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Inleiding

Kernwaarden. De ontwikkelingsvisie voor Exloo 

is opgesteld aan de hand van vijf vastgestelde 

kernwaarden. Vijf kernwaarden die Exloo 

omvatten. De geselecteerde locaties zullen 

op basis van deze vijf kernwaarden van een 

kwaliteitsimpuls worden voorzien.  samen 

worden ze de drager van de identiteit van 

Exloo. Deze waarden moeten niet selectief 

worden toegepast, omdat alleen gezamenlijk de 

kernwaarden een integrale ontwikkelingsvisie 

toestaan.
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Diverse besprekingen met de dorpsraad van 

Exloo hebben geleid tot een selectie van 

twaalf locaties van verschillende aard 

en grootte; 12 puzzelstukken. Het concept 

van de ontwikkelingsvisie Exloo is om deze 

puzzelstukken integraal een kwaliteitsimpuls 

te geven in de periode van 2020 tot 2045. De 

volgorde waarin de locaties worden behandeld 

is afhankelijk van de aard van de locatie. De 

termijn waarin de locaties worden ontwikkeld 

wordt per puzzelstuk beoordeeld.

puzzelstukken
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Het hart van Exloo vraagt om een nieuwe invulling. Met 

het verdwijnen van Bebinghehoes is centraal in het dorp 

een open plek ontstaan. De wens vanuit de inwoners van 

Exloo is om hier een publieke ruimte te realiseren. De 

publieke ruimte dient plaats te bieden aan de inwoners, 

maar ook aan zijn bezoekers. Een plein biedt hiervoor alle 

ruimte. De ruimte op het plein kan multifunctioneel worden 

gebruikt, voor bijvoorbeeld markten, evenementen 

en outdoor activiteiten. Centraal op het plein zal Een 

markthal als orientatiepunt worden gerealiseerd. Deze 

markthal brengt in alle jaargetijden bescherming tegen 

de veranderlijke omstandigheden. De kracht van het 

plein als publieke ruimte kan worden versterkt middels 

straatmeubilair en waterspuwers, waarbij de ruimte 

wordt gedefinieerd door parkelementen en omliggende 

gebouwen. Evenementen en commerciële activiteiten 

brengen levendigheid naar het plein, waarmee een 

functionele en attractieve waarde aan het hart van 

exloo wordt toegevoegd.

ONTWIKKELING  

01. Plein
EXLOO.
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Een centrale plek voor ontmoeten en beleven.

Verblijfskwaliteit d.m.v. publieksruimte.

Omgeven door commerciële functies.

Uitstraling die kernwaarden vertegenwoordigd.

plein

                      euro

2020 2025 2035 2045 
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De Brink is een kwalitatief hoogwaardige en centrale plek 

in het dorp. Deze rol als centrale identiteitsdrager dient 

echter meer zichtbaarheid te krijgen. Om dit te bereiken 

zullen rondom de Brink diverse kleine ingrepen worden 

verricht aan straten en bebouwing. Het omliggende 

landschap moet fungeren als kwalitatieve en bijpassende 

achtergrond voor de historische Brink. Door diverse 

strategische interventies te plegen, kan een passende 

beeldkwaliteit worden bewerkstelligd. De elementen 

die als achtergrond dienen zijn; straatmeubilair, 

bewegwijzering, straatontwerp, gevels van bebouwing 

maar ook omlringende bedrijvigheid. Door deze goed met de 

Brink te verbinden ontstaat een coherent geheel. Samen 

drijven ze elkaars kwaliteit op en vormen ze de kaders 

waarbinnen de Brink als identiteitsdrager van Exloo 

centraal staat. 

ONTWIKKELING  

02. Brink
EXLOO.
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Dorpshart waar Exloo te ervaren is.

Randen die kracht geven aan de Brink.

Karakter middels vormgeving en activiteiten.

