gezonde dosis onverzettelijkheid en trots. Tegen de 
verdrukking in. 

De inzet van zowel de ondernemersvereniging als Dorpsbelangen Musselkanaal 
voor het behoud en de versterking van de leefbaarheid van het dorp is al decennia 
groot. Ook vandaag de dag zie je tussen mensen van diverse partijen een sociaal 
sterke onderlinge samenwerking. De brand in september 2018 heeft nogmaals aan-
getoond hoezeer het gehele dorp samen met een dergelijk rampscenario omgaat. 
Kop d’r veur!

Eén motto past goed bij de Musselkanaalsters: Naait soezn, maar doun!

Alya Assen Programmamanager Integrale Gebiedsontwikkeling (2016-2019)
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14. Eigen identiteit
De ruimtelijke structuur van een kern kan worden 
versterkt met een eigen identiteit. De eigen 
identiteit maakt en versterkt het onderscheidend 
vermogen van een centrum. De belangrijkste 
factor hierin is historie en gezelligheid. Termen die 
hierbij horen zijn robuust, ambachtelijk, menselijk, 
onverzettelijk. 

Binnen het centrum liggen verschillende zones met 
ieder hun eigen karakter. De kunst is om samenhang 
te krijgen met het totale lint en tussen de diverse 
zones, maar ook de zones voldoende verschillend te 
laten zijn. Belangrijk is het creëren van rust – in de 
eerste plaats door overbodige elementen (borden, 
aanduidingen, palen, etc.) te verwijderen.  

Musselkanaal kiest ervoor om zwart te combineren 
met kleur. Zwart als basis symboliseert de kracht 
en ambachtelijkheid die zijn oorsprong vindt 
in de historie van Musselkanaal waar noeste 
veenarbeiders zware lichamelijke arbeid verrichtten 
met een gezonde dosis onverzettelijkheid en 
trots. Tegen de verdrukking in. De kleur zwart als 
statement dus. Ook esthetisch is zwart de juiste 
keuze. Kleuren komen tot leven naast zwart. 
Bloemen en planten ogen krachtig, de kleuren 
van ondernemers komen beter uit. Dit contrast 
symboliseert ook de Musselkanaalster vernieuwing 
(kleur) die wordt gestut op een solide basis (zwart).

In de toekomst kan het zwart terugkomen in de 
basiselementen in de openbare ruimte van het 
centrumgebied (primair van de IJzeren Klap tot en 

met de Technicumstraat, en Spoordok tot Willem 
Diemerplein). Denk hierbij aan bruggen, hekken, 
lantaarnpalen, straatmeubilair, fietsenrekken en 
vlaggenmasten.

Om de positionering van het centrum van 
Musselkanaal te ondersteunen en de herkenbaarheid 
te vergroten bij bezoekers en bewoners kan ervoor 
gekozen worden om de zwarte/kleur historische 
elementen ook te laten zien op strategische punten 
in het dorp (bv. entreepunten). 

Het beter benutten van het water is eveneens 
één van de onderscheidende mogelijkheden van 
Musselkanaal. Meer boten en aanlegsteigers in het 
kanaal zullen bijdragen aan een betere relatie tussen 
het water en het centrum. Ook kunstelementen 
kunnen mogelijk hieraan bijdragen. 

‘het verleden als inspiratie voor de toekomst’
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Voorbeeld van aankleding van de openbare ruimte

Impressie nieuwbouw aan de Havenkade



15. Uitvoering "Aan de slag!" 
De integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal 
geeft een beeld van sterk betrokken ondernemers 
en bewoners die de zaken oppakken. Binnen 
de integrale gebiedsontwikkeling zijn meerdere 
werkgroepen actief bezig met onder andere de 
presentatie en profilering van het ondernemerschap, 
de onderlinge samenwerkingsmogelijkheden en 
de aankleding van de openbare ruimte. Hiermee 
dient verder te worden gegaan zodat in het laatste 
jaar van de integrale gebiedsontwikkeling reeds 
meerdere zaken kunnen worden opgepakt. Daarna 
is Musselkanaal nog niet klaar. Ook voor de langere 
termijn moet verder gewerkt worden aan het 
behoud en de versterking van de leefbaarheid van 
het centrum waarbij deze visie als basis kan dienen 
voor toekomstige keuzes.

