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Leeswijzer

Verwijzingen

Kaart verantwoording

In deze scriptie wordt regelmatig
verwezen naar andere elementen. Dit
zijn: afbeeldingen afb. 1', pagina's pag
12', hoofdstukken'hfds Monumenten,
p.34' , tabellen 'tbl 2' en kaarten 'krt
2'.

Voor de kaarten die tijdens dit
onderzoek zijn geproduceerd is
een apart hoofdstuk aan het einde
van deze scriptie opgenomen.
Hierin wordt de productiewijze,
gebruikte data en basiskaart per kaart
verklaard. De bronnen zijn ook in de
kaarttoelichting te vinden. 'bijl.VI'

Bijlage en verdieping
Door de hoeveelheid informatie in
dit onderzoek is het niet mogelijk
alles in het verslag te behandelen.
Wanneer in het verslag wordt
verwezen naar 'Extra X' dan wordt het
deel: Verdieping bedoeld. In dit deel
is de Verdieping achter verschillende
onderwerpen opgenomen. Dit deel
is apart ingebonden zodat de lezer
de informatie naast het verslag kan
leggen.
In de Bijlage wordt informatie die
minder belangrijk is in dit onderzoek
opgenomen. Hierna wordt verwezen
met. 'bijl.II'

Begrippen
Door het verslag heen worden vele
begrippen gebruikt. Deze begrippen
zijn onderstreept en vervolgens
opgenomen in een verklarende
begrippenlijst 'bijl V' aan het einde
van deze scriptie.
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PDF-versie
In deze scriptie wordt regelmatig
gebruik gemaakt van een transparante
laag. Deze is als 'layer' opgenomen in
de PDF-file. Deze layer kan via uw
PDF-viewer worden aan / uit gezet.
Standaart staat deze laag aan.

Bronvermelding
Bronvermelding is cursief
weergegeven tussen [en]. Voor de
bronvermelding is de APA stijl
gebruikt. Bronvermelding van
afbeeldingen is opgenomen onder
de afbeelding. De bronnen uit de
verdieping zijn ook opgenomen in dit
hoofdverslag.

Opbouw verslag
De Scriptie bestaat uit een bundeling
van 4 opeenvolgende delen, bijlagen
en een apart ingebonden deel:
Verdieping. Ieder deel start met
een beginblad, met daarop kort de
inhoud en een samenvatting. In deel
I: Onderzoeksopzet 'pag 9' wordt
de opzet van het verslag verder
toegelicht.
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Leeswijzer


Voorwoord

Voor u ligt het eindproduct van mijn afstuderen. Met deze scriptie sluit ik mijn studie: Urban Design and Planning af die ik
in 2007 ben gestart.
In de aanloopperiode voor mijn scriptie ben ik mijn interesse voor regionale planvorming en de rol van het platteland gaan
ontwikkelen, een onderwerp dat toen nog buiten mijn comfort-zone lag. Hierbij ben ik via docent dhr. M. Dehaene en R.
Rutgers in aanraking gekomen met het werk van Bernardo Secchi en Paula Vigano en hun ontwerpstudio: Studio 12. Niet
alleen de theoretische modellen over rurale gebieden maar ook de uitgebreide ruimtelijke analyses die de studio produceert,
zijn een inspiratie geweest voor de opzet van mijn onderzoek.
Voor de aanloopperiode tot mijn afstuderen bedank ik dhr. M Dehaene.
Voor het afstuderen zelf wil ik mijn begeleiders bedanken: Reinder Rutgers vanwege de steun bij het opnieuw opstarten
van mijn scriptie en de niet aflatende betrokkenheid tijdens het proces, dhr. Kees Doevendans en Hans Snijders voor hun
inbreng en extra begeleiding tijdens de laatste fase.
Daarnaast wil ik mijn medestudenten bedanken voor de prettige sfeer van mijn werkplaats op vloer 5, Vertigo. In het
bijzonder bedank ik Paul Winkelmolen voor het doorlezen en bekritiseren van mijn scriptie en Henriette van der Meijden
voor het corrigeren van taalkundige fouten. Tenslotte bedank ik Addie Ritter van de Bibliotheek technische universiteit
Delft voor het uitzoeken en toesturen van topografisch kaartmateriaal.
Eindhoven Juni 2013,
Koen van der Meijden
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Voorwoord


Samenvatting

Door komst van vakantieparken, snelwegen en woonwijken beginnen landschappen
steeds meer op elkaar te lijken. Hierdoor komt in toenemende mate de kwaliteit van de
ruimtelijke structuur onder druk te staan. De huidige regionale planningscultuur heeft
geen oplossing voor dit probleem.

In dit onderzoek wordt
gezocht naar een regionale
planningsmethode waardoor de
ruimtelijke kwaliteit en eigenheid
van regio's in noordoost
Nederland (bestaande uit de
Hondsrug, Veenkoloniën en
Westerwolde) wordt versterkt.
Juist in een tijd waarin de
bevolking van het plangebied
krimpt, moet de ruimtelijke
kwaliteit worden gewaarborgd.
Krimp is een scenario waar het
plangebied in de toekomst niet
omheen kan. Krimp strekt zich
uit over veel ontwikkelingen,
zoals: demografie, voorzieningen,
economie, etc.
De kern van het onderzoek is
de ruimtelijke analyse. Door
ruimtelijke processen en
structuren te analyseren aan de
hand van topografisch materiaal
zijn de ruimtelijke kwaliteiten in
het gebied achterhaald.
De ruimtelijke kwaliteiten
zijn vertaald in dertien
nederzettingstypologieën.
De ruimtelijke structuur van
ieder dorp in het plangebied
is ontstaan uit één van deze
nederzettingstypen.

Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland

Ontstaansprocessen
Het proces is van grote
invloed op het ontstaan van
de uiteindelijke ruimtelijke
structuur. Dit ontstaansproces
bestaat uit een opeenvolging
van gebeurtenissen ten gevolge
van maatschappelijke trends en
geografische mogelijkheden.
Veel nederzettingen zijn gevormd
door een opeenvolging van
gebeurtenissen over een lange
periode. Deze gebeurtenissen
geven een nederzetting vaak
unieke ruimtelijke kenmerken.
Nu lopen deze ontstaansprocessen per gebied anders.
Zo bestaat er bijvoorbeeld een
verschil tussen gebieden die
zijn ontstaan uit ongeplande
processen en gebieden die
planmatig zijn ontstaan.
Ongeplande structuren kennen
namelijk veel meer flexibiliteit.
Tussengebieden
Wanneer naar onderlinge
verschillen in het plangebied
wordt gekeken, blijken er grote
contrasten te bestaan. Zo zijn er
enkele “pure” regio’s waarbij
tijdens het ontstaansproces één
maatschappelijke en culturele
kracht de overhand had.
Deze regio's zijn vaak
verbonden met ‘tussengebieden’.
Dit zijn gebieden die een
ontstaansproces hebben
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gevolgd met maatschappelijke /
culturele invloeden uit meerdere
omliggende regio's. Uit deze
combinatie van invloeden
ontstaat een regio met eigen
karakteristieken.
Voor dit onderzoek is in
deze tussengebieden de
krimpproblematiek het grootste.
Juist bij tussengebieden is de
identiteit verborgen en kan
ontwikkeling de eigenheid
versterken.
Voorbeeldscenario
In het laatste hoofdstuk wordt het
ruimtelijke onderzoek toegepast
in een voorbeeldscenario: De
transformatie van tussengebied
'Oost-Stadskanaal' naar een
Consumptielandschap. Een
transformatie die het gebied
een nieuwe economisch impuls
kan geven. Hier wordt getoond
hoe kennis van de ruimtelijke
structuur kan worden toegepast
om toekomstige ontwikkelingen
op een gebiedseigen wijze
vorm te geven. Dit gebeurt door
terugkerende gebiedskenmerken
te inventariseren.
Doormiddel van deze flexibele
gebiedskenmerken worden
kleinschalige ontwikkelingen ten
gevolgen van bedrijfsverbreding
gestuurd. Daarnaast wordt
getoond hoe patronen inspiratie
kunnen geven voor nieuwe
wooninitiatieven.
Samenvatting


Summary

Landscapes increasingly resemble each as a result of the new-build holiday parks, highways
and residential areas. This causes an increased pressure on the quality of the spatial
structure. Current regional planning culture in the Netherlands has no solution to this
problem.

This study is a search for a
regional planning method that
will reinforce the spatial quality
and uniqueness of regions
in northeastern Netherlands
(consisting of the Hondsrug,
the Veenkolonieën and
Westerwolde).
In times that the population of
this area is shrinking, the spatial
quality needs to be guaranteed.
Shrinkage will most likely
occure in this area and can’t
be ignored. Shrink extends
over many developments, such
as demographics, facilities,
economics, etc.
The core of this research is the
spatial analysis. By analyzing
topographical material, spatial
processes and qualities of the
region are found.
The spatial qualities are
translated into thirteen settlement
typologies. The spatial structure
of each village in this research
originates from one of these
settlement typologies.

Ruimtelijke Identiteiten in
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Development Processes
The development process has
great influence on the occurrence
of the final spatial structure. This
development process consists of
a sequence of events as a result
of social trends and geographical
features.
Many settlements are formed
by a sequence of events over a
long period of time. These events
often results in unique spatial
characteristics.
The development processes are
different for each region. For
example: there is a difference
between areas that are the result
of unplanned processes and areas
that are developed according
a pre-made plan. Unplanned
structures are more flexible.
Intermediat zones
When the differences between
zones are considered, there
appear to exist great contrasts.
There are some "pure" regions
were just one social and cultural
force prevailes.
These regions are often
connected with 'intermediate
zones'.
These are areas that are
developed with social / cultural
influences from several
surrounding regions. This new
combination of influences results
in a new region with unique
characteristics.
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In the project-area the
intermediate zones have the
biggest population shrinkage.
In intermediate zones the
identity appears to be hidden.
Development of those regions
can enhance the identity of the
region.
Scenario
In the last chapter, the spatial
research is applied in an
scenario: The transformation
of intermediate zone 'East
Stadskanaal' to a ConsumptionLandscape. A transformation
that will improve the economical
diversity of the region.
Here it is shown how knowledge
of the spatial structure can
be applied in an area-specific
manner to shape future
developments.
This is done by an inventarisation
of spatial area characteristics.
The flexibility of area
characteristics will be used to
shape small-scale developments.
In addition: existing area
characteristics will provide a
source of inspiration for new
housing initiatives.

Summary
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Inleiding
Context: Regionale planning
Onderzoeksvraag
Methodiek

Samenvatting
Regionale kwaliteit en eigenheid staan onder druk, en
de regionale planningscultuur kent geen oplossing.
In dit onderzoek wordt gezocht naar een regionale
planningsmethode waarbij regionale kwaliteit en eigenheid
versterkt wordt.
Door ruimtelijke processen en structuren te analyseren
wordt de essentie van ruimtelijke kwaliteit en eigenheid
achterhaald. Waarna in een conceptvisie wordt getoond
hoe deze kennis ingezet kan worden bij toekomstige
ontwikkelingen

Afbeelding: Feiko clock polder, Panoramio.com, Janus
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Inleiding

In streken die van oudsher moeilijk toegankelijk waren, ontwikkelde dorpen zich
oorspronkelijk als zelf-voorzienende eenheden. Deze nederzettingen voorzagen
zichzelf in zowel voeding, bouwmateriaal, brandstof en onderdak. Door deze "eigen
manier van doen" ontstond een specifieke regionale identiteit.
Door de tijd heen is de interne
dynamiek van nederzettingen
langzaam verzwakt en werd een
nederzetting steeds sterker beïnvloed
door externe krachten.
Deze krachten zijn zeer divers en o.a.
het resultaat van overheidsbemoeienis,
globalisering, consumentisme en een
toenemende mobiliteit.

Deze trends hebben een duidelijk
effect op ons landschap. In literatuur
wordt onder andere gesproken over
verrommeling en verstedelijking van
het landschap. [Ter Ziel, 2008] Steeds
meer landelijke gebieden beginnen
hun onderscheidende eigenschappen
te verliezen en daarmee hun identiteit.
[Janssen, Lammerts, & Petit, 1999]

Zo ook in Oost Groningen en Noordoost Drenthe, het gebied van de
Hondsrug en de Veenkoloniën. Dit
is een gebied met grote ruimtelijke,
economische en sociale verschillen.
Juist hier kan de ruimtelijke structuur
worden aangegrepen om de identiteit
en uniekheid van de regio te
versterken.

Tegenwoordig zijn Nederlandse
dorpen niet meer zelfvoorzienend.
De "eigen manier van doen" heeft
plaatsgemaakt voor ontwikkelingen
volgens nationale/mondiale trends en
modellen.

Juist nu alle landelijke gebieden meer
op elkaar beginnen te lijken, wordt de
locale identiteit steeds belangrijker.

In deze scriptie wordt de oplossing
voor de problemen die zijn gerelateerd
aan identiteitsverlies gezocht in een
methode voor regionale planning,
waarbij onderzoek naar de ruimtelijke
structuur centraal staat.

Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland
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Kaart 1:
Topografie
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Het plangebied

Voor dit onderzoek is Noord-oost Nederland als plangebied gekozen. Op de kaart zijn
provinciegrenzen, gemeentegrenzen, belangrijke plaatsen en regio's weergegeven. krt.
1'
Voor dit onderzoek is gekozen voor
het plangebied:
• Ten noorden van de
gemeentegrens Emmen;
• Ten westen van de Duitse grens;
• Ten zuiden van de spoorlijn 		
Groningen – Leer;
• Ten oosten van de N376 en A28.
Grofweg spreken we hier over het
gebied gelegen tussen Emmen,
Groningen, Assen en Duitsland. Dit
gebied vormt een driehoek waarbij de
noord/zuid en oost/west richtingen
ca. 50 kilometer lang zijn. Het totale
gebied is ongeveer 1800 km2 groot,
ca 4% van Nederland. Een behoorlijk
gebied dus.

Regio's

Steden en Nederzettingen

In het gebied liggen verschillende
regio's, deze regio's zijn niet
gebasseerd op gemeentegrenzen
maar op lokale gemeenschappelijke
kenmerken. Globaal gezien kent
het plangebied drie basisregio's.
Westerwolde, de Hondsrug en
de Veenkoloniën. 'Verder in
het verslag worden de regio's
verder uitgesplitst.'hfds: Opbouw
regiovergelijking, p.77'

Het gebied is zeer dun bebouwd en
de bebouwingsstructuur kent een
zeer sterke noord-zuid oriëntatie,
dit heeft te maken met de oriëntatie
van de zandruggen.'hfds. Geologie en
Ecologie,p.29'
Op de kaart van bebouwde
gebieden zijn de verschillen tussen
de Veenkoloniën en de Hondsrug /
Westerwolde onmiskenbaar, deze drie
gebieden zijn lange tijd vrijwel los van
elkaar ontwikkeld.
De grootste bebouwde gebieden
zijn Assen, Groningen en Emmen.
Deze steden zijn belangrijk voor de
economie van het gebied.

Het gebied is regiooverschrijdend,
ook wel supra-regionaal genoemd.
Zo loopt het gebied door de
regio’s: Oldambt, Westerwolde, de
Veenkoloniën en de Hondsrug. Er is
voor deze schaal gekozen omdat in
dit gebied een breedt spectrum aan
landschappen en culturen te vinden
is. Vergelijking van deze verschillen is
belangrijk in dit onderzoek.

De overige grote nederzettingen
liggen veelal in de veenkoloniën:
Veendam, Winschoten, Stadskanaal
en in mindere mate de Pekela’s en Ter
Apel.
Westerwolde is nog steeds grotedeels
onbebouwd, dit is dan ook het meest
geisoleerde deel van het gebied.
De grootste dorpen in het gebied
liggen in het noordelijke deel in
nabijheid van de stad Groningen.
In Drenthe valt het op dat de grootste
nederzettingen tegen de oostkant
aan liggen, precies waar de hondsrug
loopt.

Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland
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Het plangebied
Regio's

Identiteit en planning

Globalisatie en het
platteland
In de jaren na de 2e wereldoorlog
is de maatschappij in Nederland
langzaam maar rigoureus veranderd.
De bevolkingsgroei explodeert en
de Nederlandse welvaart groeit
in snel tempo. De opkomst van
consumentisme, toename van
mobiliteit en internationalisering van
de markt heeft grote gevolgen voor
posities van verschillende regio's.
Door globalisatie en groeiende
welvaart is het landelijke gebied in
Nederland namelijk steeds meer gaan
concurreren met de buitenwereld en
dit brengt veel problemen met zich
mee.
Enerzijds kunnen landelijke regio's
in Nederland steeds moeilijker
produceren voor een concurrerende
prijs. Steeds meer landbouw- en
industriële producten komen uit
lageloonlanden. Dit resulteert in
steeds intensievere landbouw met
minder werkgelegenheden en steeds
minder grote winstmarges [Merrill,
2006]. Daarnaast verschuiven veel
industrieën naar de 3e wereld.
[IGEAT – ULB, Politecnico di Milano,
UMS Riate, 2008]

Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland

Anderzijds moeten landelijke
gebieden zich profileren ten opzichte
van grote steden. Steden waar meer
winkels en voorzieningen zijn, waar
meer georganiseerd wordt en waar
meer werkgelegenheid is. [Merrill,
2006]
Het is dan ook niet vreemd dat
de meeste landelijke gebieden een
bevolkingskrimp kennen. Deze
krimp kan licht zijn (3% tot 2040)
of zeer sterk (38% tot 2040).’hfds.
Demografie,p.24’ Door de krimp komt
het gebied in een vicieuze cirkel:
minder landbouw productie leidt
tot minder werkgelegenheid leidt tot
emigratie leidt tot minder draagkracht
voor voorzieningen leidt tot nog
meer emigratie etc. Door dit proces
ontstaan talloze problemen, zoals
leegstand en werkeloosheid. Hierdoor
komt de leefbaarheid van landelijke
regio's steeds meer op het spel te
staan.
Deze problematiek geld ook voor de
casestudie van dit onderzoek: noordoost Nederland.
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Ruimtelijke Ontwikkeling
op het platteland
Ondanks de negatieve trend is er
de afgelopen jaren behoorlijk veel
ontwikkeld in het plangebied ’Extra
1.b:krt 5e: p.16’. Deze ontwikkelingen
zijn vaak van buitenaf geïnitieerd.
[Janssen, Lammerts, & Petit, 1999]
Een logisch gevolg van de
problematiek in het gebied is
dat landelijke gemeenten zich
gedwongen voelen om alle mogelijke
ontwikkelingen te omarmen. Dit
resulteert in ontwikkelingen waarvoor
in de stad geen plaats of mogelijkheid
is, zoals: ongewenste industrie,
overlastgevende varkensstallen en
windmolenparken. Regionale sturing
schijnt dit proces maar moeilijk te
keren.
Ook voor de ontbrekende rust en
natuur wordt het landschap door de
stedeling gebruikt. We spreken hier
ook over het consumptielandschap.
Afhankelijk van de kwaliteit van het
landschap ontstaat hier toerisme,
recreatie of nieuwe woonwijken. De
woningen die gebouwd worden zijn
veelal koopwoningen van het type
bungalow en hebben qua ruimtelijke
eigenschappen weinig gemeen met het
authentieke dorp.
Deze type woonwijken lijken zeer
sterk op elkaar. Deze woningen
worden ook wel beschreven als de
‘witte schimmel’ aan de rand van
dorpen. [Janssen, Lammerts, & Petit,
1999]
Identiteit en planning

Globalisatie en het platteland

Veel nieuwe ontwikkelingen zijn
gepland voor een markt buiten de
gemeente. De ontwikkelende partijen
komen vaak van buiten de regio en
opereren ook in andere gebieden.
De methodes van ontwikkeling
zijn niet gebaseerd op geografische
eigenschappen en culturele tradities
van een regio maar op geijkte
ontwikkelingsmodellen, trends en
methoden die overal in de wereld
worden toegepast.
Door deze ontwikkelingen gaan
dorpen in hun bebouwing steeds meer
op elkaar lijken. [Janssen, Lammerts,
& Petit, 1999]

Toerisme is een voorbeeld van een
bedrijfstak die duidelijk afhankelijk
is van een nationale/mondiale markt
en ook nationale/mondiale trends
volgt. Toerisme is een belangrijke
economische motor, in Drenthe
maar ook in bijvoorbeeld de
Ardennen. Twee onvergelijkbare
regio's met eigen kwaliteiten en
kenmerken. Desondanks komen de
vakantieparken voort uit mondiale/
nationale trends, volgens een
universeel vakantieparken model. De
parken lijken op elkaar.'afb 1,2'
De komst van een universeel
vakantiepark vermindert het
authentieke en unieke van de regio.
Door de verdrukking van dat wat
gebiedeigen is, verzwakt de regionale
identiteit.

Afbeelding 1: Villa l'eau d'heure, Ardennen [Bing maps]
Ruimtelijke Identiteiten in
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Identiteit als kwaliteit
Juist door de toenemende
globalisering en het vervagen
van verschillen tussen gebieden
wordt de identiteit van een gebied
steeds belangrijker. Het unieke
aan een omgeving wordt als een
kwaliteit gezien, en is steeds beter
verkoopbaar. Dit proces wordt ook
wel Glocalisering genoemd. [Rauws,
Beeftink, & Hartman, 2009]
Volgens B. de Zwart:
Stedebouwkundig onderzoeker op
Fontys University of Applied Sciences,
wordt met het begrip Ruimtelijke
kwaliteit in beleidsstukken dan ook
kern / essentie en identiteitsbepalende
elementen van een gebied bedoeld.
[de Zwart, 2011]

Afbeelding 2: Recreatiepark t' Veenmeer, Tynaarlo [Bing maps]
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Identiteit en planning
Identiteit als kwaliteit

Kwaliteitsbewaking in het
huidige planningsproces
De resultaten van naoorlogse planning
zijn bekritiseerd om haar monotone
goedkope woningbouwwijken. Nu
wordt door de overheid onderkend
dat culturele en geografische
kenmerken wel degelijk belangrijk
zijn. [Rauws, Beeftink, & Hartman,
2009]
Dit is de reden dat de overheid
in de laatste nota’s kwaliteit en
niet kwantiteit als uitgangspunt
voor ruimtelijke ontwikkeling wil
hanteren. Desondanks verliezen ze in
steeds grotere maten de middelen om
deze processen te sturen en worden
landelijke regio's steeds afhankelijker
van externe partijen.

Deze omslag in het denken wordt
geïllustreerd door het veranderde
motto van de nota ruimtelijke
ordening. De wederopbouw vond
plaats onder het motto: “iedere regio
gelijke kansen”. [Rauws, Beeftink,
& Hartman, 2009] De recente nota
focust op economische hoofdgebieden
(Mainport, Brainport, ect.). Overige
gebieden dienen te ontwikkelen
op eigen kracht: “Regio’s op eigen
kracht”. [Maussart, 2009]

Anderzijds suggereert het motto wel
dat de eigenheid of "eigen kracht"
van de regio als belangrijk sturend
element gezien moet worden. De
kwaliteit in de regio zelf zou beter
benut moeten worden.
De overheid ziet dus de problematiek
van nivellering en kwaliteitverlies
op het platteland maar gaat minder
invloed uitoefenen op het sturen
hiervan.

Waar voorheen alle regio’s gelijke
kansen kregen, moeten ze nu op eigen
kracht verder. Het samenvoegen van
gemeenten en het bezuinigen op
overheidsdiensten zal een nog verdere
doorzetting van deze trend tot gevolg
hebben.

