
Een Gordiaanse aanpak

rerspectief voor Delfzijl

Wie Delfzijl bezoekt en aankomt op het charmante station en vervolgens de bin-
nenstad in wandelt ondergaat niet de sensatie dat men in een havenstad komt
die een directe relatie heeft met het water. Lopend door de plaats wordt men
evenmin opgewonden van de architectonische en cultuurhistorische waarde. Het
is treurigheid troef in de binnenstad van Delfzijl, maar dat gaat veranderen en,
als iedereen meewerkt, op een spectaculaire wijze. De Groningers Wouter Hoog-
land en Jan Does, bijgestaan door Bart Bodzinga, wisten in korte tijd plannen te
ontwikkelen waarvan iedereen wel enthousiast moet worden.

Jan Abrahamse

Wie Delfzijl bezoekt en aankomt op het
charmante station en vervolgens de binnen-
stad in wandelt ondergaat niet de sensatie dat
men in een havenstad komt die een directe
relatie heeft met het water. Lopend door de
plaats wordt men evenmin opgewonden van de
architectonische en cultuurhistorische waarde.
Het is treurigheid troef in de binnenstad van
Delfzijl, maar dat gaat veranderen en, als
iedereen meewerkt, op een spectaculaire
wijze. De Groningers Wouter Hoogland en Jan
Does, bijgestaan door Bart Bodzinga, wisten in
korte tijd plannen te ontwikkelen waarvan
iedereen wel enthousiast moet worden.

Toen burgemeester Ed Haaksman zes jaar
geleden benoemd werd, wees hij de gemeente
erop dat Delfzijl niets deed met het water-
front. Maak van de oude Handelskade een
jachthaven en maak van Delfzijl het water-
sportknooppunt van het Noorden. De Heide-
mij heeft een toeristisch produktplan geschre-
ven, waarin zelfs voorgesteld werd de Han-
delskade in de Eemshaven te leggen. Maar de
industrie en vooral het Havenschap schrokken
zich een hoedje. Door de gemeentelijke herin-
deling en de verkiezingen in 1990 is het rap-

port in de bureaula beland. 'Dat was lammer',
zo zegt de kersverse gemeentesecretaris )an
Schellens, 'want er zaten veel goede sugges-
ties in. Daarom is iemand van buiten

gevraagd om dat te bekijken.' Aanvankelijk
was dat architect Jan Timmer, maar die ver-
wees door naar Jan Does van de Dienst Ruim-
telijke Ordening van de gemeente Groningen
omdat die veel ervaring heeft met complexe
stedebouwkundige situaties die om een Gordi-
aanse aanpak vragen. Does noemt zich proces-
regisseur op het gebied van stedelijke proble-
men. Hij heeft veel ervaring o.a. in de stad
Groningen, maar ook in Bremen en Katowice in
Polen. De functie van jan Does was om ieder-
een bij elkaar te krijgen en te achterhalen wat
bestuurders, politici, bewoners, ondernemers
en ambtenaren met Delfzijl voor hadden. Does
heeft een integraal plan opgesteld, getiteld

ichiel de Ruyterpoort is één van de weinige plekken waar de relatie van
DeHzijl met de zee valt waar te nemen, foto Rob de Groot
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Jan Does: 'Er zijn nieuwe potenties in Delfzijl', foto Rob de Groot

De binnenstad is een regelrechte ramp, links de Vennenflat, foto Rob de Groot

Delfzijl Perspektief '96, waarbij niet alleen
gekeken is naar het toerisme, maar ook naar
zaken als wonen, binnenstad, verkeer en
industrie.

