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VI. DE RECREATIE EN HET VREEMDELINGENVERKEER

Algemeen.

De v/erkgroep Recreatie en Vreemdelingenverkeer is van mening dat Gieten met
name door zijn ligging in staat is om het toerisme verder te doen ontwikkelen.
AIs plus-fàctoren ziet men hierbij:
a. de ligging aan een verkeersknooppunt met autowegen in dÍverse richtingen;
b. de aanleg van nieuwe autosnelwegen waardoor de bereikbaarheid nog zal verbe-

teren, terwijl door de verkeersomlegging het doqp Gieten rustiger zal worden;
c. de gunstige situatie van Gieten t. o.v, de zich ontwikkelende industrie-centra in

Oost-Groningen en tevens t" o,v. Noord-Duitsland en Scandinavië;
d. de bekendheid welke Gieten geniet door zijn ligging op de Hondsrug, halfireg

Groningen-Emmen, door de aanwezigheid van een bekend hotel en van het zwem-
bad trZwanemeerrr"

Als min-factor heeft men de beperkte accomodatie genoemd (50 à 60 bedden in ho-
tels/pensions, geen zomerhuisjès en geen gemeubiÈerde kamers). De groep ziet
de plus-factoren van overwegende aard en heeft zich verder afgevraagd;
a. welk soort recreatie men in Gieten beoogt;
b, de mogelijliàeden in cieten (inventarisatie);
c. oÍ en hoe men zich eventueei doelbewust in een bepaalde richting denkt te ont-

plooien ende e/entuele realisatie hiervan"
AJs uitgangspunt voor het gesprek heeft gediend de uitspraak in het ontwikkelings-
plan van het Noorden des lands 1960-1980 ten àànzíen van de recreatie. Hierin wordt
Gieten al aangeduid als primair centrum van dag-, weekend- en vacantierecreatie,
hetgeen als een bewijs kan worden gezíer dat deze niet voor industriële ontwikkeling
aangegeven plaats in principe geschikt geacht wordt zich in recreatieve richting te
ontwikkelen"

De groep Recreatie en Vreemdelingenverkeer is de mening toegedaan dat men in
ieder geval uitwassen ten aanzien van het toerisme zal d.ienen te voorkomen en men
het in belangrijke mate zal dienen te zoeken in de richting van de vacantierecreatie
van enigermate op rust ingestelde gasten. Het dorp Gieten zàL zi:n aantreldrelijk
Karalrter voor deze groep moeten zien te behouden,
_ De houding der bevolking ten aanzien van het bezoek van vreemdelingen is bli;kens

de- ervaringen van het aaw ezíge hotelbedrijf gunstig, zodat men in dit opzicht geen
belemmeringen aanwezig acht.
Anders is het gesteld mèt de eigen bevolking om te komen tot het scheppen van acco-
modatie voor de ontvangst van vreemdelingá. Men staat hier op verschillende gron-
den_sceptisch tegenover, waarop hierna wordt teruggekomen.
. Met betrekking tot de gewenste recreatie en de dáárvoor benodigde accomodatie
rs hreromtrent in de werkgroep Recreatie en Vreemdelingenverkeer het volgende
naar voren gebracht" Men is in de eerste plaats van mening dat het aanbeveling ver-
qignt om de te scheppen accomodatie zoveèl mogelijk te concentreren in het dorp
Gieten en zijn directè omgeving en de verdere omgóving a-lleen als recreatiegebied
rn de vorm van aanwezig natuurschoon (bos, vemen) te beschouwen. Dit laatste
brengt met zich mede de behoefte aan een gemakkelijk contact via bewegwijzering
e" d. tussen de dorpskern en de recreatiegóbieden (zie hierna).

Als recreatiegebied in deze gemeente onderscheidt men een 3-tal complexen:
1. Het Zwanemeer, met wandefbos ten noorden van het dorp Gieten;
2. De staatsbossen met het Sekmeer;
3. Het Bonnerveld.
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Accomodatie.