Opgaves korte termijn
Binnen de opgave en de gereserveerde middelen 
van de gebiedsontwikkeling kunnen in 2020 nog 
diverse zaken worden opgepakt. Het gaat bij de 
aanpak van locaties in het centrum om:
• De realisatie van woningen aan de Marktstraat 

66-68 (start bouw);
• De planvorming en realisatie van de openbare 

ruimte ter hoogte van Lidl – Poiesz;
• De planvorming voor de locatie Eilert 

Lubbertsplein.
• De planvorming en herbouw brandlocatie 

(Rolfes)

Een nieuwe functionele invulling van de voormalige 
brandlocatie (Rolfes) is van groot belang om tot 
een stevig kernwinkelgebied te kunnen komen. 
In 2020 moeten de plannen voor de brandlocatie 
worden uitgewerkt en zal gestart worden met de 
nieuwbouw. De ontwikkeling en herbouwopgave  
ligt primair bij de private partijen. De gemeente 
heeft hierin een rand voorwaardelijke rol. Het 
gaat dan met name om de herinrichting van 
de omliggende openbare ruimte. Voor deze 
noodzakelijke herinrichtingsoperatie zijn inmiddels 
financiële middelen beschikbaar gesteld en is een 
aanvullende provinciale bijdrage verkregen. 

De brede fysieke aanpak van de openbare 
ruimte zoals ingezet binnen de integrale 
gebiedsontwikkeling Musselkanaal kan ook in 
2020 verder worden opgepakt. Het gaat binnen de 
bestaande middelen dan om:
• Verbeteringen in de openbare ruimte:
• Straatmeubilair, bruggen en verlichting opnieuw 

in zwart verven;
 ᴑ Aanvullend straatmeubilair plaatsen – 

bloempotten op grond en aan lantaarnpalen;
 ᴑ Groen in perken vervangen;
 ᴑ Stekkerdozen in lantaarnpalen;
 ᴑ Vervangen lantaarnpalen en banieren;

• Nieuwe bewegwijzering/borden/vlaggen bij 
begin/einde van winkelcentrum;  

• Overbodige elementen in kernwinkelgebied in 
beeld brengen en verwijderen.

Opgaves lange termijn
Voor de jaren 2021 en verder zijn op het gebied van 
vastgoed, openbare ruime, ondernemerschap en 
marketing nog meerdere plannen in voorbereiding. 
Deze plannen vragen allen om een heldere 
verbinding met andere beleidsvelden zoals verkeer/
wonen en herinrichting openbare ruimte. 

De plannen voor de langere termijn ideeën die zijn 
voortgekomen worden meegenomen in bredere 
strategische keuzes met andere beleidsvelden. 
De haalbaarheid van de plannen zal zeker ook 
afhankelijk zijn van wel of niet beschikbaar zijnde 
financiële middelen. Over de realisatie van deze 
plannen vindt afzonderlijke besluitvorming plaats. 
Het gaat hierbij onder andere om de volgende 
plannen:
• Herinrichting Eilert Lubbertsplein;
• Aanpak verkeersstructuur;
• Uitwerking ideevorming voor Spoordok;
• Het realiseren van aanlegsteigers in het kanaal;
• Sanering leegstaande en leegkomende panden 

buiten het centrumwinkelgebied.
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Bijlage I Verklarende woordenlijst
Dagelijkse artikelen Levensmiddelen (food) en artikelen voor de persoonlijke verzorging

Niet-dagelijkse artikelen Alle artikelen die niet onder dagelijks vallen(o.a. kleding, elektronica, huishoudelijke artikelen, DHZ-artikelen, bruin- en wit-
goed, wonen, vrije tijdsartikelen)

Food Voedings- en genotmiddelen

Frequent benodigd non-food Huishoudelijke artikelen, drogist, parfumerie

Modisch recreatief Kleding, schoenen, lederwaren

Overig recreatief Warenhuis, juwelier, optiek, hobby, media, sport, antiek

Doelgericht non-food Doe-het-zelf, wonen, bruin- en witgoed, plant & dier, auto & fiets

Overige detailhandel 2e hands artikelen, audicien, erotiek

Koopkrachtbinding De mate waarin inwoners uit een bepaald gebied (kern of gemeente) hun bestedingen in dat betreffende gebied doen

Koopkrachtafvloeiing De mate waarin inwoners uit een bepaald gebied hun bestedingen buiten dat gebied doen 

Koopkrachttoevloeiing De mate waarin bestedingen in het betreffende gebied afkomstig zijn van inwoners van buiten dat gebied

Wvo=winkelvloeroppervlak Winkelvloeroppervlak dat voor de consument toegankelijk is (dus exclusief kantoren, magazijn ed.)