Relatie met het water

Delfzijl raakt een deel van zijn bestaande func-
ties kwijt. De Handelskade wordt een eind
Eemswaarts opnieuw aangelegd betaald door
de NAM in verband met de bodemdaling door
de gaswinning en daarbij gaat een aantal activi-
teiten verloren. Door de verplaatsing van de
Handelskade zijn er nieuwe potenties zo zegt
jan Does, '|e kunt weer iets met de relatie
stad - water en er zijn mogelijkheden in het
toerisme. Maar dan moet in Deifzijl het hele
apparaat om. Nu heeft Delfzijl een negatief
imago, de haven is moeilijk bereikbaar, het is

een stlnkstad en het milieu roept problemen
op. Verder is de binnenstad een regelrechte
ramp, verpest door vroegere wethouders van
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.'

Met de rug naar de zee
Over het woonklimaat van Delfzijl heeft de oud
inspecteur van de ruimtelijke ordening in
Noord-Nederland Drs. Goos van Esterik gezegd
dat 'de hoogbouw tegen de terp van Biessum
een schoolvoorbeeld is van ongelukkige
vormgeving. Ook het centrum en de hoog-
bouw langs de Eems is door wethouder |an
Beijert rechtlijnig en met weinig fantasie tot
stand gekomen. Als de Koninklijke Lucht-
macht nog eens een realistische oefening wil
houden, dan moeten ze ai die grote afschu-
welijk lelijke - en naar ik begrepen heb leeg-

staande - flats langs de Eems onder vuur
nemen.' Ook burgemeester Haaksman geeft
toe dat in de periode dat AKZO zich in Delfzijl
vestigde in een korte tijd heel veel is ge-
bouwd. 'Er werden aantallen geproduceerd
en daarbij is niet at te creatief gekeken hoe
het anders zou kunnen. Als je boven Delfzijl
vliegt dan zie je dat de Vennenflat midden in
het centrum gevallen is, dat had - zeg ik ach-
teraf - natuurlijk nooit mogen gebeuren op
die plek. Er werd toen gebouwd met de rug
naar de zee toe. Dat is een hele foute optie
geweest.'

Kraakzindelijke stadje

Het is duidelijk dat we niet meer terug hoeven
naar de vooroorlogse periode die soms zo
mateloos geïdealiseerd wordt, maar om een
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foto Rob de Groot

De omvang en de uitstraling van de parkeerterreinen rond de Molenberg zijn in strijd met het karak-
ter van de binnenstad, foto Rob de Groot

beeld van Delfzijl te krijgen anno 1930 is het
aardig om Georges Simenon te citeren, die zijn
eerste Maigret schreef in en over Delfzijl.
'Delfzijl bracht hem {Maigret) van de wijs
zodra hij er was. In de morgenschemer had
hij het tradtionele Holland-van-de-tulpen
doorgereisd. (...) Drenthe, een heidewoes-
tijn, een uitgestrekte vlakte doorsneden met
kanalen, had hem verrast. En nu kwam hij in
een omgeving die in niets leek op de Hol-
landse prentbriefkaarten en waar hij zich
honderden kilometers noordelijker waande.
Een klein stadje, tien of hoogstens twaalf
straten, geplaveid met mooie rode klinkers,
zo regelmatig als de tegels in een keuken.
Lage huizen van baksteen met veel licht en
vrolijk gekleurd houtwerk. Het leek net
speelgoed. Des te meer doordat er om het
stadje een dijk lag die het helemaal insloot.
In die dijk waren doorgangen die bij hoge
zee gesloten konden worden met zware deu-
ren, die op sluisdeuren leken. Daarbuiten:

de monding van de Eems. De Noordzee. Een
lang lint van zUverachtig water. Vrachtboten
die gelost werden onder de kranen aan de
kade. Kanalen en een onnoemelijk aantal
zeilschepen, groot en zwaar als aken, maar
gemaakt om de deinende zee te bevaren.'
Het was toen nog een 'kraakzindelijk stadje,
waar alles keurig was als in de kast van een
goede huisvrouw, met de haven die te klein
was om de rust te verstoren en de kalme
mensen op hun gele klompen.'

