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Voorwoord 
Voor u ligt mij n allereerste en tegelijkertijd ook al lerlaatste 
verslag van mijn studie (steden)bouwkunde aan de 

Technische Universiteit in Eindhoven. 
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omdat de omvang van het project zovee l groter was 
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tijdens het onderzoek leerzame maar verkeerde wegen 
ingeslagen . Daarnaast lag mijn prioriteit naast mijn 
afstudeerwerk ook bij mijn betaalde werk. 

Tijdens mijn stage bij de provincie Groningen ben ik 
op zoek geweest naar de ruimtelijke kwa liteit van de 
kuststrook van Groningen . Hiervoor moest ik enige 
malen door de immens grote en kale polders rijden . De 

rust en de ruimte gaven me het gevoel van vri jheid en 
het gebied heeft een plekje in mijn hart gestolen. 
Toen ik voor het ate lier een casusgebied van 10 bij 15 
kilometer moest kiezen was de keuze voor Groningen 
snel gemaakt ondanks dot dit in eerste instantie voor mij 
niet direct binnen het thema Nevelstad paste. 

Op deze plek wil ik een aantal mensen bedanken. 
Allereerst mijn afstudeercommissie Bruno de Meulder, 
Han Lorzing en Oswa ld Devisch voor hun begeleiding , 

Oswald in het bijzonder omdat hij regelmatig beschikbaar 
was voor korte begeleidingsmomenten. Verder heeft Roel 
mij enorm geholpen door regelmatig met mij in discussie 

te goon over stedenbouwkundige dingen waardoor ik 
vaak weer met een nieuwe bl ik naar mijn project kon 
ki jken. A ls laatste wilde ik mijn ouders, fa mi lie en vrienden 

bedanken voor hun support en luisterende oor. 

Eindhoven, 6 juli 2006. 

Brigitta van Dijk 





Samenvatting 
Nevelstad, diffuse stad, urban sprawl; het zijn allemaa l 
termen vaor de hedendaagse stad. Een stad die geen 
duideli jke stadsgrenzen meer kent moor zich heeft 
verspreidt over het platte land waardoor er niet meer 

gespraken kan warden over de stad en het platteland 
moor over de Nevelstad. 

Atel ierNevelstad is hetvertrekpuntvan hetafstudeerproject 
NevelStad en Ommeland . Een casusgebied van 10 bij 
15 ki lometer wordt onderworpen aan een experimentele 
eclectische analysernethode (Boeri, 1 998, 1999) we lke 
uiteinde lijk de basis is voor het ontwikke len van een 
nieuw scenario . 

Onderzoeksgebied 
Het casusgebied ligt in Noordoost Groningen en is 

van oudsher een agrarisch gebied. Door mechanisatie 
en schaa lvergroting daalt de werkgelegenhe id in de 
agrarische secto1·. In de jaren '70 is middels de aanleg 

van de diepzeehaven Eemshaven geprobeerd een 
nieuwe economische impuls te geven aan de regio moor 
de haven is geen succes gebleken waardoor een groot 
deel van het terrein nog steeds brook ligt. In de regio 

heerst grate werkeloosheid en de vondst van aardgas 
in Slochteren heeft hier geen verandering in gebracht. 
Verder· kamt de regio met vergrijz.ing en ontgroening . 
Naast het ontbreken van economische dynamiek zal 
de regio in de toekomst voor andere uitdagingen 
komen te staan. Het gebied ligt voor een groat dee l 
onder de zeespiege l en za l bijna geheel overstromen 

bij hoog water indien er geen d ijken zouden zijn. Door 
de klimaatverandering, bodemdaling (versterkt door de 
aardgaswinning) en heftigere neerslag zal water een 

grote bedreiging goon vormen voor het gebied. Daarom 
zal in de toekomst op een andere manier met water 
omgegaan moeten warden. 
A ls gevolg van het ontbreken van ru imtel ijke dynamiek 
zijn veel cultuurhistorische landschappen en elementen 

bewaard gebleven. Het gebied is in te delen in twee 
cultuurlandschappen: het wierdenlandschap en het 

dijkenlandschap. Het wierdenlandschap kenmerkt z.ich 
door de verspreidt over het gebied liggende wierden; 
middeleeuwse woonheuve ls. Deze werden als droge 
woonp lek gebruikt toen er nog geen dijken bestonden. 

Nadat er dijken werden opgeworpen waren de ve rhoogde 
woonp laatsen overbodig. Het dijkenlandschap kenmerkt 
zich door opstrekkende percelen tussen slaperdijken. Het 

landschap is het gevolg van de natuurlijke aangroei en 
actieve landwinning welke inpoldering van grate delen 
van de Waddenzee tot gevolg had. De nieuwe polders 
kwamen vo lgens het opstrekrecht toe aan de eigenaar 
van het aangrenzende land. In het dijkengebied zijn 
don ook de typische Groninger herenboeren te vinden 
met enorme landerijen en grate statige boerderi jen. 
Door de hoeveelheid aan cultuurhistorische elementen 

en landschappen en de gaafheid hiervan is het gebied 
uitgeraepen tot Belvederegebied. 

Strotegie 
De inzichten die verkregen zijn uit de ana lyse vormen de 
basis voor de nieuw le ontwikkelen strategie. 

Het laagdynam ische karakter van het gebied wordt 
als unieke kans gezien omdat de rest van Nederland 
hoogdynamisch is en de cultuurhistorische waarde is 
een grate kwa lite it. Om deze potenties tot het uiterste te 

benutten wordt een vertragingstrategie ingezet die z.ich 
voora l richt op een selecte groep mensen die specifiek in 



-I Noordoost Groningen een meerwaarde vinden. 
De inrichting van het landschap richt zich vooral op 
recreatie en natuurontwikkeling met hier en door 
exclusieve woningen. 

lnstrumenten 

Middels een drietal instrumenten wordt gepoogd een 
goede inpassing te vinden van nieuwe ontwikkelingen 
in het bestaande landschap. Allereerst zijn er een drietal 
pixelkaarten gemaaktdie de basis vormen van de strategie. 
De eerste vertegenwoordigd de cultuurhistorische 
waarde van het gebied, de tweede het relief en de derde 
is de cultuur-natuurkaart. De cultuurhistorische kaart 
geeft gradaties aan van de cultuurhistorische waarde 
van Noordoost Groningen. op basis van deze kaart 
kan gekeken worden op welke locaties wel of geen 
grootschalige ontwikkelingen mogen plaatsvinden of 
juist wel. De rel iefkaart is het uitgangspunt voor het soort 
ontwikkelingen; activiteit of natuurontwikkeling. Deze 
kaart is geen vast gegeven, er mag geboetseerd worden 
zodat er nieuwe hoge en loge locaties worden gecreeerd. 
De cultuur-natuurkaart bestaat nu voornamelijk uit 
rose pixels moor zal in de toekomst meer witte pixels 
en vlekken moeten goon krijgen . Door hier variatie in 
aan te brengen in de pixelkaarten wordt gepoogd een 
afwisselend en spannend landschap te creeren . 
Met de zichtcirkels wordt inzicht gegeven in de aard 
van de open ruimte in het landschap moor ook de 
panoramafoto 's brengen deze open ruimte in beeld . 
Door ingrepen in het landschap zullen de cirkels en de 
panorama's veranderen en door variatie te brengen 
hierin wordt een spanning opgebouwd tussen open en 
gesloten ruimtes . 

Samenvatting 

Scenario 

Voor het scenario wordt het landschap opgedeeld in een 
zestal deelgebieden op basis van de cultuurhistorische 
waarde en het soort landschap. Per deelgebied zijn het 
soort ingrepen verschillend en deze worden uitgelegd. 
Het soort ingrepen is per landschap verschillend . In het 
wierdenlandschap is er ruimte voor nieuwe wierden waar 
activiteiten als wonen en recreeren op plaats kunnen 
vinden. Het marennetwerk wordt uitgebreid en voorzien 
van natuurlijke oevers. Laaggelegen gebieden zullen 
als waterberging goon fungeren in combinatie met 
natuurontwikkeling. In het dijkenlandschap kunnen laag 
gelegen gebieden ook weer ender water worden gezet 
ten behoeve van natuurontwikkeling en waterberging . 
Nieuwe woningen kunnen in beperkte school worden 
gebouwd zeals het vestigingsprincipe in dit landschap. 
Ook kunnen oude dijken weer opnieuw in het landschap 
gebracht worden . De verschi jningsvorm en het gebruik 
van nieuwe oude elementen hoeft niet historisch bepaald 
te zijn . zo kan er in een wierde worden gewoond of kan 
de wierde bestaan uit een soort ringdijk waarbinnen 
activiteiten plaatsvinden . 

Het resultaat van de ingrepen meet een landschap zijn 
waa rin gewoond en gewerkt kan worden maar waar 
recreatie een belangrijk speerpunt is. Door de nieuwe 
ontwikkelingen is er een nieuwe cultuurlaag aan het 
landschap toegevoegd zodat de ontwikkeling van de 
cultuurh istorie blijft door gaan. Exclusiviteit en afwisseling 
in een landschap waarin cultuurhistorie en de cultuur 
van het maken hand in hand de toekomst in gaan! 

Nieuwstad 
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Woordverklaring 
(bron: www.wikipedia .org) 
Zijl: Waterafloop naar zee, sluis 
Wierde: Kunstmatig opgeworpen woonheuvel om bij hoogwater droog te wonen, ook wel terp genoemd 

Moor: Gronings water dot is ontstaan voor het afwoteren van de kwelderrug. 

Dobbe: Gegraven poel voor drinkwater 
Huiswierde: Kunstmotig opgeworpen woonheuvel voor een woning 
Slope rdijk: Vaak oude dijken waarvan de direct waterkerende functie is komen te vervol len door de aanleg van 

Coupure: 
Kwelder: 

Borg: 
Kolk 

Zeerijp 

de nieuwe voorge legen dijk 
Doorsnijding van een (voormalige) woterkering 
Een begroeide buitendijkse landaanwas die niet meer bii een gemiddeld hoog water onderloopt. 
Versterkt huis 
Oppervlaktewater als overblijfsel is van een dijkdoorbraak 





Chorotopografische kaart van Krayenhof 
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lnleiding 
Nevelstod 
De term Nevelstad houdt in dot er geen nauwlettende 
scheiding meer is tussen stad en platteland. De stad 
is overgegoan in het platteland en het plattelond is 
opgenomen in de stad . In de Vijfde Noto Ruimtelijke 
Ordening (Min. VROM, 2001) werd er nog gesproken 
van de rode contouren waarmee een strakke scheiding 
tussen stad en platteland werd bedoeld moor in de 
Nevelstad is hier totaal geen sprake van. Door de 
toenemende invloed van de stedelijke economie en het 
groeiende recreatieve druk op het buitengebied verandert 
de verhouding tussen de stad en het ommeland. Binnen 
het nevelstedelijk gebied spreidt de stad zich uit over 
het landeli jk gebied en wordt deze niet meer gezien als 
productiegebied maar als een consumptiegebied . Het 
landelijk gebied is een uitloopgebied van de stad waar 
men voornamelijk recreeert . 

De stad kan niet meer gezien worden als een 
concentrische stad waarbij alle centrale functies zich in 
het centrum bevinden. In de huidige stad liggen deze 
juist in de periferie en in de binnensteden zi jn vaak 
mono-functionele plekken geworden. De stad moet 
gezien worden als een netwerk waarbij de zich op 
knooppunten nieuwe centra hebben gevormd terwijl de 
oude historische centra zijn verworden tot winkelgebied. 

Ook het (begrip) landschap krijgt een andere, veel 
bredere betekenis die niet meer tegengesteld is aan de 
stad of de gebouwde omgeving (De Geyter, 2002). De 
"negatieve" landelijke ruimte mag eigenli jk niet meer als 
negatief worden aangeduid omdat het op een positieve 
manier ingezet kan worden om in te grijpen in het milieu 
voor nieuwe vitale ingrepen. Boeri (1998/1999) geeft 
aan dot de nieuwe stad eigenlijk een product is van 
een langdurig proces van verspreide verstedel ijking en 
het ge·industrialiseerde platteland . Binnen de Nevelstad 
wordt het ommeland niet meer gezien als platteland of 
buitengebied moor als een onderdeel van de hele stad . 

Noordoost Groningen 
is een ge·1ndustrialiseerd 
landbouwgebied met daarin 
een aantal eilanden, zoals 
Eemshaven en wierden, een van 
de vestigingsprincipes die Boeri 
aan haalt in het artikel over de 
Eclectic atlases . De Eemshaven 
is een duidelijk voorbeeld van 
een industrieel eiland terwi jl de 
dorpen wooneilanden zijn die 
middels infrastructuur met elkaar 
zijn verbonden. Voorzieningen 
zijn ver van de eilanden 
gelegen waardoor ook hier de 
communicatienetwerken die 
binnen de Nevelstad belangrijk 
zijn hier ook onmisbaar zijn . 

Het atelier Nevelstad heeft een 
experimentele opzet waarbij 
een eclectische analyse (Boeri, 
l 998/1999) het uitgangspunt 
vormt. Eenwillekeurig casusgebied 
van 10 bij 15 kilometer vormt 
de basis voor een historische en 
hedendaagse ruimtelijke analyse 
zodat er inzicht wordt verkregen 
in het ontstaan en het huidig 
functioneren van het gebied . Deze 
analyse wo rdt uitgevoerd door 
een experimentele, eclectische 
methode die bestaat uit een 
combinatie van de lagenmethode, 
eclectische atlas, morfologische 
analyse en veldwerk. De conclusies 
zullen de basis vormen bij het 
ontwikkelen van scenario's voor 
de omgang met het casusgebied 

/egende van de Randstad (de Geyter, 2002) 13 



Eclectic Atlases, fou r possible ways of seeing the city 

Door: Stefano Boeri 
Geschreven voor mensen die zich bezig houden met de 
ruimtel ijke ordening 
Doel: wijzen op de noodzaak voor een nieuwe 
conceptual isatie van het stedel ijk gebied . 

Boeri wijst in het artikel op de noodzaak voor een nieuw 
model in de conceptual isatie van het stedel ijk gebied. 
De transformaties die het stedelijk gebied de afgelopen 
1 5 jaar heeft doorgemaakt zijn middels de huidige 
methoden niet afleesbaar. De topografische kaart geeft 
een bl ik van bovenaf maar laat geen knooppunten en 
stromingen zien. Door nieuwe visuele technieken wordt 
het duideli jk dot de stad niet meer de compacte eenheid 
is met een duidelij ke grens tussen stad en platteland 
moor dot er over een territori um een stedelijke nevel is 
verspreidt zonder grenzen. De termen " Diffuse stad", 
" Nevelstad" en " Urban Sprawl" hebben een betekenis 
gekregen. 