Koopstromen Koopkrachtbewegingen tussen kernen, gemeenten of winkelgebieden door binding, afvloeiing en toevloeiing van koopkracht

Vloerproductiviteit Gemiddelde detailhandelsomzet per vierkante meter winkelvloeroppervlak
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Bijlage III Trends en ontwikkelingen in de detailhandel 
Op landelijk niveau spelen trends die ook op regio-
naal of lokaal niveau zichtbaar zijn. De belangrijkste 
trends geven we hier weer.

Diversiteit bezoekmotieven
De dynamiek in de detailhandel is groot. Vraag en 
aanbod zijn sterk in ontwikkeling. Ontgroening en 
vergrijzing veranderen de samenstelling van de 
bevolking. Door de veranderende economische 
bestedingsmogelijkheden per doelgroep en de toe-
nemende mobiliteit en vrije tijd worden steeds ho-
gere eisen gesteld aan het aanbod. Ontwikkelingen 
in communicatie, informatica en logistiek maken 
nieuwe formules en afzetkanalen mogelijk (fac-
tory outlet, e-commerce). Naast schaalvergroting 
(fusies, grotere units, filialisering en ruimere ope-
ningstijden) vindt verdere specialisatie plaats naar 
doelgroepen en producten. Formules volgen elkaar 
steeds sneller op, het trekkersbeeld in centra wij-
zigt en nieuwe buitenlandse formules komen op de 
markt. Ook vervallen de grenzen tussen detailhan-
del, horeca en andere aanbieders. Nieuwe integrale 
vormen van vrijetijdsbesteding (leisure) ontstaan. 

Deze nieuwe vorm van tijdsbesteding is het sterkst 
waarneembaar in de winkelcentra van grote steden. 
Ook winkelcentra van kleinere kernen, die meer bie-
den dan de dagelijkse voorzieningen, kunnen van 
deze trend profiteren. De mate waarin een centrum 
als gezellig wordt ervaren, een goede samenstelling 
van het winkelaanbod, branchering, aanwezigheid 
van horeca en een gunstige verkeerssituatie (be-

reikbaarheid, parkeren en veiligheid) zijn daarvoor 
belangrijke voorwaarden. 

Thuiswinkelen
De opkomst van het gebruik van internet voor het 
doen van aankopen is de afgelopen jaren sterk blij-
ven stijgen. In 2007 bedroegen de bestedingen on-
geveer 5 miljard, in 2013 ruim 10 miljard euro. De 
groei is de afgelopen jaren derhalve steeds sneller 
gegaan. 

Bij het online shoppen wordt onderscheid gemaakt 
in producten en diensten (o.a. tickets, reizen). Voor 
de retail zijn vooral de onlineproducten van belang. 
Deze laten een veel sterkere groei zien dan de dien-
sten. De omzet van de Nederlandse e-commerce-
markt is in 2018 weer toegenomen ten opzichte van 
2017. In 2018 hebben de Nederlandse consumen-
ten online € 23,7 miljard uitgegeven aan producten 
en diensten, een geschatte groei van 10% ten op-
zichte van het jaar ervoor. Het online aandeel aan 
bestedingen zit inmiddels op de totale markt op 
26%.

Behalve de branches mode en speelgoed laat ook 
de food sector – hoewel in absolute zin nog klein 
- sterke groeipercentages zien. De bezorgservices 
en maaltijdboxen spelen hierin een grote rol. De 
Onlineverkoop van boodschappen is in april 2019 
momenteel goed voor 3,4 procent van de tota-
le supermarktomzet. Vergeleken met een meting 
van een half jaar eerder steeg de omzet met 0,5% 
(bron: Supermarkt en Ruimte). Volgens Supermarkt 

& Ruimte bedraagt de online supermarktomzet nu 
iets meer dan €1,2 miljard. Van alle ondervraagde 
consumenten geeft momenteel 18 procent aan wel 
eens online boodschappen te doen. Het gaat hierbij 
om producten die verkrijgbaar zijn in fysieke super-
markten. Het aantal consumenten dat in de toe-
komst online boodschappen gaat bestellen, groeit 
volgens Supermarkt & Ruimte niet bijster hard. Zei 
24 procent van de ondervraagden in 2018 dit te 
gaan doen, inmiddels is dat 25 procent.