Voornamelijk ten behoeve van de vacantierecreatie zÍjn de volgende accomodatie-
vormen van belang en aan de orde gesteld in de werkgroep Recreatie en Vreemdelingen-
verkeer"
a" Hotels, café-restaurant en eventueel motel" Uitbreiding van de accomodatie in deze

richting vindt de groep wel verantwoord, doch ziet men als moeilijk realiseerbaar,
daar in deze natuurschoonrijke gebieden het bezoek een veel te kortstondig karak-
ter draagt om nieuwbouw rendabel te doen zijn, Dit laatste is een algemeen ver-
schijnsel voor hotelLrouw in gebieden buiten de grote stedelijke centra, ivaarop hier
niet verder zal worden ingegaan.
Een goede verkeersligging zal het bezoek buiten de vacantieperiode kunnen bevorde-
ren. In dit verba.nd kwam in de gr:oep de gedachte naar voren de mogelijkheid te
scheppen om een hotel of motel te creëren drrect bij de nieuwe rijksweg.
Het bezoek aan plaatselijk aanwezíge café-restaurantbedrijven zal bevorderd kun-
nen worden indien zoals in het buitenland ook reeds het geval is de vacantiegasten
logeren bij'particuliere adressen en één of meer maaltijden per dag in de aanwe-
zige restaurants nuttigen" Een plaatselijk restauranthouder ziet hierin wel moge-
Iijkheden"

b" Pensions, gemeubileerde kamers. De beschikbare accomodatie is minimaal" In
verband met de hierboven aangeduide sceptische houding van particulieren om acco-
modatie te scheppen voor pensiongasten en het verhuren van gemeubileerde kamers
is er in overleg met het gemeentebestuur door de groep Middenstand en de groep
Recreatie een avond georganiseerd speciaal ten behoeve van de leden der vrouwen-
organisaties en de Handelsvereniging in Gieten,
Op deze avond is door enkele vertegenwoordigers van V" V, V" en middenstand uit
Roden een uÍteenzetting gegeven hoe men aldaar het toerisme tot ontplooiihg heeft
gebracht, met name door accomodatie bij particulieren te creëren" Omtrent de
vruchten welke dit bezoek voor deze gemeente in N"W. Drenthe in het bijzonder
ook voor de middenstand afwetpt zijn ter informatie op deze bijeenkomst de nodi.ge
inlichtingen verstrel<t,
De pogingen om in Gieten een situatie te scheppen dat particulieren bereid zouden
zijn kamers te ver:huren of pensiongasten op te nemen heeft ondanks de behoorlijke
opkomst op deze avond niet op korte termijn tot resultaten geleid. Indien op den
duur hiertoe geen bereidheid aanwezig zal zijn, heeft uiteraard het voeren van pïo-
paganda voor het aantrekken van deze gasten ook weinig zin. hrdien er na aanhou-
dende benadering van de zijde derV.V.V" daarentegen-slechts enkelen zijn, die
hiertoe - misschien zelfs schoorvoetend zullen overgaan, dan is het zeker verant-
woord hieraan door te werken 1)" Een tussen-oplossing van alleen logeeradressen
met zoals eerder aangeduid maaltijden in een restaurarft, za\ eventueel ook aange-
pakt kunnen worden" met name door het belanghebbende restaurant,

c" ZomerhuisjeË" bungalowcentrum. De hierboven reeds aangeduide geringe moge-
Iijkheden in andere ri.chting brengen mede dat meer uitvoerig op deze vorm van
recreatie ingegaan moet worden" Alvorens een standpr.urt hierover te bepalen heeft
een persoonlijk bezoek van de groep Recreatie en Vreemdelingenverkeer plaats
gehad aan diverse terreinen en plaatsen in de gemeente, die hiervoor in aanmer-
king komen.
Na een uÍtvoerige gedachtenwisseling is men tot de conclusie gekomen dat voor dit
doel het gebied bij het Sekmeer om verschillende redenen het meest geschikt wordt
geacht, zowel voor individuele bouw als voor de bouw van een centraa^I gebouw met
huisjes.
Wel is sanering - o, a, aÍbreken van een aantal huisjes - nodig; overigens biedt