De stad manifesteert zich als een chaotische 
verzamel ing gebouwde objecten die door een golf van 
ongecoordineerde individuele activiteiten is ontstaan. 
In de regio rondom M ilaan heeft Boeri een zestal 
ontwikkelingsprincipes gevonden die chaos hebben 
veroorzaakt. 
- lineaire ontwikkel ing; ontwikkeling van stedelij ke 
gebeurtenissen longs assen. 
- speldenprik; op een willekeurige, goed bereikbare 
plek nieuwe (grootschal ige) ontwikkel ingen inzetten als 
shopping malls 
- eilanden; zones waarin geli jke o bjecten en levenstij len 
worden gereproduceerd 
- Kloonzones; zones waarin veel repetitie van dezelfde 
stedelij ke elementen voorkomt 
- Inserts; kleine objecten worden vervangen 

metmorfose-zone; kleine, bi jna onzichtbare 
veranderingen verspreid over het territorium 

Door het opeenstapelen van diverse voorstell ingen 

van het territorium alsof het platte lagen zi jn zullen 
we nooit de essentie van de tegenwoordige bewoonde 
ruimte begrijpen. We zijn niet in stoat om het 
multidimensionale, dynamische natuur van het stedelijke 
territorium te onderscheiden. We negeren alle reflectie 
op het feit dot het huidige territorium is gevormd door 
multidimensionale spanningen tussen de omgeving 
en de samenleving. Deze informatie kan niet worden 
afgelezen uit de topografische kaarten die normaal 
gesproken worden gebruikt, moor zullen vanaf een 
andere ooghoogte bekeken moeten worden . 

In Europa heeft deze houding geleid tot een nieuwe 
manier van het onderzoeken van de overeenkomsten 
tussen de samenleving en de omgeving. De methodes 
zi jn qua wijze ongelijksoortig moor zijn wel identiek in 
de visuele benadering. Deze analysemethode wordt 
in de wandelgangen de " Eclectische Atlas" genoemd, 
eclectisch omdat ze multidimensionaal, onlogisch en 
experimenteel zijn en atlas omdat ze op zoek zijn naar 
nieuwe relaties tussen ruimtelijke elementen. 
Door de eclectische atlassen worden verschillende 
benaderingswijzen gebruikt om het territorium te 
observeren terwijl het veranderd . 

Boeri geeft een viertal methodes waarmee naar een 
terri torium gekeken kan worden. Middels de ''detectives" 
bl ik wordt gekeken naar de invloeden die geografie en 
familietradities hebben op de bebouwingsvarieteit. Vanuit 
de indirede blik wordt er gekeken naar de verschillende 
ritmes in het stedel ijk veld om zo de evolutie te kunnen 
beg rijpen . Door steekproefsgewijs te kijken naar het 
gebied wordt middels foto 's een beeld gecreeerd van 
de omgeving en vanuit de mobiele blik wordt vooral 
gekeken naar de toegankelijkheid van gebieden, niet in 
re isafstand moor in reisti jden. 



-
in de toekomst. 

Doelstelling 
Middels een experimentele ecleciische analysemethode 
wordt geprobeerd een beeld te vormen van de 
ontstaansgeschiedenis en de huidige conditie van het 
casusgebied. Het resultaat zal worden ingezet als basis 
voor een exploratief, ontwerpmatig onderzoek waarmee 
een strategie wordt ontwikkeld voor de omgang met het 
casusgebied. 

Aon de hand van statistieken, veldonderzoek, beeld- en 
kaartmateriaal wordt er geprobeerd een duidelijk beeld 
te geven van de ontstaansgeschiedenis en het huidige 
fundioneren van het casusgebied . Uit deze analyse 
vloeien een aantal sterke en zwakke punten voort die 
als basis dienen voor het opstellen van een scenario. Er 
zal worden geprobeerd een omgangsmethode te vinden 
waardoor zwakke punten van het gebied omgezet kunnen 
worden in positieve aspecten en alsmede sterke punten 
benut worden. Het relief, cultuurhistorische waarde en 
de mate waarop het landschap in cultuur is gebracht 
vormen de basis voor een vertragende strategie. 
Een aantal van de ontwikkelingen worden door middel 
van kaarten en fotobewerkingen uitgewerkt zodat er een 
duidelijk beeld ontstaat van de aard van de ingrepen. 
Het goat er niet om dot er een blauwdruk wordt gemaakt 
moor dot het scenario een idee geeft van de aard van 
nieuwe ontwikkelingen om er voor de zorgen dot het 
gebied ook een gezonde toekomst heeft. 

Ditverslag beg int met een introductie van het casusgebied 
en een historische, ruimtelijke, morfologische en sociaal
economische analyse van het gebied. In de analyse 
wordt eerst ingegaan op de ontstaansgeschiedenis en 
ontwikkeling van het gebied en hoe dit zich tegenwoordig 

lnleiding 

nog manifesteert in het landschap. Daarnaast goat 
de analyse in op een aantal opvallende en specifieke 
gevallen in het gebied . De analyse wordt afgesloten 
met een conclusie van de huidige conditie van het 
casusgebied . 
Het tweede deel van het verslag bestaat uit de strategie 
voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied . Aon 
de hand van het onderzoeksrapport De Strook (H+ N+S, 
e.a . 2001 )) worden een vertragende en een versnellende 
strategie gepresenteerd voor Noordoost Groningen 
waar tussen op basis van de analyse een keuze wordt 
gemaakt. Daarna wordt ingegaan op de doelgroep en 
de inrichtingselementen als water, recreatie, exclusieve 
bewoning, natuur en hoogte. Middels een drietal 
kaarten voor de aspecten cultuurhistorie, relief en 
de tegenstelling natuur vs cultuur wordt vervolgens 
de diversiteit in het landschap in beeld gebracht. 
Panoramafoto' s en kijkcirkels zullen tevens instrumenten 
zijn bij de toepassing van de strategie. 
In het laatste hoofdstuk wordt een landschapsindeling 
gemaakt voor het gebied, elk deelgebied kent zijn eigen 
inrichtingselementen. Orie deelgebieden zullen worden 
uitgewerkt zodat de samenhang tussen instrumenten en 
inrichtingselementen duidelijk wordt . 
In de reflectie wordt terug gekeken op het onderzoek, 
wot had anders gemoeten, wot dient beter uitgewerkt te 
worden etc. 

Krewerd 



Boerderij in het dijkenlandschap 
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De topografische kaart van het casusgebied in Noord
oost Groningen loot een aantal interessante aspecten 
zien. In het zuidelijke gedeelte vallen de ronde dorpen 
en de radiale verkave ling op en in het noorden de stro
kenverkave ling en de oude dijken die in het landschap 
liggen. De enorme witte vlek die gereserveerd is voor in

dustrie is opmerkelijk omdat het leeg is moor ook omdat 
er geen andere stedelijke functies omheen liggen . 

In de analyse wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de 
ontstaansgeschiedenis en de huidige conditie van het 
casusgebied. In de experimentele eclectische analyse
methode worden diverse methoden gecombineerd. 

In dit hoofdstuk wordt Eeuwen geleden bestond Noord
oost Groningen voornamelij k uit kwe lders die regelmatig 
onder water stonden. Door ruimtegebrek op de Drentse 
zandgronden ging men het gevecht met het water aan. 
Het wierden - en dijkenlandschap vertonen nog veel 
elementen waarmee men de wateroverlast probeerde 
te minimaliseren zoals de dijken en wierden waardoor 
er ook opmerkelijke hoogteverschillen zijn ontstaan in 
het landschap. De strijd tegen het water lij kt nu te zijn 

gewonnen door de mens moor met de verwachte kli
maatveranderingen zal het weer een nieuwe bedreiging 
kunnen goon vormen wanneer we achteruitleunend in 

onze stoe l blijven zitten. 
Door het ontbreken van dynamiek zijn nag vee l cultuur
historische elementen bewaard gebleven en ook is er 
weinig sociaal-economische dynamiek waardoor er veel 
werkloosheid heerst ondanks de goede faciliteiten van 

de Eemshaven, de aanwezigheid van aardgas en de ba

sischemie in Delfzijl. 

Het hoofdstu k begin! met een uitgebreide beschrijving 
van de ontstaansgeschiedenis van het wierden- en dij
kenlandschap vanaf de periode dot het gebied bewoond 
werd tot aan nu. Aon de hand van een aantal topogra
fische kaarten worden de ontwikke lingen van de afge

lopen eeuw zichtbaar gemaakt zoals de bebouwing en 

de infrastructuur. In de paragraaf cultuurhistorie wordt 
ingegaan op de Noto Belvedere en wordt een cultuur
historische waardenkaart samengesteld. In de paragraaf 
over de hoogte wordt dieper ingegaan op de hoogtever
schillen terwij l in de paragraaf over water de klimaatver

anderingen en bodemda ling als gevolg van de aardgas
winning warden behandeld. De ontwikkelingen op het 

gebied van de werkgelegenheid in de agrarische sector 
en de industrie. In de sterkte-zwakte-analyse warden alle 
sterke en zwakke punten alsmede kansen en bedreiging 
op een rijtje gezet. 



H guenm Atlas van u . (omstreeks 1820) 



lntroductie casusgebied 
Het casusgebied van dit afstudeerproject is gesitueerd 
in het noorden van Nederland, in de provincie Gro
ningen. Het gebied van lien bij vijfti en ki lometer is het 
meest noorde lijk gelegen stuk vasteland van Nederland . 

Ten noorden van het gebied is de Waddenzee gelegen 
en ten oosten ligt de Eems Middels een waterwegver
binding stoat het gebied in contact met het Rurhgebied 
maar ook ligt het gunstig ten opzichte van Noordoost 

Europa. 
Het gebied is geen stedelijk veld maar bestaat voorna
mel ijk uit agrarische grond met als opva llende plek de 

Eemshaven. Deze geplande haven beslaat een groot 

• gedeelte van het territorium 

maar omdat er nog maar 
weinig bebouwd is ligt een 
groot deel braak. Verspreid 
over het landschap li ggen 
kleine nederzettingen in de 
vorm van woonheuve ls en 
dorpen maar ook wordt het 
landschap afgewisse ld door 

grote agrarische bedrijven 
die met hun grote schuren 
en de beplanting zichtbaar 

aanwezig zijn. 

Ligging in Nederland Het gebied is in grote lij nen 
op te delen in twee verschi l

20 

lende landschappen met elk hun eigen typo logieen. Het 
wierden landschap kenmerkt zich door een radia le ver

kaveling met daartussen woonheuvels en maren. Het 
di jken landschap is te herkennen aan de strakke stroken
verkaveling die wordt onderbroken door dijken en boer

derijen. Verder maakt de Waddenzee met hoar hoge 
ecologische waarde, deel uit van het casusgebied. 
De landschappen hebben hier nog een hoge cultuur
historische waarde en zijn aangewezen a ls Belvedere
gebied. De cultuurhistorie botst in het landschap rege l
matig met de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoals 
de aanleg van nieuwe infrastructuur voor de ontsluiting 

van de Eemshaven. Maar ook stoat de vanuit de historie 
belangrijkste economische onderlegger landbouw on
der druk en worden wierden bedreigt door "witte schim 
mel". 

Waddenzee 

Eemshaven 

Dijkenlandschap 

Wierdenlandschap 

Landschappen 
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Jigging in noordwest Europa 
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O ntstaa n 

Oudste ti jd 
In de IJstijd lag de kustlijn lag ter hoogte van de Dog
gersbank (Marrewijk, AAM. van, 200 1 ), midden in 

de huidige Noordzee, moor door de opwarming van 

de aarde steeg de zeespiegel gestaag . De kustlijn ver
plaatste zich steeds verder zuidwaarts. Rand 6000 voor 
Christus bereikte het water de huidige kustlijn en rond 
5000 voor Christus stroomde het Kanaal onder water. 

De getijdenstroming ging paral lel lopen aan de kust lijn 
waardoor zand zich kon ophopen. Door begroeiing werd 
het zand vastgehouden en ontstonden er duinen. 
Door de stijging van de zeespiege l stagneerde de water

afvoer van het vaste land waardoor in eerste instantie al
leen in lager gelegen gebieden veen ontstond moor later 
breidde het zich ook uit over het hogere Drentse Pla
teau. Er ontstonden grate veengebieden die regelmatig 
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Bewoning fangs de Fivelmonding 

werden schoongespoeld tijdens transgressiefases. Ook 
werden er galen in de duinenrij geslagen en ontstond 
daarachter de Waddenzee . Zuidwaarts ontstond er zo 

een kwe lderrug die het achterliggende land beschermde 
tegen overstromingen. De kwe lderrug waar Godlinze, 
Leermens en Loppersum op liggen heeft, samen met 

een zandbank, een dijkwerking gehad. (Formsma, W.J. 
1976) 

Zeekle ilandschappen 
Het Groninger zeek leigebied is op te delen in een aanta l 
bodemkundige landschappen die in verschillende peri 
odes zijn ontstaan. Het oudste zeek lei landscha p is het 
oude kwe lderl andschap we lke hoofdzakelijk is ontstaan 

in het vroeg-Subatlanticum (l 00-400 v. Chr.). Het be
staat uit een aanta l kwe lderwa llen en kwe lderbekkens. 
Op verschi llende plekken ging het aans libbingproces 
ze lfs door tot in de Middeleeuwen moor in Fivelgo stopte 
het voortijdig en er trod zelfs erosie op. Dit oude kwe l
de rl andschap wordt ook we l het wierden landschap ge

noemd . 
Tijdens een latere transgressieperiode (400 v. Chr tot 
l 400 n. Chr.) kon via de rivieren en maren slib ver ach
ier de kwelderwal len komen en werden grote delen be

dekt met enkele lagen jonge klei; het verjongde oude 
kwelde rl andschap 
Het jonge kwe lderlandschap beslaat het gebied ten 
noorden van de lijn Hefswal-Zij ldijk-Spijk; het dijken
landschap. Het bestaat uit voorma lige kwelders die in
gedijkt zijn en nu a ls agrarische grond warden gebruikt . 