Afbeelding 3: 'Vlekkenplan', structuurvisie Pekela [Bügel Hajema Adviseurs, 2003]
De aangewezen uitbreidingslocaties geven geen invulling aan de beoogde ruimtelijke
kwaliteit.
Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland
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Identiteit en planning

Kwaliteitsbewaking in het huidige planningsproces

Kwaliteitbewaking: Bescherming
van unieke elementen?
In beleidsstukken betekent
handhaving van ruimtelijke kwaliteit
meestal: het beschermen van de
identiteitsverschaffende elementen en
kernkwaliteiten van een nederzetting.
Hierbij haalt de gemeente haar
handen af van overige ontwikkelingen
en laat bij nieuwe plannen ruimtelijke
kwaliteit over aan de zelforganisatie
van de markt. B. de Zwart beschrijft
in een essay dat gemeenten er vaak
onbewust van uitgaan dat er een
deterministische relatie bestaat tussen
de bestaande kwaliteiten en de nieuwe
ontwikkelingen. Anders gezegd: “door
te beschermen wat nu al goed is, zal
al wat nieuw ontwikkeld wordt ook
goed zijn”. Dit is natuurlijk niet waar.
[de Zwart, 2011].

In structuurvisies van bijvoorbeeld
gemeente Emmen [Emmen,
2009] zien we inderdaad terug
dat kernkwaliteiten van het
landschap en cultuurhistorie
worden beschermd (bijvoorbeeld:
behoud openheid landschap). De
woningbouwontwikkeling van
Emmen wordt toegelicht onder het
kopje van kwantiteit naar kwaliteit.
De beschrijving van hoe ruimtelijke
kwaliteit gerealiseerd gaat worden
in deze ontwikkelingen: grotere
kavels, meer vrijheid en landschap
gerelateerde woonmilieus.
Dit zijn voornamelijk kwaliteitseisen
die een vastgoedontwikkelaar nodig
heeft om woonlokaties verkoopbaar
te maken. Hier wordt niets vermeld
over de relatie met de rest van de
stad, bebouwingstypen of rede
van locatiekeuze etc. Een ander
voorbeeld is structuurvisie Pekela,
waarbij in lichtroze de nog nader
uit te werken woninguitbreiding is
aangegeven.'afb.3'

Conclusie
Door een veranderende maatschappij
komen landelijke gebieden in de
problemen, dit komt tot uiting
in o.a. de bevolkingskrimp. De
ontwikkelingen die nog plaatsvinden,
zijn vaak opgezet door externe
partijen. Deze ontwikkelingen lijken
vaak onderling veel op elkaar en gaan
ten kosten van de identiteit van de
regio.
Identiteit is het onderscheidende
vermogen van een regio en wordt
gezien als een belangrijke kwaliteit.
Juist met de sterke concurrentie
moeten regio's zich onderscheiden
van elkaar.
Het beleid van de overheid spreekt
over het behoud van bestaande unieke
elementen in een regio, maar zegt
vaak niets over hoe de inbedding van
nieuwe ontwikkelingen iets toevoegt
aan de regionale identiteit. Vandaar
dat met de komst van een nieuwe
ontwikkeling de regio steeds iets van
haar ruimtelijke identiteit verliest.
Op deze problematiek is mijn
afstudeeronderzoek gebaseerd. Hierbij
wordt gezocht naar een methode die
ruimtelijke kwaliteiten niet alleen
beschermd maar ook doorontwikkeld.

Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland
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Identiteit en planning
Conclusie

Probleemstelling

Onderzoek

Probleemstelling:

In dit onderzoek wordt een antwoordt
gezocht voor de nivellering van het
platteland in noord-oost Nederland.

Hoe kan de ruimtelijke kwaliteit
en lokale eigenheid van regio's
in Zuidoost Drenthe / Oost
Groningen bij een realistisch
ontwikkelingsscenario versterkt
worden?

Het antwoord wordt gezocht in een
uitgebreide studie van de ruimtelijke
structuur in het plangebied. Dit
gebeurt doormiddel van een
topografische analyse.
De conclusies van het ruimtelijke
onderzoek zullen leiden naar een
aanbeveling voor een nieuwe regionale
planningsmethode, gericht op het
behoud en versterken van regionale
ruimtelijke kwaliteit. De focus van
dit afstudeer onderzoek ligt op de
ruimtelijke analyse.

Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland

Doelstelling
Een regionale planningsmethodiek
ontwikkelen die leidt tot versterking
van de ruimtelijke kwaliteiten en
lokale eigenheid in de regio's van
Zuidoost Drenthe / Oost Groningen
en gelijktijdig realistische ruimtelijke
ontwikkelingen stuurt, met oog op
het behoud van de leefbaarheid.
.
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Sub- doelstellingen:
• Sociaal-economische verschillen in
het plangebied analyseren;
• Een realistisch
ontwikkelingscenario vormen uit
een sociaal-economische analyse
van het plangebied.
• Ruimtelijke kwaliteiten en
identiteitsbepalende structuren
analyseren;
• Het ontstaan van ruimtelijke
kwaliteiten en identiteitsbepalende
structuren verklaren aan de hand
van maatschappelijke processen en
landschappelijke kenmerken;
• Verschillende regio's binnen
het plangebied bepalen aan de
hand van ruimtelijke en sociaaleconomische verschillen.
• Nieuwe regionale
planningsmethode, zoals bedoeld
in de doelstelling, beschrijven;
• Nieuwe regionale
planningsmethode op het
plangebied toepassen;

Probleemstelling
Onderzoek

Werkwijze

De analyse bestaat uit twee delen:
Een Basisanalyse en een uitgebreide
analyse van de ruimtelijke structuur.
Het analyseproces is verlopen in een
wisselwerking tussen beide delen.

Basisanalyse
Dit analysedeel zal een antwoord op
algemene vragen geven zoals, wat de
huidige situatie in het plangebied is
en wat de kansen en bedreigingen zijn
in de toekomst. Hierbij is niet zozeer
gekeken naar ruimtelijke kenmerken
maar meer naar sociaal-economische
kenmerken. Onderwerpen zoals:
krimp, economie en toerisme komen
hier aan bod.

Ruimtelijke analyse
Op dit deel van de analyse ligt de
focus van dit afstudeeronderzoek.
Voor de ruimtelijke nederzettingsanalyse wordt onderzoek gedaan
naar de onderliggende processen
die ten grondslagen liggen aan de
gebiedseigen ruimtelijke structuren.
De toegepaste werkwijze is een
topografische analyse. Hierbij worden
verschillende aspecten van het gebied
onderzocht door analyserend tekenen
op basis van verschillend topografisch
kaartmateriaal.

Terugkerende ruimtelijke patronen op
kaart worden verklaard aan de hand
van diverse bronnen (zoals literatuur)
en omgekeerd wordt kennis uit deze
bronnen gebruikt om ruimtelijke
structuren op kaart te herkennen.
Grafische technieken worden hierbij
als analysemethode gebruikt In
de bijlage ‘Bijl. I’ staan een aantal
voorbeelden van topografisch
onderzoek en resultaten die hier uit
voort komen.
In het aparte verslag 'Verdieping'
is het grootste deel van deze
analyse opgenomen. In de
kaartverantwoording wordt de
analytische functie van de kaarten
toegelicht. 'Bijl VI'
De ruimtelijke patronen zijn vertaald
naar nederzettingstypologiën.
Hoe deze typologiën zijn
samengesteld wordt later beschreven.
'hfdst. Opbouw Ruimtelijke Analyse,
p.46.'

Uitwerking
Als vervolgstap wordt gekeken hoe de
waargenomen ruimtelijke verschillen
kunnen bijdragen aan gebiedseigen
toekomstige ontwikkelingen. Hiertoe
wordt een voorstel gedaan voor een
alternatieve planningsmethodiek.
Voor het plangebied wordt vervolgens
aan de hand van een voorstel, getoond
hoe deze methode in de praktijk zou
kunnen werken.

Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland
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Werkwijze

Basisanalyse

Werkwijze

Basisanalyse

Opbouw verslag

In dit hoofdstuk wordt beschreven uit welke onderdelen de scriptie is opgebouwd en
hoe deze met elkaar in verband staan. De toekomstvisie wordt later in het verslag
verder uitgelicht.

Basisanalyse: Deel I

Ruimtelijke analyse: Deel II

Deel I omvat een algemene analyse
van het totale plangebied. De nadruk
ligt hier op de huidige situatie
en algemene problematiek in het
plangebied, voornamelijk sociaaleconomische van aard. Een basis
analyse die noodzakelijk is voor ieder
ruimtelijk plan.

Deel II vormt de kern van dit
afstudeerwerk en bestaat uit een
ruimtelijke analyse van het totale
plangebied. De gebiedseigen
ruimtelijke structuur uit zich
het beste op het niveau van de
nederzetting. Dit heeft geresulteerd in
Nederzettingstypologieen.

Deel 2

Deel I

Ruimtelijke analyse

Basisanalyse

Deel 3

Regio beschrijving

Regio beschrijvingen: Deel III

In Deel III komen conclusies uit DEEL I en II bij elkaar. Hierbij ligt de focus op verschillen binnen het plangebied. Deze
worden inzichtelijk gemaakt door het gebied in regio's te verdelen. Bij dit deel wordt onderscheid gemaakt tussen sociaaleconomsche kenmerken uit de basisanalyse en ruimtelijkestructuren uit de ruimtelijke analyse.

Toekomstvisie: Deel IV

Uit de conclusies van de bovengenoemde analyse wordt een aanbeveling voor een ruimtelijke ontwikkelingsstrategie gedaan.
Een voorbeeld van hoe deze strategie kan werken wordt toegelicht.

Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland
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Opbouw verslag

Basisanalyse: Deel I

Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland
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Opbouw verslag

Basisanalyse: Deel I

Deel II
Basisanalyse

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Demografie en krimp;
Infrastructuur en openbaar vervoer;
Ecologie en landbouw;
Cultuur en erfgoed;
Industrie, recreatie en voorzieningen;
Bestaande plannen en beleid;

Samenvatting
In dit deel is onderzocht wat de huidige ontwikkelingen,
kansen en bedreigingen zijn in het plangebied.
Voornamelijk krimp speelt in veel ontwikkelingen een
leidende rol. Uit de analyse blijkt dat krimp een trend
is die zich op verschillende manieren manifesteert en
meerdere oorzaken heeft.

Afbeelding: Onstwedde, Glethe.Onebigfoto.com: Jan Koster

Demografie

In het gebied wonen 655.462 inwoners, waarvan 289.035 inw. buiten de drie grote
steden. Totaal zijn dit twee provincies, veertien gemeenten; vier dialecten Gronings,
drie dialecten Drents [Streektaal.net]. Totaal woont krap één procent van de
bevolking op ca. 4% Nederlandse bodem.

Demografische krimp

Alle krimpgebieden

Transformerende krimpgebieden

Krimp is een ingewikkeld proces.
Bij krimp zijn echter wel patronen
herkenbaar.

Voor alle landelijke gebieden kent
krimp dezelfde gezamenlijke effecten.

In gebieden die transformeren
van productielandschap naar
consumptielandschap, zijn de
bovenstaande trends ook van
toepassing. In deze gebieden
komt hier echter iets nieuws voor
terug, waardoor de demografische
ontwikkeling totaal anders is. Er
is spraken van een transformatie
door komst van een nieuwe
bevolkingsgroep. De transformatie
doet zich voornamelijk voor in
landschappelijk aantrekkelijke
gebieden, die op enigszins
aantrekkelijke afstand van de stad
liggen. [van Wissen, 2012] De
transformaties zijn:

De bevolking van het platteland
verhuist naar de stad. Deze trend is
terug te zien op alle schaalniveaus. Zo
groeit de Randstad en krimpt NoordNederland, groeit Groningen en
krimpen de Veenkoloniën en krimpt
het Stadskanaal minder ten opzichte
van de omliggende dorpen. [van
Wissen, 2012]
De afstand van een grote stad
bepaald de snelheid van de krimp. De
hoeken van Nederland (Noord-oost
Groningen, Zeeland en Limburg)
krimpen zo het snelste. [vpro, 2012]
'afb. 4'
In dit onderzoek is onderscheid
gemaakt tussen twee varianten op
krimp:
• Desintegrerende krimp: Krimp
waarbij de hele bevolking
terugloopt in alle bevolkingslagen
en alle leeftijdsgroepen.
• Transformerende krimp: Krimp
waarbij een bepaalde, vaak oudere
bevolkingsgroep blijft groeien
terwijl de rest van de bevolking
terugloopt. [Thissen, 2012]

Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland

Ontgroening door:
• Nationale demografische
ontwikkeling. (minder geboren
kinderen)
• Emigreren van de jeugd naar
kansrijke stedelijke gebieden;
• Emigratie van kennis naar
stedelijke gebieden;
• Emigratie van vrouwen naar
stedelijke gebieden, door een
gebrek aan “vrouwenwerk” in
landelijke gebieden met als gevolg
minder geboortes.
Vergrijzing door:
• Nationale demografische
ontwikkeling;
Dit resulteert in:
• Terugloop werkende bevolking,
door krimp maar ook door
vergrijzing;
• Verlies functies, minder
draagkracht voor winkels, scholen,
sportverenigingen etc..Vaak met
leegstand tot gevolg.
• Leegstand woningen: Slechts in de
snel krimpende gemeenten. Vaak
wordt dit nog ondervangen door
gezinsverdunning.
• Intellectuele terugloop, minder
ondernemende/ besturende kracht
bevolking; [van Wissen, 2012]
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Komst nieuwe bewoners:
• Een nieuwe vaak oudere en
gepensioneerde bevolkingsgroep;
• Die rust, ontspanning en een
grote woning als belangrijkste
verhuisrede hebben;
(Drenthenieren)
• Die vaak liever naar de stad reizen
voor extra voorzieningen. (Mits
niet al te ver weg)
• Die een gebiedsvreemde
niet authentieke bevolkingsgroep
vormen, met eigen politieke en
culturele zienswijzen;
• Die de authentieke
bevolkingsgroep vervangen in
bestuur, verenigingen en het
dagelijks leven.

Demografie

Demografische krimp

Krimp 2010-'40

Demografische analyse
In de analyse is onderscheid
gemaakt tussen cijfers van het CBS
per gemeente (krimpprognoses en
migratiecijfers) 'tbl 1' en cijfers uit de
publicatie: 'Buurt op Maat' (huidige
demografie, WOZ en verdeling
bevolking).'tbl 2'
De 'Buurt op Maat' gegevens zijn
op buurtniveau waardoor ze beter
inzicht geven op lokale verschillen.
Echter niet alle cijfers zijn beschikbaar
op buurtniveau, hiervoor is de
gemeentedata gebruikt. Gemeenten
zijn vaak regio-overschrijdend en deze
cijfers zeggen dus niet altijd iets over
de regionale trends.

Gemeente

Oldambt
Aa en hunze
Borger-Odoorn
Tynaarloo
Haren
Hogezand-Sappemeer
Veendam
Menterswolde
Pekela
Bellingswedde
Stadskanaal
Vlagtwedde

-50%
-0.5

-30%

-40%

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

20102040

0%

0

10%

0.1

Ontwikkeling bewoning abs.
%

Migratie

tbl 1: percentage krimp, Prognose per gemeente
85 jaar of ouder
65 tot 85 jaar
50 tot 65 jaar
40 tot 50 jaar
30 tot 40 jaar
25 tot 30 jaar
20 tot 25 jaar
15 tot 20 jaar
10 tot 15 jaar
5 tot 10 jaar
0 tot 5 jaar

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

Migratie per 100 inw.

tbl 2: Migratie per 100 inwoners, totale gebied. Uitgerekend per regio

-15%
-30%
-40%

-10%

Bevolkingsresultaat
2040
+10%

Groei
Krimp

Afbeelding 4:
Schematische weergave
krimptrend. Snellere
krimp aan de randen
en kleine gehuchten

Voor alle cijfers kan verwezen worden
naar de bijlage. 'Bijl. IV' En naar de
geanalyseerde regionen 'Extra V

Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland

-10%

-20%

Leeftijd categorie

Dit resulteert in:
• Transformatie van authentiek dorp
naar monofunctioneel woon /
recreatie dorp.
• Ontstaan van wrijving tussen
belangen van authentieke
bewoners en immigranten;
• Deze gebieden tonen een minder
heftig cijfermatig beeld, maar
kennen dezelfde krimpproblemen
zoals voorzieningenverlies; [van
Wissen, 2012]
Deze transformatie vindt in veel
nederzettingen plaats, er bestaan
echter grote verschillen in de sterkte.
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Demografie

1

N34

kaart 2: Infrastructuur en OV

Ruimtelijke Identiteiten in
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Demografie

Transport

Lange tijd hebben de Veenkoloniën hun welvaart te danken gehad aan het immense
kanalenstelsel, gegraven voor de turfwinning. Dit netwerk bestond uit circa 8000
kilometer bevaarbare waterwegen. [Foorthuis, december 2011]Later, in ca. 1900
kwam daar nog een zeer intensief netwerk van spoorwegen en trambanen bij.
Echter na de eerste wereldoorlog
werden de kanalen te duur door
komst van de auto. Het spoor werd
te duur door de lage bevolkingsdruk.
'Extra. I.b'
Momenteel zijn veel kanalen
gedempt, en het spoor is een
museumspoorlijn geworden.
[Buursma, 2009] De meeste dorpen
zijn kilometers van elkaar verwijdert,
fietsen is tijdrovend en voornamelijk
recreatief van aard. De enige echte
transportoptie is de auto.
We zien dat het gebied is omsloten
door 4 snelwegen. Deze wegen
liggen ca. 50 km uit elkaar. Op
enige afstand van de stad Groningen
lopen twee halve ringen. Één ring die
Hoogezand-Sappenmeer, Zuidlaren
en Tynaarlo verbindt. Één ring die
Assen, Gieten en Veendam verbindt.
'Krt 2'
Vervolgens verbindt de N34
alle Hondsrug dorpen in noordzuid richting. Verder loopt de
route van Pekela naar Ter Apel en
Duitsland vreemd kronkelig door de
Veenkoloniën, met een aftakking naar
Emmen. Westerwolde is vrijgewaard
van grote infrastructurele ingrepen.

Q-liner

Openbaar vervoer;
Openbaar vervoer in het gebied is
een groot probleem. De spreiding
van bewoning in de veenkoloniën
zorgt voor een slechte bereikbaarheid
van bushaltes. Daarnaast is het
spoor grotendeels buiten gebruik
vanwege de onaantrekkelijke
exploitatie en worden waterwegen
niet meer gebruikt. Het OV kent veel
verschillende alternatieven, hierdoor
is het overzicht over het ov-netwerk al
snel zoek.

Trein
Treinen vanuit Zwolle en Amersfoort
komen vanuit het zuiden het gebied
binnen. Vanuit Groningen kan
men naar Duitsland. Het station in
Veendam is sinds kort weer in gebruik
genomen.
De trein is de ov-verbinding van en
naar het gebied. Emmen ligt door
een langzame treinverbinding op 56
minuten van Zwolle. Groningen
kent nagenoeg de zelfde reistijd. De
randstad is ca. 2 / 2,5 uur reizen
verwijdert. [9292]

Een tekort aan autowegen is niet het
probleem in de veenkoloniën. De
lange autowegen onsluiten het gehele
gebied. Wel kan worden aangevoerd
dat de connectie met Westerwolde
minder is, dit is dan ook een zeer dun
bevolkt gebied.
Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland
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De Q-liner is de busversie van
de tramtrein. Het is een bus die
langzaam rijdt in de grotere kernen,
(Groningen, Emmen, Assen,
Stadskanaal, Veendam) en sneller
door de laagbebouwde gebieden.
[Qbuzz] Deze bus zou zo de
verschillende woon en werkkernen
dichter bij elkaar moeten brengen.
Vaak is de reistijd echter toch zeker
50 minuten (zie kaart). [OV-bureau
Groningen Drenthe]

Streekbussen
Zoals overal in Nederland zijn er in
het gebied vele streekbussen. Dit is
een groot en veel omvattend netwerk
dat alle dorpen aandoet. Echter
rijden deze bussen in dunbevolkte
gebieden maar eens per uur. Buiten
de spitsuren moet de bus van te voren
gereserveerd worden. Van Vlagtwedde
naar Groningen duurt zo 70 minuten.
Hoewel de reistijden redelijk
schappelijk overkomen gezien de
afstanden, is de auto in dit soort
gebieden altijd een beter alternatief.
De uitgestrektheid van de dorpen
maakt het ook moeilijk om de bussen
vaker te laten rijden. Daarnaast zijn
de verbindingen met Groningen beter
dan met Emmen.

Transport

Openbaar vervoer;

Kaart 3: Geologie
Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland
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Transport

Openbaar vervoer;

Geografie en Ecologie

Het ontstaan van het landschap is uitgebreid onderzocht, dit onderzoek is in de
Verdieping toegevoegd. 'Extra III' Wat echter belangrijk is om nu te weten is dat
het landschap drie types kent: weide-, zeeklei- en ontginningslandschap. Deze
onderverdeling komt in het verslag vaker terug.

Landschap

Ecologie

Het ontginningslandschap bestond
voorheen uit hoogveen. De uit
het veen gewonnen turf was een
economisch belangrijke grondstof
en daarom is het hoogveen helemaal
afgegraven. Slechts in het Bargerveen
(buiten het plangebied) is een restant
hoogveen te vinden. [Staatsbosbeheer]
Wat van het hogeveenlandschap
overbleef is een kaal kanalenlandschap
met een voedselarme zandgrond.

Het gebied kent één nationaal
landschap: de Drentse Aa. Verder zijn
het Hunzedal en het dal van Ruiten
Aa grote natuurgebieden. (Zie kaart
op de volgende pagina) 'krt 4, p.30'

Een groot deel van ons land bestaat
uit een weidelandschap. Het
weidelandschap in het westen van
het plangebied is gevormd door de
Hondsrug. Dit is een door landijs
opgestuwde formatie, mett een
heuvelachtig karakter. Dit is een
zeer afwisselend, aantrekkelijk en
rijkelijk bebost landschap op een arme
zandbodem. [Wesselingh]
In het oosten ligt Westerwolde,
het tweede weidelandschap. Dit
landschap kent veel overeenkomsten
met de hondsrug.
In het noorden van het gebied ligt het
zeekleilandschap van de ingepolderde
overstroomde Dollard. Uitgestrekte
graanvelden zijn een kenmerk van dit
landschap.'krt 3'

Water

De ecologische hoofdstructuur (EHS)
loopt in noord-zuid richting over de
Hondsrug en door Westerwolde.
Het gebied kent vele natuurgebieden.
Deze gebieden kunnen polders,
bossen, plassen en beekdalen zijn.
Totaal zijn er 36 gebieden geteld.
[Natuurmonumenten] [Uzun, 2008]
Wat opvalt, is dat in het
veenlandschap slechts één
natuurgebied ligt: Veenhuizerstukken
bij Stadskanaal. Dit gebied is
ontstaan uit oude vloeivelden van
een aardappelzetmeelfabriek.'Extra
Ia, krt 4e,p.14' [Roos, de Jager, & van
Klinken, 2009]
Daarnaast bestaat er een hoge
concentratie van natuurgebieden
rondom Groningen, dit kan
suggereren dat de politieke kracht
van de stad ook invloed heeft bij
de selectie van natuurgebieden.
Met al haar natuurschoon kent
Westerwolde slechts een beperkt
aantal natuurgebieden.

