
Groriiïi|er
diskussie

Willem FQorthüiS/ ïians Èerie :

••• In brede'kringmaakt men zich zorgen om de toenemen-
de vervlakking:vanhét'landschap,Dettiéestektdtuur- •':••
landsihappen in onze provincie zijn hetresultaat'van
een eeuwenlange wsselyierkinevan mens ennatuur.

kidtiiurlandscliap. Hel cruciale verschil met'vroegerü de
grootschaligheid, de (Vangvan dé ingrepen zoals ruik

en de'niets irhliiende uiégenaankgioals de hard owr
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met 'de teneur van de tekentafel en At'graafmachine'zou
kunnen betitelen. Het landschap wordt vanuit een tijde*
lijke visie ingrijpend 'verbeterd'. Zo gauw men evenwel,
soms binnen enkele jaren, een andke visie ontwikkelt,
blijken ck ingrepen in veel gevallen onomkeerbaar.

Onderde titel 'Verloederend gezicht van
Nederland' opent een artikel in Trouw van 30 mei
1992 met eén vette kop:'Zeeland gaat op Opst-
Groningen lijken'. In het artikel klaagt de
Amsterdamse geograaf Aad de Klerk over de ver-
schralingvan het Nederlandse kultuurlandschap
en dat van Zeelandin het bijzonder. Dé grootscha-
lige ingrepen ontlokt hem de uitspraak::'Zeeland
begint op OostGroningen te lijken en omgekeerd.
Ik wil hiermee niets ten nadele van Groningen zeg-
gen, maar alleen signaleren datbeide provincies ?:
hun eigen kenmerken zouden moeten behouden.'
De klerk generaliseert OpsfrGrónihgen is een
gebied dat door landschappelijke ingrepen de laat-
ste decennia veel van zijn identiteit heeft verloren.
De vrees van De Klerk wordt helaas steeds|meef
bewaarheid. De Groninger Veenkoloniën zijn hier-
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I vaneen goedvo<Si|jëeld: dek^kalehzijngefi^nptj
• ;dé kayëls vergropi;;d^^ •.

lijke beplatitlrig:g^föpid. Staat dit p|QceS;ya
vtalpdngin'vefschiaUng ons nu Ook in and|r0
delenf^aildfeproiSlItietewachten.?:'•:•••••. • .;:;::j|1:;:>.
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logen hebben de nêigingpm:teve?i*oruit:tfi;lqjr.;
ken en tóweiriig achterom. Hetbéleid van (lejfgft*
Ippenjaren wordt^ldengelvahieerd(:in plaatsiy:i;
daarvan richt men: Zjch verkfampt ópitpeköinst- ;
beelden én scenario's van Kjksno^'s waarbij niet
zelden dè eigen regiohaleipotentieseiiperspéktip'
ven pvér hét hoofd worden gezien. Tégen deze:;: :
achtèrgröritt vönnt het hüidigf kulttiürlandschap :

slechts wisselgeldyoor'«relvareiidé' toekomstvisioe-
nen in het krachtenveld van internationale betrek-
kingen en Europese regio's. • \.'--\'?:-;:'. :.'^:':.'::;>;•;'•..'.

Juist pp dit mpmenti op het keerpunt van een sOci-
aal-ekpnomische hérwaardenflg van het platteland,
moet mén de grootste vooracMgheidi béttaichteft: *
bij het uitvoeren van Onomkeerbare landschappet
lijke ingrepen; Provinciale beleidsmakers moeten
rüet langer voortborduren pp verouderde landing :

richtirigSprindpes waarin de landbouw dé onfe- j •<
twistpare hoofdrpl speelt-LZij etalerendairmëéeen
gebrek aan: visie;:een tekort aan kréativitéiï:§ii. té ; :

weinig durf. In véél opzichten lijktdenptaeéh :

vluchtnaar voren waarbij alle middelen en inspan-
ningen gëkpneentreerd worden pp enketeprojek-
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; akkerböjM^ébiëd;: itaët 'véél perspectief* ^BkóÈPrJ::
jen pp ilahdhaving en Vëföterkiitg W*ift deiarid-'•* •
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: 'De npti is vplgöis de sainejisteliers %>pM Öédoeld'
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Gebied ten westen van Vfagtxvedde in 1951 vóór de ruil-
verkaveling en in 1991 na de ruilverkaveling

