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REVUE 

Kort nieuws 
Evolutie
Theaterspektakel in de oude dieren-
tuin in Emmen: van 1 tot en met 4 sep-
tember speelt Walkyre hier Onderweg 
naar later. Zestig dansers en acteurs 
nemen het publiek mee op een reis 
door de tijd om samen de evolutie te 
beleven. Oftewel: een multimediale 
voorstelling met meteorieten, mam-
moeten en tanks.
www.walkyre.nl

Kamermuziek
‘Londen’ is het thema van de vijftiende 
editie van het Internationaal Kamer-
muziekfestival Schiermonnikoog. Van 
1 tot en met 6 oktober 2016. De kaart-
verkoop is al gestart. 
www.schiermonnikoogfestival.nl

Duizendblad
Soep van duizendblad kunt u eten 
bij paviljoen De Leyen in Rottevalle. 
’t Hummelhûs in Oudehorne teelt 
de vergeten groente biologisch. Het 
restaurant kreeg voor het gebruik 
van streekproducten het Wâldpyk-
keurmerk.
www.waldpyk.com

Onkruid
De Natuur en Milieufederatie Drenthe 
vraagt aandacht voor onkruidbestrij-
ding door particulieren. Chemische 
middelen in de tuin gebruiken, is slecht 
voor het oppervlaktewater in Drenthe 
en bedreigt daarmee direct de water-
voorziening in delen van Groningen en 
Drenthe. Op de site tips om op andere 
manieren van onkruid af te komen. 
www.nmfdrenthe.nl/gifvrijetuin

Sterren op het Wad
Oude navigatiemethodes leren? Voed-
sel zoeken bij laag water? Of kijken 
naar een vallende sterrenregen?  
De Waddenvereniging organiseert 
deze zomer weer van alles tijdens de 
Werelderfgoedweken.
www.waddenvereniging.nl

Cor Kalfsbeek
Architect Cor Kalfsbeek is winnaar 
van de Grote Culturele Prijs van Dren-
the 2016. Noorderbreedte en Stichting 
Beeldlijn brachten eerder de dvd in 
context uit, een roadmovie met Cor 
Kalfsbeek en Gunnar Daan, de nestors 
van de Noord-Nederlandse architec-
tuur. Te koop in de webwinkel. 
www.noorderbreedte.nl

Jonge Waddenacademie
Op 1 juli worden de eerste leden van de 
Jonge Wadden academie geïnstalleerd. 
Het gaat om biogeomorfoloog Bas 
Borsje (Universiteit Twente), marien 
bioloog Eelke Folmer (NIOZ), planoloog 
Stefan Hartman (Stenden Hogeschool 
Leeuwarden), cultureel geograaf Nora 
Mehnen (Universiteit Oldenburg) en 
archeoloog Mans Schepers (Rijks-
universiteit Groningen). Zij krijgen 
als taak andere jonge onderzoekers 
aan te steken met hun passie voor 
(interdisciplinair) wetenschappelijk 
onderzoek naar het Waddengebied. 
Maar ook om onderzoeksresultaten 
uit te dragen naar een breder publiek. 
De Jonge Wadden academie valt onder 
de paraplu van grote broer Wadden-
academie.
www.waddenacademie.nl

Into Nature
Deze zomer kunnen liefhebbers van kunst, cultuur en natuur 
hun hart ophalen bij Into Nature, de nieuwe kunstbiënnale in 
Drenthe. Van 2 juli tot en met 18 september valt daar werk 
van veertig kunstenaars te bewonderen. Bezoekers kun-
nen een ontdekkingstocht maken door het landschap van 
de Drentsche Aa. De kunstroute van bijna veertig kilometer 
verbindt kunstinstallaties en bijzondere locaties, zoals de 
voormalige Rijksluchtvaartschool op Groningen Airport 
Eelde, sinds april in eigendom van de provincie Drenthe. De 
wisselwerking tussen kunst en landschap die zo ontstaat, 
laat de bezoeker nadenken over de verhouding tussen mens 
en natuur.
Op de website van Into Nature kunt u kiezen uit de verschil-
lende routes. De familieroute van 1,5 kilometer voert bijvoor-
beeld langs spannende kunstobjecten. De echte liefhebbers 
kiezen de avonturenroute van 38 kilometer, die alle kunst-
objecten aandoet. 
www.intonatur.net

Lekker lange loop
De loop Langs de Hunebedden is een langeafstandswan-
deling die écht heel lang moest worden, vond Het Drentse 
Landschap. En dat is gelukt. Liefst 309 kilometer, opge-
deeld in 19 etappes van gemiddeld 16 kilometer, brengen 
de wandelaar langs alle 52 hunebedden van Drenthe en 
dat ene hunebed in Groningen, net over de provinciegrens 
ten zuidwesten van Noordlaren.
Fervent wandelaar en fietser Roelof Huisman stelde 
de route samen, met advies van provinciaal archeoloog 
Wijnand van der Sande. Waar mogelijk loopt die door 
natuurgebieden. De wandelaar komt zo over meer dan 
tien terreinen van Het Drentse Landschap en door de 
drie nationale parken van Drenthe. Maar hij komt ook op 
onverwachte plekken als de buitenwijken van Emmen, om 
de hunebedden te bekijken die daar verstopt liggen. De 
wandelaar loopt de route aan de hand van gedetailleerde 
kaarten en heldere routebeschrijvingen in een handige 
gids. Voor elk hunebed is een pagina ingeruimd met tal 
van bijzonderheden over het monument. De bijgaande 
oude foto of tekening toont hoe hunebed en omgeving in 
de loop van de tijd veranderd zijn. 
www.drentslandschap.nl

’t Roegwold 
De gemeente Slochteren is 1.700 hectare natuur 
rijker. Deze deelt ze overigens graag met iedereen 
die maar wil komen. ’t Roegwold is onderdeel van 
het Natuurnetwerk Nederland en moet uitgroeien 
tot een veenoermoeras. Maar nu al is het gebied 
een trekpleister voor vogels en vogelaars. Met de 
afronding van de grootscheepse herinrichting van 
Midden-Groningen, waar landbouwgrond veran-
derde in natuur, verscheen de gids De natuur van 
Duurswold. Daarin staan wandel- en fietsroutes 
door Midden-Groningen – geen overbodige luxe in 
een maagdelijk gebied waar de bewegwijzering nog 
ontbreekt. De gids staat bovendien vol informatie 
over flora en fauna, en de wordingsgeschiedenis van 
het gebied. 
www.werkgroepnld.nl

Werk van
◄ Paul de Kort
▼ Stefan Gross
▼ Jeroen Eisinga

http://www.walkyre.nl/
http://www.waldpyk.com/
http://www.nmfdrenthe.nl/gifvrijetuin
http://www.waddenvereniging.nl/
http://www.noorderbreedte.nl/
http://www.intonatur.net/
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Hondsrug in 
de Hortus
De Hortus in Haren krijgt een Hondsrugtuin 
van zesduizend vierkante meter. De tuin komt 
op de plek van de oude kas, die in zo’n slechte 
staat was dat die moest worden afgebroken. 
De Hortus ligt op de Hondsrug, en maakt deel 
uit van Geopark de Hondsrug. Landschaps-
architect Jan Maas heeft zich hierdoor laten 
inspireren voor zijn ontwerp. Zo wordt de 
tuin samengesteld uit de drie bodemsoorten 
die de Hondsrug kenmerken: beekdalgronden, 
dekzand en keileem. Ook de vegetatie zal een 
afspiegeling zijn van de flora op de zeventig 
kilometer lange rug. Om de tuin te kunnen  
realiseren, hoopt de Hortus op financiële 
steun van bedrijven en particulieren. Een  
vierkante meter Hondsrugtuin kost 25 euro. 

De Hortus biedt in 2016 en 2017 kunste-
naars een onderkomen in de tuin. Het 
doel is om zo het bijzondere karakter 
ervan beter zichtbaar te maken. Het 
duo Sjaak Langenberg en Rosé de Beer 
zal deze zomer een paar keer in de 
Hortus kamperen om veldonderzoek te 
doen naar de relatie tussen de 120 vrij-
willigers van de Hortus en de tuin waar 
die voor zorgen. Of zorgt de tuin soms 

voor de vrijwilligers? Het duo maakt zijn 
bevindingen zichtbaar in een kas. 
Kunstenaar Wineke Gartz struint door 
de tuin en de archieven en legt al kij-
kend, filmend en schetsend de bijzonde-
re elementen van de Hortus vast. Haar 
onderzoek zal uiteindelijk leiden tot een 
permanent kunstwerk. 
www.taak.me
www.hortusharen.nl

Verras met 
Noorderbreedte

Heeft de jarige alles al? Vind u een envelop met 
inhoud niet zo’n geslaagd cadeau? Verras dan  
met een abonnement op Noorderbreedte.  
U kunt kiezen uit een abonnement voor een  
halfjaar (3 nummers/€ 20) of een jaar (5 nummers 
+ special/€ 37,50). Het abonnement stopt 
weer vanzelf. Sluit nu gemakkelijk een cadeau-
abonnement af op de site. 

www.noorderbreedte.nl

Meer Hortus
Park Vijversburg in Tytsjerk laat zien dat een historisch park 
prima te combineren valt met eigentijdse opvattingen. Piet 
Oudolf, Junya Ishigami en Marieke Kums, Tobias Rehberger en 
Lola Landscape ontwierpen elk een deel van het nieuwe park. 

Vijversburg
Dat is een lust voor het oog en nodigt uit tot spelen. En van 
13 juni tot en met 31 oktober exposeert de Nederlandse Kring 
van Beeldhouwers in Vijversburg.
www.vijversburg.nl

Foto Marieke Kijk in de Vegte

http://www.hortusharen.nl/
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VERLANGLIJST

En dit is wat 
we willen

Het bruist in Noord-Nederland van de goeie ideeën over de toekomst. 

Omdat het Noorden niet bepaald hoog op de Haagse agenda staat, stelt 

Noorderbreedte in dit jubileumjaar zelf een denktank samen om op grond van 

die ideeën een toekomstscenario te ontwikkelen. In vijf afleveringen laten 

we typische Noorderbreedte-thema’s de revue passeren. Steeds brengen we 

twee inspirerende mensen bij elkaar om een onderwerp te verkennen.

We zijn jarig!

TEKST 

DIRK KUIKEN

FOTO 

HELEEN HAIJTEMA

► Sjoerd Brandsma en Ank Bleeker
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Zoom in, zoom uit. Houd Noord-Nederland 
onder een vergrootglas en je ziet een grote 
verscheidenheid aan landschapstypen en ste-
den. Van Sneek tot Groningen, van de Honds-
rug tot het Bildt en van Middag-Humsterland 
tot het dal van de Drentsche Aa. Iedere stad, 
ieder landschap heeft zijn eigen identiteit en 
kwaliteit. 
Zoom uit, en je ziet het Noorden als een oase 
van rust en ruimte omgeven door een stede-
lijk agglomeraat dat loopt van de Randstad 
tot aan de havens in Noord-Duitsland. 
Hoe kunnen we die rust en ruimte bescher-
men zonder dat het Noorden verandert in een 
landschappelijk reservaat waarin niet meer 
geleefd en gewerkt kan worden? Maar ook: 
hoe kunnen we die verscheidenheid behou-
den, zonder dat eentonige nieuwbouwwijken, 
industrieterreinen en recreatieparken de 
eigenheid verkwanselen? 

Ingewikkelde vragen. Voor ‘aanstormend’ land-
schapsarchitect Sjoerd Brandsma staat daarbij 
één ding vast: de hedendaagse, rationele en 
objectgerichte manier waarop we naar onze 
omgeving kijken, volstaat niet meer. Hij pleit 
voor een holistische visie op het landschap. 

‘Bijzonder aan het noordelijk landschap is dat 
de mensen die het hebben ingericht sterk re-
kening hebben gehouden met de onderliggen-
de, natuurlijke processen', legt Brandsma uit. 
Neem de dorpen die zijn ontstaan in de strijd 
tegen de zee. Gelegen op een hogere rug, 
een terp of wierde, staan de huizen steeds 
net even anders ten opzichte van elkaar. ‘Die 
plaatselijke bijzonderheden vormen als het 
ware plekken binnen een plek. Ze zijn cultureel 
en landschappelijk in elkaar genesteld.’ 
Ondanks allerlei moderne en rationele ingre-
pen kun je in het Noorden die traditionele ver-
bondenheid nog relatief goed ervaren, meent 
de in Workum opgegroeide landschapsarchi-
tect. ‘De landschappen zijn gegrond en heb-
ben een sterke relatie met de geest van een 
bepaalde plek. Als een landschap klopt, voelen 
we dat in ons onderbewuste. Dat waarderen 
we als ruimtelijke kwaliteit.’
Om die kwaliteit te kunnen herkennen, be-
toogt Brandsma, is het zaak onze omgeving 
niet langer op te delen en te benoemen als 
afzonderlijke objecten: als huis, weg, tuin of 
wijk. ‘We moeten juist proberen alles te zien 
als een geheel. Wat is dit voor landschap, 
wat voor plek? Het gaat erom samen met de 

mensen die er wonen de geest, de identiteit 
van een plek te beschrijven. Hoe kunnen we 
die identiteit laten spreken in nieuwbouw, 
als er wegen of waterlopen moeten worden 
aangelegd?’

Bottom-up
Ank Bleeker knikt bedachtzaam. ‘Ik probeer 
het te begrijpen. Ik ben het wel met je eens, 
maar ik zou het anders zeggen.’ Samen met 
Riek Bakker introduceerde Bleeker eind jaren 
zeventig een nieuwe visie in de landschaps-
architectuur. Volgens hen kon je de aanleg 
van bijvoorbeeld parken of begraafplaatsen 
niet los zien van de rest van de – bebouwde – 
omgeving. Alles hangt met elkaar samen, en 
dient dus niet apart, maar juist als een geheel 
ontworpen te worden. 
‘Analyseren hoe een landschap is ontstaan, 
zoals Sjoerd schetst, dat heb ik vanaf de jaren 
zeventig ook gedaan. Wat je als landschaps-
architect aan het landschap toevoegt, moet 
voortborduren op wat er al is. Maar destijds 
had je nog geen inspraak, geen dialoog met 
de bewoners. Wij kregen een opdracht en 
kwamen na een tijdje ons plan presenteren. 
Dat was het. Nu vragen we de bewoners ons 

Krimp, klimaatverandering, economische belangen, 
toerisme en recreatie – dit drukt allemaal zijn stempel 
op de regio. Landschapsarchitecten Sjoerd Brandsma en 
Ank Bleeker onderzoeken hoe we de rust en ruimte van 
het Noorden kunnen behouden, zonder weg te lopen 
voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Ank Bleeker (1945) heeft sinds 2000 met 
Anneke Nauta een bureau voor land-
schapsarchitectuur. Van 1981 tot 1993 
was zij universitair hoofddocente aan de 
Landbouwuniversiteit Wageningen. In 1977 
was zij mede-oprichtster en directeur van 
bureau Bakker en Bleeker in Amsterdam. 
Bleeker heeft noordelijke wortels en werkt 
graag en vaak in Noord-Nederland. 

Sjoerd Brandsma (1986) is afgestudeerd 
als landschapsarchitect aan Wageningen 
Universiteit. Van zijn Koreaanse professor 
Jusuck Koh leerde hij het landschap op een 
holistische wijze te benaderen. Brandsma 
werkt als landschapsarchitect bij karres + 
brands. 

mee te nemen: Vertel over jullie geschiedenis, 
laat weten wat jullie willen. Dat hele bottom-
up principe heeft de landschapsarchitectuur 
verrijkt en genuanceerd.’ Dat geldt ook voor 
de ecologische beweging, vindt Bleeker. ‘Wij 
waren niet echt bezig met natuurontwikke-
ling. Wij “maakten” grasvelden en bomen.’
 