Marktgericht werken
Als we opmerken dat deze klus gemakkelijk is
omdat alles wat je in de binnenstad doet een
verbetering is, zegt Jan Does; 'Dat laatste is
waar en dat de binnenstad van Delfzijl niets
voorstelt ben ik ook met je eens, maar ik ver-
schil van mening als je zegt dat het mak-
kelijk te veranderen is. Het om krijgen van
het ambtelijk apparaat van deze gemeente
met 31.000 inwoners. Iedereen deed alles op

zijn eigen houtje, had zijn eigen winkel en
heeft het bovendien ontzettend druk. Je moet
met een klein apparaat binnen de gemeente
aan één het zelfde produkt gaan werken. Dat
is het perspectief voor Delfzijl. De binnen-
stad wordt vergeten. Mijn stelling is toerisme
wordt pas wat als de plaats iets is. |e moet
van de waarde van de plaats uitgaan, daar-
naast kun je een aantal toeristische activitei-
ten toevoegen. |e moet alle aandacht richten
op de binnenstad en dan moet je de relatie
met het water herstellen. Als je nu uit het
station komt zie je niets van het water en
door de luifels zelfs de kranen niet. We heb-
ben over de binnenstad met de winkeliers-
vereniging gesproken, het Havenschap en
mensen van het AquariOm. De vorige direc-
teur Biemond van het Havenschap werkte
tegen, hoewel zijn bedrijf uiteindelijk mee-
werkte. Als ik zei dat is een kans voor Delf-
zijl, dan zei hij nee dat is een bedreiging
voor mijn bedrijf. Biemond was typisch een
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man die zei ik ben er niet voor om Delfzijl op
te knappen, ik ben er voor om de haven-
infrastructuur aan te leggen en haventer-
reinen vol te bouwen.'

In de binnenstad moet je volgens Does duide-
lijk veranderingen aanbrengen. Het geheel is
woon- en winkelgebied en in het zuidelijke
deel zitten culturele activiteiten met theater
de Molenbergen de bibliotheek. Oorspronke-
lijk was er een duidelijk stratenpatroon in de
binnenstad. Dat is er nu niet meer en dat
maakt het ook moeilijk om bij het water te
komen. De Vennenflat staat haaks op de
noordkant. Een perfecte plaats om te wonen
maar een sta in de weg naar het water. Daar-
achter ligt een parkeerplaats en is nauwelijks
een doorgang naar de zee. Op een aantal
plaatsen moet de relatie met het water her-
steld worden. Vervolgens moet dat vormge-
geven worden. Jan Does probeert de markt er
in een vroeg stadium bij te betrekken, dat zijn
de aannemers, de beleggers, de bouwers, pro-
jectontwikkelaars en de woningbouw-
verenigingen. 'Je kunt als gemeente met de
begroting marktgericht werken, dat wil zeg-
gen dat je met het geld van de gemeente-
begroting geld maakt. De subsidiegevers uit
Den Haag willen vaak geld steken in de regio
als de regio en de particuliere sector zelf
ook een deel betalen. Je kunt hier een paar
honderd woningen plannen. We hebben de
markt gevraagd de beste opties te zoeken en
het geheel aan te pakken' aldus Jan Does.

Delfzijl gaat scoren

Wouter Hoogland is niet alleen marktpartij
maar is ook een grote initiator van het totale
plan van Delfzijl. De markt heeft belang-
stelling omdat hier zeer interessante dingen
gebeuren. Als er gewerkt wordt via de metho-
de Does willen ze graag meedoen. Er is een
bagger-kust en oeverwerken bedrijf, het Bouw-
fonds, Nijhuis en andere bouwbedrijven die
belangstelling hebben. Wouter Hoogland vindt
het proces waarop de plannen in Delfzijl tot
stand komen zeer interessant. 'Het gaat erom
met welke mensen je werkt en als die goed
zijn, wordt het eindprodukt goed. Delfzijl is
interessant, de haven en industrie activitei-

