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0. aanleiding 

de reden om het bestaande landschapsinpassingsplan (liP) voor de 
stortlocatie Wijster van 2014 te wijzigen is tweeledig. 

enerzijds is inmiddels duidelijk geworden dat attero haar stortlocatie 
vervroegd zal sluiten rond 2033, doordat het bestaande stortaanbod 
van afval landelijk al jaren daalt en ontoereikend zal zijn om de locatie 
langer dan oorspronkelijk gepland (2074) open en exploitabel te houden. 
de reden is dat de afvalbranche, waaronder attero, hard werkt aan de 
totstandkoming van een circulaire economie, waarbij hergebruik en recycling 
van afval de hoogste prioriteit kent en voorop staat, waardoor er minder 
afvalstromen vrijkomen die gestort mogen en moeten worden.  

anderzijds is er de sterke regionale, maatschappelijke en politieke wens om 
de stortlocatie Wijster (in de volksmond ook wel de VaM berg genoemd) 
recreatief te ontwikkelen tot een paradijs voor met name fietsers en ook 
wandelaars. de verschillen in hoogtes en de weidsheid van dit unieke 
landschap, gecombineerd met de vervroegde sluiting van de stortlocatie 
Wijster, vormen hiertoe de directe aanleiding en een welkome combinatie 
van factoren om tot recreatieve herontwikkeling over te gaan. 

na sluiting van de stortlocatie zal de VaMberg worden overgedragen aan 
de provincie drenthe, die de milieukundige nazorg van deze locatie op zich 
zal nemen. de provincie drenthe is mede vanuit dit toekomstige oogpunt 
al nauw betrokken bij de locatie en heeft dan ook het initiatief genomen 
om de recreatieve herontwikkeling van de VaMberg in samenwerking met 
attero te initiëren en uit te voeren. de provincie drenthe en attero werken 
hierbij nauw samen met gemeente Midden-drenthe, het drents landschap, 
fietsers en wieleraars en de directe omgeving.

assendelft, april 2017/mei 2018
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1. beStAANDe SItuAtIe

hekwerk

entree

parkeerterrein

nog geen dubbele 
bovenafdichting

stortplaats in 
exploitatie

Blinkert

Oude Diep

Philipsbos

bestaande wandelpaden op de 
stort, 1,3 km, deels asfalt (4m 
breed), deels schelpenpad

bestaande fietsroute 40 km, 
de Blinkerd

De VAM berg kent twee totaal verschillende gezichten. De oostzijde is 
idyllisch ingericht met kronkelende waterlopen, stapstenen en boomgroepen. 
Daarachter het beekdal van het Oude Diep. De andere zijde wordt 
gedomineerd door de bedrijfsgebouwen en bedrijfsactiviteiten van Attero. 
Het landschap is hier weids en rationeel verkaveld, nog niet zo lang 
geleden was dit alles schrale heide en inmiddels ontgonnen (met compost 
van de VAM) tot landbouwgebied en bedrijventerrein. De oostzijde is 
recreatief interessant, de westzijde niet.

De VAMberg zelf biedt een prachtig weids uitzicht op het Drents 
Landschap. Het informatiepaviljoen de blinkerd  (sinds 2001) op de 
noordflank van de berg nodigt uit om erheen te lopen. Het ligt dan ook 
zo’n 33m hoger dan het maaiveld. De VAMberg tekent zich prachtig af 
op de hoogtekaart van het relatief vlakke Drenthe. Deze hoogte en deze 
hellingen hebben een enorme potentie, die nog slechts ten dele benut 
wordt, mede omdat een groot deel van de berg nog niet toegankelijk is, 
maar ook omdat het recreatief nog niet optimaal ontsloten is. De flanken 
nodigen bijvoorbeeld uit om op te sleeën in de winter en in de zomer 
om te beklimmen. Fietsen is echter slechts (1 keer per jaar)  incidenteel 
toegestaan…

De grootste entree van het recreatiegebied en van de VAMberg ligt 
verscholen in bossen aan een doodlopende weg. De uitstraling van de 
huidige horecavoorziening verdient beter. 
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2. fase1: diverse openbare routes
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VAM CIRCUIT

WIELREN CIRCUIT

MTB ROUTE

WANDELPAD

Immobilisaatlaag met een verbijzondering uitgevoerd in thermoplast. Gefundeerd op bodemas met daaronder puingranulaat 
en een drukverdelend doek.  

