In september 1992 besteedde
Noorderbreedte uitgebreid aandacht aan
de Perspektievennota van de provincie

De aanslag op het
landschap

Groningen. De bedoeling was met
verschillende artikelen de diskussie over
de toekomst van het Groninger landschap
op gang te brengen. Eén van onze
trouwe lezers reageerde hierop met
bijgaand verhaal.

Erik Ader
• Al langer liep ik met een opgewonden artikel in mijn
hoofd rond over de verloedering van het Groninger landschap. Ik moest het alleen nog even opschrijven. De bijdragen in Noorderbreedte 1992-4 over de Terspektievennota voor Groningen' vormden daarvoor een welkome

'Dat prachtige landschap', dacht ik, 'dat wordt in
een sluipend proces om zeep geholpen en niemand doet er iets aan!' Prachtige landschap? Is het
prachtig? Naar de intrinsieke esthetische kwaliteit
van landschappen is nog opvallend weinig onderzoek gedaan; objektieve kriteria ontbreken, 't
Enige dat er objektief over te zeggen valt, is dat het
zijn kracht ontleent aan de ruimtelijke werking,
elke ingreep die die ruimte inperkt laat het landschap geschonden achter.

rijen, verspreide dorpen in een eindeloos wijd en
open landschap: dat is pure poëzie. Misschien niet
die van Anton Pieck of Rien Poortvliet. Eerder die
van Marsman (Eddie), Ruysdael of Saenredam.
Dat landschap nu wordt zienderogen om zeep geholpen. Door een kombinatie van ekonomische
oorzaken, nonchalance en welbewuste domheid.
Deze drie, doch de ergste van deze is de domheid.
Ekonomische oorzaken: de aanleg van gasproduk-

Eindeloos wijd en open
Ik weet mij hoogstens in mijn subjektieve waardeoordeel gesterkt door die talloos vele buitenlanders die ik Nederland heb laten zien. De Veluwe,
Drente, Noord-Brabant: het kan ze gestolen worden. Al dat diluviale hobbelige spul, met bomen en
bossen, dat hebben ze thuis ook, en opzienbarender.
Maar dat door mensenhand gemaakte landschap
van Hogeland en Oldambt, zo vlak als een pannekoek, met zicht tot aan de einder, waarboven zich
imposante wolkenluchten in een staalblauwe
hemelkoepel rondom aftekenen: kom daar elders
maar eens om. Grote rechte kavels, statige boerderderbreedte
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tievelden en hoogspanningsleidingen is niet tegen
te houden. Wel had men bij de aanleg meer rekening kunnen houden met de visuele effekten ervan.
Onverschilligheid spreekt ook uit het aanleggen
van ongelijkvloerse kruisingen boven het maaiveld.
De 'Eemshavenweg' is een schrijnend voorbeeld:
waar de blik eerder over de velden kon dwalen,
vindt die nu viadukten op zijn weg. Visuele ingrepen die in het landschap van Limburg of de
Achterhoek weinig betekenen, maar die in
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Groningen moordend zijn. De weg van Zuidbroek
naar Nieuweschans was de volgende aanslag. Niets
geleerd. Niemand kwam in aktie. Dat het best
anders kan, bewijzen enige ongelijkvloerse kruisingen beneden het maaiveld in die weg. Dat eens
prachtige open landschap tussen Zuidbroek,
Siddeburen, Nieuwolda en Scheemda, dat door de
aanleg van gasproduktievelden reeds aanzienlijk
was aangetast, heeft nu zijn genadeslag wel gehad.

derstellen tussen die identiteit en leefbaarheid.
Ook niet namens andere Nederlanders die prijs
stellen op eenheid in verscheidenheid in plaats van
op eenheid als worst.
Over elke ingreep in het Groninger land boven het
maaiveld dient drie keer te worden nagedacht. Elke ingreep, die de wijde blik beperkt, is in essentie
een aantasting van de intrinsieke kwaliteit van dat
landschap en dient als zodanig te worden gewogen
en heroverwogen. Het gaat er daarbij niet om om