Genoeg raakvlakken dus met Brandsma’s 
holistische benadering. Maar hoe vertaal je 
die naar de praktijk? Bleeker: ‘Het is al moei-
lijk genoeg om het doodgewone jargon van 
landschapsarchitecten zo te verwoorden dat 
mensen er wat mee kunnen. Laat staan dat 
je aankomt met abstract of poëtisch taal-
gebruik.’
Haar jonge vakgenoot probeert zijn visie 
concreet te maken: ‘Ik wil graag in een land-
schap zijn waar mensen verantwoordelijk-
heid dragen voor de thema’s die er spelen.’ 
Neem de klimaatcrisis, zegt Brandsma. Voor 
(bijna) iedereen is duidelijk dat we de over-
stap moeten maken naar duurzame energie. 
Tegelijkertijd wordt er in het Noorden fel 
geprotesteerd tegen ‘storende’ windmolens 
in het landschap. ‘Ik kan er niet mee leven dat 
wij hier onze verantwoordelijkheid afkopen 
om onze horizon te beschermen, terwijl in 
bijvoorbeeld Zuid-Amerika de bossen worden 
gekapt zodat in onze energiebehoefte kan 
worden voorzien. We moeten de guts hebben 
om die windmolens toch te plaatsen, maar 
dan wel met verantwoordelijkheid voor de 
plek. Ingepast in het landschap, zodat mensen 
zich er thuis blijven voelen. Dus niet met een 
ingenieursmentaliteit grote projecten ergens 
neerplempen, bijvoorbeeld met molens in een 
lange rechte lijn.’
Bleeker wijst op het politieke ongemak rond 
de windmolen van Reduzum. Dat dorp wil zijn 
eigen, verouderde windmolen vervangen door 
een groter en moderner exemplaar. Maar 
dat mag niet, want zo’n solitaire turbine past 
niet meer in het provinciale beleid. Bleeker: ‘Ik 
snap het niet van de politiek: ze zou het idee 
van Reduzum juist moeten omarmen. Met de 
opbrengst van die molen kan het dorp van al-

Beladen landschap

honderd huisjes neer te zetten. Wij hebben 
toen gezegd: dat is belachelijk veel. Ook wilde 
hij er een idyllisch Drents esdorp van maken. 
Maar dat past helemaal niet bij de omgeving; 
het is een ontginningslandschap, rationeel 
verkaveld. Dat vonden wij interessant. Wij 
wilden dat doortrekken in het park. Dat leek 
ons wel stoer.’ De eigenaar bleef echter vol-
harden. Er moesten esdorpjes komen. ‘Wij zijn 
met enige twijfel aan dat plan begonnen. We 
hebben toen niet achthonderd kleine huis-
jes gemaakt, maar geschakelde units onder 
grote daken. Als verwijzing naar de schaal van 
Drentse boerderijen.’
 Zo’n opdracht weigeren was geen optie, 
verklaart Bleeker. ‘Sommigen vinden dat mis-
schien immoreel, maar wij doen zoiets liever 
zelf dan het aan anderen over te laten. Toch 
zijn er heus wel dingen waarvan ik zeg: die 
doe ik niet. Er zijn nog steeds veel plannen 
voor recreatieterreinen met huisjes. Die vind 
ik linke soep. Het laadvermogen van het land-
schap laat dat lang niet altijd toe. Vaak denk 
ik: het moet hier geen kermis worden. Er kan 
echt niet veel meer bij. Ik zeg dit trouwens 
met enige schroom, want wij hebben zelf ook 
al heel lang een vakantiehuisje in Friesland.’ 

les financieren. Natuurlijk is het argument dat 
al die solitaire molens lelijk zijn, ook legitiem. 
En dat geldt ook inderdaad voor veel wind-
molens. Het gaat erom dat die goed geplaatst 
worden ten opzichte van een dorp.’ 
Brandsma zet de kwestie in een historisch 
perspectief: ‘De term "landschap" komt 
voort uit een werkwoord: land scheppen.’ Dat 
scheppen van onze leefwereld was oorspron-
kelijk bedoeld om in onze levensbehoeften te 
voorzien, om voor energie te zorgen, legt hij 
uit. ‘Zo heeft iedereen, elk dorp een relatie 
met de behoefte aan energie. In Reduzum is 
die relatie weer hersteld.’
Toch snapt hij wel dat veel mensen moeite 
hebben met veranderingen, verknocht als ze 
zijn aan hun woonomgeving. ‘Friesland wordt 
gezien als een idylle, het landschap moet 
vooral blijven zoals het is. Ook ik idealiseer het 
landschap van mijn jeugd. Maar andere dingen 
zijn ook belangrijk, werkgelegenheid bijvoor-
beeld’. Brandsma beaamt onmiddellijk dat nie-
mand blij wordt van industrieterreinen of een 
nieuwe snelweg die de weilanden doorsnijdt. 
‘Dat is misschien niet mooi, maar we moeten 
ons afvragen: wat is meer betekenisvol? De 
herinnering dat je boomhutten bouwde op 
een eilandje in de buurt of dat er een snelweg 
werd aangelegd? Het gaat erom hoe je zoiets 
in het landschap inpast, zodat die wezenlijke 
ervaringen mogelijk blijven.’ 

Esdorpjes
Toch kunnen we er niet omheen dat het 
economische systeem waarin we leven grote 
gevolgen heeft voor het landschap, zo reali-
seren beide landschapsarchitecten zich. ‘We 
denderen door omdat we met zoveel zijn, in 
een ontzettend klein land’, zegt Bleeker. ‘We 
moeten er daarom voor waken dat we het 
kind niet met het badwater weggooien.’ 
De roep om alsmaar meer, alsmaar groter. 
Ze heeft die vaak genoeg gehoord. Zo was 
Bleeker met haar partner Anneke Nauta en 
architect Cor Kalfsbeek betrokken bij de plan-
nen voor het Drentse ‘vakantieresort’ Hof van 
Saksen. ‘De opdrachtgever was van plan acht-

 Energie en duurzaamheid 

 Natuur en milieu 

→  Ruimtelijke kwaliteit 

Cultuur en erfgoed 

Sociale vernieuwing en economie
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Met de stedenbouwkundige Sandra van 
Assen en Rho adviseurs is het bureau 
van Bleeker momenteel in de race voor 
een project van de gemeente Súdwest-
Fryslân. Het gaat om een ‘kansenkaart’, 
om de mogelijkheden voor nieuwe ver-
blijf-recreatieterreinen in de gemeente 
te onderzoeken. 
Bleeker: ‘Dan denk ik: laat het in gods-
naam niet alleen over huisjesterrei-
nen gaan, maar bijvoorbeeld ook over 
boerderijen met een bed and breakfast. 
Ik hoop echt dat wij die opdracht krijgen, 
zodat we de kans krijgen om Súdwest 
ervan te overtuigen dat nog meer van 
die grote “plants” zonder relatie met de 
omgeving echt niet wenselijk zijn.’

Net zo zorgelijk als de uitwas aan slecht 
ingepaste recreatieterreinen vindt 
Bleeker de vele dorpsuitbreidingen. 
‘Vooral Friezen willen in een vrijstaand 
huis wonen. Architecten komen er vaak 
niet aan te pas. Dat vind ik schadelijk 
voor de dorpen. Ik zou graag zien dat er 
aan die uitbreidingen wat meer ontwor-
pen wordt.’ 
Brandsma is het daar van harte mee 
eens: ‘Als iemand geen landschaps-
architect inhuurt en een slecht ontwerp 
koopt, dan mag je de opdrachtgever 
daarop aanspreken.’ Het gaat hem 
daarbij niet eens zozeer om wát er ont-
worpen wordt, maar vooral om hoe het 
ontworpen wordt. ‘Welke vragen stel 
je tijdens het proces, wat neem je mee? 
Wij ontwerpen met de tijd. Wij denken 
voor later. Het duurt tachtig jaar voor-
dat een boom volgroeid is.’ Toch kun je 
niet alles plannen en bedenken, beseft 
hij. ‘Een vogel die op een tak landt tij-
dens een zonsondergang, dat valt niet 
te ontwerpen.’ 

Thuisgevoel
Juist de landschappelijke kwaliteit van 
die vogel in een boom staat symbool 

voor wat je het hedendaagse verlan-
gen naar oorspronkelijkheid zou kun-
nen noemen; de groeiende behoefte 
aan traagheid en ruimte. Een zeer 
terechte behoefte, vindt Brandsma. 
‘Als je uitzoomt zie je dat daar buiten 
het Noorden weinig plaats voor is. Het 
is daarom belangrijk in kaart te bren-
gen waar er in de regio nog plekken zijn 
voor ruimte en traagheid. Want als die 
eenmaal weg zijn, krijg je ze nooit meer 
terug. Het landschap zelf is wat dat 
betreft stemloos.’
De druk om verantwoordelijkheid 
voor onze leefomgeving te nemen, 
neemt daarmee alleen maar toe, vindt 
Brandsma. ‘Het is een interessante 
tijd. De vraag hoe we moeten omgaan 
met het landschap wordt alleen maar 
breder.’ Bleeker ziet dat steeds meer 
mensen bewust nadenken over hun 
leefomgeving. ‘Hoe mensen nu met 
voedsel omgaan, bijvoorbeeld. We 
willen weten waar ons eten vandaan 
komt. Het moet lokaal, van de boer om 
de hoek. Hetzelfde zie je ook met re-
creatie. De interesse in cultuurhistorie, 
de populariteit van bed and break-
fasts. Ik zie wat dat betreft positieve 
dingen.’
Brandsma knikt. ‘Ik noem dat het 
“thuisgevoel”. Dat uit zich in vele din-
gen. De behoefte dat alles op orde is, 
dat je je huishouden voor elkaar hebt. 
Je ziet het in de wens van mensen om 
zelfvoorzienend te zijn. Dat je je eigen 
voedsel verbouwt en je eigen energie 
opwekt. Dat thuisgevoel moeten we 
updaten. Als je met een holistische 
blik naar de wereld kijkt, zie je dat het 
misgaat. Wij hebben genoeg geld om 
onszelf te beschermen tegen natuur-
geweld. Overstromingen, dat is iets 
wat gebeurt in Bangladesh. Maar juist 
dat bedoel ik met verantwoordelijk-
heid. Het gaat om onze houding: we 
moeten kijken naar het grote geheel.’ ◆

■  De landschappelijke opgaven op het gebied van 
energie, wonen, werken en recreëren, vragen 
om goed opdrachtgeverschap. Opdrachtgevers 
zoals overheden, maar ook particulieren, heb-
ben grote invloed op de kwaliteit van nieuwe 
ontwikkelingen in het Noorden. Het is zaak 
dat zij ruimtelijke kwaliteiten herkennen, de 
juiste vragen stellen en de tijd nemen voor 
goede planprocessen. Om te beginnen zou 
iedere noordelijke gemeente daarom een land-
schapsarchitect in dienst moeten hebben. 

■  Ruimtelijke kwaliteit is een veelomvattend 
begrip. Het gaat over hoe mensen de ruimte 
beleven, maar ook over hoe een maatschap-
pij functioneert en over duurzaamheid. Iedere 
plek is anders, ieder opgave is verschillend. Dat 
vraagt om maatwerk, uitgevoerd door gedre-
ven vaklui die samenwerken met bewoners en 
gebruikers. Een plan begint daarom met het 
erbij betrekken van de gebruikers, bijvoorbeeld 
door een wandeling of een vaartocht door het 
gebied waarna de betrokkenen hun wensen 
kunnen inbrengen. 

Concrete plannen:
■  Creëer een netwerk van wandelpaden door 

agrarische gebieden. De rust en ruimte in het 
Noorden ervaren, is nu slechts beperkt moge-
lijk doordat het landelijk gebied niet ontsloten 
is. Waar er vroeger nog kerkpaden door de 
weilanden liepen, bevinden de paden zich nu 
aan de randen ervan, en dit is een gemis voor 
bewoners en toeristen.

■  Bied kinderen ‘goeie grond’ om op te groeien, 
zodat zij de seizoenen kunnen ervaren en leren 
zorgzaam om te gaan met hun leefomgeving. 
Zo ontwikkelt Sjoerd Brandsma groene school-
pleinen. ‘Veel kinderen spelen buiten op school-
pleinen van betontegels, maar zo’n gedefini-
eerde, veilige speelomgeving doodt de fantasie. 
Waarom geen fruitbomen bij scholen planten? 
Die gronding zorgt voor bewuste kinderen.’

En dit is wat we willen

REPORTAGE

Een koopje 
TEKST 

KAREN BIES

FOTO’S 

REYER BOXEM

Het begint met die gouwe ouwe van Jan, Jans en de kinderen. ‘Wat u zegt,  

meneer... een koopje!’ Lachen, zo’n mooi boerderijtje pal onder een snelweg. 

Maar wat als jouw dierbare huis op een ‘moeilijk verkoopbare’ plek staat?  

Tussen twee snelwegen, op een industrieterrein of in een aardbevingsgebied?  

Een mens kan veel hebben, zo blijkt. Maar soms vergaat je het lachen. 
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Ureterpvallaat 5, Drachten
Bewoner: Ietzen Oosterwoud

Het ziet er raar uit. Op een steenworp van twee kruisende 
snelwegen sta je op de klinkers. Het oude dorpsstraatje ligt 
er wat verloren bij. In de bomen aan weerszijden hoor je 
de vogels kwetteren, erbovenuit zie je bankgebouwen en 
hoge flats. Het straatje telt een paar vriendelijke huizen 
met bloeiende tuinen. Bij een hobbyboer lopen de kippen 
los. Ureterpvallaat was ooit een buurtschap met winkeltjes, 
een schutsluis en een sluiswachtershuis, totdat in 1963 de 
Ureterpervaart tussen Drachten en Frieschepalen gedempt 
werd. Drachten ging op sleeptouw van Philips mee in de vaart 
der volkeren en bouwde lukraak om zich heen. Je vraagt je af 
of de bestuurders dit straatje toen niet hebben zien liggen, 
of dat ze niet wisten wat ze ermee aanmoesten. Het vallaat 
ligt nu ingeklemd tussen de A7 en N31, een kantorenpark en de 
drie Tjaardaflats van dertien hoog.
Het huis op Ureterpvallaat nummer 5 staat bijna twee jaar 
te koop. Gebouwd in 1786 als herberg de Gouden Flie. ‘In het 
Fries “de lêste stoer”, omdat de mensen die voor de sluis 
moesten wachten hier hun laatste geld uitgaven’, vertelt 
bewoner Ietzen Oosterwoud. Elf jaar geleden kocht hij samen 
met zijn vriend het huis. Een herberg was het allang niet 
meer, het was tot 1977 een bakkerij. ‘Kinderen op de fiets 
onderweg naar school kochten hier lekkers.’ 
Het huis trok in de afgelopen jaren veel kijkers, de meeste uit 
de Randstad. Maar verkocht is het nog niet. Als reden werd 
vaak genoemd: het lawaai van de snelwegen. Het klopt, zegt 
Oosterwoud. Als je in de tuin zit hoor je de auto’s. Maar dat 
went. ‘Zoals je naast een kerk of een school woont. Het klok-
gelui, het gejoel van de kinderen, je hóórt het op een gegeven 
moment niet meer.’ 
Binnen is het stil. Het huis is goed geïsoleerd, met overal dub-
bele beglazing. Oosterwoud heeft de naam de Gouden Flie 
opnieuw boven de voordeur geschilderd. Zodra het huis ver-
kocht is wil hij naar Emmen verhuizen, waar hij als vrijwilliger 
werkt in de dierentuin. Inmiddels is de vraagprijs tot twee 
keer toe gezakt, maar nog zonder resultaat. Persoonlijke 
omstandigheden nopen tot verkoop, niet de locatie van het 
huis. Oosterwoud blijft er relaxed onder. ‘We wonen hier juist 
omdat het zo rustig is. Het voelt dorps aan. In de tuin broedt 
een eend op dertien eieren. Mijn grootste zorg is dat onze 
twee katten straks de jonge eendjes pakken.’