Immobilisaatlaag .

bestaande grond

Schelpenpad.

WIELREN CIRCUIT DOORSTEEK

Kasseien.

profielen

1.00
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13landschapsplan fase 1

deels bestaande, deels nieuwe 
wandelpaden op de stort, 
1,4 km, schelpenpad

MTB route, deels op de stort 
deels in Philips bosje, 
3,4 km, op locatie uit te zetten

hekwerk
iets verplaatst

grotere 
afstand tot hek

Blinkert

stortplaats in 
exploitatie

nieuw aan te leggen VAM 
CIRCUIT fase 1,  6,2 km, 
grotendeels op bestaande 
paden, asfalt 4-6m breed met 
verbijzonderingen, 
divers gebruik

2. FASe 1: De PeRIODe 2017 - 2018

Fase 1 is vrij eenvoudig uit te leggen: op het reeds publiek toegankelijke 
deel van de VAMberg aan de noordoostzijde, dat reeds een dubbele 
bovenafdichting heeft, zullen de eerste fietspaden omhoog en naar 
beneden worden aangelegd in 2017 en worden aangesloten op de 
bestaande paden, die onderdeel uit zullen maken van het VAM circuit. Niet 
alleen de flanken van de bergen worden recreatief ontsloten maar ook het 
zogenaamde Philipsbos en de entree bij het VAMkanaal. De aanleg van 
deze fase zal door de provincie Drenthe worden uitgevoerd en gefinancierd 
in overeenstemming met de eigenaar van het terrein: Attero.

VAM CIRCuIt Met LuSSeN
Door een eenduidig vormgegeven circuit (het VAM Circuit) aan te leggen, 
grotendeels ter plekke van bestaande wegen en paden en gekoppeld aan 
de hoofdentree van het gebied komt er een beter herkenbare en meer 
aanleiding biedende recreatieve hoofdroute. Deze hoofdroute is op zich 
interessant voor wielrennen, skaten en Mtb (allen één richting) en wandelen 
(twee richtingen) en koppelt alle andere routes in het gebied aan elkaar.  
Aan deze hoofdroute komen diverse ‘lussen’ voor wielrennen en wandelen 
op de berg en ook het toekomstig Mtb circuit wordt eraan gelinkt. De 
verschillende ‘lussen’ maken diverse circuits de berg op en af mogelijk. 

Het Philipsbos is nu nog ontoegankelijk. De stevige grond en verwilderde 
bosaanplant maken het uitermate geschikt voor Mtb . Zeker als ook de 
flanken van de VAMberg erbij betrokken worden. De routes worden hier 
samen met deskundigen op locatie bepaald en uitgezet. 

VOORbeeLDFuNCtIe
Alle nieuwe wegen, paden, gebouwen en kunstwerken worden gemaakt 
van gerecycled materiaal. Adel verplicht…. Soms is dit zichtbaar zoals 
de ‘recycle pijlen’ van wit thermoplast op het VAM circuit en het nieuwe 
paviljoen van gerecyclede materialen bij het parkeerterrein, soms is het 
onherkenbaar voor de leek zoals de toepassing van bodemas als fundering 
van het VAM circuit en wilerencircuit.
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beplantingsplan fase 1

bloemrijk grasland

grasland, intensief te maaien stroken 
van 20m breed: zicht banen vanaf 
Blinkert naar (denkbeeldige vertes)

te verruigen stroken tbv Mtb

LANDSCHAPPeLIjke INRICHtINg
In de huidige situatie wordt het beeld van de stort bepaald door kort 
gras, dit als gevolg van de begrazing door schapen. De nieuwe inrichting 
zal worden gedomineerd door bloemrijk gras. Dit komt overeen met 
het Landschappelijk Inrichtingsplan dd. maart 2017. Het idee is om de 
beplanting meer te laten verruigen, wat ruimtelijk, ecologisch en recreatief 
waardevoller is. Het heeft bovendien als effect dat de stort zich minder 
scherp zal aftekenen in het landschap. 