Het watersysteem is een belangrijk
landschapsvormend element van het
plangebied, dit geld nog sterker voor
de Veenkoloniën en Westerwolde.
Het gaat te ver om in dit onderzoek
een waterkundig ontwerp te maken
voor het gebied. Hiervoor is gebruik
gemaakt van een onderzoek van
Alterra: 'Robuuste watersystemen in
de Veenkoloniën''extra III, krt 11e,
p.40'
De beschikbaarheid van grote
zoetwaterbronnen zoals het IJsselmeer
staat onder druk doordat grote
rivieren door klimaatschommelingen
in de toekomst steeds minder zoet
water aanvoeren. Het streven is om
de watervoorziening steeds meer op
regioniveau te organiseren, dit heeft
voor het plangebied voornamelijk in
het ontginningslandschap duidelijke
gevolgen.
Daarnaast worden de zomers
steeds droger en de winters steeds
natter. Hierdoor ontstaat er sneller
wateroverlast in de winter en meer
droogte in de zomer. In de verdieping
van het verslag wordt voor de
verschillende landschaptypes het
watersysteem verder toegelicht. 'Extra
III' [Querne, Jansen, & Kwakernaak,
2011]

Op de verschillende landschappen
en hun grondsoort wordt verder
in het verslag op ingegaan. 'hfds
landschappen, p.52'
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Landbouw

Landbouw en de bijbehorende europese subsidie zijn een heel actueel discussiepunt.
Door de stijgende concurrentie wordt het voor boeren steeds moeilijker om te blijven
bestaan. De verschillende landschappen binnen het plangebied kennen verschillende
landbouwtradities. Deze worden in de verdieping besproken.''Extra III'
Landbouw is een sector met een
tegenstrijdig beeld. Enerzijds is
landbouw een belangrijke tak van de
Nederlandse economie. Nederland
is na de V.S. de grootste exporteur.
[Rijksoverheid] en 10% van het BNP
van Nederland is afkomstig van de
agrarische sector. Totaal 67% van het
bodemgebruik in Nederland staat
in het teken van landbouw[Terluin,
2012], in de veenkoloniën betreft dit
percentage zelfs 95%. [Strijker, 2003]
Anderzijds komt slechts 2% van het
BNP ten goede aan de agrariër. De
sector kent een lage werkgelegenheid
2,8%.[Terluin, 2012] waarvan een
groot deel seizoenswerk. [H.J, de Bont,
& Helming, 2009] Zelfs in de kleinste
gehuchten is de werkgelegenheid in
de landbouw niet groter dan 15%.
[Terluin, 2012]
Het behouden van de agro-sector
is van groot landelijk belang.
[Rijksoverheid] Niemand wil voor
zijn voedselvoorziening afhankelijk
worden van politiek onstabiele landen
en stijgende olieprijzen.
Belangrijke ontwikkelingen in de
landbouw hebben te maken met
schaalvergroting en innovatie.
Naast schaalvergroting en innovatie is
vooral de Europese landbouwsubsidie
belangrijk. Juist aan dit beleid wordt
momenteel veel gesleuteld. Dit brengt
veel toekomstige onzekerheid met
zich mee.
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Landbouwsubsidie
Het beleid voor de landbouwsector
is divers en zeer ingewikkeld, hier
wordt voornamelijk ingegaan op de
algemene strekking van het beleid.
De Europese subsidieregeling
is ontwikkeld om de bevolking
altijd een goedkope voedselprijs
te kunnen bieden. Daarnaast zou
de landbouwbevolking een betere
levenstandaard moeten kunnen
opbouwen dan tot dan toe het geval
was.
Hiertoe werden er grote
hoeveelheden subsidies verstrekt
aan specifieke levensonderhoudende
landbouwproducten. De subsidies
werden verstrekt in de vorm
van minimum prijsgaranties.
Een garantie afhankelijk van de
productiehoeveelheid.
Producten die daar onder vallen zijn,
aardappelen, suikerbieten, graan en
melk. [European Union , 1957]
Echter recent is het landbouwbeleid
onder zware druk komen te staan,
en al meerdere malen zijn de
minimumprijzen naar beneden
bijgesteld.
In de huidige maatschappij is
het gebrek aan marktwerking en
oneerlijke concurrentie tussen
verschillende gewassoorten een
discussiepunt. Daarnaast worden
natuur en landschapskwaliteiten
steeds belangrijker.
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Ook duurzaamheid neemt een steeds
grotere plaats in. Tenslotte wordt
er meer geld gegeven aan algemene
plattelandsontwikkelingen (zoals
nieuwbouw en water etc..).
Nu loopt de discussie veelal
uit op het afschaffen van de
minimumprijzen. Deze worden
vervangen door een directe subsidie
aan de boeren: een beloningssysteem
aan de hand van hectaren en niet
productiehoeveelheid. [van den
Heiligenberg, van Dam, Prins; e.a.,
2007] Voor de veelverbouwde
bulkgewassen (graan en aardappelen)
betekend dit een grote achteruitgang
in subsidie.
Belangrijk aan deze ontwikkelingen
zijn de verschuivingen die
plaatsvinden in de agrarische markt.
Niet iedere bodem is geschikt voor
de zelfde gewassen. De verschuiving
in het beleid zal ook verschuivingen
in de markt veroorzaken. Zwaar
gesubsidieerde producten met zullen
moeten gaan concurreren met andere
producten en worden minder lucratief
om te verbouwen. Wanneer geen
alternatieve landbouw mogelijk is kan
dit desastreus zijn voor de economie
van het gebied.[Mauritz, 2011]
In de Analyse wordt ingegaan op
de verschillende landbouwtypen
per landschap en de gevolgen
van de veranderingen in
subsidiëringen.'Extra. x'

Landbouw
Landschap

Kaart 5

Kaart 6

Hunebedden en
grafheuvels

Kaart 7
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Cultuur en erfgoed

In het plangebied zijn talloze rijksmonumenten te vinden. Door deze op een kaart
te projecteren kan de spreiding van verschillende typen culturele erfgoed inzichtelijk
worden gemaakt. Voor boerderijen en kerken is extra onderzoek verricht, zie hiervoor
de Verdieping. 'Extra IIc en d'
In totaal liggen in het plangebied
tien beschermde dorpsgezichten.
Deze dorpen kennen relatief veel
monumenten: 'krt.5'
• Bellingswolde: Rijke
kleiontginning met Oldamster
boerderijen.
• Bad Nieuwe Schans, Bourtange
en Oude-Schans: Oude
vestingsnederzettingen met
monumenten uit 1600 en 1700.
• Zuidlaren: Groot Drents esdorp
met 10 brinken.
• Kiel-Windesweer en
Annerveenschekanaal: Oude
veenontginningsdorpen, historisch
belangrijke veenkanalen.
• Anloo, Westenesch: Authentieke
esdorpen.
• Veendam: Authentiek
veenkoloniaal centrum.
• Smeerling: Authentieke
essenzwerm met veel Westerwoldse
boerderijen.[Rijksdienst Cultureel
erfgoed, 2012]

Woningen.

Militair

Deze categorie bevat alle woon- en
werkgebouwen die niet in de categorie
boerderij of fabriek vallen. Er zijn
veel monumentale woningen in grote
nederzettingen en monumentale
dorpsgezichten. Wat echter een
vertekend beeld geeft is dat soms
hele straten zijn opgenomen, dan is
iedere woning een monument. Dit is
bijvoorbeeld in Stadskanaal.

Deze categorie is voornamelijk
aanwezig aan de noord-oostelijke
grens met Duitsland. Het gaat hier
over landschappelijke elementen zoals:
schansen en flèche's, of om gebouwen
zoals kazernes. Daarnaast staan er in
het gebied een aantal kastelen.
Klooster ter Apel is een uitzondering,
dit was een klooster en fort in
één gebouw. 'krt.7' Een aantal
nederzettingen danken hun bestaan
aan vestingswerken. 'Extra IV.c'

Een bijzonder woningstype is
de veenarbeiderswoning. Deze
woning is veel te zien op de oudere
randveengronden in Groningen. Dit
zijn zeer kleine vrijstaande huisjes die
een zeer karakteristieke uitstraling aan
het oude veengebied geven. 'krt.5'

Industrie, spoor
In deze categorie vallen oude
stations, aardappelzetmeel en
strokarton fabrieken ''Extra I.a, krt
4e,p.14'. Daarnaast zitten andere
fabrieken zoals houzagerijen in deze
analyse.'krt.6'

Windmolens
Deze categorie laat zien dat in de
graan gebieden (kleigronden) meer
molens zijn gebouwd. Daarnaast staan
er twee watertorens op de kaart, deze
torens zijn beeldbepalende gebouwen
(architect ir. H.F. Mertens.).'krt.6'

Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland

-33-

Water
Deze categorie bestaat uit bruggen,
dammen en één enkele watergang.
Deze elementen zijn voornamelijk in
de Groningse Veenkoloniën aanwezig,
in het bijzonder in Annerveensche
kanaal, Kiel-Windesweer en
Stadskanaal. In Drenthe zijn veel
oorspronkelijke kanalen gedempt
en weinig waterwerken bewaard
gebleven. 'krt.8'

Archeologie
De Hondsrug ligt letterlijk bezaaid
met hunebedden en grafvelden.
Deze type monumenten zijn buiten
de hondsrug nergens in het gebied
terug te vinden. Niet voor niets staan
de Hunebedden bekend als typisch
Drents.krt.8'[Rijksmonumenten.nl]

Cultuur en erfgoed
Woningen.

Kaart 9
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Economische structuur
De belangrijke economische structuren in het gebied zijn aan de hand van
beleidsdocumenten naar boven gehaald. De kaart 'krt.9' toont een overzicht
van belangrijke economische elementen. In de bijlage zijn ook de belangrijkste
werkgelegenheidssectoren per gemeente opgenomen. 'Bijl IV. p.100'
De economische situatie in het
noorden van het land is ongunstig.
De dubbel-dip in de economie is juist
hier moeilijk op te vangen door de
toch al relatief slechtere economische
situatie. De grootste groeisectoren zijn
zorg en zakelijke dienstverlening. De
Industrie en financiële sector gaan het
snelste achteruit. De werkgelegenheid
blijft momenteel gelijk of krimpt.
[Gardenier, Westerhof, van Rijn, 2012]

Economische infrastructuur
De belangrijkste economische aders
zijn de vier autowegen die het gebied
ontsluiten. Onlangs is de snelweg
naar Emmen doorgetrokken naar
Duitsland zodat de distributiesector
kan worden aangetrokken.
Groningen en Assen liggen aan een
belangrijk kanaal voor export, en aan
een belangrijke spoorverbinding. In
het hart van de Veenkoloniën is de
economische infrastructuur al lange
tijd buiten gebruik.

Economie steden
De grote steden kennen veel
overeenkomsten (zoals een sterke
zorgsector), maar ook economische
verschillen. Zo heeft Emmen veel
industrie waaronder zware chemische
industrie. [Gemeente Emmen, 2009]
Groningen kent veel werkgelegenheid
in de detailhandel en onderwijs.
[Schrijer, 2012] Voor Assen is
voornamelijk toerisme en zorg
belangrijk.[Gemeente Assen, 2010]
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Groningen en Assen zijn aangewezen
tot Nationaal stedelijk netwerk in de
nota Ruimte. [VROM, 2004] Deze
regio probeert zich te richten op
(duurzame)energie en sensortechniek.
[Stuurgroep Regio Groningen-Assen,
2004] Energie is een verklaarbare
keuze door de aanwezige aardolie
en aardgas reserves in het noorden
van Nederland, daarnaast is het
ontwikkelen van de veenkoloniën
tot energielandschap al vaker
bediscussieerd. [Stichting Platform
Storm]

Economie buitengebied
Zoals eerder vermeld is landbouw
sterk aanwezig in het gehele gebied,
echter de werkgelegenheid is beperkt.
Voornamelijk de dienstensector is
goed vertegenwoordigd als werkgever.
Tijdens het spreidingsbeleid van de
overheid na de 2e wereldoorlog zijn
veel overheidsdiensten verplaatst
naar het landelijk gebied. [1950.
Welvaart in zwart-wit, 2000] Uit
cijfers blijkt dat het grootste deel
van de buitengebiedbewoners in
de non-profit dienstensector werkt
(overheid, onderwijs, etc..).[Redactie
Economie in het Noorden, 2011]
Een relatief groot deel werkt in de
industrie. In de veenkoloniën bestaat
deze industrie voor een deel uit
landbouwindustrie. Zo heeft AVEBE
vele aardappelzetmeelvestingen in de
Veenkoloniën, die sterk afhankelijk
zijn van het landbouwbeleid.[Strijker,
2003]

-35-

In het kader van het
industriespreidingsbeleid van 1959
is Stadskanaal aangewezen als
sub-groeikern. [Schuyt & Taverne,
2000] Hierdoor is een vestiging van
Philips naar de stad gekomen. Deze
fabriek is lange tijd zeer belangrijk
geweest en heeft grote invloed gehad
op de ontwikkeling, echter in 2006
is de fabriek gesloten waardoor het
hoofdstuk Philips is afgesloten in
de Veenkoloniën. [Buursma A. e.a.
,2009]
De oude strokartonfabrieken zijn
grotendeels verdwenen.
De op de kaart weergegeven
bedrijfstakken zijn niet gebaseerd op
cijfers maar op verschillende bronnen
die aangeven dat een bepaalde tak van
belang is in een regio. Per gemeente
is gekeken in welke drie sectoren de
meeste werkgelegenheid zit en hoeveel
werkloosheid er is. 'Bijl IV.p.100' De
werkloosheid is met 8,2% in 2009
zeer hoog in vergelijking met de rest
van het land. (5,8%)

Grondstoffen
Het gebied kent veel waardevolle
grondstoffen. Aardolie, Aardgas, zout,
drinkwater [Geudens, 2012]. Een
mogelijk gevolg van het delven van
grondstoffen is landschapsschade. Zo
leid gaswinning en zoutwinning tot
bodemdaling[TNO], [Eysink, Fokkink
& Wang, 1998] en leidt waterwinning
tot kwaliteitsverlies grondwater en
verdroging. [Stemerding & Klingers,
1999]

Economische structuur
Woningen.

Kaart 10
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Voorzieningen

Een veel gehoord probleem bij krimp in landelijke gebieden is het gebrek aan
voorzieningen. Voor dit onderzoek zijn alle supermarkten en banken in het gebied in
kaart gebracht met het idee dat deze functies onderdeel zijn van de basisbehoeften.

Afstand tot de supermarkt
8 op de 10 Nederlanders heeft
binnen een straal van 1 kilometer
een supermarkt. [Baydar, Chantal
Melser, & Zuurmond, 2010] Om een
inzichtelijk beeld van de dekking te
krijgen is op de kaart een afstand van
2 kilometer aangenomen. (7 minuten
fietsen)
Op de kaart is het van belang om
te kijken hoe de dekking over de
bewoonde gebieden valt. We zien dat
juist in Bellingswedde de dekking zeer
laag is. Ook in het Drentse deel van
de Veenkolonieën (ten westen van
Stadskanaal) is de dekking zeer laag.
De meeste esdorpen kennen één of
zelfs geen supermarkt.
Tevens valt het op dat de
Veenkoloniën meerdere winkelcentra
kennen, die veelkans elkaar
beconcurreren.

Op de luchtfoto is ook de spreiding
van winkels bekeken. 'afb 5' Hoewel
het aantal weergegeven winkels op
de luchtfoto niet betrouwbaar is,
laat de foto wel zien dat juist in de
veenkoloniën veel winkels verspreid
langs het kanaal liggen. Voornamelijk
de strook Veedam- Stadskanaal- Ter
Apel kent veel verspreide winkels.

Buurtwinkels
Het gebrek aan winkelvoorzieningen
in dunbevolkte gebieden zorgt voor
creatieve oplossingen, dit is duidelijk
te zien bij de supermarkten. Zo
functioneren campingwinkels ook
als buurtwinkel of liggen winkels
in een verbouwde woonkamer
van een simpele woning. Op een
enkele plaats in Bellingswolde is een
zelfbedieningssupermarkt (Hassinck’s
Zelfbediening) [Kruiter, 2012]
ontstaan. Deze buurtwinkels voorzien

alleen in basisbehoeften en zijn op de
kaart lichter weergegeven.
Naast winkels ontstaan in landelijke
gebieden bij woningen en boerderijen
vaak bij-activiteiten, hierbij valt
te denken aan een minicamping,
meubelzaak, theetuin, bank en
zorgboerderij. Deze activiteiten
zijn moeilijk in kaart te brengen.
Onderzoek heeft in dit plangebied
184 van deze activiteiten gevonden.
Dit zijn slechts de bijactiviteiten van
niet-boeren, vermoedelijk zijn het er
nog veel meer. [Markantoni, 2012]

Leegstand
Tenslotte is de winkelleegstand
geanalyseerd. Er zijn grote verschillen
in leegstand per gebied. Voornamelijk
de combinatie leegstand en krimp is
gevaarlijk. In de Veenkoloniën is de
leegstand veel hoger als in de kleine
esdorpen. Vooral in de verschillende
winkelcentra is veel leegstand.'Bijl
IV,p.99'
[Bureau dtnp, 2012]

Afbeelding 5: Spreiding winkels volgens Google Earth. (zoekterm 'shops'0) [Google, 2005]
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Recreatie en toerisme

Toerisme en recreatie vormen een alternatief voor landbouw. In de literatuur
wordt vaak gesproken over de transitie van productielandschap naar een
consumtielandschap.[Rauws, Beeftink, & Hartman, 2009] Echter de mogelijkheden
zijn per regio zeer verschillend. Deze verschillen zijn geanalyseerd.

Toerisme Drenthe
De Hondsrug staat bekent om
het toerisme en op de kaart is
dan ook te zien dat in Drenthe
een grote hoeveelheid campings,
hotels en vakantiehuisjes te vinden
zijn. Daarnaast worden woningen
vaak verkocht als veredelde
vakantiewoningen .Zo is bijvoorbeeld
Parc Sandur bij Emmen voor de
helft vakantiepark en voor de helft
woonwijk.
Wonen in Drenthe wordt zo gezien
als een permanente vakantie. De trend
van wonen op het platteland is wordt
ook wel 'drenthenieren' genoemd
[Hanenburg, 2011].
In de verdieping is de ruimtedruk
door dit soort woningen
en vakantieparken in kaart
gebracht.'Extra I: krt. 6e, p.20' Veelal
is het cluster van vakantiewoningen
groter dan de nabije nederzetting.

Zo zijn er vakantieboerderijen, hotels,
campings en groepsaccommodaties.
In Westerwolde zijn echter
voornamelijk veel campings te
vinden, hoewel hier ook twee grotere
vakantieparken te vinden zijn. Door
dat Westerwolde behoorlijk afgelegen
ligt is dit gebied zeer geschikt voor
rust en natuur. Daarnaast is het
toerisme in deze regio ook veel op
Duitsers gericht.
De Veenkoloniën is weinig te beleven
voor de toerist. Het blijft hier beperkt
tot lichte plattelandstoerisme, zoals
kamperen bij de boer en bed and
breakfast. Op de kaart zijn ook de
landelijke lange afstand fiets en
wandelroutes opgenomen. Deze
lopen door Westerwolde en langs
de Hondsrug en niet door de
Veenkoloniën.

Type toerisme
Natuur en landschap, en de cultuur
die daar verband mee houdt wordt op
de Hondsrug gezien als belangrijke
attractie. De provincie speelt hier
duidelijk op in. Zo is recent het
stroomdalgebied van de Hunze en Aa
uitgeroepen tot Nationaal landschap.
Daarnaast wordt er gewerkt aan het
verkrijgen van de UNESCO status:
Geopark de Hondsrug. [Geopark
de Hondsrug, 2010] In Drenthe zijn
vele verschillende verblijfstypen voor
verschillende soorten toeristen.
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Noord-oost Nederland

-39-

Recreatie en toerisme
Toerisme Drenthe

Kaart 12

Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland

-40-

Recreatie en toerisme
Toerisme Drenthe

Bestaande plannen

De laatste 50 jaar hebben voor het plangebied talloze, economen, commissies,
ecologen en ontwerpers hun ideeën geopperd. De plannen die in 'krt 12' worden
omschreven, zijn recent en nog niet afgeronde (op een enkele uitzondering na)
projecten. De beschrijving van de plannen is in de bijlage 'Bijl III' toegevoegd.

Verschillende plannen
Voor het totale gebied kan worden
gesteld dat er nog geen overkoepelend
plan bestaat. Alle visies zien de
Veenkoloniën, Westerwolde en
de Hondsrug als onverenigbare
regio’s. Hierbij valt het op dat voor
Westerwolde nauwelijks plannen
bestaan.
De kaart 'krt 12' laat zien dat plannen
variëren in omvang en onderwerp.
Daarnaast kent ieder plan andere
deelnemende partijen en werkwijze.
Zo worden concrete plannen
ontwikkeld voor de Blauwe stad en
werkt de EO Weijers prijsvraag'Bijl
III' voor de regio als een
ideeënverzameling.

De plannen op de kaart, zijn de
grootschalige overkoepelende
plannen. Naast deze plannen
bestaan er talloze kleinere
ontwikkelingen. Deze lopen uiteen
van een Windmolenpark in de
Drentse Monden [Stichting Platform
Storm] tot het omvormen van de
strokartonfabriek de Toekomst in een
erfgoedpark. [Simon Benus Vastgoed,
2011]

Bestuurlijk labyrint.
De aanwezigheid van zoveel
ontwikkelingen zorgt voor een
ingewikkelde situatie waarbij
het onduidelijk is welke plannen
overlappen en welke plannen dat niet
doen.[Maarten Hajer, 2006]
In dit onderzoek zijn de plannen
geïnventariseerd en bekeken, ze
worden meegenomen maar vormen
niet het uitgangspunt van het
onderzoek.

De economische ontwikkelingen
focussen zich veelal op stedelijke
netwerken en verbindingsassen.
Assen en Groningen zijn aangewezen
als Nationaal Stedelijk Netwerk in
de Nota Ruimte. De Drentse zuid-as
is een samenwerkingsverband tussen
Hoogeveen, Meppel, Coevorden en
Emmen.
Op de Hondsrug zijn de grootste
plannen cultuurhistorisch en
ecologisch van aard.
De Veenkoloniën zijn zoekende
naar een betere sociaaleconomische
toekomst, waarbij de onderwerpen:
energiewinning en landbouw (water)
een grote rol spelen.
Ruimtelijke Identiteiten in
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Bestaande plannen

Verschillende plannen

Bestaande plannen

Verschillende plannen

Conclusie

De Basisanalyse geeft een algemeen beeld van de problematiek en stand van zaken in
het plangebied. In het gebied zijn onderling veel sociaal-economische verschillen, deze
verschillen komen terug in deel III: Regiovergelijking. 'pag. 76'
Voor het gebied als geheel valt niet
één overkoepelende conclusie te
trekken, daarvoor zijn de regio's te
verschillend. Het resultaat van de
analyse geeft toch enkele inzichten.

Krimp
Hoewel slechts één hoofdstuk aan het
onderwerp demografische krimp is
besteed, is krimp een terugkomend
onderdeel in deze analyse. Niet
alleen de bevolking heeft te maken
met krimp. Krimp strekt zich uit
tot de voorzieningen, welvaart,
werkgelegenheid, leegstand en
investeringsmogelijkheden.
Wat opvalt is dat krimp in
verschillende nederzettingen zich
anders uit.
Krimp heeft bijvoorbeeld een
sterker merkbaar effect in dorpen
met een regiofunctie. Dit uit zich
in leegstandsproblematiek in de
winkelcentra van bijvoorbeeld
Stadskanaal en Veendam.

Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland

Verschillende soorten krimp

Realisme

Een andere conclusie is de verschillen
in demografische ontwikkelingen en
de wel of niet aanwezige omslag naar
een consumptielandschap.

De problemen in het gebied zijn
fors en zwak gefinancierde projecten
zullen niet voor een miraculeuze
omkering van de huidige negatieve
effecten zorgen.

In krimpgebieden waar
desintegrerende krimp optreed
trekken bewoners weg. Het verlies aan
functies en leefbaarheid, schaadt ook
de authenticiteit.
Bij een transformerende krimp (het
immigreren van randstedelingen
naar landelijke gebieden), heeft
het verlies van authenticiteit
een andere rede. Belangen van
buitenstaanders en partijen buiten
de gemeente botsen met de belangen
van authentieke bewoners. Veel
nieuwe ontwikkelingen schaden de
authenticiteit zoals reeds beschreven
in de inleiding 'pag. 11'.