W ierdenlandschap 
Rond 600 v. Chr. kwamen de bewoners van het hoge en 
droge Drents Plateau naar de Groningse kwe lders . De 
hoger gelegen zandgronden raakten overbevolkt. Zand
verstuivingen en het oprukkende veen snoepten te lkens 
delen van de landbouwgronden of waardoor overleven 
steeds moeilijker werd en doordat de grond telkens uit-



Kalkhoudende 
bijzondere lutumarme gronden, 
vaaggronden, zwak en sterk 
lemig, kleiig, uiterst fijn zand 
2 Zeekleigronden, 
kalkrijke poldervaaggronden, 
lichte zavel (5) 
3 Zeekleigronden, 
kalkrijke poldervaaggronden, 
zware zavel (5) 
4 Zeekleigronden, 
kalkrijke poldervaaggronden, 
lichte klei (5) 
5 Zeekleigronden, 
kalkrijke poldervaaggronden, 
zware klei (5) 
6 Oude 
bewoningsplaats 
7 Zeekleigronden, 
kalkhoudende 
poldervaaggronden, lichte zavel .__ ___ __. 
(5) 
8 Zeekleigronden, 
knippige poldervaaggronden, 
zavel (4) 
9 Zeekleigronden, 
knippige poldervaaggronden, 
klei (3) 
10 Zeekleigronden, 
knippige poldervaaggronden, 
klei (5) 
11 Zeekleigronden, 
knippige poldervaaggronden, 
zavel (3) 
12 Zeekleigronden, 
knippoldervaaggronden, zavel 
en lichte klei (3) 
13 Zeekleigronden, 
knippige poldervaaggronden, 
zware zavel (5) 
14 Zeekleigronden, 
knippige poldervaaggronden, 
lichte zavel (5) 
15 Zeekleigronden, 
kalkarme leek-/ 
woudeerdgronden, zavel (5) 
16 Zeekleigronden, 
nesvaaggronden, kalk, kleiarm 

Bodemkaart (Stichting Bodemkaartering, 
1973 en 1986) 
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Chromotopografische kaart van 
omstreeks 1910 (Wieberdink, 1990) 
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arf fum 

geput was moest men regelmatig verkassen naar een 
vr-uchtbaardere gronden. 

Plaatsen op hoger gelegen kwelderruggen en nabii wa

ter lopen werden uitgekozen als nieuwe bewoningsp laats 

en door de bemesting van de woonheuvel en door de 

vruchtbaarheid van de omri ngende kwelders was er 

geen noodzaak om rege lmatig te verhuizen waardoor 

de nederzettingen door de eeuwen heen bewoond ziin 

gebleven. 

Afva l werd gebruikt om de woonp laats te egaliseren 

waardoor !evens de plek verhoogd werd ; een wierde. 

Een groot voordeel van het ophogen was dat men ten 

tiide van extreem hoog water veilig en droog woonde. 

In tijden dat de zeespiegel en het grondwaterpeil voor 

langere perioden hoog was werd men genoodzaakt het 

landbouwgebied op en rondom de verhoogde woning 

Bedijking van Noordoost Groningen 

U1thu1zen 

• Loppersum 

Eenum 

te vergroten. Mesi was een belangrqk ophogingmiddel 

moor later ging men ook kwelderplaggen gebruiken. 

Door het telkens ophogen kon het ziin dat er een aan

ta l bewoningsplaatsen samensmolten tot een grotere 

wierde die bij verdere ophoging als een wierde werd 

beschouwd. 

Het hoofdbestaansmiddel van de kolonisten was de 

veeteel t. De kwelders leenden zich uitstekend als bewei 

dinggronden en meesta l bestond de veestape l uit ver

schillende soorten dieren. Op de hogere delen van de 

kwe lder of op lege plekken op de wierden verbouwde 

men gewassen als gerst en vlas. De ontginning van de 

om liggende kwelders gebeurde vanaf de wierde waar

door er een radiaa l verkavelingspatroon ontstond. Te

genwoordig vertoond het gebied een onregelmatige 

blokverkave ling. 

Tijdens regressieperioden werden nieuwe, rijpe kwe lders 

op eenzelfde manier bewoonbaar gemaakt waardoor er 
diverse generaties wierden zi in. De start van de dijken
bouw in de 12d• en l 3d• eeuw maakten een eind aan de 

noodzaak om nieuwe wierden te stichten. 

De verhoogde woonplaatsen komen niet al leen voor in 

Noord-Groningen moor longs een groat dee! van de 

Waddenzee. In Fries land noemt men de wierden terpen, 

in Ostfries land Wurten. 

Verschijningsvorm 

Met de komst van het christendom werden op de wier
den kerken gebouwd waarvan de toren ver boven de bo

men uit kwam. Veel van deze kerken die uit de twaalfde 

eeuw stammen, verkeren nog in de oorspronkelijke stoat 

of ze zijn uitgebreid met een toren . Niel in alle kerken is 

nog een kerkgemeenschap aanwezig waardoor het be 

heer volt onder de Stichting Oude Groninger Kerken.( 

Stichting Oude Groninger Kerken, 2006) 



Topografische kaarl 2 
(Topografische o· 004 1enst) 



Leermens 

De meeste wierde n bestaa n uit een verzameling woon
huizen die random de kerk zijn gesitueerd maar door de 
grate hoeveelheid bomen op de wierde zijn de huizen 

nauwelijks zichtbaar vanuit het landschap. Maar ook 
zijn er verspre idt over het landschap diverse huiswierden 
waarop vaak maar een boerderij aanwezig is, omringd 
door veel bomen. 

Afgravingen 

Vanaf 1840 began men met het commercieel afgraven 
van de wierden. De kostbare vruchtbare grand werd ver
kocht en afgevoerd via het water en leverde voor een 

aantal jaren werk . Men nam grate risico's door tot dicht 
op de bebouwing af te graven. Vee I woningen en andere 
gebouwen warden bedreigd door ve rzakk ing omdat de 

kle i de neiging heeft tot uitvloeien. Het komt 
soms voor dot a ll een de kerk nog op een ver
hoging stoat zoals in Marsum. Bij Wierhuizen 
was men niet zo nauwkeurig met de vruchtbare 

grand en werd er verder afgegraven waardoor 
er nu op de hoogtekaart nog een duidelijke 
ro nde ve rl ag ing te zien is. Ook bij andere wier

den heeft men de minder vruchtbare grond 
gemengd met de wierde-aarde om zo meer te 
verdienen. 
Ook is er in Groningen een wierde systematisch 
afgegraven voor archeologisch onderzoek. Dit 
heeft het wierden landschap in Nederland veel 
bekendheid opgeleverd en de histo rici veel ken 
nis over de ontwikkel ing van de bewoning van 

het landschap. Door de omstandigheden en de 
grate hoevee lheden mest d ie aanwezig was op 
de wierde n zijn veel elementen zoals hout be
waard gebleven . (Groe nendijk, H. 200 l) 
Rond 1943 zijn er ter bescherming van het 
landschap door de Rijksdienst van Nationale 

Plan beperkingen opgesteld waardoor er een einde 
kwam aan het commercieel afgraven van de wierden. 
(Arjaans,J . 200 l) 

Dijkenlandschap 
De dijkenbouw maakte een einde aan het ontstaan van 
nieuwe wierden moor werd het begin va n een nieuw 
landschap; het di jkenlandschap. 

Begin bedijking 

Een groot dee I van de ontwatering van het Drents Plateau 

verliep via de Fivel die tussen Loppersum en Garsthuizen 
uitmondde in de zee . Door het opkomende water we rd 
vee l zand en slib in de monding achtergelaten waar-



-
door deze verlandde. Rond 1200 begon men 
met het indijken van de mending terwijl onder
tussen men al was begonnen met het voorzich 
tig indijken van grote stukken londbouwgrond. 
Rond 1 1 50 werd een zomerkade oangelegd, de 
zogenaamde Oude Dijk die dorpen als Uithui
zen moest beschermen. Rond 1 350 werd deze 
kade opgehoogd tot een zeedijk . Verder werd 
op de oudere kwelderwal bij Spijk een dijk ge
legd zodot het wierdenlandschap beschermd 
werd en de verhoogde bewoning min of meer 
overbodig werd. Ondanks de aanleg van dijken 
bleef men zich vooral vestigen op hoger gelegen 
kwelderruggen. Ook ontstonden er noost oude 
zeedijken en in de buurt van sluizen nieuwe ves
tigingsplaotsen. Vooral boeren woagden zich op 
de lager gelegen gronden al vestigden zij zich 
ook wel op huiswierden. In de nieuwe polders 
vond voornamelijk verspreidde bewoning ploats 
(Formsma, W.J. 1976). 

Kwelders 
Niet alleen de riviermonding verlandde; longs de kust 
ontstonden kwelders door het bezinken van slibdeeltjes 
die de Waddenzee aonvoerde. Longzaamaan veran
derde het gebied weer van zeebodem tot land. Door 
de bezinken kwam de kwelder hoger te liggen en over
stroomde het alleen bij extreem hoge woterstanden. 
Pioniers konden zich er vestigen en langzomerhand 
ontstond er een dichte vegetatie . Boeren die hun lond
bouwgrond aangrenzend hadden lieten hun vee grazen 
op de kwelders en no longe tijd kon men de kwelder 
bedijken . Het nieuwe land kwam automotisch in het bezit 
van de aangrenzende boer; het oud-Friese recht van op
strek (Versfelt, H.J. , Schroor, M . 2005) . Omdat dit een 

Analyse 

Oosteinde 

goede en goedkope monier was om oon extra grond 
te komen ging men actief land aonwinnen . Er werden 
dubbele rijen polen in de grond geslogen en er werden 
bezinkingsvelden oongelegd. Hierdoor had het slib min
der kans om terug te vloeien naor zee en meer kans om 
te bezinken. 
De langgestrekte strokenverkaveling in het gebied is 
voornamelijk te herleiden uit het telkens toevoegen 
van nieuwe in cultuur te brengen gronden oftewel het 
opstrekrecht. Het proces van aonwinnen en bedijken 
heeft tot de vorige eeuw geduurd . De unieke ecologi
sche waorde van de kwelders en de Waddenzee heb
ben ervoor gezorgd dot het proces stil kwom te liggen. 
De Emmopolder was de laatste traditionele bedijking in 
Noordoost Groningen, de Eemshaven is voor een groot 

Goliath 



deel kunstmatig aangelegd. 

Ee ms haven 
De geboorte voor de plannen van de Eemshaven liggen 
in de ontwikke lingen rondom de zeehaven van Delfzq l 

en in de landbouw. 
De haven van Delfzi jl heeft pas aan het einde van de 
1 9d• eeuw enige vorm van beteken is gekregen toen de 
directe zeeverbinding, het Reitdiep, werd afgesloten . 
Hier kon Delfzijl van profiteren . Het Rijk kreeg de zeg
genschap over de haven en bracht veel vera nderingen 
aan . Zo werden kades vergroot en kwam er een spoor
wegverbi ndi ng met de stad . Toen Del fzi jl , no jarenlange 
strij d eindel ijk de industrieproducten vanuit de Veenko

lonien mocht vervoeren blee k de haven eigenlijk al weer 
te klein. Door de economische crisis en het uitbreken 
van de tweede wereldoorlog werden uitbreidingen uit

gesteld . 
De ontdekking van een grote zoutvoorraad bij W inscho

ten en de enorme gasbel bij Slochteren zorgden samen 
met overheidssubsidies voor de industrialisatie van de 
haven van Delfzij l en de vestig ing van de bas ischemie. 

Door de leegloo p van de landbouw kwamen veel men
sen zonder werk te zitten en omdat de haven van Delfzij l 
veel verbeteringen moest ondergaan dacht men er goed 
aan te doen een nieuwe diepzeehaven te bouwen ten 

Krewerderweg 

noorden van Delfzijl. De haven werd aangelegd om zich 
vooral te richten op grootschalige acti vi teiten in de ba
sischemie moor door de economische recessie verl iep 
dit loch anders don gepland . 
Wei heeft zich in de haven de een van Europa's grootste 

gasgestookte energiecentrales; de Eemscentra le geves
tigd. En het grote windenergiepark levert ook veel ener
gie . 



-
Ruimtelijke dynamiek 
Om de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied van de 
afgelopen eeuw inzichtelij k te maken zijn drie verschil
lende topografische kaarten met elkaar vergeleken . 
Omdat er veel verschil in meetmethoden waren tussen 
kaarten die in de ] 9d• eeuw zijn vervaardigd en die in 
de 20st

• zijn gemaakt is het moeilijk om de kaarten van 

Kruising van bestaande en nieuwe infrastructuur bij Spijk 

Huguenin te gebruiken . Deze kaart is rond 1820 ver
vaardigd op basis van een aantal bestaande kaarten en 
ook driehoeksmetingen, daarnaast verschillen de kaar
ten in school. Om een goede vergel ijking te maken zijn 
daarom alleen nieuwere kaarten gebruikt moor functi 
oneert de kaart van Huguenin als indicatie van hoe het 
Groninger land eruit zag rond 1820. 
De gebruikte topografische kaarten stammen uit 1910, 
van voor het auto-tijdperk, van 1970, van vlak voor de 
komst van de Eemshaven en de huidige topografische 
kaart van 2004 . 

Analyse 

I nfrastructu u r 
Rond 1910 is de infrastruduur in het casusgebied vooral 
gericht op het ontsluiten van de dorpen en om deze met 
el kaar te verbinden. Deze ontsluitings- en verbindings
wegen zijn overwegend verhard . De boerderijen zijn 
individueel bereikbaar middels onverharde landw.egen 
die aangesloten zijn op het verharde netwerk. In het dij
kenlandschap heeft de infrastruduur de richting van de 

verkaveling aangenomen waardoor de meeste 
wegen in noordzuid richting lopen, in het wier
denlandschap hebben de wegen veel boch
ten. Op de wierden lopen rondwegen waar
aan de huizen zijn gesitueerd. Deze wegen zijn 
vrij smal waardoor tegenwoordig veel van de 
rondwegen eenrichtingsverkeer zijn omdat ze 
niet ingericht zijn op de auto. T ussen 1910 en 
1970 is op plaatsen waar het wel mogelijk was 
de infrastruduur aangepast aan de auto . Van
uit de historie leidde de doorgaande weg de 
voorbijganger over het centrum van de wierde, 
later is de doorgaande weg verlegd zodat de 

automobilisten om de wierde konden rijden en 
de verkeersdrukte op de wierde minder werd. 

In het di jkenlandschap is de ontwikkel ing duidelij k zicht
baar van de aanleg van een nieuwe polder waardoor 
de bereikbaarheid verder opschoof naar het noorden. 
Wegen die rond 1910 nog onverhard waren zijn nu ver
hard en er zijn noordwaarts nieuwe onverharde wegen 
bijgekomen. 
In de periode tussen 1970 en 2004 is er veel veranderd 
ten aanzien van de infrastructuur. Met de aanleg van de 
Eemshaven moesten er ook veel nieuwe wegen komen 
die de zeehaven verbonden met het achterland. Zo is er 
een autoweg aangelegd tussen de haven en Groningen 
met hier en daar een op- en afrit zoals bij Roodeschool 
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en Oosternieland. Verder is er vanaf de Eemshaven een 
nieuwe verbindingsweg aangelegd richting Spijk. Nabij 
Spijk sluit de weg aan op de bestaande doorgaande weg 
tussen Holwierde en Roodeschool. Deze weg die rand 

1970 al recht was getrokken snijdt op meer plaatsen de 
oude route af. Zo is bij Oosteinde de bocht recht getrok
ken en ook bij Spijk wordt een groat deel afgesneden. 

Bij Holwierde is de weg om het dorp geleidt en splitst de 

. . 
Eemshaven 

weg zich voor een 
direct verbinding 
met Delfzijl en 
Appingedam. De 

"""'-- oude weg functi

oneert nu als toe

gangsweg van het 
dorp. 

