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Wie had ooit gedacht dat het zou gebeuren:
een revival van de jaren zeventig. Het
rijtjeshuis in de bloemkoolwijk – door architect
Carel Weber ooit getypeerd als de ‘nieuwe
truttigheid’ – gaat dit jaar vast door voor het
toppunt van hip.
Oude principes toegepast: Kloostertuinen, Assen
(2003).

Bloemkoolwijk
Over de bloemkoolwijk verscheen een mooi
onderzoek van TUDelft en Bouwfonds. De
naam bloemkoolwijk verwijst naar ‘de stedenbouwkundige structuur van de wijk, waarin
woonbuurten als “bloemkoolroosjes” aan een
vertakkende wegenstructuur zijn gekoppeld’.
Maar liefst twintig procent van de Nederlandse huizen staat in zo’n wijk. De onderzoekers
waren vooral benieuwd of het concept van de
bloemkoolwijk achterhaald is of dat het nog
aanknopingspunten voor toekomstige woonwijken biedt.
Ze onderzochten tien bloemkoolwijken, waaronder drie in het Noorden: de oudste bloemkoolwijk van Nederland Emmerhout in Emmen
(gebouwd tussen 1965-1973), Baggelhuizen in
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Assen (1969-1976) en Beijum-Oost in Groningen
(1981-1987). Een opvallende uitkomst is het verschil in waardering door vakmensen (ontwikkelaars, bouwers, adviesbureaus et cetera) en
bewoners. De vakmensen vinden de stedenbouwkundige opzet van de wijken over het
algemeen niet geslaagd. Ook het idee dat deze
wijze van bouwen de sociale cohesie bevordert,
vinden ze achterhaald. De bewoners daarentegen zijn opvallend tevreden met hun woonomgeving. Ze waarderen de ruimtelijke opzet van
de wijk, de rust, het groen en het contact met
buurtgenoten. De ‘verhuisgeneigdheid’ ligt er
dan ook beneden het landelijk gemiddelde. Wel
bestaat er behoefte aan nieuwe woningen en
renovatie van de bestaande woningtypes. Ook
wensen veel bloemkoolwijkbewoners een beter

beheer van de openbare ruimte.
De onderzoekers concluderen dat het stedenbouwkundig concept van de bloemkoolwijk
kansen biedt voor de toekomst. Met name
woningen rond een besloten collectieve buitenruimte, een collectieve groenzone tussen
de verschillende woonclusters en een goede
ontsluiting van de wijk zijn succesfactoren
die in toekomstige bouwprojecten toegepast
kunnen worden.

Bloemkoolwijken: een uitgekookt concept,
2013. Een samenvatting staat op
www.bouwfonds.nl.
U kunt het complete rapport opvragen via
ontwikkeling@bouwfonds.nl

Rijtjeshuis
Precies in de jaren zeventig bereikt ook het
rijtjeshuis zijn hoogtepunt. Architectuurcriticus
Bernard Hulsman schreef een boek over wat hij
noemt ‘het stiefkind van de Nederlandse architectuur’. Van de zeven miljoen woningen die Nederland telt, zijn er vier miljoen rijtjeshuizen. Ze zijn
zo gewoon dat we niet meer zien hoe bijzonder ze
zijn. Hulsman breekt op charmante wijze een lans
voor wat zo lang als het toppunt van burgerlijk is
afgedaan. Het rijtjeshuis gaf en geeft mensen de
mogelijkheid betaalbaar te wonen in een huis met
een eigen tuin. Ook wijst de auteur op de geheel
eigen schoonheid ervan. De fascinerende foto’s
van Luuk Kramer ondersteunen het pleidooi van
Hulsman op overtuigende wijze. Knap dat hij je
laat kijken naar iets wat je al zo goed kent. Ook de
manier waarop de rijtjeshuisbewoner zich weet te
onderscheiden van de buren is heerlijk om naar te
kijken. Zoek de tien verschillen in tuinen, heggen,
hekjes en gevelaccessoires.
De hoofdstukken behandelen de historische
ontwikkeling van het rijtjeshuis. Van de hofjes
in de vijftiende eeuw tot de vinexwijken in
onze eeuw. Een opvallende constante is dat het
rijtjeshuis altijd verbonden is geweest met een
of andere vorm van liefdadigheid, eerst door de
kerken, daarna door verlichte fabrieksdirecteuren
en tot slot door de woningbouwcorporaties en de
verzorgingsstaat. Het is dan ook niet toevallig dat
juist in de regeerperiode van Den Uyl (1973-1977)
het rijtjeshuis zijn finest hour beleeft. Al krijgt
het, in de dan zo populaire bloemkoolwijk, wel een
andere verschijningsvorm. Het rechthoekige doorzonhuis met de woonkamer aan de straatzijde en
de keuken aan de achterkant maakt plaats voor
huizen met een experimentele indeling. Een Lvormige woonkamer bijvoorbeeld, met de keuken
juist aan de voorkant, gericht op de gemeenschappelijke buitenruimte. Gezellig, en – zo voorspellen
wij – weer helemaal hip.
Het rijtjeshuis. De geschiedenis van een oerHollands fenomeen. Bernard Hulsman en Luuk
Kramer. Nieuw Amsterdam Uitgevers. € 19,95

Emmerhout, Laan van de Bork, Emmen,1970-1973.
Architect: Architectengroep Emmerhout

Werkzaamheid, Oude Gracht, Veenhuizen, 1887.
Architect: W.C. Metzelaar

Coopersburg, Ljouwerterdyk, Akkrum,1901.
Architect: Folkert Hayes Hoekstra
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BW H
ontwerpers

Gerben
Dollen

Met ingang van dit nummer verzorgt
BW H ONTWERPERS uit Leeuwarden
de vormgeving van Noorderbreedte.
Met een ploeg van zeven grafisch- en
webontwerpers staan ze aan de basis
van veel uiteenlopende projecten.
Nieuwsgierigheid, verrassing,
creativiteit, detail en plezier zijn de
voornaamste uitgangspunten van
het bureau en daarmee sleepte het al
een reeks aan nominaties, prijzen en
eervolle vermeldingen in de wacht.
Aan de vormgeving van
Noorderbreedte wordt al decennia
bijzondere aandacht besteed met
daarbij gezichtsbepalende series
covers en binnenwerken die van
jaar tot jaar sterk verschillen. Met
deze eersteling van BW H wordt die
goede traditie voortgezet. Zie ook
www.bwhontwerpers.nl

Als het goed is, hebt u niet gezien dat de nieuwe
vormgever ook een nieuwe letter gebruikt.
Het is de Actium van ontwerper Gerben Dollen
(1982). Dollen, opgeleid aan Academie Minerva in
Groningen, vindt namelijk dat een goede letter
niet op moet vallen, maar dienend moet zijn. Hij
raakte geïnteresseerd in typografie tijdens een
uitwisselingsprogramma met het California College of the Arts in San Francisco, waar hij lessen
volgde van de Nederlandse ontwerper Max Kisman. Aan de universiteit van Reading in Engeland
ontwikkelde hij vervolgens de Actium. Volgens
Dollen, die inmiddels zijn eigen studio Type Mafia
in Amsterdam heeft, kenmerkt een diagonaal
contrast de schreefloze Actium. Dit geeft de letter een eigen ‘bite’. BW H koos de letter omdat hij
toegankelijk is, niet heel erg klassiek en bovenal prettig leest. Voor Noorderbreedte begint
Gerben Dollen in april met een column over zijn
fascinatie voor letters en cijfers in de openbare
ruimte. www.typemafia.com

Zonnige vooruitzichten
In Bad Nieuwenschans, de meest oostelijk gelegen plaats, komt ‘s
ochtends in Nederland het eerst de zon op. Om dat te benadrukken
maakt kunstenares Marthe Röling een blikvanger op de oude graansilo Watermann om de eerste zonnestralen van de nieuwe dag op
te vangen. Het is een van de plannen om van de markante silo een
kunstwerk te maken. Stichting DBF, die zich inzet voor een leefbaar en
economisch weerbaar platteland, is eigenaar van de silo. Met verschillende partijen, waaronder provincie en gemeente, onderzoekt DBF de
mogelijkheden om het kolossale gebouw rendabel te maken. Directeur
Martin Cnossen van DBF vertelt dat het plan is om van de hele silo een
soort kunstbaken te maken. ‘Er komt een Escherachtige trap aan de
buitenkant rond het gebouw. In de buitenmuur komen dan doorbraken
4

Kort
Gelukkig in Emmen
Gert-Jan Hospers rekent in zijn leuke boek
Geografie en gevoel: wat plekken met ons doen
af met de ranglijstjes waarin Emmen steevast
als laatste eindigt. Hospers, docent economische geografie aan de Universiteit Twente,
betoogt dat het onmogelijk is om objectieve
uitspraken te doen over de aantrekkelijkheid van een woonplaats. Het boek handelt
overigens over veel meer dan dat. Hoe krijgen
plekken voor ons betekenis en waarom houdt
de een zielsveel van een plek terwijl een ander
er niet dood gevonden wil worden. Het boek is
uitgegeven door uitgeverij Van Gorcum.
Museumstuk
Noorderbreedte 1 uit 1991 staat tentoongesteld in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Het exemplaar, met de markante
cover van grafisch vormgever Swip Stolk, is
opgenomen in de permanente opstelling van
vormgeving uit de eigen collectie van het mu-

seum. Na de uitbreiding van het gebouw heeft
het museum eindelijk ruimte om deze collectie
laten zien.
Reest
Ter gelegenheid van haar tachtigjarig bestaan
dit jaar geeft Het Drentse Landschap een
boek over de Reest uit. De Reest, een beek op
de grens van Drenthe en Overijssel, geldt als
een van de best bewaarde beken van Nederland, maar is nauwelijks bekend bij het grote
publiek. In De Reest – Beelden van een beek
veel foto’s, maar ook achtergrondinformatie
over de geologie, geschiedenis en ecologie.
Voor 1 april besteld kost het boek €19,95
(excl.€8,75 verzendkosten), na 1 april €24,95.
Info@drentslandschap.nl
Wad is dat?
De Wadwaaier is een handige app van de
Waddenvereniging om strandvondsten mee
te determineren. U kunt ‘m gratis downloaden

op uw smartpghone en vervolgens op het
strand of het wad bekijken welke bijzondere
schelp of vreemd zeedier u hebt gevonden.
Gratis via Google Play of App Store.
Kliffen
Het zijn geen Cliffs of Moher, maar Gaasterland in het zuidwesten van Friesland heeft
toch echt kliffen. De afdeling Súdwesthoeke
van IVN organiseert in maart en april in Balk
een cursus over het ontstaan en de natuur in
dit bijzondere deel van Friesland. De cursus
omvat twee theorieavonden en twee excursies. Op 11 maart is de eerste bijeenkomst.
Kosten €10,- voor leden en €20,- voor nietleden. Opgave via elly.barnhoorn@tele2.nl
Plekken
De Noorderbreedtefotografen Reyer Boxem,
Harry Cock, Marieke Kijk in de Vegte en Siese
Veenstra hebben een scherp oog voor unieke
plekken. Het Centrum voor Beeldende Kunst

Filmweekend De boer op
naar de betonnen silo’s in het pand. Kunstenaars, en we denken echt
aan grote namen, zouden hierin permanent kunnen exposeren.’ De silo
zou een verbinding moeten krijgen met de oude locomotief-remise
aan de andere kant van de Westerwoldse Aa. De remise is ook in bezit
van DBF. Met Pro-Rail worden gesprekken gevoerd over een mogelijke
onderdoorgang bij de spoorbrug over het water.
DBF, die zich oorspronkelijk richtte op Friesland, is inmiddels in het
hele noorden actief. In december kreeg de non-profitorganisatie
de Anita Andriesenprijs voor Ruimtelijke Kwaliteit van de Provincie
Fryslân. Volgens de jury raakt DBF ‘de tijdgeest recht in het hart. Het
verbinden van verschillende partijen met elkaar en het stimuleren
van burgers om te participeren is ‘ontwikkeling nieuwe stijl’.’ Zo heeft
DBF voor de ontwikkeling van Watermann Marjon Edses van Bricks
Art, gevestigd in de Oude Remise, gevraagd de plannen verder uit te
werken.

Sinds 2012 organiseert Noorderbreedte samen met Podium Vlieland
twee keer per jaar een filmfestival. Met groot succes. In november
2013 moesten we zelfs een extra weekend inlassen wegens grote
belangstelling. Het publiek is razend enthousiast over deze combinatie
van cultuur en natuur. Een goede reden om van vrijdag 28 tot en met
zondag 30 maart een nieuwe editie te organiseren.
Het thema van dit Noorderbreedte-weekeinde is ‘De boer op’. Het programma bestaat uit zes films – variërend van een aangrijpend drama,
een intelligente thriller tot een lichtvoetige documentaire – waarin
boeren worstelen met traditie, schaalvergroting en regelgeving. Films
ook met oog voor de details van het boerenbedrijf en voor in harmonie
met de natuur leven. Uiteraard met prachtige landschapsbeelden. De
meeste titels zijn bovendien nog niet eerder in het Noorden te zien
geweest.

