
Lintbehouwing en landgoederen
nieuwe stijl

Architect Jan Timmer uit Scheemda heeft zijn sporen ruimschoots verdiend op het gebied van vernieuwing in de ruimtelijke
ordening en stads- en dorpsvernieuwing. Voorbeelden hiervan vindt men onder andere in Nieuwe Pekela en Stadskanaal. In
Delfzijl en Zoutkamp is hij ook duidelijk betrokken bij de nieuwe visies over leefbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling. Samen
met Wim Haasken is hij de geestelijke vader van het Oldambtmeer. Over de probleemstelling ten aanzien van de Hondsrug en
de Hunzelaagte heeft hij een visie ontwikkeld die zich niet alleen tot dit gebied beperkt. Andere gebieden worden in zijn
beschouwing betrokken zoals het Oldambtmeer, het Zuidlaardermeer en een stuk van de Groningse Veenkoloniën.

Jan Abrahamse
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in de drie voorgaande nummers van Noorderbreedte werd de vraag gesteld of een nieuwe planologische visie op de Hunzelaagte mogelijkheden biedt
om de verstedelijking van de Hondsrug tegen te gaan. tn een serie artikelen geven deskundigen een perspectief voor de toekomst. Begin volgend jaar
organiseren Noorderbreedte, het Stimuleringsfonds voor Architectuur en de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe een Keuningcongres extra
over dit thema. Achtereenvolgens gaven geograaf Hans Elerie, de stedebouwkundïge Maarten Schmitt en terreinbeheerder Eric van der Bilt van de Stich-
ting Het Drentse Landschap hun visies weer. In dit vierde deel lanceert architect fan Timmer zijn idee om de Hunzeiaagte en het aangrenzende veenko-
loniale gebied zo in te richten dat de sterke punten van landschap» bodem en landbouw gekoppeld worden om het gebied een nieuwe impuls te geven.
Vanwege de uitdaging op landschappelijk gebied heeft hi} zich verzekerd van de steun van Noord Peil landschapsarchitecten.

Het is een vast gegeven en het hoofd-
thema van het Keuningcongres dat de Honds-
rug wordt opgeofferd aan de commerciële uit-
breidingsdrang vanuit Groningen. Men wii
graag op de Hondsrug wonen en de Drentse
gemeenten willen daar graag huizen bouwen.
Timmer vindt de Hondsrug een mooi gebied.
'De lange hoge beboste rug is uniek in
Nederland en men wil al tweeduizend jaar op
de Hondsmg wonen en niet ernaast. Dat bou-
wen doet men op de meest waardevolle
delen, de essen.

Dat is vreemd. Als de es vol gebouwd
is dan kijk je uit op een gebied waar je niet
wilt wonen. Daar zit iets onlogisch in. Je kunt
beter rond de es wonen en naar de es kijken.
Zo consumeert men de eigen kip met gouden
eieren. Het vol bouwen is nu een kwantitatief
gegeven en geen kwalitatief. De nieuwbouw
is lelijk door zijn middelmatige architectuur
voor middelmatige stedebouwkundige plan-
nen op plekken die gekozen zijn door mid-
delmatige bestuurderen van gemeenten en
provincie. Men roept dan al gauw dat de
Hunzelaagte een goede uitlaatklep zou kun-
nen zijn voor deze expansiedrift. Ik vind dat
een negatieve keuze voor zon mooi gebied.'

Beter architectuurbeleid

Architect Timmer vindt dat er nog best op de

Hondsrug gebouwd mag worden. In de komen-
de tien jaar zullen - volgens planning - nog
ongeveer 2000 woningen gebouwd worden op
de Hondsrug. Maar dan moet de kwaliteit voor-
op staan en er moet via een goed ruimtelijke
beleid zo gebouwd worden dat niet de essen
verder opgeofferd worden.
Op de Hondsrug ligt een commerciële over-
druk en in de Hunzevlakte een onderdruk. Op
het Keuningcongres extra, dat aan de proble-
matiek van de Hondsrug en Hunzelaagte
gewijd wordt, zal Timmer voorstellen dat alle
uitbreidingsplannen op de Hondsrug de
komende vijf jaar gerealiseerd worden, maar
daarna wordt daar niet meer gebouwd.
In die tijd kun je nog 1000 woningen bouwen
van een betere architectonische kwaliteit. Ais
men daarna wil bouwen, gebeurt dat in de
Hunzevlakte.

