Meest gewenste zoekrichting of schrikbeeld?

en het tussengebied

Noorderbreedte 9714

In Noorderbreedte en daarbuiten zijn kantlijnen
geplaatst bij de Regiovisie
Groningen-Assen 2030. Kern
van de kritiek is dat er
onzorgvuldig wordt omgesprongen met de kwaliteiten
van het landelijk gebied in de
regio. Dit artikel laat zien hoe
het gedachtegoed van Regiovisie uitpakt in een stukje
landelijk gebied met
gemiddelde kwaliteiten: het
gebied tussen Groningen en
Haren. Het is geschreven uit
de optiek van een bewoner
die zich betrokken voelt bij de
kwaliteit van zijn leefomgeving.

Laatste strook landelijk
gebied op de Hondsrug {met
Galloways) tussen bebouwd
gebied van Groningen en
Haren, foto Marco Glastra.

Regiovisie ziet het landelijk gebied tussen Groningen en Haren als een kwaliteitslocatie voor
woningbouw. Tussen Haren-Noord en GroningenZuid worden zo'n 2500 woningen gebouwd. De
wijken krijgen een ruime opzet met veel groen.
Om de zuidelijke ringweg te ontlasten, moet er
langs de zuidrand van de stad een nieuwe snelweg
worden aangelegd, de zuidtangent. Hiermee loopt
men vooruit op de uitkomsten van de tracéstudie
die Rijkswaterstaat op dit moment verricht. Langs
de zuidtangent, maar ook op zichtafstand van A28
en A7 zijn bedrijventerreinen gepland.
Deze stapeling van plannen is voor een belangrijk
deel een rechtstreeks gevolg van de keuzes die we als
samenleving maken: ruim wonen, geld verdienen en
comfortabel naar het werk. Misschien is het wel de
meerwaarde van Regiovisie dat we met de neus op
de feiten worden gedrukt: hoe zien stad en ommeland er in de toekomst uit als we op dezelfde voet
door blijven gaan. Wat de één ziet als meest gewenste zoekrichting, is voor de ander een schrikbeeld.
Natuurlijke kwaliteiten

Overgang van Haren, op de
voorgrond, naar Groningen
met links de Noord-Wiilemsvaart en in het midden de
Rijksstraatweg, foto
Aerophoto Eeide.

Uit een inventarisatie uit 1996 blijkt dat er letterlijk op een steenworp afstand van de stad tal van
weidevogels broeden. In een strook die samenvalt
met het geplande tracé van de zuidtangent, broeden zestig paar kievieten, twintig paar grutto's en
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twaalf paar tureluurs. Vooral bij Essen is sprake van
een bolwerk van drukte makende weidevogels
temidden van steeds stiller wordende graslanden.
Tijdens het broedseizoen zijn de laatste jaren waarnemingen gedaan van meer zeldzame soorten als
paapje, zomertaling en gele kwikstaart. Vanuit de
bosrijke Hondsrug dringen eekhoorns door tot in
de stadsparken van Groningen. Voor zoogdieren als
de haas vormt het tussengebied een ecologische verbinding tussen Drentsche Aa en Hunze. Blauwe reigers en gierzwaluwen uit de stad foerageren regelmatig in het tussengebied.
Aanwezige wilde planten vertonen een duidelijke
samenhang met bodem en water. Langs de flanken
van de Hondsrug staan bosplanten die kenmerkend
zijn voor de vroeger aanwezige vogelkers-essenbossen: muskuskruid, bosanemoon en gulden boterbloem. Langs de sloten in de beekdalen staan kwelsoorten als holpijp en scherpe zegge. Veel soorten
die vroeger in hooilanden voorkwamen, staan nu
nog in bermen en slootkanten: hemelsleutel, valeriaan, poelruit en moerasspirea. Nabij de spoorlijn
richting Nieuweschans staat smeerwortel, een plant
die kenmerkend is voor kleigronden.
Landschap
Prominent gegeven is de hooggelegen Hondsrug,
die aan de westzijde afloopt naar het beekdal van de