(CBK) in Groningen organiseert dit voorjaar
een tentoonstelling van hun werk. De foto’s
tonen plekken die zich lijken te onttrekken
aan overheidsbeleid; plekken die niet zijn
ingericht volgens een tekentafelplan, maar
organisch zijn gegroeid. Onbestemde gebieden, rafelranden, overgeschoten plekken.
Ook zijn er plekken waarbij mensen niet
wachten op regie door de overheid, maar het
heft zelf in handen nemen. Ze starten met
plannen en projecten die de eigen omgeving
leuker, mooier of gewoon leefbaar maken.
Noorderbreedtelezers zullen sommige foto’s
herkennen, maar ook is er nieuw werk van de
vier fotografen te zien.
CBK, Trompsingel 27 (in de Oosterpoort),
Groningen
Van 15 maart t/m 27 april.
www.cbkgroningen.nl

Samen met twee uitstekende hotels – Hotel Zeezicht en Strandhotel
Seeduyn – bieden Noorderbreedte en Podium Vlieland een aantrekkelijk arrangement voor dit filmweekend aan. Comfortabele kamers, uitgebreid ontbijt, een fiets en natuurlijk toegang tot alle films
voor € 149 per persoon (Zeezicht) en € 159 (Seeduyn) op basis van een
tweepersoonskamer. Alleenreizenden betalen een toeslag van € 25
(Zeezicht) of € 35 (Seeduyn) voor een eenpersoonskamer. Bezoekers van dit filmweekend krijgen bovendien 30 procent korting op een
retourticket bij Rederij Doeksen.
Let op: bij het boeken van het arrangement kunt u kiezen uit een Aschema en een B-schema, elk met eigen aanvangstijden. De schema’s
zijn zo opgesteld dat alle deelnemers ruim de tijd hebben om heerlijk
lang te wandelen of te fietsen, rustig uit eten te gaan of uitgebreid te
borrelen.
Dit Noorderbreedte filmweekend is te boeken op www.podiumvlieland.
nl. Op deze site vindt u ook de volledige programma-informatie.
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essay

Van de ondergrond
naar de onderbuik:
sociaal bevingsgevaar in Groningen

Tekst
Anna Herngreen
foto
Harry cock

Vanuit het perspectief van de ‘risicomaatschappij’
bekeken, voldoet de huidige institutionele aanpak
van de gaswinning en aardbevingen in Groningen
totaal niet. Wie de vraag naar rechtvaardigheid en
verantwoordelijkheid niet stelt, kan wachten op
een sociale explosie.
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Op vrijdag 17 januari lichtte minister Kamp van Economische Zaken in Loppersum zijn gasbesluit toe. Voor hem
stonden fotografen en journalisten. Achter hem een
grote groep boze Groningers met sirenes en Groningse
vlaggen – veilig van hem gescheiden door een raam en
politieagenten. De ME deelde wat klappen uit en tientallen tractoren belemmerden urenlang het vertrek van
Kamp uit Loppersum. Met een kleine onderbreking toen
de demonstranten het gemeentehuis bestormden, lukte
het de minister zijn besluit duidelijk te maken: 80 procent
‘gericht’ minder gaswinning rond Loppersum, 1,18 miljard
euro voor het gebied en een productiegrens voor de
komende jaren. Die 80 procent is meer dan de 40 procent
die het Staatstoezicht op de Mijnen adviseerde en die
1,18 miljard is meer dan de 895 miljoen van het in Groningen breed gedragen advies van de commissie-Meijer. De
protesten in Groningen gaan echter onverminderd door.
Waarom?

Loppersum, 17 januari 2014
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De ontevredenheid over het gasbesluit wordt voornamelijk geweten aan het feit dat de gaswinning in de
rest van Groningen onverminderd doorgaat en de risico’s
dus slechts zouden worden verplaatst. Verder zou het
voorgestelde productieplafond geen vermindering zijn,
maar vergelijkbaar met het gemiddelde van de laatste
jaren. Ook de 1,18 miljard zou niet voldoende zijn: een
groot deel van dit bedrag is bedoeld voor de toch al wettelijk verplichte schadeafhandeling en slechts een klein
gedeelte ervan (zo’n 265 miljoen) is voor de leefbaarheid
en economische versterking van het gebied, waar bij
de commissie Meijer de volledige 895 miljoen hiervoor
bestemd was. Het protest lijkt dus vooral een protest
tegen de omvang van de maatregelen te zijn: ‘We willen
meer geld en minder gas’.
Hoewel bovenstaande bezwaren zeker gegrond zijn is
het maar de vraag of ze de onrust voldoende verklaren.
Bekeken vanuit het perspectief van de ‘risicomaatschappij’ van socioloog Ulrich Beck is het protest minder een
gevolg van de omvang dan – fundamenteler – de aard
van de aanpak. Volgens Beck is de industriële welvaartsmaatschappij met de groeiende technologische
ontwikkelingen veranderd in een risicomaatschappij.
De gasvoorraad die in 1959 onder Kolham ontdekt werd
was destijds een bron van vreugde: meer gas, meer geld,
meer welvaart, ook (vooral!) voor Groningen zelf. Vijftig
jaar later heeft Groningen echter geen grote welvaart,
maar moet het omgaan met bodemdaling en aardbevingen. Waar technologische ontwikkelingen in de industriële samenleving als vanzelfsprekend vooruitgang en
welvaartsgroei betekenden, moeten we in de risicomaatschappij omgaan met de risico’s die ze voortgebracht hebben.
Techno-economisch opgewekte risico’s zijn anders
van aard dan traditionele risico’s. Een storm wordt
veroorzaakt door de natuur, in religieuzer tijden door
God misschien, maar de aardbevingen in Groningen zijn
onbetwistbaar het gevolg van menselijk handelen. De
gevaren krijgen daarmee een sterk moreel karakter: iemand heeft ‘schuld’, als er geen mensen waren geweest
die gas winnen waren er ook geen aardbevingen. Vragen
naar rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid worden
relevant. Is het rechtvaardig dat een groep mensen met
bepaalde risico’s kampt als dat in het nationaal (financieel) belang is? En zo ja, onder welke voorwaarden? Wie
is waarvoor verantwoordelijk?
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De huidige aanpak
Desondanks domineerden wetenschappelijke onderzoeken en niet normatieve afwegingen het laatste jaar
in de besluitvorming. Minister Kamp gaf in februari 2013
aan zijn verantwoordelijkheid niet op het wetenschappelijke onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen
te willen afschuiven, maar besloot vervolgens wel tot elf
(uiteindelijk veertien) onderzoeken waarvan zijn besluit
afhing. Als het gaat om bijvoorbeeld de waardedaling van
huizen is de relatie wetenschap-politiek zo direct dat de
uitkomst dat er inderdaad aan gaswinning gerelateerde
waardedaling was automatisch betekende dat daarvoor
compensatie moest komen. Of dat de verantwoordelijkheid is van de overheid, of het wenselijk is mensen in
een krimpgebied te stimuleren te verhuizen en andere
normatieve vragen bleven onbesproken. Zelfs de mening
van burgers is een wetenschappelijke kwestie geworden;
een vragenlijst van de Rijksuniversiteit Groningen meet
die. Burgers zijn hierbij geen partij die kunnen meepraten over wat wenselijk en acceptabel is, maar slechts
informatiebronnen. Hun antwoorden worden aan hen
onttrokken als een grondmonster aan de bodem.
De grootste nadruk in het debat op wetenschap in plaats
van normatieve afwegingen leggen, verwaarloost de
vraag wat acceptabel en wenselijk is. Minister Kamp
besluit nu tot mindering van winning rond Loppersum
omdat de risico’s daar cijfermatig het grootst zijn. De
kans op een beving zwaarder dan 4,1 op de schaal van
Richter wordt daar nu 10 procent. Wat burgers hier
impliciet horen, is dat de risico’s waarmee ze leven klein
zijn en dat het dus acceptabel is ze aan hen op te leggen.
Wat acceptabel is, is echter geen wetenschappelijk te
beantwoorden vraag.
De NAM, met Shell en ExxonMobil in haar rug,
veroorzaakt direct de aardbevingen in Groningen. Minister Kamp heeft meermalen aangegeven politiek verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen van het handelen van
deze bedrijven, ook als er slachtoffers vallen. Lastig is
echter dat het ministerie van Economische Zaken niet
alleen de verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid,
maar ook voor de economische opbrengsten van de
gaswinning. Als aandeelhouder van de NAM en deelnemer aan het Gasgebouw met Shell , EBN B.V. en ExxonMobil moet het ministerie de staats- en bedrijfskassen
vullen. Economische Zaken is zowel concessieverlener
aan de NAM, toezichthouder (middels het Staatstoezicht
op de Mijnen) als financieel belanghebbende partij. Als

Niet alleen die
klapper van 5
op de schaal
van Richter is
te vrezen, maar
ook wat dit met
de groeiende
spanning in het
gebied doet.

de verantwoordelijkheden voor veiligheid en de portemonnee elkaar bijten, wat geeft dan de doorslag?
Ondertussen zijn burgemeesters verantwoordelijk voor
de veiligheid in hun gemeentes, en na elke beving volgt
dan ook de vraag ‘Burgemeester, wat gaat u nu doen?’
Burgemeesters kunnen aan de situatie echter niets
veranderen. Bedrijven veroorzaken dus risico’s waar een
minister verantwoordelijk voor is, waar de NAM financieel aansprakelijk voor is en waar een burgemeester
uiteindelijk op wordt aangesproken. De problematiek
past niet binnen de officiële verdeling van verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid wordt heen
en weer geschoven naar verschillende partijen die elk
maar een klein onderdeel van de problematiek aan kunnen pakken. Zo ontstaat wat Beck een ‘georganiseerde
onverantwoordelijkheid’ noemt.
De wetenschap kan de normatieve risicovragen niet
beantwoorden en de politiek kampt met georganiseerde
onverantwoordelijkheid. De discrepantie tussen de aard
van de problematiek en de middelen van wetenschap en
politiek die als oplossing moeten dienen zorgt in Becks
termen voor een situatie waarin fysiek explosiegevaar
tot sociaal explosiegevaar leidt. Niet alleen die klapper
van 5 op de schaal van Richter is te vrezen, maar ook wat
dit met de groeiende spanning in het gebied doet. Het
is dan ook niet de mate waarin Kamp compenseert en
mindert die ervoor zorgt dat mensen zijn persconferentie bestormen, maar het feit dat mensen blijven redeneren binnen vertrouwde institutionele kaders, terwijl
die juist niet meer deugen. Om een grote sociale explosie
te voorkomen heeft de problematiek dus een fundamenteel andere aanpak nodig.
Een andere toekomst
De nieuwe toekomstvisie van de commissie-Meijer en
het geld dat minister Kamp hiervoor vrijmaakt, bieden
aangrijpingspunten voor een fundamenteel andere
aanpak, mits we oude denkpatronen loslaten. De commissie pleit voor een nieuw economisch perspectief
voor Groningen met investeringen in groene energie, de
chemische sector en de agribusiness. Daarmee dreigt ze
echter ook te blijft hangen in het welvaartsdenken van
de industriële samenleving. Ze vervangt het ene welvaartsframe – gas – door het andere – chemisch/groen/
agri. Over vijftig jaar staat hier dan een artikel over de
protesten tegen de risico’s van chemisch afval/rioolslibgas/kunstmest als uiting van de risicomaatschappij. Er is

een paradigmawisseling nodig waardoor nadenken over
risico’s vanaf het begin van elke ontwikkeling een vast
onderdeel vormt, vooral als het gaat om de vraag welke
risico’s dan acceptabel zijn.
Om die te bewerkstelligen is de dialoogtafel waar de
provincie Groningen nu aan werkt een mooi middel. De
NAM, Economische Zaken en betrokkenen uit het gebied
komen hier samen om de minister te adviseren over
de precieze invulling van de maatregelen waarvoor hij
1,18 miljard euro beschikbaar stelt. Maar ook hier is het
opletten geblazen. Om de dialoogtafel een werkelijk
vernieuwend instrument te maken, moet die niet alleen
een invuloefening van het uitgezette beleid zijn, maar
ook een plaats om de fundamenten van de gaswinning en
het beleid daar omheen steeds opnieuw te doordenken.
De tafel hoeft niet te adviseren de gaswinning volledig
te stoppen, maar moet dit wel kunnen adviseren. De
gaswinning is immers geen natuurverschijnsel, maar
een menselijke activiteit en daarmee iets wat om een
normatieve afweging vraagt. Willen we dit doen? Welke
risico’s die ermee samengaan vinden we nog acceptabel? Welke voorwaarden moeten we hieraan verbinden?
Ook de nu zo problematische verantwoordelijkheidsverdeling moeten we herdenken. De dialoogtafel slechts
inzetten binnen de marges van de bestaande bestuurlijke
verhoudingen zal het lontje van het Groningse kruitvat
misschien wat minder snel doen opbranden, maar de
vlam zeker niet doven.
De vraag in en over Groningen is nu steeds hoeveel?
Hoeveel gas, hoeveel geld, hoeveel compensatie, hoeveel
bevingen, hoeveel punten op de schaal van Richter? Voor
die vraag moet de vraag in de plaats komen naar wat
wenselijk is. Wat willen we doen met het gas uit het
Groningenveld? Onder welke voorwaarden? Wie moet
daarover gaan? Wie moet daarvan welke lasten en welke
lusten ondervinden? Omdat aandacht voor deze vragen
ontbreekt in het gasbesluit zoals dat er nu ligt, zal de
eerstvolgende beving de vlam opnieuw aanwakkeren en
een sociale explosie veroorzaken. ◆

Anna Herngreen (1990) studeert praktische filosofie en
ethiek aan de RUG. Bovenstaand essay is gebaseerd op
haar scriptie Grunn Beeft, waarop ze in februari afstudeert.
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tekst
Eddie Marsman
Foto
Marieke Kijk in de Vegte