Inmiddels is de vraagprijs tot 
twee keer toe gezakt, maar 
nog zonder resultaat
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Fabrieksweg 24, Hoogeveen 
Bewoner: Geert van der Zwaag
Op zijn 14e begon hij met varen en dat hield hij tot zijn 62e vol. 
Dat was twee jaar geleden, toen raakte Geert van der Zwaag 
door ziekte zijn werk als schipper kwijt. Hij kon de hypotheek 
van zijn huis aan de Fabrieksweg in Hoogeveen niet meer 
betalen en moest het te koop zetten. 
‘Toen kwam ik er bij toeval achter dat mijn woning, die ik in 
1994 gekocht had, volgens het bestemmingsplan van de ge-
meente een bedrijfswoning was, al sinds 1959. Terwijl ik geen 
bedrijf heb. Dus eigenlijk woon ik hier illegaal.’ Het nieuws be-
tekende dat zijn woning tienduizenden euro’s minder waard 
was dan een gewoon huis. 
Van der Zwaag heeft een chronische longziekte en beweegt 
zich voort met een scootmobiel. Hij vertelt zijn verhaal kalm, 
maar af en toe wordt het hem te machtig, dan krijgt hij de 
tranen in de ogen. Hij zit diep in de put. ‘Het heeft mij mijn 
huwelijk gekost.’ Door de stress en de financiële sores heeft 
zijn vrouw hem verlaten. Van der Zwaag leeft van een uit-
kering en moet noodgedwongen zijn woning verhuren. ‘Van 
de huur betaal ik de hypotheek.’ Zelf woont hij sinds april in 
een flatje. ‘Maar ik moet elk halfjaar voor 350 euro mijn huis 
laten taxeren, anders mag ik het niet verhuren. Terwijl er 
geen makelaar is die het in de verkoop wil hebben, want het is 
onverkoopbaar.’ 
Had Van der Zwaag moeten weten dat hij in een bedrijfs-
woning woonde? In zijn koopcontract staat het niet, de make-
laar en de notaris hebben hem het niet verteld, het kadaster 
gaat er niet over. Maar in 1959 hing de bestemmingswijziging 
keurig aangeplakt op het gemeentehuis, zo ontdekte Van der 
Zwaag in de gemeentelijke archieven op internet. Hij had dit 
dus wel kúnnen weten als hij eerder onderzoek had gedaan, 
zo kreeg hij te horen op het gemeentehuis. Verder kreeg hij 
het advies maar geen ruchtbaarheid aan de zaak te geven, 
‘anders sneed hij zichzelf in de vingers’. Als een koper niet 
wist dat op het huis het stempel zat van ‘bedrijfswoning’,  
zou hij er immers meer voor betalen. Stilhouden dus. Dat 
deed Van der Zwaag niet. Hij vertelde het verhaal aan RTV 
Drenthe, samen met de andere bewoners van de Fabrieks-
weg. Voor hen geldt immers hetzelfde. Volgens het bestem-
mingsplan wonen zij hier al jaren in een bedrijfswoning 
zonder bedrijf. Dus illegaal. ‘Alsof je hier midden in de nacht 
sneaky een huis hebt neergezet.’ 
De woningen langs het kanaal aan de Fabrieksweg zijn ge-
bouwd in 1924. Dit deel van industrieterrein De Wieken ligt 
op een paar minuten lopen van het centrum van Hoogeveen. 
Het zou een mooie woonlocatie zijn. Rubberfabriek Ruma is 

al verhuisd naar elders. De oliehandel is weg, de wasserij zit 
er nog. Het is de gemeente niet gelukt om blikfabriek Ardagh, 
met honderden werknemers, te verplaatsen. Wat er pre-
cies uit de grote pijp komt waar ze vanuit hun voortuintje 
op uitkijken, weten de bewoners van de Fabrieksweg niet. 
Maar voor bedrijfswoningen gelden andere normen dan voor 
gewone huizen, dus klagen heeft geen zin. 
Ze hebben nog een buurman: motorclub Satudarah. Af en toe 
komen hier honderden leden uit Nederland en Duitsland bij 
elkaar. De bewoners van de Fabrieksweg hebben wel eens hun 
paspoort moeten laten zien aan de bewakers van Satudarah. 
Maar Van der Zwaag vertrouwt erop dat ze hen verder met 
rust zullen laten: ‘Een hond bevuilt zijn eigen nest niet.’
Verder is het een heel sociaal buurtje, vertelt hij. ‘Toen ik op 
een nacht in februari met grote ademnood in mijn huis lag, 
hebben buurman Koos en buurman Eppe me gevonden. Zij 
hebben 112 gebeld. Anders was ik er al niet meer geweest.’ 

Volgens het bestemmingsplan wonen zij hier 
al jaren in een bedrijfswoning zonder bedrijf. 
Dus illegaal. ‘Alsof je hier midden in de nacht 
sneaky een huis hebt neergezet’
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Stationslaan 2, Loppersum
Bewoners: Martin en Pieta Ettema
Het makelaarskantoor aan de Stationslaan staat in de steigers. 
Scheuren worden gedicht, voegen gerepareerd. In Loppersum 
is het repareren van aardbevingsschade dagelijks werk. Martin 
en Pieta Ettema kunnen vanuit hun huiskamer het werk op de 
steiger zien. En tegelijk kijken ze in de spiegel, want hun huis 
hangt ook in de etalage van de makelaar. Een prachtig geres-
taureerde rentenierswoning, een rijksmonument uit 1889, al 
vier jaar te koop. In het eerste halfjaar kwamen er geregeld 
kijkers. Na 16 augustus 2012 is er niemand meer geweest. Dat 
was de klap. Een aardbeving bij Huizinge van 3,6 op de schaal 
van Richter. Ook in het huis van de Ettema’s zitten scheuren. De 
kelder, al meer dan honderd jaar stevig in de Groningse klei, is in 
tweeën gescheurd. Twee topgevels moeten worden vastgezet. 
Siermetselwerk, dat steen voor steen moet worden afgebroken 
en weer opgebouwd. 
Ook al is de gaskraan in Loppersum nu voor tachtig procent 
dichtgedraaid, de bodem ligt niet stil. In de afgelopen maand 
zijn er veertien bevingen geweest, overigens zonder dat de 
bewoners het zelf doorhadden. ‘Jij voelt het niet, maar je onroe-
rend goed merkt het wel,’ zegt Martin. ‘Kleine aard bevingen 
zijn heel destructief, ze werken als een hamerboor: die kleine 
klapjes trillen de stenen los. Die zijn gemetseld met kalkmortel.’
Martin, actief in de Groninger Bodem Beweging, beschrijft 
trieste situaties in het dorp. ‘Kinderen die het huis van hun 
overleden ouders niet kwijt kunnen raken. Gescheiden stel-
len met een huis onder water. Huizen die gesloopt moeten 
worden: de buren staan te juichen want zij hebben er nooit 
wat aan gedaan, en al jouw spaargeld zit in een nieuwe keuken 
en zonnepanelen.’ Pieta: ‘Ook de mensen zijn beschadigd. Er is 
onzekerheid, jaloezie, irritatie en spanning.’
Graag zouden ze gebruikmaken van de opkoopregeling. Hun 
huis hangt voor meer dan vier ton bij de makelaar. ‘Maar wie 
wil hiernaartoe, als je niet weet of je huis wel stevig staat. En 
of je ooit je huis weer kunt verkopen. Zolang de gaswinning 
niet stopt, is er geen zekerheid over je toekomst hier. Om in een 
gebied te willen wonen, moet je weg kunnen wanneer je wilt.’
Martin en Pieta kunnen niet weg, en hoe mooi Loppersum ook 
is, de lol is eraf. Pieta: ‘Je kijkt steeds met argusogen naar je 
huis. Ik heb een hekel aan ramen zemen, want ik zie steeds 
weer nieuwe scheuren.’ Ze zijn kwaad op de minister en de 
NAM, verantwoordelijk voor de gaswinning. Woedend op de 
arrogantie van Shell. 
Ook al zal het huis hersteld worden, de schade bij Martin en 
Pieta zelf is nog lang niet gerepareerd. De wond zit diep, het 
pleisterwerk bedekt alleen de oppervlakte. Martin: ‘We hebben 

ons huis in 2012 te koop gezet omdat we nog één keer iets an-
ders wilden. Dicht bij de kinderen een nieuwe, energie neutrale 
woning laten bouwen. Maar hoe ouder we worden, hoe moeilij-
ker het is om ergens opnieuw te beginnen.’ 
Toen Pieta vorig jaar met pensioen ging, zag ze het niet meer 
zitten. Ze werd neerslachtig, viel kilo’s af, dacht: Nu kom ik 
hier nooit meer weg. Ze stortte zich op haar hobby, quilten. 
Ze maakte een aardbevingsquilt, met de horizon van het 
Groninger Hoogeland, de gasbelletjes en de trillingen in de 
aarde. ‘Hiermee kon ik het een beetje verwerken.’
En ook al willen ze weg, ze houden van hun huis. Martin: ‘Toen 
we hier kwamen, moest er zoveel gebeuren. Het was verwaar-
loosd, op de bijkeuken zat geen dak, de bruidssluier tierde welig. 
Maar we waren er meteen verliefd op. Die liefde blijft. Als we 
eruit gaan, dan is het met tranen in de ogen.’ ◆

Op het omslag van deze Noorderbreedte ziet u een detail van de 
aardbevingsquilt van Pieta Ettema.

‘ Je kijkt steeds met argusogen naar je huis. 
Ik heb een hekel aan ramen zemen,  
want ik zie steeds weer nieuwe scheuren’
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Stel, je komt van ver, je wilt Drenthe zien, 
maar je hebt maar een dagdeel. Te weinig na-
tuurlijk, maar vooruit, het moet steeds sneller 
in de huidige tijd en je wilt toch een indruk 
krijgen van die mooie, maar ook ietwat mys-
terieuze provincie. Ga dan naar Kampsheide, 
een natuurgebied dat deel uitmaakt van het 
esdorpenlandschap rondom Balloo, tussen 
Assen en Rolde. Je kunt op het station van 
Assen een fiets huren en je bent er binnen een 
kwartier.
Waarom Kampsheide? ‘Omdat dit een soort 
Drenthe in het klein is’, zegt Eric van der 
Bilt van Het Drents Landschap (HDL) op een 
zonnige middag in april. We lopen langs de 
oeroude (1584) boerderij Kamps, die helaas na 
een actie van een pyromane nagenoeg geheel 
moest worden herbouwd. 

Dat Van der Bilt gelijk heeft zie je al na enkele 
minuten. In de verte een es met een hunebed, 
dat je bij nadere inspectie de adem beneemt 
en dat nog het meest lijkt op de ruggenwervel 
van een dinosauriër. Om je heen heide velden, 
stukken natte heide, een ven, strubben, 
jenever besstruwelen, grafheuvels – vijftig in 
totaal –, drasse madelanden in een oud beek-
dal, oude eikenbossen, beukenbossen en hout-
wallen. Schiet plaatjes met je smart phone en 
zeg het de Amerikaanse toerist na: ‘I’ve done 
Drenthe in half a day’, en niemand kan er wat 
tegenin brengen. 

Wij nemen met dit Madurodam-Drenthe 
echter geen genoegen en vervolgen onze weg 
naar de Gasterse Duinen in het stroomdal-
gebied van de Drentsche Aa. Hier wandelt  

Van der Bilt graag, in dit golvend heideland-
schap dat van dag tot dag van kleur en 
samen stelling verandert. Elk bezoek is daar-
door een nieuwe ontdekkingsreis. 
Forse stuifduinen en schilderachtige vennen 
bepalen grotendeels het aanzicht van dit 
terrein ten noorden van Gasteren, tussen 
Assen en Anloo. Achter die duinen vermoed je 
het geruis van golven, maar de zee is in geen 
velden of wegen te bekennen. Wel liep eens 
de belangrijkste handelsroute van Groningen 
naar Coevorden door dit gebied. De diep 
uit gesleten karrensporen waarin vrijwel 
altijd water staat en bijzondere veenplanten 
groeien, zijn hier de stille getuigen van. Het 
hunebed en hier gevonden trechterbeker-
aardewerk tonen aan dat dit als leefgebied  
in trek was bij de eerste steentijdboeren. 

‘ Laat Drenthe  
de long van 
Nederland zijn’

Dat Eric van der Bilt als directeur/bestuurder van Het Drentse Landschap 

stilletjes door de achterdeur zou verdwijnen, nee, dat zit niet in zijn 

pragmatische aard. Hij is altijd met zijn poten in de modder blijven staan en 

maakt van zijn hart geen moordkuil: Drenthe aan de top in Nederland, maar 

Nederland het lachertje van Europa.

TEKST WIO JOUSTRA

FOTO HARRY COCK
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Want dat is ook en vooral Drenthe, de oud-
heid. De toerist die maar een dagdeel de tijd 
heeft, mist toch veel van dit uit wind, water 
en ijs gewrochte gewest. Net als de Drenten 
zelf hebben natuur en landschap in hun woon-
gebied een eigen karakter. ‘Wie het karakter 
van de Drentse natuur wil begrijpen’, staat in 
het Handboek Het Drentse Landschap, ‘ont-
komt niet aan een blik over de schouder in een 
poging heel ver terug in de tijd te kijken.’ Mis-
schien zelfs wel een kleine zevenhonderd mil-
lennia, toen de eerste van drie grote ijstijden 
begon en een ijspakket wellicht de noordelijke 
helft van Drenthe bedekte. Maar daarover 
bestaat enige twijfel.

Van der Bilt is meer een man van het heden, 
ook al heeft hij eind mei vanwege het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid 
genomen als directeur/bestuurder van 
Stichting Het Drentse Landschap. ‘Ik vind het 
geruststellend dat de natuur voortdurend iets 
nieuws laat ontstaan en kan me daar einde-
loos over verwonderen’, luidt een van zijn uit-
spraken. Hij is van mening dat we keuzes uit 
het verleden niet heilig moeten verklaren. ‘We 
moeten respect hebben voor de esthetiek en 
de toonsoort van de omgeving en de historie 
ervan, maar deze ook gebruiken als inspiratie-
bron voor de toekomst. Want ook wij hebben 
het recht om onze verhalen toe te voegen 
aan het landschap, dat immers niet alleen van 
onze voorouders is, maar ook van ons.’ 
Elke generatie heeft het recht om een eigen 
laag aan het landschap toe te voegen, onder 
de randvoorwaarde van zorgvuldig omgaan 
met het verleden en gebaseerd op legitieme 
noden en wensen. Die stelling poneerde Van 

der Bilt onlangs bij het afscheid van een col-
lega. Tot die ‘legitieme noden en wensen’ 
behoorde wat hem betreft niet het agrarisch 
natuurbeheer of het landschappelijk bouwen. 
De windmolens, door velen gezien als panacee 
voor duurzame energie, behoren daar ook 
zeker niet toe. ‘Drenthe heeft een zwakke 
economie, en een van de weinige sectoren 
die enige groei vertonen is die van toerisme 
en recreatie. Ons harmonieuze landschap, de 
natuur en de stilte zijn ons unique sellingpoint. 
Dat moeten we koesteren, niet bederven via 
de horizonvervuiling die de gigawindmolens 
veroorzaken.’ 
Hij heeft nog een tweede, misschien wel 
belangrijker reden om tegen de bouw van 
windmolens in Drenthe te zijn. In een opinie-
stuk in de Volkskrant schreef hij: ‘In sociaal-
maatschappelijk en economisch opzicht is dit 
een kwetsbaar gebied. Dat heeft te maken 
met krimp, werkloosheid en een eenzijdig op 
bulklandbouw gerichte bedrijvigheid. Door 
hier windmolens te plannen hebben de men-
sen het gevoel gekregen volledig afgeschre-
ven te worden door de overheid. Als het je niet 
bevalt, dan verhuis je maar. Wij vinden deze 
diep gevoelde negatieve houding ten aanzien 
van ons toekomstperspectief en de door ons 
gekoesterde leefwereld ronduit schandalig. 
Dit wilde ik even kwijt als correctie op de 
kritiek dat natuurbeschermers onverschillig 
staan tegenover de plaatsing van windmolens 
in Drenthe.’ 

Hij is een pragmaticus, benadrukt de bioloog 
met West-Brabantse wortels, die via allerlei 
omwegen in 1979 bij Het Drents Landschap 
terechtkwam. ‘Ik kan niet tegen eindeloos 

100% Drenthe
Het Drentse landschap bestaat ruw-
weg uit twee verschillende gebieden: 
zand- en veengebieden. Het zand ligt op 
het hoger gelegen Drents Plateau, een 
vlakte die in de IJstijd ontstond. Sinds de 
prehistorie is hier het Drentse boe-
renland gevestigd. Later ontstonden 
hier esdorpen. Aan de randen van het 
Drents Plateau liggen de lagergelegen 
veengebieden, die vanaf de zeventiende 
eeuw ontgonnen werden en waar veen-
koloniën ontstonden.
Over al het fraais dat Drenthe te bieden 
heeft, zoals de nationale parken Dwin-
gelderveld en Drents-Friese Wold en 
het nationale landschap Drentsche Aa 
met beken en esdorpen, is dit voorjaar 
een nieuwe en uitgebreide gids ver-
schenen: 100% Drenthe. Mo’media, een 
uitgever die wereldwijd dergelijke reis-
gidsen maakt, heeft deze in opdracht 
van Het Drentse Landschap samen-
gesteld. De gids is de opvolger van het 
traditionele Handboek Het Drentse 
Landschap, dat uitkwam in 2003.
De gids komt met een gratis app voor 
de smartphone, zodat gebruikers live 
hun weg door de provincie kunnen 
volgen. Verder zit er een uitneembare 
autokaart bij en enkele routekaarten 
om door stad (Assen en Emmen) te 
wandelen en door natuur (Drentsche Aa 
en het Reestdal) te fietsen.
‘Een genietboek’, aldus Eric van der Bilt, 
die in zijn voorwoord schrijft: ‘Stichting 
het Drentse Landschap daagt iedereen 
uit om Drenthe te ontdekken en te ge-
nieten van al het moois dat u tegen-
komt. U zult tijdens uw reis ervaren 
dat mensen elkaar hier nog groeten en 
elkaar ouderwets vriendelijk bejege-
nen. Ook dat draagt bij aan de sfeer en 
authenticiteit van d’Olde Landschap.’ 