celen bestaan hier uit sloten. Bij de vervening en
ontginning van het gebied speelde het klooster van
Essen een belangrijke rol. Het nonnenklooster werd
in 1215 gesticht en bood onderdak aan dochters
van vooraanstaande Groninger geslachten. Van het
klooster resteren nog de fundamenten en delen van
de gracht; met enig gevoel voor inleving kan men
nog altijd de oude kloostersfeer beleven. Haaks op
de Hondsrug steekt de Noorderzanddijk het oostelijk veengebied in. Dit dijkje vormt al meer dan
500 jaar de toegangsweg tot de landerijen en was
tevens de markegrens tussen Essen en Haren. Als de
kade langs de Hunze weer eens doorbrak, bleef de
overstroming beperkt tot één polder. Westelijk van
de Hondsrug loopt de Helpermaar. In 1491, toen
een afspraak over het onderhoud werd gemaakt tussen Haren, Helpman, Hemmen en Dilgt, bestond
deze waterloop al Van oldes'.
Leefomgeving

Drentsche Aa en aan de oostzijde naar het oerstroomdal van de Hunze. Verschillen in hoogteligging, bodem en water hebben geleid tot een groot
contrast in het landschap. De bebouwing concentreert zich van oudsher op de hooggelegen
Hondsrug. De grenzen tussen percelen bestaan uit
houtwallen, waardoor het landschap een kleinschalig
en besloten karakter heeft. Door de aanwezigheid
van keileem en potklei in de ondergrond was het
zelfs boven op de Hondsrug langdurig nat. Het
gebied was daarom minder aantrekkelijk voor de
landbouw. Tot het jaar 1600 bestond de Hondsrug
tussen Haren en Helpman dan ook voor een belangrijk deel uit bos: het Harerhok. Rond 1479 woonde
in dit bos een kluizenaar die door de stad Groningen
werd betaald om een gedeelte van de huidige
Rijksstraatweg te onderhouden. Westelijk van de
Rijksstraatweg is de buitenste begrenzing herkenbaar
van de vroeger aanwezige Dilgter es.
De beekdalen aan weerszijden van de Hondsrug
kenmerken zich door hun openheid. Vanuit de
Esserpolder kun je de zeilboten op het
Zuidlaardermeer zien varen. De grenzen tussen per-

Ronde vijver aan de spoorbaan
tussen Groningen en Haren,
behorende bij bet vroegere
buitenhuis Emdaborg, foto
Marco Glastra.
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Helpermaar met links de
Hondsrug en uiterst rechts
de A28, foto Marco Glastra,

De stad Groningen ontleent een belangrijk deel van
zijn kwaliteiten aan de positie temidden van landelijk gebied. Uit onderzoek is gebleken dat
Groningers van mening zijn dat hun relatief lage
inkomen ruimschoots wordt goedgemaakt door
noordelijke kwaliteiten als rust en ruimte. Het tussengebied vormt een belangrijk uitloopgebied voor
bewoners van Groningen en Haren. Ook de nachtelijke stilte - slechts verstoord door ransuilen, kik-