Deze conclusie is gebaseerd op
krimpprognoses, vergrijzing, de nu
al hoge werkeloosheid en leegstand
in het gebied. Hierin is nog niet
onderzocht wat het verlies aan
mobiliteit door stijgende olieprijzen
voor gevolgen zal hebben. Ook de
veranderingen in het landbouwbeleid
en klimaat beloven weinig goeds.
Daarnaast wordt landbouw ten
onrechte als zeer belangrijke
economische motor gezien voor het
gebied. De impact is namelijk klein
doordat in de landbouwsector de
werkgelegenheid zeer laag is.
In dit onderzoek wordt gepleit
voor realisme. Door een gebied
een sterkere identiteit te geven
wordt de ruimtelijke kwaliteit beter
gewaardeerd en wint een gebied aan
populariteit.
Krimp is ook een vorm van
ontwikkeling en ook hierbij kan
gestuurd worden op ruimtelijke
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Conclusie

Verschillende plannen

Deel III
Ruimtelijke analyse

»»
»»
»»
»»
»»

Opbouw ruimtelijke analyse
Ontstaansgeschiedenis samenvatting.
Cultuur, bestuur en regelgeving samenvatting;
Landschappen samenvatting;
Omschrijving typologieën

Samenvatting
In dit deel zijn de uitkomsten van de ruimtelijke analyse
toegelicht. Het analyse werk zelf is in 'Verdieping'
opgenomen.'Extra I-IV'
Alle nederzettingen zijn ontstaan uit een
ontwikkelingsproces. Dit proces is het gevolg van
van landschappelijke elementen en maatschappelijke
processen. Voor het plangebied betekend dit 13
verschillende nederzettingstypologiën met verschillende
ruimtelijke eigenschappen.

Afbeelding: Spoor naar Bad Nieuwe Schans.Panoramio.com: Johan Zuidema

Opbouw ruimtelijke analyse

Voor de ruimtelijke analyse is bewust gekozen voor een typologische benadering. Uit de ruimtelijke analyse bleek dat veel
gebiedseigen ruimtelijke elementen tot uiting kwamen op nederzettings-niveau. Door middel van typologieën is de brug geslagen
tussen regionale geografische kenmerken en maatschappelijke processen.

Het onderstaande schema is
verdeeld in een landschappelijk en
maatschappelijk deel. Hierbij zijn de
maatschappelijke aspecten verdeeld
in: ontstaansperiode, bestuur en
cultuur en regelgeving.

Een combinatie van deze
landschappelijke elementen
en maatschappelijke processen
is gerelateerd aan één of twee
typologieën, deze connectie wordt
vertikaal weergegeven in het
onderstaande schema.

Horizontaal is de ontstaansperiode
leidend. De maatschappij verandert,
technische mogelijkheden en
ruimtedruk nemen met de tijd
toe. Dit resulteert in veranderende
regelgeving en bewoning op steeds
uitdagendere bodems.

p. 52-53

p.48-49
p.50
p.51

p.56-59

Ruimtelijke Identiteiten in
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Extra IV.b

p.61-62

Opbouw ruimtelijke analyse
Verschillende plannen

De landschappelijke en
maatschappelijke processen zijn
weergegeven in schema's. Deze
schema's zijn visuele samenvattingen
van de informatie in 'Verdieping'.
'extra I - III'.

Extra IV.a

Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland

Extra IV.c

Vervolgens worden de ruimtelijke
eigenschappen per typologie
beschreven.

p.61-62

Extra IV.d-e
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De typologieën die terugkomen in
de uitwerking zijn opgenomen in het
verslag, de overige zijn opgenomen
in 'Verdieping' 'extra IV'. Dit is ook
weergegeven in het schema.

p.61-62

p.61-62

Opbouw ruimtelijke analyse
Verschillende plannen

Ontstaansperiode
De periode waarin een nederzetting
tot bloei is gekomen zegt veel van
de huidige verschijningsvorm. In
deze tijdbalk zijn de belangrijkste
gebeurtenissen gekoppeld aan de
verschillende typologieën uit het
schema op de vorige pagina'p.48'.
De gebeurtenissen die vermeld
zijn hebben allemaal directe of
indirecte ruimtelijke consequenties.
Na de woningwet van 1901 begint
de overheid echter zelf het heft in
handen te nemen, nederzettingen
zijn sindsdien voornamelijk uit
mondiale trends ontstaan waardoor
ze geen regionale kenmerken
hebben ontwikkeld. 'hfds. identieit
en planning p.14' Het volledige
geschiedenisverhaal met kaarten is in
de Verdieping opgenomen. 'Extra I'

Drenthe
Ontstaan eerste nederzettingen:
Esdorpen op de Hondsrug en
Westerwolde.
Ontstaan nevendorpen naast het
oorspronkelijke dorp.
Randveenontginning
Boekweitbranden op het veendek.
Landbouw op veen.
Kloosterveen
Grootschalige ontginningen
door kloosters t.b.v. turf voor
baksteenproductie.
Zandrug kolonisatie
Wonen op zandruggen in het veen
rondom Westerwolde.

Groningen
Schuitenschuiversgilde:
Ontstaan turfhandel in de stad
Groningen
Reductie van Stad Groningen
De stad wordt bevrijd van de
Spanjaarden. Drie gevolgen:
Secularisatie kloosterbezit
Kloosterbezit wordt 		
eigendom van de stad.
	Inpoldering Dollard.
De voormalig overstroomde
Dollard wordt ingepolderd.
	Turfhandel.
De vraag naar turf stijgt.
Stimulatie turfwinning door nieuwe
wetten.
Grondwinning door Recht van
Opstrek en Beklemrecht;
Ruimtelijke gevolgen door omslag
naar Protestants geloof en mentaliteit.
[Extra IIa en b]
Ruimtelijke Identiteiten in
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Ontstaansperiode

Verschillende plannen

Groningen

Commerciële veenkolonisatie.
Oprichting Veencompagniën.

‘ De Conditiën vande Verhuyringhe
der Veenen bij Vosshol ende in
Sapmeer’: Verhuurcondities van het
veen.

Drenthe

Ontstaan gasselternijveen
Eerste Drentse veenkolonie.

Vaststelling Semslinie.
Grens tussen Drenthe en Groningen
in het Veen.
Aanleg Stadskanaal.
Stad neemt een nieuwe koers.
Verhuring veenplaatsen maakt plaats
voor kanaalexploitatie.

Aanleg Annerveensche kanaal.
Kolonie opgericht door boeren
Marken van Drenthe: De
Annerveensche Heeren Compagnie.

Opkomst immigranten uit
Duitsland: Randveen en zandrug
kolonisatie rondom Stadskanaal.
Landbouwindustrie
Opkomst strokarton en
aardappelzetmeel industrie.
Eindpunt Stadskanaal
Stadskanaal bereikt ter Apel.

Drentse Monden.
Besluit om Drentse kanalen haaks op
het stadskanaal aan te laten sluiten.

Moderne geschiedenis
Wel nieuwe typologieën maar
geen typologieën die vanuit een
regionaal proces zijn ontstaan.

Woningwet
Einde Veenontginning
Opkomst steenkool en het op raken van
veen
Economische crisis
Werkverschaffing: Ontginning en
bebossing;
Instorten industrieën.
Sociale woningbouw.
Industrialisatie Stadskanaal
Ruilverkaveling
Consumptiemaatschappij
Moderne winkelcentra;
groei industrie en bedrijventerreinen
Nieuwe autowegen / dempen kanalen
Consumtielandschap
Opkomst toerisme. Terugloop landbouw
Industrie en bedrijventerreinen
Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland
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Ontstaansperiode

Verschillende plannen

Bestuur en cultuur.

Maatschappelijke trends hebben veel invloed op de ruimtelijke verschijningsvorm. Groningen en Westerwolde / Drenthe hebben
zich maatschappelijk lange tijd anders ontwikkeld, deze verschillen zijn opgenomen in de typologieomschrijvingen. Deze
maatschappelijke verschillen zijn onderverdeeld in regelgeving, cultuur en geloof. In somige regio's binnen het plangebied zijn
invloeden van zowel Groningen als Drenthe te vinden. De boerderijanalyse geeft hier een duidelijk beeld van.'e analyse achter dit
schema is in 'de Verdieping' te vinden. 'Extra II.b'

Westerwolde & Drenthe

Bestuur

Groningen

Stad en Ommelanden

Boeren marken

Groningen overheerste na 1596 het gebied dat nu bekend staat als provincie
Groningen.

Bestuur door Boeren marken. Een mark
bestuurt een dorp met nevendorpen.

•
•
•
•

Stad controleert het achterland;
Bestuur gericht op handel en ondernemerschap;
Planmatige aanpak van ruimtelijke ontwikkeling;
Ontstaan regelgeving: 'pag 51'

•
•
•
•

Werkgever bouwt woningen voor werknemers.
Woningen: Keuterboerderijen.
Landarbeider krijgen klein kavel voor verbouwen van groente en vee.
Boerderijen gelegen op zandgronden aan wegen haaks op de hoofdweg.

Friese cultuur

Drentse cultuur

Groningen was voor de secularisatie een deel van Friesland. De Friese cultuur is
ruimtelijk terug te vinden in de traditie van de veenontginning.

Drentse cultuur is sterk gericht op het
landschap en gemeenschappelijkheid.
Dit komt tot uiting in de marken en
vorm van de dorpen. Drentse gebieden
zijn vaak door Groningen beïnvloed.
Deze cultuur komt sterk tot uiting in de
esdorpen typologie, en is onmogelijk als
eenvoudige opsomming te behandelen.
• Boerderijen in Hallen type 		
'Bijl.II.c'

Traditie veenontginning:
• Een hoofdkanaal met wijken (zijkanalen).
• Boerderijen aan weerszijde van de wijken.
• Rond boerderijen siertuin.
• Jaagpad aan een zijde van het kanaal
• Straat aan de andere zijde;
• Boerderijen in Oldamster type 'Bijl.II.c

Ruimtelijke Identiteiten in
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Bestuur en cultuur.
Groningen

Cultuur

Cultuur

Religie

Piëtisme is een protestantse geloofstroming. Deze strenge stroming concentreerde zich
meer op het in praktijk brengen van het christelijke leven.

Bestuur

Piëtisme

• Apart bestuur per dorp
• Bestuur minder gericht op 		
ondernemerschap en uitbreiding
maar meer op behoud en interne
dorpsverhoudingen;
• Bezit grond in percentages 		
niet in grenzen (bijvoorbeeld 		
16% bezit van het totaal)
• Bestuur gericht op 		
verhouding boeren onderling, 		
minder op buitenwereld.
• Geen specifieke ruimtelijke 		
regels.

Regelgeving Groningen

De regelgeving omtrent veenafgraving rondom de stad Groningen heeft grote invloed gehad op de verschijningsvorm
van verschillende nederzettingen op het veen. Deze regels zijn twee keer veranderd, in 1596 en in 1765 (zie tevens de
ontstaansperiode. 'hdfs ontstaansperiode, p. 48' ). Daarnaast werden voor nieuwe veenkoloniën in 1596 extra regels opgesteld
t.o.v. de bestaande nederzettingen in Groningen. Ruimtelijke gevolgen van deze regels worden hier toegelicht, en zijn
uitgewerkt voor de verschillende typologieën.

Ruimtelijke Identiteiten in
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Regelgeving Groningen
Groningen

Landschapsanalyse

In deze tabel worden de eigenschappen van de verschillende landschapstypen in het plangebied beschreven. De drie typen:
Weide-, ontginnings- en zeekleilandschap hebben veel verschillende eigenschappen. Dit zijn verschillen in bodem, uiterlijk,
waterhuishouding en landbouw. In 'de Verdieping' wordt ieder landschapstype uitgebreid toegelicht. ‘Extra III’

Zeeklei

akkerbouw. Natte grond vee en droge
grond akkers. Essenlandschap

landbouw en industrie. Ontstaan op
voormalige veengrond.

Sterk graangeoriënteerde landbouw
Later opkomst strokarton-industrie.
Welvarend landbouwgebied.

Afwisselend droog-nat landschap:
Heiden, bossen, duinen, beekdalen en
veenmoerassen

Kunstmatig uitgestrekt landschap:
Regelmatig landschap, weinig / geen
natuur.

Kunstmatig uitgestrekt landschap:
Minder regelmatig als het
ontginningslandschap. Kenmerkende
graanvelden. weinig / geen vrije natuur.

Beken. Afwisselend natte en
droge bodems. Problematische
waterhuishouding.

Kanalen. Sterk
gecontroleerde waterstand. Prima
waterhuishouding

Kanalen. Sterk gecontroleerde
waterstand. doorspoeling zilte bodem.
Prima waterhuishouding.

De boer kan zelf zijn akker
klimaatbestendig maken. (Voorzien
van extra waterberging bij
toekomstige vernatting)

Zeer grote hoeveelheid
waterberging noodzakelijk (tot 13%
van de totale cultuurgrond!)

Water

Algemeen

Zand

Inklinken veenpakket onder
kleibodem zorgt voor optrekkend
water. Mogelijk beperkte maatregelen
aan rand klei noodzakelijk.

Door kwaliteit bodemgewassen
bestendig
Ruimtelijke Identiteiten in
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Landschapsanalyse
Weidelandschap

Klimaatbestendigheid

Zand en soms veen.

Waterhuishouding

Zeekleilandschap

Uiterlijk

Ontginningslandschap

Historisch
Bodemsoort bodemgebruik

Weidelandschap

Landbouwproducten
Schaal
landbouw
Vruchtbaarheid
bodem
Landbouw
alternatieven

Ontginningslandschap

Zeekleilandschap

Melk en Mais

Fabrieksaardappel

Graan

Grootschalig

Grootschalig

Relatief kleinschalig

Slecht

Goed

Slecht,
Door slechte waterhuishouding en
bodemvoedzaamheid en verzuring.

Matig maar..
Alternatieven onderzocht en niet
luceratief.'Bijl II' verzuring bodem.

Slecht,
Weinig alternatieven door zilte zware
zeeklei.

Natuurtoerisme
als alternatief gebruik cultuurgrond.

Landbouwindustrie
als afhankelijke industrie.

Geen alternatief / afhankelijkheid.
Licht toerisme

€
Gevolgen wijziging
Eu-subsidie

~
Slecht

Relatief weinig kwetsbaar
+ Toerisme
+ / - rel. kleinschalig.
+ / - Melkvee / Mais.
- alternatieven.
- slechte vruchtbaarheid.
-slechte waterhuishouding

Ruimtelijke Identiteiten in
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€

€

Zeer kwetsbaar

Zeer kwetsbaar

- Landbouwindustrie
- Grootschaligheid.
- fabrieksaardappel
+ alternatieven.
- slechte vruchtbaarheid.

- Geen alternatief
- Grootschaligheid.
- Graan.
- alternatieven.
+ vruchtbaarheid Bodem
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Landschapsanalyse
Weidelandschap

Landbouw

Verwante
functies

Weidelandschap
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Landschapsanalyse
Weidelandschap

Nederzettings-typologieën

Esdorpen

De eerste nederzettingen zijn altijd ontstaan in nabijheid van natuurlijke
waterbronnen. In dit plangebied is dat op de zandgronden. Op de Hondsrug en
Westerwolde zijn de welbekende esdorpen ontstaan.

Ontstaan
Op de Hondsrug ontstond de eerste
permanente vestiging al in ca. 3400
v. Chr.. [de Vries G., & Waterbolk H.T.
,2005], toch is de uiteindelijke vorm
van het esdorp ontstaan over een veel
langere periode. De Esdorpen kennen
een laagdynamische ontwikkeling.
Esdorpen zijn veelal ontstaan uit
een hoofdweg. Deze hoofdweg liep
parallel aan een beek of stroom. [de
Boer, 1988] De boerderijen liggen op
hoger gelegen grond [van Bokhoven,
1983]. Een logische verklaring is
dat de lage grond te nat was om
te bebouwen, zeker wanneer men
bedenkt dat het veen in deze tijd
nog steeds optrok. Ook blijkt uit de
hoogtekaart 'Extra III. krt.9e, p.34'
dat veel dorpen zijn gelegen aan de
ingesleten droogdalen 'Extra III'. Er is
een behoorlijke kans dat in deze dalen
ook water heeft gestaan.

Vanuit de hoofdweg zijn er in
de omgeving bossen gekapt om
landbouwgrond in cultuur te
brengen. Zo zijn essen ontstaan Essen
zijn gezamenlijke akkers omringt door
houtwallen.[Alterra, e.a., 2005]

Uit waarnemingen blijkt dat nieuwe
boerderijen gebouwd zijn rondom
de nieuwe essen in nabijheid van
de hoofdweg. Vanuit de hoofdweg
ontstaat zo een nieuwe weg naar de
essen toe.
Op het kruispunt werd vaak een
driehoekig stuk grasveld ingesloten
door boerderijen en eiken, de brink.
Deze brinken lagen aan de rand van
het dorp. [Alterra, e.a., 2005]
De natte beekdalen zijn gebruikt als
weidegronden voor vee, zoals koeien
en schapen. Zand is een zeer arme
bodemsoort met weinig mineralen
en daarnaast zakt het water hier snel
weg. Vee was vooral noodzakelijk
voor bemesting. Men liet s'nachts
het vee in eerste instantie op de brink
en later in potstallen bij elkaar staan.
Verzamelde mest werd gebruikt voor
de arme landbouwgronden. [Buursma
A. e.a. ,2009] De plaggen hebben
geresulteerd in een licht opbollen van
de essen, en later ook in verzuring van
de grond.[Alterra, e.a., 2005]
-----Volgende pagina---->

Landschap: Zand
Periode: 1100
Bestuur: Marken Drenthe
Type: Esdorp

Ruimtelijke eigenschappen:
• Ontstaan uit een hoofdweg langs een
beek;
• Essen;
• Aftakkingen vanuit de hoofdweg, vaak
rondom de essen.
• Aftakkingen naar de woeste gronden. Vaak
doodlopend;
• Directe relatie met een beek.
• Brink: driehoekige weidegrond binnen het
dorp op kruispunt van wegen;
• Willekeurig geplaatste boerderijeen in de
dorpskern, zonder verkaveling;
• Bebouwing tussen hoofdweg en kerk;
• Nieuwe dorpskernen ontstaan als
bouwgrond niet voldoende is;
• Dorpskernen groeien aan elkaar;
• Spinnenweb en hiërarchie-loze
infrastructuur.

Huidige ontwikkelingen
•
•
•
•
•

In cultuur brengen woeste gronden;
Vakantieparken, bungalowparken;
Nieuwbouw op o.a. essen;
Duinvorming Essen;
Bebossing;

Boerderijtypen:
• Hallenhuis: (Alle typen)

Ruimtelijke Identiteiten in
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Esdorpen

Oerbos

Eerste bewoning
Brink

Es

Hoofdweg

Beekdal
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Esdorpen

Weidelandschap

Kerkdorpen
In de loop van de middeleeuwen
kregen de meeste Drentse dorpen
een kerk. Vaak wordt dan het gebied
tussen de kerk en de hoofdweg
langzaam volgebouwd. De brink
waaraan de kerk lag wordt ookwel de
kerkbrink genoemd. [de Boer, 1988]
Boerderijen in esdorpen zijn
willekeurig geplaatst en niet
uitsluitend haaks of parallel aan de
straat. De straten zijn wellicht pas na
de komst van boerderijen aangelegd.
Dit suggereert tevens dat boerdeijen
gebouwd zijn op gezamenlijke grond
en geen eigen kavel bezaten. De
boerderijen hadden dus ook geen
privé buitenruimte en alles was
publiek.
De weidegrond voor het vee was
door de groei van het dorp niet
altijd voldoende. De boeren hebben
geleerd om gebruik te maken van de
moerassige bodem rond het dorp. Zo
werden er veel bijen gehouden. Ook
werd er incidenteel veen uit de grond
gehaald voor verbranding. Later
werd er ook vee geweid op de hoger
gelegen delen van de woeste gronden.
Door de onbetrouwbaarheid van het
moeras zijn er speciale veendijken
of veenpaden vanuit het dorp
aangelegd. [Buursma A. e.a. ,2009]
Enkele toponiemen zijn Koeweg en
Ossendijk.

Ruimtelijke Identiteiten in
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De wegen ontstonden zo vanuit de
kern van de dorpen om de directe
omgeving te bereiken. Sommige
wegen sluiten aan op andere
dorpen, en andere lopen dood in
het landschap. Zo ontstaat een
spinnenweb structuur.
Naast de oorspronkelijke dorpen zijn
ook nieuwe nevendorpen gesticht,
die vanuit een nieuwe locatie weer
nieuwe bouwgrond tot beschikking
hadden. Het is zelfs vermoedelijk dat
de meeste oude dorpen ook meerdere
keren zijn verplaatst om deze rede.
De nevendorpen zijn vaak ook aan de
oorspronkelijke dorpen vastgegroeid.
[Alterra, e.a., 2005]

Huidige ontwikkelingen
Van de oorspronkelijke ruimtelijke
structuur van esdorpen is vaak
veel bewaard gebleven. Wel is er
rondom het dorp veel bijgebouwd.
Zo zijn er essen verdwenen
voor nieuwbouwwijken en
bungalowparken die groter zijn dan
het dorp zelf. 'Extra I: krt.6e p.20'
Ook is het voorzieningen aanbod
veranderd door de komst van
sportvelden, maneges etc..
Het landschap is grotendeels in
cultuur gebracht en het veen is
verdwenen, hoewel juist nu veel
akkers weer omgezet worden in
natuurgebied. Door overbemesting
zijn akkers in duinen veranderd, deze
worden beschermd. Esdorpen zijn
geliefd door de pittoreske uitstraling.
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Esdorpen

Nieuwe Es

Ontwikkeling tot Kerkdorp
Kerkbrink
Landbouw op
woeste gronden

Nieuwbouw

Ontwikkeling tot Woondorp
Alle woeste gronden
zijn verdwenen
Ontstaan duinen

Vakantieparken
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Esdorpen

Weidelandschap

Essenzwerm

Deze typologie kent veel
overeenkomsten met de esdorpen in
het vorige hoofdstuk.
Echter door de grote
gronddruk (weinig beschikbare
landbouwgronden) zijn deze
gehuchten altijd klein gebleven. Dit
type is voornamelijk in Westerwolde
ontstaan. Westerwolde maakte al
snel deel uit van de stad Groningen.
[Buursma A. e.a. ,2009] Dit is
voornamelijk terug te zien in de
boerderijtypen in het gebied. 'Extra
II.c'

Tenslotte liggen de dorpen in
nabijheid van het veen. Het netwerk
van veenpaden, en het aantal zandrug
kolonisaties is dan ook groter. De
fijnmazigheid van het landschap geeft
de illusie dat het gebied bosrijker
is, ondanks dat hier minder grote
bosgebieden zijn. Essenzwermen
hebben geen dorpskern.
Enkele voorbeelden van
essenzwermen zijn: Smeerling en Ter
Maarsch.

Landschap: Zand
Periode: 1100
Bestuur: Marken Westerwolde
Type: Essenzwerm
Westerwolde kent veel gemeenschappelijke
kenmerken met Drenthe. Hier zijn de
afwijkingen besproken.