Geschikt voor evenementen.
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De Sportexperience wordt de plek waar digitale en 

fysieke sport elkaar ontmoeten. De sporthal wordt 

getransformeert naar interactieve sport & spel 

ervaring.  Naast sport en spel elekementen kunnen hier 

golf en tennissimulaties plaatsvinden. Het naastgelegen 

voetbalveld zal worden omringt door een nieuwe outdoor 

skeelerbaan. Deze nieuwe functies worden aangevuld 

door een outdoor freerun parcour en scoutinggebied. Ten 

behoeve van de verblijfsrecreatie van Exloo zullen  naast 

de sportexperience camperplaatsen worden aangelegd. 

Gemiddeld spenderen Toeristen die reizen middels een 

camper 60 euro per dag uit in omliggende omgeving. Deze 

doelgroep is daarmee van toegevoegde waarde voor de 

gehele regio.
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03. Sportexperience
EXLOO.
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03. Sportexperience
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Innovatieve en sportieve beleving.
Gericht op het aantrekken van nieuwe doelgroepen.
Voortborduren op bestaande kwaliteiten.

                      euro

2020 2025 2035 2045 

SKEELERBAAN

scouting

freerun parcour

interactieve sporthal

camperplaatsen
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De voormalige melkfabriek locatie in Exloo wordt 

getransformeert tot een aantrekkelijke woonlocatie. 

Centraal staat hier het landschappelijke wonen. De 

kernwaarde Cittaslow kan in Deze combinatie van wonen 

en hoogwaardige natuurlijke omgeving optimaal worden 

ervaren. Er zullen woningen worden gerealiseerd 

voor verscheidene doelgroepen, waarmee tegemoet 

gekomen wordt aan een ruime vraag uit de woningmarkt. 

Aanvullend kan een extra kwaliteitsimpuls ontstaan 

wanneer de wooneenheden langs de Buinerweg onderdeel 

worden van het plan.
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04. Melkfabriek
EXLOO.
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04. Melkfabriek
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Wonen op een plek van waarde.

Ruimte voor nieuwe bewoners van het dorp.

Landschappelijk wonen.

Beeldkwaliteit door kernwaarden Exloo.

                      euro
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woonhuizen

woonhuizen

landschap

appartementen
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Het Hippisch centrum Exloo heeft de ambitie om zich te 

ontwikkelen tot het topsportcentrum voor paardensport 

in Noord-Nederland. Het hippisch centrum richt zich op 

de realisatie van opleiding- en trainingsfaciliteiten en 

de opwaardering van bestaande faciliteiten. De nieuwe 

faciliteiten bestaan ondermeer uit een educatiecentrum 

met daarbij voldoende verblijfseenheden voor studenten 

om intern te verblijven. Ook wordt er een accommodatie 

voor internationale toptalenten ontwikkelt. Ten 

behoeve van de opleidingsfaciliteit zal een nieuwe vorm 

van onderwijs worden ontwikkeld, gericht op een nauwe 

samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Voor 

een jongere doelgroep worden kleine accommodaties 

gerealiseerd ten behoeve van jeugdkampen.

ONTWIKKELING  

05. Hippisch Centrum
EXLOO.
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05. Hippisch centrum
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internationale toptalenten .

Opleidingscentrum  in samenwerking bedrijfsleven.

verblijfseenheden voor studenten.

regio functie.

                      euro

2020 2025 2035 2045 
evenementen-terrein

manege

onderwijs

onderwijs

buiten piste

verblijfsaccommodatie
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Het Golfpark Exloo ligt op een prachtige locatie, tussen 

het natuurgebied de Zoersche Landen en de Hondsrug. De 

baan is gevarieerd in opzet en technisch aantrekkelijk 

voor ieder spelniveau. Dit trekt een breed publiek aan, 

zowel recreatief als professioneel. Vanwege De ligging 

profiteert het Golfpark van een synergie met omliggende 

functies. De doelgroepen van het naastgelegen Hippische 

centrum en het Golfpark zijn deels hetzelfde en komt 

overeen met de doelgroep van Puur Exloo. DagRecreatie 

kan zo worden gecombineerd met verblijfsrecreatie. 