ten, de Urker vloot, de binnen- en buiten-
dijkse recreatievaart, goederen treien,
vrachtverkeer en dat alles aan de rand van
zo'n klein plaatsje in een wijde, lege omge-
ving. Ik vind het prachtig. We praten over
toplokaties voor woningbouw, variërend van
lokaal tot boven-regionaal en zelfs boven-
nationaal. Er zijn gemeenten waar een vijver
wordt gegraven en men noemt dat dan een
toplokatie voor woningbouw en moet je hier
eens kijken. Het imago van Delfzijl is slecht,
maar dat komt omdat hier vooral werkers
wonen, die zich niet de tijd hebben gegund
om van een 'afstand' naar Delfzijl te kijken,
de schoonheid ervan te zien en dat uit te
dragen. Bovendien is de tijd veranderd, in de
achterliggende periode ging het om de
industrie en de daarvoor benodigde grote
aantallen woningen. In de voor ons liggende
periode komt onder meer de veranderende
woonkwaliteit aan bod, met de daarbij beho-
rende mogelijkheden voor actief recreëren
en daar gaat Delfzijl hoog in scoren. Reken-
kundig kan dit plan niet, maar de mensen
zijn gemotiveerd omdat ze in het plan gelo-
ven en van Delfzijl houden. Ik ben realistisch
als ik zie dat het bouwvolume weinig is, maar
ik zie deze plannen geheel zitten als er geld,
veel geld wordt gestoken in de infrastruc-
tuur.'

Jan Does: 'Een deeï van die infrastructuur
probeer ik te realiseren door gesprekken
met de provincie en het Rijk op gang te bren-
gen.' Wouter Hoogland vindt dat degenen die
met dit project bezig zijn de instelling moeten
hebben: deze plannen zijn goed,, maar het kan
me niet scheien of ze pas in 2020 gerealiseerd
worden.

Zes zones

Er zijn zes zones waar nu tegelijkertijd plannen
voor gelanceerd worden. De kuststrook is de zone
waarbij de recreatie rond de dijk centraal staat.
Hier zijn aanwezig het Eemshotel, het AquariOm,
de jeugdverkeerstuin en de camping en komt het
zwembad. Binnenstad Noord is de zone waarde
detailhandel, de kan torensector en het wonen
geïntensiveerd moeten worden. De openbare
ruimte moet aangepakt worden vooral die afschu-
welijk luifels en pleintjes. De onderste twee lagen

van de Vennenflat worden gebruikt als winkel. Als
er een brug komt over de dijkopening is men bij
het water en het Eemshotel. In de zone van de
Molenberg is het straten patroon verziekt. De
omvang en de uitstraling van de parkeerterreinen
zijn in strijd met het karaktervan de binnenstad.
Beslotenheid, intimiteit en het ervaren van het
aanwezige hoogteverschil zijn uitgangspunten
voor een reconstructie.
in de zone van het Havenfront moet de relatie ver-
sterkt worden tussen de binnenstad en de maritie-
me cultuur van Delfzijl. Het benutten van de oude
Handelskade voor stedelijke bebouwing is een
prima inzet van Perspectief '96.
Het Maritiem Kwartier is een beeid van een
romantisch scheepsvaartverleden gelegen tus-
sen sluizen, dijken, kades en kanalen. Compacte
woningbouw en appartementen langs het Dam-
sterdiep worden voorgesteld. De laatste zone is
de Roggenkamp, uniek gelegen tussen het Dam-
sterdiep en het Eemskanaal. Dit gebied dat
door Jan Timmer wordt ingericht is bedoeld ais
toplokatie voor woningbouw. Woningen op
(schierjeilandjes kunnen hier worden gereali-
seerd. Tevens wordt er een sluis aangelegd als
verbinding tussen beide kanalen. In het Dam-
sterdiep is al een brug verhoogd voor de ple-
ziervaart en inmiddels is ook subsidie afgeko-
men voor de ophoging van de brug in Ten Boer
en dat betekent dat het Damsterdiep bevaar-
baar wordt van Groningen naar Delfzijl.