Eigenschappen
• Door optrekkend veen minder bouwland,
meer gebruik woestegronden.
• Andere zandlandschappelijke
eigenschappen dan Drenthe: Beken zijn
kleine veenstromen, rivierduinen en 		
heidelandschap;
• Kleinere dorpen, vaak niet meer
dan verspreidde boerderijen (ookwel
Essenzwermen genoemd);

Boerderijtypen:
• Friese schuur;
• Hallenhuis: Boerderij met zijbaander
• Westerwoldse boerderij

Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland
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Essenzwerm

Weidelandschap

•

Randveen Drenthe

Het landschap rondom beekdalen heeft nooit de kans gekregen om zich tot veen te
ontwikkelen, het water werd namelijk meteen afgevoerd. De zandgronden langs
beken zijn natte zandgronden (graslanden). Op deze natte gronden kon slechts vee
worden gehouden terwijl voornamelijk akkerbouw werd bedreven op het veendek.
Randveenontginingsdorpen bestaan
sinds 1300 n.Chr.. en het veen werd
ontgonnen voor het verbouwen
van voedsel. Deze ontginning was
zeer beperkt en onvergelijkbaar
met de grootschalige commerciële
ontginningen. Slechts de kloosters
handelde al vroeg in turf. [de Vries,
G.E; Waterbolk, H,T, 2005]
Dit ontginnen vondt plaats door het
boekweitbranden. Door de bovenlaag
van het veen weg te branden,
ontstond een vruchtbare bodem. Deze
bodem werd ingezaaid met onder
andere boekweit.
Bouwgrond in de weidelandschappen
was schaars en vaak ook voedselarm,
Boekweit bood redelijke oogsten
wanneer deze niet mislukten. Door
het jaarlijks herhalen van dit proces
daalde het veendek langzaam.
[Buursma A. e.a., 2009]

Momenteel is er visueel weinig van de
grens tussen veen en zand te merken.
Het veen is afgegraven en de bodem is
ook hier zand.
De nederzettingen zijn in Drenthe
en Westerwolde niet echt uitgegroeid
tot grote dorpen. Het gaat hier
meestal om een lange kronkelige of
rechte straat met boerderijen die vrij
willekeurig zijn geplaatst.
Deze straten verspringen doordat
boerderijen op zandruggen werden
gebouwd. [Redactie oud schoonebeek,
2011] De Nederzettingen in Drenthe
zijn meestal met een kleine weg
verbonden met het esdorp waaruit de
nederzetting ontstond.
Randveenontginningen zijn
veelal qua structuur onveranderd
gebleven. Slechts Gasselternijveen
is half uitgegroeid tot commerciële
kolonie en heeft kenmerken van
zowel randveen als een enkel-kanaals
kolonie. 'Hfds. Hybride Nederzetting,
p.70'

Zand en Veen;
Drenthe, Westerwolde;
Bestaan rond ca. 1300;
Wegdorp;

Ruimtelijke eigenschappen:
• Kronkelend wegdorp;
• Loopt op enige afstand paralel met een
beekdal;
• Bomen langs de hoofdweg;
• Gevarieerde kavelbreedte;
• Diepe kavels aan veenzijde.
• Weidegrond enerzijds, akkers anderzijds;
• Willekeurige plaatsing boerderijeen;
• Geen centrumvorming;
• Structuur doet vermoeden dat de wegen
later dan de boerderijen zijn aangelegd;
• Eenvoudige structuur;

Huidige ontwikkelingen:
•
•
•
•

Zeer laagdynamisch;
Rijen met woonhuizen;
Particuliere ontwikkeling;
Boerderijmodernisering;

Boerderijtypen:
•
•
•
•

Ruimtelijke Identiteiten in
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Hallenhuis (alle types)
Krimpenboerderijen;
Veenkoloniale boerderij;
Westerwoldse boerderij (Westerwolde)

Randveen Drenthe
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Randveen Drenthe

Weidelandschap

Zandrug-kolonisatie

Op enkele plaatsen zijn mensen midden tussen het veen gaan wonen, zonder daar
eerst een kanaal voor te graven. Deze kolonies werden gevestigd op zandruggen of een
net ontgonnen stuk veen. Ze ontwaterde hun akkers via veenstromen in het gebied,
doormiddel van sloten en dijkjes.
Meestal werd een zandrug als
woonplaats gekozen.
De dorpen zijn in verschillende
periodes ontstaan. De eerste al in de
vroege middeleeuwen als expansie
van de bewoning in Westerwolde, ca.
1100. [Buursma A. e.a. ,2009]
In 1800 kwamen overwegend Duitse
kolonisten over der grens om een
eigen nederzetting te stichten, Zij
namen hun eigen katholieke geloof
mee.'Extra.I'[Buursma A. e.a. ,2009]
Deze nederzettingen zijn vaak niet
meer dan kleine gehuchten. Ook
zijn ze ontstaan vanuit particulier
initiatief en niet vanuit grootschalige
commerciële plannen. Vandaar
dat ze vaak veel overeenkomsten
vertonen met de Drentse
randveenontginningen.

Het bijzondere aan deze
nederzettingen is dat pioniers vaak
diep in het veen een dorpje stichtten,
waardoor vóór de veenontginning
deze nederzettingen zeer geïsoleerd
waren.
Het veen was nog steeds een
natuurlijke barrière, waardoor alleen
op een blootgelegd stuk grond
gebouwd kon worden. Zo is de
nederzettingsvorm wisselend: van een
korte weg door het veen waar een
aantal boerderijen aan liggen (o.a.
Tangen, Veenhuizen en Vledderveen),
tot een hele kleine concentratie van
boerderijen dicht op elkaar. (o.a.
Harpel, Zandberg, 1e Oomsberg).
Soms is de nederzetting met een plan
langs een rechte straat ontstaan en
soms langs een kronkelend zandpad.
Juist de onvoorspelbare structuur en
de unieke ruimtelijke situaties zijn
kenmerk van deze nederzettingen.

Veen;
Westerwolde;
Ontstaan: ca. 1100 of 1800;
Wegdorp / kerndorp;

Ruimtelijke eigenschappen
Ontstaan midden in het veen op een
zandheuvel of ontgonnen “nieuwland”
• Een indirecte (kunstmatige) link met een
natuurlijke waterloop (een sloot e.d.)
• Kleine dorpen, verspreidde boerderijen.
• Afwisselende kaveldiepte;
• Varierende kavelbreedte;
• Varierende erfgrootte;
• Boerderijen op onregelmatige afstand van
de weg;
• Aan twee zijden veenontginning;
• Variatie, weggehucht en kerngehucht;

Na 1800
• Eenvoudige katholieke kerk.

Huidige ontwikkelingen
Laag dynamische gehuchten.
Vaak niet meer dan enkele boerderijen

Boerderijtypen
• Friese schuur;
• Hallenhuis;
• Westerwoldse boerderij

Afb 6: 1e Oomsberg. Een gehucht op een kleine zandheuvel. Boerderijen verbonden
met een zeer smalle informele en doodlopende weg. [Google Earth]
Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland
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Zandrug-kolonisatie
Weidelandschap

Nieuwe veenkolonie

Bij de bouw van het Stadskanaal besloot de stad om zich als kanaalexploitant op te
stellen en niet meer als veenexploitant. Zo werd een zeer smalle strook land opgekocht
waaraan een hoofdkanaal werd gegraven. Smalle stroken grond langs het kanaal
werden verkocht als standplaatsen.
De standplaatsen hadden een
standaard diepte van 60 meter, de
breedte van de kavels was variabel.
[Buursma A. e.a. ,2009] Dit verklaart
de vele smalle kavels aan het kanaal,
grond kost immers geld en voor een
woning waren de kavels behoorlijk
diep. Hierdoor is waarschijnlijk ook
de gehele kanaalwand dichtgebouwd.
(geen akkers aan het kanaal) Door de
grote hoeveelheid privé kavels is het
oppervlak aan openbare ruimte zeer
gering aan het kanaal.

In literatuur wordt soms beweerd
dat het stadskanaal een dubbel
kanalenstelsel kent, dit is gedeeltelijk
waar. Het boerendiep is een wijk die
niet haaks maar parallel is gegraven
aan het Stadskanaal, en is daarom
te beschouwen als een zijkanaal. De
voordelen van een dubbelkanaal zijn
ook hier terug te vinden, maar er is
duidelijk een verschil met bebouwing
aan het hoofd en het zijkanaal. Aan
de zijkanalen staan nagenoeg alleen
boerderijen. In dit kanalenstelsel
is een duidelijke hiërarchie te
herkennen.
Ook heeft het hoofdkanaal op
sommige plaatsen een stenige
rechte kade gekregen waardoor het
kanaal niet alleen een stedelijke
uitstraling krijgt, maar ook een breder
straatprofiel.

Veen;
Groningen;
1700;
enkel kanaal;

Ruimtelijke eigenschappen:
• Rechte wegdorpen met 1 hoofdkanaal.
Later zijn er zijkanalen aangegraven; 		
(monden)
• Boerderijen zowel aan hoofdkanaal als aan
zijkanaal, maar niet volgens een 		
vast patroon 2 aan 2.
• Relatief ondiepe kavels door standplaatsen,
(ca 60m)
• Bredere straten dan in de oude kolonies;
• Bewoning aan het hoofdkanaal;
• Diepere ligging van boerderijen dan in de
oude Veenkoloniën;
• Verkaveling veen regelmatig (80 m) maar
verkaveling bewoning onregelmatig;
• Smalle variërende woonkavels (ca. 10
meter breed)
• Minder vergezichten, door dichte
bebouwing;
• Een beperkt aantal authentieke bruggen
over het kanaal en de wijken;

Boerderijtypen:
• Veenkoloniale boerderij;
• Krimpenboerderij;

Huidige ontwikkelingen

Afbeelding 7: Model stadskanaal: Oranje stadsplaatsen: smalle kavels en gesloten
kanaalwand.
Ruimtelijke Identiteiten in
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Demping kanalen;
Particuliere nieuwbouw;
Transformatie boeren bedrijf;
Verharding kanaalkade;

Nieuwe veenkolonie
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Nieuwe veenkolonie
Weidelandschap

Drentse veenkolonie
De kanalen in Drenthe kennen veel overeenkomsten met het Groningse model.
Desondanks zijn er grote verschillen en is de Drentse cultuur hier terug te zien.

Drents dubbel en enkel
kanaal
Het meest in het oog springende
verschil is de aanwezigheid van de
Krimpenboerderij.[Somer, 1968]
Topografische waarnemingen laten
echter ook een trend zien waarbij
boerderijen niet direct aan de kanalen
liggen, maar ca. 15 tot 20 meter van
de kant af. (t.o.v. 2-7 meter in de
oude dubbel kolonie). Hiervoor is
geen historische verklaring gevonden.
Een ander patroon is de woningbouw
op het boerenerf. In de oude
veenkolonieën zien we kleine
woningen op het erf van de boer, dit
zien we in de Drentse koloniën veel
minder. Een verklaring hiervoor zou
kunnen zijn dat de veenkolonieën in
drenthe pas in ca. 1850 zijn ontstaan
waardoor slechts een paar generaties
aan boeren op het bedrijf hebben
gezeten. Bij de enkelkanaals variant
ligt de bewoning aan beide zijden van
het kanaal, veelal met een kavel diepte
van 90 meter.

Wanneer meerdere generaties van een
erf gebruik maken werden er wel eens
woningen voor de ouders of kinderen
gebouwd.
Drenthe werd lange tijd nog bestuurd
door de verschillende marken. Dit
is de rede dat iedere mark een eigen
voorstelplan heeft ingediend voor
het aanleggen van een kanaal. Zo
ontstonden er onderlinge verschillen
tussen Drentse kanalen, zoals de
keuze voor een enkel of dubbel
kanaal , kleine maatafwijkingen en
of de participanten uit de marken
zelf kwamen of daarbuiten.[Gerding,
1970]
Bij de Drentse dubbel-koloniën is de
ruimte tussen de kanalen veel groter
als in de oude koloniën (180 m).
Hier tussen zijn soms kleine buurtjes
of akkers ontstaan. De kaveldiepte
van woningen aan het kanaal is ook
hier regelmatig 90 meter, dit zou de
180 meter kunnen verklaren (2x90)
Door de ruimte tussen de kanalen
hebben de bewoners hier zowel
openbare als forse privé ruimte.
Daarnaast is er binnen de kanalen
veel ontwikkelingspotentie. De open
ruimtes tussen de kanalen geven het
geheel een 'on-af' karakter.

Veen;
Groningen;
1800;

Enkel / dubbel kanaal
Ruimtelijke eigenschappen:
• Zowel enkel- als dubbelkanalen variant;
• Boerderijen twee aan twee langs de wijken
zoals in de Groningse koloniën;
• Varierende erfdiepten, soms volgens een
vaste maat. (bv. 60m Valthermond, 70m,
2e Exloërmond)
• Bredere straten dan in de oude kolonies;
• ca. 180 meter tussen de kanalen in.
• Bewoning tussen dubbelkanaal
• Verkaveling veen regelmatig (80 m);
• Groot boerderijerf.

Huidige ontwikkelingen
•
•
•
•

Demping kanalen (bijna overal);
Particuliere nieuwbouw;
Grootte moderne boeren bedrijven;
Extra straat en woningbouw tussen de
kanalen in;
• Enkele blokvormige nieuwbouwwijken;
• Enkele boomkwekerijen.

Boerderijtypen:
• Krimpenboerderij;
• Villaboerderijen;

Afb 8: Valthermond: Boerderijen ver van het kanaal. Doorlopende weg is een
zeldzaamheid maar komt vaker voor bij Drentse koloniën. [Googlemaps]
Ruimtelijke Identiteiten in
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Drentse veenkolonie

Drents dubbel en enkel kanaal

Hybride Nederzetting

Uit de analyse blijken een aantal nederzettingen op de grens van twee ontwikkelingen
te liggen. Hier zijn hybride type's onstaan: een nederzetting samengesteld uit twee
typen. De drie nederzettingen waar dit het sterkste terug komt zijn hier beschreven.

Oude pekela
Bij de Oude Pekela is de beek,
waarbij boerderijen op enige afstand
van het water werden gebouwd,
vervangen door een kanaal waaraan
direct boerderijen liggen. (afbeelding
x) Verder naar het noorden wordt
deze overgang waarneembaar door
grote onbebouwde gebieden langs
Afb 9: Oude Pekela
het kanaal en boerderijen die op
behoorlijke afstand van het water
liggen. Bij Nieuw Pekela is de
Groningse randveen-typologie over
gegaan in een oude enkel kanaal
typologie.

Oude Pekela
• Groningse Randveenontginning
• Oude enkelkanaal kolonie.

Ter Apel
Rondom het klooster Ter Apel
zijn nog steeds de restanten van
het vroegere esdorp te herkennen.
Op enige afstand van dit dorp is
de uitloper van het stadskanaal
geëindigd. Door de tijd heen is
het kanaal langzaam aan het esdorp
vastgegroeid door blokverkaveling.

Gasselternijveen

Ter Apel
• Westerwolds Esdorp;
• Nieuwe Groningse veenkolonie

Afb 10: Ter Apel

Gasselternijveen was het dorp waar de
eerste poging tot Drentse commerciële
veenontginning werd gedaan. Net
als het Annerveensche kanaal volgt
deze kolonie de Groningse regels
omtrent kanalisering. Het kanaal
is gegraven aan de weg van de
randveenontginning.

Gasselternijveen
• Drentse Randveenontginning;
• Groningse veenkolonie.

Afb 11: Gasselternijveen
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Hybride
Hybride Nederzetting
Nederzetting
Oude pekela
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Hybride Nederzetting
Oude pekela

Hybride Nederzetting
Oude pekela

Conclusie

Het ontwikkelen van verschillende typologieën is een belangrijke stap om de
geanalyseerde ruimtelijke kwaliteiten bruikbaar te maken voor een mogelijke
toekomstvisie. Door middel van typologieën is het mogelijk om gedetailleerde
informatie op een groot schaalniveau te verwerken. De volgende elementen vallen op.

Processen

Regels en trends.

Procesmatig sturen

Uit het onderzoek blijkt duidelijk
dat nederzettingstructuren ontstaan
uit een proces en niet uit slechts een
statisch ontwerp. Zo zijn esdorpen
onstaan uit een laagdynamisch en
langdurig proces en veenkoloniën uit
een snel maar krachtig proces.

Waar de oude veenkoloniale structuur
is ontstaan uit een proces van harde
regels en plannen, ontstond de
esdorpen-structuur uit culturele
trends. Het verschil is dat een
trend structuren genereert die veel
uitzonderingen kent, terwijl regels
geen uitzonderingen toelaten.
Dit zijn dus twee verschillende
ontwikkelingsprocessen.

Doordat ruimtelijke structuren
uit een niet planmatig proces, veel
flexibeler is als een statische plan,
hebben deze structuren zich met de
tijd meer mee doorontwikkeld. Dat
een ruimtelijke structuur nieuwe
ontwikkelingen kan absorberen is dus
belangrijk voor het ontwikkelen van
een identiteit. De niet planmatige
elementen lenen zich dan ook beter
voor nieuwe veranderingen.

Een voorbeeld van een ruimtelijk
proces is de Dollardpolder.'extra IV.a'
• 1300: Na de inpoldering werden
voormalige randveenontginningsnederzettingen langs de Dollard
verplaatst.
• 1596: Door de geloofsovertuiging:
werd de arbeider gehuisvest op het
land van de baas.
• 1800: Door grote welvaart worden
de verschillen tussen arm en rijk in
deze gebieden steeds groter.
De ruimtelijke structuur heeft
gereageert op al de bovenstaande
veranderingen, dit resulteert in
kenmerken van de huidige structuur:
• 1300: Restanten van voormalige
randveenbewoning;
• 1596: Kleine arbeiderswoningen;
• 1800: Zeer grote villa’s langs de
hoofdweg;
Verschillende soorten processen leiden
tot verschillende nederzettingstypen.

In het plangebied vinden we
nederzettingen tussen deze twee
extremen in. In sommige organische
ontstane gebieden zijn later regels
/ plannen geïntroduceerd zoals bij
Groningse randveenkoloniën. In
andere planmatige gebieden wordt
juist de inrichting vrij gelaten aan de
particulier zoals bij het Stadskanaal.
Voornamelijk gebieden die ontstaan
zijn vanuit statische regels hebben
moeite met het absorberen van
nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe
woonwijken zijn niet inpasbaar in de
oorspronkelijke kanaalstructuur en
worden daarom maar als een blok aan
het kanaal vastgeplakt.
Doordat alles aan strakke regels
voldoet, zijn alle afwijkingen in
principe gebiedsvreemd.

Ieder van de bovenstaande
gebeurtenissen geeft een verdiepende
laag aan een nederzettingstype.
Nieuwe ontwikkelingen hebben de
ruimtelijke structuur en identiteit van
de Dollardpolders versterkt.
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Deel IV
Regiovergelijking

»»
»»
»»
»»

Opbouw regio's vergelijking;
Samenvatting ruimtelijke structuur;
Samenvatting sociale-economsische trends;
Conclusies

Samenvatting
In dit deel zijn verschillende regio's gedefinieërd en
onderzocht. Voor iedere regio is gekeken naar verschillen
in sociaal-economische aspecten en ruimtelijke structuur,
met tot doel dat in het volgende deel een voorstel voor
toekomstige ontwikkelingsprocessen gemaakt kan
worden.
Hier worden de verschillen tussen vijf regio's behandeld.
Hieruit blijkt dat er een aantal regio's zijn ontstaan
uit één cultuursinvloed, deze zijn verbonden met
'tussengebieden'. Gebieden die door invloeden van
aanliggende regio's een eigen entiteit hebben gevormd.

Afbeelding: Onstwedde, Glethe. Panoramio.com, Dennis Wubs

Doorsnede Regio's
Gebiedsindeling
Veenkolonieen

De Monden
Stadskanaal
Veendam/pekela
Compagnieën

Hondsrug

Hondsrug
Hunzeda

Westerwolde

Westerwolde
Bellingswedde

Kaart 13

basis:
Topografische
kaart 2010,

5km

1:25.000
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Opbouw Regio vergelijking

Voor dit onderzoek is het plangebied verdeeld in een acht-tal regio's. Deze regio's
zijn gebaseerd op gezamenlijke ontwikkelingskenmerken, en bedoeld om onderlinge
verschillen tussen gebieden te analyseren. Bij dit deel van de analyse is gebruik
gemaakt van de conclusies uit de Basisanalyse en de ruimtelijke analyse.
Iedere losse regio is uitgebreid
onderzocht. In de verdieping, kunnen
deze analyses worden nalezen.'Extra
V' De inhoud van dit deel is gericht
op de uitkomsten van de analyse die
gebruikt worden in de uitwerking.
Om de ontwikkelde methodiek voor
regionale planvorming toe te lichten
is de toekomstvisie hier ingeperkt
tot vijf van de acht regio's. Deze
regio's liggen op de doorsnede van
de naastliggende kaart. Het gaat
om de vijf regio's: de Hondsrug,
het Hunzedal, de Drentse Monden,
het Stadskanaal en Westerwolde.
Deze regio's zijn geselecteerd
omdat zij onderling grote culturele,
economische en landschappelijke
contrasten kennen.

Regio's zijn in een vroeg stadium van
het onderzoek samengesteld aan de
hand van gebieden met een gedeelde
ontwikkelingsgeschiedenis. Soms
wijken eigenschappen binnen het
gebied af zoals bij het Stadskanaal.
Hier is een contrast tussen de
nederzetting Stadskanaal en de dorpen
/ gehuchten ten oosten hiervan. Deze
verschillen zijn weergegeven door
kleurverspringingen zonder belijning.

De doorsnede is geschematiseerd
in een rechthoekige strook. De
strook is verdeeld in de vijf eerder
benoemde regio's. Dit schema
wordt gebruikt om de verschillen in
sociaal-economische en ruimtelijke
kenmerken te bespreken.
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Opbouw Regio vergelijking
Processen

Regio's
sociaal-economisch

Uit een in schatting blijkt dat de oostzijde van de geselecteerde regio's minder
dicht bevolkt zijn als de west-zijde. Het Stadskanaal in het midden vormt de
grootste concentratie. Het Hunzedal is nagenoeg onbewoond.

In het gebied is een verschil tussen krimp waarbij de bevolkingssamenstelling
sterk transformeert door de komst van randstedelingen 'hdst Demografie, p.24'
en krimp waarbij alle bevolkingsgroepen wegtrekken. Stadskanaal biedt met
voorzieningen een woonplaats voor ouderen en krimpt matig, desondanks
verandert de bevolkingssamenstelling minder snel.
Stadskanaal biedt voorzieningen voor de regio. Op de Hondsrug en in beperkte
mate in Westerwolde, zijn kernen met dagelijkse voorzieningen.

Toerisme beperkt zich tot de Hondsrug en Westerwolde. De Nieuwe
Veenkoloniën in het bijzonder kennen weinig monumentaal erfgoed, natuur of
andere attracties.

WOZ-waarde op de Hondsrug, Hunzedal en in Westerwolde is hoog. Dit is
deels de oorzaak van de gemiddelde boerderijgrootte en deels van de grondprijs.
Toch kan gesteld worden dat de WOZ-waarde weidelandschappen hoger is.
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Regio's

Processen

Regio's
Ruimtelijke structuur

In de geselecteerde regio's liggen zes typologieën zoals beschreven in het vorige
hoofdstuk 'hfds Nederzettingstypologieen. p55.' Op enkele uitzonderingen na
komen deze typen geclusterd voor.

De stratenstructuur van Hondrug en Westerwolde is niet hiërarchisch (Geen
structuur van hoofdstraten en zijstraten) ,is organisch gegroeid en richtingsloos
(wellicht een nadruk op N-N-W). De structuur van de veenkoloniën is duidelijk
gepland en kent hiërarchie (Hoofdkanaal, zijkanaal, parallel lopende wijken).
Stadskanaal is sterk N-N-W georiënteerd. De Drentse Monden en StadskanaalOost verbinden de eerder genoemde gebieden in O-O-Z richting.
Ontginningslandschap en Weidelandschap kennen een sterk contrast. De
Hondsrug is licht hellend en het Hunzedal is een grootse open vlakte.
Westerwolde is vlakker en nederzettingen zijn gevestigd op zandruggen in het
landschap. Het ontginningslandschap ik nagenoeg niet bebost en vlak.

Typologische ruimtelijke structuren zijn in verschillende mate in staat om nieuwe
ontwikkelingen op te nemen. Stadskanaal is niet flexiebel, wat heeft geresulteerd
in blokvormige wijken achter het kanaal. De organische esdorpenstructuur is
flexibeler en structuren zijn hier veel intact gebleven.

Stadskanaal kent een ontwikkeling sterk op het individu gericht. Het kanaal
biedt weinig openbare ruimte, maar wel grote achtertuinen.
Esdorpen zijn van oorsprong gemeenschappelijke dorpen, dit uit zich in de
ruimtelijke structuur door veel openbare gezamenlijke ruimte zoals brinken.
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Regio's

Processen

Conclusie.

• Weidelandschap

• Ontginningslandschap

• Organisch

• Kunstmatig

• Hiërarchieloos

• Hiërarchisch

• Saksische boerderijtypen

• Friese boerderijtypen

• Ongepland

• Gepland

• Gegroeid volgens gebruik en niet volgens

• Ontstaan door regels

regels

• Korte ontstaansgeschiedenis: minder

• Lange ontstaansgeschiedenis: Grote

gelaagdheid ruimtelijke kwaliteit.

gelaagdheid ruimtelijke kwaliteit.