meer' in het Oldambt Het eerste sluit grotendeels
aan bij het Rijksbeleid waarin de ekologische
hoofdstrukturen rnin of meer zijn vasüegd. Dit
plan kan inderdaad in potentie een bijdrage leve-
ren aan de verbetering van de landschappelijke
kwaliteit in dit van oorsprong natte midden
gebied. Het tweede plan is echter niet meer dan
een gedachte dat echter aan Duitse zijde al is uitge-
groeid tot een konkreet projekt, ondersteund door
fondsen van het land Niedersachsen en de EO.
Waarschijnlijk willen de Groninger beleidsmakers
dit voorbeeld volgen. Het is naar onze mening een
gemiste kans dat de bedenkers van het
'Oldambtplan' niet op het idee zijn gekomen hun
voorstellen aan te laten sluiten bij de Dollard: een
natuurgebied van Europees formaat. Ofschoon het
waddengebied zich in een internationale belang»
stelling mag verheugen, lijken de plannenmakers
dit gebied te negeren. En dat terwijl een aantal
polders braak liggen en zich uitstekend zouden
lenen voor natuurontwikkeling door hier wederom

een kweldersitualie te realiseren. Op diverse plek-
ken in Nederland worden momenteel in het kader
van natuurontwikkeling rivierdijken doorstoken en
slufters in duingebiedcn gekreëcrd. In Qost-
Groningen leggen de landschapsarchitekten een
kunstmatig meer aan. Van natuurontwikkeling kan
daarbij slechts in beperkte zin sprake zijn. In de
Perspektievennota wordt bebossing en de vorming
van een meer binnen de dorpenring aan de rand
van de Dollard echter als een versterking van de
landschappelijke waarde van het omringende pol-
derland gepresenteerd: 'Om een optimale bijdrage
te kunnen leveren aan verbreding van de platte-
lands-ekonomie, het behoud en vernieuwing van
de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten, zul-
len die nieuwe fünktics zoveel mogelijk in gecon-
centreerde, grootschalige vorm moeten worden
gerealiseerd. In het Oldambt gaat het vooral om
het aanleggen van bos en het realiseren van een
meer'. Een watervlakte en vooral de produktiebos-
sen zullen ons inziens kultuurhistorisch moeilijk
zijn in te passen.

We hebben sterk de indruk dat de nota vanuit de
landschappelijke invalshoek om de twee bovenge-

noemde grootschalige en ambitieuse plannen is
heengeschreven. Dat zou kunnen betekenen dat
toekomstige geldstromen vooral door deze ontwik-
kelingsgebieden worden opgeslokt Naar verwach-
ting zullen resterende gelden naar de overige als
'waardevol' gedefinieerde landschappen worden
doorgesluisd: Zuidelijk Westerkwartier,
Westerwolde en Humsterland/Middag. Wat blijft
er vervolgens dan nog over voor grote delen van
Noord- en Oost-Groningen? Ook in inhoudelijke
zin is er voor de 'overige' gebieden weinig tot niets
uitgewerkt.

