VAN VERBEELDING NAAR WERKELIJKHEID

Het Oldambt
Henk Voogd
• De Groningse streek 'Oldambt'is een voorbeeld van
wat in de geografische literatuur een 'perifeer gebied'
itief grote afstand van
_ Icentra.'.
teen op de landbouw g
slruktuuren het Oldambt vormt l
ring. De huidige problemen rondom de landbouw hebben
dus ook hun weerslag op dit Oost-Groningse gebied en
aan een {gedeeltelijke) ruimtelijke en ekmomische herstruklureringvalt waarschijnlijk niet te ontkomen. Dit
artikel is de samenvatting van het op woensdag 24
maart gehouden Keuningcongres Extra te Winschoten.

Er zijn ook ontwikkelingen waar te nemen, die
voor het Oldambt nieuwe kansen kunnen inhouden. De schaalvergroting van vele maatschappelij-

ke aktiviteiten maakt dat de afstandsbeleving verandert: personen zijn gemakkelijker geneigd om voor
de bevrediging van bepaalde behoeften grotere
afstanden te overbruggen. Daarnaast zijn ook de
feitelijke reistijden in vergelijking tot het verleden
door de verbeterde infrastruktuur aanzienlijk
korter geworden. Voor het Oldambt kan in dit verband verwezen worden naar de aanleg van de A7
(Groningen-Nieuweschans) en de in de nabije toekomst te realiseren aantakking op de Emslandroute door Duitsland, waardoor Zuid- en OostEuropa beter ontsloten worden. Het begrip
'perifeer gebied' devalueert nog sterker als we in
ogenschouw nemen dat dankzij de verworvenheden van de moderne telekommunikatie de geografische lokatie van een werkplek in steeds meer
gevallen irrelevant kan zijn.
Wat kan dit alles betekenen voor een regio als het
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Oldambt? Als het aan de Oldambster architekt
Timmer ligt, dan kan de toekomst van het gebied
het beste vorm krijgen rondom een nieuw aan te
leggen rekreatief meer van ca. drieduizend ha.
Timmer lanceerde deze gedachte in 1990 en kreeg
onmiddellijk een zo krachtige politieke steun van
de Groningse gedeputeerde voor Ruimtelijke
Ordening, de eveneens Oldambster G. Beukema,
dat het 'meer van Timmer' in de pers al spoedig
werd omgedoopt tot het 'meer van Beukema'.
Ongetwijfeld heeft deze steun van de bestuurlijk
breed geschouderde Beukema ertoe geleid dat
Timmer's idee nog steeds op de politieke agenda
staat en ook nu nog de kern vormt van iedere
veranderingsdiskussie over het Oldambt.
Oldambtmeer in perspektief
Is het Oldambtmeer een unieke ingreep? Een
vraag die zonder twijfel met 'ja' beantwoord kan
worden als we oordelen op het schaalnivo van de
provincie Groningen, maar op nationaal nivo is dit
'ja' niet meer zo vanzelfsprekend. Weinig mensen
realiseren zich dat in ons land door ontgrondingen (grindwinning, zandwinning, kleiwinning e.d.)
jaarlijks gemiddeld 1000 ha land wordt omgezet in
Het gehucht Oudedijk aan de meest oostelijke kant van
het toekomstige meer ten noorden van Drieborg

,

Kapitale boerderij in de Kroonpolder ten noordwesten
van Nieuweschans

water. Weliswaar is dit niet allemaal op een plek
gekoncentreerd, maar de 'prestatie' (in sommige
kringen prefereert men 'wandaad') wordt er niet
geringer om.
Enige jaren geleden is een studie uitgevoerd naar
de ruimtelijke inpassing van deze watergebieden in
ons land. Hieruit blijkt dat het bestaande ruimtegebruik binnen een straal van 300 meter rondom
meren voornamelijk rekreatief van aard is (73,6%).
Een klein deel heeft een natuurfunktie (12,7%) en
een landbouwfunktie (12,7%). Ondanks dat makelaars dwepen met de slogan 'wonen aan het water'
blijkt minder dan 1% van de ruimte rondom de
Nederlandse meren een woonfunktie te hebben.