De ‘social media’ vervullen een steeds belangrijker 
rol in het leven van een consument. De smartphone 
is onontbeerlijk geworden. Potentiële consumenten 
kunnen op elke gewenste plek altijd van de meeste 
actuele aanbiedingen op de hoogte gehouden wor-
den en kunnen daar vervolgens ook naar handelen. 
De social media worden volledig geïntegreerd in de 
online proposities. Zij dichten de kloof tussen het 
online en offline aanbod. Winkels maken inmid-
dels veel gebruik van de technische mogelijkheden; 
apps bieden vele kansen. 

Hoewel de komst van het internet aanvankelijk 
heeft geleid tot het deels verdwijnen van bepaal-
de soorten winkels (fotozaken, reisbureaus), zien 
we nu ook een omgekeerde trend ontstaan. Enkele 
online-aanbieders kiezen ervoor om ook met een 
fysieke winkel in de stad aanwezig te zijn. Coolblue 
is hier een goed voorbeeld van. Voor een kern als 
Musselkanaal zal het thuiswinkelen echter inhou-
den dat er meer winkels gaan verdwijnen dan dat 
er bij gaan komen.
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Schaalvergroting 
Voor kleinschalige winkelcentra is het steeds moei-
lijker om aan de toenemende eisen van de con-
sument te voldoen. Er vindt een schaalvergroting 
plaats in de voorzieningenstructuur. De consument 
verwacht een completer assortiment, of het nu gaat 
om levensmiddelen, mode of meubelen. De nood-
zakelijk benodigde massa (=aantal m² wvo) voor 
een winkelgebied neemt toe. Ook op het niveau 
van de winkel vindt dit proces plaats. Op het niveau 
van supermarkten zien we zowel nieuwe kleinscha-
lige formules in trafficgebieden opkomen als ook de 
groei in oppervlakte van de discount supermarkten. 
Met name de discount supermarkten zijn zich in 
snel tempo aan het doorontwikkelen met verspro-
ducten / bake-off en niet-dagelijkse goederen. In 
Musselkanaal zien we deze trend bijvoorbeeld bij 
de Lidl-supermarkt.

Branchevervaging en blurring
Sterk samenhangend met de schaalvergroting is de 
trend van de branchevervaging. Een ieder kent de 
voorbeelden in zijn eigen omgeving; bouwmarkten 
verkopen ook planten, tuincentra verkopen ook 
huishoudelijke artikelen, supermarkten verkopen 
ook mediaproducten. Hier is sprake van een onom-
keerbaar proces. Ook tussen sectoren treedt ver-
vaging op, horecaconcepten met detailhandelsver-
kopen en omgekeerd komen steeds meer in beeld 
(‘blurring’). Meerdere disciplines worden onder 
een dak aangeboden, zoals retail, horeca, cultuur 
en vermaak. Een al langer bestaand voorbeeld is 
de bakker met lunchroom, maar ook in het kader 

van de behoefte aan beleving (zie verderop) komen 
steeds meer nieuwe concepten in beeld. Een goed 
voorbeeld in Musselkanaal hiervan is Willems Ver-
smarkt met volledige dagmaaltijden en maaltijdbe-
zorging. Supermarkten gaan zich ook steeds meer 
richten op ter plekke bereide maaltijden die soms 
ook ter plekke genuttigd kunnen worden.

Identiteit en authenticiteit
De laatste jaren zijn identiteit en authenticiteit be-
langrijke thema’s in het ruimtelijk beleid, en een 
middel om een gebied onderscheidend vermogen 
te geven. Hierdoor kan een stad, wijk of regio op de 
kaart en in de markt geplaatst worden. De consu-
ment is door de toegenomen mobiliteit en behoef-
te aan andere vormen van tijdsbesteding bereid om 
langere afstanden af te leggen naar aantrekkelijke 
winkelcentra. Het onderscheid tussen het doen 
van boodschappen – efficiënt aankopen doen – en 
shoppen is steeds duidelijker geworden. Wanneer 
de consument ervoor kiest om te gaan shoppen, 
zijn de omgeving, sfeer en ambiance heel belang-
rijk. De ‘beleving’ van een winkelgebied wordt be-
paald door diverse elementen. Het gaat dan onder 
andere om de servicegraad, de parkeergelegen-
heid, de inrichting van de openbare ruimte, de aan-
wezigheid van evenementen, de kwaliteit van de 
(dag)horeca, technologische snufjes zoals gratis wifi 
en apps met aanbiedingen. Dit alles draagt sterk bij 
aan het realiseren van een eigen identiteit van een 
kern. Overigens is sfeer en gezelligheid in een cen-
trum ook bepalend voor het doen van de dagelijkse 
boodschappen van een consument.