praten en rapporten rondpompen. Ik houd er-
van kennis uit de wetenschap te vertalen naar 
praktische toepassingen.’ In de jaren tachtig, 
hij was toen hoofd terreinbeheer, had hij al 
een broertje dood aan wat hij de ‘grote afre-
kencultuur’ en de ‘enorme regelzucht’ noemt 
in het beheer van natuurgebieden. Allergisch 
is hij in de loop der jaren geworden voor een 
overheid die vanuit wantrouwen contro-
leert, die ‘zijn eigen partners en burgers niet 
vertrouwde’. Toen hij in 1994 met zijn benoe-
ming tot directeur akkoord ging, deed hij dat 
onder voorwaarde dat hij ‘met de poten in de 
modder’ mocht blijven staan om de link met 
het werkveld te behouden. ‘Ik had en heb nog 
steeds geen zin in managementgedoe.’
Dat is hem gelukt, want hij straalt aan alle 
kanten uit dat hij van zijn werk heeft ge-
houden in een provincie die wat natuurlijke 
waarden in de top staat van Nederland. ‘Het 
landschap maakt Drenthe uniek, juist doordat 
het leeg is. Dat maakt Drenthe een van de 
meest onbedorven provincies. Ik ben hartstik-
ke trots op Drenthe, maar om nou te zeggen 
dat mijn kinderen beter zijn dan de jouwe, dat 
heeft ook iets sneus. Maar de Drenten mogen 
best wel wat trotser zijn op zichzelf. Ze doen 
te veel hun best op anderen te lijken. Laat 
Drenthe de long van Nederland zijn. We heb-
ben het hier goed voor elkaar, de kwaliteit van 
het leven is voortreffelijk en we nemen het 
leven zoals het is.’ 
Dat goede en vrijzinnige leven weerspiegelt 
zich in de omvang van het virtuele vermogen 
van de 82 jaar oude Stichting HDL, waarbij Van 
der Bilt is opgevolgd door de 46-jarige bioloog 
Erwin van Liempd. HDL beheert 8.600 hectare 
natuurgebied. Als erfgoedorganisatie heeft 

het ook nog eens honderden monumentale 
panden en andere cultuurhistorische objecten 
in bezit.
Van der Bilts motto is in al die jaren geweest 
dat het beheer van zo’n waardevol en om-
vangrijk bezit alleen kan met draagvlak van 
en verankering in de bevolking. Het doet hem 
dan ook goed dat HDL na It Fryske Gea van alle 
provinciale landschapsorganisaties percen-
tueel het grootste aantal huishoudens als 
begunstiger heeft. 
Dat is nodig ook, want het opereert in een 
kwetsbare sector. Dat werd in zijn ogen weer 
eens bewezen toen in het kabinet-Rutte I 
onder aanvoering van staatssecretaris Henk 
Bleker ‘het natuurbeleid onderuit geschoffeld’ 
werd. En dat proces was al aan de gang vanaf 
het kabinet-Balkenende I aan het begin van 
deze eeuw. Het gevolg: ‘Nederland is op het 
gebied van natuurbeleid, milieu en duurzaam-
heid het lachertje van Europa geworden.’ En 
dat terwijl Drenthe juist zo goed bezig was 
met zijn succesvolle integrale gebiedsontwik-
keling. Het richtte het landschap niet meer 
uitsluitend in op één functie (de landbouw), 
ontwikkelde nieuwe en natte natuur, verbe-
terde het woon- en leefklimaat aanzienlijk, en 
gaf een flinke impuls aan toerisme en recre-
atie. ‘In één klap omgehakt door Bleker.’

Van der Bilt betreurt het dat natuurbescher-
mers de problemen wel eens overdrijven – ‘de 
wereld gaat in tienvoud ten onder’ – en de 
overheden hen wel eens te veel als hinder-
macht zien. ‘Daar zit een machtsvraag onder 
die ertoe heeft geleid dat onder verschillende 
kabinetten veel wetgeving, zoals de Flora- en 
Faunawet, is doorgeslagen. Daardoor zijn 

maatschappelijke spanningen ontstaan die 
het draagvlak van de groene sector onder-
mijnen. Omdat we zo kwetsbaar zijn, moeten 
we de achterban bewuster maken, zodat we 
de politiek kunnen beïnvloeden vanuit ideële 
motieven.’ ‘Mens-inclusief denken’, noemt Van 
der Bilt dat. Het komt voort uit het feit dat 
het contact van een landschapsorganisatie 
met de samenleving enorm kleurrijk is. ‘Wij 
hebben te maken met huurders, met MKB-
bedrijven in onze panden, met de Stichting 
Oude Kerken, met Boerderijenstichtingen, met 
molenbeheerders, noem maar op.’ 
Daarom is draagvlak zo belangrijk, is een 
boodschap die hij zijn opvolger wil meege-
ven. Want draagvlak zorgt ervoor dat lokale 
gemeenschappen van alles gaan organiseren, 
zoals monumentendagen, wandelroutes. ‘Dat 
een organisatie als HDL midden in de maat-
schappij staat, zorgt voor sociale cohesie. De 
ontwikkeling van cultureel erfgoed verankert 
ons veel breder in de samenleving, doordat 
die te maken heeft met de schoonheid van de 
oude omgeving. Een liggende vleugeltjesbloem 
zegt veel mensen niets, een wrak van een 
boerderij opknappen wel.’ ◆

‘ Drenten mogen best wel wat trotser zijn  
op zichzelf. Ze doen te veel hun best  
op anderen te lijken’
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WIENS BROOD MEN EET

Buffelen 
TEKST 

DORINE VAN DEN BEUKEL 

EN FREYA ZANDSTRA 

FOTO’S 

MARIEKE KIJK IN DE VEGTE

Je zult maar boer willen worden, zelfs als boerenzoon valt dat niet mee. 

Martijn Veenstra zocht een andere weg. Hij werd kaasmaker, -verkoper, 

-distributeur: ondernemer in buffelmozzarella tegen wil en dank. 

Buiten bloeien de bomen, hangt het fluitenkruid 
over de weg en groeit het gras terwijl je ernaar 
kijkt. Het Westerkwartier heeft de zomer in 
het hoofd. Het boerenerf in Peebos, bij Doezum, 
is stil en leeg. Het lijkt te wachten op bedrijvig-
heid; op koeien, trekkers en de melkauto. 
Toen zijn ouders met pensioen gingen, zocht 
Martijn Veenstra (34) een nieuwe toekomst. ‘De 
boerderij overnemen zat er niet in. We konden 
het quotum nog goed verkopen en het land ging 
over naar Staatsbosbeheer.’
Terwijl zijn zoon zich beraadde in welke vorm 
hij zijn agrarische toekomst zou gieten, kreeg 
pa bezoek van een Italiaan. Die zocht een plek 
voor een buffelboerderij en een Italiaansekaas-
fabriek. De Veenstra’s lieten de leegstaande 
ligboxstal deels aftimmeren en betegelen. De 
Italiaan bracht zijn kaasbakken, bollenmachine 
en pekelbaden. Uit Oost-Europa kwamen tien 
waterbuffels. Martijn Veenstra sloeg aan het 
melken en een Italiaanse delegatie zette zich 
aan het kaasmaken.

Eigenlijk is hij boer, zegt Veenstra, terwijl hij 
met een stokje de wrongel test op rijpheid. Hij 
spoelt er wat heet water over, rekt en vouwt 
de wrongel met het twijgje en kijkt dan tevre-
den naar het malse witte bolletje in zijn hand. 
Vandaag is hij om zes uur begonnen. Toen er 
een vat met duizend liter buffelmelk van een 
boerderij uit Radewijk arriveerde, heeft hij dat 
in de kaasmakerij verhit en daarna aangezuurd 
en gestremd. Van de wei heeft Veenstra een 
vat apart gehouden, om een volgende lading 
melk mee aan te zuren.

Een shredder maalt de uitgelekte wrongel fijn 
en dan volgt de essentie van het mozzarella-
maken: de wrongel krijgt een bad van kokend 
heet water en met een stok roert Veenstra de 
brokjes om ze te laten smelten. De kaas hecht 
al rekkend en roerend tot een elastische witte 
massa, die de bollenmachine verder walst en 
tot bollen vormt. Tweeduizend stuks vandaag, 
die morgen allemaal met de auto naar klanten 
gaan. Achthonderd kilometer voor de boeg. 

Een traditioneel melkveehouderijbedrijf met 
internationale kennis omvormen tot een 
buffelfarm met eigen kaasmakerij – als be-
drijfsplan klonk het waterdicht. We noemen 
het maar een verschil van inzicht over de 
bedrijfsvoering, het voorval dat leidde tot 
een beëindiging van de samenwerking met 
de Italiaan en zijn afvaardiging mozzarel-
lamakers. De Oost-Europese buffels bleken 
nauwelijks te hanteren: niet gewend aan men-
sen en wel voorzien van een stel hoorns met 
een spanwijdte van een meter op hun kop. 
De melk kwam daarom al gauw van andere 
buffelboerderijen. De ingevlogen kaasmakers 
kostten veel geld en waren niet genegen hun 
ambacht over te dragen, uit angst zichzelf 
overbodig te maken. ‘Toen de bom barstte 
stond ik er alleen voor’, vertelt Veenstra. 
‘Gelukkig had ik goed opgelet.’ 
En het gaat hem uitstekend af: in de Randstad 
heeft ieder zichzelf respecterend Italiaans 
restaurant zijn witte goud op de kaart. 
Broodjeszaken als het Vlaamsch Broodhuys, 
met vestigingen in alle grote steden, voeren 

Veenstra’s Orobianco-kaas met trots. Na het 
pekelbad hebben de bollen een teer wit huidje, 
dat een smeltend romig binnenste omhult – 
niet te vergelijken met supermarktmozzarella 
van koeienmelk. ‘Gewoon met goede olie en 
zeezout, dat vind ik zelf het lekkerst. En ja, ik 
eet ze nog steeds graag.’ 
 
Zelf alle kaas maken en distribueren naar 
de afnemers, blijkt een tour de force. Sinds 
de start van het mozzarella-fabriekje is een 
weekendje weg het beste wat er aan vrije tijd 
in zat. Maar het contact met al die koks en 
restaurateurs die blij zijn met zijn kaas, maakt 
het allemaal de moeite waard. ‘Eigenlijk moet 
ik er een kaasmaker bij hebben, want als ik 
mijn arm breek, ligt alles op zijn gat.’ 
Intussen lonkt de melkveehouderij. Het wei-
land van voorheen is nu natuurgebied, prima 
geschikt voor een kudde waterbuffels. ‘Als 
Staatsbosbeheer de gelegenheid zou geven 
voor agrarisch natuurbeheer voor een niet te 
gekke pacht…’ Over vijf jaar? ‘Dan hoop ik mijn 
bedrijf in agrarische zin uitgebreid te hebben. 
En dat ik een keer op vakantie geweest ben. 
Niet naar Italië, nee. Naar Schotland of Groot-
Brittannië.’ ◆
 

De buffelmozzarella van Orobianco is in het 
Noorden te koop bij kaashandel Van der Ley 
in Groningen, Le Stelle in Haren, ’t Kappertje 
in Zuidhorn en via de groothandels Jansma in 
Haule en Krikke in Grouw.
www.orobiancomozzarella.nl
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Dagje Den Haag
COLUMN

Kees Kooman is auteur. 
Hij schreef onder andere 
Boerenbloed, een boek 
over de gevolgen van 
de schaalvergroting in 
de landbouw rond zijn 
woonplaats Ee. 

FOTO FJODOR BUIS

Ha fijn, een uitje naar Den Haag. Voor de deur 
van het provinciehuis in Leeuwarden glanst de 
bus het selecte gezelschap dat mee mag tege-
moet. Het schoolreisjegevoel van lang geleden 
(bestemming Drievliet, ook Haagse regio) ver-
vult mij met een ratjetoe aan gevoelens: trots, 
nostalgie, verwachting én lekkere trek, want 
wat zal de inhoud zijn van de zakken die vlak 
naast de chauffeur lonken naar de reizigers?
Enkele ‘provinciale’ werknemers wuiven ons 
uit. Niet veel later verdwijnt de skyline van het 
Friese Haagje uit zicht. Het Friese Haagje? Al 
snel wijzen medepassagiers mij terecht, waar-
op boegeroep volgt vanwege mijn mislukte in-
tegratie als Fries. Je vergist je met Heerenveen, 
dombo. Vooruit, nu even goed luisteren: met 
welke boodschap gaan wij vandaag op pad naar 
Den Haag?

Een paar maanden geleden heb ik wethouder 
Albert van der Ploeg (Dongeradeel) een digitale 
brandbrief bezorgd, waarin ik op ongezouten 
wijze zorgen verwoord over de gaswinning 
her en der in bekoorlijk Fryslân. Vanwege mijn 
laatste boek Boerenbloed beschouwen sommi-
gen mij als een helderziende. Maar je hoeft niet 
over een glazen bol te beschikken om te weten 
wat bij de nieuwe aanslag de gevolgen zullen 
zijn voor onze provincie. 
Daling van bodem, huizenprijzen en alle touw-
trekkerij over compensaties van dien met 
NAM en Shell, partijen die met het legen van de 
gasvelden slechts één belang hebben: de reeds 
goedgevulde eigen portemonneetjes verder 
vullen. Ze hoeven alleen maar het Groningse 
scenario uit een lade te trekken. Eerst ontken-
nen, vervolgens volhouden dat het wel zal mee-
vallen met de schade en daarbij de joker inzet-
ten: de burgers uit de wingebieden zoet houden 
met sigaren uit eigen doos, zoals het sponsoren 

van de plaatselijke – eveneens wegzakkende – 
voetbalvereniging. Als de bewoners eenmaal uit 
een boze droom wakker worden, zijn de meeste 
schadeclaims verjaard.
Een kopie van de brandbrief wordt met hoog 
opgetrokken wenkbrauwen gelezen. Duidelijk, 
deze kleine boodschap blijft in Friesland. De 
petitie, straks te overhandigen op het Binnen-
hof, blinkt uit in redelijkheid. Bezorgde redelijk-
heid. Dien ik dan vandaag alleen als burgerlijk 
ongehoorzaam bloemetjesbehang? Neen, de 
delegatie leider verzoekt mij ‘een persoonlijk 
verhaal’ te vertellen. Spreektijd: zestig secon-
den. De rest van de reistijd kan ik alleen maar 
denken aan Matthijs van Nieuwkerk, de ‘mi-
trailleur’ van Hilversum. Achter in de bus oefen 
ik zijn verbale kunstje.

In het imposante decor van de ontvangstruimte 
staan plukjes burgers, verontruste burgers 
met allen een eigen boodschap, opgesteld bij 
beelden van beroemde maar inmiddels overle-
den burgers, rustend in vrede. Wij nemen plaats 
bij ene Pier, ongetwijfeld een Fries van wie mij 
de achternaam door de zenuwen is ontschoten, 
achter het bordje ‘Economische Zaken’. En zie: 
als door een bijbels wonder, wordt ons kleine 
groepje boodschappers opgeslokt door een 
haag van parlementariërs. Alleen D66 en de SGP 
ontbreken.
Ik neem mentaal alvast een aanloopje naar 
de Matthijs-methode, haal een spiekbriefje 
tevoorschijn als een dame rechts van mij op 
hoofdlengte drie woorden toetert die de uit-
werking hebben van zweepslagen. Kort! Heel 
kort! Plotseling heb ik geen flauw idee meer, 
wat ik wil zeggen. De woorden die ik stotterend 
uitspreek, zie ik als losse flodders achter de 
beleefd glimlachende volksvertegenwoordigers 
in het niets verdwijnen. ◆

COLUMN FOTOGRAFIE

De werken van Mandy Barker doen denken aan de bloemstillevens uit de 
Gouden Eeuw: kleurige vormen tegen een donkere achtergrond, esthetisch 
gerangschikt, maar o zo verraderlijk, want vol verborgen betekenissen. De 
bloemen en insecten op de schilderijen duiden op de vergankelijkheid en de 
ijdelheid van de mens. De foto’s van Barker ook. Maar in haar wereld drijven 
er nog duizenden jaren lang grote afvalbergen in de oceanen, als de mensen 
allang verdwenen zijn.
De arena is het strijdtoneel tussen de mens en de natuur. In ons huidige 
tijdperk, het antropoceen, is voor het eerst in de miljarden jaren dat de aarde 
bestaat de invloed van de mens op klimaat en atmosfeer merkbaar. Of in 
rondere woorden: de mens helpt de aarde om zeep door haar te exploiteren, 
uit te putten en blijvend te mutileren. Dit is dan ook bepaald geen vrolijk 
makende tentoonstelling. Al kun je je afvragen of er winnaars en verlie-
zers zijn in deze arena. Want maakt de mens ook niet nieuwe natuur? En 
doet de natuur niet ook de verstoringen door de mens teniet? Zo laat Adam 
Orzechowski zien dat Tsjernobyl na het wegtrekken van de mens een uniek 
natuurgebied geworden is. De vraag die na het zien van Arena overblijft, is 
wie er uiteindelijk aan het langste eind trekt.
We zijn verheugd dat we in deze Noorderbreedte een selectie van de 
geëxposeerde beelden kunnen laten zien. 

TEKST 

ANNELIES VAN DER GOOT Arena
Noorderlicht toont onder de titel Arena het werk 

van 21 fotografen uit binnen- en buitenland. 

De expositie in en rond Museum Belvédère te 

Heerenveen gaat over de beslissende invloed van 

de mensen op het landschap. In Noorderbreedte 

een selectie van de sterkste beelden.

Arena  
Fotomanifestatie Noorderlicht 2016 
Tot en met 3 juli  
Museum Belvédère te Heerenveen  
www.noorderlicht.com
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ANDERLAND

TEKST ROB BIJLSMA

KAART JAN WAAL

ILLUSTRATIE ERIK VAN OMMEN

Hoe ziet de kaart van Noord-
Nederland eruit door de ogen van 
een dier? Vergeet de mensenkaart 
en kijk met specialisten mee naar 
een ander Nederland. Deze keer 
bioloog Rob Bijlsma over de kijk 
van de zeearend. 