Van multiraciale markt tot Brechttheater

Wouter Hoogland is in Delfzijl vertegen-
woordigd in een aantal projecten. Dat betreft
o.a. de kuststrook waar hij samen met architect
Jacob van Ringen ideeën ontwikkeld heeft.
Gebogen over een kaart spuit hij in een niet te
stuiten enthousiasme achtereenvolgens de
volgende voorstellen: een strandpaviljoen,
een Jetsesboerderij, een binnendijkse kano-
verbinding met het recreatiecentrum, vakan-
tiehuizen op terpen, een groenplan ontwikke-
len om natuurgebieden in het kader van de
Ecologische Hoofdstructuur met wandel- en
fietspaden met elkaar te verbinden, het sta-
tion in oude luister herstellen, op het Maring-
terrein een Delfzijls logement te realiseren en
tegelijkertijd in andere plaatsen ook Delfzijlse
logementen op te richten als franchise organi-
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satie, de loodsen op de oude Handelskade te
gebruiken als multiraciale markthal, een schij-
venloods, waarbij een loods verdeeld wordt in
schijven die gebruikt worden door kunstenaars
en voor maritieme activiteiten. In de Damster-
haven moet naast woningbouw een Brecht-
theater in art-deco stijl worden ingericht. ïn de
binnenstad kleinschalig wonen en ambachte-
lijk werken maar ook penthouses op de Bag-
gerschool. Dit is nog maar een kleine opsom-

ming. Het zal ook wel niet allemaal gereali-
seerd worden, maar het enthousiasme spreekt
veel mensen aan.

Wonen aan water

De eerste burger van Delfzijl is bepaald niet
terughoudend over de 'wilde' plannen van
Does/Bodzinga en Hoogland. De gemeente
Delfzijl wil met Perspectief '96 de relatieve
nadelen ombuigen in relatieve voordelen. 'Delf-

zijl beschikt over natuurlijke kwaliteiten die
ze moet uitbuiten. Met name de relatie met
het water is van groot belang. De ligging aan
het Damsterdiep en het Eemskanaal en het
zicht op de Eems zijn aspecten waar je met
nieuwbouw woningen het nodige aan kan
doen. Het wonen aan het water is altijd leuk',
zo vertelt Ed Haaksman, zelf wonend in de
enige borg van Delfzijl aan het Damsterdiep en
daarvoor op Terschelling. 'Neem nu de be-
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De binnenstad van Delfzijl is afges
toto ROD u6 Groot

staande woningen in de Vennenflat, gelegen
aan de noordkant van de binnenstad, tegen de
dijk met een fraai uitzicht op de Handels-
haven. Een woonlokatie die zeer in trek is en
een wachtlijst heeft van vele maanden. Met
het nieuwe plan van Perspektief '96 willen we
meer naar buiten kijken en juist het waterfront
ontwikkelen en de relatie daarmee aangaan.'

De Damsterkade is naar mening van Haaksman
een uitstekende lokatie voor geavanceerde
woningbouw. 'Dat vind ik de eerste plek die je
bij de kop moet nemen, dat heb ik ook tegen
Jan Does en Wouter Hoogland gezegd.'

Paalwoningen

De mooiste lokatie om te wonen is de oude

Handelskade. Maar door de lage ligging staat
dit gebied met extreem hoge waterstanden
soms 48 uur onder water. Bouwen is daar moei-
lijk want het ligt buitendijks, dus moeten het
paalwoningen worden, maar dan nog ligt er het
bezwaar van de geluidshinder van de haven-
en industriële activiteiten. Haaksman stelt dat
de geluidscontouren niet bij voorbaat een uit-
gangspunt mogen zijn. 'Je moet je op het
standpunt stellen, hoe kan ik op die plek
toch iets realiseren met inachtneming
van de geluidscontouren. Je zult als je daar
wilt bouwen extra geluidwerende voorzienin-
gen moeten realiseren, zoais in Vlissingen
waar ook tegen de haven woningen zijn
gebouwd.'