1) Het is prettig dat inmiddels tijdig vóór het seizoen 1962 meerdere personen zich
bereid hebben verklaard om gasten op te nemen"
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dit terrein door de aanwezigheid van zandgaten en plassen een prachtige gelegen-
heid voor ontspanning" terwijl het naastgelegen staatsbos een uitstekend uitloop-
gebied vormt,
Om een verantwoorde bouw op practische wijze mogelijk te doen zijn is de ge-
dachte naar voren gekomen om eventuele gegadigden t.z,t" de gelegenheid te
geven om een keuze te doen uit een aantal goedgekeurde bouwplannen van duurde-
re en goedkopere bouw.
Naar aanleiding van de suggestie het gebied Sekmeer, dat zich niet leent voor
een te Íntensieve bebouwing, met een aanliggend stuk te vergroten kan worden
opgemerkt dat in het door de gemeenteraad vastgestelde uitbreidingsplan in hoofd-
zaak. de betreffende gronden a1s recreatiegebied, nader te detailieren. zijn opge-
nomen, De toegang tot dit terrein zal djenen te komen ten westen van het pand
Jonker.
Als een aantrekkelijk gebied qua natuurschoon wordt gezien het Bonnerveld, hoe-
viel door zijn ligging minder geêi.gend dan het Se.kmeer. Het Zwanemeer vindt
men minder geschikt gelet op de beperkte ruimte en het geringe bosareaal aldaar
beschikbaar" In dit gebied is reeds behoefte aan toezicht om natuurschennis en
stroperjj te voorkomen en tevens aan enige ïegeling van het bezoek van brom-
fietsen en het parkeren van autors.
Campi4g. Daar het kampeerterrein bij het Zwanemeer Ín het seizoen overbezet
is, heeft men zich in de groep afgevraagd of het oude sportterrein speciaal voor
het onderbrengen van z. g" transito-kampeerders íhoogstens 2 nachten) geen
tijdelijke noodoplossing zou kunnen bieden, zulks mede in verband met de aldaaÍ
aarrMezige toiletaccomodatie. Het onderbrengen van deze voorbijtrekkende toe'
risten, waarvoor op korte termijn een oplossing nodig voor:komt zou t. z"t, kunnen
geschieden op een bepaald terrein van een par..ticulier in het Boddeveld" Als ge-
schikte plaats voor dit doel wordt tevens gezien de riÍksweg in de buurt van de
rotonde, liefst zichtbaar vanaf deze rijksweg"
Kampeerboerderii. Ofschoon er reed.s één kampeerboerderij is, is men van me-
ning dat er nog behoefte aan een goede kampeerboerderij bestaat.

Activiteiten !" b, v" het toerjÊlenbezoek"
Ontspanning" Men Ís van mening dat op dit gebied er zowel voor het vacantie-
bezoek als vooï de dagrecreatie mogelijkheden dienen te komen, een en ander
IÍeÍst niet in een te leiendige sfeer;
a, Paardensport, Een oefenhoek zou voor dit doel op het nieuwe sportterrein

lctrnnen worden afgezonder:d; van gemeentewege is er echter reeds het voorne-
men om een oefenhoek - tevens voor andere doeleinden geschikt - te reali-
seren door uitbreiding van de ijsbaan. In het huren van paarden door zomer-
gasten ziet men thans nog geen mogelijkheden

b' Viswater. Als voor dit doei geschikte punten zijn genoemd: "De Hunze", Boek-
weitenveen, Braamsplas en Schaapwas, beide laatsten gelegen in de gemeente
Anlo.