Dat de buitengrenzen parallel
lopen aan de voormalige N46 en
A7. Dat die N46, van Groningen
naar de Eemshaven, ten westen
van Middelstum is omgelegd daar
immers ook Middelstum helaas
moest wijken voor Nationaal Park
Groningen. Dat de A7 sindsdien ten
noorden ligt van Blauwestad. (Dat
u zich de slogan ‘Blauwestad Blijft!’
ongetwijfeld herinnert.)
Dat Delfzijl als havenstadmonument nu een toeristische attractie is: aan de ene kant het Park,
aan de andere de Dollard. Dat
de industrie van het voormalige
chemiepark met hulp van Chinese
investeerders is verplaatst naar de
Eemshaven.
Dat het jaren heeft geduurd voor
het Nationaal Park niet langer het
‘Nationaal Moeras’ werd genoemd.
Dat moeras trouwens berust op
een hardnekkig, bovenal Randstedelijk misverstand. Dat het
Nationaal Park méér is dan alleen
het moerasgebied op de plek die
ooit Siddeburen heette.
Dat de gedwongen vrijwillige herhuisvesting van de bewoners van
het voormalig aardbevingsgebied
de bevolkingskrimp elders in Groningen tijdelijk tot staan bracht.
Dat er desalniettemin na veertig
jaar nog altijd mensen tijdelijk zijn
10

Nu dit weer
Kaart

gehuisvest in de zogeheten ‘Kampdorpen’. Dat die dorpen, hoewel de
naam misschien anders suggereert, zijn vernoemd naar voormalig minister van Economische
Zaken Henk Kamp.
Dat het verbod op langdurig
verblijf in het Park buiten het
toeristenseizoen inmiddels wat
soepeler wordt gehanteerd ter
stimulering van de rouwverwerking onder oud-inwoners (en hun
kinderen!) van Opgeheven Plaatsen
als Wagenborgen, Loppersum en
Ten Boer.
Dat menigeen zich nog de Grimmigers herinnert, de Grimmige
Groningers die zich verscholen in
vergeten kelders van gesloopte
huizen. Dat die Grimmigers boobytraps plaatsen. Dat zes slopers de
dood vonden.

gen aan een Monument voor de
Verdwenen Dorpen. Dat de NEEM
van mening is dat de aandeelhouders met de overname van de
hypotheken en de bijdrage in de
herhuisvesting al ruim voldoende
hebben bijgedragen.
Dat het boek De Kaart inmiddels
al weer toe is aan zijn dertigste
druk. Dat Frank Westerman daarin
schrijft over de protesten van de
Noord-Groninger bevolking tegen
de gevolgen van de gaswinning.
Dat het een bitter boek is. Dat
het laat zien hoe de Groningers
streden voor het behoud van hun
leefgebied. Dat ze hun ‘problemen
op de kaart zetten’. Dat die problemen werden weggenomen door
niet de oorzaken maar de kaart te
veranderen.

Dat het Nationaal Park is geopend
door koning Willem Alexander. Dat
zijn opmerking ‘hier over enkele
jaren graag te komen jagen’ kwaad
bloed zette. Dat hij zich verontschuldigde, opmerkende juist
blij te zijn met het uitzetten van
de eland, de wolf en de bever in het
Park. Dat hij het er met dat woord
‘uitzetten’ niet beter op maakte.

Dat je achteraf kunt vaststellen
dat de grondslagen voor Nationaal
Park Groningen in 2013 werden
gelegd: het jaar waarin er een recordhoeveelheid gas uit de bodem
werd gehaald en er gemiddeld
iedere drie dagen een aardbeving plaatsvond. Dat er nog altijd
mensen zijn die denken dat niet
de bevingen maar de sluiting van
aluminiumfabriek Aldel het beslissende zetje was.

Dat de Nieuwe Energie Exploitatie
Maatschappij (NEEM; voorheen
NAM) al jaren weigert bij te dra-

Dat het craquelé op menig
woonkamermuur in die dagen
fijnmaziger was dan het wegennet

van de provincie Groningen ooit
geweest is.
Dat je dit kunt bedenken terwijl je
in Oterdum staat.
Dat Oterdum, tweehonderd inwoners, niet meer bestaat. Al ruim
veertig jaar geleden: uitgeruimd,
platgewalst, weggewerkt. Omdat
de industriehaven van Delfzijl
moest uitbreiden en de dijk op
Deltahoogte moest komen.
Dat de nieuwe dijk de oude begraafplaats bedekte. Dat er ter
herinnering vijftig zerken terugkwamen: monument. Dat er ook
een kunstwerk kwam: een hand op
een sokkel. Dat in de palm van de
hand een kerkje rust. Dat op het
uitlegbordje staat dat de hand het
kerkje beschermt tegen elementen
en oprukkende industrie. (Dat dat
onzin is omdat die kerk van Oterdum er immers niet meer is. Dat
trouwens die industrie ook niet
meer oprukt. Dat je vanaf hier de
Aldel goed kunt zien.)
Dat het uitlegbordje zegt dat het
kunstwerk een replica is. Dat
bronsdieven het origineel gestolen
hebben.
Dat je dan denkt: Grimmigers!
Dat je in de archieven de plattegrond van Oterdum nog kunt
bekijken. ◆
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Tekst
Wim Boetze

w

Beeld
Jochem Koster

Een groep van 25 Hoogeland-Groningers, variërend van landbouwer tot wetenschapper
en van kunstenaar tot ondernemer formeerde in november op Walsemaweer bij
Kantens een denktank. Ook de NAM was vertegenwoordigd. Doel was om een creatief en
hoopgevend antwoord te vinden op de grondbevingen in het Hoogeland. Onze redacteur
Wim Boetze presenteerde in de groepssessies zijn toekomstvisie AUTONOMIX.
Waarom een visie?
De bevingen staan nu al twintig maanden in
het teken van angst, schade en een verslechterd gebieds-imago. De fysieke onrust van
de bodem wordt meer en meer overgenomen
door de sociale onrust. Steeds vaker hoor
je het geluid of het Hoogeland nog wel
toekomst heeft. Vermoedelijk is het voor het
eerst in de 2500 jaar woongeschiedenis van
het noordelijk klei-landschap dat de toekomst
zo somber wordt ingezien. Vanaf de eerste
bewoning heeft het wierdenlandschap alleen
maar voorspoed gekend. De belangrijkste
vragen waarop nu een antwoord gevonden
moet worden zijn: Hoe leiden we ons woonen leefgebied door de jaren van gaswinning
en bevingen? Hoe komen we er vitaal weer uit
tevoorschijn?
In de visie gaan we ervan uit dat de gaswinning op het Hoogeland nog tientallen
jaren doorgaat. Belangrijk is dat de visie een
opbeurend effect heeft op de bewoners en
deze behoedt voor lethargie en onheilsdenken. Tegenover de angst en het behoeden
voor kapitaalverlies moet ook een beweging
komen die ondanks alles gelooft in een goede
toekomst. Die komt niet vanzelf, daar moet
net zo hard voor gestreden worden als voor
angstvrij wonen en waardevast bezit.
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Het economisch perspectief
De economische positie van de landbouw
is sterk, mede dankzij de ruilverkavelingen
in de jaren tachtig en negentig. De gaswinning veroorzaakt echter wel schade aan
de bedrijfsgebouwen. Dit is voor sommige
landbouwers het moment om met bevingsbestendige nieuwbouw door te gaan en oudbouw
te slopen. De toekomst van het midden- en
kleinbedrijf is onzeker vanwege de verwachte
‘vlucht’ van bewoners uit het gebied. De lokale
kleine economie in en rondom de dorpen biedt
kansen: recreatie, horeca, kleine landbouw
(met erfverkoop), niet-plekgebonden ondernemingen (ict, dienstverlening). Het gebied
heeft uitstekende kenmerken en elementen
voor cultuurtoerisme (kerken, borgen, rijke
architectuur, monumentale erven). De visie
zet sterk in op uitbreiding van het wandel- en
fietspadennet en de bevaarbaarheid van de
maren en diepen.
Het maatschappelijk perspectief
De visie gaat er van uit dat bij blijvende gaswinning een deel van de bevolking zal wegtrekken. Waardeverlies van woningen ten gevolge
van de winning zou gecompenseerd moeten
worden. Er gaat een situatie ontstaan van
blijvers en wijkers. De blijvers krijgen te maken
met sterke krimp en een ingrijpende verstoring

De kaart laat de visie
zien voor het deel
Noord-Groningen
tussen de spoorlijn
Groningen-Eemshaven
en Slochteren. Een
mogelijk toekomstbeeld
over 30 à 40 jaar.

in de sociale cohesie van hun leefgemeenschap.
Zij zullen een pioniersmentaliteit (moeten)
hebben om een vitale samenleving in stand te
houden. Deze zal sterk autonoom van karakter
zijn: het soort zelfreddende samenleving dat
we ook wel autarkie noemen.
Dorpen zullen zelfvoorzienend moeten zijn
in energiewinning (zon en wind) en teelt van
voedsel. Het bevingslandschap wordt een
pionierslandschap.
De dorpsgemeenschappen zullen er aan het
eind van de gaswinning op winst uit moeten
komen: sterke verlaging van de vaste en
dagelijkse lasten en een veelbelovende lokale
economie.
Uitwerking in schetsateliers
De visie zal door een team van de Walsemaweergroep worden uitgewerkt en samen
met dorpsbewoners, ondernemers en bestuurders een jaar lang in schetsateliers naar de lokale situaties worden vertaald. Deze methode
is debat en ontwerpproces ineen. Al schetsend
worden verschillende mogelijkheden onderzocht.
AUTONOMIX wordt mee-ontwikkeld door
MD Landschapsarchitecten, Bureau Ritsema
Architectuur & Stedenbouw en Jochem Koster
Architect.
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Tekst
Dirk Kuiken
Foto’s
Reyer Boxem
Tafel
Sibe Jan Kramer

Is er toekomst
voor kleine
scholen?

Wat houdt het Noorden
bezig? Noorderbreedte
legt in deze rubriek
de heikele kwesties
op tafel. Voor- en
tegenstanders schuiven
aan voor een pittig
tweegesprek.

Tialda Haartsen is plattelandsgeograaf, werkzaam als universitair docent bij de Faculteit
Ruimtelijke Wetenschappen van
de Rijksuniversiteit Groningen en
betrokken bij het Kennisnetwerk
Krimp Noord-Nederland, dat
onderzoek doet naar de consequenties van bevolkingsafname.

Het Noorden telt honderden kleine tot zeer kleine scholen.
Maar is het niet logisch dat, vanwege het snel dalende aantal
kinderen, een flink deel daarvan sluit? Cultureel geograaf
Tialda Haartsen vindt van wel. Planoloog Jan Kleine pleit juist
voor openhouden.

‘Kleine-scholensloper!’, klinkt het over het
schoolplein. Nog voordat het tweegesprek goed
en wel begonnen is, heeft Jan Kleine al de toon
gezet. Daar is wat hem betreft ook alle reden
toe, want zijn opponent hield onlangs een stevig
betoog om in gemeenten die te maken hebben
met bevolkingskrimp veel sneller over te gaan
tot het sluiten van (kleine) scholen.
Tialda Haartsen glimlacht, maar de ‘krimpspecialiste’ laat de opmerking niet over haar kant
gaan. ‘Er zijn gewoon te veel scholen. Het koste
wat kost openhouden van kleine scholen is niet
eerlijk tegenover de inwoners van krimpregio’s.’
De twee kemphanen zijn bij elkaar gekomen in
Het Palet. De openbare basisschool in Roderwolde is met zijn 47 leerlingen met recht een kleine
school te noemen. Binnen, in het kantoortje van
de schooldirecteur, praat mr-voorzitter Kleine
vol vuur over de kwaliteiten van kleine dorpss14

cholen. ‘De saamhorigheid tussen de kinderen,
de groten van groep 8 die de kleintjes van groep 1
helpen.’
Het Palet heeft drie groepen, zo vertelt hij. De
kleuters zitten bij elkaar, net als de kinderen uit
de onderbouw en die van de groepen 6, 7 en 8.
‘Wat ik merk is dat die gemengde groepen juist
goed zijn voor de sociale ontwikkeling. Er zijn
veel meer verbanden tussen de leerlingen. Klein
maar sterk, daar gaat het om.’
Onderzoekster Haartsen hoort het geduldig aan.
Zij wijst fijntjes op de feiten: ‘De komende vijf
jaar zal het aantal leerlingen op basisscholen in
grote delen van het Noorden enorm afnemen.
Soms wel met 25 procent. Dat gaat echt hard
hoor.’
De urgentie om in te grijpen is kortom groot,
stelt Haartsen. Zij verbaast zich dan ook over de
trage besluitvorming. ‘Het emmert maar door.’

Jan Kleine is voorzitter van de
medezeggenschapsraad van
obs Het Palet in Roderwolde
en directeur van bureau PAU
(PlanAdviesUitvoering), dat
onder meer onderzoek doet
naar demografische verandering en gemeenten adviseert over
realiseerbare scenario’s voor
hoogwaardig basisonderwijs in
Noord-Nederland.