Zeearend

Opgravingen op een terp bij Wijnaldum 
in Noordwest-Friesland brachten, naast 
duizenden botten van watervogels, ook de 
resten van een zeearend aan het licht. Die 
voerden terug naar de vroege Karolingische 
tijd, 750-850 na Christus, ofwel de vroege 
Middeleeuwen. Toentertijd was het kustge-
bied van Friesland nog woest, maar zeker niet 
ledig. De kwelders en inlagen vormden een 
dorado voor watervogels, een aantrekkelijke 
voedselbron voor de lokale terpbewoners en 
voor zeearenden.
Sindsdien is er wel wat gebeurd in het Noor-
den. De dynamiek van het open kustgebied is 
weg, zeearenden werden een zeldzaamheid. 
Dat laatste overigens niet alleen in Neder-
land, maar in geheel Europa. De stapeling van 
slecht afbreekbare gifstoffen in voedsel-
ketens, met bovenaan de zeearend, zorgde 
voor sterfte en reproductieve problemen. 

1 Mandy Barker (Verenigd Koninkrijk) 
Soup (2011)
Mandy Barker maakt beelden van plastic afval dat ze op stran-
den overal ter wereld vindt. Zo wil ze het bewustzijn vergroten 
van de gevolgen van de enorme plastic vuilnisbelten die in zee 
drijven en een bedreiging vormen voor het leven in de oceaan, 
en uiteindelijk ook voor de mens. 

2 Joni Sternbach (Verenigde Staten) 
Abandoned (2004-2006)
Joni Sternbach zocht voor haar serie Abandoned naar ruïnes en 
andere overblijfselen van menselijke activiteiten aan de kust. 
De bouwwerken, die lang geleden hun functionaliteit hebben 
verloren, staan nu symbool voor een primitieve en verloren 
tijd; voor de menselijke inspanning die duidelijk zichtbaar 
wordt door het verval en de terugval tot een natuurlijke staat. 
Sternbach ontwikkelt haar foto’s – unieke ambrotypes en tin-
types – op locatie in een mobiele donkere kamer.

3 Helene Schmitz (Zweden) 
Kudzu Project (2013)
Eind negentiende eeuw werd vanuit Japan de klimplant kudzu 
in de Verenigde Staten geïntroduceerd. In de jaren dertig van 
de vorige eeuw werd de snelgroeiende plant massaal ingezet 
om bodemerosie tegen te gaan. Kudzu groeide uit tot een ware 
plaag; de plant bedekt alles wat op zijn pad komt: bomen, 
huizen en verlaten auto’s. 

4 Adam Orzechowski (Polen) 
Chernobyl Project (2011)
Na de kernramp in Tsjernobyl in 1986 werd de bevolking van de 
stad Pripjat geëvacueerd. Dertig jaar na dato blijkt de natuur 
het gebied terugveroverd te hebben. 

5 Ronny Sen (India) 
The End (2013)
Jharia werd in de achttiende eeuw het belangrijkste gebied 
voor kolenwinning in India. Maar sinds 1916 woeden er tiental-
len onblusbare, ondergrondse branden, die hun sporen steeds 
meer boven de grond nalaten. Huizen, tempels, scholen en 
moskeeën vallen ten prooi aan de vlammen. De zware rook-
ontwikkeling zorgt voor ernstige gezondheidsproblemen bij de 
lokale bevolking, die desondanks in een apocalyptisch land-
schap probeert te overleven. 

6 Olaf Otto Becker (Duitsland) 
Reading the Landscape (2014)
Olaf Otto Becker toont de verwoesting van oerbossen in 
Indonesië en Maleisië die vervolgens worden vervangen door 
monoculturen en imaginaire natuur in de megasteden.

7 Gerco de Ruijter (Nederland) 
Crops (2012)
Op Google Earth zocht De Ruijter naar door cirkelirrigatie 
besproeide velden in de Verenigde Staten. Hij plaatste ze in een 
vier minuten durende animatie, waarin de kleuren veranderen 
met het seizoen en het aangeplante gewas, terwijl de irrigatie-
installatie het perceel als de wijzer van een klok in verschil-
lende stroken verdeelt. 

8 Matthieu Gafsou (Zwitserland/Frankrijk) 
Ether (2014-2015)
In zijn serie Ether toont Matthieu Gafsou de structuren 
waarmee de menselijke beschaving de hemel boven zich heeft 
gekoloniseerd. 

9 David Maisel (Verenigde Staten) 
The Fall (2013)
In The Fall documenteert David Maisel delen van het landschap 
tussen Madrid en het zeventig kilometer zuidelijker gelegen 
Toledo. Vanuit de lucht blijkt deze regio landschappen te her-
bergen die door de impact van de mens ecologisch en esthe-
tisch verregaand zijn ontaard. De composities van Maisel zijn 
tegelijkertijd intrigerend, afschrikwekkend en verwarrend. 

10 Zhao Renhui (Singapore) 
Christmas Island, Naturally (2016)
In de Indische Oceaan ligt Christmas Island. Veel planten- en 
diersoorten komen alleen op dit eiland voor, waaronder een 
grote populatie rode krabben. Gedurende de bijna 150 jaar dat 
er mensen op het eiland woonden, zijn er echter ook uitheemse 
planten- en dierensoorten geïntroduceerd, die de natuurlijke 
ecologie verstoren. Als onderdeel van de het 3rd Christmas 
Island Conservation Plan zijn alle gemeenschappen geëvacueerd 
naar het Australische vasteland, waardoor het eiland nu een 
strikt natuurreservaat is. In Christmas Island documenteerde 
Zhao Renhui hoe inheemse en zeldzame diersoorten uitsterven 
en beheerders uitheems soorten bestrijden. 

Credits
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De stand kelderde. Pas toen het gebruik 
van gechloreerde koolwaterstoffen en 
kwikontsmettingsmiddelen in de landbouw 
aan banden was gelegd, trad er een kente-
ring op. Langzaam eerst, maar inmiddels 
met een stevige vaart. Om wat te noemen: 
de stand in Duitsland, het brongebied van 
’onze’ zeearenden, groeide met gemiddeld 
5,73 procent per jaar van ongeveer 185 
paren in 1990 naar ruim 600 in 2009. Die 
groei ging gepaard met een westwaartse 
uitbreiding van het areaal, waarbij in 1991 
Nedersaksen werd bereikt. De tentakels 
van die exploratie tasten op dit moment 
Nederland af.
Een grote vogel veronderstelt een groot 
activiteitsgebied. En dat we de zeearend 
groot mogen noemen, hoeft geen betoog – 
met een spanwijdte van ruim twee meter 
zie je hem niet gemakkelijk over het hoofd. 
De praktijk is anders. Zeearenden zit-
ten veel op de grond, of anders wel in een 
boom of hoogspanningsmast. Vijf kilo in de 
lucht houden is – energetisch gezien – niet 
goedkoop. Vliegen beperkt zich daarom tot 
pendelen tussen jacht- en rustgebieden. De 
jacht zelf is meestal van korte duur maar 
kan explosief zijn: achtervolging van een 
aangeschoten gans bijvoorbeeld, eenden 
overrompelen in een wak, een brasem uit 
het water slaan.
Een jonge zeearend uit Sleeswijk-Holstein 
die bij Nieuweschans de grens oversteekt, 
heeft op dat moment al een reis door 
de Noord-Duitse laagvlakte achter de 
kiezen. Uitgestrekt agrarisch laagland, 
niet bepaald waar een zeearend zich 
thuis voelt. In Noord-Nederland meer van 
hetzelfde, echter met enkele prominente 
uitzonderingen. Dat begint in de Dollard, 
waar de boorden van het bekken glorië-
ren in vogelleven. Wat verderop, voor een 
zeearend zwevend op een halve kilometer 
hoogte binnen zichtbereik, glinsteren de 
Blauwestad, het Zuidlaardermeer met zijn 
plasdras staande oevers, Hunzedal, de 
beekdalen van Drentse Aa en Wapser- en 

Vledderveense Aa, Lauwersmeer, On-
nerpolder en Leekstermeer. Nog wat 
verder weg, maar op goede thermiek in 
nog geen halfuur te bereiken, wenken de 
moerassen en meren van Zuidwest- en 
Midden-Friesland, de Kop van Overijssel 
en Noord-Holland. De oevers van het IJs-
selmeer completeren dit ogenschijnlijke 
zeearendenparadijs.

Maar niet alles wat blinkt is goud. Water-
rijke gebieden zijn ook bij de mens in trek. 
Mensen en zeearenden gaan niet goed 
samen. Zeearenden hebben rust nodig. 
Die ontbreekt in watersportgebieden, tot 
nationaal park omgevormde beekdalen en 
dichtbewoonde gebieden. De combinatie 
water, ruimte en rust is schaars. Niet voor 
niets concentreren de waarnemingen 
en broedgevallen van zeearenden zich in 
Lauwersmeer, Zuidlaardermeer en Rand-
meren. Onderwijl moeten ze oppassen 
voor windmolens en hoogspanningsleidin-
gen. Zeearenden vliegen zich veelvuldig 
dood tegen deze obstakels: in Duitsland 
en Scandinavië gaat het om 30-70 procent 
van de bekende sterfte. Ook in Flevoland is 
een fatale aanvaring met een windmolen 
bekend. Zodoende is de gehele oostkust 
van het IJsselmeer een potentiële gevaren-
zone. Voeg daarbij de vele hoogspannings-
leidingen, vooral die in de nabijheid van 
waterrijke gebieden (Noord-Groningen), 
en het ogenschijnlijke zeearendenparadijs 
verkeert op veel plaatsen in een gevaarlijk 
en verstoringsrijk gebied. Dan is het maar 
goed dat een andere bron van sterfte, 
namelijk loodvergiftiging via aangescho-
ten watervogels, in Nederland ontbreekt 
vanwege het verbod op het gebruik van 
loodhagel. Bovendien, zeearenden zijn aan-
passingsbereide wezens die in toenemende 
mate hun weg weten te vinden in een door 
mensen gedomineerd landschap. Dus wie 
weet wat de zeearend in het Noorden van 
ons land in petto heeft? ◆
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‘Ken je Oost-Groningen?’ Marco Glastra, 
sinds 2012 directeur van Het Groninger 
Landschap, buigt zich over de tafel en 
legt foto’s neer van monumentale boer-
derijen in de omgeving van Bellingwolde. 
Ze zijn duidelijk in verval: bij een zitten 
houten schotten voor de ramen, bij een 
andere is het voorhuis ingestort. Glastra 
wijst: ‘Deze boerderij staat al dertig 
jaar leeg. Twee zussen en een broer zijn 
er eigenaar van. Ze raken haar aan de 
straatstenen niet kwijt. In gemeenten 
als Oldambt en Bellingwedde heb je zo’n 
krimp en onderdruk: daar is niemand die 
een leegstaande boerderij koopt om er 
een woning of bedrijfje in te vestigen. 
Dus als een boer vertrekt, is het schluss, 
en dan zie je het verval intreden. Als je 

in de wereld van Drieborg, Oudeschans 
en Bellingwolde rondrijdt, schieten je de 
tranen in de ogen.’
Al jaren zit Glastra met deze verpaupe-
ring in z’n maag. Door de doorgaande 
schaalvergroting op het platteland zal 
de leegstand alleen maar toenemen. 
Maar nu zint hij met anderen op een plan 
dat even gewaagd is als verfrissend: 
maak van Syrische, Irakese, Afghaanse 
of Eritrese asielzoekers de nieuwe he-
renboeren. Laat de ene crisis de andere 
crisis helpen. Combineer de bevolkings-
krimp in de Groningse Veenkoloniën met 
het huisvestingsprobleem van de vele 
vluchtelingen in Nederland.
Met dit plan heeft Glastra, samen met 
het architectenbureau Onix NL, meege-

daan aan een prijsvraag die het Centraal 
Orgaan opvang asielzoekers (COA) eind 
2015 heeft uitgeschreven. Afgelopen 
april kwamen ruim 360 plannen bin-
nen om het tekort aan huisvesting voor 
asielzoekers op te lossen. waaruit het 
COA de twaalf kansrijkste filterde. Deze 
maand, juni, maakte het bekend welke 
van deze ontwerpen echt gestalte 
krijgen.
Het plan van Glastra en Onix zat bij die 
laatste twaalf. Of zij bij de winnaars 
horen, is nog niet bekend op het moment 
dat Glastra de foto’s van de Bellingwol-
der boerderijen in verval op tafel legt. 
Dat doet hij op een vrijdagmiddag in 
mei, gezeten in het pand van architec-
tenbureau Onix NL aan het Hereplein 

INTERVIEW

Nieuwe buren, 
nieuwe erven, 
nieuwe oogsten

TEKST 

JURGEN TIEKSTRA

ILLUSTRATIE

ONIX

In Groningen staan grote boerderijen te verpauperen. 

In asielzoekerscentra wachten vele mensen met een 

verblijfsvergunning op een huis. Architectenbureau Onix 

en Het Groninger Landschap weten hier wel raad mee. 
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in Groningen-stad. Naast hem zit mede-
initiatiefnemer en Onix-voorman Haiko 
Meijer, drinkend van een gekoeld biertje 
aan het eind van de werkweek. ‘Onix is 
altijd breed bezig geweest met de huisves-
tingsproblematiek’, vertelt Meijer. ‘Of het 
nou luxe huisvesting is, zelfbouw, of huizen 
voor mensen met weinig geld. We hebben 
geconstateerd dat de afgelopen negen jaar 
in Nederland veel niet gerealiseerd is: er 
is ontzettend veel vraag naar huisvesting 
in de goedkopere markt. Ik weet niet of 
je ooit van de Tiny House Movement hebt 
gehoord? Dat zijn mensen die niet meer met 
de hypotheek van een bank een huis willen 
kopen, maar gewoon zelf een eigen huisje 
gaan bouwen. Met dat idee waren wij zelf 
ook bezig.’
Meijer vertelt over de ‘kubusreeks’ die zijn 
bureau ontwikkelde: kleine houten wonin-
gen van zes bij zes bij zes meter, met in de 
gevel een grote raampartij. Deze kubus is 
makkelijk te bouwen en te demonteren, 
ecologisch verantwoord en kost relatief 
weinig geld, zegt hij. ‘We hebben dat pro-
duct een paar jaar geleden ontwikkeld en 
het staat nu op het punt in groten getale 
gerealiseerd te worden. We zijn, na veel 
voorinvestering, met een woningbouwver-
eniging in Eindhoven in gesprek om daar 
veertig van die kubussen weg te zetten. 
We zijn ook in Groningen bezig om veel van 
die kubussen gestalte te laten krijgen. Zo’n 
kubus kan in een stad tussen andere huizen 
worden neergezet, als er een huis is weg-
gevallen. Maar je kunt zo’n kubus ook op 
het platteland neerzetten. In de toekomst 
kun je er dan een kap opbouwen, of op de 
begane grond een aanbouw maken. In het 
ontwerp zit veel flexibiliteit.’
Glastra en Meijer willen op het erf van een 
monumentale boerderij in Oost-Groningen 
die kubussen plaatsen en zo extra woon-
eenheden creëren. Op die manier kan een 
kleine gemeenschap van mensen zich 
huisvesten op een leegstaand boerenerf. 
Met dit idee speelden zij al voor de vluchte-

lingentoestroom zijn tragische hoogtepunt 
bereikte. ‘Voor de monumentale boerderijen 
moet je echt je best doen om een herbe-
stemming te vinden’, vertelt Glastra. ‘Een 
paar jaar geleden hebben we daar met Onix 
een boekje over gemaakt. De kern daarvan 
was: we moeten naar “wonen plus” toe. Zo’n 
boerderij is te groot voor één particulier. 
Als je kijkt naar die driekappers, naar die 
Oldambtster boerderijen; dat zijn gigan-
tische volumes. Als gezin alleen verzuip je 
daarin. Dus één van onze kerngedachten is 
dat er een groep mensen die iets deelt komt 
wonen. Dat kunnen mensen zijn die energie-
neutraal willen leven. Of jonge gezinnen 
die voor elkaars kinderen willen zorgen. 
Ouderen die gezamenlijk zorg inkopen. Kun-
stenaars die één atelier delen. Mensen die 
samen een bed and breakfast beginnen. De 
opvang van vluchtelingen is ook één van die 
opties – of het nou om noodopvang gaat of 
om de huisvesting van statushouders.’
Voor de COA-competitie heeft is deze 
laatste mogelijkheid uitgewerkt met hulp 
van een breder team deskundigen, met 
daarin ook Friso Bouwgroep, MD Land-
schapsarchitecten, GIDZ (een adviesbureau 
voor ‘duurzame zaken’) en Rizoem (een 
adviesbureau voor ruimtelijke ordening). 
Het ideaalbeeld balt allerlei hoofdpijndos-
siers samen. Stel je voor dat het lukt om een 
deel van de monumentale boerderijen te 
redden, om vluchtelingen een aangename 
woonplek te schenken én om delen van het 
leeglopende Oost-Groningen te revitali-
seren met een nieuwe bevolking: zodat 
winkels open kunnen blijven en scholen niet 
hoeven sluiten. De vluchtelingen kunnen 
veel kleinschaliger wonen dan gebruikelijk 
is in een asielzoekers centrum. Bovendien 
krijgen ze eindelijk wat om handen: ze kun-
nen de boerderijen helpen restaureren, hun 
eigen eten verbouwen of wellicht iets als 
een meubelmakerij beginnen. 
Tot het zover is, moet vanzelfsprekend een 
aantal praktische bezwaren overwonnen 
worden. Allereerst is het al snel in strijd met 