~ De spoorlijn is 
vanaf Roode-
school doorge -
trokken voor goe-

derenvervoer per spoor vanaf de Eemshaven richting 
Groningen vs. De nieuwe structuur botst regelmatig met 
de historische structuur en deze conflicten zijn opgelost 

door de aanleg van tunnels en ventwegen. Op deze ma
nier hoeft het longzame verkeer zoals tractoren niet over 
de nieuwe weg. Door het wegb lijven van activiteit rond 
de Eemshaven is de nieuwe structuur nog steeds boven-
moats. 

Bebouwing 
Rond 1820 werd er voornamelijk gebouwd op de wier
den of andere hooggelegen gebieden. Vooral in het wier
denlandschap volt het op dot er weinig bebouwing naast 
de wierden te vinden is terwijl in het westelijke gedeelte 
van het casusgebied veel meer vers preidde bebouwing 
te vinden is. De Ca lvarienberg ligt ter plaatse van het 
huidige Roodeschool en dit was alleen een herberg. 
Rand 19 l 0 bestond al veel van de huidige bebouwing. 
De wierden waren voor een groot deel bebouwd en 

wanneer er plekken nog onbebouwd waren don waren 
deze meestal afgegraven. Rand Spijk en Losdorp werd al 
gebouwd naast de verhoogde wi erde maar dit was geen 

trend in de regio. Naast de geconcentreerde bebouwing 
op en om de wierden stonden veel boerderijen ve rspreid 
over het landschap die vaak op een huiswierde of longs 

een dijk of een uitvalsweg gebouwd werden. In het wes 
telijke gedeelte bevonden zich een aanta l dijkdorpen 
zoals 't Zandt waarop de bebouwing zich oorspronkelijk 
als een lint op de dijk had gehuisvest. 
Tussen 19 l Oen 1970 zijn er veel gebouwen bijgekomen. 
Er zijn voornamelijk woningen naast de wierde gezet en 
er heeft verdichting plaatsgevonden. Ook de wegdor
pen zijn goon uitbreiden en longs de hoofdweg heeft er 

verdichting plaatsgevonden. Bij een aantal boerderijen 
zijn bijgebouwen geplaatst en heel sporadisch is er een 
nieuwe boerderij gesticht. 
Tussen 1970 en 2004 is er niet veel ve randerd behalve 
in de nieuwe Eemshavenpolder. Door zijn veel nieuwe 
gebouwen geplaatst die qua grootte enorm zijn. Bij veel 
boerderijen zijn bijgebouwen geplaatst en enkele wie r
den zijn enorm uitgebreid naast de wierde, vooral de 
dorpen die longs de doorgaande weg tussen Uithuizen 

en Delfzijl liggen. De andere wierden hebben nauwelijks 
uitbreiding gekregen en de wegdorpen zijn hier en door 
uitgebreid 

Agrarische sector 
De rol va n de boeren is in de loop der eeuwen drastisch 
veranderd. De "Groninger boe r" was een term die in de 
rest van Nederland bekend stond als een herenboer. De 

Groninger boer speelde een grate rol in het maatschap
pelijke leven zoals het openbare en het gemeenschaps

leven. Daarnaast waren ze ook werkgever. Ze hadden 
veel loonarbeiders in dienst die het werk op het land 
deden of polderwerkers die dijken aanlegden. De bedrij
ven waren voor die tijd enorm groot met een grondop

pervlak van ruim 40 6 50 hectare (Botke, Y. 2002). 
De huidige positie van de boeren is sterk veranderd. Ze 
zijn nog steeds de be heerders van het landschap maar 
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worden steeds meer uitvoerders van het overheidsbeleid. 

Vroeger was de boer degene die initiatieven nam en de 

regie had over het landschap . Tegenwoordig bepaald de 

overheid wot er gebeurt in het gebied. 
Om te overleven hebben in Groningen sommige boeren 

een samenwerki ngsverbond waardoor de grond beter 

benut kan wo rden. Door uitputting van de grond en di

verse ziekten is het niet aan te raden om op dezelfde 

akker twee jaor achter elkaor hetzelfde gewas te verbou

wen. Enke le boeren in Noord Groningen combineren nu 

veebedrijven met akkerbouwbedrijven zodat grond die 

een jaor moet rusten ingezaaid kan worden zodat er vee 

op ka n grazen . 
De Groningse boeren hebben zich heel long kunnen 

ontrekken aan de verschaling binnen de sector doordat 

men met en ige rege lmaat extra grond kreeg door het 

actief aanwinnen van g ro nd moor tegenwoordig moe

ten ook zij e1· aan geloven . Ook zij zullen moeten goon 

uitbreiden of nevenactiviteiten zien te vinden om zo toch 

zichze lf te kunnen voorzien van een fatsoen lijk inkomen. 

Door de mechanisatie is de werkgelegenheid in de sec-

Eemshaven 

tor drastisch gedaald en door de verschaling zijn er een 

aantal boerenbedrijven verdwenen. De veelal historische 

boerderijen blijven we l staan en worden gebruikt voor 

andere activiteiten of verva llen omdat de gebouwen niet 

meer worden onderhouden . Verderop stoat een grafiek 

woarmee een bee ld wordt gegeven van de grootte van 

de agrarische bedrijven in een aantal gemeenten in het 

casusgebied vergeleken met het gemiddelde in Neder

land. 

Ecologie 
De ecologie in het gebied heeft veel moeten inleveren. 

De kwelders werden regelmatig ingepolderd waordoor 

de natuurlijke kwelder werd ingeruild voor landbouw

grond. De unieke brakke vegetatie verdween en er ont

stond een eenzijdige flora . In Noordoost Groningen is 

de aanwas van nieuwe kwelders gestagneerd door de 

Eemshaven en de aanwezigheid van vaarroutes en stro 

mingen in het water. Daarnaast is het niet meer toege

staan om kwelders in te po lderen voor agrarisch gebruik 

va nwege de unieke vegetatie en de betekenis voor de 

Waddenzeeregio . 
De regio profiteert van de aanwezigheid van het wa

ter en de rust want hierdoor heeft de kust van Gronin

gen een be langrijke internationa le functie voor trek- en 

broedvogels. De hele waddenkust van Groningen heeft 

een aantrekkingskracht op vogels. Zo broeden er grote 

hoeveelheden kluten, visdieven en noorse sternen. Ook 

komen er veel trekvogels in het gebied zoa ls diverse 

soorten ganzen, lepe laars en ture luurs die hier komen 

overwinteren. 

Verspreidt over het landschap lagen vroeger veel poe len 

en dobben om het vee te voorzien van zoet drinkwa

ter. Dit woren kleine natuurgebiedjes binnen de gecu l

tiveerde landbouwgronden moor omdat de noodzaak 

verdwenen is voor deze drinkplaatsen zijn daormee de 



-
poelen en dobben op heel 
veel plekken opgenomen in de 
landbouwgronden . 
lncidenteel zijn er in het ca-
susgebied natuurgebiedjes te 
vinden die heel kleinschalig 
van aard zijn. Het Eilsgat, een 
voormalige kolk in de dijk, is 
door een voorbeeld van en 
ook het bosje bij Spijk volt en
der het natuurbeheer. 

Ruimtelijke dynamiek 
In het territorium is weinig tot 
geen ruimtelijke dynamiek 
aanwezig . Er heerst geen ver
stedelijkingsdruk waardoor er 
geen grate uitbreidingsplan
nen zijn . het gebied verdiend 
wel enige aandacht omdat het 
gebrek aan dynamiek ook de 
ondergang van Noordoost Gro-
ningen kan betekenen . Wanneer er in de dorpen geen 
nieuwe woningen warden gebouwd zullen jonge mensen 
geen eigen huisvesting kunnen vinden en vertrekken ze 
uit het dorp. Door de veranderingen in de landbouw ko
men veel boerderijen leeg te staan. De meeste warden 
nu gebruikt als woning of hebben een andere bestem
ming gekregen. Op de erven van de boerderijen die 
nog steeds een agrarische functie hebben warden grate 
schuren bijgeplaatst. 
De wierden hebben een aantal kwaliteiten waaronder 
de directe nabijheid van het wijdse landschap. Het bij
bouwen van woonwijkjes zeals bij Holwierde en Spijk, 
doen afbreuk aan de oorspronkelijke wierde. Vanuit het 
omliggende landschap is het dorp niet meer herkenbaar 

Analyse 

Trekvogels in de polder 

als wierde en ook is men minder betrokken bij het omlig-

gende landschap. 



Elementen 

Cultuurhistorie 
Het casusgebied ademt voor een groot deel de sfeer van 
vroeger uit. Wierden en historische boerderijen wisse

len zich of in het landschap en door de loge ruimtelijke 
dynamiek zijn veel historische elementen bewaard ge
bleven. Door de hoge cultuurhistorische waarde is het 

gebied benoemd tot Belvederegebied en behoord het tot 
het Fries - Groningse terpengebied. Verder op stoat een 
korte samenvatting van de Noto Belverdere. 

Wierdenlandschop 
Het wierden landschap is een zeer waardevo l gebied qua 
cu ltuurhistorie ondanks dot er versch illende gradaties zijn 
te onderscheiden. Grote delen bezitten nog steeds hun 

oude rad ia le verkave ling en verkeren de wierden nog 
in de oude historische stoat. Op andere plekken is de 
radiale verkaveling minder duidelijk te herkennen en zijn 
er naast de wierden nieuwe woonwijkjes gereal iseerd die 

een heel andere uitstraling hebben. De beleving van het 
landschap vanaf de wierde is hierdoor sterk afgenomen 

Over het a lgemeen hebben a lle wierden nog de oude 
wegenstructuur en bebouwing: in het midden de kerk en 
daaromheen de kleine Groningse huisjes. 
Ook de afgegraven wierden zijn een vorm van cultuur
historie al zijn de meningen verdeeld over het wel of niet 
herstellen van de wierden. Vee l mensen zien de afgra
vingen a ls onderdeel van de cultuurhistorie en vinden 
de ideeen tot herstel a lleen moor romantiserend, terwi jl 

anderen de geslagen bressen een verstoring vinden. 
Wei is het zo dot de bressen een duidelijk beeld geven 

van de wierde, steilkanten en de creatieve omgang met 
de galen geven een bee ld van de hoogte en brengen 
nieuwe functies in het landschap. De bres in Leermens 

Marsum 

stoat in de winter bijvoorbeeld onder water zodat er ge
schaatst kan worden. 

Er is een groat verschil aan te geven in waarde tussen 

de gebieden die longs de rijkswegen liggen en de gebie
den die meer landinwaarts liggen. Dorpen als Spijk en 
Bierum zijn niet meer direct te herkennen als een wierde. 

Spijk heeft nog een historisch "centrum" met een kerk 
moor in Bierurn ontbreekt deze eenduidige structuur. Er 
is veel gebouwd naast de wierde waardoor het gewone 
dorpen lijken. 

De wierden die landinwaarts li ggen zoals Eenum en Leer
mens zijn niet veel veranderd . Er is weinig bi jgebouwd en 
er zijn weinig drukke wegen . In sommige dorpen loopt 

de doorgaande weg ze lfs nog over de wierde. Vanaf de 
wierde is het landschap nog te beleven. 

Diikenlandschap 
In het landschap zijn nog vee l restanten aanwezig van 
vroegere strijd tegen het water. Bijna al le dij ken die de 
laatste eeuw zijn aangelegd zijn nog aanwezig en de 
oude strokenverkaveling is nog een belangrijk kenmerk 

van het noordelijke dijken landschap . Heel duide lijk is te 
zien hoe langzamerhand de boeren steeds verder naar 
het noorden trokken want in de meest zuide li jke polders 

wonen re latief veel mensen en is de infrastructuur rede
lijk ontwikke lend . Hoe rneer po lders je door goat richting 
het noorden hoe minder mensen er wonen en hoe be
perkter de infra is . 

Het dijkenlandschap kent veel historische boerderijen 
die over het a lgemeen ook nog een agrarische functie 
hebben al zijn er vaak grote schuren van damwandpro

fielen achter geplaatst. Hierdoor wordt de verschali ng 
van de landbouw wel duidelijk zichtbaar. 
Het meer zuidelij k gelegen dijken landschap rondom 't 

Zandt kent geen oude dijken meer. En het landschap 

.. 



geeft minder van zijn historie 
prijs. Het stamt uit een periode 
dot men net begon met het op
werpen van dijken en in de loop 
der eeuwen zijn deze verwij
derd . Er is geen duidelijke stro
kenverkaveling aanwezig omdat 
dit gebied minder rechtlijnig 
ontgonnen is doordat het een 
riviermonding was . Wei liggen 
verspreidt over het la ndschap 
veel historische boerderijen . Zij
ldijk en 't Zandt zijn dorpen die 
gesticht zijn op een oude dijk. 
Verspreid over het landschap 
liggen nog een aantal restan
ten van het vroegere gebruik. 
Zo hier en daar zijn poelen en 
dobben te vinden en het Eilsgat 
is een restant van een dijkdoor
braak tijdens de Kerstvloed van 
1717. 

In het casusgebied zijn geen 
landaanwinningprojecten of 
kwelders meer aanwezig. De 
Eemshaven was de laatste kwel
der die ingepolderd is en door 
de directe nabijheid van de 
vaarroute is de kans klein dot 
er een nieuwe kwelder ontstaat. 
Ten westen en zuidoosten van 
het casusgebied zijn nog wel 
kwelders aanwezig . 

Dynamiek 
Door het gebrek aan verstede
lijkingsdruk is er veel cultuur
historie bewaard gebleven in 
Noordoost Groningen . Er wo-
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nen weinig mensen in de regio en doordat het weinig 
is veranderd in de landbouw heeft het landschap nog 
steeds het oorspronkel ijke uiterli jk. Het landschap heeft 
nog steeds een heel open karakter doordat er weinig 
bomen zijn geplaatst. Deze zijn vooral geconcentreerd 
rondom boerderijen en op de wierden. Ook is er geen 
versnippering opgetreden van bebouwing. 
Het wierdenlandschap heeft een meer gesloten karakter 
moor ook hier heeft de meeste bebouwing zich gecon
centreerd op de wierde alsmede ook de bomen. Longs 
oude linten zoals de oude kwelderrug hebben zich veel 
boerderijen gevestigd die ook veel bebossing hebben. 

Cultuurhistorische kaart 
De cultuurhistorische waardenkaart wordt in een aantal 
provincies in Nederland al gebruikt bij het maken van 
stedenbouwkundige plannen. De kaart geeft snel een 
duidelijk overzicht van de cultuurhistorische waarden in 
een gebied van zowel zichtbare als niet zichtbare ele
menten. 

Basis 
Het maken van een goede cultuurhistorische waarden
kaart is een afstudeerprojed op zich. Door middel van 
een aantal bronnen is er een poging gedaan om een 
goed overzicht te krijgen van de cultuurhistorische waar
den in het casusgebied moor het is een illusie om een 
volledige kaart te kunnen samenstellen in een kort tijds
bestek. 