*

Slechts een kwart van onze meren is langs natuurlijke weg ontstaan. Ruim 41 % van de huidige watergebieden in ons land is bewust planmatig aangelegd. Van ongeveer 34% van de plassen en meren
kunnen we zeggen dat de mens een handje heeft
meegeholpen en dat de natuur de rest heeft gedaan (of vice versa) .Dit betreft vooral de veenmeren, die door in het verleden door stormen en
overstromingen steeds iets groter zijn geworden.
De kreatie van een Oldambtmeer van meer dan
3000 ha betekent weliswaar een forse toename van
de hoeveelheid wateroppervlak in de provincie
Groningen (nu 3.781 ha, inkl. Lauwersmeer), maar
is nog steeds bescheiden in het licht van het Friese
wateroppervlak: 11.655 ha verdeeld over in totaal
28 meren.
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Uit het hiervoor aangehaalde onderzoek blijkt
tevens dat bijna 20% van de onderzochte watergebieden een bovenregionale uitstraling heeft De
helft hiervan heeft een oppervlakte groter dan 150
ha en ruim 30% een oppervlakte groter dan 300
ha. Dit duidt erop dat hoe groter het watergebied
des te groter het verzorgingsgebied van de plassen
en meren. Dit is echter geenszins een automatisme, omdat uit het onderzoek ook naar voren komt
dat een kwart van de meren met een bovenregionale funktie kleiner is dan 50 ha.
Een bovenregionale verzorgingsfunktie kan dus
evengoed met een klein(er) meer bereikt worden
en zal dus in sterkere mate bepaald worden door
de rekreatieve outillage rondom het meer dan
door de omvang van het wateroppervlak.

Verbeeldingsplannen
Drie gerenommeerde instellingen hebben op
verzoek van de Stuurgroep Leefbaarheid Oldambt
hun kennis en fantasie gemobiliseerd om een zgn.
verbeeldingsplan voor de regio te ontwikkelen.
Zoals te verwachten viel is in al deze plannen de
aanleg van een meer het vertrekpunt
De studenten van het Berlage Instituut noemen
hun verbeeldingsplan (In)visible lines, en - inderdaad - veel van dit plan blijft voor de buitenstaander letterlijk 'invisible'. Een interessante suggestie
van dit plan is evenwel om in het Oldambt nadruk
te leggen op nieuwe technieken en processen met
betrekking tot energie en landbouw, in het bijzonder experimentele plantenteelt en biotechnologie.
Om dit te kunnen realiseren moet wellicht een

nauwere relatie met de Rijksuniversiteit Groningen,
in het bijzonder met de in Haren gevestigde biologische vakgroepen, worden gezocht.
Het buro Heling Krop Bekkering noemt haar verbeeldingsplan De blauwe stad. Gelet op in de
komende decennia te verwachten bevolkingsgroei
in deze regio, een wel erg ambitieuze benaming
voor wat thans een krans(je) van dorpen is rondom het aan te leggen meer. Dat deze dorpen hun
'gemeenschappelijke stedelijke identiteit' ontlenen
aan de inrichting van het middengebied, zijnde
water, bos, natuur en rekreaü'e, lijkt een contradictio in terminis. Maar goed, met enige verbeelding is het mogelijk om rondom het meer een
intensievere inrichting voor te stellen, waarbij het
streven in dit plan om naar grootschaliger,