De kracht van het Groninger platteland:
Noord-Croningen
Na de Tweede Wereldoorlog zijn grote delen van
Nederland, met name in het westen en zuiden, in
landschappelijke zin genivelleerd of onherkenbaar
veranderd. Gelukkig zijn grote delen van het plat-
teland in Noord-Nederland voor deze vervlakking
gespaard gebleven en is er nog sprake van zichtba-
re samenhang tussen de dorpen en hun omrin-
gend kultuurlandschap. Binnen dit geheel neemt
het Groninger landschap een bijzondere plaats in
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door een uitzonderlijke diversiteit in een relatief
klein gebied. Zo zijn bijvoorbeeld de middeleeuw-
se strukturen van het Hogeland in Europees ver-
band uniek te noemen. In dit kader kunnen we
spreken van een kultuurhistorische voorsprong,
met potenties voor de toekomst In de Duitse kust-
regio's is men zich reeds bewust van deze sterke
punten; planologen spreken hier van 'das endoge-
ne Potential' dat nieuwe mogelijkheden biedt voor
de onwikkeling van het zogenaamde 'Sanfte
Tourismus' en wat als aanzet dient bij de herwaar-
dering van het platteland.(l) Ook in de
Perspektievennota is men zich bewust van de toe-
risti'sch-rekreatieve aantrekkelijkheid van de
natuur- en landschapswaarden. In veel beperktere
zin pleit men voor het benutten van kultuurhistori-
sche monumenten. Bij het begrip 'endogene
Potential' gaat het echter niet om geïsoleerde
monumenten, maar om een entiteit waarbij monu-
ment en landschap een herkenbare samenhang
laten zien.

Het is merkwaardig dat tot dusver nauwelijks wordt
gewezen op het verband tussen landschappelijke
identiteit en leefbaarheid. Onderzoek heeft uitge-
wezen dat de toekomstige plattelandsbewoner
bewust kiest voor ruimte en rust, waarbij de woon-
omgeving en het leefklimaat een steeds belangrij-
ker rol zal gaan spelen.(2) Het succes van het pro-
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bewustzijn waarin ook de historie van dorp en
streek van belang is.

De middeleeuwse Munnikeweg tussen Bedum en Sauwerd
heeft zijn oorspronkelijke karakter verloren
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bijdrage kunnen leveren aan de versterking van
het toekomstige woonklimaat op het platteland.
We moeten helaas konstateren dat de
Perspektievennota deze mogelijkheden onvol-
doende heeft uitgewerkt
Onlangs uitgevoerde landinrichtingsprojekten,
zoals die in Stedum/Loppersum, hebben deze
nieuwe kansen nauwelijks benut. Zo werd ook bij
de ruilverkaveling rond de fraaie wierde van
Westeremden niet kreatief ingespeeld op de moge-
lijkheden van het omringende kultuurlandschap.
Door het sterk toegenomen snelverkeer bestaat er
in dit soort dorpen behoefte aan eenvoudige fiets-
en wandelmogelijkheden rond het dorp en naar
de omliggende dorpen. Oude kavelpatronen,
beplantingsvormen, herstel van oude kerkepaden
alsmede ook de brede schouwpaden langs nieuwe
waterlozingen zijn nu niet benut. De klassieke
'kleibosjes', als in het geval van Ten Boer en
Middelstum, hebben in dit verband nauwelijks een
rekreatieve waarde. Zij sluiten niet aan bij de
openheid en de belevingswaarde van het
Groninger landschap.
Dankzij de sterk gegroeide automobiliteit en de
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uitstekende verbindingen van de stad Groningen
met de overige grote kernen kan het Hogeland
ook in de toekomst een uitstekend woongebied
vormen voor forensen, Waar elders in Nederland
vindt men nog zoveel rust en ruimte met zulke
korte reistijden naar de werkplek.

Hopeloze weg
Het gebruik van de auto is van cruciaal belang voor
de leefbaarheid van het platteland en derhalve zal
het gebruik van de auto geen beperkingen opge-
legd worden, aldus de visie van de
Perspektievennota. Dit mag echter geen vrijbrief
betekenen voor het onbeperkt verbreden en recht-
trekken van wegen, die in het zeekleilandschap
nog veel van hun oorspronkelijk karakter hebben.
De verkeersproblemen die zich op dit moment op
het platteland voordoen mogen niet ten koste
gaan van het landschap. Het is best mogelijk ingre-
pen uit te voeren in harmonie met het landschap.
Dat kan ook. Wegen moeten niet onnodig breed
gemaakt worden tot racebanen. Er zijn in het verle-
den genoeg voorbeelden van wegen die veel te
breed zijn geworden. De mensen rijden daardoor
harder. Als gevolg hiervan krijgen de fietsers een
eigen pad. Door deze gescheiden verkeersstromen,
kan er wederom harder gereden worden. Hierdoor
gebeuren er weer meer ongelukken. Daardoor
worden bomen weggehaald om meer veiligheid te
kreëren. Dit is een 'doodlopende' weg. De huidige
ingreep in de doorgaande weg bij Lauwerzijl is een
voorbeeld van zo'n onzalige ingreep.