En dat wordt een geweldige uitdaging, ook
voor Jan Timmer. 'De hoogteverschillen tussen
de Hondsrug en de Hunze geven allerlei
mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Het
goede en schone kwelwater dat uit de
Hondsrug komt zou je beter moeten gebrui-
ken. De Hunzevlakte zelf is optimaal
geschikt gemaakt voor de landbouw en dat
betekent dat dit kristalheldere water zo snel
mogelijk wordt afgevoerd naar zee. Dat is
zonde en je zou dat water beter kunnen
gebruiken, bijvoorbeeld voor het nieuwe aan
te leggen Oldambtmeer dat anders gevuld
wordt met vervuild water uit het Ijsselmeer.
Een goede kruisbestuiving tussen de twee
gebieden zou ik zeer toejuichen.'
Jan Timmer wil een gebied van 200 km2 aan-
pakken. Dat is het gebied van de Hunzevlakte
van het Zuidlaardermeer tot de hoogte van
Borger en het aangrenzende veenkoloniale
gebied tussen Hoogezand, Veendam en Stads-
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kanaal. Dat gebied is vier keer zo groot als het
Nationale Park De Hoge Veluwe. In dit gebied
worden fabrieksaardappelen verbouwd die
daar alleen groeien vanwege de subsidies.
Als die geldstroom wegvalt stuift het in de
Veenkoloniën niet alleen in het najaar maar
het gehele jaar. De Avebe kan ook op een
andere manier aan zetmeel komen; aardappe-
len zijn dus eigenlijk niet meer nodig. De
Veenkoloniën verkeren wat dat betreft in een
labiel evenwicht.

Landschapsplan

De kracht van het landschapsplan zal zijn dat
het stoelt op het contrast van drie elementen:
nl. de flank van de Hondsrug met droge vege-
tatie, de bedding van de Hunze met natte
vegetatie en het door middel van landgoede-
ren opgewaardeerde landschap van de Veen-
koloniën. 'De Hunzevlakte moet je inrichten
waarbij je de natuurontwikkeling zijn gang
laat gaan zoals Eric van der Bilt in Noorder-
breedte 1994 - 5 dat heeft aangedragen. Dat
betekent dat je grond moet aankopen van de
boeren, maar zodanig dat je deze boeren
niet uit het gebied verdrijft.' Jan Timmer
bedacht daarvoor de volgende mogelijkheid:
'Van de percelen grond die aflopen van de
Hondsrug naar de Hunze zijn de delen aanslui-
tend aan de Hondsrug te droog en de delen
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n betrokke-
nen overtuigen van het gemeenschappelijk pro-
bleem', foto Karel Zwaneveld

Aanpli produkiebo zelaagte, foto Rob de Groot

aansluitend op de rivier te nat. De middenge-
deelten zijn het meest geschikt voor de land-
bouw. Als je de stukken - van ongeveer 200
meter breed - langs de Hondsrug en de Hunze
aankoopt, sla je twee vliegen in één klap. Je
verlost de boeren van hun allerslechtste kavels.
De stukken langs de rivier komen onder beheer
van de Stichting Het Drentse Landschap, de
stukken langs de Hondsrug kun je via de
bestaande west-oost lopende ontsluitingswegen
gebruiken voor woningbouw en de beste stuk-
ken landbouwgrond houden de boeren. Het
waterschap hoeft dan niet de moeilijkere delen
te ontwateren en kan zich beperken tot een
kleiner gebied. De waterschapslasten kunnen
dan naar beneden. Als je je verder realiseert
dat 55 % van de boeren in dit gebied met opvol-
gingsproblemen zit, ben je bezig met een actie
die hun goed zal uitkomen.'

Lintbebouwing

In het gebied wil Timmer bos aanleggen,

gecombineerd met landbouw. Om bos te plan-
ten wordt momenteel subsidie gegeven. In vijf
jaar kun je, door maatregelen om delen van de
Hunzevlakte onder water te zetten, aantrekke-
lijk maken voorwoonlokaties. In de Hunzevlak-
te komt dus natuurontwikkeling zoals Eric van
der Bilt dat heeft uiteen gezet, bosontwikke-
ling en kleinschalige landbouw en woningbouw
langs de west-oost verbindingen. Lokaties als
Veenhof en Spijkerboor moeten blijven en
daar moet uiteraard niets mee gebeuren.
Op de Hondsrug liggen dorpen als Zuidlaren,
Annen, Eext, Gieten, Gasselte, Drouwen, Bui-
nen, etc. Tijdens de vervening zijn aan de
overkant van de Hunze de randveenontginnin-
gen ontstaan als Zuidiaarderveen, Annerveen,
Eexterveen, Gieterveen, Gasselternijeveen,
Drouwenerveen, Buinerveen, etc. Die dorpjes
werden verbonden met oost-west lopende
wegen. Deze verbindingen geven lijnen aan
waar langs een ontwikkelingsproces op gang
kan komen. Voor welke optie men ook kiest,