De basis van de waardenkaart zijn de gegevens van Ken-

Analyse 

nislnfrastruduur CultuurHistorie (www.KICH.nl, 2006) 
aangevuld met informatie uit de atlas van Huguenin ( 
Versfelt, H.J. Schroor, M . 2005) en de chromotopogra
fische kaart uit 191 0 . Daarnaast waren waardenkaarten 
van onder andere de provincie Friesland en Noord Hol
land als uitgangspunt gebruikt voor het soort gegevens 
die van belong zouden kunnen zijn. 

Om de gegevens duidelijk in beeld te krijgen is de in
formatie onderverdeeld in een drietal kaarten . Allereerst 
de kaart met historische landschappen. Deze kaart geeft 
het soort bewoning aan, oude aanwezige dijken en de 
meest waardevolle en best bewaarde cultuurhistorische 
landschappen. Het hele gebied, op de Eemshaven no, 
is aandachtgebied voor cultuurhistorie en volt ook onder 
het Belvederegebied "Fries en Gronings terpengebied" . 
Bijna alle borgen zijn nog in het landschap aanwezig 
moor fungeren nu vooral nog als agrarisch bedrijf. 
De tweede kaart stoat vooral in het teken van het wa
ter. Het geeft inzicht in de dijken die voor 1910 al wa
ren verdwenen, dijken die toen wel moor in 2004 niet 
meer aanwezig waren en dijken die nog steeds in het 
landschap zichtbaar zijn . Ook loot de kaart een grote 
hoeveelheid poelen en dobben zien die rond 1910 nog 
wel aanwezig waren moor die tegenwoordig bijna al
lemaal verdwenen zijn . De oude maren zijn veelal nog 
wel in het landschap aanwezig moor zijn gedegradeerd 
tot slootjes. Ook loot de kaart de wierden zien en wot er 
afgegraven is. 
Kaart 3 is vooral een overzicht van de archeolog ische 
monumenten en de Rijksmonumenten . Doordat het land 

Jukwerd 
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regelmatig overstroomde bleef er een dun laagje klei 
achter waardoor veel dagel ijkse gebruiksvoorwerpen be
waard gebleven . Veel (voormalige) boerenerven bezitten 

ondergronds veel informatie ove r de vroeger bewoning. 

De indicatieve archeologische waardenkaart heeft ei

genlijk niet veel te maken met de cultuurhistorie. In die 
zin , het heeft geen invloed op het huidige landschap. 
Wei heeft deze kaart veel inv loed op toekomstige ontwik
kel ingen. Wanneer men op deze plekken wil bouwen za l 
er eerst archeologisch bodemonderzoek gedaan moeten 
worden om te kijken of er in de bodem zich archeologi 
sche elementen bevinden die een inzicht kunnen geven 

in het vroegere leven op die plaats . 

Vee l waardenkaarten geven ook informatie over de 
historische infrastructuur waarbij vooral kerk-, jaag- en 
voetpaden een belangrijke rol kregen en ook warden 
vaa k elementen als verdwenen molens, sluizen en tol 
huizen aangegeven . Over het algemeen is de wegen
structuur niet veel veranderd in de loop der tijd en het 

langzame netwerk veranderde zo in de afgelopen 200 
jaar dot het heel moeilijk is om door een goede kaart 
van le maken . 

Eemspolder 





/ 
I 276 cm NAP en hoger 

226 tot 275 cm NAP 

• 176 tot 225 cm NAP 

126 tot 175 cm NAP 

Ir 76 tot 125 cm NAP 

• 26 tot 75 cm NAP 

.. \ 
-25 tot +25 cm NAP 

-75 tot -26 cm NAP 

-76 cm NAP en lager 

Hoogtekaart (Topografische Dienst, 2004) 
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Relief 
Het relief van de bodem van de Waddenzee is een be
langrijke factor geweest in Noordoost Groningen voor 
de vestiging van de mens en het gevecht tegen het water. 
Zender de wierden en de dijken zou bewoning in het ge
bied veel gevaarl ijker en moeilijker zijn geweest en had 
er geen continue bewoning plaats gevonden . 

Hoogtekoort 
Het casusgebied ligt voor een groat deel ender de zee
spiegel en zou, wanneer er geen dijken aanwezig waren 
vrijwel geheel overstromen tijdens hoogwater. Opval
lend aan de hoogtekaart is dot het nieuwe land van de 
recente polders hoger ligt don oudere polders en het 
wierdenlandschap. Duidelijk is de kwelderrug zichtbaar 
waarop Roodeschool zich heeft gevestigd moor ook de 
oorspronkelijke wal tussen Spijk en Eenum en de wal
len die later daarvoor zijn opgeworpen. De voormalige 
dijk die rend 1350 gereed is gekomen is een duidelijke 
scheidslijn tussen het wierdenlandschap en het hoger 
gelegen dijkenlandschap. 

Daarnaast zi jn er op de hoogtekaart een aantal opmer
kelijke plekken te vinden . Zo liggen er verspreid over het 
wierdenlandschap hoge en minder hoge woonheuvels . 
Moor ook zijn er in het wierdenlandschap "gaten" aan
wezig, afgebakende plekken die lager liggen don het 
omringende landschap die zijn ontstaan door het gretige 
afgraven van wierden door de boeren . In het dijkenland
schap zijn neg veel oude slaperdijken aanwezig die door 
hun hoogte een behoorlijke impact hebben op de bele
ving van het landschap. 

Wierden 
De hoogteverschillen die aanwezig zijn in het landschap 
zijn greet. Oudere wierden reiken tot circa 6 meter bo
ven NAP, terwijl jongere wierden niet boven de 2 meter 
uitkomen. In doorsneden is het hoogteverschil nauwelijks 
aan te geven omdat op school de hoogteverschillen met 
het omliggende landschap nauwelijks zichtbaar zijn. Er 
zit ook een verschil in waarneembaarheid van een wier
de. Sommige wierden zijn van ver te herkennen terwijl 
anderen verdwijnen tussen bomen en bebouwing. In het 
wierdenlandschap geldt over het algemeen dot wanneer 
er een cluster bomen en gebouwen met een kerktoren te 
herkennen is dot dit een wierde is. De verhoging is van 
ver niet altijd duidelijk waarneembaar. Andersom is het 
vanaf de wierde wel heel duidelijk waarneembaar dot er 
een verhoging is . Om het midden van de wierde te be
reiken moeten er een hoogteverschil overbrugt warden 
en door de afgravingen zijn er letterli jke afgronden aan
wezig op een wierde. Het landschap is vanaf de wierde 
geed te overzien wanneer er delen niet bebouwd zijn 
of afgegraven zijn. Vanaf dichtbebouwde wierden is het 
landschap minder geed te ervaren. 

Di/ken 
De dijken hebben ook een behoorlijke impact op het 
landschap. De polders hebben een beperkte horizon 
door de dijken. Het wijdse uitzicht wordt voornamelijk 
verkregen door het kijken in de oostwest-richting. Daar
naast wordt het land volled ig afgesloten van de Wad
denzee waardoor het passeren van een volgende dijk 
alti jd weer de vraag oproept wot er achter de volgende 
dijk zit. Op veel plekken lopen de wegen over de dijken 
waardoor je als voorbijganger opgetild wordt van het 



maaiveld en zo in een nieuwe leefwereld komt en de 
oude wordt aan het zicht onttrokken. Op andere plekken 

is er een coupure gemaakt waardoor je door het land
schap naar het vo lgende landschap wordt getrokken. 
Eigenlijk be leef je het landschap polder voor po lder. 
De Eemshavenpolder ligt veel hoger don de aangren

zende po lders. Een reden hiervoor is dot schepen moe
ten kunnen laden en lossen zonder daarvoor tel kens een 
dijk te moeten passeren. 

Gemiddelde waterstanden in de Eems versus hoogtedoorsnee 
casusgebied 
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Hydrologie 
Eeuwenlang heeft men het water naar de hand proberen 
te zetten. Eerst ging men op opgehoogde plaatsen wo
nen zoals de wierden zodat de woning droog bleef maar 
het water had nog wel invloed op landbouwgronden. 

' Later werden dijken aangelegd zodat ook de agrarische 
gebieden droog bleven. De kustlijn werd verkort door 

Analyse 

het aanleggen van dammen en middels sluizen en afwa
teringskanalen wordt tot op heden de waterhuishouding 
in het achterland bepaald. De waterschappen proberen 
het water een halt toe te roepen moor het water heeft 
altijd zijn eigen wetmatigheden behouden. De kans op 
overstromingen in Nederland zijn drastisch verlaagd 
moor toch nog altijd aanwezig en het water leert de 
mens dot het zich niet zomaar onbestraft naar de hand 

van de mens loot zetten. Ook al lijkt Nederland 
de waterproblematiek redelijk onder controle te 
hebben, het water ligt nog steeds op de loer. 
Toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatver
andering en bodemdaling zullen de druk op de 
zeedijken verhogen. 

Zee 
Noordoost Groningen ligt voor een heel groot 
dee! onder de zeespiegel waardoor het gebied 
zonder de dijken tijdens hoog water voor een 
groot deel onder water zouden liggen en met 
laag water zal alles droog liggen. 
Eb en vloed zijn afhankelijk van diverse facto
ren . Zo wordt deze voornamelijk veroorzaakt 
door de stand van de moan, de zon en de cen
trifugale kracht van de aarde. Wanneer zon en 
moan in elkaars verlengde staan bundelen ze 
de krachten en trekken ze samen meer water 
aan. Dit wordt ook wel het springtij genoemd. 
Bij vloed zal het water hoger staan en bij eb 
lager don gemiddeld. Als de zon en de moan 
hooks op elkaar staan kunnen ze elkaar ook 
tegenwerken waardoor er een doodtij ontstaat. 
Het verschil tussen eb en vloed zal don veel 
kleiner zijn don gemiddeld. Spring- en doodtij 
komt twee maal per maand voor, springtij is al
tijd twee dagen na voile en nieuwe moan (www. 
getij .nl, 2005) . 
Tijdens hoog water springtij kan het water bij 
Delfzijl komen tot 140 cm boven NAP en bij eb 
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tot 190 cm onder NAP terwijl het hoge water bi j doodtij 

niet verder komt don 1 1 0 cm boven NAP en bij laagwa
ter tot l 30 cm onder NAP (Waterstat, 2005) Na springtij 

zullen de verschillen in waterstanden afnemen tot doodtij 

waarna het weer toe neemt tot het volgende springti j en 

de cirkel rond is . 

Bi j de Eemshaven is het verschil tussen hoog en laag 

water minder groot omdat door geen trechterwerking 
optreedt. 

De waarden zijn gemiddelden waardoor het regelmatig 
voor kan komen dot het water hoger komt don 140 cm 

NAP In de afgelopen 1 00 jaar is het een aantal keer 

voorgekomen dot het water zelfs tot boven de 4 meter 
NAP reiktel 

Klimaotverandering 
De verandering van het klimaat zorgt voor steeds he

vigere neerslag waardoor afwateringsvoorzieningen de 

afvoer niet meer aan kunnen en er regelmatig in Ne
derland gebieden overstromen. De waterberging in Ne

derland is onvoldoende en men probeert hier iets aan 

te doen. Slaten en beken warden weer uitgebaggerd en 

verbreed en oo k krijgen veel watertjes hun oorspronke

lijke , kronkelige loop terug. De afvoer van regenwater 

wordt hierdoor vertraagd moor er is 

Bodemdoling door oordgoswinning 
Een grote bron van zorgen voor het waterschap in 

Noordoost Groningen is de bodemdaling ten gevolge 

van de aardgaswinning. De extra doling zorgt voor gra

te verstoring van de waterhuishouding waarvoor men 

d rastische maatregelen heeft moeten nemen. In 1983 

hebben de Provincie Groningen en de NAM een rege

ling getroffen waarbij overeen is gekomen dot de NAM 

maatregelen zal vergoeden die schade door de aard

gaswinning zal voorkomen of compenseren. Het water

schap heeft inmiddels al een aanta l maatregelen ge

troffen zoals doling van het boezempeil, aanpassing en 

bouw van diverse gemalen. Het is alleen de vraag of dit 

ook op langere termijn nog even doeltreffend zal zijn of 

men nog steeds kan vasthouden aan het doel om het 

watersysteem in de oude stoat te houden (Waterschap 

Noorderzi jlvest, 2003). 

Sociaal-economische dynamiek 
Het gebrek aan ruimtelijke dynamiek is vooral een re

sultaat van het gebrek aan sociaal-economische dyna

miek. 

wel meer capaciteit om het water te 

bergen en heeft het water meer kans 

om in de grond te sijpelen. 

Verwachte bodemdaling in 2050 als gevolg van de aardgaswinning (Watersch 
Noorderzij}vest, 20( 

Daarnaast smelten landijs en de 

zuidelijke poolkap in snel tempo af 

waardoor de zeespiegel naar ver

wachting in 2100 tot ongeveer SO I 
centimeter boven het huidige niveau f 
zal zi jn gestegen. ,\() 

Ook zorgen autonome processen en 

bewegingen in de aardkorst voor een 

stijging van de zeespiegel van naar 

verwachting 10 cm (Waterschap 

Noorderziilvest, 2003) 6' 

':,~ 

' X) 
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Sociool-economische foctoren 
De werkgelegenheid in Noord Nederland is voorname

lijk nog gericht op de londbouw en de industrie terwij l in 

de rest van Nederland de werkgelegenheid zich voorna

melijk in de zakelijke dienstverlening of spee lt. Onder

zoekers verwochten dot het sectora le verschi l in de loop 

der jaren zal afnemen waardoor er meer banen komen 

in de zoke lijke sector en minder in de ograrische en in 

dustriele sector. Moor de provincie Groningen zal nog 

hard moeten werken. Er is veel werkloosheid en daar

naast daalt het aanta l inwoners van enke le gemeenten 

in de regio. Wei zijn de onderzoekers optimistisch Er zi jn 

vier trends te verwachten die a l don niet positief kunnen 

bijdragen aan de werkgelegenheid in Noord Nederland. 
Zo speelt de vergrijzing een be longrijke rol en kon het 

noorden fl ink goon profiteren van het ruimtegebrek in 

de Randstad . Daarnaast !open de agg lomeraties vo l en 

moet men uitwijken naar noordelijker gelegen kernzones . 
Ook is het gunstig voor de Noord-Nederlandse econo 

mie dot de noordelijke structuur steeds meer goat lijken 

op de landelijke structuur (Broersma, L. e.a, 2005) 

Beroepsbevolking 
De dynamiek in Noordoost Groningen lijkt in een ne

gatieve spiraa l te zijn terecht gekomen. De dorpen ver

grijzen en ontgroenen doordat er veel jongeren naar 

om liggende steden vertrekken. Daarnaast voldoet de 

woningmarkt in een aantal Groningse gemeenten niet 

meer aan de vraag waardoor er een leegloop van de 

gemeenten plaatsvindt. Delfzij l en Loppersum zi jn voor

beelden van gemeenten waar het inwonersaanta l is af

genomen. Naast de vergrijzing en de ontgroening zijn er 
nog meer factoren die van invloed zijn op de omvang 

van de beroepsbevolking. De omvang van deze groep 

in Groningen loopt ver achter op het gemiddelde in Ne

derland, dit is voornamelijk te wijten aan de partici pa 

tiegraad. Veel vrouwen in het noorden van Nede rl and 

blijven thuis om de kinderen op te voeden terwijl in de 

rest van Nederland veel vrouwen aan het werk zi jn. 