Hoe dat komt? ‘De schoolbesturen beslissen over
het al dan niet sluiten van een school, en zij zien
natuurlijk liever een vestiging van een ander
bestuur dichtgaan.’ Ook onder lokale politici is
dorpsscholen opdoeken vaak niet bepaald een
populair thema, terwijl gemeenten de komende
jaren wel enorm moeten bezuinigen. ‘Gemeenten kunnen het geld maar één keer uitgeven.
Misschien moeten andere voorzieningen zoals
het dorpshuis, de bibliotheek of het plaatselijke
zwembad wel sluiten omdat de school per se
open moet blijven. Hoe eerlijk is dat?’
Terwijl buiten de kinderen het schoolplein onveilig maken, zit Jan Kleine te popelen om wat te
zeggen. Natuurlijk moet je niet de ogen sluiten
voor de demografische ontwikkelingen, stelt hij,
maar de krimp moet ook niet te pas en te onpas
worden misbruikt om allerlei besluiten door te
drukken. ‘Doordat de discussie zich verengt tot
“hoe groot moet een school zijn?”, is er nauwelijks
meer aandacht voor wat een kleine school wél te
bieden heeft.’
Kleine heeft zich dan ook vreselijk geërgerd aan
het advies vorig jaar van de Onderwijsraad om een
ondergrens in te stellen van honderd leerlingen.
Scholen met minder kinderen zouden de deuren
moeten sluiten omdat juist daar de onderwijskwaliteit onder druk zou staan.
De mr-voorzitter kan zich er nog kwaad over
maken: ‘Het advies is een slag in het gezicht van de
bijna vijfhonderd scholen in Drenthe, Groningen in
Friesland die minder dan honderd leerlingen hebben. Voor de goede orde; dat is zo’n beetje de helft
van alle basisscholen in Noord-Nederland. Dan
hebben we het dus echt wel over een kaalslag.’
Onder het mom van ‘kwaliteit’ wordt er nu vooral
een financiële en organisatorische discussie gevoerd, stelt Kleine. ‘En als het gaat om kwaliteit, dat
zit ’m niet in klein of groot. Er zijn genoeg zwakke
scholen met meer dan duizend leerlingen en ook
genoeg kleine scholen die als excellent te boek
staan.’
De bel gaat. De kinderen stormen weer naar binnen. De jassen gaan in de luizenzakken, voor het

gymlokaal ligt al snel een flinke berg schoenen.
Als er wordt gepraat over het sluiten van dorpsscholen, dan valt altijd al snel de term ‘leefbaarheid’. Maar is de betekenis van de school voor een
dorp nu echt zo groot?
Zeker, zegt Kleine stellig. ‘Dat merk ik hier iedere
keer weer. De school is een brandpunt voor wat
er in het dorp gebeurt, het is dé plek waar je
elkaar nog eens tegenkomt, waar de ouderen
worden uitgenodigd voor een kerstvoorstelling,
om maar wat te noemen. Juist de contacten die
worden gelegd op het schoolplein dragen bij aan
het versterken van de samenhang in een dorp.’
‘Pfff’, klinkt het aan de andere kant van de tafel.
Wetenschapster Haartsen is het er duidelijk niet
mee eens. ‘Onderzoek toont aan dat een dorp
echt niet onleefbaar wordt als een school verdwijnt. Het moet gewoon wennen. Natuurlijk is het
zo dat een school allerlei secundaire functies kan
hebben naast het onderwijs. Er zijn lessen van de
muziekvereniging, er worden vergaderingen gehouden, je komt er anderen tegen. Maar die ontmoetingsfunctie kun je ook elders organiseren: in
het dorpshuis of in de plaatselijke winkel.’
Haartsen noemt haar eigen dorp Eenrum als
voorbeeld. ‘We hebben een dorpshuis, drie cafés,
een turnhal, een voetbalvereniging, noem maar
op. Er zijn zoveel plekken waar je elkaar kunt
ontmoeten. Dat is toch pure luxe?’ We voeren een
verwende discussie, vindt ze. ‘Tuurlijk, ik vind
het ook fijn dat mijn kinderen lopend naar school
kunnen, maar is het nou echt zo erg als je naar
een ander dorp moet? Vijf of zes kilometer kunnen kinderen best fietsen, ook de jongste. Alleen,
de ouders hebben er geen zin in, die moeten snel
naar hun werk. We zijn best verwend. Nogmaals,
we zitten in een tijd dat er enorm bezuinigd moet
worden. Ik ben eerlijk gezegd blij dat bepaalde aspecten van de verzorgingssamenleving eindelijk
eens ter discussie staan.’
Jan Kleine knikt instemmend. ‘Met dat laatste
ben ik het zeker eens, maar nu gaat het weer
over de besteding van middelen. De kracht van
kleine scholen blijft zo onderbelicht. Het kan wel
zo zijn dat een dorp zonder school leefbaar blijft,
maar weg is weg.’ Hij roemt nog maar eens de
15
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kwaliteiten van een kleine dorpsschool. ‘En dat is
toch wat iedere ouder wil, kwaliteit?’
Haartsen schudt haar hoofd. Mooi hoor, al die
verhalen over kwaliteit, maar dat is toch echt
niet de reden waarom ouders kiezen voor een
kleine school. ‘Ik heb onderzoek gedaan in Noordoost-Friesland en daaruit blijkt dat de meeste
mensen gewoon kiezen voor de dichtstbijzijnde
school. Daar gaan de vriendjes van hun kinderen
immers ook naar toe.’ Zelfs mensen die niets
hebben met het geloof kiezen toch veelal voor
een christelijke school als die het dichtstbij is.
‘Ouders zijn dan gewoon praktisch. Die denken:
ach, dat bidden op school. Thuis vertel ik wel hoe
wij er zelf over denken.’

‘Juist de contacten
die worden gelegd
op het schoolplein
dragen bij aan het
versterken van de
samenhang in een
dorp’

Nu we het er toch over hebben: hoe moet het eigenlijk met het bijzonder onderwijs? Nu komt het,
met name in Friesland en delen van Groningen,
nog vaak voor dat er twee scholen zijn in een
dorp; een openbare en een christelijke. Is het niet
juist een groot goed dat we in Nederland vanuit
ons geloof of overtuiging kunnen kiezen tussen
verschillende soorten onderwijs?
Haartsen is daar duidelijk over. ‘Ik zie het liefst
een publiek/privaat systeem. De overheid trekt
geld uit voor openbaar onderwijs, en wie een
ander soort school wil, betaalt het zelf maar.’
De onderzoekster zucht. ‘Kijk nu eens hoeveel
moeite het vaak kost om een christelijke en
openbare school samen te voegen. De christelijke
school wil dat de nieuwe school een christelijke
identiteit krijgt en de openbare wil dat de school
openbaar blijft. En als ze toch samen in één
gebouw willen, dan alleen met een eigen ingang
en verder ook alles apart. Dat kost toch klauwen
met geld? Het zijn restanten van de verzuiling die
de discussie vervuilen.’

‘Slim van de staatssecretaris’, erkent Kleine.
‘Alleen weet niemand hoe die samenwerking
er precies moet uitzien.’ Zelf heeft hij daar wel
ideeën over. ‘Het begint ermee dat je kijkt wat er
lokaal en regionaal nodig is. Geen nieuwe normen
uit Den Haag dus.’ Kleine ziet mogelijkheden voor
coöperaties van kleine scholen. ‘Die hebben dan
geen eigen directeur meer, maar worden geleid
door onderwijsteams, zoals je die al in Friesland
ziet ontstaan. En waarom zou je de discussie
ook niet wat breder trekken? Kijk in een bepaald
gebied welke scholen je beslist wilt behouden.
Ik zou het niet raar vinden dat je in een grotere
plaats, waar bijvoorbeeld drie grote basisscholen
zijn, er eentje sluit, zodat je een paar scholen in
de omringende dorpen kunt behouden.’
Hoe dan ook zullen de ouders veel vaker zelf
aan de bak moeten om een school overeind te
houden, betoogt Kleine. ‘Als huiswerkbegeleider,
als overblijfouder, als leesbegeleider of als oudercontactpersoon voor een groep. De leerkrachten
kunnen het echt niet meer alleen.’
Dat klinkt mooi, maar is het ook allemaal haalbaar? Haartsen twijfelt. ‘Uiteindelijk is het toch
een financiële discussie. Iedereen zal water bij
de wijn moeten doen. Misschien moeten dorpen
zelf maar kiezen wat ze het liefste willen openhouden. De openbare school, de christelijke of
toch het dorpshuis of de bibliotheek?’
Alles valt of staat met de betrokkenheid van de
dorpsbewoners, beaamt Kleine. ‘Als de ouders
niet mee willen doen, dan blijkt vanzelf wel of
een school aantrekkelijk genoeg blijft om te kunnen bestaan.’ ◆

Lastig of niet, samenwerking is een hot item in
onderwijsland, sinds staatssecretaris Sander
Dekker onlangs bekendmaakte dat hij de toeslag
die kleine scholen nu automatisch krijgen,
voortaan beschikbaar wil stellen aan scholen die
samenwerken.
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DE PLEK

Stefan Nieuwenhuis schrijft een
gedicht over een plek waar hij
toevallig is beland. Een fotograaf
maakt, zonder het gedicht te kennen, een foto van de plek op basis
van de opgegeven GPS-coördinaten. Deze keer is het beeld van
Annemarie van Buuren.

N 53º 11’ 17.1’’
E 6º 27’ 53.9’’
foto
Keerde de aardlagenlegenda
van eeuwigheden aanslibben en overstromen
in zachte atlastinten uit de grond om
een mist van laagvliedende streken boven het veld
met het geel van glacialen
groengrijs van tijden ertussen
de grauwpapieren zon bloosde
ondergrondse kleuren knepen met hun ogen
werkelijk
je staat erbij te kijken alsof er ook maar het geringste plaatsvindt
alleen dichtbij knikt gras
en geeft het water iets van deining
een aanblik waarvan te vertrekken
maar niet aan te ontsnappen is

18

19

Pieterburen aan Zee
Tekst
Ineke Noordhoff
Beeld
Klaas Jan Geertsema

Het Groningse land weer verbinden met de zee. Klaas Jan Geertsema
(28) zocht voor zijn afstudeeropdracht bij de Academie voor Bouwkunst Groningen naar een kans om dat te doen. Zijn plan werd
gekozen tot het beste van Geertsema’s jaar en het dingt in februari
mee naar de Archiprix 2014. Geertsema brengt Pieterburen aan Zee
tot leven met een fraaie combinatie van recreatiepaviljoens, zilte
landbouw en nieuwe natuur. Een afstudeeropdracht vol inspirerende
verbeelding.
Geertsema: ‘Ik kom uit Aduard en soms namen mijn ouders me een
dagje mee naar Noordpolderzijl. Dan gingen we naar zee. Maar dat was
voor mij altijd een teleurstelling omdat je niet bij de zee kon komen.’
De student, die inmiddels als architect werkt bij Van Ringen Architecten, sloot aan bij een plan van het Groninger landschap om een nieuw
binnendijks zilt gebied bij Deikum in te richten. Het is maar een kleine
stap om daarnaast een zilt landbouwgebied in te richten met lamsoor,

algen en wier – en een energiecentrale die de botsing van zout en zoet
water benut. Aan de buitenkant van de dijk ontwierp Geertsema een
badhuis met restaurant en panoramadak.
Langs de route van Pieterburen naar de zee tekende hij zes paviljoens
met steeds dezelfde hoogte – de huidige Deltadijk. De paviljoens hebben een openbaar gedeelte en een bovenverdieping die te huur is voor
een overnachting, een vergadering, of een romantisch onderonsje. Ze
laten bezoekers ervaren hoe het land steeds verder van de zee kwam
te liggen.
De eerste ‘aanlegplaats’ is bij een oude dijkdoorbraak, nu een kolk. Via
een oude zeedijk (een slaperdijk) en een vogelkijkhut komen recreanten
bij het aan zilte landbouw gewijde informatiepaviljoen. Bij het badhuis
annex restaurant aan de deltadijk stromen zout en zoet water zichtbaar onder de dijk door. Ver op de kwelder, achter de landaanwinningen bij de waterlijn komt het zesde paviljoen. Echt aan zee dus.

► In een gesloten kringloop wordt
het zoute zeewater gebruikt
voor het kweken van vissen,
schelpen en algen, na zuivering
door een helofytenfilter wordt
het water gebruikt voor het
telen van zilte groenten.

Een reeks sobere gebouwen verbinden land en zee, zoet en zout, mens en natuur
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Dijkdoorgang binnendijks. Bij vloed
stroomt het zeewater hier onder
de dijk door. In het pompgebouw
wordt het water gefilterd en
wordt blue-energy opgewekt.
In het bezoekerscentrum krijg
je informatie over zilte energie,landbouw, -natuur, het Hoge land,
de kwelders en de Waddenzee.

Dijkdoorgang buitendijks. In de
luwte van de dijk kan je op het
dakterras, bij het restaurant,
genieten van het uitzicht over de
kwelders. Het badhuis staat in
verbinding met het water; zoet,
zout en zilt.