gemeenschappelijk te gebruiken, landschappelijke
eenheden te gaan prijzenswaardig is.
Het buro Hamhuis, Van Nieuwenhuijze, Sijmons
hebben hun plan getooid met de naam De lijnen
van Mondriaan, daarbij de buitenstaander
peinzend achterlatend met de vraag wie van de
drie buro-direkteuren in de voetsporen van deze
beroemde schilder denkt te kunnen treden. Dit
verbindingsplan heeft een primair waterstaatskundige invulling gekregen: het streven is vooral
gericht op het scheppen van een waterbasin voor
kwalitatief hoogwaardig 'gebiedseigen' water ten
behoeve van duurzame landbouwontwikkelingen
in het Oldambt.
Het waardevolle van deze drie ontwikkelingsplannen is, dat ze elkaar - waarschijnlijk onbewust goed aanvullen. In alle plannen zitten ingrediënten die als nieuw en verfrissend kunnen worden
beschouwd en die de moeite waard zijn om in de
verdere diskussies te betrekken.
Tijdens het Keuningcongres is in een zestal workshops nader ingegaan op specifieke aspekten en
invalshoeken van de problematiek.
Landbouw
Uit de diskussies over de landbouw blijkt een
nadrukkelijke bereidheid om het gebied aan te
melden als proefprojekt voor experimentele landbouw. De regio is zeer goed in staat om zelf veredelingsbedrijven te huisvesten. Gewaakt moet worden
voor een situatie waarbij een 'import'verplichting
van mest gaat gelden in ruil voor graanuitvoer naar
zuidelijke streken. De gedachte aan een Oldambtontwikkelingsmaatschappij wordt door de diskussianten onderschreven. Wel is een snelle regelgeving
geboden, die het mogelijk maakt om de braakverplichting in een zodanige kollektieve vorm te
gieten dat zij dienstbaar wordt aan de planvorming
van het Oldambt. Nadrukkelijk wordt erop
gewezen dat haast is geboden, omdat bij het
merendeel van de betrokken bedrijven het water
reeds figuurlijk aan de lippen staat.

Fraaie woning langs de weg Nieuw-Beerta - Drieborg
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Ekonomie

Toerisme en rekreatie

De diskussianten die zich op de ekonomische
aspekten hebben gericht, hebben vooral het doel
van de investeringen ter sprake gebracht. De benodigde ƒ 300 miljoen aan overheidsinvesteringen
moeten vooral gezien worden als een ondersteuning van het totale regionale herstruktureringsproces. Het is onjuist om deze investeringen alleen af
te zetten tegen de hoeveelheid te scheppen
arbeidsplaatsen, omdat dit slechts een onderdeel is
van de nagestreefde struktuurvernieuwing. Een
rechtvaardiging van deze investeringen schuilt
tevens in het feit dat 'nietsdoen' de overheid uiteindelijk ook veel geld kost.

Uit de diskussies over het thema toerisme en rekreatie komt evenwel een tegenovergestelde visie naar
voren. Deze diskussianten breken juist een lans
voor een grootschalige invoering, bijvoorbeeld via
een 'BV Oldambtmeer', waarbij externe financiering een noodzakelijke voorwaarde is. Er bestaat
een duidelijke twijfel over de zinvolheid van een
'low-budget' fasering. Ook bestaat er binnen deze
diskussiegroep grote onzekerheid over de marketing-technische vormgeving van het toeristische
produkt Vooral de vraag 'welk produkt moet worden nagestreefd ?' roept nog veel onduidelijkheid
op, mede gelet op het ontbreken van een adequaat
ondernemersklimaat en het afwezig zijn van een
toeristische infrastruktuur. In dit verband wordt
gewezen op de konkurrenü'e die het gebied moet
aangaan met andere goed geoutilleerde regio's
elders.

Kultuurhistorie
De aanleg van het Oldambtrneer is een grootschalige ingreep in het landschap. Uit de diskussies over
kulturele en historische aspekten klinkt de waarschuwing op dat het landschap nog te weinig als
kultuurpatroon wordt gezien. Te vaak wordt landschap door ontwerpers verengt tot 'horizon', waardoor veel historische gebiedswaarden verloren
dreigen te gaan. In dit licht bekeken vinden de diskussianten het pregnant dat in de planvorming tot
op heden aan kultuur-historische waarden geen
speciale aandacht is geschonken.