Naar verwachting za l er door ruimtegebrek in de Rand 

stad (pensioen)migratie optreden naar het noorden . 

De economie in Noordoost Groningen is voora l gericht 

op particu liere consumptie. Door pensioenmigratie za l 

er op langere termijn meer werkge legenheid komen in 

de zorgsector moor daarentegen verdwijnen vee l loka le 

Windturbines op de Eemspolderdijk met Goliath op de voorgrond 
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d irkeliers uit de dorpen omdat deze niet meer rendabel 
2 jn. 

:nergie 

In de provincie Groningen 1s een groot aardgasveld 
oamvezig we lke van groat belong is voor Nederland . In 
· 9 :: 9 Nerd het gas ontdekt en dit was de aanleiding 
::i m de Nederlandse huishoudens aan te sluiten op het 

oa ro go;net . Het aordgasveld bevat ongeveer 2,5% van 
~e wereldvoorraad en geeft Nederland daarmee een 
;ioede :iositie op de internationale markt. De bel aord
gas bij Slochteren zal naar verwachting in 2032 leeg 
2,jn, afhankelij k van de ener·gieproblematiek in de rest 
,-arr de wereld. (NAM, 2005) 
M ede :loor· de aanwezigheid van het gas heeft er zich 
in : le [emsha,1en de grootste en schoonste aardgas
ge~roo f:e energiecentrale va n Europa gevestigd. Deze 
, oorziE: in 15% van de energiebehoefte van Nederland! 

Do,i' O•= enorme afmetingen van het gebouw is de cen
tra le in de wijde omtrek zichtbaar aanwezig. (e lectrabe l, 

2005) 
De ao rdgoslocaties zijn op de topografische kaart di

rect ·e herkennen door hun opvallende T-vorm en in het 
londscl·ap zijn ze aanwezig door glinsterende buizen die 

~e worid in en uit lijken le goon. Op sommige plekken 
2ijn de locoties omr·i ngt door bomen moor vaak liggen 
2e :>per1 in net landschap De affa kke lto ren die bij elke 
gm ·11inninglocatie stoat volt niet op tenzii er afgefakkeld 
d O':Jt moor dit gebeurd niet vaak. 
En ·,amt de energ ieproductie vanui t aardgas wordt er 
rn i'foo ·doo st Groningen ook gebru ik gemaakt van de 
liggi ng aa n de zee door de aanleg van een groot wind

ene rgiepark. Het park concentreeri zich voornamel i jk in 
de Eemshoven en bestaat uit bijna l 00 windmolens. 
De wi rdmolens beslaan een groat dee! van de Emma

polder •=n de Eems,aven en doordat de molens ook op 
dijk :-n zi jn geplaatst va llen ze extro op in het landschap . 
On· de elektric iteit le verspreiden is er- in de Eemshaven 
een schakelstation geplaotst. Vonuit het station lopen 

twee hc-og~ponnings leidingen door het casusgebied. De 

eerste loopt om Spijk heen naor het zuiden en de andere 
bu igt of naar het zuidwesten. Door de grootte zijn de 
masten duidelijk zichtbaar aanwezig in het landschap. 

Landbouw 
Het wierdenlandschap heeft zijn oorsprong in het feit dot 
hoger gelegen Drentse zandgronden overbevolkt waren 
en mensen verhuisden naar risicovo llere natte gronden. 

Nu zijn het zeer vruchtbare landbouwgronden die, voora l 
in het noorden ook landschappen die alleen moor voor 
de landbouw zijn ingericht. Het dijkenlandschap is een 
productielandschap. Tussen de diiken richt de boer zich 
voora l op de akkerbouw terwijl in het wierdenlondschap 
verschi ll ende soorten agrarische bedrijven zich hebben 

gevestigd . Bedrijven zijn qua oppe rvlakte ook vee l klei
ner don in het noorden . 
De werkge legenheid in de landbouwsector lag heel hocig 
moor door de mechanisotie zijn vee l arbeidsplaotsen 

verloren gegaan. Doarnaast heeft de verscha ling ook 
enige invloed gehad op de werkge legenheid en die zal 
alleen nog moor toenemen . De werkge legenheid binnen 

deze sector ligt op dit moment boven het landel ijk ge
midclelde moor zal noar verwachting in de loop van de 
jaren gestaag ofnemen tot op een landelijk niveau. 

Eemshaven 

_ ., .. 
' 

Schake/station 
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cle lond tJouw bleek toch een betere basis te zijn don 

E·en <1i euwe, opgelegde inkornstenbron. De verplaatsing 

1,an werkg elegenheid van landbouw naar industrie naar 

ciien ; tve rlening was op zich niet on logisch rnaar in dit 

cleel van \Jederlcind heelt het tot nog toe geen voet aan 

cle grond gekregen. 

~-Joa ,- de oorzaak voor cleze ontwi kke ling zijn al diverse 

c nderzoeken gedaan rnaar die hebben geen van a lien 

~iele d tot een duidelijke oorzoak-gevolgre latie. Vonuit 

de overheid is er vee l gedaan om het tot een succes 

te rnoken moor helaos zagen bedrijven geen gunstige 

1, esti::i ingsvoorwoarden in het gebied. Het gebrek aan 

(geschoold) personeel en de afwezigheid van andere 

bedr jven zullen de voornaomste redenen zijn voor be

clrijven om niet te investeren hier. 

De Eemshaven hoort tot de economische kernzone Eem

smond v✓0 a rcloor er meer aondocht is voor het vestigen 

1,on bedrijven en bi jbehorende woni ngbouw. He loos 

heeh de gemeente Delfzijl niet tijdig opgemerkt dot de 
v1on i11gvoorraad niet meer voldeed waardoor er a l een 

oontal jmen de inwonersac1ntallen ofnemen en daarmee 

cius :iok de beroepsbevolking die hard nodig is in deze 

regi o . E, liggen nu ee'l groot aantal bouwplannen op 
stap,31. 

Mimma/e hoevc.'e,h ,,, I, 1; e1 1 w ,,:e 1·1 , en ,0k, 11 '-<i '· i, 

de ruimte c1 /s cp 11n t, · , :u 11 •e , ,~, ·,,i r<: .. , t o If ,; 6 ' :,r c, e,, 
aan een ge~foten ·?ii, •1i d1 r 1( 1C g ,.dt 11 g •~:o ·1•n, ere. 
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graven levert dit mooie beelden . Zo heb je vanof de 
weg in Leermens een prachtig uitzicht over de landerijen 
en het afgegraven restant van de wierde. De oude in
frostructuur loopt over de bestaonde landbouwgronden. 
De infrostructuur die no de joren 70 is oangelegd is van 
een ander niveou. Het zi jn rijkswegen of snelwegen die 
om de wierden zijn gelegd om zo een snelle verbinding 
te vormen tussen Delfzijl, de Eemshoven en Groningen. 
Deze wegen lopen op veel plekken verhoogd door het 
landschop. Voorol in het noordel i jk deel zi jn de wegen 
half over de sloperdijken gelegd en wordt de weg niet 
verloagd moor blijft dezelfde hoogte houden tot de vol
gende slaperdijk. 

Doordot de bezoeker het londschap vanof de weg er
vaort wordt de mate van openheid ofgewisseld . Sterk 
open kijkcirkels wisselen zich of met zeer besloten kijkcir
kels op een wierde woardoor het londschop een gevari 
eerd beeld kan geven. 
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De wierde van Godlinze op verschillende afstanden 
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Scenario 

ln leiding 
De voorgaande analyse heeft veel inzicht gegeven in 

het ontstaan van het casusgebied, het huidige functio
neren en de toekomstverwachting omtrent een aantal 

aspecten. Deze inzichten zijn daarna omgezet in een 
strateg ie waarbij vertraging een grote rol speelt . Er zijn 
een aanta l instrumenten aangereikt hoe de strategie 
vorm kan krijgen en middels de inrichtingselementen 
kan de landschapscollectie aangevuld worden. 
In dit hoofdstuk zal eerst een verdere opdeling van het 
landschap worden gemaakt en vervolgens worden er 

per deelgebied een aantal specifieke inrichtingse le
menten aangereikt. Aon het eind zullen een drietal 
ontwerpen worden uitgewerkt om een goed beeld te ge
ven van de implementatie van de strategie en de instru
menten in het landschap. 
De geproduceerde ontwerpen moet niet goon fungeren 
als een blauwdruk voor nieuwe ontwikkelingen. Ze zu l

len eerder een leidraad moeten zijn voor verdere ontwik
kelingen die in het gebied moge lijk zijn. Het moet een 

soort handvat zijn hoe de Goningers met hun landschap 
om kunnen goon zodat ze een gezonde leefomgeving 
creeren , een omgeving waar mensen graag zouden wil
len verblijven . 

La ndschapindel ing 
Het landschap in Noordoost Groningen is op te delen in 
ee n aantal typo logien. De belangrijkste twee; het wier

den- en dijkenlandschap (inclusief Eemshaven) zijn al 
uitvoerig behandeld waarbij het verschil in kenmerken 
en ontstaansgeschiedenis aangegeven is. Vanuit de cu l
tuurhistorische kaart en de cultuurhistorische pixe lkaart 
zijn binnen deze landschappen weer verschi llen aan te 
geven in de mate van cu ltuurhistorische waarde. Zo zijn 
er gebieden die een zeer hoge waarde hebben, gebie 
den met in beperkte mate een cultuurhistorische waarde 

en gebieden die nauwelij ks tot geen cultuurhistorische 

Dobbe bij Ko/ho/ 

waarde hebben. Vanuit de strategie is het wenselijk om 
een duidelijke indeling van het landschap aan te geven 
en aan deze indeling ook ontwikkelingen te koppelen . 
Tevens zou de strategie op deze manier toepasbaar zijn 
op grote delen van de provincie Groningen omdat de 
landschappen niet uniek zijn voor het casusgebied. 

De basis van de indeling ligt in de mate van de cultuur

historische waarde van de gebieden zoa ls die in de gele 
pixe lkaart zijn aangegeven en de indeling van de land
schappen in wierden- en dijkenlandschap. 

De zes deelgebieden die door deze opdel ing ontstaan 

zijn : 
Waardevol cultuurhistorisch dijkenlandschap 
Waardevol cultuurhistorisch wierdenlandschap 

Cu ltuurhistorisch dijken landschap 
Cu ltuurhistorisch wierden landschap 
Weinig waardevol cultuurhistorisch dijken land

schap 
Weinig waardevol cultuurhistorisch wierden

landschap 
Deze indeling wordt hieronder toegelicht. 

Diikenlandschap 
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Het dijkenlandschap wordt on
derverdeeld in drie gebieden die 
allemaal een eigen cultuurhisto
rische waarde hebben. Allereerst 
de drie noordelijkste polder ten 
westen van de Eemshaven en 
de omgeving van Roodeschool. 
Deze gebieden hebben een hoge 
cultuurhistorische waarde. Ze be
zitten nog veel landschappelijke 
kernmerken zoals slaperdijken en 
opstrekkende kavels . Maar ook 
de grootschalige weidsheid is nog 
ruimschoots aanwezig. 
In de tussenliggende Oostpolder 
is er al meer verdichting opgetre
den en ook zijn veel boerderijen 
voorzien van grote nieuwe schu
ren. Samen met Polder Vierburen 
en het dijkenlandschap ten zuiden 
van Roodeschool vormt de pol
der het oude dijkenlandschap; 
landschap met cultuurhistorische 
waarde. Dit landschap heeft nog 
veel historische kenmerken maar 
op veel plekken zijn nieuwe ele
menten heel nadrukkelijk aanwe
zig zoals de hoogspanningsmas
ten en autowegen . Oude dijken 
zijn verdwenen en ook de verkave
ling is minder eenduidig. De ont
staansgeschiedenis is veel minder 
duidelijk van het landschap af te 
lezen. 
De laatste gradatie in het dijken
landschap is de Eemshaven en de 
polder ten zuiden van de Eemsha
ven. De polder heeft nog veel his
torische kenmerken en zou zonder 
de aanwezigheid van de Eemsha-

Lamdschapsindeling 

Waatdevol 
cultuurhlsto · ch 
dl}kenlandschap 

Cultuurhistorisch 
dijkenlandschap 

Cultuurhistorisch 
wierdenlandschap 

Weinig waardevol 
cultuurhistorisch 
dijkenlandschap 
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ven ook nog een hoge cultuurhistorische waarde hebben 
maar door de visuele invloed van de enorme gebouwen 
als de Eemscentrale en situering van de windturbines 
wordt veel afbreuk gedaan aan de waarde. 

Wierdenlandschap 
Binnen het wierdenlandschap is eigenlijk op dezelfde 
wijze een gradatie aan te brengen op basis waarvan een 
indeling kan worden gemaakt. 
De zuidoosthoek van het casusgebied bestaat voor een 
groot deel uit een landschap dot als zeer waardevol 
wordt beschouwd. Het landschap bevat nog de oude 
radiale verkaveling, onaangetaste wierden en veel his
torische boerderijen. Het is van grote cultuurhistorische 
waarde. 
Het landschap dot ingeklemd ligt tussen de kuststrook 
en de dorpen Spijk en Bierum is rommelig en vertoont 
geen duidelijke landschappelijke kenmerken. Het ge
bied word! wel onderverdeeld in het wierdenlandschap 
maar het bevat geen wierden. Er zijn veel verstorende 
elementen die afbreuk doen aan de cultuurhistorische 
waarde van het gebied waardoor als weinig waardevol 
wordt ervaren. Er is veel beplanting longs wegen en ook 
zijn de dorpen Bierum en Spijk van een heel andere orde 
door hun uitbreidingen. Het gebied is daarom weinig 
cultuurhistorisch waardevol. 
Het resterende wierdenlandschap bevat nog wel enige 
waardevolle elementen zoals wierden die nog redelijk in 
oude stoat verkeren, een radiale blokverkaveling en veel 
maren. Vanwege hoogspanningsmasten, aangeplante 
bebossing zal het gebied een mindere cultuurhistorische 
waarde hebben. 