binnen deze bloemrijke graslanden stellen we voor om lange banen van 
20m breedte wel intensief te maaien. Deze banen vormen ‘zichtbanen’ die 
zijn gericht op een bijzonder element in de verte. Die overigens niet allen 
ook letterlijk zichtbaar zijn. Vanaf de blinkert wordt duidelijk gemaakt 
waar de grasbanen op gericht zijn, zie ook nevenstaande tekening. De 
banen vormen een planlaag met een geheel eigen logica die het landschap 
aantrekkelijker maakt voor recreatie. 

binnen de verruiging zijn er enkele vakken die nog verder mogen verruigen: 
hier mogen ook struiken en jonge bomen gaan groeien. Het worden 
‘halfdichte’ milieus waar Mtb routes in worden aangelegd. De zuidoosthoek 
krijgt zo verdichte en open vakken die qua schaal aansluiten op het 
bestaande landschap zuidelijk van de stort.
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kiosk, gedateerd + 
verkeerde ligging

fietspad

fietspad

entre
e: VAMWEG

VAM kanaal

stapstenen

onprettige verborgen 
gelegen parkeerplaats

parkeerplaats huidig

uItNODIgeNDe HOOFDeNtRee

De bestaande entree is zoals eerder gezegd niet aantrekkelijk en slecht 
vindbaar. Om de gehele oostzijde van de VAMberg uitnodigend te 
maken en beter herkenbaar als zijnde recreatiegebied, is voorgesteld 
om de entree (nu een met een verkeersbord doodlopende weg) al direct 
aan de openbare weg (de Drijbersweg) te markeren met twee stevige- 
nader vorm te geven-  kolommen naast de entreeweg (de Vamweg). Op 
deze kolommen komt o.a. de naam van het recreatiegebied te staan. De 
parkeerplaats blijft liggen op de huidige plek, maar wordt met name aan 
de kanaalzijde en aan de VAM berg zijde open gemaakt. Zo wordt het 
visueel gekoppeld aan het VAM circuit en aan de routes op de berg.  Het 
terrein zelf wordt op verschillende manieren aantrekkelijker gemaakt dan 
alleen een parkeerterrein. Het idee is dat het een pleintje wordt waar ook 
op geparkeerd kan worden. In die volgorde. Op het pleintje wordt met 
thermoplast de hoogtelijnen van de VAMberg uitgebeeld en worden de 
parkeervakken gemarkeerd met LeD lampen die zich overdag opladen met 
(zon-) licht. grootste wijziging is het verplaatsen van de huidige snackbar 
het blinkertje naar de zuidzijde (uiteinde) van het terrein. Hier is er zicht 
op de VAMberg vanaf het terras rondom een nieuw paviljoen. Hier komen 
de fietsparkeerplekken (met accu opladers)  en de afspuitplek voor Mtb. 
Aan de andere zijde van het pleintje staat een kunstwerk in het kanaal 
en dit alles maakt dat het nu nog afgesloten terrein zich opent naar haar 
omgeving en meer is dan slecht een afgelegen parkeerplek.
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18 Voorstel parkeerplaats

VAM

Kunstobject van 
gerecycled afval

Hoogtelijnen 
VAMberg: thermoplast 

lijnen op het asfalt

zichtrelatie tussen VAM 
circuit en parkeerterrein: 

gras en bomen (geen 
heesters)

markering entreeweg 
bijvoorbeeld met  

kolommen aan 
weerszijden van de 

weg

bomen rondom waar mogelijk 
handhaven, enkele bomen op 
het parkeerterrein toevoegen

Kiosk met terras
op het zuiden

VAM Circuit

wandelpad naar 
VAMberg

Fietsparkeren &
afspuitplaats fietsen

Autoparkeren

VAM Kanaal

Vamweg

Parkeervakken 
aangeduid door middel 

van verlichting

Zicht op de VAMberg en stepping stones

Vernieuwde 
en verplaatste 

kiosk

VAM Circuit

Kunstobject van 
gerecycled afval
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19nachtbeeld en refs. parkeerplaats

Parkeervakken 
aangeduid door 

middel van 
verlichting

Oplichtende letters
 en hoogtelijnen

KunstObjECtEn VAn AFVAl

VErliCHtinG OP dE PArKEErPlAAts En OPliCHtEndE HOOGtElijnEn

VErniEuWdE KiOsK (VAn rECyClE MAtEriAlEn) MEt tErrAs
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3. fase 2: extra routes en DvD
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fase 2 nieuwe wielrenroutes 
op de stort, 1,6 km,  asfalt 
(4m breed)  

parkeren  Zuid

 fase 2 nieuwe wandelpaden 
op de stort en DVD
1,1 km, schelpenpad

fase 2 MTB route, deels op de 
stort deels op DVD
1,4 km, op locatie uit te zetten