2.

1.

Tussengebieden 2: Oost Stadskanaal

Tussengebieden 1: Drentse monden.
• Voornamelijk veenkoloniaal in uitstraling. (meer grijs dan geel).Onstaan

• Sterk gemengde uitstraling;

vanuit Drents bestuur (per nederzetting kleine ruimtelijke verschillen)

• Kerndorpen en wegdorpen;

• Hybride boerderijtypen, op behoorlijke afstand van het kanaal.

• Geleidelijke overgang van Westerwolde naar Stadskanaal;

• Openbare ruimte tussen de kanalen in.

• Organische en planmatige structuren;

• Afwisselende aansluitingen aan randveenontginning westkant.

• Ontwikkeld in verschillende perioden;
• Geografisch kenmerken (zandruggen en beekstromen)
resulteren in ruimtelijke structuur.

• Barriérewerking Stadskanaal

Tussengebieden
De regio's die voor deze stap zijn uitgelicht kennen onderling veel contrasten, zowel ruimtelijk als sociaal-economisch.
Consumptielandschap / productielandschap, Toerisme / geen toerisme, organisch / kunstmatig, ongepland / gepland,
Publiek en gemeenschappelijk / privaat en individualistisch etc.
Het grootste contrast is dat tussen het Stadskanaal (het kanaal) en de Hondsrug / Westerwolde. Deze gebieden worden
verbonden door wat hier 'tussengebieden' worden genoemd.
Deze tussengebieden halen elementen uit beide invloedssferen en combineren deze tot een nieuwe karakteristiek. Zoals bij
het schema is beschreven zijn de twee tussengebieden zeer verschillend, maar desondanks te verklaren vanuit Veenkoloniale
en Drentse invloeden. Juist voor deze gebieden was veel onderzoek nodig om het karakter zichtbaar te maken. De
Drentse monden lijken op het eerste gezicht wel heel veel op de oudere Veenkoloniën, de Drentse kant is aanwezig maar
onderbelicht. Deze Drentse ruimtelijke kenmerken kunnen worden aangegrepen om een onderscheidende factor in het
gebied zichtbaar te maken.
Ruimtelijke Identiteiten in
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Conclusie.

Tussengebieden

• Lichte krimp;
• Forse transformatie bevolkingssamenstelling;
• Veel draagkrachtige ouderen (uit o.a. de
randstad)
• Beperkte tot geen ontwikkeling.

Forse krimp;

Lichte krimp;
• Transformatie bevolkingssamenstelling

• Beperkte transformatie bevolkingssamenstelling.

• Groei hulpbehoevende 65+ bewoners;

• Krimp in alle lagen van de bevolking.

• Vermindering regionaalcentrumfunctie;

• Verlies voorzieningen.

• Leegstand;

• Werkeloosheid

• Werkeloosheid

• Verlies inkomsten uit landbouw;

• Verlies stedenlijkheid.

• Buiten gebruik raken cultuurgrond;

Centrum en verbinding qbuzz (ov)

Toekomstige demografie
Nu zijn het ook juist deze tussengebieden waar de grootste krimp zal plaatsvinden. In de bovenstaande tabel zien we
dat Stadskanaal, Westerwolde en de Hondsrug alle drie beperkt krimpen. Het verschil zit in de krimprede en de daaruit
voortkomende veranderende bevolkingssamenstelling. In Stadskanaal is de krimp lichter door de centrumfunctie van het
gebied, zeker voor ouderen is de nabijheid van winkels en zorg zeer belangrijk. In de Hondsrug en Westerwolde zorgen
toerisme en landschap voor een aantrekkelijke woonlocatie voor gepensioneerde. In het komende hoofdstuk wordt een
toekomstvisie geschetst aan de hand van beschikbare informatie. Aan de hand van deze visie wordt een voorbeeld gegeven
voor hoe de regio Stadskanaal verantwoord mee zal transformeren.
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Conclusie.

Tussengebieden
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Conclusie.

Tussengebieden

Deel V

Ontwikkelingsscenario
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Onstwedder Veenlanden;
Ontwikkelingsscenario;
Huidige ruimtelijke gebiedskenmerken;
Toepassing Gebiedskenmerken;
Kleinschalige ontwikkeling;
Nieuwe wooninitiatieven;
Conclusies en aanbevelingen.

Samenvatting
In dit deel wordt doormiddel van een voorbeeldscenario
geschetst hoe de aanwezige ruimtelijke structuur
van Oost-Stadskanaal (Onstwedder Veenlanden) kan
worden gebruikt om toekomstige ontwikkelingen in
het plangebied op een regio-eigen manier te kunnen
realiseren.

Afbeelding: Valtherdijk Panoramio.com, Appollo

Onstwedde
Smeerling

Vlagtwedde

Veenhuizen

Ellersinghuizen

Barlage
Ter Maarsch

Vledderhuizen
Harpel

Weende

Bleklage

Vledderveen

Weenderveld
Westerwolde

Stadskanaal
Vosseberg

Jipsingbourtange
Mussel

Kopstukken

Oomsberg
Sellingen

Horsten

Braamberg

Musselkanaal

Sellingerbeetse Laude

Slegge

Ter Wisch

Ter Haar
Kaart 14
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5km

Conclusie.

Tussengebieden

e

Inleiding

'De Onstwedder Veenlanden is de benaming van de voormalige veengronden van Onstwedde. Het gebied ingeklemd tussen
Stadskanaal en Westerwolde. Ten zuiden loopt het gebied tot Ter Apel, ten noorden tot Veenhuizerstukken en Onstwedde.
De grootste gehuchten in het plangebied is Mussel. 'krt 14' De nederzettingen in het gebied zijn ontstaan uit de typologie:
Zandrug kolonisatie 'pag 64' Het Weenderveld is buiten beschouwing gelaten aangezien de structuur van dit gebied
aanzienlijk afwijkt en een eigen zienswijze verdient.
In het scenario wordt aangenomen
[Asjes & Munneke, 2007] Het gebied
Onstwedder Veenlanden.
dat landbouw sterk zal afnemen in
kan een nieuwe economische impuls
De landelijke gebieden tussen
de Onstwedder Veenlanden. Met
gebruikten.
Stadskanaal en Westerwolde, vormen
tot gevolg dat akkers braak komen
een tussenregio 'pag.80'. Dit gebied
te liggen en boeren opzoek gaan
Gelijktijdig is het toeristisch
kent zowel de strakke en planmatige
naar nieuwe bestaansmiddelen. De
bezoekersaantal in Nederland de
opbouw van de Veenkoloniën als de
beschikbare ruimte en veranderende
afgelopen jaren met 4% gestegen.
organische structuur van de esdorpen
mentaliteit zal mogelijkheden bieden
Westerwolde kwam uit de analyse als
in Westerwolde. Dit resulteert
voor een langzame transformatie
onverwacht sterke regio waar tot nu
in een uniek landschap met veel
naar een hybride productie/
toe nog steeds groei plaatsvind. Deze
eigen kwaliteiten. Juist dit gebied
consumptielandschap dat aansluit op
regio probeert zich te onderscheiden
is gekozen om de bruikbaarheid
de toeristische / woon ontwikkeling
in toerisme voor de Nederlandse en
van het onderzoek te illustreren.
in Westerwolde.
Duitse markt. [ISM advies, 2011] Bij
De verschillende Westerwoldse en
groeiend toerisme komen er kansen
Veenkoloniale kenmerken zijn in
Hierbij worden twee ontwikkelingen
voor Onstwedder Veenlanden maar
een tabel weergegeven.'tbl 3'. Hierbij
uitgewerkt die een gevolg / stimulans
ook voor Westerwolde. (Zoals het
is het ruimtelijke karakter van de
zijn van / voor het beschreven
doorbreken van de isolatie en het
veenkoloniën overheersend.
ontwikkelingsscenario.
vergroten van toeristisch aanbod).
• Kleinschalige ontwikkelingen ten
Situatieschets
Het scenario
gevolge van bedrijfsverbreding.
(zoals campings, en zorgfuncties)
Totaal kent het gebied ongeveer 5700
In dit deel van het verslag wordt een
• Stimulans voor nieuwe unieke
inwoners. Afgelopen tien jaar is het
voorbeeldscenario uitgewerkt. Hierbij
woonontwikkeling.
inwonersaantal met 2% gedaald. Een
ligt de focus op het benutten en
Bij deze ontwikkelingen ligt de focus
toekomstprognose is niet beschikbaar,
versterken van aanwezige ruimtelijke
op ruimtelijke kwaliteit, en hoe
maar een krimp van ca. 6% tot 2040
kwaliteiten en daarmee de regionale
bestaande structuren de transformatie
lijkt realistisch wanneer naar de
identiteit.
naar een consumptielandschap
omgeving wordt gekeken. Verder zijn
kunnen faciliteren.
in het gebied geen voorzieningskernen
te vinden en is het landschap
voornamelijk aan akkerbouw gewijd.
Echter uit de analyse blijkt het niet
goed te gaan met het veenkoloniale
productielandschap. De aardappel
wordt minder lucratief en door krimp
komt ook de leefbaarheid onder
druk te staan. Juist in Onstwedder
veenlanden hebben landbouw
bedrijven het zwaar aangezien het
gemiddelde bedrijf hier kleiner is.
Ruimtelijke Identiteiten in
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Veenkoloniale kenmerken
Smalle, diepe en rechte kavels;
Recht geplande wegen;
Aardappelvelden;
Friese boerderijtypen;
Grootschaligheid;
Openheid;

Westerwoldse kenmerken
•
• Ontstaan uit maatschappelijke
•
processen en niet uit planning;
•
• Geen hiërarchische infrastructuur.
•
• Organisch gevormde wegen;
•
• Geen waterwegen;
•
• Ontstaan vanuit landschappelijke
mogelijkheden;
• Kleinschalig dan andere
veenkoloniën;
• Relatief veel bos;
Tbl 3: Veenkoloniale en Westerwoldse ruimtelijke eigenschappen van Onstwedder Veenlanden
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Inleiding

Onstwedder Veenlanden.

Afb 12: Geplande en ongeplande gebiedskenmerken
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Inleiding

Onstwedder Veenlanden.

Ongeplande Gebiedskenmerken

Bestaande ruimtelijke structuren vormen het gereedschap waarmee de nieuwe ontwikkelingen in
het landschap worden ingebed. Hiervoor is het belangrijk om kennis te hebben van de bestaande
structuren in het plangebied. In dit plangebied zijn deze ruimtelijke structuren 'ongepland'. Hier
wordt uitgelegd wat dit inhoud en het belang hiervan voor toekomstige mogelijkheden. In het
volgende hoofdstuk worden de bestaande ruimtelijke elementen in het gebied omschreven.
Op de afbeelding 'afb x' is het
In het volgende hoofdstuk worden
Benutten ruimtelijke
verschil tussen gepland en ongepland
de aanwezige ongeplande ruimtelijke
elementen.
geïllustreerd.
elementen van het plangebied
Uit de analyse blijkt het proces dat
Bij de geplande gebiedskenmerken
'Onstwedder Veenlanden' beschreven.
aan ruimtelijke structuren vooraf
zijn alle elementen vastgelegd zoals
gaat van grote invloed is op de
kavelbreedte, gevelmateriaal en
Verschillende ruimtelijke
verschijningsvorm. Belangrijk is het
gebouwafmetingen. Bij de ongeplande
elementen gecombineerd vormen
verschil tussen ruimtelijke elementen
gebiedskenmerken zijn geen van de
landschapscomposities. Iedere
die vooraf strikt zijn gepland en
kenmerken vastgelegd, desondanks
landschapscompositie is anders
ruimtelijke elementen die zijn
zijn er overeenkomsten:
maar desondanks opgebouwd uit
ontstaan vanuit maatschappelijke
De kavelbreedtes verschillen
gebiedseigen elementen. Dit laat zien
en culturele trends. De ruimtelijke
onderling maar zijn de kavels zijn wel
dat met een beperkt aantal elementen
elementen die kenmerken zijn voor
relatief smal. De bebouwingshoogte
een afwisselend landschap gevormd
het plangebied worden in dit deel
is meestal 2-laags maar soms ook
kan worden zonder dat het een
'gebiedskenmerken' genoemd.
1-laags. De bebouwing staat nagenoeg
verrommeld karakter krijgt.
altijd aan de linker zijde van het kavel
Bij geplande ruimtelijke
maar de diepte waarin het gebouw op
In dit deel worden eerst de aanwezige
gebiedskenmerken zijn de plaats,
het kavel ligt varieert. Het precieze
gebiedskenmerken omschreven,
afmetingen en uiterlijk vastgelegd in
uiterlijk van de gevelbekleding
waarna drie voorbeelden van
een statisch ontwerp.
varieert maar doordat slechts
bestaande landschapscomposities
Bij ongeplande gebiedskenmerken
lokale materiaal is gebruikt is alles
worden gegeven. Deze composities
zijn plaats, afmeting en uiterlijk
opgebouwd uit dezelfde materialen.
laten zien hoe de verschillende
geleidelijk ontstaan vanuit culturele
gebiedskenmerken het landschap
gebruiken en maatschappelijke trends.
Doordat ongeplande
beïnvloeden.
Ruimtelijke elementen zijn hierdoor
gebiedskenmerken dus variatie
niet allemaal exact het zelfde, maar
kennen, zijn ze ook veel dynamischer.
hebben desondanks kenmerkende
Bij transformaties verliezen
overeenkomsten met elkaar. Dit komt
ongeplande ruimtelijke elementen
doordat ze zijn ontstaan vanuit een
minder snel hun identiteit,
zelfde gedachten.
zolang enkele overeenkomstige
eigenschappen behouden blijven.
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Ongeplande Gebiedskenmerken
Benutten ruimtelijke elementen.

GEbiedskenmerken
Onstwedder
Veenlanden
In dit hoofdstuk worden de ruimtelijke gebiedskenmerken van de Onstwedder Veenlanden
omschreven. Hier zijn de waargenomen gebiedskenmerken weergegeven. Op de volgende
pagina wordt getoond aan de hand van drie voorbeelden uit het plangebied hoe deze
gebiedskenmerken samen resulteren in afwisselende landschapscomposities. Tevens wordt op
de volgende pagina de ruimtelijke impact van de verschillende kenmerken omschreven.
De ongeplande gebiedskenmerken die
Op de verticale as zijn de
Per categorie bestaan één of meerdere
hieronder zijn weergegeven variëren
verschillende ruimtelijke kenmerken
ruimtelijke gebiedskenmerken.
van eenvoudige elementen zoals:
gecategoriseerd. De hoofdcategorieën:
enkele of dubbele laanbeplanting. Tot
kavels, bodemgebruik, infrastructuur
Zo heeft de ruimtelijke eigenschap:
de meer bijzondere elementen, zoals
en erf / bebouwing, kennen
'oriëntatie' in categorie: 'kavels', soms
de boerderij-eilanden.
verschillende subcategorieën.
het gebiedskenmerk: 'haaks op de
weg' en soms 'schuin op de weg'.

Diepte

Beschrijving

Breedte

Kavels

Diepe kavels (tot 2km)

Smalle kavels met varierende breedte

Bodemgebruik

Ruimtelijke Identiteiten in
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Kavels schuin op de weg.

Tarwe / graan

Aardappel
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Bodemgebruik

Bossen

Oriëntatie

Kavels haaks op de weg.

Grasland

GEbiedskenmerken

Onstwedder Veenlanden

Beschrijving

gepland /
organisch
Laanbeplanting
Ligging erf

Erf loopt over in akkers

Boerderijtype

Boerderij aan de weg

Gebogen organische wegen

eenzijdig laanbeplanting

tweezijdig laanbeplanting

Boerderij met afgekadert erf

Erf / bebouwing

Erfinrichting

Geen laanbeplanting

Infrastructuur

n

Rechte geplande wegen

Boerderij-eiland
Boerderij diep in de akker (tot 200m)

Friese boerderij, oranje steen.
Oranje / blauw-paarse dakpannen
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GEbiedskenmerken

Onstwedder Veenlanden

Infrastructuur

Bestaande Landschapscomposities

Door gebiedskenmerken te combineren ontstaan verschillende landschapscomposities. Hieronder volgen drie willekeurige bestaande
voorbeelden uit het plangebied. De drie voorbeelden geven een goed beeld van alle beschreven ruimtelijke elementen uit het vorige
hoofdstuk. In de gebiedskaart is aangegeven waar deze locaties zich bevinden, dit is op de foto met A,B of C weergegeven.'krt x. p.x'

Oomsberg

Verkaveling

Het landschap ligt haaks op de weg.
Hierdoor liggen boerderijen en
kavels recht tegen de weg, zo dragen
ze bij aan een geordende uitstraling.

Bodemgebruik

Infrastructuur

Erf en bebouwing

De bomenrij resulteert in een meer
geborgen uitstraling aan één zijde
van de weg. De strakke planmatige
straat is het uitgangspunt voor een
strakke geordende structuur.

In dit voorbeeld bestaat een sterk
contrast tussen de rij productiebos,
links, en de open graslanden,
rechts. Door dat de bossen haaks
op de weg staan, blijft de openheid
gewaarborgt.

De boerderij is aan de straat
gelegen, en kent geen duidelijke
erfafscheiding, hierdoor lijkt de
bebouwing los in de akker te
staan. Daarnaast is de bebouwing
een variatie op het Friese
boerderijtype.

A. Oomsberg

Afbeelding x: Oomsberg [Google Streetview, 2010]
Ruimtelijke Identiteiten in
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Bestaande Landschapscomposities
Oomsberg

Vosseberg
Verkaveling

De kavels liggen gedraaid ten
opzichte van de weg. Waardoor
het landschap een minder
georganiseerde uitstraling krijgt.
Boerderijen liggen niet haaks op de
weg, maar schuin.

Bodemgebruik

Infrastructuur

De infrastructuur kent dubbele
laanbeplanting en een rechte
geplande straat.

Erf en bebouwing

De boerderij is aan de straat
gelegen, en kent een duidelijke
erfafscheiding, Het erf en de
akker zijn losse elementen. De
bebouwing is ook een variatie op
het Friese boerderijtype.

De akker is beplant met aardappels,
dit resulteert in de typische
uitgesterkte akkers met witte
bloemen.

B.Vosseberg

Afbeelding x: Vosseberg [Google Streetview, 2010]
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Bestaande Landschapscomposities
Vosseberg

Veenhuizen
Verkaveling

Door de grillige infrastructuur
liggen de akker niet haaks aan de
straat.

Bodemgebruik

Infrastructuur

Erf en bebouwing

De infrastructuur kent enkele
laanbeplanting. Door de bocht
in de weg is de aansluiting
van kavels met de weg minder
gestructureerd. Desondanks blijven
kavels evenwijdig aan andere kavels
lopen.

De foto laat een jong graanveld
zien. Door de seizoenen
heen verandert het landschap
aanzienlijk.

Links op de foto is een boerderij
te zien midden in de akker, diep
in het landschap. Deze boerderijen
liggen als een eiland in uitgestrekte
akkers.

C. Veenhuizen

Afbeelding x: Veenhuizen [Google Streetview, 2010]
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Bestaande Landschapscomposities
Veenhuizen
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Bestaande Landschapscomposities
Veenhuizen

Afb 13: Transformatie van het landschap.

Afb 14: Transformatie van het landschap: Variaties op oorspronkelijke gebiedskenmerken

Bestaande Landschapscomposities
Veenhuizen

Toepassing gebiedskenmerken
In het vorige hoofdstuk zijn de ruimtelijke gebiedskenmerken omschreven. In dit
hoofdstuk wordt omschreven hoe deze structuren kunnen worden gebruikt om de
twee ontwikkelingen in het plangebied te sturen en hoe zo langzaam het landschap
gecontroleerd transformeert naar een hybride consumptie / productie landschap.
Het plangebied zal door ontwikkelen
op het proces waaruit de huidige
structuur is ontstaan. De
aanwezige kwaliteiten vormen het
aanknopingspunt voor toekomstige
ontwikkelingen.
Doordat de beschreven patronen
ongepland en dus dynamisch zijn,
kunnen ze aangepast worden om
nieuwe ontwikkelingen in het gebied
te introduceren.
Zowel de bedrijfsverbreding als de
nieuwe wooninitiatieven zullen
ontwikkeld worden als variatie op één
van de bestaande gebiedskenmerken
in het gebied.

Welke gebiedskenmerken?
Belangrijk is de keuze voor het juiste
patroon. Deze keuze is afhankelijk
van meerdere factoren:
• Mogelijkheid om de betreffende
ontwikkeling als een variatie
op het gebiedskenmerk te
ontwikkelen.
• Oorspronkelijkheid: Het
gebiedskenmerk moet voortkomen
uit regionale processen, en
aansluiten op het ontstaansproces
van de regio.
• Uniekheid van het patroon.
Sommige gebiedskenmerken
zijn uniek voor dit gebied en
versterken dus de identiteit beter.
• Transformatievisie: Eerder is
doormiddel van het scenario
een toekomstvisie geschetst. De
eigenschappen van het gekozen
patroon moeten positief bijdragen
aan het vervullen van deze
toekomstvisie. Onder het volgende
kopje wordt dit verder toegelicht.
• Verborgen structuren: Hier
wordt niet gezocht naar
gebiedskenmerken die nu al
overheersen in het landschap, maar
naar verborgen structuren die
door versterking een duidelijkere
stempel op het landschap drukken.
Op deze criteria is uiteindelijk de
ontwikkeling: 'bedrijfsverbreding'
aan gebiedskenmerk: 'bebossing'
gekoppeld en ontwikkeling:
'Woonontwikkeling' aan
gebiedskenmerk: 'boerderij-eiland.'
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Deze keuze wordt op de volgende
pagina's per ontwikkeling toegelicht.
Ook wordt hier toegelicht hoe
de ontwikkelingen ingericht
kunnen worden als variatie op de
oorspronkelijke gebiedskenmerken.

Transformatie landschap
Het concept is niet gericht op het
behouden van het oorspronkelijke
landschap maar op het
transformeren van het landschap
vanuit de in de regio aanwezige
ruimtelijke eigenschappen. De
toekomstontwikkeling zou een proces
moeten zijn dat logisch voortbouwt
op de ontwikkeling die tot nu toe
heeft plaats gevonden.
Doordat nieuwe ontwikkelingen
variaties zijn op een bestaande
Gebiedskenmerk, zal dat
gebiedskenmerk steeds vaker in
het landschap voor komen. In
dit geval zal de frequentie van
het gebiedskenmerk bebossing en
boerderij-eiland hoger worden.
Op de afbeelding zien we dat met
bestaande elementen het landschap
langzaam transformeert door slechts
deze elementen vaker te laten
terugkeren.'afb x'
Natuurlijk zijn de nieuwe
ontwikkelingen variaties op bestaande
gebiedskenmerken, en in de
afbeelding daaronder is het landschap
weergegeven met deze nieuwe
ontwikkelingen.'afb x' In het volgende
hoofdstuk worden de ontwikkelingen
verder toegelicht.

Toepassing gebiedskenmerken
Veenhuizen

Relatie tussen bebossing en zicht.
plaats op kavel

Richting

bebossing parallel aan de
straat

bebossing haaks op de
straat

bebossing willekeurig op
kavel

Regels patroon

Maximaal 80 meter breed
Vanaf de wegzijde van het kavel
bebossen.

Basispatroon

Afbeelding 15

Bij 75% of meer het aanliggende
kavel van de zelfde eigenaar bebossen

Variaties patroon

Kleinschalige functies (voorbeeld)

bebossing vanaf de
straatkant
Afbeelding 16

Verhouding gesloten - open in
evenwicht. Max. aantal gesloten
akkers is het aantal naastliggende
open akkers.
Afbeelding 17
Kleinschalige functies als variatie op
het basispatroon

Camping

Particuliere bebossing

Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland

Bebossing rondom
de alternatieve
functie.