De domheid
En dan nog de domheid. De laatste aanslag komt
van de herinrichters. Nederland was een land met
een fascinerende verscheidenheid aan landschappen en kultuuruitingen. Onder de visuele kultuuruitingen vallen naast de architektonische ook de
vele verschillende kultuurlandschappen. Dat alles
wordt nu in hoog tempo gelijkgeschakeld. Buitenwijken van Winschoten, Hoorn of Roermond zijn
van een treurig stemmende eenvormigheid, waaraan elk eigene volstrekt ontbreekt. Een nieuwe
boerderij in een ruilverkaveling in de de kop van
Noord-Holland lijkt als twee druppels water op
eenzelfde boerderij in een ruilverkaveling tussen
de grote rivieren. Alleen oude stads- en dorpskernen ontsnapten gedeeltelijk aan de uniformeringsen moderniseringsdrift.
Karakteristieke landschappen, die de door ekonomische overwegingen geïnspireerde beeldenstorm
van de jaren zestig en zeventig overleefden, dreigen nu uit esthetische of ekologische overwegingen te worden heringericht. Dat proces is ook al
enige tijd aan de gang. Een bosje hier, een bomenzoom daar, wat hakhout langs een spoorbaan of op
een dode hoek in een veld. Het open landschap
wordt opgedeeld in kompartimenten, hokjes; al
doende ontstaat er een koulissen-landschap, dat
steeds meer gaat lijken op dat van Drente of van de
Achterhoek.
Stofferen met prullaria
"t Groninger land is leeg en kaal en moet nodig
aangekleed worden, 't moet knusser, kneuteriger,
gezelliger, gestoffeerd met prullaria, met visuele
aksenten.' Voor wie, door wie, namens wie? Niet
namens mij dus. Ook niet namens al die andere
Groningers die hechten aan behoud van landschappelijke identiteit en die een verband veron-

van Groningen een openluchtmuseum te maken.
Waar produkü'ebos een reëel alternatiefis voor akkerbouw: het zij zo, doch kan dat dan niet in grote,
gekoncentreerde arealen in plaats van versnipperd?
Met behoud van de grootschaligheid en een maximale beperking van de visuele versnippering.
Als binnenmeren een reëel ekonomisch alternatief
bieden: wij worstelen niet meer en lopen onder.
Doch bespaar ons daarbij de stoffering van het
meer. (Wie milieuvriendelijk dus windgedreven
rekreatie wenst, laat de wind ook vrij spel.) Behoed
worden voor de plannen van de kneuterige herinrichters en landschapsstoffeerders: dat is toch niet
teveel gevraagd?

Mest en stank
Meer nog dan door de visuele vernietiging van het
•Noorderbreedte
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landschap dreigt de leefbaarheid van het
Groninger land nu aangetast te worden door de
oprukkende intensieve veehouderij. Op grote
delen van de Nederlandse zandgronden is het
woon- en leefklimaat ten plattelande al grondig
verpest door de mest- en stankoverlast van de
intensieve veehouderij. De statistieken over de bijdrage van deze vorm van veehouderij aan bodem-,
lucht- en waterverontreiniging liegen er niet om.
Waar zijn wij toch mee bezig? Om vlees een paar
dubbeltjes per ons goedkoper te produceren ademen we stank, verontreinigen we ons water en zakken we weg in de mest. Om een paar dubbeltjes
stoppen we beesten in mensonterende hokken met
tienduizenden tegelijk per bedrijf; we noemen die
bedrijven eufemistisch 'veredelingsbedrijven' en in
verachtelijke Orwelliaanse 'newspeak' noemen we
het beestje in de supermarkt niet meer bij zijn
naam, maar heet het 'drumsticks'...
Niemand lijkt iets te leren. Gelderland en Brabant
onder de stront, de grenzen van de groei ruimschoots bereikt en overschreden? Dan breiden wij
elders uit. Want meer moet
Moet meer? De Perspektievennota spreekt over het
maken van keuzen. Ik denk dat Groningen hier
voor een principiële keus staat: het toestaan van
bio-industrie of niet. Lagere overheden staan
machteloos, hinderwetvergunningen moeten worden afgegeven als het bedrijf aan de normen voldoet. Dat die normen veel te ruim zijn, leert de
ervaring op de zandgronden, en dat er met onze
normen in het algemeen iets mis is toont de verloedering van het milieu en onze mensonwaardige
omgang met vee.

Aantrekkelijk
Groningen kent in vergelijking met de rest van Nederland relatief weinig milieuverontreiniging. Dat
wordt in toenemende mate een positief punt in de
aantrekkelijkheid van de provincie als woonomgeving. Om dat zo te houden zal bio-industrie geweerd moeten worden. De provincie mag daarbij
wel opschieten. Waar Ton Broekhuis zijn 'Grensgevallen'-plaatje schoot voor Noorderbreedte 19924 geurde toen het koolzaad. Op die plek heerst nu
bij westenwind de weë stank van kippemesterijen.
En dit is, als niemand iets doet, nog maar het
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