23landschapsplan fase 2

verplaatste Blinkert

DVD 

3. FASe 2: De PeRIODe 2017 - 2021

Om de VAMberg na de eerste fase van het aanleggen van fietspaden in 
de noordoosthoek verder recreatief te ontwikkelen, is er het idee en de 
behoefte ontstaan om het bedrijvengedeelte van Attero (afvalverbrander, 
opslag, compostering, waterzuivering, gasopwerkingsinstallaties, etc.) 
en de huidige stortlocatie af te schermen van het verder te ontwikkelen 
recreatieve landschapsdeel aan de oostzijde naar het Oude Diep en het 
Philipsbos toe.

Op deze plek (5C) is nu nog vergund en bestemd om tot een hoogte van 
63 m boven n.a.p. afvalstoffen te storten. Door het teruglopend aanbod 
van stortafval zal Attero de stortcapaciteit op deze locatie eraf halen en 
ten dele verplaatsen, verminderen en terug laten komen ten zuiden van de 
huidige stortactiviteiten (compartiment 2 of 4?). De overige stortcapaciteit 
legt Attero ‘op de plank’ voor mogelijk andere stortlocaties van Attero zelf.

Om de afscheiding tussen het bedrijvengedeelte en het recreatieve 
landschapsdeel te markeren is een glooiende heuvel ontworpen, die beide 
werelden van industrie en landschap scheidt: het Dak van Drenthe.

Het Dak van Drenthe is een glooiende heuvel aan de landschapskant, die 
vanuit recreatief oogpunt het bedrijventerrein, de huidige stortlocatie en 
bufferopslag van brandbaar afval op een natuurlijke wijze uit het zicht 
neemt. Het Dak van Drenthe zal ook gebruikt en ingericht worden om op 
te fietsen, te wandelen, te sporten en te spelen. Bovenop kan het weidse 
uitzicht over het landschap worden ervaren en biedt het de mogelijkheid 
tot het houden van evenementen op het hoogste punt van Drenthe 63 meter 
boven N.A.P. , zoals het houden van het Wk-wielrennen in 2021 waarvoor 
de provincie Drenthe in de race is.

Het Dak van Drenthe is als onderdeel van dit landschapsinpassingsplan 
opgenomen en is daarmee een onderdeel uit de voorschriften van de 
vigerende milieuvergunning. Het Dak van Drenthe is als een IbC-werk in het 
kader van het besluit bodemkwaliteit aangemerkt en wordt opgebouwd 
met onder andere bodemassen en hergebruiksgrond. In 2021 is het werk 
gereed en zal dan in zijn geheel met de oostzijde van de stortplaats in een 
dubbele bovenafdichting worden gelegd, waardoor verdere recreatieve 
landschapsontwikkeling volop mogelijk is.

0     50   100                 250                                 500m
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Geen afdichting

Dubbele bovenafdichting

stortplaats in exploitatie tot 2028
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48+ NAP

44+ NAP

Dubbele bovenafdichting

Dak van Drenthe
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beplantingsplan fase 2

De landschappelijke inrichting is overeenkomstig fase 1 maar wordt 
uitgebreid. Zo krijgen ook de DVD taluds bloemrijk grasland. Omdat in 
deze fase de blinkert wordt verplaatst naar de top van de DVD worden 
ook de gemaaide grasbanen verlegd.

SketCH uP MODeL dvd
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u itZiCHt
28 fase 2 dVd inrichtings concept
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uitZiCHt

Blinkert

noordkant;
trap en glijbaan, 
beton
breedte 6 m.

zuidkant;
cortenstalen trap 
breedte 6 m. 

toegangsweg,
leveranciers e.d.
breedte 5 m.

asfaltvlakte, verdiept met 
meerdere zitranden;
o.a. skatebaan, ijsbaan, 
podia 
100 x 20 m.

grasvlakte, verdiept met 
zitrand;
kunstgras met belijning 
geschikt voor verschillende 

trampoline veld
12 trampolines
20 x 20 m.

zandvlakte, verdiept met zitrand;
o.a. beach volleybal, beachtennis 68 x 20 
m. met 3 velden van 16 x 8 m.

schommel;
grote schommel met 
doorsnede van 30 m.