Scenario 

Nieuwe wierde ~ 
Nieuwe woningen 

Verbreding maren en 
natuurlijke oevers 

Uitbreiding marenstelsel 

Nieuwe dobben 

Duiker in zeedijk 

-----

-----
Natuurontwikkeling 8 1111~ 

Landbouw!G] 

Recreatie~ 

Fiets- en wandelpaden 
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Schetsen 
Per deelgebied zijn verschi llende inrichtingsmogelijkhe
den die afhankelijk zijn van de cultuurhistorische waarde 

en het soort landschap. Er is een kaart gemaakt met 
daarop globaal aangegeven in pictogrammen wot waar 
mogelijk is. Per deelgebied zal een korte beschrijving 
worden gegeven van het soort ontwikkelingen. 

Waordevol cultuurhistorisch diikenlandschop 
In dit dij kenlandschap zullen wei nig veranderingen 

plaatsvinden . De landbouw blijft een belangrijke rol 
vervu llen omdat dit landschap perfect is als agrarisch 

productielandschap. Grootschalige ruilverkavelingen 
kunnen optreden voor het ruilen van gronden moor de 

verkave ling op zich moet in stand gehouden worden 
omdat dit zo kenmerkend is voor het historische dijken
landschap. Nieuwbouw van schuren moet toegestaan 
worden omdat hiermee cultuurhistorie zich verder ont
wikkeld. 
Af en toe kunnen er in het landschap (weer) dobben en 

poelen worden aangelegd. Daarmee komt ruimte voor 
kleinschalige natuurontwikkeling waar de tre k- en broed
vogels in de regio voordeel uit ha len en er een afwis
selend landschap ontstaat waarmee bijzondere plekken 

zoals dijken, kunnen worden geaccentueerd. 
Om het gebied bereikbaar te maken kunnen longs de 
dijken en over onverharde landbouwwegen fiets- en 
wa ndelpaden gelegd worden. Deze infrastructuur kan 
worden aangesloten op nieuwe en bestaande fiets- en 
wandelnetwerken zodat er een fijnmazig ste lsel in het ca 

susgebied kan komen . 

Waardevol cultuurhistorisch wierdenlandschap 
Dit deelgebied blijft ook hoofdzakelijk een agrarisch 
gebied met een onregelmatige blokverkaveling waar zo 
hier en door een wierde tussen ligt. 

Oude verdwenen kerkpaden kunnen opnieuw aangelegd 
worden samen met nieuwe routes longs maren voor een 

goed fiets- en wande lnetwerk. De maren in het gebied 
krijgen weer natuurlijke oevers zodat er op kleine schoo l 
natuurontwikke ling kan plaatsvinden. 

Cultuurhistorisch diiken landschop 
Naast een belangrijke agrarische functie krijgt dit dij
kenlandschap ook een belangrijke functie als waterber
gingsgebied. Het water wo rdt gecombineerd met natuur

ontwikkeling. De loge gebieden staa n in droge perioden 
droog te rwi jl in regenperiodes het gebied onder water 
komt te staan . Door regelmatig deze gebieden te laten 

begrazen zal er geen hoge vegetatie komen waardoor 

3 

~ 
Comcoast is een intemationaal project dat onderzoek doet naar kustverdediging. Ze proberen op een innovatieve wijze om 
te gaan met de huidige problematiek en doen aan de hand van proefprojecten onderzoek naar de mogelijkheden van de 
overgang van land naar zee. 1-0verslagbestendige dijk. 2- Ver/egging van de dijk landinwaarts. 3- Duiker onder de zeedijk 
met een slaperdijk landinwaarts. (www.comcoast.org, 2006) 



- Scenario 

Polder Breebaarl 
Polder Breebaarl is een project in Groningen waarbij een gat in de zeedijk is gemaakt om zo zout water binnendijks te laten 
komen. Het is de bedoeling om op deze manier binnendijks kwelders te creeren en diverse vissoorlen weer de provincie 
binnen te la ten komen. Door een duiker met een tweetal sensoren is het mogelijk gemaakt om binnendijks een getijdengebied 
te maken welke zich beperl<f tot een maximaal verschil van 60 cm. Op deze manier loopt de polder nooit helemaa/ /eeg. 
Door middel van een speciaal ontwikkelde vispassage kunnen vissen we/ van het zoute water naar het zoete water trekken 
maar komt het brakke water niet verder dan de Polder zodat de omliggende agrarische gronden geen hinder ondervinden 
van zout water. 
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de open ruimte aangetast zou kunnen worden. Recreatie 
moet een plek krijgen in het gebied . Longs en door de 
nieuwe natuurgebieden kunnen wandel- en fietspaden 
worden aangelegd die weer aangesloten worden op het 
netwerk in de regio . Woningbouw is in beperkte mate 
mogelijk naar het vestigingsprincipe van de aanwezige 

boerderijen en andere bebouwing . Dit zullen voorname 
lijk woon heden als losse elementen in het landschap zijn 
die op afstand van elkaar longs een lijn zijn geplaatst. 
Zou kan een oude dijk een lijn zijn in het landschap. Het 
ontwe rp Kolhol (verderop uitgewerkt) is een voorbeeld 
van implementatie van de strategie in het casusgebied. 

De ingrepen moeten gebaseerd zijn op de verschijnings
vorm van het landschap maar mogen wel op een com
pleet andere manier warden opgevat. Dijken kunnen bij

voorbeeld op een artistieke wi jze worden terug gebracht 
in het landschap door een kunstmatig watertje of men 
kan wonen in een dijk. 

Cultuurhistorisch wierdenlandschap 
In het beginsel lijken de ingrepen in dit deelgebied op 
de ingrepen in het cultuurhistorische dijkenlandschap. 
Landbouw heeft hier een belangrijke functie maar ook 

waterberging in combinatie met natuurontwikkeling krij
gen de ruimte . Het recreatieve netwerk wordt hier ook 
uitgebreid door het aanleggen van nieuwe paden voor 
fietsers en wande laars maar ook wordt het marenstel
sel uitgebreid. Hierdoor kunnen er korte en lange rou
tes worden gecreeerd zodat mensen kunnen kanoen of 

varen door het landschap. Voor kleine gemotoriseerde 
plezierboten moet het gebied ook gedeeltelijk toegan
kelijk zijn. 

Lage gebieden longs de maren kunnen warden ingericht 
als waterbergingsgebieden waar de waterstand afhan
ke lijk is van de hoeveelheid regen die is gevallen in de 
voorgaande periode . Daarnaast zullen de oevers van de 
maren natuurlijker warden. 
Nieuwe activiteiten als woningbouw, recreatiecentra of 
andere bezigheden die ruimtelijke objecten nodig heb
ben kunnen deze plaatsen op een nieuwe wierde. Zo 

kan een kanoverhuurder zich vestigen in het nieuwe na
tuurgebied op een wierde. In een wierde kan warden 
gewoond of er kan een camping op aangelegd worden. 
Daarnaast is er ruimte voor landschappelijke kunst om 
hoogtepunten in het landschap aan te brengen of te ac
centueren. De wierden hoeven niet precies volgens het 

oude patroon worden ingericht maar moeten de basis 
vormen voor een activiteit. Recreanten moeten van wier
de naar wierde kunnen happen en telkens iets anders 

beleven. Het ontwerp Kapslaan dot verderop uitgewerkt 
is geeft een beeld van de mogelijkheden. 

Weinig waardevol cultuurhistorisch diikenlandschap 
Door het gebrek aan cultuurhistorische elementen kan 

in het gebied veel gedaan worden. Al lereerst behoort de 
hele Eemshoven tot het deelgebied . Een groot deel van 
de haven kan de bestemming industrieterrein behouden 
maar er kan een deel eerst teruggegeven worden aan 
de natuur. lndien de Eemshaven alsnog een bloei goat 
doormaken kan dit opnieuw worden ingelijfd. De nieuwe 
Eemshaven kan worden ingericht ols een waterbergings

gebied. Een duiker in de zeedijk kan, afhankelijk van het 
getijde, zout water binnen loten waardoor er een nieuw 
soort natuur kan ontstoan die vee l lijkt op de kwe lder
vegetatie. Het project Polder Breebaart is hiervan een 

voorbee ld . Om geen opgaande vegetatie te krijgen en 
om enigszins de kwelders na te bootsen worden de pol
ders begraasd. Natuurliefhebbers kunnen hier hun hart 
ophalen. 
In de nieuwe natuurpolder kunnen recreatiewoningen 
worden gebouwd die vo lgens het vestigingsprincipe van 
het dijkenlandschap kunnen worden geplaatst. Deze wo

ningen hoeven geen permanente huizen te zijn en kun
nen bijvoorbeeld bij hoge waterstand drijven. Ze zullen 
vanaf de dichtstbijzijnde dijk bereikbaar zijn. In de Eems 
kunnen op dezelfde wijze recreatiewoningen warden ge
plaatst die eventueel alleen bij hoog water per boot be
reikbaar zijn . Rust en ruimte staan hier centraal evenals 
de exclusiviteit. 
Ook hier kunnen nieuwe fiets- en wandelpaden warden 
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toegevoegd . 

Weinig waardevol cultuurhistorisch wierdenlandschap 
Het laatste deelgebied is gesitueerd ten oosten van Spijk. 
Dit gebied kan net als de Eemshaven een natte natuur
polder worden. Door het aanleggen van een nieuwe dijk 

kan een gebied worden gecreeerd waarin een brakwa
termilieu kan worden gecreeerd met unieke vegetatie . 
Ook hier kan een duiker in de zeedijk worden geplaatst 
zodat er zoutwater binnendijks kan komen en er een 
zwak getijdegebied ontstaat. In deze nieuwe polder kun
nen nieuwe wierden opgeworpen worden die verschil
lende functies hebben. Men kan op de wierde wonen of 

recreeren , men kan er kamperen, of uitrusten en genie
ten van de rust maar ook ka n er een vogelkij khut op een 

wierde worden geplaatst zodat vogelliefhebbers in alle 
rust hun gang kunnen gaan. 
Hoogte is sturend voor ontwikkeling. Al leen op de wier
den of op en in de di jken mogen activiteiten plaatsvin
den. 
Het ontwerp Watum geeft een beeld hoe de strategie en 
de inrichtingselementen kunnen worden ingepast. 

Door het nieuwe natuurgebied en over de dijken kunnen 
nieuwe wandel- en fietspaden worden aangelegd. 

Ondergronds wonen 



Diverse voorbeelden van 
Landarl-projecten die in 

het Groningse landschap 
gep/aatst kunnen worden, niet 
alleen in de nieuw ontwikkelde 

gebieden maar ook in het 
agrarisch gebied. 

Scenario 
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Ontwerp Kolhol 
Huidige situatie 

Het plangebied voor het 
cultuurhistorisch dqken
landschap is gesitueerd 
nabij Zijldijk en Kolhol. 
Zijldijk is gebouwd op een 
oude dijk en heeft zich 
verder ontwikkeld in de
zelfde lijn. Kolhol is een 
gehucht welke bestaat uit 
een drietal grote boerderijen met enkele woningen en is 
gesitueerd longs een andere voorma lige dijk. De oude 
dijken, zoals aangegeven op deel 2 van de cultuurhis
torische waardenkaart zijn hier niet meer als ruimtelijk 
object aanwezig in het landschap moor wegen en kavel 
scheidingen geven een indruk van de ligging. 
Belangrijke ruimtelijke objecten in het landschap zijn de 
hoogspanningsmasten en de kabels moor ook de aard
gaslocatie is aanwezig in het landschap en enkele bo
menrijen die longs de wegen zijn geplaatst. 

lnstrumenten 

De cultuurhistorische pixelkaart vertoond longs de door
gaande weg een aantal donkergele pixels die staan voor 
een aantal historische gebouwen zoals 't Zandstervoor
werk welke vroeger een belangrijke ro l heeft gespeeld 
in de dijkenbouw. De cultuur-natuurkaart is een kaart 
met heel vlakke kleuren waar pieken richting cultuur en 
natuur ontbreken. De reliefkaart vertoont redelijke ver
schillen, duidelijk zichtbaar is de verhoging van Zijldijk 
en een aantal boerderijen en het hoogteverschil van het 
landschap rondom Zijldijk en de Vierburenpolder. 
De weergegeven zichtcirkel heeft hetzelfde middelpunt 
als een van de panoramafoto's. De cirke l vertoont wei
nig gele vlakken en de panoramafoto bevestigd dot het 
gebied zeer open is. Alleen op een klein aantal plaatsen 
zoals in de dorpen wordt geslotenheid ervaren . 

Nieuwe situatie 

Detail panorama Zwijntil. 

In de nieuwe situatie zijn een aantal oude dijken weer in 
het landschap teruggebracht. Op een plek uit zich dit in 
een dubbele bomenrij over het traject en op een andere 
plek is de dijk als ruimtelijk en verhoogd object weer toe
gevoegd. Het loge gebied tussen Zijldijk en Kolhol wordt 
ingericht als waterbergingsgebied waar natuur weer een 
kans krijgt. Het gebied wordt over de weg getrokken zo
dat mensen die rijden over de doorgaande weg ineens 
van het gesloten dorp een open ruimte ervaren met een 
afwisseling in grondgebruik. Aon de noordzijde van het 
natte natuurgebied wordt een maar uitgegraven die voor 
aan- en afvoer van water kan zorgen en aan de zuidrand 
vormt een stuk nieuwe "oude" dijk en een geheel nieuwe 

dijk voor de afscheiding. 
Door het tweede gedeelte 

Zijldijk 

van de dijk in de richting r 
van de verderop gelegen 
hoogspanningsmasten te 
leggen worden mensen 
gedwongen een bepaalde 
kijkrichting aan te nemen. 

/ 
In de nieuwe dijken worden 
enkele exclusieve wooneen
heden gebouwd die uitzicht 
hebben over het natuurge
bied terwijl hun ingang aan 
de andere zijde van de dijk 
is gelegen. 

'. 

Kolhol 

Detail dee/ 2 cultuurhistorische 
waardenkaart. 



~ 
Het natuurgebied wordt 
toegankelijk gemaakt 
voor wandelaars, fiet
sers kunnen over de 
nieuwe "oude" dijk fiet
sen om zo het gebied te 
beleven . De aardgas
locatie wordt omringd 
door bomen zodat de 
verhoogde locatie in de 
toekomst al een voor
sprong heeft bij nieuwe 
activiteiten en op deze 
wijze wordt de aardgas-
locatie aan het zicht ontrokken. 

lnstrumenten 
Door het aanbrengen van nieuwe elementen en het la
ten terugkeren van oude elementen wordt er een nieuwe 
cultuurhistorische laag toegevoegd aan het landschap. 
Het natuurgebied en de nieuwe dijken zullen meer cul
tuurhistorische waarde krijgen . De reliefkaart veranderd 
ook sterk. Om de dijken te kunnen opwerpen is aarde 
nodig, deze aarde kan afgegraven warden van de wa
terbergingslocatie. In de hoge dijken vindt het wonen 
plaats, de activiteit en het lage gebied is de plek voor 
natuurontwikkeling en waterberging. Deze invulling 

Scenario 

Detail panorama Zijldijk met de entree van de woningen 

wordt duidelijk zichtbaar op de nieuwe cultuur-natuur
kaart, de felgroene pixels uit de reliefkaart kunnen direct 
warden gekoppeld aan de fel raze pixels uit de cultuur
natuurkaart. 
De veranderingen hebben een grate invloed op de pa
noramafoto' sen de zichtcirkels. In de panorama's wordt 
een beeld gegeven van de verschijningsvorm van de in
grepen terwijl de zichtcirkel een enorme omslag laat zien 
in de open ruimte . Tussen de twee dijken blijft weinig 
open ruimte zichtbaar terwijl een fietser die over de dijk 
fiets een volledig open ruimte ervaart. De dijken hebben 
ook verder in het landschap invloed op de belevenis van 
de open ruimte. 