Boerderijen op het Hogeland
Groningen kent een enorme rijkdom aan boerde-
rijtypen. Het onderstreept de regionale verscheide-
nheid in de provincie en de rijke landbouwgeschie-
denis. Boerderijen met hun erven bepalen het
aanzien van grote delen van de provincie en van
het Hogeland in het bijzonder. Vaak gaat het om
middeleeuwse boerderijplaatsen. Bezoekers zijn
vaak gefascineerd door deze rijkdom. Als gevolg
van de schaalvergroting zullen agrarische bedrijfs-
gebouwen vrijkomen. Wanneer er geen gebruikers
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Rechtsboven; Lauwerzijl voor de rekonstruktie van de
doorgaande weg
Rechtsonder:Rekonstruktie van de weg Lauwefzijl
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Veroallea boerderij bij Aduard

of nieuwe bestemmingen kunnen worden gevon-
den stelt de nota sloop voor: 'In alle gevallen kan
een aktief sloopbeletd ten aanzien van bebouwing
waarvoor geen nieuwe gebruikers of bestemming
kunnen worden gevonden een negatieve uitstra-
ling op de omgeving voorkomen'.
We kunnen hieruit opmaken dat de provincie het
boerderijenbestand in de toekomst opoffert aan
het vrije spel van vraag en aanbod. In plaats van
een defaitistisch saneringsbeleid zou men moeten
streven naar stimulering van nieuwe funkties die
bijdragen aan een verbreding van de plattelands-
ekonomie. In dit verband denken wij aan een stich-
ting die partikulieren ondersteunt en adviseert bij
verbouwingen, funktiewijzigingen en de aanleg van
de erven.

Sommige boerderijen lenen zich door hun voor-
naamheid en grote erven erg goed voor een funk-
üe als buitengoed of landgoed. Hun representatie-
ve karakter maakt deze objekten aantrekkelijk voor
kapitaalkrachtige plattelandsbewoners. Daarnaast

lenen de omvangrijke schuren en ruime erven zich
uitstekend voor allerlei vormen van ruimte-eisende
aktiviteiten. Ook kan gedacht worden aan een
ruime kategorie plattelandsbewoners zoals parttij

me boeren en hobby-boeren. De provincie zou een
nieuwe strategie kunnen ontwikkelen op basis van
onderzoek naar de potenties van deze agrarische
subkultuur. Sloop kost immers ook aanzienlijke
bedragen, geld wat de leefbaarheid en de identiteit
van het platteland niet ten goede komt.

Identiteit bewaren
De nota stelt dat zij, om een open diskussie te sti-
muleren, gekozen heeft voor de presentatie van
verschillende, soms tegengestelde of elkaar uitslui-
tende visies. Planologen worden geacht bij nieuwe
plannen een afweging te maken van alle belangen
(sektoren) die daarbij een rol spelen. In de
Perspektievennota zijn uitvergrotingen gemaakt
die sterk sektoraal zijn en in veel gevallen duidelijk
konflikterend met het Groninger landschap in zijn
huidige verschijningsvorm. Zal De Klerk dan uit-

eindelijk toch nog gelijk krijgen? De nota geeft ons
aanleiding dit te verwachten. Als we kijken naar de
in de Perspektievennota opgevoerde bijzondere
gebieden en deze vergelijken met de landschappe-
lijk waardevolle gebieden op de huidige streek-
plankaart, dan is er ook nog eens sprake van een
duidelijke afname van de omvang. Aangezien de
nota een voorzet is voor de herziening streekplan
zou dat kunnen betekenen dat men op de nieuwe
streekplankaartwel eens een aantal landschappe-
lijk waardevolle gebieden kan gaan afvoeren.
De identiteit van Groningen staat op het spel. ! J |

Mei dank aanJ.D.R. van Dijk en O.S, Knottnerus.
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