Kleinschalige
landbouw.
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Toepassing gebiedskenmerken
Veenhuizen

Kleinschalig bodemgebruik
Door de transformatie naar een consumptie-economie veranderd het landschap. Akkers in
het gebied komen braak te liggen of boeren gaan over naar een alternatief bodemgebruik.
Door de verbreding van het boerenbedrijf ontstaan kleinschalige elementen in het
landschap, zoals kleine biologische boerderijen, campings of zorgboerderijen.
De komst van deze kleinschaligheid
heeft veel voordelen, afhankelijk
van de functie. Verbreding heeft als
algemeen voordeel dat boeren minder
van eenzijdige landbouw afhankelijk
worden en dat het economische
activiteit stimuleert.
Het gevaar van kleinschalig
bodemgebruik is veelal ruimtelijk
van aard. Veel kleinere akkers
kennen kunststof bogen,
bewateringsinstallaties etc. Campings
kennen o.a. lelijke caravans. Dit
kan resulteren in een rommelig
beeld en bovendien de beleving
van de openheid ondermijnen. De
oplossing voor dit probleem ligt in de
geanalyseerde ruimtelijke structuur.

Patroon: Bebossing

Patroon: variatie

Om de ruimtelijke inpassing van
deze kleinschalige functies te sturen
is gekeken naar het patroon:
bebossing.'afb 17'

De volgende stap is om het patroon
van particuliere bebossing toe te
passen bij nieuwe kleinschalige
boerderij verbreding. (Hierbij gaat
het om kleinschalig grondgebruik dat
het landschap schaad, bij bijvoorbeeld
beweiding is hier geen sprake van)

Sommige smalle en lange kavels zijn
bebost. Deze relatief kleine bossen
hebben een behoorlijke impact op het
landschap.
Echter door de wijze waarop de
bossen zijn geplant blijft de openheid
van het landschap gewaarborgd. De
bossen volgen smalle lange kavels en
lopen haaks op de straat. Hierdoor
wordt het zicht in de naastliggende
open kavels alleen belemmerd aan
de zijkant, terwijl het diepte effect
ervaarbaar blijft. 'Afb 15' Dit is tevens
te zien op de eerste compositiefoto.
'pag 90'
Daarnaast beginnen de bossen meestal
aan de straatkant en lopen van daar
uit het landschap in. Ook hierdoor
wordt de openheid gewaarborgd.
'Afb 15'

Patroon: regels
Om het bebossings-patroon te
waarborgen zijn enkele regels of
sturingsmaatregelen noodzakelijk.
De belangrijkste regels zijn hiernaast
weergegeven.'afb. 16'

Ruimtelijke Identiteiten in
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De kleinschalige functies zullen een
variatie vormen op het patroon:
bebossing. Hierdoor zal bij nieuwe
kleinschalige ontwikkelingen het
patroon bos frequenter in het
landschap aanwezig zijn.
Wel dienen kleinschalige elementen
visuele overeenkomsten met
bossen te hebben. Dit is eenvoudig
te bewerkstelligen door een
houtwal rondom de kleinschalige
ontwikkelingen te plaatsen, die
bestaat uit lokale bomen en struiken.
'afb 17'

Stimulering specifiek
grondgebruik
Een nog sterkere wijze waarop het
patroon kan worden ingezet, is door
stimulering van een specifiek regionaal
bodemgebruik. Bijvoorbeeld het
stimuleren van wilgenenergieplantages
voor biomassa binnen de regio.
Doordat deze plantages meer dezelfde
visuele aspecten kennen vormen ze
sterkere patronen in het landschap.
Een andere optie is de waterberging
als dergelijke functie te zien.

Kleinschalig bodemgebruik
Patroon: Bebossing

Relatie tussenbebouwing en zicht.
boerderij t.o.v. de weg

Effect laanbeplanting

Laanbeplanting

Afbeelding 18

Boerderij aan de weg

Geen laanbeplanting

Regels patroon

Boerderij in de akker
Afbeelding 19

• Erfbreedte: max 40 meter.
• Erflengte variabel;
• Minimaal 200 meter van de
hoofdweg;
• Geen laanbeplanting;
• Neutrale of oranje baksteen /
gevelbekleding.

Variaties patroon
Basispatroon

Variatie toegangsweg erf

Een organisch vormgegeven
toegangsweg die interessante
landschapselementen en boerderijen
verbindt.

Afbeelding 20
Variaties erfgebruik (voorbeelden)

Meerder woningen

Boerderij: Friese basistype.

Moderne Villa.

Rechte verbinding
zonder laanbeplanting
Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland
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intensieve landbouw
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Kleinschalig bodemgebruik
Patroon: Bebossing

Nieuwe bebouwing

De transformatie naar consumptielandschap kan worden gestimuleerd door nieuwe
bewoners te trekken. De bestaande kwaliteiten in het landschap kunnen de basis
vormen voor unieke woonlocaties. Doordat de mogelijkheid bestaat om een uniek
concept te introduceren kan een niche markt worden aangetrokken.
Door inwoners te trekken kan
de economische vitaliteit en
leefbaarheid in het gebied worden
versterkt. Daarnaast geven de unieke
woonlocaties identiteit en kwaliteit
aan de regio. Deze ontwikkeling
is mogelijk zonder de openheid en
het karakter van het landschap te
schaden.

Patroon: Boerderij-eiland
Het getransformeerde patroon is het
Boerderij-eiland. Waar de meeste
boerderijen aan de hoofdweg zijn
gelegen, liggen enkele boerderijen
op enige afstand van de weg (tot
600 meter!). Deze boerderijen liggen
als een groene oase in een egale
vlakte van aardappelplanten / tarwe.
Dit is een structuur die uniek is
voor het hele onderzoeksgebied en
ontstaan door de grillige ligging van
zandruggen.
Dit is een onderscheidende factor in
deze regio.

Het erf is met een rechte straat
verbonden aan de hoofdweg. Hier
staat soms laanbeplanting langs. 'pag.
92' Met oog op de openheid is deze
beplanting niet gewenst.
Soms ligt in het patroon de boerderij
op 600 meter. Dit is echter geen regel
en al bij ca. 200 meter is het oase
effect beleefbaar. In tegenstelling tot
de boerderijen aan de weg, blijft een
groot deel van het open landschap
gewaarborgd. 'afb.18'

Patroon regels
Ook bij de ontwikkeling:
'Woonontwikkeling' zijn regels
noodzakelijk. Deze regels zijn
ontwikkeld om het effect van
een woning in een weids en open
landschap te waarborgen. Deze regels
zijn hiernaast uitgewerkt. 'afb.19'

Patroon variatie.
Net zoals bij de productiebossen kan
het patroon worden aangepast voor
andere functies en biedt het idee veel
ruimte voor creatieve vrijheid.

Het erf wordt in het oorspronkelijke
patroon verbonden door een
rechte weg. De weg kan echter ook
gebruikt worden om interessante
landschappelijke elementen en
meerdere erven te verbinden. Een
meer organische wegenstructuur is
tevens een van de patronen in het
gebied en sluit dus prima aan bij het
bestaande landschap.
De inrichting van het erf is vrij,
zolang de maximale breedte niet
geschonden wordt. De diepte van het
erf is vrij te bepalen.
Op een erf kunnen één of meerdere
woonhuizen worden gebouwd. Dit
hoeven geen boerderijen te zijn, maar
kunnen ook modernistische villa's zijn
van waaruit via een panorama raam
het open landschap rondom ervaren
kan worden. Ook de functie van de
bebouwing is flexibel, bijvoorbeeld
een zorgfunctie.
Mochten een aantal bedrijven toch
intensiveren en groeien dan kunnen
de grote bedrijfsgebouwen volgens
het Eiland-patroon in het landschap
geplaatst worden, waar ze een minder
opvallende ruimtelijke impact
hebben. 'afb.20'

Afbeelding x: "Woon-eilanden" Braamberg [Google Streetview, 2010]
Ruimtelijke Identiteiten in
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Nieuwe bebouwing

Patroon: Boerderij-eiland

Kaart 15
Nieuwe bebouwing

Patroon: Boerderij-eiland

Resultaat.

Het doel van dit voorbeeld was om aan te tonen dat ruimtelijk onderzoek een
uitgangspunt kan zijn bij regionale ontwikkelingen. In dit hoofdstuk zijn twee
ruimtelijk gebiedskenmerken gebruikt om toekomstige ontwikkelingen te sturen om zo
het gebied een eigen gezicht te geven.
De kaart laat zien hoe bij een
transformatie volgens de zojuist
beschreven ontwikkelingen het
landschap veranderd. 'krt 15'
Op de kaart is echter uitgegaan
van een extreme en gespreide
transformatie. In de praktijk zal de
transformatie minder rigoureus zijn,
en zullen sommige delen sneller
transformeren dan andere.
Wat de kaart wel laat zien is dat
bij een extreme transformatie het
gebied een andere uitstraling krijgen.
Maar tevens dat door het gebruik
van gebiedseigen kenmerken, de
transformatie zal leiden tot een sterker
eigen karakter.

Met het voorbeeldscenario zijn
gebiedskenmerken niet behandeld als
statische elementen die beschermd
moeten worden, maar als onderdelen
van een dynamisch proces dat
aangepast kan worden aan huidige
ontwikkelingen.
Bij dit scenario lag de nadruk
dan wel op kleinschaligheid en
consumentisme, maar ook bij
schaalvergroting zal deze benadering
voordelen kunnen hebben. (zoals
de reeds genoemde agrarische
bedrijfsgebouwen 200 meter van de
weg bouwen)

Hindernissen
Een hindernis bij deze methode is de
praktische kant: hoe kunnen de regels
geïmplementeerd worden?
Ook zou mogelijke stimulering
die noodzakelijk is om het gebied
te laten transformeren naar een
consumptielandschap, verder
onderzocht moeten worden.

Het eindresultaat is geen typische
Veenkolonie of een Westerwolds
weide landschap. Het is een eigen
landschap dat weliswaar is ontstaan
uit Westerwoldse en Veenkoloniale
tradities maar desondanks een geheel
eigen gezicht heeft.

Ruimtelijke Identiteiten in
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Resultaat.

Hindernissen

Conclusies

Het doel van dit onderzoek was om het plangebied ruimtelijk te analyseren om zo te
achterhalen hoe ruimtelijk onderzoek kan bijdragen aan het behoud en versterken
van de ruimtelijke identiteit van een locatie.

Belang ruimtelijk
onderzoek

Resultaten ruimtelijke
analyse

Toepassingsmogelijkheden

In het begin van dit onderzoek is de
huidige sociaaleconomische situatie
voor het plangebied onderzocht,
en deze was niet rooskleurig. Veel
bedrijven zijn weggetrokken en ook
de bevolking zoekt elders naar een
betere toekomst.
De veenkoloniën zijn altijd een
achtergebleven gebied geweest, en dit
is in de jaren 60 tegengegaan door
bedrijven te trekken met het bieden
van kunstmatige financiële voordelen.
Het dichtdraaien van de subsidiekraan
heeft dan ook direct geleid tot
leegstand en vertrek van bedrijven.

Door theorie te koppelen aan
topografische kenmerken is niet
alleen de ruimtelijke kwaliteit in
beeld gebracht, maar tevens de
achterliggende processen. Dit heeft
geresulteerd in het vinden van veel
verborgen gebiedskenmerken, die
alleen zichtbaar zijn dankzij kennis
van het ontstaansproces. Juist de
verborgen kwaliteiten van een gebied
kunnen tot nieuwe inzichten en een
ander toekomstbeeld leiden.

In het ontwikkelingsscenario wordt
de bruikbaarheid van het ruimtelijke
onderzoek geïllustreerd. Zo wordt
kennis van de ruimtelijke kwaliteiten
gebruikt om een geschikt plangebied
te selecteren. Vervolgens worden de
ruimtelijke kwaliteiten aangewend
om aantrekkelijke elementen
in het landschap te versterken,
landschappelijke bedreigingen in te
kaderen en nieuwe ruimtelijke ideeën
te genereren.

Daarnaast kan met kennis van de
achterliggende processen bepaald
worden of ruimtelijke structuren
flexibel zijn. Deze dynamiek is
onmisbaar bij toepassing van het
onderzoek.

Ruimtelijk onderzoek kan leiden tot
kwaliteitsverbetering zonder dat de
sociaaleconomische doelen hier onder
hoeven te leiden en met minimale
extra uitgaven.

Alternatieve landbouw zal de regio
niet redden want de werkgelegenheid
in deze sector is veel te beperkt, zeker
bij verdere intensivering. Nietbodemgebonden bedrijven die het
zich kunnen veroorloven verhuizen
naar centraal gelegen gebieden.
Landschappelijke kwaliteit is naast
een betere bereikbaarheid het
belangrijkste middel waarmee de
welvaart in de regio blijvend verbeterd
kan worden. Ruimtelijke kwaliteit en
een sterke identiteit is het grootste
voordeel dat Westerwolde heeft op
de Veenkoloniën, de enige verklaring
van het succes van Westerwolde.
Ruimtelijke kwaliteit en identiteit
zijn belangrijk en worden onderschat.
Het gaat hier namelijk niet om een
jaarlijkse kostenpost maar om een
blijvende kwaliteit.
Ruimtelijke Identiteiten in
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De informatie die uit dit onderzoek
naar boven is gekomen, is slechts voor
een klein deel van het plangebied
toegepast. In de grote hoeveelheid
gevonden informatie zitten nog veel
niet verkende mogelijkheden.

Ondanks mijn uitgebreide onderzoek
blijft de toekomst van dit plangebied
moeilijk voorspelbaar, juist daarom
is het van belang met flexibele
concepten te werken. Het ruimtelijke
onderzoek wijst hier juist de
elementen aan die deze flexibiliteit in
zich dragen.
De belangrijkste conclusie is
dat een ruimtelijke onderzoek
als uitgangspunt voor regionale
planvorming, aan de ontwerper
meer mogelijkheden biedt om de
regionale identiteit te versterken.
Deze mogelijkheden zitten niet in
het beschermen van kwaliteiten maar
in het benutten van kwaliteiten in
planvorming.
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Conclusies

Belang ruimtelijk onderzoek

Aanbevelingen

Aandacht voor ruimtelijk
onderzoek in regionale
planvorming.
Ruimtelijk onderzoek in regionale
planvorming is een ondergeschoven
kind. Zeker in de bottem-up
plannen die steeds meer voor regio's
worden geopperd, is ruimtelijke
kwaliteit marginaal of vaak niet
aanwezig. Een eenmalig uitgevoerd
ruimtelijk onderzoek blijft altijd haar
kwaliteiten houden en blijft ook in
de toekomst toepasbaar. Ik hoop met
dit onderzoek bij te dragen aan het
besef van het belang van dit soort
onderzoek.

Toepassing ruimtelijk
onderzoek
Uit het voorbeeld-scenario blijkt
dat ruimtelijk onderzoek veel
toepassingsmogelijkheden heeft
in de planvorming. Echter de
praktische kant valt buiten de scoop
van dit onderzoek, de methode zou
geïmplementeerd moeten worden in
een goed uitgewerkt gebiedsplan.
Daarnaast kan de methode leiden tot
een nieuwe denkwijze en dienst doen
als inspiratiebron over hoe regionale
planvorming de identiteit in een regio
kan versterken.

Identiteitsatlas

Gepland en ongepland

Een concreet product dat ruimtelijk
onderzoek kan stimuleren is een
kaart voor heel Nederland waarin de
dominante bestuurs-contouren over
de verschillende landschapstypen zijn
gelegd. Zeker wanneer deze kaart
gekoppeld wordt aan ruimtelijke
typologieën zoals in dit onderzoek.
Een dergelijk universeel bruikbare
methodiek kan leiden tot een meer
consequent toepassen van ruimtelijk
onderzoek.

Het verschil tussen geplande en
ongeplande structuren zou beter
onderzocht kunnen worden.
Bijvoorbeeld de mate waarin geplande
structuren kwetsbaarder zijn bij
transformaties en of voor beide typen
niet een heel andere benadering
noodzakelijk is. Planvorming
volgens het voorbeeldscenario is
namelijk onmogelijk bij statische
structuren door het gebrek aan
variatiemogelijkheden.

Ruimtelijke Identiteiten in
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Centrisch vs. verspreid
Het uitgewerkte gebied was centrumloos en uitgespreid (ook wel isotropie
genoemd). Interessant is om het
gebruik van ruimtelijke kenmerken
in een meer gecentraliseerd gebied te
zien werken. Bijvoorbeeld: hoe een
ruimtelijk gebiedskenmerk in een
winkelgebied anders transformeert
als in de stadsrand of industrieterrein
zonder haar integriteit te verliezen.
Het Stadskanaal zou als casestudie
kunnen worden gekozen. Dit kanaal
heeft een egaal ontstane structuur die
later is verdeeld is in Woon-, winkelen werkzones.

Aanbevelingen

Aandacht voor ruimtelijk onderzoek in regionale planvorming.

Bijlage
Bijlage I: Topografisch onderzoek
Bijlage II: Alternatieven landbouwsubsidie
Bijlage III: Lijst huidige plannen
Bijlage IV: Demografische statistieken
Bijlage V: Begrippenlijst
Bijlage VI: Verklaring kaartmateriaal
Bijlage VII: Bronvermelding

Afbeelding: Veld bij ter Wupping Panoramio.com. Gertjan van Noord

Bijlage i: Topografische analyse
Onderzoek door middel van topografische analyse is moeilijk uit te leggen zonder
concrete voorbeelden. Hieronder staan een aantal analysemethodes / elementen die
hebben geresulteerd in nieuwe informatie. Sommige structuren zijn direct herkenbaar
in de kaart, vele structuren hebben echter voorkennis nodig om herkent te worden.

Verkavelingspatronen.

Bodem en nederzettingen.

Hybride nederzettingen.

Op afbeelding x zijn de
verkavelingpatronen van het
plangebied ingetekend. Hiervoor is de
historische kaart van 1850 gebruikt.
Door de verschillende patronen te
tekenen is inzicht verkregen in de
wijze waarop het gebied in cultuur
is gebracht. Zo blijkt een deel
woestegrond over te zijn gebleven
nadat doormiddel van het recht van
opstrek alle akkers naar elkaar waren
gegroeid. Het tekenen van akkers
geeft inzicht in de richting en wijze
van ontginning.

Grondsoort is vaak een aanwijzing
voor nederzettingstypen. Zo is de
bodemkaart van Oldambt gebruikt
om de werkelijke grens tussen Klei
en veen te schetsen. Tussen deze
grondsoorten bleek een kleine strook
zand te liggen. Deze strook zand
verklaard mogelijk de verschuiving
van het wegdorp, waarvan de sporen
nog zeer licht zijn terug te zien op de
kaart.

Na het definiëren van de typologieën
bleek dat een aantal nederzettingen
te zijn getransformeerd in een
moderner of andere typologie. Dit
is het geval bij de Pekela’s waar
een randveenontginning langs een
beek werdt vervangen door een
enkelkanaalsstelsel. Kenmerken van
beide typen zijnterug te lezen in de
structuur, echter alleen met de nodige
voorkennis.
Dit zelfde vindt plaats aan
de rand van de Dollardklei.
Nederzettingen aan de rand van
de Dollard functioneerde als een
randveenontginning. Echter door
het indijken van de Dollard was de
landschappelijke situatie veranderd
en is er een nieuwe nederzettigslaag
overeen gekomen. Het interessante
van deze gebieden is dat ze vaak twee
verschillende identiteiten verenigen,
vaak is dit ook nu nog terug te zien.

Boerderijgrootte vs.
kaveldiepte.
Door te onderzoeken waar het
veenkoloniale boerderijen gebouwd
zijn is een patroon ontdekt waaraan
de diepte van de kavels een directe
invloed heeft op de bebouwing
aan het lint. Ommerlanderwijk
illustreert dit proces duidelijk. Hoe
dieper de velden hoe groter en
talrijker de boerderijen. Daarnaast
is ook de voor- en achterzijde van
kavels waarneembaar doordat aan
de achterzijde geen boerderijen
staan, de ruimtelijke beleving is
hier geheel anders. Door deze
eigenschap zijn er langs kanalen
bebouwingsconcentraties ontstaan,
die later een dorp zijn gaan vormen.

Ruimtelijke Identiteiten in
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Haakse zijwegen
De ruimtelijke structuur gevormd
door zijwegen die haaks op de
kavels ontstaan, geven een unieke
structuur. Het dorp Morige geeft het
duidelijkste beeld. Hierin liggen aan
de flanken van de akkers straten met
arbeiderswoningen en Keuterijen.
Deze Keuterijen hebben een kleine
hoeveelheid eigen landbouwgrond.
Deze unieke verkaveling maakt het
mogelijke om in een kleine woning te
wonen midden tussen de weilanden,
dit resulteert in een afwisselend
landelijk gebied met een verspreid
verdichtingsproces.
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Toponiemen
Toponiemen zijn van onmisbaar
belang. Rond 1800 werden
landmeters door Napoleon de
wildernis van het toenmalige
Nederland ingestuurd. Zij hebben alle
topografie van het land opgemeten
(Minuutplans) [Bordewijk, 1832].
Hierbij was ook benaming een
belangrijke opgave. Dit geschiedde
door te informeren naar plaatsnamen
bij de lokale bewoners.

Bijlage i: Topografische analyse
Verkavelingspatronen.

Voor de bevolking waren namen
oorspronkelijk niet meer dan een
beschrijving van de plaats. Zo
ontstonden namen als ‘Koelanden’ of
‘Zandberg’.
Een beetje kennis van oude
plaatsnamen maakt een verborgen
laag in de topografie zichtbaar.
[Kuiper, 2008]

Wolde/Wedde betekend zompig
natuurlijk bos. Aan plaatsnamen
zoals: Vlagtwedde, Wedde,
Bellingswolde is te zien hoe bebost
het gebied wel niet moet zijn geweest.
Aan deze termen is niet alleen te zien
wat de beschrijving van de plaats was
maar ook dat hier sterke Germaanse
invloeden waren.

Beekdalen zijn eenvoudig te
construeren aan de hand van
toponiemen. Zo zijn ‘Koelanden’
altijd weidegronden, en die
liggen in beekdalen. ‘Made’ is een
term gebruikt voor hooilanden.
Deze landen zijn natter dan
de weidegronden zodat hier
voornamelijk riet groeit.

Later zijn de veenkoloniën naar de
desbetreffende compagnieën benoemd
(Borgercompagnie etc..). Ook het
veenlandschap is gedeeltelijk terug
te lezen. Gedempte veenplassen die
onherkenbaar zijn hebben hun naam
behouden zoals het Hoetmansmeer
en het Sappemeer. Deze toponiemen
zijn gebruikt om de veenstromen te
reconstrueren.

Een voorbeeld is de verdwenen plaats
‘Schaap Venen’ bij Annen. Schapen
zijn lichter dan koeien en konden
daardoor eenvoudiger op het veendek
grazen, echter waren er toch veilige
wegen nodig om de schapen veilig
naar de graasplaats te leiden. Men zou
hierom een speciale hoger gelegen
weg door het veen verwachten. Uit
nader onderzoek blijkt dat een straat
met de naam Schaapdijk nog steeds
bestaat. Echter nu loop deze langs een
vakantiepark.
‘Tangen’ betekent zandberg. Deze
nederzetting is dus ontstaan op een
zandrug. Het zelfde geld voor de
plaats zandberg of Oomsberg. In de
typologie vallen ze dan ook onder
type ‘Zandrug kolonisatie’.
Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland

Een bijzonder toponiem is
Kibbelgaarn. Deze plaats is tot
stand gekomen uit een ruzie over
landbouwgronden. Met het recht van
opstrek mocht de boer de gronden in
het verlengde van hun akker gratis in
eigendom nemen. Op een gegeven
moment ontmoeten de achterkanten
van de akkers elkaar en ontstaan er
ruzies, Kibbelgaarn is het resultaat.