bos en woonbebouwing zullen er in ieder geval
deel van uitmaken. Timmer gaat het om het
realiseren van lintbebouwing in samenhang
met de aanleg van bos. In totaal zo'n 2000
woningen in dit gebied. Dat is gemiddeld 1
woning per 10 hectare. Daarnaast een aantal
grootschalige particuliere landgoederen voor
de nieuwe en oude rijken.

Landgoederen nieuwe stijl

Het aansluitend veenkoloniale gebied leent
zich uitstekend om landgoederen nieuwe stijl
aanleggen. 'De grond voor deze landgoederen
kan men kopen als de hectareprijs laag is.
Dat is het geval in gebieden waar marginale
landbouw wordt uitgeoefend of natuurgebied
is.'
Op de vraag hoe reëel het is dat die rijken
daar landgoederen gaan aanleggen, antwoordt
Jan Timmer: 'Dat is zeer wel denkbaar omdat
de prijs van de grond binnen nu en enkele
jaren goedkoper wordt. Er zijn nu al beleg-
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gingsmaatschappijen die grond opkopen om
bosbouw en landbouw te bedrijven. Land-
goederen nieuwe stijl moeten ook een zekere
produktie kunnen maken. Daarnaast bestaan
er fiscale voordelen. Dat het toch minstens
twintig jaar duurt voor dat het bos een echt
bos Is moet geen belemmering zijn, want dat
was vroeger ook al niet. Enthousiasme en
ijdelheid bevorderen het geduld dat nodig is
om beslissende invloed te hebben op de ver-
schijningsvorm van het landschap. Men moet
kunnen zeggen: dat landgoed is nog door
mijn grootvader gesticht. Dat is een gevoels-
waarde die niet door geld ts uit te drukken.'
Jan Timmer heeft op dit moment een opdracht-
gever die een landgoed wil laten bouwen. 'Dat
is een beginnetje dat je uit kunt breiden. De
landgoederen moeten worden aangelegd in
de sfeer van de Veenkoloniën. Goede voor-
beelden van zon landgoederenreeks vindt
men in Utrecht langs de Langbroeker Wete-
ring tussen de Utrechtse Heuvelrug en de

Kromme Rijn. Daar vindt men ook opstrek-
kende kavels waarop je langwerpige bossen
zijn aangelegd.'

Waterhuishouding

Een andere zaak die meespeelt is het pro-
bleem van de waterhuishouding in dit gebied.
Het resultaat van de genoemde aanpak is dat
men op een andere manier met de enorme
hoeveelheid kwelwater omgaat. Timmer: 'Je
zou dat ook kunnen aanwenden voor drink-
water. Dat is een vorm van oppervlaktewater-
winning waardoor een meer ontstaat. Ie kunt
dat vergroten en er een recreatieve ontwik-
keling bij laten aansluiten in samenhang met
het Zuidlaardermeer. Tegelijkertijd kun je
rond dit nieuwe meer kwaliteitslokaties aan-
wijzen.'

Opheffen provinciegrens
|an Timmer is ook heel duidelijk over de aan-
wezige barrière van de provinciegrens. 'Wat er

moet gebeuren is de provinciale grens
opheffen, want dat geeft altijd belemmerin-
gen. Bestuurlijke grenzen hebben ongeloof-
lijk veel invloed op de aankleding en inrich-
ting van gebieden.'

Geen verliezers
Aan het eind van het gesprek stelt Timmer nog
eens helder dat hij de functie van het gebied
wil veranderen. 'Ik probeer een oplossing te
bedenken waarbij geen verliezers zijn. Een
belangrijk middel hiervoor is een financieel
instrumentarium. Zonder dat is ieder plan
gedoemd in de bureaula te verdwijnen. Ik
realiseer me dan ook goed dat ik mezelf hier-
mee wel een zware verplichting opleg met
betrekking tot het Keuningcongres. Ie moet
proberen om alle bestuurders en betrokkenen
te overtuigen dat er een gemeenschappelijk
probleem Is. Bij het Oldambtmeer was dat
mijn geluk. Het is de vraag of de mensen op
de Hondsrug dat ook zo zien.'Nb
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