Ruimtelijke inrichting
De diskussianten die zich vooral gebogen hebben
over het vraagstuk van de ruimtelijke inrichting
benadrukken de wenselijkheid om vooral een rekreatieve invulling na te streven. Daarbij dient het
accent te liggen-op een kombinatie, in onderlinge
samenhang, van waterrekreatie, bosrekreatie en
natuurbeleving. Het zwaartepunt zou in eerste instantie moeten komen te liggen op de rekreatie en
niet op het toerisme. Vooral de lokale bevolking
moet baat hebben bij de nieuwe ontwikkelingen,
hetgeen ondermeer gerealiseerd kan worden door
de aanleg van wandel- en fietsroutes. In de diskussie wordt daarom een lans gebroken voor een sterk
gefaseerde invoering, waarbij het bevolkingsdraagvlak voor mogelijke vernieuwingen bepalend is
voor de snelheid van invoering.
Linksboven: Golvend graan met op de achtergrond
Finsterwolde
Linksonder: Finsterwolde aan het Beukema meer

Onder de diskussianten zijn duidelijk twee
verschillende stromingen zichtbaar. Eén stroming
die nadrukkelijk uitgaat van een zgn. projektieve
toekomstverkenning, redenerend vanuit het
heden naar de toekomst, terwijl de andere stroming een zgn. prospektieve toekomstverkenning
voorstaat, d.w.z. primair vanuit de toekomst terug
redenerend naar het heden. Bij een projektieve
toekomstverkenning ligt het accent sterk op de
vraag 'wat is mogelijk voor de toekomst ?'. De
(impliciete) aanhangers van deze filosofie gaan
dan ook sterk uit van de huidige beperkingen van
de regio en benadrukken in hun argumentatie de
haalbaarheid gelet op de huidige regionale materiële en personele infrastruktuur. De aanhangers
van een meer prospektieve aanpak zijn wat minder
geremd door de dagelijkse werkelijkheid, in de
wetenschap dat echte vernieuwing offers kan vergen, die echter de moeite waard zijn in het licht
van wat in de toekomst bereikt kan worden.

Water
De diskussianten rond het thema water wijzen op
de verscheidenheid aan bodemtypes, waardoor een
grote ekologische variteit mogelijk is. De voorkeur
wordt uitgesproken voor een kompartimentering
van het watersysteem, waarbij ondermeer gezorgd
moet worden voor voldoende rietvelden voor de
waterzuivering, omdat af en toe het toelaten van
gebiedsvreemd IJsselmeerwater toch wel nodig zal
zijn. De boezemfunktie wordt mede van belang
geacht voor de drink-en industriewatervoorziening
van Delfzijl en omstreken. De diskussianten blijken
in het geval van een gefaseerde ontwikkeling de
voorkeur te hebben om de oostelijke kant van het
Oldambtmeer het eerst aan te leggen. Een belangrijk argument hiervoor is dat de kans op natuurontwikkeling hier het grootst is.

Uit de diskussies komt naar voren dat bij beide
stromingen een consensus blijkt te bestaan over de
inhoud van het toekomstperspektief, namelijk de
landbouwfunküe blijft, weliswaar gesaneerd en
geherstruktureerd, centraal staan in het Oldambt;
en het Oldambtmeer is een geaccepteerd nieuw
element, dat enerzijds een stimulans moet zijn
voor de verdere ontwikkeling van de rekreatieve
funkü'es, en anderzijds een aanvulling en landschappelijke verrijking kan betekenen voor de te
ontwikkelen natuurfunkü'es.
HU
Dit artikel is met de overige referaten opgenomen in de bundel
De verbeelding van het Oldambt Het Keuningcongres heeft
van dit boek, onder redaktie van Hans Elerie en Willem
Foorthuis, een aantal exemplaren beschikbaar voor de lezers
van Noorderbreedte. Geïnteresseerden kunnen de publikatie

Konklusies

tegen verzendkosten verkrijgen via de redaktie van

Uit de diskussies tijdens het Keuningcongres blijkt
dat onder de deelnemers een verrassende communis opinio bestaat over de wenselijkheid om door
de gaan met de ontwikkelingsplannen van het Oldambt langs de hoofdlijnen die de verbeeldingsplannen aangeven. Verrassend, omdat verbeeldingsplannen alles in zich hebben om voor de één
een haalbare fantasie, en voor de ander een
onhaalbaar waandenkbeeld te zijn.

Noorderbreedte, Ossenmarkt 9,9712 NZ Groningen.
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Prof. Dr. Henk Voogd (1950) is sedert 1985 als hoogleraar
planologie en stadsgeografie verbonden aan de Faculteit der
Ruimtelijke Wetenschappen van de RU-Groningen.