29fase 2 dVd inrichtings concept
(nb  tekening= gedraaid)
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Gerecycled materiaal vloeren

Uitzichtzijde: rand van gerecycled materiaal

zand kunstgras getrommeld glas immobilisaat gras met puin gerycled plastic
Zandvloer voor o.a. beach 
volleybal en beach-tennis.

Kunstgras met belijning 
waardoor verschillende 
sporten mogelijk zijn o.a. 
voetbal en rugby.

Gerecycled, getrommeld 
glas benadrukt de identiteit 
van het gebied en vormt een 
vloer rondom de Blinkert.

Verhardingsvlak van 
een immobilisaatlaag  
gefundeerd op bodemas 
met daaronder 
puingranulaat. Vloer van 
asfalt kan als podium 
dienen, maar ook als 
sportvloer voor o.a. skaten 
in de zomer en schaatsen in 
de winter.

De DVD wordt uitgevoerd 
in gras met puin, zodat het 
groene karakter behouden 
blijft en leveranciers e.d. er 
ook op kunnen rijden.

31Verschillende Vloeren op de dVd

opstaande rand uitzichtzijde
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+63.5 +63

+62
1:1

0.5 1.5 26.0 2.0

Uitzichtzijde
lage rand tevens te gebruiken als zitrand

Het hek staat 'beneden'bij de weg

Industriële zijde 
minder zichtbaar door hogere rand en steil (1:1) grastalud

Orientatie op DVD naar zuidzijde (landschappelijke kant) door 
een verschillende randbewerking en extra hoogte
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Uitzichtzijde
lage rand tevens te gebruiken als zitrand

33ikoon ZuidZijde: impressie en doorsnede 

26.002.00 2.00

+62
+63

+46

+70
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4. fase 3: ‘toegiften’
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4. FASe 3: De PeRIODe NA 2021 

In deze laatste planfase is er geen sprake meet van bedrijfsvoering op 
de VAMberg zelf. Het gaat in deze fase om zogenaamde toegiften: er 
ligt al een prachig en goed bereikbaar recreatielandschap. De potenties 
ervan kunnen verder geoptimaliseerd worden. We denken daarbij aan het 
volgende:

1. Op het meest verruigde deel van de VAMberg; aan de zuidzijde 
tussen de Mtb routes, kunnen exclusieve recreatielodges worden geplaats. 
Allen bijzonder en speciaal ontworpen, allen met een fraai uitzicht. Zo 
kan er ook verblijfsrecreatie worden toegevoegd aan het arsenaal van 
recreatiemogelijkheden.

2. een (bescheiden) Welnesscomplex in /op het DVD. Met prachtig zicht 
over Drenthe en opwarming van de baden met stortgas!

3. ten noordwesten van de DVD waar nu nog tijdelijke stortvoorzieningen 
zijn komt straks een ruim gebied vrij dat uitermate geschikt is voor 
energiewinning. Het ligt uit het zicht (achter de DVD en achter 
bedrijfsbebouwing). een zonneveld ligt voor de hand maar wellicht zijn er 
andere energiewinningsmogelijkheden mogelijk.

0     50   100                 250                                 500m
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40 impressie Wellness met Zicht op drenthe

verwarmd dmv. stortgas
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41fase 3 Wellness in dVd

wellness;
2 verdiepingen met tuin 
geïntegreerd in DVD
Bereikbaar voor leveranciers 
vanaf het dak en voor bezoekers 
wandelend vanaf de parkeerplaats
oppervlakte; ca. 2000 m2
capaciteit; ca. 250 bezoekers per dag
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42 doorsnedes Wellness in dVd

20.0 20.0
30.0 5.0

+63.5
+62 +63 +63

+58

+54

+45

12.0 13.0 6.0 21.0
+45

+54 +53

+58

+62

2:3

1:2

technische ruimte ontvangstruimte/restaurant

wellness met tuin

landschappelijk zicht

geen zicht op welnesstuin

geen zicht op welnesstuin

+45
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43Zoom Wellness fase 3

technische ruimte 
onder dVd

Entree

dvd

Ontvangst-
ruimte

Wellness

Wellness

balkontuin

restaurant

privacy door 
zichtblokkades 

rondom buitenruimte
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