Het laatste van de zes paviljoens is alleen bereikbaar
bij eb. Je kan er van lucht en leegte genieten en er
een getij (o)verblijven. Het staat op de grens van de
landaanwinningswerken en de Waddenzee, de grens
van mensenwerk.
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Jaarthema energie

‘Moraliseren
werkt soms juist
heel goed’
Het Noorden profileert zich nadrukkelijk als dé
Tekst
Wio Joustra
Foto
Harry Cock

energieregio van Nederland. Noorderbreedte spreekt dit
jaar met vijf knappe koppen die zich er in de voorhoede
van het energieonderzoek bewegen.
Deel 1: gedragsdeskundige Linda Steg
Oma, ik heb hier een krant uit 2011 en daarin stond het
gewoon, precies zoals het ook zou gebeuren. Daarin
stond gewoon al dat als we in dit tempo doorgaan met
het uitstoten van CO2, is Italië in 2060 woestijngebied
en ligt Utrecht aan zee. Oma, je wist het gewoon,
waarom heb je er helemaal niks aan gedaan?
Met dit citaat uit de theatervoorstelling ‘Hete
Vrede’ van cabaretière Claudia de Breij begon Linda
Steg haar oratie ter aanvaarding van het ambt van
Hoogleraar Omgevingspsychologie aan de RUG, met
de aan de klassieke filosoof Herakleitos ontleende titel: ‘Niets duurt voort behalve verandering: De mens
als sleutel tot duurzaamheid’.
Reken maar dat mijnheer de rector, collega’s, studenten, vrienden, familieleden en andere gewaardeerde toehoorders op die 10e april 2012 in de bomvolle aula aan de Broerestraat direct op het puntje
van hun stoel zaten. Want als Italië verwordt tot de
Sahara van Europa en Utrecht in de badplaats van de
Lage Landen verandert, wat is er dan over pakweg
een halve eeuw nog over van het Noorden van Nederland? Het antwoord kon een ieder die middag voor
zichzelf wel bedenken: van de kaart geveegd.
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De vragen die prof. dr. Linda Steg (Ravenswoud, 1965)
daarna stelde lagen een ieder die erbij was dan ook
al op de lippen. Waarom doen we niet alles wat we
kunnen om de CO2-uitstoot te verminderen? Waarom
gedragen we ons vaak niet milieuvriendelijk, terwijl
we het milieu belangrijk vinden en ons grote zorgen
maken over milieuproblemen? Hoe kunnen we milieuvriendelijke keuzes bevorderen?
Met andere woorden, waarom gedragen we ons met
zijn allen niet als een goede rentmeester zodat er
voor ons nageslacht nog tot in lengte van dagen een
leefbare planeet overblijft? Het antwoord van de doemdenkers is dat de moderne mens één grote paradox is en bezig is de eigen soort uit te roeien. De oma
van Claudia de Breij staat in de ogen van de zwartkijkers model voor allen die, als individu of als groep,
bijdragen aan de uitputting van de aarde. Maar Steg,
die zich specialiseert in de interactie tussen mens
en omgeving, is te blijmoedig om nu al het armageddon te voorspellen. Om een duurzame wereld te
realiseren is het noodzakelijk het gedrag van mensen
te veranderen. En over die veranderingsgezindheid
van de mens is Steg niet pessimistisch.
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Hedonistisch
Steg is ook verbonden is aan het Groningen Energy
and Sustainability Programme en de Energy Academy Europe. Sinds kort geeft ze tevens leiding aan
het NAM-onderzoek naar de mening van inwoners
van de provincie Groningen over gaswinning uit
het Groningen-veld. Haar onderzoek richt zich op
de vraag hoe duurzaam gedrag te stimuleren. Dat
is onder meer relevant voor een duurzame energietransitie. Welke veranderingen vinden mensen
gewenst en acceptabel? Hoe geef je veranderingen
zo vorm dat hun kwaliteit van leven behouden blijft
of zelfs verbetert? Dat is niet eenvoudig, want op
het terrein van milieu en duurzaamheid heeft de
mens verschillende zielen in zijn borst.
‘De doelen die we nastreven beïnvloeden het
milieugedrag’, zegt Steg. ‘Daarbij kunnen we drie
hoofddoelen onderscheiden, die bepalen hoe we een
situatie beoordelen, welke aspecten van keuzes we
in overweging nemen en welk gedrag we vertonen.
Ten eerste hedonistische doelen: we willen ons goed
voelen, plezier hebben en moeite besparen. Ten
tweede winstdoelen: we willen onze hulpbronnen,
zoals geld, status en tijd, veilig stellen of vergroten.
Ten derde normatieve doelen: we willen het juiste
doen en handelen in overeenstemming met belangrijke waarden en normen, bijvoorbeeld milieuvriendelijk zijn.’
Steg is de eerste om toe te geven dat bij milieugedrag de eerste twee doelen en het normatieve doel
vaak conflicteren: milieuvriendelijk gedrag kost
vaak meer moeite of geld. Je kunt wel inspelen op
de eerste twee doelen en milieuvriendelijk gedrag
gemakkelijker of goedkoper maken, maar dan
handelen mensen alleen maar milieuvriendelijk
zolang dat leuk of profijtelijk is. Uit onderzoek blijkt
bijvoorbeeld dat mensen zich vooral moreel gedragen als dit goed voelt of voordelig is, maar dat vaak
niet doen als moreel gedrag kostbaar of ongemakkelijk is. Morele hypocrisie, aldus Steg. ‘Mensen
met sterke hedonistische doelen en winstdoelen
gedragen zich alleen moreel als dat goed voelt of
voordelig is.’
Toch is Steg ervan overtuigd dat de mens wel degelijk tot het goede geneigd is. ‘Mensen doen van alles
voor het milieu, ook al kost dat enige moeite, geld
of tijd. Daarom moeten we de route van normatieve
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doelen versterken volgen. Mijn basisidee is dat de
sterkte van die doelen afhangt van de vraag welke
waarden mensen belangrijk vinden en van de mate
waarin omgevingsfactoren deze waarden activeren
en ondersteunen.’
Uit haar onderzoek blijkt dat vier typen waarden
van belang zijn voor de verklaring van opvattingen
en gedrag in relatie tot het milieu: hedonistische
(mensen streven ernaar zich beter te voelen),
egoïstische (mensen hechten belang aan gevolgen
voor de hulpbronnen die ze hebben), altruïstische
(mensen willen het welzijn van anderen verhogen)
en biosferische (mensen hechten belang aan gevolgen voor natuur en milieu). Vooral aan de biosferische waarden wordt relatief veel waarde gehecht en mensen met sterke biosferische waarden
handelen milieuvriendelijker op tal van terreinen.
Gedrag
‘Gemak dient de mens’, zegt Steg. ‘En groen denken
is nog niet altijd groen handelen. Verandering van
gedrag is lastig. Vaak gaan mensen ervan uit dat
vooral financiële prikkels effectief zijn om milieuvriendelijk gedrag te stimuleren. Denk aan subsidies voor dubbel glas en zonnepanelen of korting
op groene stroom. Uit ons onderzoek blijkt echter
dat financiële prikkels niet altijd effectief zijn. Veel
mensen worden ook en soms zelfs meer gemotiveerd door morele en milieu- dan door financiële
overwegingen. De meeste mensen willen goed zijn
voor het milieu. Soms mag het zelfs wat meer geld
of moeite kosten.’
Het idee dat een goede zorg voor het milieu iets is
voor de rijkere landen, waar mensen hun basisbehoeften hebben vervuld, blijkt ook niet waar te zijn.
Steg: ‘Juist ook in ontwikkelingslanden in LatijnsAmerika, Azië en Afrika vinden mensen het milieu
belangrijk en handelen ze daarom milieuvriendelijk.
Als mensen verantwoorde keuzes maken voor het
milieu geeft hun dat een goed gevoel. Het maakt hen
gelukkiger. Daarbij kunnen milieubewuste keuzes
statusverhogend werken. Het gaat dan met name
om de keuze voor innovatieve, moderne producten
als elektrische auto’s of zonneboilers.’
Professor Steg durft dan ook te stellen dat moraliseren, waar jarenlang toch een vloek op rustte,
soms juist goed kan werken. En dat milieubeleid

‘De meeste mensen
willen goed zijn voor
het milieu.
Soms mag het zelfs
wat meer geld
of moeite kosten’

geen afbreuk hoeft te doen aan de kwaliteit van ons
leven. Rest dan wel de vraag waarom we ons niet
altijd milieuvriendelijk gedragen. ‘Mensen zullen
vooral handelen in overeenstemming met hun biosferische waarden als deze worden geactiveerd door
kenmerken in de omgeving. Deze herinneren ons als
het ware aan de waarden die we belangrijk vinden
en activeren de daarbij behorende doelen.’
Welke omgevingsfactoren dragen ertoe bij dat we
niet handelen in overeenstemming met onze – altruïstische en biosferische – waarden? Uit onderzoek blijkt onder andere dat mensen meer geneigd
zijn normen te overtreden als ze sporen zien van
normovertredend gedrag van anderen. Als er graffiti op de muur staat, gooien meer mensen zwerfvuil
op straat. En als er zwerfvuil op straat ligt, stelen
meer mensen een envelop met geld. Dus zijn altruïstische en biosferische waarden minder invloedrijk
als je ziet dat anderen normen overtreden.
Prikkel
Steg: ‘We noemen dat het cross-norm inhibitieeffect: Mensen vatten wanorde in de buurt op als een
teken dat het normaal is om normen te overtreden.
Maar het omgekeerde blijkt ook het geval te zijn. Als
er geen sporen zichtbaar zijn van wanordevergrotend
gedrag of als mensen zien dat andere mensen bewust
normen respecteren, leidt dat er toe dat ze zelf ook
meer normconform gedrag vertonen. In dat geval
is het dus waarschijnlijker dat mensen handelen in
overeenstemming met altruïstische en biosferische
waarden. Experimenten tonen aan dat voorbijgangers in een Groningse straat veel vaker sinaasappels
oprapen die ‘een andere passant’ per ongeluk heeft
laten vallen of een omgevallen fiets weer overeind
zetten als ze net gezien hebben dat een ander normconform gedrag vertoont, zoals een bewoner die de
stoep aanveegt. Laten zien dat iemand zich aan een
sociale norm houdt, heeft dus een soort zwaan-kleefaan-effect. Daarom kan een koplopers- of ambassadeursgroep die in het veld het gewenste sociale
gedrag laat zien, en afbeeldingen die dat gedrag ook
tonen, de gedragsdoelstellingen helpen realiseren.’
Welk terrein is beter geschikt om die doelstellingen
toe te passen dan de energiesector? Immers, de mens
speelt een sleutelrol in de transitie naar duurzame
energiesystemen. We moeten veranderingen in

energievoorzieningen en -verbruik acceptabel gaan
vinden en ons gedrag aanpassen. Hoe oordelen we
over de inzet van verschillende energiebronnen als
kolen, gas, wind, zon, geothermie en kernenergie?
Hoe verhoudt zich op microniveau de gemaksfactor
tot de factor kostenbesparing? Hoe zorgen we dat
duurzame energiesystemen ons welzijn niet bedreigen? Onder welke voorwaarden willen mensen
participeren in duurzame energievoorzieningen en in
zogenaamde smart grids? Op dit soort vragen concentreert Steg de komende jaren haar onderzoek bij de
faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
van de RUG. Het energievraagstuk is veelomvattend
en vereist in haar visie dan ook een multidisciplinaire
benadering. Daarvoor bieden het Groningen Energy
and Sustainability Programme en de Energy Academy
Europe volgens Steg een uitstekend platform. Want
het is van groot belang na te gaan of de uit onderzoek
verkregen inzichten universeel toepasbaar zijn. En
duurzame ontwikkeling zal mondiaal zijn, of zal niet
zijn. ◆
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Rond Nieuwe Architectuur

Groen gas geven
tekst
Illand Pietersma
foto’s
Reyer Boxem

Een opvallende heuvel verrees afgelopen najaar langs de A28
ter hoogte van de afslag Pesse. Het is het nieuwe tankstation
Green Planet van de Drentse ondernemer Edward Doorten.
Naast gewone brandstoffen verkoopt het ook schonere
soorten benzine, gas en diesel, die minder CO2 uitstoten of
uit plantaardig materiaal geproduceerd zijn. Natuurlijk staan
er ook oplaadpunten voor elektrische auto’s. Niet alle groene
brandstoffen waren vanaf het begin leverbaar. Maar na de
aanvankelijke startproblemen moet Green Planet de automobilist bewustmaken van milieuvriendelijkere manieren van
autorijden.
Het tankstation is symbolisch vormgegeven als het topje van
een groene planeet. B+O Architecten uit Meppel heeft het
ontwerp van Roelof Oosting nader uitgewerkt. Onder een
koepel met een doorsnede van 75 meter staan de pompen en
een gebouw. Daarin bevinden zich niet alleen de kassa en horecagelegenheden, maar ook kantoorruimtes voor flexwerkers. Gebogen stalen balken en een straalsgewijze constructie
van houten spanten dragen de koepel. De cirkelvorm zet zich
voort in de parkeerplaatsen rond om het complex en in de
halfronde inkepingen, waardoor het tankstation en de voorzieningen te bereiken zijn. Ook het langwerpige gebouw heeft
afgeronde zijden.
Een rond gat bovenin verwijst naar klassieke koepels, zoals
het Pantheon in Rome. Gekleurd glas, dat een halve meter
28

boven de opening zweeft, schermt het gat af. Hierdoor valt
er wel licht naar binnen maar blijft eventuele regen buiten.
Tegelijkertijd fungeert het gat als ventilatieschacht voor
schadelijke dampen, die zich anders onder de ‘dome’ konden
ophopen.
Het geheel straalt duurzaamheid uit. Het dak is bedekt met
sedumbeplanting en door de negen meter hoge koepel steken
twee windmolens, die stroom leveren aan Green Planet.
Op het aangrenzende terrein komt nog een park met een
informatiegebouw, dat – in lijn met het groene tankstation –
zonnepanelen krijgt.
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Waarheen, waarvoor
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Theunis Piersma is hoogleraar trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit
Groningen. In april start hij met een serie columns in Noorderbreedte
over hoe dieren het landschap beleven. Een introductie, over vogels,
parallelle universums en de verdampende rijkdom van onze weilanden.