‘veen’ op het einde zijn meestal
randveenontginningen, ‘boer’
slaat op de boeren die zich daar
vestigde. Later is echter een nieuwe
nederzetting gesticht in de richting
van een haakse zijweg aan deze
randveenontginning. Deze plaats
werd Gasselternijveen genoemd,
waarbij ‘nij’, ‘nieuw’ betekend.
Uiteindelijk zijn aan het stadskanaal
twee kanaalmonden gegraven naar de
randveenontginningen, resulterende
in de twee langste plaatsnamen van
Nederland. Gasselternijveenschemond
en Gasselterboerveenschemond.
De lijst van toponiemen is oneindig,
en maakt de kaart zeker in landelijke
gebieden zeer leesbaar. Andere
toponiemen zijn: kampen (open
veld, -wijk(zijstraat wegdorp),
broek (Moerassig land), esch(esakker), vledder (natte plaats),
diep(watergang), vaart(bevaarbare
watergang), hoorn (gebogen stuk
land), stukken / plaatsen (kavels).
Of meer beschrijvende namen zoals
‘Achter ’t hout’
[Gysseling, 1960]

Sommige plaatsnamen bevatten
meerdere toponiemen. Zo is Gasselte
een esdorp een samentrekking van
de woorden ‘ges’ en ‘hulta(holte)’
wat betekend ‘Droog houtleverend
bos’ [Kroezenga, 1975]. Later is de
nederzetting: Gasselterboerveen
gesticht. Nederzettingen met
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Bijlage i: Topografische analyse
Toponiemen
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Bijlage i: Topografische analyse
Toponiemen

Bijlage ii: Landbouw alternatieven

Landbouw alternatieven
Er zijn veel alternatieve onderzocht
voor landbouw voor de Veenkoloniën.
Daar zijn eigenlijk geen perfecte
oplossingen uit voortgekomen. Om
een beeld van de problematiek te
schetsen zijn hier een aantal voor de
hand liggende oplossingen geschetst.
Door de prijsverschuiving en
komt er ruimte vrij op de relatief
nattere gebieden, die aantrekkelijk
is voor melkveehouderij. Wat nu al
verandert is bijvoorbeeld de komst
van melkindustrie naar het noorden.
Op de melkindustrie ligt echter een
quotering, een door EU vastgesteld
productielimiet. Deze limiet moet
worden afgekocht om een nieuwe
melkveehouderij te beginnen.
[Wervel, 2007] Zonder afschaffing van
deze regeling zal melkindustrie naar
verwachting niet snel toenemen.

Naast aardappelen neemt ook het
aantal meters cultuurgrond in
nichegewassen (waar eerder hoop
op gevestigd was) en glasbouw af
op de veengronden. Dit suggereert
dat deze gewassen ook weinig
succes bieden voor de toekomst.
Voor de kleigronden zouden vele
nichegewassen helemaal geen optie
zijn want door het bodemtype zou
slechts een beperkt aantal gewassen
geschikt zijn (ondanks de vruchtbare
grond).[Strijker, 2003]
Een ander alternatief voor landbouw
is bosbouw. Door de verschuivingen
in landbouw en de overproductie
wordt bosbouw als aantrekkelijk
alternatief gezien. Bosbouw is
namelijk ook van landelijk- en
ecologisch belang en kan meehelpen
aan een aantrekkelijke leefomgeving.
[Meeuwissen & Posthumus, 1993]

We zien ook toenamen in de
intensieve veehouderij. In de
Veenkoloniën is deze beperkte markt
met éénderde toegenomen. Dit is
echter ook geen toekomstoptie, want
de hoofdrede voor verhuizing was een
mestoverlast probleem. Dit probleem
is met een saneringsregelingen
opgelost.

Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland
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Bijlage ii: Landbouw alternatieven
Landbouw alternatieven

Bijlage Iii: Huidige plannen
Het totale gebied kent vele plannen met betrekking tot verschillende
ruimtelijke aspecten. Voor heel Noord-nederland zijn de volgende plannen
van belang, hierbij is gefocust op de nu lopende plannen.

Kompas van het Noorden:
Een zeer recent afgerond
stimuleringsprogramma voor
Noord-Nederland. Het programma
is bedoeld om de economische
achterstand van het gebied te
verkleinen, werkeloosheid te
verminderen en innovatie te
versterken. Dit programma is
uitgevoerd door het Ministerie van
Economische zaken in samenwerking
met de provincies en de Europese
commissie. [Gibcus, Bleeker, &
Tiggeloove, 2010]

Regiovisie Noorderlicht
Deze regiovisie is opgesteld
in opdracht van de kamer
van koophandel. Het gaat om
een economisch- ruimtelijk
toekomstvoorspelling, waaruit
ontwikkelingsadvies voortvloeit.
Dit advies is door de SER (sociaal
economische raad Noord-Nederland)
in hoofdlijnen over genomen.
[Tordoir, 2010]

Energy Valley
Dit is een netwerkorganisatie in
Noord-Nederland waarin overheden
en bedrijven gezamenlijk zoeken naar
verschillende oplossingen voor de
energie branche. Het gaat hierbij over
uiteenlopende initiatieven. [Energy
Valley, 2003]

Ruimtelijke Identiteiten in
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Afbeelding 6: Eindbeeld Railvisie Drenthe met mogelijke verbinding Stadskanaal
musselkanaal ter Apel[Provincie Drenthe, 2010]

Railvisie Drenthe
Dit document dat in opdracht
van de provincie is gemaakt heeft
verschillende mogelijkheden
onderzocht om de treininfrastructuur
in Oost en Zuid-oost Drenthe
te verbeteren. Hierbij zijn opties
bekeken die uitgaan van het
herstellen van de oorspronkelijke
treinstructuur van Emmen naar het
stadskanaal en naar Assen. Vooral
een tram van Veendam naar Emmen
en een regiotrein van Groningen
naar Emmen zijn aangewezen als
aantrekkelijke opties (zie kaart).
[Provincie Drenthe, 2010]
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Nationaal beken- en
esdorpenlandschap de
Drentse Aa
De Beekstromen, Hunze en de Aa
zijn in 2002 aangewezen als Nationaal
landschap. In het kader van deze
aanstelling is er ruimte ontstaan voor
verbetering van het natuurgebied.
De plannen omtrent dit gebied
zijn omschreven in het beheer-,
inrichtings- en Ontwikkelingsplan.
[Reijke & van Ommering, 2010]

Beekherstel Hunze en
Drentsche-Aa
De provincies zijn al enige tijd bezig
met het herstellen van de beken
Hunze en Drentsche-Aa. Momenteel
is al 24 kilometer beekstroom
hersteld. [Latour, Folkertsma, Boll, &
e.a., 2008]

Bijlage Iii: Huidige plannen
Kompas van het Noorden:

Geopark de Hondsrug.
Geopark de Hondsrug is een initiatief
van een groot aantal partijen. Het
gaat over voornamelijk particuliere
bedrijven. Een Geopark is een
UNESCO titel die gegeven wordt
aan landschappen met meerdere
plaatsen van wetenschappelijk
belang. (Archeologisch, ecologisch,
geologisch, cultureel). De organisatie
richt zich voornamelijk op het
vormen van een gebiedsbeeld en
vertolken deze door activiteiten
binnen het gebied zelf. [van Huet,
2011]

Agenda voor de
Veenkoloniën.

Dit is een organisatie van alle
gemeenten in de Veenkoloniën, om
de sociaal-economische problemen
in de veenkoloniën te verminderen.
De stuurgroep stuurt hierbij
gebiedsgebonden projecten die
voor de regio van belang zijn, met
uiteenlopende onderwerpen. Een
van de initiatieven is de werving van
de EO-wijers prijsvraag. [Stuurgroep
Agenda voor de Veenkoloniën, 2001]

De opdracht was om een combinatie
te vinden tussen de onderwerpen
bevolking, energie, water en
landbouw. Het resultaat is een
verzameling van ideeën die apart zijn
gepubliceerd.[van Dam, 2012]

Samenwerking BorgerOdoorn en Stadskanaal
De gemeenten Borger-Odoorn en
Stadskanaal hebben de handen ineen
geslagen voor de ontwikkeling van de
Drentse Veenkoloniën. Ten behoeve
van een integrale toekomstvisie is
een cultuurprofiel van het gebied
gemaakt. De toekomstvisie is nog
niet gerealiseerd.[Huygen & Spierings,
2002]

Structuurvisie Emmen
Emmen is een van de grootste
gemeenten van Nederland en de
structuurvisie heeft veel elementen die
sterk op het buitengebied zijn gericht.
[Emmen, 2009]

Ontwikkeling Blauwstad.
Blauwstad is een groot
ontwikkelingsgebied waarbij
waterretentie wordt gekoppeld aan
natuurontwikkeling en woningbouw.
Dit project is vanwege haar omvang
en landelijke bekendheid in dit lijstje
opgenomen. [Provincie Groningen,
2012]
Het meer is precies op een locatie
gebouwd waar de voormalige Dollard
niet overstroomd was. Door zanderige
schiereilanden werd de locatie van
overstromen behoed. Echter is later
het ontstane Hoogveenpakket in het
gebied afgegraven, waardoor nu een
lager en natter gebied is ontstaan.
Bij de toenemende waterproblemen
is deze locatie dus de ideale plaats
voor een nieuwe waterretentie. De
woningbouw is bedoeld om het
gebied een economische impuls te
geven. [Kok, 2004]

EO Weijersprijsvraag
De EO-Weijersstichting is een
organisatie die de rol van het
ontwerpen in de bovenlokale schaal
wil versterken. Een belangrijk
onderdeel van de stichting is de
jaarlijkse prijsvraag. In de periode
2011 / 2012 heeft deze prijsvraag
zich gebogen over de problemen in de
Veenkoloniën.
Ruimtelijke Identiteiten in
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Afbeelding 7: Plankaart Blauwstad (Haasnoot, 2013)
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Bijlage Iii: Huidige plannen
Geopark de Hondsrug.

Bijlage iv: Demografische statistieken

Voor dit onderzoek is gekozen om cijfers zo nauwkeurig mogelijk te behandelen. Met de beschikbare statistieken is het echter
onmogelijk om alle cijfers op het gewenste regioniveau te verkrijgen 'hfds. x'. Voor de onderwerpen Bevolkingscijfers, loop bevolking
2001 tot 2010, WOZ-waarde, Inkomen p.p. en leeftijdsverdeling zijn cijfers op buurtniveau gebruikt. Voor de krimpprognose,
migratietrends, leegstand winkels en beroepsbevolking zijn gemeente cijfers gebruikt.

Cijfers per regio
Samenvatting cijfers per regio

Tabel 5: Samenvatting Bevolkingscijfers, leeftijdsverdeling en welvaart aan de hand van Buurtcijfers. [Cbs, 2003][CBS, 2011]

Tabel 6: Stadskanaal oost is geen Apart behandelde regio maar is toch apart weergegeven aangezien hierna gerefereerd wordt in het
onderzoek [Cbs, 2003][CBS, 2011]

Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland
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Bijlage iv: Demografische statistieken
Cijfers per regio

Cijfers per Regio

Tabel 7: Per regio: Bevolkingscijfers, leeftijdsverdeling en welvaart aan de hand van Buurtcijfers. [Cbs, 2003][CBS, 2011]
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Bijlage iv: Demografische statistieken
Cijfers per regio

Cijfers per gemeente
Migratie per gemeente

Migratie per gemeente

Migratie per gemeente

85 jaar of ouder
65 tot 85 jaar
50 tot 65 jaar
40 tot 50 jaar
30 tot 40 jaar
25 tot 30 jaar
20 tot 25 jaar
15 tot 20 jaar
10 tot 15 jaar
5 tot 10 jaar
0 tot 5 jaar

85 jaar of ouder
50 tot 65 jaar
Leeftijd

Leeftijd

30 tot 40 jaar
20 tot 25 jaar

vlagtwedde

10 tot 15 jaar
0 tot 5 jaar
-3.5

-2.5

-1.5

-0.5

0.5

1.5

2.5

-3.5

-2.5

Migratie per 100 inwoners

65 tot 85 jaar

50 tot 65 jaar

40 tot 50 jaar
25 tot 30 jaar
20 tot 25 jaar

Bellingwedde

15 tot 20 jaar

30 tot 40 jaar

Leeftijd

30 tot 40 jaar

20 tot 25 jaar

Stadskanaal

10 tot 15 jaar

10 tot 15 jaar
5 tot 10 jaar

0 tot 5 jaar

0 tot 5 jaar
-1.5

1.5

85 jaar of ouder

50 tot 65 jaar

-2.5

0.5

Migratie per gemeente

85 jaar of ouder

-3.5

-0.5

migratie per 100 inwoners

Migratie per gemeente

Leeftijd

-1.5

Veendam
Pekela

-0.5

0.5

-3.5

1.5

-2.5

-1.5

-0.5

0.5

1.5

Migratie per 100 inwoners

Migratie per 100 inwoners

Migratie per gemeente
85 jaar of ouder
65 tot 85 jaar
50 tot 65 jaar
40 tot 50 jaar

Leeftijd

30 tot 40 jaar
Tynaarloo

25 tot 30 jaar

Haren

20 tot 25 jaar

Borger odoorn

15 tot 20 jaar

Aa en hunze

10 tot 15 jaar
5 tot 10 jaar
0 tot 5 jaar
-3.5

-2.5

-1.5

-0.5

0.5

1.5

Migratie per 100 inwoners

Tabel 8,9,10,11,12: Gemeente migratie per 100 inwoners; [CBS, 2010 /
2011]
Ruimtelijke Identiteiten in
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Bijlage iv: Demografische statistieken
Cijfers per gemeente

Leegstand vastgoed

Tabel 13: Per gemeente: Leegstand vs.. krimp: beoordeling: 1 veel leegstand / hoge krimp, 5 Weinig leegstand / beperkte groei:
prognose = som van beoordelingen. [Bureau dtnp, 2012]

Krimpprognose, migratie en beroepsbevolking

Tabel 14: Per gemeente: Krimpprognose tot 2040, migratie en beroepsbevolking [PBL, 2010]

Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland

-115-

Bijlage iv: Demografische statistieken
Cijfers per gemeente

Werkgelegenheid per sector

Tabel 15: Per gemeente: Drie top-sectoren werkgelegenheid [Redactie Economie in het Noorden, 2011]
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Bijlage iv: Demografische statistieken
Cijfers per gemeente

bijlage v: Begrippenlijst

Begrip
Ruimtelijke kwaliteit
Globalisatie

Supraregionaal
Typologie
lokale eigenheid
Glocalisering
Potstal
Consumptielandschap
Productielandschap
Drenthenieren
Keileem
Droogdal

Ruimtelijke Identiteiten in
Noord-oost Nederland

Beschrijving
In deze scriptie: Een ruimtelijk elementen die de regio onderscheid van andere regio's.
Globalisering is een toenemend proces van economische, culturele en politieke integratie op
mondiaal niveau. Door de openstelling van grenzen tussen landen, kunnen goederen en diensten
zich gemakkelijker verplaatsen.
Regio-overschrijdend schaalniveau.
Een ordeningsprinciepe waarbij verschillende typen worden bepaald die de primaire
eigenschappen van een stedelijk elementen vormen.
Terugkerende ruimtelijke elementen die een gebied onderscheid van omliggende gebieden.
Lokalisering door Globalisering. Door keuzevrijheid en toenemend bereik door globalisering
worden lokale onderscheidende eigenschappen van plaatsen belangrijker.
Een stal waar s'nachts vee wordt gestalt. Hierdoor hoopt zich in de stal mest op. Deze mest wordt
gebruikt voor het akkerland.
Het tegenovergestelde van een productielandschap. Het platteland wordt gezien als een plaats
voor vermaak, rust. Het platteland wordt gezien als uitwijkgebieden voor stedelingen.
Het platteland waarin geproduceerd wordt. Dit betreft landbouw, industrie maar ook steeds meer
moderne productie zoals energie (windmolens etc..).
Een maatschappelijke trend waarbij kapitaalkrachtige oudere wegtrekken uit de stad en op het
rustige platteland gaan wonen, zoals in Drenthe.
Een bodemsoort gevormt door gebiedsvreemd materiaal aangevoerd door een gletsjer. Dit
materiaal bestaat uit o.a. zwerfstenen, grint, klei, zand. Er bestaan verschillende typen Keileem.
Historische beekdalen waar geen water instaat. In het plangebied ingesleten aan de flanken van de
zandruggen (zoals de Hondsrug).
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bijlage v: Begrippenlijst
Cijfers per gemeente

Rivierduin

Een zandafzetting langs een rivier, beek of stroom.

Melkquota

Iedere melkveehouderij heeft een quota, welke aangeeft hoeveel melk zij jaarlijks mogen
verhandelen. Wanneer een boer melk wil gaan verkopen moeten zij eerst een melkquota opkopen.
Een protestantse christelijke stroming waarbij de nadruk ondermeer op maatschappelijke
betrokkenheid ligt.
Dorp met bijbehorende es-akkers. Een ander kenmerk is de brink.

Piëtisme
Esdorp
Es
Brink

Gezamenlijk akkercomplex rondom esdorpen. Door plaggenbemesting bollen deze vaak op in het
landschap.
Driehoekig veld in het centrum van een esdorp, waar voorheen s'nachts het vee werdt verzameld.

Schans

Oud militair verdedigingswerk, meestal gemaakt van afgegraven aarde.

Flèche

Simpele versterking, of schans, opgebouwd uit aarden wallen, ook wel redoute genoemd

Wegdorp / streekdorp

Nederzettingsvorm waarbij bewoning langs een enkele weg ontstaat. Vaak geassocieerd met
strokenverkaveling en ontginning.
Synoniem: Kanaal.
Een dwars op de hoofdvaart gelegen kanaal in het hogeveenlandschap, gegraven voor
veenontginning. Geschikt voor scheepvaart.
Een overeenkomst waarbij men geld betaald voor het agrarisch gebruik van grond waar men niet
de eigenaar van is.

Vaart
Wijk
Pacht
toponiem

Een plaatsbenaming die verwijst naar een topografische eigenschap van deze plaats.

kwel

Grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt.

Ruimtelijke Identiteiten in
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Bijlage vi: Kaart verantwoording
Het kaartmateriaal in deze scriptie is veelal opgebouwd uit meerdere bronnen en
vaak is er gebruik gemaakt van verschillende onderliggers. In deze bijlage wordt de
oorpsprong van het kaartmatriaal toegelicht. De kaarten die zijn opgenomen in de
verdieping hebben een 'e' achter het kaartnummer.

Kaart 1: Topografie
Informatie:
Topografische kaart 2010, 1:25.000
Google Earth
Ondergrond:
Basiskaart Openstreetmaps.org
hoogtekaart.'krt 9e: Geomorfologie'

Kaart 2: Infrastructuur en
Ov
Informatie:
Ov9292.nl
Topografische kaart 2010, 1:25.00
Spoor-tram wegen in Drenthe en
Oost Groningen 1920-1936'afb.1e'
Ondergrond:
Openstreetmaps.org.

Kaart 3: Geologie
Informatie:
Bodemkaart Nederland.
Kijk eens omlaag.nl
Hoogtekaart.'krt 9e: Geomorfologie'
Ondergrond:
Hoogtekaart.''krt 9e: Geomorfologie'

Kaart 4: Ecologie
Informatie:
Natuurmonumenten Nederland.
Google earth
Ondergrond:
Hoogtekaart.'kaart 38: Geomorfologie'
Basiskaart Openstreetmaps.org.

Ruimtelijke Identiteiten in
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Kaart 5: Monumentale
dorpen

Kaart 9: Economische
structuur

Informatie:
Rijksmonumenten.
Google Earth
Ondergrond:
Basiskaart Openstreetmaps.org

Bijzonder.
Informatie uit deze kaart is gebaseerd
op verschillende beleidsstukken.
[Stuurgroep Regio Groningen- Assen]
[VROM, 2004][Geudens, 2012]
[Strijker, 2003][Gemeente Emmen,
2009][Gemeente Assen, 2010]
[Schrijer,2012]
Informatie:
Verschillende beleidsdocumenten.
Ondergrond:
Basiskaart Openstreetmaps.org.

Kaart 6: industrieel
erfgoed
Informatie:
Rijksmonumenten.
Google Earth
Ondergrond:
Basiskaart Openstreetmaps.org

Kaart 7: Militair, religie
Informatie:
Rijksmonumenten.
Google Earth
Ondergrond:
Basiskaart Openstreetmaps.org

Kaart 8: Archeologie,
water
Informatie:
Rijksmonumenten.
Google Earth
Ondergrond:
Basiskaart Openstreetmaps.org
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Kaart 10: Voorzieningen
Informatie:
Supermarkten en banken: gebaseerd
informatie uit Google Earth. Grootte
supermarkt bepaald aan de hand van
via Streetview.
Ondergrond:
Basiskaart Openstreetmaps.org.

Kaart 11: toerisme
Informatie:
Google Earth. Fietsbond.nl,
Wandelnet.nl.
Ondergrond:
Openstreetmaps.org.
Hoogtekaart.''krt 9e: Geomorfologie'

Bijlage vi: Kaart verantwoording
Kaart 1: Topografie

Kaart 12: Grootste recente
/ huidige ontwikkelingen.

Kaart 1e: Geschiedenis
tot 1596

Kaart 8e: Spreiding
Christendom

Informatie:
Gebieden achterhaald uit de
beschreven ontwikkelingen.
Ondergrond:
Imergis.nl

Ondergrond:
Topografische militaire kaart ca.1800

Bijzonder.
Voor een aantal geloofstromingen is
de categorisering discutabel.
Informatie:
www.e-kerk.nl
Ondergrond:
Hoogtekaart.'kaart 38: Geomorfologie'
Basiskaart Openstreetmaps.org.

Typologieën
Bijzonder.
De handtekeningen in het Hoofdstuk
Nederzettingstypologieen zijn geen
kopieën van bestaande nederzettingen
maar bevatten de eigenschappen
die uit de analyse naar boven zijn
gekomen.

Kaart 13: Gebiedsindeling
Informatie:
Informatie uit topografische kaart
2010. 1:50.000
Ondergrond:
Topografische kaart 2010. 1:50.000

Kaart 14: Onstwedder
Veenlanden
Ondergrond:
Topografische kaart 2010. 1:50.000

Kaart 15: Kavelrichting
boerderijen veenkoloniën

Kaart 2e: Geschiedenis tot
vanaf 1596
Ondergrond:
Topografische militaire kaart

Kaart 3e: Geschiedenis
vanaf 1765
Ondergrond:
Topografische militaire kaart ca.1800
Topografische kaart 1930

Kaart 4e:
Landbouwindustrie
Ondergrond:
Topografische kaart 2010. 1:50.000

Kaart 5e: Bebouwing tot
heden
Ondergrond:
Topografische kaart 2010. 1:50.000

Kaart 6e: Ontwikkelingen
tot heden
Ondergrond:
Topografische kaart 2010. 1:50.000

Informatie:
Verkavelrichting uit topografische
kaart 2010. 1:50.000
Topografische militaire kaart ca.1800
Ondergrond:
Topografische kaart 2010. 1:50.000
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Kaart 7e: Boerderijtypen
Bijzonder.
Klassering boerderijtypen gemaakt
aan de hand van eigen onderzoek.
Informatie:
Rijksmonumenten.
Google Earth
Ondergrond:
Basiskaart Openstreetmaps.org
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Kaart 9e: Geomorfologie
Informatie:
Topografische kaart 2010 1:25.000
Technisch topografische kaart
Nederland 1961: Bodemkaart
Drenthe
Ondergrond:
Hoogtekaart.'kaart 38: Geomorfologie'
Basiskaart Openstreetmaps.org.

Kaart 10e: Beken
Informatie:
Topografische militaire kaart,
toponiemen.
Ondergrond:
Topografische militaire kaart

Kaart 11e: Kanalen
Informatie:
Topografische kaart 1930
Topografische kaart 2010. 1:50.000
Ondergrond:
Topografische kaart 2010. 1:50.000

Kaart 12e: Verkaveling in
ca. 1800
Informatie:
Topografische militaire kaart ca.1800
Ondergrond:
Topografische kaart 2010. 1:50.000
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