
Lokatie voor industrievestiging op de krui-
sing van de Eemshavenweg en de Delle-
weg ten noordwesten van Stedum, foto
Ton Broekhuis.
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Industrie in het open landschap van het Hogeland

Historische blunder van Loppersum

'Op betrekkelijk korte afstand van
dichtbevolkte centra als de Randstad Hol-
land en het Roergebied ligt een cultuur-
landschap dat de moeite van het leren ken-
nen ten volle waard is: het kustgebied van
de Nederlandse provincie Groningen en
het aangrenzende Duitse Oost-Friesland.
Een uniek, oeroud cultuurgebied aan beide
zijden van Eems en Dollard, dat mede door
het ontbreken van een verregaande verste-
delijking door de eeuwen heen zijn organi-
sche samenhang heeft bewaard. Meer dan
tweeduizend jaar bouwde hier een zelfbe-
wust volk aan zijn tradities. Op een steen-
worp afstand van moderne steden als
Emden en Groningen weerstaan middel-
eeuwse kerken op oude terpen of wierden

koppig klimaat en tijd. En verscholen ach-
ter boomsingels en grachten liggen verstild
de borgen van een vroegere landadel.
Imposante boerderijen weerspiegelen de
welvaart van de 19e eeuw.' Met deze wer-
vende maar eerlijke tekst opent de histori-
cus dr. Hielde Feenstra de brochure 'Verbor-
gen cultuurgoed langs de waddenkust'. Een
mooie brochure waarvan inmiddels 60.000
exemplaren!!) van de hand zijn gegaan.

De Eemshavenweg, een rit door de historie
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij in
zo'n prachtig landschap wonen en veel
bezoekers benijden ons erom. Een fantasti-
sche mogelijkheid om een goede indruk van
dit landschap te krijgen is een autorit over

de Eemshavenweg van Groningen naar de
Eemshaven. Neem bijvoorbeeld het gebied
bij Middelstum waar men een fraai gezicht
heeft op de oude dorpskernen Huizinge,
Westeremden en Stedum.
Nu wil het grote ongeluk dat het college van
de gemeente Loppersum j uist hier een
industrie- annex bedrijventerrein wil aanleg-
gen. Een voornemen die men het best als
een historische blunder kan kwalificeren. De
commissie Ruimtelijke Zaken van de
gemeente heeft haar voorkeur uitgesproken
vooreen terrein nabij de afslag Stedum
langs de Eemshavenweg. Hoewel, niet ieder-
een deelde die voorkeur. Mevrouw L. Ennik-
van der Kraats (PvdA) zag meer in een uit-
breiding van het bedrijventerrein Boerdam-
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Fraamklap in zuidelijke richting. 'De Eems-
havenweg is op zichzelf al een enorme
Inbreuk op het landschap', zo redeneert zij,
'en met de aanleg van een nieuw bedrijven»
terrein gaat het open karakter van het
landschap helemaal verloren.' Maar zoals
zo vaak telt ook hier niet de mening van een
raadslid met visie, maar de domme dramme-
righeid van een wethouder. Wethouder
Schollema maakt duidelijk dat het terrein er
moet komen omdat bestaande bedrijven in
de dorpen steeds meer met verscherpte
regels te maken krijgen en bedrijfsverplaat-
singen onontkoombaar zijn. 'Stedum was al
snel de ideale plek voor ons', aldus de wet-
houder, 'omdat er straks één belangrijke
verkeersader zal zijn en dat is de Eemsha-
venweg.'

Tegen het beleid van Rijk en provincie
Geheel terecht fulmineren velen tegen dit
euvele voornemen om bij Stedum een mooi
open landschap te verstedelijken. De loka-
tiekeuze is volstrekt verkeerd en het plan zal
op die plek een heel negatieve uitwerking
hebben. Er komt dan immers industrialisatie
midden in een open gebied; dat is heel
slecht en gaat zelfs tegen het rijksbeleid in.

je moet of aansluiting zoeken bij een
bestaande kern en het goed inpassen, of je
moet hogerop gaan zitten in de Eemshaven.
Uit oogpunt van ruimtelijke ordening is deze
keus dus absoluut verkeerd.
Wethouder Schollema zet hier een bijzonder
storende ontwikkeling in gang. Afgezien van
de plaatselijke situatie dient hij zich ook te
bezinnen op het kwalijke voorbeeld dat hij
anderen geeft. Als dit plan doorgang vindt
dan zal het een belangrijke precedentwer-
king hebben: dan zegt Uithuizen: 'wij willen
ook een lokatie daar aan de Eemshaven-
weg' waarna Bedum en anderen zullen vol-
gen. Dit is een volstrekt ongewenste ontwik-
keling. Het zou dan ook heel stom zijn om dit
toe te staan. Het is gewoon een slecht plan.

Trendvolgers zonder visie en verant-
woordelijkheid
Is het niet zo dat Schollema en het college
gewoon op de trend reageren dat onderne-
mers graag aan een op- en afrit zitten. Dat
zie je in heel Nederland, zoals bijvoorbeeld
in Tynaarlo, Rogat of Leens. U kent ze wel,
die lelijke industrieterreinen zonder inpas-
sing in het landschap en bevolkt met felge-

kleurde blokken van kunstofplaat, glazen
showrooms met keukens of tractoren, en
zelfs kantoren in piramidevorm of andere
gedrochten. Maar dit gaat helemaal tegen
het rijksbeleid in, want het is rampzalig voor
dit open landschap. Met het plan van Schol-
lema zet de verloedering in, de teloorgang
van het Hogeland. En de uitstraling van de
Eemshavenweg zal volledig teniet worden
gedaan. En waarvoor? Voor dat beetje lokale
industrie? Voor die vier, vijf of zes bedrij-
ven? Het heeft met stuwende bedrijvigheid
natuurlijk niets van doen. Het gaat hier
gewoon om plattelandsindustrie die nieuw-
bouw zal gaan plegen waarmee er weer zo'n
vreselijk terreintje is geschapen met lelijke,
zo goedkoop mogelijk gebouwde bedrijfs-
ruimte. Het college van Loppersum begaat
hier een historische blunder waar zij hard op
aangesproken dient te worden, want dit is
doodzonde. De provinciale overheid zal dit
plan in de prullenbak doen verwijzen want
het strookt niet met het vastgestelde provin-
ciale beleid inzake de industrievestigingen
in de provincie.Nb
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