In de tuin van Theunis Piersma zitten veel vogels. Mussen, een hele
kolonie. Dit is hun favoriete plek in Gaast, Friesland. Ze fladderen van
de struiken naar de voederunits en de drinkplateaus. Het is een vrolijk
gekwetter. Het is 2 januari, het is zacht weer en de zon schijnt. Het lijkt
wel lente.
Piersma en zijn partner Petra de Goeij wonen in een vroegere lagere school. De klaslokalen van toen zijn verbouwd tot ruime en
lichte woon- en werkvertrekken. Er is centrale verwarming, er zijn
vitrinekasten met schelpen en botten, en boekenwanden tot het plafond. Er is koffie met warme melk.
Ze zijn net naar Chili geweest, voor vakantie en vogelonderzoek, en
binnenkort gaan ze naar Mauretanië, ook voor de vogels. Het is een
goed leven, absoluut. Maar ook een heel geregel. Voor elk project moet
er veel goed komen. Dat geeft ook stress.
Theunis Piersma – sloffen, spijkerbroek, wollen vest, zeewindbestendige grijze krullen – is hoogleraar trekvogelecologie in Groningen
en waddenonderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor
Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel. Hij weet veel van trekvogels, van
wadvogels en weidevogels. Hij begrijpt de verbanden tussen vogel,
voedsel en trek. Hij vertelt erover, rustig en aanstekelijk.
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Met zijn team vangt hij de vogels met netten, voorziet ze van zendertjes en volgt ze op hun wereldreizen. De grutto’s en kanoeten pendelen
tussen Afrika en Siberië. In Gaast komen elke dag gegevens binnen over
hun route, plek en verblijf. Trekvogels zijn plaatstrouw, zegt Piersma.
Ze kennen hun bestemmingen. Het bijzondere is dat ze zich tijdens hun
trektochten gedragen alsof ze altijd weten waar ze op de wereld zijn.
Bij de Banc d’Arguin in Mauretanië raakt de woestijn aan de Atlantische
Oceaan. Het is een waddengebied met eilandjes en droogvallende platen, rustgebied, zie het als een zuster van de Waddenzee. De processen
daar zijn hetzelfde als hier. De lepelaar die hier broedt, overwintert
daar, de kanoeten, drieteenstrandlopers en rosse grutto’s van het wad
vind je daar terug. Het zijn dezelfde vogels, dezelfde individuen.
Om te snappen waarheen de vogels vliegen en waarvoor, moet je de
individuen volgen, zegt Piersma. Je moet het beest een naam geven en
uitvogelen wat het uitspookt. In een boek laat Piersma de kanoetenkaart van de wereld zien. Kanoeten broeden rond de Noordpool en
vliegen naar het zuiden, sommige groepen tot in Vuurland in zuidelijk
Argentinië toe. Er is een ondersoort naar hem vernoemd. De Calidris
canutus piersmai broedt in Noord-Siberië en overwintert in Noordwest-Australië.

Waarom gaat de ene groep naar de ene plek en de andere naar de
andere? Het gaat altijd om vreten, zegt Piersma. ‘En als het even kan,
zijn de vogels honkvast. Maar vaak krijgen ze daar de kans niet voor,
omdat voedsel soms ergens wel en dan weer niet te vinden is. Kanoeten zijn in staat om op eigen kracht de 15 duizend kilometer van de
toendra in Canada naar het zuidpuntje van Amerika te vliegen. Mensen
kunnen weer andere dingen. Elk dier bekijkt de wereld aan de hand van
zijn eigen mogelijkheden.
‘Als groothoofdige tweevoeters hebben wij bepaalde cognitieve mogelijkheden. Wij denken, doen, praten, vervoeren ons. Onze kaart is
voornamelijk een wegenkaart. Voor een kanoet ziet het landschap er
anders uit dan voor een mens, of voor een gans.’
Voor Noorderbreedte begint Piersma in april met een serie artikelen

waarin hij vanuit beesten waarvan we iets begrijpen – vogels of andere diersoorten – naar Noord-Nederland kijkt. Per soort levert dat
een andere kaart op. Het zijn alternatieve werelden die naast elkaar
bestaan zonder dat bewoners van de ene weet van de andere hebben.
Op de kanoetenkaart van Noord-Nederland zie je de Waddenzee,
begrensd door een wat hogere rand, de zeedijk. Die rand is gevaarlijk:
de slechtvalk kan achter de dijk verrassingsaanvallen op kanoeten
uitvoeren. Op het land achter de dijk hebben kanoeten niets te zoeken,
anders dan dat ze er op grote hoogte overheen vliegen tijdens de trek.
En dan doet het er niet toe of daar in Friesland, Groningen of Drenthe
bos ligt, weiland of een spoorlijn.
Voor een wespendief ziet de wereld er heel anders uit. Dan gaat het
juist om de bossen. Op een wespendiefkaart zie je het Drents-Friese
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Wold, Gaasterland misschien. De kaart van de wespendief is bijna het
negatief van de kanoetenkaart. De werelden van mensen, kanoeten en
wespendieven zijn parallelle universums.
Het aardige van vogels is hun grote reikwijdte: ze kunnen overal zijn.
De wereld van een regenworm is kleiner, maar op zijn niveau misschien
ook interessant. Piersma denkt erover om een kaart van een egel te
proberen: tuinen, hoekjes, holletjes, wegen om over te steken, met
donderend geweld aanstormende monsters met hele ogen. De kaart
van egels lijkt iets op die van mensen.
Kijken door de ogen van een vogel: er zijn genoeg biologen en filosofen
volgens wie het niet kan. Want wij hebben geen vogelogen, geen vogelzintuigen. Je kunt nooit weten wat het is om een vogel te zijn, want ze
beleven en ervaren anders, kunnen niet op hun ervaringen reflecteren.
Ze hebben geen taal, of een andere taal. Weten ze zelf dat ze een
kanoet zijn, of een grutto?
Theunis Piersma vindt dat een wat luie filosofische gedachte. Hoe
meer je van een dier weet, hoe meer je leert met zijn ogen te kijken.
Dat weten komt met meten, proeven, proberen, analyseren en opnieuw
meten. Als je het lang genoeg doet ontwikkelt zich een diepe, doorleefde kennis, en kom je dichter bij het dier. Kennis zet zich om in een
gevoel, een kanoetengevoel. Dan ga je zien wat een kanoet ziet.
Als je de vogel serieus neemt, zegt Piersma, als je je inleeft in een vogel,
komt een wereld tevoorschijn die anders onzichtbaar blijft. Het is een
enorme verrijking als je die ontdekt.
Hij groeide op in Gaasterland, aan de voormalige Zuiderzee. Hoewel
hij de open zee niet had meegemaakt, had hij van kinds af een enorme
Zuiderzeeheimwee. Als jongen zat hij op de dijk bij ‘die klote zoete bak’,
toen er een kerel langs kwam die tegen hem zei: ‘Die Afsluitdijk, die
heb ik iedere dag van mijn leven vervloekt.’ Het klonk de jonge Theunis
Piersma als een Zuiderzeeballade in de oren. Yes, dat voelde hij ook!
Hij wilde bioloog worden, zeebioloog. De Waddenzee was fascinerend.
Hij wilde alles weten van de zee en de vogels. Hij wilde reizen, reizen met
een reden. Hij ging naar Groningen om er biologie te studeren. In 1980
ging hij met vier studenten op expeditie naar de Banc d’Arguin. Daar had
je alles: zee, reisavontuur, wad en vogels. Hij heeft de plek voor altijd in
het hart gesloten.
Een andere kaart in een boek: de grote waddengebieden in de wereld.
Daar zijn er vijftien van. Die van ons is het grootste. Het is een jong
gebied, door een samenkomst van omstandigheden ideaal voor trekkende steltlopers, Piersma’s vogels. Ze leven van het bodemleven op het
droogvallende wad.
Hij deed zijn promotieonderzoek naar het eetgedrag van kanoeten op
het wad, in de tijd dat de mechanische kokkelvisserij daar haar sporen
naliet. Met zuigers schraapten de vissers een laag van de zeebodem
af. Die bodemberoering zou niet uitmaken, zeiden deskundigen van de
overheid. Het maakte wel uit. De stand van kokkels en andere kleine
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schelpdieren als nonnetjes nam dramatisch af, de laatste met meer dan
99 procent.
Laatst werd er een haaitje gevangen bij Terschelling. Dat was nieuws.
Maar in de oude boekjes sloegen sportvissers de ene na de andere haai
aan de haak. Het gebied is enorm verarmd, door ‘alle geklooi, gepomp
en gezuig’. Het geldt evenzo voor Nederland binnen de dijken. Een wei in
Friesland ziet er misschien op het eerste gezicht nog net zo uit als veertig jaar geleden. Maar als je beter kijkt, zie je dat tot in detail de fleur uit
het landschap is, zegt Piersma.
Hij heeft veel pijn over het landschap. Nederland is een cultuurlandschap, in principe rijk en biodivers: het gras, de bloemen, het leven in sloot
en wei. ‘Het kan een fantastisch landschap zijn, maar je ziet dat die
rijkdom verdampt.’ Een voor een verdwenen voor Nederland typerende
landschapsfenomenen. Fiets in juli eens door een ‘normaal’ weidegebied:
man, wat een dooie wereld. Vroeger was het een gekwetter van leven.
De kemphanen hier waren de reden dat ze in Gaast gingen wonen. In
2002 zagen ze in de buurt van het dorp een groep van zevenduizend
kemphanen. Nu zijn er in Gaast geen kemphanen meer. De grutto’s gaan
achteruit, de kieviten doen het slecht. De leeuwerik is al verdwenen.
Waar zijn die vogels? De kemphanen vlogen ergens anders heen. Wat
de rest betreft: hun broedsels werden niet groot. Ze zijn er gewoon niet
meer.
Het komt door de industrialisering van de landbouw. Steeds groter, intensiever. Mestinjectie, één soort snelgroeiend raaigras. Het grondwater wordt weggepompt voor ‘droge voeten’. Alles om de laatste druppel
melk zo goedkoop mogelijk uit het landschap te persen. Zo wordt onze
goede concurrentiepositie duur betaald, met een ‘dood’ land op de koop
toe.
De discussie met belangengroepen is vaak emotioneel, want de participanten voelen zich snel aangevallen. Met wetenschappelijk onderzoek
lukt het soms om van de wereld van de meningen in die van het weten
te komen. Pas dan kun je het hebben over keuzes. Koester je de overgebleven weidevogels in landschapsreservaatjes, en accepteer je dat de rest
een soort agrobusiness-terrein wordt, of blijft? Dat kan, maar het is niet
zo dat het land naar God helpen niets kost. Alles is economie. Keuzes.
Ondanks alles ziet hij de nabije toekomst best zonnig in, zegt Piersma.
Langzaam laten boeren zich overtuigen door argumenten voor een
biologisch rijker landschap. Op kleine schaal zijn boeren in Friesland en
Groningen bezig om kleine stukjes grond weer goed te maken. Een rijk,
gevarieerd, gezond boerenland. Dat is niet zo bijzonder. Dat is gewoon
hoe het was, en hoe het met wat goed wil ook weer zou kunnen worden.
Het is als met de kanarie in een kooi, die ze meenamen de mijnen in. Als
de vogels het niet meer uithouden, is het uitkijken voor de mensen. ‘Als
er hier volop zwaluwen, grutto’s en kemphanen zijn, geeft dat een soort
gevoel van veiligheid.’ ◆

Als je je inleeft in een vogel,
komt een wereld tevoorschijn
die anders onzichtbaar blijft
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marieke kijkt – De man en zijn schuur

Doeke Post uit Hallum is elke dag te vinden
in zijn schuur. Hij houdt ervan om daar te
zijn en te werken aan ‘zo’n beetje alles wat
je tegenkomt in het leven’, zoals kasten,
bankjes, een oude box en een tafeltje
waar hij als kind nog aan heeft gezeten.
Momenteel werkt hij aan een tuinbank.
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Zoon Jelle heeft zijn eigen hoekje in de
schuur en Doeke vindt het leuk om samen
te klussen. Zonder zijn schuur zou hij zich
gehandicapt voelen, al hoeft hij er ook weer
niet te wonen.
foto marieke kijk in de vegte
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Alles wordt Anders

Twee nieuwe
pleinen
Tekst
Wim Boetze
Foto’s
Peter de Kan

Het jaar 2013 was voor Noord-Nederland het
jaar van de pleinen. Met de opening van het
nieuwe Fries Museum kreeg in Leeuwarden
het al eerder geopende Wilhelminaplein zijn
vierde zijde. In Groningen zorgde de oplevering
van de Damsterpoort, het hoofdkantoor
van wooncorporatie Nijestee, dat het
aansluitende nieuwe Damsterplein kon worden
onthuld. De openingen werden vier keer een
architectenfeestje: twee voor de gebouwen
en twee voor de pleinen. Genoeg aanleiding
voor Peter de Kan en Wim Boetze om op
pleinverkenning uit te gaan.
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Het Damsterplein
Het plein is eigenlijk een demping van het
oude Damsterdiep, ooit de verbinding van
de stad Groningen met de zee. Voordat het
kantoorgebouw als ‘stop’ op het gedempte
diep werd gezet, was het kanaalprofiel met
zijn pakhuizen nog altijd aanwezig. Je voelde
nog altijd dat je hier ooit de stad uitging, de
weidsheid tegemoet. De komst van de Damsterpoort, een ontwerp van Onix Architecten
in Groningen, heeft van het diep een plein
gemaakt.
We bewegen ons wat aarzelend het plein op.
De glimmende gepolijste bestrating maakt
onzeker of ‘het ijs houdt’. Bovendien zijn
we zo veel chique op het Damsterdiep niet
gewend. Nog maar kort geleden bestond het
plaveisel uit basaltblokken. Karres en Brands
Landschapsarchitecten in Hilversum, een
bureau met een flinke prijzenkast, ontwierp
de pleininrichting. Na een uurtje pleinbezoek
vragen we ons af waarom de ontwerpers óns
plein niet in de prijzen heeft getekend. Er valt
nogal wat af te dingen op het ontwerp. Een
mat patroon van looproutes blijkt de spiegelende zwartgrijze klinkervloer te doorsnijden. Volgens de plantoelichting betreft het
verbindingen tussen de zijstegen van het
plein. Die relatie kunnen wij niet ontdekken.