Havenschap

De Havenkade is eigendom van het Haven-
schap Delfzijl en die is voor één gulden te
koop aangeboden aan de gemeente. Haaksman
vindt die gulden aan de hoge kant. 'Want de
gemeente moet geld toe hebben om iets met
de kade te kunnen doen. Zaken als verzak-
kingen spelen een rol. De onorthodoxe wijze
van werken van |an Does en de zijnen wordt
om het eufemistisch te zeggen wat moeilijk
begrepen bij het Havenschap. Oud-directeur
Biemond zei altijd: als je dit soort exercities
uithaalt op de oude Handelskade dan ben je
bezig om het werk te besmetten en als jullie
de kade niet willen hebben dan breek ik hem
af. Dan maak ik weer een stenen glooiing,
zaai er gras in en zet er twee friteskraampjes
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Wouter Hoogland voor de loodsen op de oude Handelskade, foto Rob de Groot

Burgemeester Ed Haaksman: 'Delfzijl heeft
natuurlijke kwaliteiten en die moet je uitbui-

neer. Dat kun je natuurlijk doen, maar dat is
niet een erg conceptuele manier van denken.'
Inmiddels is besloten om aan het Baaister-
hoofd in de Handelshaven een informatie-
centrum op poten in het water gebouwd, waar
iedereen voorlichting kan krijgen over wat er
gaande is in Delfzijl. Gemeente en Haven-
schap gaan die voorlichting geven. Haaksman
noemt dat een positieve omslag in het denken
van het Havenschap. De activiteiten van het
duo Does/Bodzinga zorgden ook op andere ter-
reinen voor een omslag. Hun stedebouwkundig
concept zorgde voor saamhorigheid en team-
vorming tussen ambtenaren, marktpartijen en
architecten. Gezamenlijk wordt aan plannen
gewerkt.
De gemeenteraad reageert positief op de plan-

nen. Toch moet de raad wennen aan de wijze
van denken van de groep die Perspektief '96
gelanceerd heeft.
De Samenwerkende Bedrijven Eemsmond sti-
muleren de gemeente om er mee door te gaan.
De provincie is op bestuurlijk niveau getoetst
en heeft daar geen moeite mee en voor het
Rijk geldt hetzelfde. De bevolking van Delfzijl
is voorgelicht in een aantal openbare sessies
en heeft belangstelling voor de plannen.

Kwaliteitslokaties

Haaksman denkt dat de plannen te realiseren
zijn. Volgens hem is dat ook het geval ais de
plannen van het Beukemameer met de Blauwe
Stad gerealiseerd worden en zelfs het meer
van Gietema dat voor een belangrijk deel

bedoeld is voor kwaliteitslokaties aan het
water. Haaksman: 'Met alle waardering voor
de plannenmakers, het is gemaakt water en
ik constateer dat in Delfzijl dat niet het geval
is, dus buiten we dat uit. Er is vraag naar
kwalitatief goede woningen in Delfzijl. In
Roggenkamp bieden we die kwaliteits-
woningen. Er is nu zelfs nog een plan waarbij
voor een deel twee-onder-één-kap woningen
geprojecteerd zijn, maar ik vraag me af of
we dat moeten doen. Ik vind dat je het kwa-
litatief nog hoogwaardiger moet maken, dus
alleen maar vrijstaande woningen op kavels
van 500 meter. De markt reageert daar heel
positief op. De ontwikkelaar Arie Heuvelman
wil daar zo snel mogelijk beginnen.' Nb

Noorderbreedte 94 I 52