Gezien de overeenkomsten in de doelgroepen en de 

gebruiksmomenten van de verschillende faciliteiten biedt 

ook mogelijkheden voor om een energie vraagstuk op te 

lossen. Energie kan lokaal worden opgewekt en over de 

diverse facilieiten worden verdeeld. Middels warmte 

opslag kan zodoende een duurzame kwaliteitsslag 

worden gerealiseerd. 

ONTWIKKELING  

06. Golfpark
EXLOO.
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recreatief en professioneel gebruik.

Aantrekkelijk voor Nieuwe doelgroepen. 

Synergie met omliggende voorzieningen.

Ervaar het landschap met outdoor activiteit.

2020 2025 2035 2045 

clubhuis

landschappelijke inpassing
mogelijke uitbreiding 9 holes

golfbaan
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De demografische ontwikkeling in  de regio Borger-Odoorn 

heeft aanleiding gegeven voor een analyse betreffende 

de houdbaarheid van de aanwezige sportaccommodaties.  

Hieruit blijkt dat vanwege de demografische krimp bij 

verschillende vereningen het ledenaantal onder druk 

staat. De regio gelijk aan de voormalige gemeente Odoorn 

wordt toekomst bestendig gemaakt middels de realisatie 

van een multifunctionele sportaccommodatie. Dit betreft 

een gecombineerde voorziening, voor zowel buiten als 

binnen sport voor meerdere verenigingen. 

Naast breedte sport zal De accommodatie als expertise 

centrum in gebruik worden genomen. Dit expertise 

centrum zal een plek bieden aan wetenschappelijk 

onderzoek gelieerd aan sport en bewegen. Deze 

wetenschap zal zich toespitsen op de bewegingsanalyse 

en kwaliteitsverbeteringen in de sport. Dit kan worden 

toegepast voor zowel wandelen/hardlopen als ook in de 

hippische sport. 

ONTWIKKELING  

07. Topsportcentrum
EXLOO.
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07. Topsportcentrum
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multifunctionele accommodatie.

breedtesport, topsport en innovatie.

Evenementen en faciliteiten.

wetenschappelijk expertise centrum.
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De ontwikkeling van Puur Exloo is reeds gaande. Het 

betreft de realisatie van recreatiewoningen met een zeer 

hoog afwerkingsniveau in een landelijke en natuurrijke 

omgeving. Een groot deel van de recreatiewoningen dient 

nog gerealiseerd te worden, tot een totaal van 160 

eenheden. Puur Exloo genereert hiermee een toenemende 

bezoekersstroom naar de regio, en het dorpshart van 

Exloo in het bijzonder. Ook de voorzieningen aan de 

Valtherweg, zoals het Hippisch Centrum Exloo en het 

Golfpark Exloo dragen hieraan bij.

Deze koppeling van Puur Exloo met het dorp kan verder 

worden versterkt. Door voorzieningen in het dorpshart 

te realiseren die aansluiten op de behoefte van woning- 

eigenaren van Puur kan een duidelijkere verbinding 

ontstaan tussen het resort en het dorp. 

ONTWIKKELING  

08. Puur Resort
EXLOO.
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bungalows voor verblijven en overnachten.

Koppeling met de rest van het dorp.

Samenkomst van vrije tijd en ondernemen.

Tijdelijke bewoners van Exloo.

                      euro
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Exloo is een dorp met veel cultuurhistorische waarden. 

Hiermee is het dorp bekend en trekt het reeds vele 

bezoekers. Rondom Exloo zijn diverse cultuurhistorisch 

waardevolle locaties aanwezig, waaronder hunebedden 

en diverse grafheuvels. Deze cultuurhistorische waarden 

kunnen worden gecombineerd met de bekendheid van het 

gebied als wandel- en fietsgebied. 

Wandel- en fietsroutes kunnen diverse waardevolle 

locaties met elkaar verbinden, waarbij een eenduidige 

informatievoorziening de wandelaar begeleidt. Zo 

ontstaat een netwerk van waardevolle locaties die 

voor de bezoeker aantrekkelijker om te bezoeken zijn. 