Wel vinden wij een paar keer een bak met een
boom op ons pad. Het zijn vooral de twaalf
oranjebruine boombakken die het pleinbeeld
domineren: vreemde sculpturaal ontworpen
rozetten in een niet bepaald lekkere kleur.
Op afstand lijken ze van polyester, bij nader
onderzoek blijken ze van geschilderd terracotta te zijn. In de bakken staan wilgen,
sierkersen en esdoorns. Bak en boom kunnen
met vorkheftrucks worden verreden, zodat,
afhankelijk van het pleingebruik, er een open
dan wel een besloten pleinbeeld ontstaat.
De Kan: ‘Ik vind het van een boom juist een
kwaliteit dat ’ie niet verrijdbaar is. Zijn onverzettelijkheid spreekt me juist aan. Dat je
eromheen moet als je er één tegenkomt.’
Door de combinatie bomen en wandelroutes
kun je het ontwerp als een organisch landschappelijke aanpak zien. De led-verlichting
in de bestrating gaat daar vreemd genoeg
weer rechtlijnig doorheen. We tellen vier
gescheurde bakken. Misschien was de kwetsbaarheid de reden om ze zonder zitranden uit
te voeren.
Door de twee identieke, druk bereden,
rijbanen aan de noord- en zuidkant lijkt het
alsof je op een hele brede vluchtheuvel staat.
We vragen ons af wat de aanleiding zou kunnen zijn om het plein óp te gaan? Er moet dan
toch iets georganiseerd worden, het blijft
anders een kijkplein. De ruimte is van zichzelf
niet erg attractief. Het gebouw van Nijestee
draagt daar ook niet echt toe bij. De sfeer
moet er vooral door de omringende ondernemers in worden gebracht.
De Kan: ‘Door al die struiken erop nodigt het
plein je minder gauw uit om iets te organiseren
dan wanneer het leeg zou zijn. Altijd weer kom
je die angst voor leegte tegen.’
Boetze: ‘Kort geleden was hier kermis en
markt, maar er kwam nauwelijks publiek op af.
En iedere keer moet er met die bomen worden
gezeuld.’
Aan de ondernemers zal het niet liggen, die
hebben genoeg plannen voor het plein. Volgend jaar wordt het een podium voor Eurosonic.

Het Wilhelminaplein
Al wandelend in de Prins Hendrikstraat
richting centrum horen we aan de geluiden dat we op weg zijn naar een plein. De
resonans van veel mensenstemmen tussen
harde wanden komt ons tegemoet. Geluiden
zonder de bijmenging van verkeerslawaai.
Het geluid van een levendige plaza in een
Spaanse stad. We staan in Leeuwarden op
het Wilhelminaplein, een naam die vermoedelijk nooit ingeburgerd zal raken omdat de
Leeuwardenaar het liever over het Zaailand
heeft. Een naam die al uit de vijftiende eeuw
stamt.
Na het geluid volgen de indrukken van de
pleinwanden en de bestrating – sommigen
hebben het ‘poëtisch’ over de ‘woonkamer’
en het ‘tapijt’.
De oostwand van het plein wordt volledig
ingenomen door het gloednieuwe Fries
Museum, dat gebouwd kon worden dankzij
een schenking van € 18 miljoen van de Friese
architect Abe Bonnema. Het museum is een
ontwerp van Bierman Henket Architecten
in Esch in samenwerking met Bonnema
Architecten in Hardegarijp. Dominant is de
grote luifel die in een ruime overstek boven
het hele museum hangt. Dit is nu net het
element dat wringt. Het museum is niet van
binnen naar buiten ontworpen. Het negeert
de context. Het is gewoon geland. Alleen de
vóórkant heeft betekenis voor de context
en draagt monumentaal bij aan het karakter
van het plein. De overige kanten doen niets
met de aangrenzende ruimten. De dakluifel
met zijn kolommen herhaalt zich rondom
onverstoorbaar, ongeacht de grote verschillen in sfeer en schaal van de buurruimten.
Het museum heerst, waar het Groninger
Museum pronkt. Er zou meer gewonnen
zijn als het gebouw rondom volledig vrij
had gestaan, dus zonder die gekunstelde
aanhechting in de hoek met Scapino. Een
extra doorgang naar het plein bleek bij het
evenement van 3FM Serious Request hard
nodig toen de mensenmassa slechts met
veel geduld het plein op- en af- kon komen.

De centrale symmetrische positie van het Paleis van Justitie aan het plein is met de komst
van een extra rij winkels met appartementen
verstoord. Deze nieuwe noordelijke pleinwand
maakt van het Ruiterskwartier een dubbelwandige straat. Het extra blok is toegevoegd
met het argument dat het plein intiemer
moest worden. Het blok is van de hand van
Soeters van Eldonk Architecten in Amsterdam
en had overal kunnen staan. Het draagt niet
méér bij aan het plein dan de aanwezigheid
van ondernemers. De Kan: ‘Het is opgeleukte
eenvormigheid, een gevelspelletje.’
De goede kwaliteit van het plein is grotendeels te danken aan de zorgvuldige en vakbekwame inrichting door bureau Hosper Landschapsarchitectuur en Stedebouw in Haarlem.
Het plein is gelegd in drie soorten natuurstenen klinkers in gevarieerde bestratingsrichtingen.
De lichte klinkerkleuren geven het plein een
aangename helderheid. Zo contrasteert de
vloer, het tapijt (vooruit dan maar!), mooi
met de glaswand en de donkere luifel van het
museum.
Wat ons betreft was het zo wel voldoende
geweest, maar toch... Er moest weer worden
doorgewerkt aan de intimiteit. Dus bomen
er op, ook hier. Hosper heeft het allemaal
per enquête onderzocht en besloten. De
tien boombanken die ze vervolgens hebben
ontworpen, zijn raak. Ze zijn mooi, zitten
lekker en omarmen een goede boomkeuze,
de sierlijke zilveresdoorn. Terecht dat Hosper
in december de Falco Award Beste Openbare
Ruimte 2013 kreeg voor de inrichting van het
Wilhelminaplein.
Zo won Leeuwarden van Groningen, dat met
zijn inzending van het nieuwe Stationsgebied
Europark bij de laatste drie hoorde en daarmee pijnlijk op de lat schoot. ◆

.
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P0A8644.JPG
Het Damsterplein
met de
boombakken. Op
de achtergrond het
kantoor van
Wooncorporatie
Nijestee.
P0A8651.JPG
Gebroken boombak
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Fototekst:
Het Wilhelminaplein gezien vanaf het bordes van het Paleis van Justitie. He
museum staat symmetrisch op de as van het plein.
Het paleis is zijn centrale positie kwijt geraakt.
P0A8680.JPG
Boombank met zilver-esdoorn

P0A8710.JPG
Door de bouw van een blok appartementen met winkels is het Ruiterskwar
een tweewandige straat geworden. Scapino is gedeeltelijk in het museum
terecht gekomen.
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Wederzien

advertentie

Kunst en Hunze en Aa’s

tekst en foto
Jaap Krol

Het werkgebied van waterschap Hunze en Aa’s kent verschillende plekken waar kunst en monumenten
staan. Alle werken hebben één ding gemeen: ze zijn in meer of mindere mate tot stand gekomen door
het waterschap.
VERHAAL Veel van de kunstwerken ontstonden bij de oplevering van een project. Ze vertellen een verhaal over de plek of
over de geschiedenis. Het geeft de plek een gezicht. Kunst en monumenten zijn voor iedereen. Soms gaat men er gewoon aan
voorbij. Andere keren bewondert men het werk bewust.
WATERKAART Alle kunstwerken in ons gebied zijn verzameld op onze website. Kijk op hunzeenaas.nl bij de waterkaart.
Naast de exacte plek, laat de waterkaart ook een foto en/of verhaal van het kunstwerk zien.

<www.hunzeenaas.nl>
Adv. Noorderbreedte 2014 v03.indd 1
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Vragen? Tel. (0598) 69 38 00 waterschapshuis, Aquapark 5 te Veendam
17-01-14 (w03) 15:30

Station
Emmen

Ik ging naar Emmen, maar wist eigenlijk niet of ik per trein of met
de bus zou gaan. Domme vraag eigenlijk: vanaf Groningen duurt de
treinreis twee uur (je moet helemaal over Zwolle), terwijl de bus die
reis met een uur inkort. Als prettige bijkomstigheid gaat de bus over
de altijd mooie Hondsrug. Maar waarom niet iets nieuws? ZwolleEmmen bijvoorbeeld?
Ik stapte die ochtend uit op het Stationsplein, huurde een fiets en
reed de stad in. Dat viel niet mee, want het grote bos waar Emmen
rond gebouwd is, maakt de oriëntatie moeilijk. Nieuwbouwwijken
liggen ver weg, hun namen (‘Angelslo’) klinken als gesuburbaniseerde themaparken. Waar begint de stad nou eigenlijk? dacht ik
steeds.
Misschien wel in Emmerhout, de wijk waar de eerste woonerven
van Nederland werden gebouwd. Ik had erover gelezen en was
benieuwd naar de oerversie van het fenomeen ‘gescheiden verkeersstromen’ – vandaar ook mijn gehuurde fiets.
Algauw zag ik in en rond het centrum enkele portiekflats opdoemen. Eén aan de Dordsedwarsstraat, één aan de Meerstraat en één
aan de Koolhopstraat. Ook in de oerversie: twee à drie woonlagen

Schrijver Jaap Krol is
gefascineerd door
wederopbouwarchitectuur.
In op het oog onbeduidende
bouwwerken ziet hij
dragers van geschiedenis
en herinneringen.

met daaronder winkelruimtes, allemaal voorzien van een inpandige
toegangshal. Ooit misschien een trotse slagerij of cafetaria, nu een
kantoor of massageshop. De flat aan de Weerdingerstraat stond
zelfs halfleeg, omdat ertegenover zowel een Jumbo als een BCC is
geopend.
Al fietsende herinnerde ik me het bestaan van het gemeentehuis,
met zijn bij de ingebruikneming in 1970 zeer vernieuwende loopbrug
over de Hondsrugweg. Ik vond dat indertijd slim bedacht, want ik
hield toen wel van bruggen. De Hondsrug was er vol mee, net als
met torens, klaphekken en kabelbanen.
Toen ik terugfietste, viel me pas op hoe mooi het stationscomplex
is. Een puntgaaf gebouw uit 1965, inclusief vetgelakte schrootjes.
De wachtruimte is extra licht, waardoor vertrekken en arriveren
grootse gebeurtenissen zijn. Eérst de hal, dán de reis (v.v.). Het dak
bestaat uit een zogeheten vouwkap, in de kelder huist de fietsverhuurder.
Al die tijd dat ik op mijn huurfiets reed, probeerde ik de associatie
met schoolreisjes te vermijden. Maar omdat schoolreisjes zo horen
bij Emmen, was ik toch maar met de bus gegaan. ◆
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Terug naar Los Dorp (4)

Tekst
Kees Willemen

Nienke van Kampen

Foto’s
Awoiska
van der Molen

Ruim tien jaar geleden verscheen de eerste aflevering van Los Dorp in
Noorderbreedte. Jongeren vertelden over het dorp waar ze opgroeiden
en wat ze van de toekomst verwachtten. In Terug naar Los Dorp kijken
we hoe het ze is vergaan.

Het duurt even voor ik het doorheb. Hoe
kom ik in de wirwar van achterplaatsjes en
steegjes in Terherne bij het huis van Nienke
van Kampens vriend Lieuwe? Daar wil Nienke
(25) praten omdat ze haar eigen woning aan de
Buorren nog aan het opknappen is.
‘Toen we elkaar tien jaar geleden spraken,
woonde ik nog thuis bij mijn moeder in Akkrum. Ik kon goed tekenen. Iedere dag voor
dag en dauw naar het CIBAP in Zwolle, een
soort reclameopleiding. Even gedroomd van
Minerva, maar daar hoorde ik zulke vage
verhalen over. In de tijd die ervoor stond die
school afgemaakt, terwijl het thuis toch vaak
druk was. Mijn moeder was na de scheiding
van mijn vader hertrouwd en had nog twee
kinderen gekregen. Silke en Jente waren toen
vier en een. Mijn jongere zus Maaike en ik
pasten op als mijn moeder dienst had. In het
weekend werkte ik zelf bij een eetcafé in
Terherne. Dat ik meer voor de horeca ben gaan
voelen dan voor het reclamevak heeft daar
misschien mee te maken. Ik ben na het CIBAP
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naar de Middelbare Hotelschool gegaan in
Leeuwarden. Ook daar op kamers, eerst met
twee vriendinnen, later met Maaike.
‘Nooit gedacht dat ik daarna nog een hboopleiding zou aandurven. Je hebt veel zelfstudie, er zijn weinig contacturen. Je moet het zelf
willen, het is hbo, hè. Ik zit nu in het vierde jaar
Small Business & Retail Management van de
Hanzehogeschool in Groningen. Omdat ik nu al
tien jaar aan het leren ben, ben ik wel een van
de oudsten van de klas. Samen met mijn zus
ben ik daarvoor ook naar Groningen verhuisd.
We woonden tot twee jaar geleden in een appartement. Toch zijn we terug naar Terherne
gegaan. Ik heb als bijbaantje ook wel horecawerk gedaan in Groningen maar het voelde
nooit zo vertrouwd als in het eetcafé ’t Far in
Terherne. Bovendien kreeg Maaike een relatie
met de zoon van de baas en ging ze boven het
restaurant wonen en daar fulltime werken.
‘Toen ik achttien was had ik verkering met
een jongen. Daarna nooit meer iets vast. Mijn
huidige vriend Lieuwe, die ik nu drie jaar ken,

is mijn eerste echte liefde. Vroeger zeiden
mijn zus en ik altijd: we gaan nooit in Terherne
wonen. Nu wonen we er allebei. Het hele familiegevoel heeft zich naar hier verplaatst. Je
hoeft geen drie uur te reizen om met je moeder koffie te drinken. Maar het belangrijkste is
het water. Dat ga je in de stad snel missen. Na
het werk in het café tegen het donker nog met
de rubberboot het meer op. Daar ligt Lieuwe
dan ergens met zijn kajuitjachtje te wachten.
‘Ik ben nooit een spijbelstudent geweest.
Mensen zeggen wel vaak dat ik me ouder
gedraag dan ik ben. Voor mezelf heb ik als
verklaring dat toen mijn ouders scheidden,
ik versneld volwassen werd. Goed met geld
omgaan, prima koken en jezelf redden heb
ik van jongs af aan geleerd. Ik ben iemand
die alles precies wil: bijvoorbeeld de was zó
ophangen, anders worden de kleren raar. Soms
ben ik wel een controlefreak. In bed liggen en
alvast de volgende dag uitstippelen. Dan zeg ik
tegen mezelf: “Draai die knop om!”’ ◆

2004

2014
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advertentie

LAndSchAppen centrAAL

Binnen de lijntjes

bij kunstuitleen

29 januari t/m 9 maart 2014

Tekst
Jelmer de Boer,
Erik Meijles
en Peter Groote*

Vreemde wezens, die recreanten in Het Drents-Friese Wold.
Lange tijd wisten we nauwelijks wat ze daar deden. Tot studenten
sociale geografie van de Rijksuniversiteit Groningen wandelaars
voorzagen van een gps.