c. PlaAtselijke vereniginpen, Het organiseren van avonden door verenigingen
zoals muziekavonden e" d. op enkele avonden in de zomer zal mede voor de
eigen bevolking zeker in een behoefte voorzien
Men ziet dit als taa-k voor de V, V, V, ., middenstand en de betreffende vereni-
gingen, eventueel met medewerking van het gemeentebestuur"

d" Riiwielen, De werkgroep RecreatiJen VreeÀdelingenverkeer is van oordeel
dat voor de toeristen het huren van rijwielen mogelijk gemaakt moet worden"

e. Muziekko.epel. In de Algemene Werkgioep wordt behoefte gevoeld aal een
verplaatsbare muziekkoepel.

qei{gSgUZgLlAC-9"-d" In hetàorp is de bewegwi jzering redeliik in orde. WeI vindt
men het een manco dat de relatie tussen hetlentrum:dSlp en de rec reatiegebieden

2.
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in de omgeving (Staatsbossen, Zwanemeer, Bonnerveld) niet met behulp van weg-
wijzers is aangegeven" Thans wordt de grote weg vrijwel als enige verbinding
beschouwd, terwijl door een goede bewegwijzering op een aantrekkelijke binnen-
route zou kunnen worden geattendeerd. Ir de staatsbossen is aan de behoefte van
wegwÍjzers inmiddels voorzien.
Een V" V. V" wandelkaart, die volgens de werkgroep R€creatie en Vreemdelingen-
verkeer duidelijk in een behoefte zaI voorzien is eveneens onderwerp van bespre-
kilg geweest,
Behalve de aanduiding van markante punten vindt men het van belang dat hierop
aangegeven wordt:
a. de rvandelwegen tussen het dorp Gieten en de staatsbossen en eventueel andere

recreatiegebieden;
b. aantreH<elÍjke zandweggetjes in de weiden rond Gieten;
c" wandeltochten en -routes"
Verder komt het wenselijk voor op d.eze kaart door een stippellijn de doodlopende
wegen te.verbinden, die blijkens de praktijk a.h"w. wandelend aan elkaar zijn te
koppelen.

3, Propaganda en voorlichting. Voor de plaatselijke V,V"V. ziet mer- naast het leg-
gen van contacten met mogelijke pensionhouders e. d. een taak weggelegd op het
gebied van propaganda en voorlichting, zoals het uitgeven val genoemde wandel-
kaart, informatie over vacantieadressen en tochten in de omgeving, bekendheid
geven aÍrn de staatsbossen, Een groot werlderrein ligt hier uiteraard braak, het-
geen een intensieve inzet vraag!" waarbij ook de steun van de bevolking aan het
V" V. V. -werk niet kan worden ontherd.

Slotopme rkingen"

De natuurschoonrijke omgeving en de bekendheid welke dit dorp reeds geniet geeft
Gieten de gelegenheid het vreemdelingenverkeer verder te ontplooien; daarbíj zal
aanpàssing aan het karakÍer van het dorp nodig zijn. De huidige beperkte accomoda-
tÍe vormt een rem op de ontwikkeling" In het voorgaande zijn in het bijzonder de
verschillende accomodatievormen besproken. Hieruit blijkt dat in de richting van
kampeerders en een centrum voor zomerhuisjes (Sekmeer) voorlopig de meeste pers-
pectieven schuilen; verder eventueel in uitbreiding der hotel- en pensionaccomodatie.
Een geleidelijke ontwikkeling komt om verschillende redenen het meest gewenst voor.

De uitgroei tot primair centrum voor zowel dag-, weekend- en vacantierecreatie,
zoals gesteld in het rapport van het Noorden des lands. zaL rrren voor dit aantrekke-
Iijke woondorp dan ook niet mogen en kunnen forceren" Daarentegen is vooral activi-
teit van personen, die bereid zíjn zich in te zetten voor een gezonde ontplooiihg van
het toerisme in Gieten van veel'belang te noemen.
Gelukkig is op een aantal punten tijdeís de perÍode van het onderzoek reeds het een
en ander aangepak[; veel dient er echter nog te gebeuren,