De elementen om Exloo heen zullen worden verbonden 

met het dorpshart van Exloo. het plein zal een voornaam 

knooppunt van de wandel- en fietsroutes vormen.

ONTWIKKELING  

09. Grafheuvel
EXLOO.
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09. Grafheuvel
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Geschiedenis van het landschap.

Onderdeel van het regionale erfgoed. 

Uniek, met respect voor cultuurhistorie.

                      euro
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Zwembad de Leewal is gesitueerd aan de zuidzijde van het 

dorp Exloo. Het ligt prachtig in het landschap ingebed 

en is gedurende de zomer een drukbezochte locatie, 

voor zowel lokale als regionale recreanten. De overige 

jaargetijden worden er weinig activiteiten georganiseerd. 

Gezocht is naar mogelijkheden om de locatie gedurende 

alle seizoenen in gebruik te nemen.

Er kunnen diverse activiteiten plaatsvinden, waarbij De 

locatie bijvoorbeeld uitermate geschikt is als startpunt 

van survival- en mountainbiketochten. Faciliteiten 

van het zwembad kunnen gebruikt worden om na een 

mountainbiketocht op te frissen, een hapje te eten en weer 

op te warmen. Horeca kan worden gefaciliteerd middels 

tijdelijke voorzieningen als foodtrucks. Zo ontstaat een 

flexibele outdoor locatie voor activiteiten gedurende 

alle seizoenen. Deze bedrijvigheid draag ook bij aan een 

continue bezoekersstroom van het dorpshart, waarop 

ondernemers inspelen kunnen.

ONTWIKKELING  

10. Zwembad
EXLOO.
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Prachtige plek voor ontspanning en inspanning.

Tijdelijkheid vs continuïteit. 

Toegevoegde waarde voor alle seizoenen.

Outdoor experience.

                      euro
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Het landschap van de zandafgraving heeft diverse 

kwaliteiten. Tot op heden worden deze kwaliteiten niet 

benut. De zandafgraving biedt mogelijkheden om op korte 

afstand van het dorp nieuwe water recreatie vorm te 

geven. Middels wandel- en fietspaden zal de zandafgraving 

worden verbonden met het dorpshart.

Bij de zandafgraving kunnen Een verscheidenheid aan 

functies worden gerealiseerd, waaronder wandel- en 

fietspaden, trimbaan, speeltuin en een strandpaviljoen. De 

zandafgraving vormt met zijn verscheidenheid en ligging 

een markant entree gebied aan de noordzijde van Exloo. 

ONTWIKKELING  

11. Zandafgraving
EXLOO.
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Gebruik maken van de landschappelijke kwaliteiten.

Recreatie op een bijzondere plek die nog ontdekt moet worden.

ontspanning dicht bij de kern.
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Om de kernwaarden van Exloo voor de lange termijn 

onderdeel te laten worden van het ruimtelijke domein 

is een integrale beeldkwaliteit onderdeel van de 

ontwikkelingsvisie. Middels een coherente beeldkwaliteit  

kan voor heel exloo een soortgelijke atmosfeer worden 

bereikt.

Onderdelen van de integrale beeldkwaliteit betreffen 

ondermeer straatmeubilair, materialisatie en beplanting. 

Door bijvoorbeeld lokale materialen en streekeigen 

beplanting toe te passen zullen in het dorp meer visuele 

verbindingen ontstaan, in relatie tot de plaatselijke 

cultuurhistorie. Eenduidigheid creëert hierin de kaders 

waarbinnen initiatieven plaats kunnen vinden.

In het dorpshart kunnen middels de nieuwe toepassing 

van materialen de publieke ruimten met elkaar worden 

verbonden. Zo ontstaan veilige voetgangersgebieden die 

zijn herkenbaar zijn voor bezoekers.
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12. Landschapsbouw
EXLOO.
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Uitstraling die kernwaarden vertegenwoordigd.

Toegangswegen van Exloo.

Beeldkwaliteit die verbindt.

beplanting van Gebiedseigen soorten.
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