Slechts een kwart
• Rens Krikhaar – Shinkansen pt.1 – olieverf, 30 x 24 cm •

In onze grote zaal presenteren we kunstwerken met het thema landschap. Het gaat om nieuwe werken van o.a. Gertjan Scholte-Albers en
Francine Schrikkema en werken uit onze bestaande collectie. Foto’s, schilderijen, sculpturen. Alle werken kunt u lenen via onze Kunstuitleen.
Landschappen zijn al eeuwen een inspiratiebron voor kunstenaars. Denk maar eens aan de kunstenaars van
De Ploeg. Of aan kunstenaars die in het Groninger landschap hun schildersezel neerzetten en de verre luchten en vette klei vastleggen.
Het landschap met zijn veranderingen in seizoenen en omgeving inspireerde tal van kunstenaars. In onze uitleencollectie komen
landschappen ook uitvoerig aan bod. We lichten ze voor u uit tijdens deze presentatie. Kom kijken, lenen, kopen.
Niet op zoek naar nieuw of extra kunstwerk voor bij u thuis? De presentatie is ook heerlijk om naar te kijken.
Openingstijden: wo t/m vr 9.00 – 17.00 uur en za en zo 13.00 – 17.00 uur. Locatie: Trompsingel 27, Groningen
Kijk voor meer info op onze website
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van de (picknick)
bankjes in het gebied
wordt gebruikt

Met 6200 hectare is het Drents-Friese Wold een van de
grootste natuurgebieden van Nederland. Het mag dan
duidelijk zijn hoe waardevol de verschillende landschappen in het Nationale Park zijn, het is niet helder
waar mensen precies komen. Zo is er geen inzicht in
voorkeuren voor bepaalde plekken, of dat er gebieden
zijn waar bezoekersaantallen wellicht de draagkracht
overschrijden. Welk wandelgedrag vertonen de wandelaars in het gebied?
Om die vragen te beantwoorden hebben wij, vijf studenten en begeleiders van de RUG-faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, in 2010 en 2012 experimenten
uitgevoerd. Bij drie ingangen naar het park vingen we
de typische zondagswandelaars op: moeder, vader,
kinderen en hier en daar een oma of opa. Even ertussenuit. Lekker op zondag van de natuur genieten in een
afwisselend en toegankelijk natuurgebied. De leider van
zo’n groep wandelaars kreeg een gps-logger. Zo konden
we iedere tien seconden registreren (loggen) waar de
groep zich bevond. Door de locaties op basis van coördinaten en tijdstip digitaal op te slaan, werd de route
in detail vastgelegd. Verschillende gps-logs zorgden
voor voldoende gegevens om routes te onderzoeken en
drukbezochte gebieden te achterhalen. Na terugkomst
namen wij een enquête af om de verschillende groepen
wandelaars te kunnen typeren. In totaal werden in
enkele dagen 138 groepen gevolgd. Dit leverde bijna 55
duizend gelogde punten op.

Een eerste blik op de kaart laat zien dat de gps-punten
mooi overeenkomen met de padenstructuur van het
Drents-Friese Wold. De relatie met de parkeergelegenheid is ook duidelijk: hoe dichter bij de parkeerplaats,
des te meer punten er gelogd zijn, dus des te vaker
een pad wordt gelopen. Maar door gewoonweg alle
punten op een topografische kaart te tonen, zien we
geen nuances in bezoekersdichtheden. Punten kunnen
overlappen en er zijn geen patronen te herkennen.
Bovendien kun je zien dat er op de nauwkeurigheid van
de gps-apparatuur wellicht ook het een en ander valt
af te dingen. Punten liggen niet altijd netjes op het pad,
maar is er dan echt iemand van het pad af geweest of
is het een foutieve log? Gelukkig kunnen we door te
filteren in het verwerkingsprogramma op de computer
de meetfouten er grotendeels uithalen.
Hotspots
Met een hotspotanalyse kunnen we ook inzichtelijk
maken welke plaatsen meer of juist nauwelijks bezocht
worden. De kaart hieronder toont het aantal gelogde
punten per hectare. Groene kleuren geven gebieden
aan waar bezoekersaantallen laag zijn. De gele gebieden geven hogere bezoekersdichtheden weer en de
rode vlekken kunnen we interpreteren als hotspots:
plekken waar relatief veel mensen komen.
Zo is te zien dat naast de parkeerplaatsen en het
bezoekerscentrum, ook de zandverstuiving Aekinger45

zand goed wordt bezocht. Wij hebben in de kaart
paaltjesroutes toegevoegd. Daarop valt direct het
verband te zien tussen de routes en bezoekersdichtheid. Vooral van het Familiepad (een volledig verharde
route van circa twee kilometer) en de Kaleduinenwandeling over het Aekingerzand maken de bezoekers veel
gebruik. Ze volgen dus vooral de paaltjesroutes.
Ook uit de enquête blijkt dat 67 procent van de
recreanten een aangegeven route volgt. Daar staat
tegenover, dat ze wandelpaden zonder bewegwijzering juist nauwelijks gebruiken. Bovendien is duidelijk,
dat het aantal mensen dat van de paden afgaat, zeer
beperkt blijft: slechts twee procent van de datapunten
ligt buiten de paden. Alleen vlak bij het bezoekerscentrum liggen veel gelogde punten naast het pad. Hier
gaat het echter om een netwerk van zogenaamde
olifantenpaadjes; informele paadjes die niet op de kaart
staan. Op de kaart lijkt het dus of mensen van het pad
gaan, maar dit is een onterechte conclusie. Alleen in het
stuifzandgebied, daar waar door verstuiving niet echt
duidelijke paden zijn te zien, gaan veel mensen van de
paden af: bijna de helft (45 procent) van de gps-punten
ligt buiten het pad.
Niet alleen de locatie van wandelaars geeft een beeld
van het wandelgedrag. We kunnen ook zien dat mensen
in kleine groepen sneller wandelen dan in grote en dat
de afgelegde afstand beperkt blijft: gemiddeld een kleine vijf kilometer. De gemiddelde verblijftijd in het bos
is met ongeveer anderhalf uur dan ook relatief kort.
Een verrassende uitkomst is dat slechts een kwart van
de (picknick)bankjes in het gebied wordt gebruikt. Dit
zijn vooral de bankjes langs de aangegeven routes. De
gemiddelde stoptijd is ongeveer tien minuten. Verder
blijkt uit de enquête dat minder dan twintig procent
van de wandelaars de informatieborden gebruikt.
Wandelaars laten zich graag sturen
We weten nu dat de ‘typische zondagsrecreant’ netjes
de paaltjesroutes volgt en nauwelijks van de paden
afgaat. Wandelaars laten zich blijkbaar graag leiden.
Kunnen we nu concluderen dat beheerders kunnen
sturen door paaltjesroutes te wijzigen? Niet helemaal.
Misschien lopen wandelaars deze routes vanuit gewenning en is het een route die hun wat betreft beleving en
lengte aanstaat. Uit de enquêtes blijkt dat degenen die
vaker komen wandelen nog steeds gebruikmaken van
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de paaltjes, terwijl ze de route uit hun hoofd kennen.
In een vervolgonderzoek hebben we daarom in overleg
met Staatsbosbeheer paaltjes verplaatst. Vervolgens
hebben we het experiment herhaald. En wat bleek?
De wandelaars wijzigden meteen hun looproutes.
Weliswaar was het aantal recreanten in dit experiment
veel lager (elf), maar zonder uitzondering volgden ze
allemaal de aangepaste route. Zelfs mensen die zeer
regelmatig in dit gebied komen en de ‘oude’ route goed
kennen, adopteerden direct de nieuwe. Soms gebeurde
dat wel met wat gemopper. Een van de geënquêteerden
schreef in de enquête: ‘Jammer dat de route halverwege overging op het fietspad. Heel erg hinderlijk.’
Dat wandelaars zo trouw de paaltjesroutes volgen,
betekent dat het voor natuurbeheerders eenvoudig kan
zijn om wandelaars te sturen. Op die manier kunnen
ze mensen daar langs laten lopen waar ze de mooiste
plekjes kunnen zien, of daar waar het beste groot wild
te zien is. Maar het is ook mogelijk om zo delen van de
natuur te ontzien die het kwetsbaarst zijn.
Toekomst
Wat het onderzoek heeft opgeleverd is dat we
inzichtelijk kunnen maken waar de recreatiedruk in
een gebied het grootst is. We zijn erachter gekomen
waar recreanten in het gebied wandelen, maar ook
waar ze duidelijk niet komen. De wandelaar laat zich
graag leiden. Behalve in stuifzandgebieden, want daar
is afwijken van de paden blijkbaar geaccepteerd of
toegestaan. Bovendien hebben we laten zien dat faciliteiten beter kunnen worden benut. Bankjes zouden
strategischer langs aangegeven routes geplaatst
kunnen worden. En blijkbaar zijn de meeste wandelaars
niet geïnteresseerd in de informatiepanelen, of is de
informatie hierop niet dat waarnaar recreanten op
zoek zijn.
Natuurlijk is dit maar een deel van de werkelijkheid.
We hebben nu een beeld van de zondagse wandelaars, maar op basis van de enquêtes kunnen we in de
toekomst ook nog onderscheid maken tussen recreanten met verschillende doelen of groepssamenstellingen. Ondertussen zijn we benieuwd geraakt of het
ruimtelijk gedrag van mountainbikers, ruiters en lange
afstandswandelaars ook zo voorspelbaar is.

Het Drents-Friese Wold
ligt op het grensgebied
van de provincies Fryslân
en Drenthe. Een aantal beheersorganisaties probeert
de landschapswaarden van
het Nationale Park in stand
te houden, te herstellen en
ter ontwikkelen. Verschillende soorten bos, heide,
stuifzand en veen geven
een gevarieerd landschap
met hoge natuur- en cultuurwaarden.
Verder bevorderen de beheerders de recreatie in het
gebied. Naast vrij toegankelijke wandelroutes zijn er
mountainbike- en ruiterroutes. Deze overlappen
elkaar zo min mogelijk. Het
gebied kent meer toegangen. Het noordelijke deel
valt te bereiken vanaf
Terwisscha, Appelscha en
de parkeerplaats bij het
Aekingerzand en Aekingermeer. Het bezoekerscentrum is startpunt van vele
routes en activiteiten. In dit
bezoekerscentrum kunnen
wandelaars ook terecht
voor informatie over het
gebied. Het zogenaamde
Familiepad begint hier ook:
een korte verharde route
door het gebied, speciaal
aangelegd voor groepen
mensen met kinderen of
mensen die slecht ter been
zijn.

Alle 55.000 gelogde punten
op de kaart

Hotspots en wandelroutes

Meer informatie?
Een uitgebreidere analyse
van het ruimtelijk patroon
van recreanten in het
Drents-Friese Wold is te
vinden in het (Engelstalige)
wetenschappelijke tijdschrift
Computers, Environment
and Urban Systems. Deze is
beschikbaar online of op te
vragen bij e.w.meijles@rug.nl
*Jelmer de Boer is student
Ruimtelijke Wetenschappen.
De docenten Erik Meijles en
Peter Groote hebben het
onderzoek en de (wetenschappelijke) publicatie
begeleid. De studenten die
het onderzoek mede hebben uitgevoerd zijn: Moniek
Daggenvoorde, Luuk Huttenhuis, Anoek van Eck en
Robin Koster.

47

advertenties

ADV

– DE IISFOARSTIN –

DE IJSVORSTIN
HARTVERWARMNDE STRAATOPERA

CONCEPT EN REGIE: IRA JUDKOVSKAJA, LIBRETTO: PETER VAN DE WITTE, MUZIEK: PETER SIJBENGA

13 T/M 31 MEI ’14 | CENTRUM LEEUWARDEN | WWW.TRYATER.NL