kers en een goederentrein - vormt een steeds
schaarser wordende kwaliteit. Voor een aantal
landbouwers vormt het tussengebied ook hun
werkgebied. Hun betrokkenheid met de leefomgeving komt tot uiting in het vrijwillig weidevogelen landschapsbeheer. Tot voor kort leek in het
kader van de herinrichting Haren duidelijkheid te
zijn ontstaan over de toekomstmogelijkheden voor
hun bedrijven.
Gevolgen
Nog even los van de hinder van een - al dan niet
verdiept aangelegde - zuidtangent is het uiteraard
goed mogelijk om op de flanken van de Hondsrug
woningen te bouwen waar het aangenaam wonen
is. De bedrijventerreinen die grenzen aan bestaande en nieuwe infrastructuur, zullen vroeg of laat
wel vol komen. De zuidtangent zal de wachttijd
voor het Julianaplein met enkele minuten bekorten. Naast de baten zijn er ook kosten. Een deel
van de kosten is gemakkelijk in geld uit te drukken. Zo kost de zuidtangent minimaal één miljard
gulden.
Moeilijker te kwantificeren zijn de gevolgen voor
de kwaliteit van de leefomgeving voor mens en
natuur. Het vol plannen van het tussengebied leidt
tot het uitwissen van sporen die in het landschap
zijn achtergelaten door ijstijden en kloosterlingen.
De weidevogels zullen verdwijnen en de samenhang tussen aanwezige planten en bodem en water
zal vervagen. Uitwisseling van planten en dieren
tussen Drentsche Aa en Hunze wordt bemoeilijkt
en stadsparken verliezen het contact met het achterland. Door de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen en infrastructuur in het tussengebied
verdwijnt het landelijk gebied uit de directe leefomgeving van een groot aantal huidige en toekomstige stadsbewoners. Uiteraard geldt dit in nog
sterkere mate voor de landbouwers in het tussengebied. De aanleg van een zuidtangent leidt tot een
continu achtergrondgeluid en een verhoogde concentratie van roet en uitlaatgassen.
Nimby
Bewoners van Groningen-Zuid en Haren hebben
zich verenigd in een comité dat vraagt om een zorgvuldige planvorming die rekening houdt met de

kwaliteiten van de leefomgeving. Om omwonenden de gelegenheid te geven het tussengebied beter te leren kennen, werd onlangs een
wandel- en fietstocht over het tracé van de
zuidtangent georganiseerd. Vanwege de grote
belangstelling wordt deze excursie binnenkort
herhaald.
Betrokkenheid met de directe leefomgeving
wordt tegenwoordig vaak afgedaan met de
term 'nimby (not in my backyard). Veel mensen wonen echter niet voor niets in deze
regio; ze houden van noordelijke kwaliteiten
als rust en ruimte. Het is de vraag of deze
mensen zitten te wachten op de ontwikkelingen met een hoog Randstadgehalte zoals
die in Regiovisie worden geschetst. Tot nu
toe zijn de bewoners echter niet betrokken
bij de voorbereiding en uitwerking van
Regiovisie.
Alternatief
De algemene bezwaren tegen Regiovisie
komen goed tot uiting in een concreet voorbeeld als het landelijk gebied tussen
Groningen en Haren. Ruimte wordt onvoldoende gezien als een schaars goed waarmee
zuinig moet worden omgesprongen.
Landschappelijke kwaliteiten dienen vooral
om de aantrekkelijkheid van woningbouwlocaties te
vergroten. Dat hiermee de kwaliteiten in hun kern
worden aangetast en het karakter van stad en
ommeland wezenlijk verandert, blijft ten onrechte
buiten beschouwing. Voordat de schop in de grond
gaat, lijkt een moment van bezinning op zijn plaats.
Teveel is men gericht op de kwaliteit van het ontwerp; de principiële keuze die eraan voorafgaat,
wordt overgeslagen. De betrokkenheid van bewoners uit de regio bij deze keuzes moet worden vergroot. Uiteindelijk gaat het om hun leefomgeving.
De aanleg van de zuidtangent vraagt bijvoorbeeld
om een dergelijke principiële keuze. Door sommigen wordt deze nieuwe weg noodzakelijk geacht
voor de economische ontwikkeling van de toch al
achtergestelde regio. Uit onderzoek in de regio Den
Haag blijkt dat het fileprobleem substantieel vermindert indien een beperkt deel van de beroepsbevolking één uur eerder naar het werk gaat. Met
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Gehucht Essen met bovenaan
de spoorlijn Groningen-Assen,
foto Aerophoto Eelde.

Tracé zuidtangent

andere woorden: door een kleine gedragsverandering (men mag nog steeds met de auto!) kan de
economie ook zonder zuidtangent rustig doorgroeien. Met het geld dat hiermee bespaard wordt, kunnen de vroege vogels tot in lengte van jaren financieel in de watten worden gelegd. Tal van andere
structurele oplossingen zijn met dit bedrag uiteraard ook denkbaar, om