een bestemmingsplan om extra woningen 
te bouwen op een boerenerf, aangezien die 
concurreren met de bewoning in nabijgele-
gen dorpen. Dat probleem valt misschien te 
omzeilen door de kubussen, vanwege het 
gemak waarmee ze te demonteren zijn, een 
tijdelijke status te geven.
Los daarvan is het een onbeantwoorde 
vraag of vluchtelingen, die uit lijfsbehoud 
hun door oorlog of dictatuur verscheurde 
thuisland verlaten hebben, wel zo eenvou-
dig een hechte gemeenschap zullen vormen. 
Onderhuidse trauma’s en slepende onzeker-
heid leiden gemakkelijk tot wrijvingen en 
conflicten. ‘Als ik daarover praat, kom ik 
buiten mijn vakgebied’, zegt Glastra. ‘Ik zit 
hier als herbestemmer van monumentale 
boerderijen. Mijn idee is met name dat je die 
mensen meer eigen verantwoordelijkheid 
geeft. Maar natuurlijk zal er begeleiding 
van het COA moeten zijn. Op dat punt zal 
heus meer moeten gebeuren dan wij kunnen 
overzien.’
Ook als het COA uiteindelijk zijn steun niet 
uitspreekt, gaan ze door met hun plan, stelt 
Meijer. Dan moeten de handen ineengesla-
gen worden met plaatselijke gemeente-
bestuurders, boeren en bevolking. Maar 
Glastra beseft dat de prijsvraag winnen 
‘echt een vliegwiel kan zijn’. ‘Door hier-
mee te beginnen’, zegt hij, ‘kunnen we die 
boerderijen eindelijk opknappen. Als het 
COA over tien jaar zijn handen er weer van 
aftrekt, is die boerderij wel gered. Dus we 
gebruiken de urgentie van dit moment om 
blijvend die boerderijen een doorstart te 
geven. Zo zou het kunnen gaan.’ ◆

Noorderbreedte blijft, ongeacht de uitslag 
van de prijsvraag, project ‘Nieuwe buren, 
nieuwe erven, nieuwe oogsten’ volgen.
www.noorderbreedte.nl 

Oldambtster boerderijen 
Foto's Peter de Kan
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WIE MAAKT NOORD-NEDERLAND?

TEKST  

ANNELIES VAN DER GOOT

Innige omhelzing 
van verschillen

Naam: Jan Martijn Eekhof (Dokkum, 1973).
Functie: Senior stedenbouwkundige gemeente Groningen.
Opleiding: Sociale geografie, Rijksuniversiteit Groningen, Academie van 
Bouwkunst Amsterdam.
Goed geslaagd in Noord-Nederland: Het plan Ruimte voor Ruimte om de 
openbare ruimte van de Groninger binnenstad eind jaren negentig aan 
te pakken, was destijds gedurfd en visionair.
Zou graag aan de slag willen met: De openbare ruimte in de binnenstad 
van Groningen, om die verder op te knappen. De randen zijn aan de 
beurt, de Diepenring bijvoorbeeld.

Waar heeft Jan Martijn Eekhof Noord-Nederland gemaakt?
- Stad Groningen: Suikerunie-terrein, Oosterhamrik-zone, binnenstad, 
gebied rond de Sontweg. Met teams maakt hij daar plannen.
- Stad Groningen: duurzaamheidsopgave.
- Stad Groningen: Let’s Gro-festival, waar denkers en doeners een 
podium krijgen om samen met de gemeente initiatieven voor de stad te 
ontwikkelen. Hij is mede-initiatiefnemer.

Foto Marieke Kijk in de Vegte

Noord-Nederland verandert voortdurend. Er wordt gebouwd, 

verbouwd, gesloopt, aangelegd, ingericht, heringericht, aangeplant, 

gerooid, onder water gezet, drooggemaakt, opgeworpen, uitgegraven, 

gereconstrueerd en gerestaureerd. En het is nooit af. Wie zijn de 

mensen die ons landschap maken? En waar laten zij zich door leiden? 

Inspiratiebronnen

Na een halfuur heeft de geïnterviewde onge-
merkt de leiding van het gesprek overgeno-
men. Niet omdat hij zo bazig is, maar omdat 
Jan Martijn Eekhof goed weet wat hij wil 
vertellen. Over vier steden moet het gaan; 
steden die hem hebben gevormd als steden-
bouwkundige, maar ook als mens. Het wordt 
een gesprek over haat-liefde, twee gezichten 
en gespleten persoonlijkheden.

Groningen
‘Ik studeerde sociale geografie, maar werd pas 
echt geraakt door de colleges architectuur-
geschiedenis van Ed Taverne. Zijn idee van de 
stad als samenspel van geschiedenis, politiek, 
economie en esthetiek vond ik inspirerend. 
Taverne vertelde vol vuur en joeg er zo hon-
derd dia’s per college door. Hij heeft me op het 
spoor gezet van de stedenbouw. Ik was altijd 
al een tekenaar, maar door zijn colleges pakte 
ik het tekenen weer op. Ik tekende steden en 
gebouwen om ze te analyseren en te begrijpen 
– denken doe ik door mijn pen. 
‘Zelf kom ik uit Dokkum, maar doordat mijn 
beide grootvaders uit de stad Groningen 
kwamen, waren we daarop gericht. We reisden 
daarnaartoe met de trein vanuit Veenwouden. 
Ik kan me nog goed herinneren hoe we 
Groningen binnenreden, langs de suikerfabriek 
met de stomende bekkens en de krijsende 
meeuwen daarboven. Daar begon de stad, wát 
een sensatie. Nu ik aan een nieuwe invulling 
van het Suikerunieterrein werk, zou ik graag 
diezelfde sensatie weer voelbaar maken. Maar 
dan in een nieuwe vorm, met een levendige 
buurt, waar je kunt wonen en werken en 
plezier kunt hebben. Juist die vermenging van 
functies maakt de stad. Dat is een breuk met 
de modernistische stad, waarin functies ge-
scheiden waren. 
‘Dat brengt me bij Le Corbusier, iemand met 
wie ik een haat-liefdeverhouding heb. Hij ont-
wierp in de jaren twintig van de vorige eeuw de 
Ville radieuse, de stad als machine. Alle functies 
gescheiden, alles gestandaardiseerd. Hoge 

torens in een oneindig landschap van groen 
en infrastructuur. We mogen blij zijn dat dit 
plan nooit gerealiseerd is. Aan de andere kant 
maakte hij prachtige schilderijen en beeld-
houwwerken. En de kerk die hij in Ronchamp 
ontwierp, is zo intiem en spiritueel – dat kan ik 
niet rijmen met zijn stedenbouwplannen. Na-
tuurlijk moet je die plaatsen in zijn tijd. In het 
interbellum moest er gebouwd worden voor 
grote groepen mensen, met aandacht voor 
hygiëne en gezondheid. In die zin snap ik het 
wel, maar het laat me niet los dat iemand zulke 
verschillende dingen kan maken.’

Amsterdam
‘Na mijn studie sociale geografie ging ik 
studeren aan de Academie van Bouwkunst in 
Amsterdam. Ik liep stage bij stedenbouwkundig 
bureau Urhahn. Dat was bezig met interessan-
te vragen: wat is een stad en waarom ervaren 
we een historische stad als een levendige stad? 
Dat heeft te maken met de verscheidenheid in 
vormen en details, maar ook weer met die ver-
menging van functies. Nu kom ik bij een heikel 
punt: Berlage en de Amsterdamse School, met 
de Rivierenbuurt als de heilige graal voor alle 
stedenbouwers. Ondanks de schoonheid ervan 
en de liefde waarmee die wijk gemaakt is, voel 
ik er reserves bij. Ik wil je iets voorlezen.’ 
Eekhof pakt de novelle Over het water van H.M. 
van den Brink. Hij leest over twee vrienden 
in vooroorlogs Nederland, van wie de een 
opgroeit in de Diamantbuurt, typisch Amster-
damse School, en de ander in een oudere buurt 
bij het Vondelpark. Van den Brink beschrijft het 
verstikkende karakter van de moderne wijk, 
waarbij het ontwerp de grote gelijkmaker van 
alle bewoners is. ‘“Dakpannen, raamkozijnen, 
goten, deuren, trappen, ja zelfs de num-
mers van de huizen leken in de eerste plaats 
bedoeld als ornament. Ze waren niet van ons 
en zouden dat ook nooit worden, wij mochten 
er alleen maar achter wonen.” De huizen bij 
het Vondelpark daarentegen zijn verschillend 
van bouw en van ornamentiek: “Zo bereik je 
harmonie – niet door gelijkheid, maar door 
een innige omhelzing van verschillen. In al zijn 

verscheidenheid leek deze straat een grotere 
eenheid dan de onze, waar je niet kon raden 
wie thuishoorde achter welke gevel. Waar het 
er niet toe deed.”’ 
Eekhof legt het boek weg. ‘Ze doen me echt 
wat, deze passages. Ik snap het wel natuurlijk, 
ook dit moet je in zijn tijd plaatsen, net als Le 
Corbusier’s Ville radieuse. Het is een wonder 
dat de Amsterdamse School buurten als Ge-
samtkunstwerk heeft kunnen bouwen. Er was 
woningnood en Berlage en de zijnen hadden 
edele en sociale motieven, maar hun werk had 
ook een sterk opvoedkundig en dwingend ele-
ment: zo dient u allen te wonen. Dat staat me 
tegen, maar het is lastig om kritiek te hebben 
op Berlage. In dit boek zag ik mijn eigen dubbele 
gevoel verwoord.
‘Toen ik later bij de gemeente Amsterdam 
werkte, mocht ik meedenken over IJburg. Dat 
is als stedenbouwkundig plan een van de beste 
uitbreidingswijken van Nederland: het toont lef 
en ambitie. Het landschap met het IJmeer is de 
basis, daar is inspiratie uit geput, maar ook uit 
de oude stad. Zo is IJburg een nieuwe vertaling 
van de grachtenstad geworden. Niet alle archi-
tectuur op IJburg verdient de schoonheidsprijs, 
maar het plan is zo robuust dat het tegen een 
stootje kan. Het water, de gracht en het park 
zijn altijd dichtbij. Het idee interesseert me om 
de gelaagdheid van de stad bij het landschap 
te laten beginnen. Ik heb me daarin verder 
ontwikkeld, onder andere bij het landschaps-
bureau B&B. Dat was een geweldige ervaring: 
je had het gevoel alsof je met z’n allen in een 
lab werkte. Het ging niet in de eerste plaats 
om de vormpjes, zoals bij veel ontwerpers, 
maar om het landschap. Ik vond het prettig 
om de esthetische manier van denken te laten 
varen. Je haalt namelijk je argumentatie uit het 
landschap, ook om soms stevige ingrepen te 
verantwoorden.’

New York
‘Rem Koolhaas, om hem kun je niet heen. Ik 
volg hem en ben verzot op zijn boek Delirious 
New York. Meer dan op zijn gebouwen trou-
wens, die ik vaak knalhard vind. In het boek 
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beschrijft hij de totstandkoming van Manhattan, leesbaar en aan-
stekelijk. Zo schrijft hij over hoe de pretparken op Coney Island als 
laboratorium hebben gediend voor de stad. Hoe nieuwe ontwikke-
lingen als de lift en het elektrisch licht daar werden uitgeprobeerd, 
als attractie. Electric bathing bijvoorbeeld, waarbij verlichting in 
het zeewater de dag kunstmatig verlengde, zodat mensen ook na 
een drukke werkdag konden baden. 
‘Manhattan wordt vaak gezien als het toppunt van het kapitalis-
tische model, maar Koolhaas beargumenteert dat de plattegrond 
– het grid – van de stad ook een idealistische kant heeft. Die maakt 
bloei mogelijk. In dat grid zit de droom van de stad: een interes-
sant en complex samenspel van politieke, culturele en economische 
factoren. En dan die vraag natuurlijk: hoe verhoudt deze opvatting 
zich tot Koolhaas’ eigen gebouwen, die vaak zo hermetisch zijn en 
waar ik de nuance mis? Dat is weer het dubbele dat mij fascineert, 
de twee gezichten van Koolhaas. Ik denk weleens dat Koolhaas de 
stad ín het gebouw wil vangen. Daarmee concurreert hij met de 
stad buiten en met de levendigheid op straat.’

Berlijn
‘Berlijn is een interessante stad: planners hebben er geen grip op, 
zoals op Groningen. Hier is alles overzichtelijk, maar Berlijn is een 
opzichzelfstaand organisme. Inspirerend. Ik vond er niet alleen 
de liefde, maar ook een afstudeer onderwerp: vliegveld Tempel-
hof, een beladen plek in de stad. Architect Ernst Sagebiel, tweede 
man achter Albert Speer tijdens het naziregime, baseerde zijn 
werk voor dit enorme vliegveld volgens mij op een ontwerp van de 
Joodse architect Erich Mendelsohn. Sagebiel werkte eerder voor 
hem. Speer heeft de in zijn ogen te frivole schetsen van Sagebiel 
vervolgens Nazi fähig gemaakt. Toch zie je het expressionistische 
ontwerp van Mendelsohn door de gebouwen heen. Die Sagebiel 
fascineert me. Waarschijnlijk heeft hij Mendelsohns ideeën voor 
het vliegveld gewoon gejat. Maar ik koester de gedachte dat hij 
twijfelde en Mendelsohn heeft willen laten doorklinken. In mijn 
ontwerp heb ik dat letterlijk gedaan door een deel van die nazischil 
weg te halen, waardoor je Sagebiels en dus eigenlijk Mendelsohns 
gebouw ziet. Dat maakt het veel opener en maakt van het vlieg-
veld en de gebouwen weer een vanzelfsprekend onderdeel van de 
omliggende wijken – een structuur die zo robuust is dat er duizend 
bloemen kunnen bloeien. 
‘Wat dat betreft ben ik blij met de wijze waarop de Berlijners zich 
de plek hebben toegeëigend, hoewel mijn ontwerp niet is uitge-
voerd. Uiteindelijk maken de mensen die er leven de stad, in een 
continu proces van groei, verandering en aanpassing. Dat proces 
moeten we als stedenbouwers zo goed mogelijk tot zijn recht laten 
komen. Nu is Tempelhof een grote, open ruimte. We gaan er vaak 
vliegeren met de kinderen.’ ◆
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1  Binnentuin in middeleeuws Groningen
2 IJburg
3 Berlage, Plan Zuid, Amsterdam
4  Vliegveld Tempelhof, Berlijn
5 Ronchamp, Le Corbusier
6  Ville Radieuse, Le Corbusier
7 Coney Island, New York
8  Manhattan, New York
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INEKE NOORDHOFF  

EN LEONIE WENDKER

KAART 

JAN WAAL

40 JAAR 
BODEMBEWEGINGEN

OP DE KAART

We zakken!
In Groningen en Friesland daalde de bodem 
door de winning van aardgas en zout. Toen 
Jan Abrahamse zijn eerste Noorderbreedte 
redigeerde, lag Loppersum dertig centimeter 
hoger. Rond Harlingen heeft de zoutwinning 
sinds 1976 de omgeving tot achttien centime-
ter laten zakken. 
Er is nog een andere factor die de bodem 
laat dalen: de landbouw. In Friesland gaat de 
inklinking van veen door diepe ontwatering 
van het land voor de landbouw op dit mo-
ment tot wel met één centimeter per jaar. 
Waar het waterpeil fors omlaag is gebracht, 
gaat het sneller. De veeninklinking is lastig in 
kaart te brengen, want Friesland kent 1.200 

polders met elk een ander waterpeil, een an-
der bodemprofiel en dus een andere snelheid 
waarmee de bodem inzakt. De veengebieden 
ziet u op de kaart terug als beige vlakken. 
Inklinking van het veen heeft nare gevolgen: 
houten funderingspalen verrotten, wegen 
en gebouwen verzakken, en door de oxidatie 
ontstaat er CO₂ uitstoot. Een fors ontwaterde 
hectare veenweide stoot net zoveel CO₂ per 
jaar uit als acht personenauto’s. 
Ook als de mens het land niet benut of de bo-
demschatten exploiteert, beweegt de bodem. 
Zoutkoepels zorgen bijvoorbeeld voor op-
waartse druk. Zout is licht en wil naar boven. 
Op de kaart ziet u waar zoutpijlers liggen. In 
veertig jaar Noorderbreedte is de opwaartse 

druk van zout op de aardkorst echter niet 
groot: het gaat om minder dan een centimeter 
per eeuw. In totaal is de bodemstijging door 
opwaartse zoutdruk dus nog geen halve cen-
timeter geweest. 