Detail panorama Zijldijk met op de voorgrond de nieuwe "oude" dijk met daarin enkele woningen 
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Ontwerp Watum 

Huidige situatie 

Dit plangebied behoort voor het overgrote deel tot het 
weinig waardevol cultuurhistorisch wierdenlandschap. 

Aon de oostziide wordt het gebied ingesloten door een 
hoge zeedqk . Spiik en Bierum sluiten aan de westziide 
het gebied in. In het plangebied liggen nog restanten 
van de oude diik, er ziin enkele woningen op gebouwd. 
In het noorden ligt Nieuwstad waar zich vroeger de 
enige camping van het casusgebied bevond. Spiik heeft 
nog een historisch centrum moor de rest van de dorpen 
hebben niet de uiterliike kenmerken van een wierde. 
De aardgaslocatie is duideliik herkenbaar in het land

schap ondanks dot er relatief veel bomen random ge

plaatst ziin. 

ins/rumen/en 
De cultuurhistorische kaart vertoond weinig uitschieters, 
over het algemeen heeft het gebied weinig cultuurhisto

rische waarde. De Oude Diik en Hoogwatum ziin waar
devol en deze liggen ook hoog in het landschap. De 

reliefkaart vertoond duideliik de zeediik en de Oude Diik 
evenals een aantal boerderiien omdat deze veel hoger 
in het landschap liggen. De 

In de nieuwe situatie is er een "got" in de zeediik ge
maakt waardoor er zout water in het gebied kan komen. 
Vanaf het schakelstation is richting zuiden een slaper
diik aangelegd waardoor water niet verder de provincie 
in kan komen . Er ontstaat op deze manier een polder 
met brak zeewater waar een beperkte getiide kan war

den verkregen. Hierdoor staan gebieden enkele keren 
per dog onder water en op andere momenten vallen ze 
droog. De vegetatie bestaat voornameliik uit planten 

die tegen een beetie zout kunnen en door het gebied te 
laten begrazen wordt een kweldervegetatie nagebootst. 
De dieren kunnen worden verzorgd door boeren die in 
de twee overgebleven boerderiien in het gebied wonen. 
Een aantal gebouwen die geen grote cultuurhistorische 

waarde hebben worden verwiiderd en een aantal van 
deze voormalige erven worden gebruikt om nieuwe wier

den op te maken. 
De Oude Diik wordt gedeelteliik weer opgeworpen en 
de delen worden verbonden door middel van brugge
ties, op deze manier kan het water tussen de diiken door 
stromen en kunnen recreanten vanaf een verhoging het 

landschap ervaren. 
In het gebied worden een aantal nieuwe wierden op

geworpen. Een zal voor bewoning worden ingezet en 

cultuur-natuurkaart vertoond Detail panorama Watum met op de voorgrond een nieuwe wierden en op de de achtergrond Bierur 

alleen roze kleu ren met 
random de zuide liike moor 
een lichtroze tint. 
De zichtci rkel vertoond vee l 

lichtgele stukken die voorna

meliik worden veroorzaakt 

door diiken, de Oude Diik 
en ziin bebouwing en de ' 
zeediik. Ook het dorp Bie
rum heeft een grote invloed 

op de belevenis van de open 
ruimte. 

Nieuwe situatie 



-
daarop wordt een woontorentje gebouwd zodat vanaf 
de wierde over de zeedijk gekeken kan worden en de 
bewoners het landschap en de Eems kunnen over zien. 
Een tweede wierde wordt ingericht als een kunstwierde. 
Een hoog kunstobject wordt op de wierde geplaatst en 
rondom komen bomen te staan . Het kunstobject mag 
boven de bomen uitkomen. De derde wierde heeft geen 
expliciete bestemming gekregen, de top van de wierde 
wordt "ingedeukt" waardoor de mensen, wanneer ze 
midden op de wierde staan weinig van de omgeving 
kunnen waarnemen, aan de randen des te meer. 
In het noordelijke gedeelte van het plangebied ligt nog 
een stuk je voormalig di jkenlandschap. Ook dit gebied 
wordt aangesloten op het "got" in de dijk zodat door de
zelfde vegetatie kan ontstaan. In het landschap worden 
enkele losse wooneenheden geplaatst op palen zodat ze 
droog blijven . Ook op de zeedijk kan gewoond worden 
en op het wad . 
Door het gebied wordt een netwerk aangelegd voor fiet
sers en wandelaars. 

lnstrumenten . 
De cultuurhistorische pixelkaart bl i jft de donkergele pun
ten vertonen en alle lichtgele pixels worden geler omdat 
er een waarde is toegevoegd . Door veranderingen aan 
te brengen in het landschap kunnen nieuwe activiteiten 

Scenario 

plaats vinden. Er worden nieuwe wierden opgeworpen 
en de Oude Dijk blijft zi jn woonfunctie behouden . De 
cultuur-natuurkaart vertoond grote veranderingen. Alie 
voormalig roze pixels zijn nu wit gekleurd met een enkele 
donderroze stip door de aanleg van de wierden . 
De zichtcirkel vertoond veranderingen door de nieuwe 
wierde . De slaperdijk is niet meegenomen in de kijkcirkel 
omdat deze lager blijft don 2,5 meter. Op de ingedeukte 
wierde is een gesloten plek gecreeerd en door het rijden 
over de Oude Dijk wordt telkens een ander blik verkre
gen door de dichte begroeiing op de dijk. Op andere 
plekken zal het zicht volledig open zijn zoals in de woon
toren en op de zeedijk . 

Detail Oude Dijk 



Ins/rumen/en 
De cultuurhistorische pixelkaart loot 
een enkele dondergele pi xel zien van 
een tweetal waardevolle boerderi jen 
en voor de rest zijn er geen opmerke
lijke dingen te zien in deze kaart. De 
cultuur-natuurkaart vertoond vooral 
veel roze. De moor in het gebied is 
te herkennen aan de lichtroze streep 
door het gebied en de boerderijen 
warden weergegeven met een don
kerder roze pixel. 

Detail Watum met op de voorgrond woningen op pa/en en achter het wonen op de dijk. 

De reliefkaart loot een duidelijke ver
laging in het gebied zien die gelegen 
is longs de moor. De meeste boerde-

Ontwerp Kapslaan 
Huidige situatie 
Plangebied Kapslaan ligt midden in het cultuurhistorisch 
wierdenlandschap. Het is een locatie die op dit moment 
moeilijk bereikbaar is omdat het niet aan een doorlo
pende route ligt en het heeft als enige bestemming de 
aardgaslocatie. 
Er liggen veel maren in het gebied of oude maren die 
zijn gedegradeerd tot sloot. Naast de nabij gelegen 
aa rdgaslocatie zijn ook hier hoogspanningsmasten aan
wezig als grote ruimtelijke objecten. 

rijen liggen op een verhoogd erf. 
De zichtcirkel van de Kapslaan toont aan dot het land
schap open is. De hoogspanningsmasten en kabels zijn 
niet opgenomen in de cirkel omdat de horizon wel zicht
baar is, en de masten transparant zijn. de kijkrichting 
van de toeschouwer wordt wel gestuurd door de kabels. 
De panoramafoto 's laten de invloed van de masten en 
kabels goed zien. 

N ieuwe silualie 
In de nieuwe situatie wordt het loge gebied ingezet als 
overstroomgebied van de moor. Een waterbergingsmo
gelijkheid en tevens de plek voor natuurontwikkeling. De 

Detail nieuwe wierde in natuurgebied 

- - -



-
hoogspanningskabels zorgen voor een ruimtelijke be
grenzing aan de westzijde. 
Oude maren worden uitgegraven en voorzien van na
tuurlijke oevers. Door de nieuwe maren kan er een ka
noroute worden gecreeerd maar ook vaarroutes voor 
plezierboten. 
In het natuurgebied wordt een wierde opgeworpen die 
als hoofdfunctie de kanoverhuur heeft. Daarnaast kan er 
op de wierde worden verbleven. 
Ook is er een nieuwe wierde opgeworpen op een oude 
kwelderrug waar in gewoond kan worden, het onder
grondse wonen boven maaiveldniveau. 

lnstrumenten 

De cultuurhistorische kaart kleurt geler op de plek van 
de wijzigingen, de donkergele pixel blijven in tact . Het 
lichte gebied in de reliefkaart wordt uitgebreid zodat er 
een groter natuurgebied kan ontstaan. De wierde wordt 
met een donkergroene pixel duidelijk zichtbaar evenals 
de nieuwe wierde op de kwelderrug. 
De cultuur-natuurkaart veranderd sterk. De lichtroze 

Scenario 

maar wordt door het aanleggen van natuurlijke oevers 
helemaal wit, natuur en ook de loge gebieden uit de re
liefkaart worden wit in de pixelkaart. De wierden worden 
gesymboliseerd met een donderroze pixel. 
Doordat de toeschouwer dicht op de nieuwe wierde 
stoat wordt het effect van de nieuwe wierde ook redelijk 
groot. De zichtcirkel vertoond mede hierdoor een rede
lijk gesloten cirkeldeel. Binnen de nieuwe wierde zal de 
ruimte gesloten zijn, door de kleine openingen wordt 
een bepaalde spanning gecreeerd. Een kanoer komt 
van het open landschap door de opening in een geslo
ten ruimte met hier en daar kijkgaten. Voor mensen die 
op de wierde verblijven zullen de gaten ook een soort 
doorkijkfunctie hebben. 
De getoonde foto's zijn niet allemaal panorama's. Om
dot de natuurontwikkeling laag blijft en de nieuwe wierde 
in de andere panorama's achter de boerderijen verdwijnt 
is een bewerking gemaakt van de nieuwe woonwierde 
en een beeld van een maar met een natuurlijke oever. 

101 



102 



~ 
Cultu rhistorie ~ 

.. _ _ __ -c, ---------

• 
tuur • 

I 

/ 

--------

/ 

Westerhu1s 

/ 

CJ Ko hol 

God l1nze 

I 
c.;·:; , '..:7 

Huidige> situati1 
G) 



Scenario -IKf<◄o;il~ho;li ______________ _ 

A 

/ 
I 

8 

A 8 

105 



A 

•• 

8 

A 8 

106 



- -
Watum 

A 

A 

i 
I ; 
I I 
' I 
I I 

I I 
I I, 

l '!... 

\ \ 
\ \ 

B 

_________ /\._ B 

Scenario 

111 



'·\_ .. - - ---~ 

\ 

A B 

A B 

112 



- Kaps~la~a:n---{A~-r-1-•r --7 ~~ .. 
Scenario , 

\ 

I 
\I 

I \ 

~\ 

\? I 
\ ~ 

~ G \ 

I \ 

I 

A B 

117 



A 

118 

A 

.. ~·: 
~ :> 

B 

B 





122 

Reflectie 
Dynamiek 
De strategie is gebaseerd op het feit dot het landschap 

laagdynamisch van aard is ondanks de aanwezigheid 

van de Eemshaven. Er wordt vanuit gegaan dot de druk 

op het landschap laag is waardoor er geen vraag is naar 

grootschalige ontwikkelingen . lndien de Eemshaven in 

de toekomst meer succes zal hebben zal de verstede

li jkingsdruk toenemen op het landschap. Er zal meer 

vraag komen naar woningen en dorpen in de buurt 

zullen moeten uirbreiden of er moeten nieuwe woon

gemeenschappen gesticht worden. Binnen de strategie 

is vanwege het ontbreken van de verstedelijkingsdruk 

ook geen beperking aanwezig op het opwerpen van een 

nieuwe wi erde of het st ichten van een nieuw dorp. Wan

neer de druk hoger wordt zal er kritisch moeten worden 

gekeken naar de stichtingsvoorwaarden om zo de open

heid van het landschap te behouden. 

Zichtcirkels 
Het onderzoek van Van der Ham en lding is een zeer 

gedateerd onderzoek waordoor het de vraag is of de 

gebruikte criteria nog vo lstaan in deze tijd. Nederland is 

vee l meer bebouwd don rond 1970 en veel mensen wo

nen in de stad. Hun belevenis van de ruimte kan enorm 

verschillen; mensen kunnen zich minder gesloten voe

len in gesloten ruimte of begrensde ruimten kunnen als 

open wo rden ervaren . 
De onderzoekers geven in hun rapport aan dot er een 

groot verschi l zit tussen de minimale hoeveelheid ex

tra-oculaire objecten binnen een zichtcirkel voor een 

open ruimte en een compleet open ruimte. Dit verdient 

nag enige aandacht, zeker in het open landschap van 

Noordoost Groningen zullen deze verschi llen anders 

worden ervaren. 

Benadering 
Noordoost Groningen wordt nu gepresenteerd als een 
gebied bij uitstek waar vertraging toegepast kan worden . 

De nieuwe ontwikkelingen zijn een goede stimulans voor 

de economie in het gebied . De ontwikkel ingen zijn van

uit een gebiedsredenatie ingezet. 

De vraag rijst of deze ontwikkelingen oak op deze lo

catie zouden warden gesitueerd wanneer er vanuit een 

programma werd geredeneerd. Zouden hetzelfde soort 

ontwikkelingen oak in Noordoost Groningen warden 

gesitueerd of zouden andere locaties geschikter warden 

geacht? 

(Waardevolle) cultuurhistorie 
Het begrip cultuurhistorie is altijd een punt van discussie 

geweest. Wan neer is iets cultuurhistorisch en wanneer 

niet. Er zit geen bepaalde ouderdomsvoorwaarde aan 

vast. De afgegraven wierden zijn een van de discussie

punten . Zo vinden sommigen dot alle wierden hersteld 

moeten warden naar oorspronkelijke stoat terwijl ande

ren de afgravingen oak een element van cultuurhistorie 

vinden. Zelfs de Eemshaven zou gezien kunnen warden 

als een erfgoed van de gedachtegang uit de jaren '70. 

Binnen dit verslag is een onderscheid gemaakt tussen 

waardevo lle cultuurhistorie en cultuurhistorie. De Eems

haven volt onder de noemer cultuurhistorie moor is niet 

waardevol. 
In de aangepaste cultuurhisto rische pixelkaort warden 

nieuwe ontwikkelingen aangeduid als waardevol le cul

tuurhistorie. Een van de doelstellingen van de nieuwe 

ontwikkel ingen is het inbrengen van nieuwe waardevo lle 

elementen . 
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