Wegvallen van het middensegment
Juist het afgelopen jaar hebben we gezien dat de 
afhankelijkheid van een keten of franchiseformu-
le risico’s met zich meebrengt. Diverse bedrijven 
hebben te kampen gekregen met een faillissement. 
Met name het middensegment heeft hier hinder 
van ondervonden. De profilering is niet altijd meer 
de juiste, waardoor de bedrijfseconomische situa-
tie voor meerdere ketens nijpender is geworden. Bij 
een onvoldoende onderscheidend eigen gezicht zijn 
reeds diverse formules omgevallen. De omgevallen 
formules beperken zich niet alleen tot middelgro-
te spelers, maar ook de grote formules met weinig 
eigen profilering hebben het erg lastig. Bekende 
voorbeelden die moeilijke tijden doormaken zijn 
onder meer Hema en Blokker, maar zij hebben het 
tij (voorlopig) nog kunnen keren. Voor onder meer 
V&D is dit helaas niet gelukt.

Opvolgingsproblematiek
De komende jaren bereiken veel ondernemers de 
pensioengerechtigde leeftijd. Veel zelfstandige 
ondernemers hebben de laatste jaren echter pro-
blemen met de opvolging van hun bedrijf. Het au-
tomatisme van ‘overdracht van vader op zoon’ ver-
dwijnt. Dat betekent uiteindelijk dat veel winkels 
leeg komen te staan of van gedaante veranderen. 
Zowel in grote als kleine kernen speelt dit, maar de 
effecten zijn niet overal gelijk. In grotere plaatsen 
komt wellicht een filiaalbedrijf in het pand, mede 
afhankelijk van de locatie van de winkel. In kleinere 
kernen met een beperkt draagvlak ontstaat vaker 
leegstand. De ondernemer heeft door de vaak lage 
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vaste lasten het nog lang kunnen volhouden, maar 
voor een nieuwe start na overname is de exploitatie 
niet meer rendabel te maken. Behalve leegstand in 
een dorp geeft dit voor de ondernemer nog meer 
problemen, aangezien het pand vaak ook dienst 
deed als pensioenvoorziening. Omdat er in de noor-
delijke provincies relatief veel kleine dorpen zijn, 
speelt deze problematiek hier sterker dan elders in 
het land. Een voorbeeld van een leegkomend pand 
betreft Wind Woninginrichting. 

Financiering en huurniveau
Bij gewenste investeringen in een onderneming - 
of het nu gaat om de start van een onderneming, 
een vergroting, of een interieuraanpassing - lopen 
ondernemers vaak aan tegen een financieringspro-
bleem. Banken blijken veelal niet, of alleen tegen 
zeer forse tarieven, bereid tot financiering. Ook bij 
beleggers staat het noorden van het land niet boven 
aan het lijstje om te gaan investeren. Alternatieve 
vormen van financiering komen steeds meer in 
beeld. Crowdfunding en kredietunies bieden nieu-
we financieringskansen voor ondernemers. Maar 
niet alleen de financiering roept problemen op; ook 
de huurprijzen geven vaak aanleiding tot discus-
sies. De afgelopen jaren zijn op diverse locaties de 
huurniveaus gedaald, maar niet in alle gevallen is 
het huurprijsniveau aangepast aan de huidige wer-
kelijkheid. Bovendien blijkt bij onderhandelingen 
over de huurprijs dat vastgoedpartijen vaak te wei-
nig flexibel zijn om tot een acceptabele constructie 
voor de huur te komen.
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Bijlage IV Leden begeleidingscommissie
Begeleidingscommissie

Michaël Rolfes   (Ondernemersvereniging Musselkanaal)

Ren Dummer   (Ondernemersvereniging Musselkanaal)

Dirk Kloen  (Ondernemersvereniging Musselkanaal)

Harry Machiel  (Ondernemersvereniging Musselkanaal)

Hans Stuive   (Ondernemersvereniging Musselkanaal) 

Ben Schomaker  (Dorpsbelangen Musselkanaal)

Paul Benus  (Dorpsbelangen Musselkanaal)

John van der Laan  (Gemeente Stadskanaal) 

Rob Grössl   (Gemeente Stadskanaal)

Anton Bardie  (Programmamanager Integrale Gebiedsontwikkeling)
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