Gas en zout
Op de kaart vindt u de zoutpijlers als grijze 
vlakken. De gaswinlocaties en het gebied dat 
daardoor wegzakt, zijn rood gearceerd. In 
oranjetinten ziet u de daadwerkelijke bodem-
daling de afgelopen veertig jaar, met daarbij 
het aantal centimeters dat de aarde zakte. 
Hoe dieper oranje, des te meer centimeters 
daalde de bodem. Dat de Waddenzee niet 
oranje kleurt, valt op. Toch wordt daar heel 

wat gas uit gepompt. De Wadbodem is bij-
voorbeeld bij Ameland- Oost door de gaswin-
ning een kwart meter gezakt. Dat is ongeveer 
net zo’n grote daling als in het Groninger veld 
is gemeten. De zee heeft deze bodemdaling 
zelf weer gecompenseerd door zand aan te 
voeren. Doordat natuurlijke processen de 
inzakkende bodem hebben opgevuld, kleurt de 
kaart hier niet oranje. De bodemdaling door 
zoutwinning in Harlingen is in blauw aange-
geven. ◆

Informatie: Erik Meijles, Kenniscentrum 
Landschap, mede op basis van NAM-
metingen. 

Noorderbreedte bestaat veertig jaar. 
In die tijd is het landschap in Noord-
Nederland behoorlijk veranderd. Dit jaar 
nemen we steeds een klein stukje onder 
de loep.

Er zijn vele stroken asfalt bijgekomen, 

enorme bergen stenen zijn gebakken 

en gemetseld, sinds 1976. Maar wat 

deed de bodem zelf? 

 gaswinlocaties

 zoutpijlers

 bodemdaling

 zoutwinlocaties

 veenbodem
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Zitten is zo oud als de mens. Een baby, een 
beginnend mens, kan eerder zitten dan staan. 
De vroegste mensen gingen zitten als ze 
terugkwamen van een klus in de wildernis. 
De geschiedenis is zittend geschreven. Maar 
zitten is niet goed. Zeker niet voor de moderne 
mens, die niet meer achter zijn eten hoeft aan 
te rennen. Je wordt dik van zitten. Je lijf zakt in 
elkaar, de boel komt in de knel. 
Het begint bij kinderen. Uit onderzoek in 
Engeland blijkt dat kinderen daar al minder bui-
tenkomen dan gedetineerden. Een levenslange 
carrière achter computerschermen is een goed 
recept voor lichamelijke ellende. We moeten in 
de benen. Meer bewegen, meer spelen. Anders 
bewegen. 
Rob Withagen, docent en onderzoeker bij de 
afdeling bewegingswetenschappen van het 
UMCG en de RUG, kan bevlogen vertellen over 
bewegen, spelen, speeltuinen. Dat deed hij 
twee jaar geleden bij de verkiezingen voor de 
Docent van het Jaar, in negen minuten, staand 
voor een zaal met zittend publiek. 

Hij toonde foto’s van hoe onze speeltuinen 
eruitzien: symmetrisch. Dat het wat lijkt. Een 
grote aanhanger van de symmetrie was de 
grote ontwerper en architect Aldo van Eyck, 
die na de oorlog alleen al in Amsterdam 734 
speeltuinen ontwierp. Het was er esthetisch 
verantwoord spelen: de beroemde ijzeren 
igloklimrekken, de springblokken – nergens viel 
een blok of trede uit de toon. 
We moeten af van die symmetrie, betoogde 
Withagen. De manier van bewegen verbetert 
vooral als je de beweging steeds op verschil-
lende manieren uitvoert. Behalve dat verschil-
len kinderen in bouw en kunnen. Symmetrische 
toestellen houden daar geen rekening mee. 
Als kinderen met schuifblokken zelf een 
springparcours mogen maken, kiezen ze 
voor variatie in springafstand. Bij hen zijn 
esthetische motieven ondergeschikt aan hun 
speelplezier. Daarbij blijken ze hun maximale 
sprongafstand redelijk goed in te schatten. 
Ergo: bouw speeltuinen zoals kinderen dat zou-
den doen. 

TEKST 

BERT NIJMEIJER

FOTO

REYER BOXEM Nooit meer zitten

ACHTERGROND

Zitten is het nieuwe roken. Het is ongezond. 

Bewegingswetenschappers Rob Withagen en Simone Caljouw 

werken aan stoelloze kantoren en naar het spelende kind 

gevormde speeltuinen. Want de toekomst van gezondheid is 

asymmetrisch. 

► Rob Withagen en Simone Caljouw
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Op een doordeweekse dag om twaalf uur 
klinkt het carillon van de Martinitoren op 
het Martinikerkhof in Groningen. Scholieren 
zitten met hun lunchtrommel op bankjes en 
zwerfkeien in de zon. Op een voetpad door het 
gras staat een groepje. Rob Withagen is erbij, 
collega-onderzoeker Simone Caljouw, de stu-
denten Rutger en Marouschka, die meetlinten 
en notitiemateriaal hebben meegenomen. 
Er komen nog twee studenten aan, Karlijn en 
Heleen, met een meisje met twee paarden-
staarten en een bloem in het haar. Ze is even 
meegekomen van een naburige school, voor 
het springblokkenonderzoek. In het gras zijn 
twee opstellingen gelegd van ronde beton-
nen blokken: één symmetrisch, de ander met 
de blokken vrolijk gevarieerd door elkaar. Ga 
maar spelen, helpen de studenten het meisje 
op weg. Het kind kijkt even aarzelend naar 
de onderzoekers: op welke van de blokken? 
‘Maakt niet uit’, zegt Withagen. 
We kijken naar het schoolkind, dat, conform 
de verwachting, inderdaad haar eerste, 
voorzichtige sprongetjes op de asymmetrisch 
gelegde blokken maakt. ‘We kijken waar ze 
speelt, hoe en hoe lang,’ zegt Caljouw. Volgens 
de hypothese moeten kinderen de asymmetri-
sche blokken interessanter vinden. Het meisje 
springt van blok naar blok, op de asymmetri-
sche en de symmetrische blokken. De studen-
ten vullen tabellen in. 
Ontwerpers denken in symmetrie, zegt Cal-
jouw, niet vanuit het spelende kind. Het heet 
niet voor niets ‘vormgeven’; misschien geeft 
een asymmetrisch ontwerp het idee dat je iets 
onvoldoende vorm hebt gegeven. Het school-
meisje is ondertussen uitgespeeld en wijst 
op een formulier met smileys aan – van zuur 
tot blij – wat ze van de opstellingen vindt. De 
Martinitoren klingelt, er is weer een kwartier 
of een halfuur voorbij.
 
Bewegen, spelen, niet meer zitten – je zou 
de stad zo moeten inrichten dat mensen 
vanzelf goed en gezond gaan leven. In juni 
was er een conferentie over in het UMCG: 
Building the Future of Health. Want dat kan, 

bouwen aan een gezonde toekomst. Caljouw 
en Withagen hielden er een lezing, samen met 
de architect Ronald Rietveld van het bureau 
RAAAF, wat staat voor Rietveld Architecture 
Art Affordances. 
We staan nog steeds op het Martinikerkhof, 
en praten over zitten, wat er slecht aan is. Je 
energieverbruik is laag, je verbrandt weinig 
calorieën. Nergens in je lijf wordt een spier ge-
stimuleerd. Zitten is het nieuwe roken, zeggen 
gezondheidsalarmisten, zo slecht als het is. 
Ronald en zijn broer Erik van RAAAF bouwden 
samen met kunstenaar Barbara Visser in Am-
sterdam een kantooromgeving zonder tafels 
en stoelen. Je kon er niet zitten, maar wel 
leunen en hangen, steeds een beetje anders. 
Stoelen: ‘they suck you in’, aldus de broers Riet-
veld. Het zijn comfortabele, maar slopende 
monsters, die langzaam het leven uit je zuigen. 
Zitten is een verslaving. Kijk om je heen: de 
wereld is op zitten ingericht. De schrijver 
Philip Roth schrijft staand, lichaam en geest 
actief. Volgens de filosoof Nietzsche moest je 
een gedachte die je zittend kreeg niet serieus 
nemen. Genie bloeit alleen bij beweging, als 
ook de spieren feestvieren. 
Als een laag energieverbruik het enige kwaad 
van zitten was, zou je het kunnen com-
penseren met sporten, zegt Caljouw. Maar 
onderzoek van collega-wetenschappers laat 
zien dat langdurig zitten zonder afwisse-
ling samenhangt met een verhoogd risico op 
diabetes, hart- en vaatziekten en vormen 
van kanker. Een hele dag zitten compenseer 
je misschien niet met een uurtje sporten per 
week, zegt Caljouw. Je compenseert een hele 
dag roken ook niet met een uurtje frisse lucht. 

We lopen naar het UMCG, door de Sint Wal-
burgstraat en de W.A. Scholtenstraat. Net, op 
het Martinikerkhof, stonden we de hele tijd. 
De hele dag staan is ook niet goed. Je krijgt 
kappersbenen, met spataderen. Het beste 
is om je houding steeds te veranderen. ‘We 
moeten stoelen minder dominant maken in de 
samenleving’, zegt Withagen. Groente, fruit en 
de sportclub zijn geen garantie voor gezond-

heid. Je wilt mensen buiten de sport meer laten 
bewegen. Gezond bewegen, overal, de hele dag 
door. 
In een bakstenen onderwijsgebouw uit de 
jaren vijftig of zestig, tegenover de flat van 
Medische Wetenschappen, gaan we een trap af 
naar de kelderverdieping. Een gang, linoleum, 
tl-licht, deuren. Die typische geur van oude 
scholen. In een souterrainkamer met een hoge 
rij ramen op straatniveau staan grijs geverfde, 
houten, meubelachtige dingen tegen de wan-
den, onderdelen van de RAAAF-opstelling uit 
Amsterdam. 
De dingen, of proefblokken, zijn een soort 
meubels, maar ook weer niet. Meubels in on-
herkenbare vormen. Je kunt erin staan, hangen, 
leunen, steunen. Ze hebben trapjes, schuine en 
scheve onderdelen, leunelementen. Horizontale 
vlakken waarop je je laptop kunt leggen zonder 
dat hij eraf valt. Ik ga in een van de werkmeu-
bels zitten, of hangen. Je voelt constant druk 
op je bovenbenen. Master student Rutger, een 
lange jongen, hangt in een ander. ‘Ik vind ’m 
heerlijk.’ 
Caljouw meet per werkmeubel hoeveel energie 
mensen erin verbruiken. Dat doe je aan de hand 
van de hoeveelheid gebruikte zuurstof. In het 
ene meubel verbruik je meer dan in het andere. 
Ondertussen werk je door. Het is een soort 
schaduwsporten terwijl je werkt. 
Caljouw onderzoekt de komende maanden de 
invloed van werkplekdesign op de gezondheid 
van de werkende mens. Het onderzoek van 
Withagen richt zich op kinderen. Op zijn laptop 
laat hij foto’s zien van een freerunning-speeltu-
in in Goor, van speeltuinen zonder schommel en 
wip, waar ruimte is voor de fantasie en intuïtie 
van de kinderen. ‘Towards asymmetry’, staat bij 
een foto van een berg klimstammen kriskras 
door elkaar. Het lijkt net een bos, gewoon een 
stuk natuur. ‘Precies’, zegt Withagen. ◆

Op www.buildingthefutureofhealth.eu vindt 
u informatie, bijdragen en filmpjes over 
het congres dat begin juni plaatsvond in 
Groningen.

DELFZIJL
Op weg naar rotonde Weiwerd (zie de rubriek Alles wordt Anders) viel 
in Delfzijl ons oog op het houtskelet van een oude havenloods. Onvoor-
bereid op deze ontmoeting werden we getroffen door het esthetische 
beeld van het transparante gebouw, ooit een houten goederenloods 
aan de zeemonding van het Damsterdiep. De kruisvormige, houten 
kadebekleding lijkt samen met het skelet van de loods één bouwwerk 
te vormen, een staketsel, zoals de Belgen hun oude houten pieren rond 
een havenmond noemen. In een nis van het bouwwerk treffen we een 
man die, geleund tegen een boogspant, geniet van de zon en het zicht 
over het water. ‘Ik zit hier elke dag een uurtje. Niemand komt hier.’ We 
vragen of de loods nog verder zal worden gestript? De man: ‘Ze zoeken 

nog steeds een haalbaar plan voor deze plek.’ Ze blijkt een plaatselijke 
projectontwikkelaar te zijn, die met zijn plannen is blijven steken in een 
half afgebroken gebouw. Zonder dat we ernaar vragen vervolgt de man: 
‘Je kunt zoveel met deze plek, niet alleen met de loods maar ook met 
de dijkring rond de haven. Twee jaar geleden werd in de loods een stuk 
opgevoerd over Napoleon. Toen waren hier een paar duizend mensen.’ 
We raken overtuigd van de rijke potentie van de plek, die ook nog eens 
op steenworp afstand van het centrum van Delfzijl ligt. Met ’Je hebt hier 
ook zeehonden’, gaat de man met zijn promotielijstje verder.

Kent u ook een plek met potentie? Mail redactie@noorderbreedte.nl

KIJK!

TEKST PETER DE KAN (STAAND) EN WIM BOETZE (ZITTEND)

FOTO REYER BOXEM
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TEKST WIM BOETZE

FOTO’S PETER DE KAN

ALLES WORDT ANDERS

Rotondes, 
duizend ideeën 
voor een cirkel 

Nederland telt ruim vierduizend rotondes. Allemaal moeten 

ze verkeer veilig laten kruisen, maar steeds meer eisen 

artistieke en tuinkunstige invullingen van de binnencirkel de 

aandacht op. Peter de Kan en Wim Boetze onderzoeken de 

noordelijke rotondes.

Rotonde Weiwerd, splendid isolation
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Doel was de laatste rotondes vinden, de 
pleinen en pleintjes die zonder opsmuk in 
het landschap liggen en pretentieloos het 
verkeer geleiden. Al snel werd het exclusieve 
karakter van de missie duidelijk. De sobere 
rotonde, die met alleen maar gras, bestaat 
wel, maar ligt verborgen in het woud van al 
die andere bont ingevulde exemplaren. Het 
valt niet te ontkennen dat de rotonde niet 
meer gedefinieerd kan worden als een cir-
kelvormige weg rond een grasveld, laten we 
zeggen de rotonde in zijn oervorm. Wikipedia 
zal eraan moeten toevoegen dat de rotonde 
tevens podium is voor kunst, nijverheid en 
handel.
Je kunt er, bijna letterlijk, niet omheen bij 
het zien van zoveel creativiteit in de piste 
van al die wegkruisingen. Op zoek naar de 
oerrotonde, verbaasden we ons over zoveel 
ingewikkelde hovenierskunst, afgewisseld 
met las-, metsel-, knip- en grondwerk, die de 
dynamische economie en kunstlievendheid 
van de achterliggende gemeente tot uitdruk-
king brengt.

Het laat zich makkelijk raden dat zoveel 
invulling op een kleine oppervlakte extra 
onderhoudskosten met zich meebrengt. Zou 
een keurig geschoren grascirkel niet meer 
dan vijf minuten maaiwerk kosten, een cirkel 
met dertig plantensoorten vraagt al gauw 
enkele uren schoffelen en snoeien. En dan 
nog het regelmatig schoonsoppen van kunst-
werken en sponsorbordjes.
Wethouders weten tegenwoordig lastige 
raadsvragen over hoge rotondekosten te 
pareren met de mededeling dat ze een on-
derhoudscontract hebben afgesloten met de 
Rotondespecialist. Dit bureau specialiseert 
zich erin sponsoren te vinden voor invulling 
en onderhoud van rotondes. ‘Door samen 
te werken met de Rotondespecialist kunt u 
maximaal bezuinigen, maar ook de open-
bare ruimte van een hoogstaande kwaliteit 
voorzien.’ En richting de ondernemers/spon-
soren: ‘Het adopteren van een rotonde biedt 
u lokale exposure, juist waar uw klanten zich 

bevinden. Alle reclameborden op de rotondes 
zijn 50x 70 cm. groot, dus uw reclame zal 
altijd opvallen!’
In de gemeente Haren hebben vier plaat-
selijke hoveniersbedrijven de rotondes van 
de gemeente geadopteerd en ingericht. Een 
initiatief van de hoveniers, met een kleurrijk 
resultaat. De cirkels zijn showtuinen gewor-
den, te midden van asfalt en klinkers. Jaren 
geleden kreeg de gemeente het advies de 
zuidelijke rotonde, die bij de Rabobank, sober 
in te richten. Een dekselvormig grasveld met 
in het midden een bruine beuk, meer niet. 
Nu, zoveel jaren later, heeft Groenstudio De 
Natuurtuingroep er een mooi rotstuintje van 
gemaakt. De beuk is blijven staan.
De drie noordelijke provincies laten onder-
ling een verschil in rotonde-invulling zien. 
Groningen laat de cirkels vaak rijkelijk vullen 
met struiken en bodembedekkers. Flinke 
heuvels op het middenveld nemen het totaal-
overzicht van de rotonde doorgaans weg. Dit 
blinderen van de doorgaande weg zou de ver-
keersveiligheid bevorderen. Jammer is alleen 
dat het een mooi perspectief van bijvoor-
beeld een bomenlaan lelijk kan onderbreken. 
De showmaster van alle rotondevoorstel-
lingen is Groningen Seaports. Bij de belang-
rijkste entrees richtte deze poortwachter 
grote kunstwerken met veel symboliek op. Bij 
de Eemshaven vormt een twaalf meter hoge 
cortenstalen constructie samen met vier 
zuilen een soort van kroon. Het kunstwerk, 
van de hand van kunstenares Marte Röling, 
beeldt de vier koninginnen (Emma, Wilhelmi-
na, Juliana en Beatrix) uit die ieder hun ‘eigen 
haven’ hebben in het Eemshavengebied. 
In 2010 kreeg de kunstenaar Herbert 
Koekkoek uit het Groningse Thesinge de 
opdracht om voor de rotonde Weiwerd, 
even ten oosten van Delfzijl, een kunstwerk 
te ontwerpen. De opdracht van Groningen 
Seaports luidde: ‘Ontwerp een groot beeld 
dat dynamiek uitstraalt en aandacht voor het 
milieu weergeeft. Het beeld moet de toegang 
markeren tot het te ontwikkelen industrie-
gebied achter het (grotendeels afgebroken) 

dorp Weiwerd.’ De opdracht hield ook in dat 
de kunstenaar gebruik moest maken van sta-
len boeien die Rijkswaterstaat ‘uit de vaart’ 
had gehaald. Dit als toonbeeld van milieu-
bewust hergebruik. De zes blauwe boeien 
rond om de hoofdboei zijn dubbel gelagerd 
opgehangen in een frame. Ze hebben een 
contragewicht van basaltblokken, waardoor 
ze bij stevige wind traag lijken te deinen. 
Koekkoek zegt hierover: ‘er is onderzocht of 
de boeien, als dansers van de zee, ook op een 
mooie manier op het land zouden kunnen 
bewegen. Zoals ze op zee functioneerden als 
bakens, geven ze nu de richting aan naar het 
nieuwe bedrijventerrein.’ En over de relatie 
van het beeld met het landschap: ‘Een optie 
om het beeld te laten harmoniëren met de 
omgeving is verlaten. Er is voor gekozen om 
het beeld een stevig en vrolijk spel te laten 
spelen met de wat verlaten omgeving. Het 
kunstwerk wil mede door de kleurstelling op-
timisme uitstralen.’ Zo is de rotonde prettig 
brutaal in het landschap komen te liggen. Een 
voorbeeld van splendid isolation.
Friesland en Drenthe vullen de rotondes min-
der uitbundig. De Drenten hebben nog wel de 
behoefte om er bij dorpsentrees nette plant-
soentjes van te maken. Soms strooien ze die 
af met zwerfkeien of verwerken ze keien 
als romp in beelden van schapen en pony’s 
(Vries). De rotondes in de Drentse provinciale 
wegen lijken allemaal van de hand van een 
en dezelfde ontwerper. Ze bestaan meestal 
uit een lage grasheuvel met daarop twee 
onderling spiegelende bogen van beukhagen: 
lekker rustig en altijd mooi in relatie met de 
omgeving.
Friesland heeft de hoogste score aan sobere 
rotondes. Rijdend over de Schoterlandse-
weg van Donkerbroek naar Oudeschoot 
passeerden we drie rotondes met alleen 
maar gras en een verkeersbord. De soberste 
vonden we in Nijhoarne, met alleen maar 
de hoogstnoodzakelijke ontwerplijnen. Als 
vanzelf paste de rotonde zich bescheiden in 
in de boomrijke omgeving. Een voorbeeld van 
splendid integration. ◆

Rotonde Nijhoarne, splendid integration
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BOEKEN

Groningen is een bijzondere vogelprovincie. Door na-
tuurgebieden zoals het Lauwersmeer en de Dollard, 
maar vooral ook doordat veel vogels tijdens hun trek 
van en naar hun broedgebieden langs de Groninger 
kust ‘gestuwd’ worden. Vogels mijden het liefst open 
gebieden en proberen een oversteek over water zo 
kort mogelijk te houden, daardoor vliegen ze door 
tot het uiterste puntje van Nederland om vervolgens 
en masse de oversteek te maken. In het kale weidse 
landschap van Groningen was de Eemshaven daar-
door één van de beste vogelgebieden van Groningen. 
Op een goede dag met zuidoostenwind konden hier 
zo tienduizenden graspiepers langstrekken. Spijtig 
voor de vogelaars, maar de langverwachte indus-
triële ontwikkeling van de Eemshaven heeft er voor 
gezorgd dat dit minder is geworden. Gelukkig zijn er 
genoeg andere vogelgebieden in Groningen en die 
worden in Vogels in Groningen ook stuk voor stuk met 
een ‘vogelaarsbril’ behandeld.

Egbert Boekema bespreekt met name de ruim 
vierhonderd vogelsoorten die ooit in Groningen zijn 
waargenomen. Hij legt daarbij echter geen nadruk 
op toe- of afname en geeft ook geen verspreidings-
kaarten. Hij beschrijft vooral waar en wanneer de 
soorten worden waargenomen, en illustreert dat 
vaak met een grafiek. Uniek voor Nederland is dat 
de auteur (gezien die gestuwde vogeltrek in Gronin-
gen) een onderscheid maakt tussen de blijvers en 
doortrekkers. Een leuke toevoeging is dat hij bij de 
meeste zangvogels zijn zelf verzamelde grafieken 
met zangactiviteit in de loop van het jaar geeft. Die 
leveren interessante observaties op over verschui-
vingen in zangactiviteit door klimaatverandering, 
maar ook bijvoorbeeld over de appelvink die in 
het voorjaar zijn tikkende roep laat horen en in de 
zomer vooral de ‘siep’-roep. Al met al is het voor 
vogelaars een mooi naslagwerk met vele recent in 
Groningen gemaakte, schitterende vogelfoto’s. 

Landschapsarchitecte Anne Mieke Backer schreef een prach-
tig boek over de rol van vrouwen in tuin- en landschaps-
architectuur. Maar liefst zeshonderd pagina’s vol geschiede-
nis, weetjes, portretten en afbeeldingen van de vroegste 
tijd tot nu. Er stond een vrouw in de tuin laat de complexe en 
dubbelzinnige relatie zien die dames door de eeuwen heen 
hebben gehad met de gecultiveerde natuur. De kennis van 
kruiden gaf hen macht en aanzien, maar maakte hen ook ver-
dacht en kon leiden tot beschuldigingen van hekserij. Adellijke 
vrouwen konden in hun middeleeuwse hortus conclusus, de 
afgesloten kasteeltuin, veilig vertoeven, maar mochten de 
tuin uit overwegingen van kuisheid niet verlaten. De tuin als 
metafoor voor zowel zuiverheid als vruchtbaarheid.
Vanaf de zeventiende eeuw bood de tuin de vrouw letterlijk 
ruimte om zeggenschap te hebben over haar directe leef-
omgeving, door die zelf vorm te geven. Zo krijgen de tuin-
vrouwen in de loop van de tijd ook een naam en een gezicht. 
Er ontstaat een eigen Hollandse classicistische tuinkunst 
die langs de vrouwelijke lijnen via het huis van Oranje wordt 
doorgegeven, al krijgen buitenlandse modes al snel vat op de 
Hortus Batavus. 
Het laatste deel van het boek behandelt de moderne tuin-
architectuur, met bekende namen als Jakoba Mulder en Mien 
Ruys uit de naoorlogse periode, en later Bakker & Bleeker (zie 
elders in dit nummer van Noorderbreedte voor een interview 
met Ank Bleeker). Er stond een vrouw in de tuin is een boeiend 
en zeer goed gedocumenteerd naslagwerk. 
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Vogels in Groningen 
Egbert Boekema  
Profiel Uitgeverij 
ISBN 9789052945873 
€ 39

Hoe gek kan het gaan: in de achttiende eeuw nog was het Groninger 
ommeland een welvarende streek. Meer dan honderd borgen prijkten in 
het buitengebied. Rijke families leefden er in grote weelde. Nu is het een 
krimpregio waar extra aandacht en geld naartoe gaat om de leegloop 
te beperken. 
De Atlas van Beckeringh wekt dat machtige verleden weer tot leven. Het 
net verschenen boek van Reinder Reinders laat niet alleen de vroe-
gere machtsstructuur zien, maar ook het landschap daaromheen. Het 
verhaal draait om de kaarten. De kaart van Beckeringh uit 1781 was 
een gewilde wandversiering, want om de afbeelding van de provincie 
had Theodorus Beckeringh een zware rand met 24 borgen getekend. 
Beckeringh tekende de borgen en het landschap eromheen minutieus. 
Veel van zijn voorstudies zijn bewaard gebleven en worden in het boek 
en ook in het Groninger Museum getoond.
De achttiende eeuw is niet razend populair: de Gouden Eeuw was net 
voorbij, en de industriële revolutie die het landschap opnieuw zou 
inrichten, was nog niet begonnen. Toch heeft Reinders groot gelijk dat 
hij via de kaarten aandacht vraagt voor de wereld van juist die tijd. 
Niet alleen de borgen verdienen onze aandacht en koestering: Becke-
ringh tekende ook de infrastructuur. De vroegere verkeersstromen zijn 

TEKST INEKE NOORDHOFF

De Atlas van Beckeringh. 
Het Groninger landschap in de 18e eeuw 
red. Reinder Reinders e.a./ 
fotografie Marieke Kijk in de Vegte
W Books
ISBN 9789462581449 
Introductieprijs € 39,95 
Na 25 september € 49,95
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DE ATLAS VAN BECKERINGH
HET GRONINGER LANDSCHAP IN DE 18E EEUW

Onder redactie van Martin Hillenga, Reinder Reinders en Auke van der Woud

De kaart die Theodorus Beckeringh in 1781 van Groningen maakte, geniet vooral 
bekendheid door de decoratieve rand waarop 24 borgen en buitenplaatsen zijn 
afgebeeld. De bijnaam ‘borgenkaart’ geeft dit al aan. Maar ook de kaart zelf is 
waardevol, als een unieke bron voor de kennis van het Groninger landschap. 

Onbekend bij een groot publiek zijn de vele voorstudies die Beckeringh tekende in de 
aanloop naar de uitgave van zijn wandkaart. Ze zijn voor het eerst gebundeld in deze 
atlas. De gedetailleerde schetskaartjes tonen  
het Groninger land omstreeks het midden van de 18e eeuw, toen grote delen van het 
gewest volop in ontwikkeling waren door inpolderingen langs de kust en de ontginning 
en inrichting van de veengebieden in het binnenland. Bijzondere details zijn de vele 
vormen van economische bedrijvigheid, de vestingwerken voor de verdediging en de 
verfijnde infrastructuur in de vorm van trekvaarten. De studies van de borgen bieden 
bovendien veel informatie over deze inmiddels veelal verdwenen gebouwen.

Het onderzoek naar de achtergronden van deze tekeningen leidde tot een grote 
verrassing: het bestaan van een tweede kaart van Beckeringh. Deze handschriftkaart, 
in 1767 aangeboden aan stadhouder Willem V,  
verdween als ‘oorlogsbuit’ naar Frankrijk en zat daar meer dan twee eeuwen  
verborgen in een militair archief.

De Atlas van Beckeringh is een ambitieus boek. De vele unieke kaarten, tekeningen 
en historische afbeeldingen bieden een vaak verrassende blik op Beckeringh als 
cartograaf, en natuurlijk op het Groningen dat hij onder ogen heeft gehad.

Er stond een vrouw in de tuin. 
Over de rol van vrouwen in het 
Nederlandse landschap
Anne Mieke Backer
Uitgeverij De Hef
ISBN 9789069060484
€ 27,90 

Verkrijgbaar via de 
boekhandel, Bol.com en 
www.dehefpublishers.nl

Van borg tot puinbak 

TuinvrouwenTrekkers en blijvers

Wat een opwindende gedachte: 
Drachten als centrum van de interna-
tionale dada-beweging! Zürich, New 
York, Berlijn, Parijs en dan Drachten. 
Hoe dat allemaal zo gekomen is, kunt u 
zien in Museum Dr8888. De bij de ten-
toonstelling Holland dada en de inter-
nationale context horende catalogus, 
is prachtig vormgegeven en samenge-
steld. K. Schippers, de dada-kenner bij 
uitstek, heeft eraan meegewerkt. 
Het verhaal begint bij de Drachtster 
schoenmaker Evert Rinsema. Hij raakt 
in zijn diensttijd bevriend met Theo 
van Doesburg. Die leert ook Everts 
broer Thijs kennen, eveneens schoen-
maker en kunstenaar. Van Doesburg 
krijgt via deze connectie opdracht het 
kleurenschema van een nieuw woon-
wijkje in Drachten te ontwerpen. On-
der invloed van Van Doesburg begint 
Thijs Rinsema te experimenteren met 
abstracte kunst. Als Van Doesburg 
vervolgens de Duitse kunstenaar Kurt 
Schwitters naar Drachten meeneemt, 
komen de broers in aanraking met de 
internationale dada-beweging. Niet 

dat de Drachtsters daar nou zoveel 
van merken: de broers Rinsema zijn in 
hun interesse nogal op elkaar aan-
gewezen. En zo vormt Drachten om 
heel eerlijk te zijn meer een voetnoot 
dan een hoofdstuk in de geschiedenis 
van dada. Belangrijk wapenfeit is wel 
dat de allerlaatste dada-bijeenkomst 
plaatsvond in Drachten: op 13 april 
1923 in Hotel De Phoenix. 
Op de tentoonstelling valt werk 
te zien van grote kunstenaars uit 
de internationale context: Marcel 
Duchamp, Hans Arp, Man Ray en 
George Grosz. Maar juist de wissel-
werking met het onbekendere werk 
van de Nederlanders Thijs Rinsema, 
Otto van Rees en de Vlaming Paul 
Joostens maakt van de tentoonstelling 
een geslaagd geheel. Dus, doe eens 
gek, neem de bus naar Drachten, laat u 
verrassen in Museum Dr8888 en loop 
ook nog even door de Papegaaien-
buurt, die sinds 1988 Van Doesburgs 
kleuren weer op de kozijnen heeft. 

Dada in Drachtster DNA

buitengewoon boeiend en hetzelfde geldt voor het toenmalige energie-
landschap. De windmolens van nu hebben voorgangers in de achttiende 
eeuw. Ook toen domineerden de vele wieken waarmee de mensen ener-
gie wonnen het landschap. En de verveners veranderden de omgeving 
al even ingrijpend. Het kanalennetwerk dat nodig was om de turf af te 
voeren, geeft tot op de dag van vandaag het landschap structuur. 
De machtige steenhuizen zijn inmiddels grotendeels getransformeerd 
tot dijkpuin of wegbedekking. Is de rijkdom afgevoerd en het Groninger 
land leeggeroofd achtergebleven? Of zien we even niet waar de kracht 
van het Groninger landschap ligt en wat de volgende stap is? Wie zoekt 
naar een goede toekomst voor de Ommelanden, doet er verstandig aan 
eerst de historie tot zich te nemen. Een aanrader dus, deze atlas. 



Het Hogere Noorden  
Verhalen rond de poolcirkel

Noorderbreedte 
filmweekend 13 TOT EN MET 15 NOVEMBER

Van vrijdag 13 tot en met zondag 15 november 
organiseren we weer een filmweekend 
op Vlieland. Rond het thema 'Het Hogere 
Noorden' heeft Podium Vlieland zes 
speelfilms en documentaires uitgezocht: 
prachtige filmische landschappen en 
ijskoude, ontroerende verhalen. We maken 
een reis langs de poolcirkel, langs kleine 
gemeenschappen die te midden van de 
grote, eindeloze natuur een bestaan hebben 

opgebouwd. Tussen de films door geeft 
schrijver Adwin de Kluyver een lezing over zijn 
boek Terug uit de Witte Hel, over een vergeten 
Nederlandse poolheld.

Podium Vlieland en tijdschrift Noorderbreedte 
bieden een aantrekkelijk arrangement voor 
dit filmweekend aan. Zes films met een korte 
inleiding, comfortabele kamers, uitgebreid 
ontbijt en een fiets voor het hele weekend. 

Kosten, afhankelijk van het hotel van € 169 
tot € 179 per persoon. Alleenreizenden 
betalen een toeslag van €25 voor een 
eenpersoonskamer. Bovendien krijgt u 30 
procent korting op de overtocht. Ook krijgen 
alle deelnemers een exemplaar van Terug uit 
de Witte Hel (t.w.v. € 19,95) cadeau.

Kijk voor meer informatie, prijzen en boeking 
op www.podiumvlieland.nl
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