
Het achtste Keuningcongres, gehouden op 9 december te

Assen, had hoge ambities: het thema 'Stadslandschap' in

een geïntegreerde ontwerpvisie toetsen aan de

ambities van Assen. De keuze voor Assen lag voor de

hand. Als in geen andere noordelijke stad kan hier wor-

den beschikt over ruimte in de binnenstad voor steden-

bouwkundige vernieuwing. Assen beschikt bovendien

over een maagdelijke landschapsruimte aan de westelij-

ke stadsrand en over een interessante ontwikkelings-

ruimte in de as Assen-Groningen. Aan de overige zij-

den grenst de stad aan hoogwaardige natuur- en cul-

tuurlandschappen. Het thema is actueel, ook in het licht

van de Regiovisie 2030 Groningen-Assen van Riek

Bakker. Noorderbreedte wil haar lezers de verschillende

stedenbouwkundige en landschappelijke visies voorleggen,

Ontwerp Bosch en
Slabbers

Het ontwerp van Bosch en Slabbers

onderscheidt drie essentieel verschil-

lende locaties met ieder hun eigen

kenmerken, ontwikkelingsmogelijk-

heden en ontwikkelingsdynamiek:

1 De Koningsas, de bundel infra-

structuur tussen Assen en Groningen

en een gefragmenteerd landschap

waar de oorspronkelijke landschap-

ontwerp Bosch en Slabbers

pelijke patronen (ruggen, beekda-
len, escomplexen) nauwelijks meer
herkenbaar^zijn.

2 Het stroomdallandschap van de
Drentsche Aa aan de oostzijde van
Assen, Arcadiê in optima forma.

3 Het landschap van de hoogveen-
ontginningen aan de westzijde van
Assen, een monumentaal landschap
met een eigen ritmiek en schoon-
heid.
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Ontwerp Buro Karres en
Bureau Brands

Waar men in Nederland kijkt, overal
verschijnt dezelfde nieuwbouw. Het
zijn grote locaties dicht bij de
steden en openbaar vervoersknoop-
punten, met een vergelijkbare ste-
denbouwkundige opzet en met wei-
nig verschil in bouwprogramma en
woningtypes. Daarnaast verschijnen
er bij elk dorp kleine uitbreidings-
wijken met een hoog 'boerderette'-
gehalte in een klassieke villaverka-
veling. Situering en vorm van deze
bouwlocaties worden vaak bepaald
door gemeentegrenzen, bestaande
infrastructuur en het ontbreken van
kwetsbare landschappelijke elemen-
ten. Ook in het gebied tussen Assen
en Groningen vinden deze ontwik-
kelingen plaats, waardoor de
opmerkelijke identiteit van dit
gebied verloren gaat. Juist het
gebied tussen Assen en Groningen -
een beekdalenlandschap, doorsne-
den door een bundel van infrastruc-
turele lijnen met een groot verschil
in functie en ouderdom - is het in
deze visie mogelijk een nieuw land-
schap te maken; een nieuw land-
schap waarin het woningbouwpro-
gramma bijdraagt tot het versterken
van de landschappelijke structuur en
tot het creëren van een nieuwe,

eigen identiteit van het gebied. Het
sluiten van een convenant tussen
een groot aantal gemeenten, in
twee provincies, maakt het mogelijk
het gehele gebied als ontwikke-
lingslocatie te beschouwen. De
belangrijkste vraag is hoe en waar
mensen in dit gebied willen wonen.
Landelijk wonen met de grote stad
binnen handbereik, is het uitgangs-
punt.

Craquelé landschap
De eerste stap in deze visie op het
gebied tussen Assen en Groningen is
dan ook het toestaan van woning-
bouw langs alle bestaande wegen,
uitgezonderd de wegen langs en in
de beekdalen. Om te voorkomen
dat de toename van het verkeer het
bestaande wegennet te veel belast,
zijn nieuwe wegen gepland die aan-
sluiten op bestaande bruggen en
snelwegviaducten. Bij de aansluiting
van deze nieuwe wegen met de
snelweg wordt een servicepunt
gepland met een goede P+R-voor-
ziening en Interlineverbindingen
met Groningen en Assen.
Architectuur, bouwhoogte en
woningtype zijn vrij; de enige voor-
waarde is een zeven meter brede
grasstrook langs de weg, beplant
met eiken. Er ontstaat een craquelé

\

landschap van bebouwde linten
waar mensen op allerlei manieren
kunnen wonen, met groene open
ruimten ertussen.

Nieuwe landgoederen
Om de landschappelijke structuur
van het geheel te verduidelijken
wordt, als tweede stap in deze visie,
toegestaan om nieuwe landgoede-

Detail uit ontwerp Karres en Brands

Ontwerp Karres en Brands

ren te vestigen op de grens tussen
beekdal en hoger gelegen gronden.
Deze nieuwe landgoederen worden
gesitueerd tussen de reeds bestaan-
de landgoederen en bossen, op de
grens van het beekdal. Er ontstaat
een groene rand van gedeeltelijk
openbare bossen langs de open
beekdalen. In de beekdalen zelf
wordt de natuurfunctie versterkt.
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Reacties
Noorderbreedte vroeg een aantal
reacties op de gepresenteerde plan-
nen. Prof. Ir. Jan Heeling, hoogleraar
Stedenbouw TU Delft:

'De bijdrage van Brands en Karres
vind ik een heel intelligente bena-
dering. Hun uitgangspunt is intrige-
rend. Als je niets wilt in dit gebied
dan moet je dit niet doen, maar als
je wel wat wilt dan moet je niet de
eindvorm vastleggen in een steden-
bouwkundig plan, maar spelregels
formuleren voor ontwikkeling. Dat
vind ik nou intrigerend, vernieu-
wend. Zij hebben op een eenvoudi-
ge manier regels geformuleerd die
bijvoorbeeld ook in heel België een
rol spelen. Daar zijn hele interessan-
te dingen mee te doen en je houdt
er bijzondere gebieden aan over.'
Krijgen we dan geen Belgische toe-
standen?

'Daar is niets op tegen. Het dilemma
is dat als je niets doet, iedereen
tevreden is behalve de gemeenten
en de burgers die willen bouwen.
Dus zegt iedereen dat we de sprong
maar moeten wagen, maar als het
dan gebeurt, is het ook weer niet
goed. Het compromis is dan: het
moet gebeuren, maar je mag het
niet zien. De andere kant van de
medaille is dat aan elk dorp stukjes
worden aangeplakt. In een studie
die ik met Harm Veenenbos en
anderen gedaan heb, tonen we aan
dat juist die 'aanplakstedenbouw'
over zijn grens heen gaat. Hierdoor
worden landschappelijke eenheden
meer vernield dan gespaard of ver-
sterkt. Het moet dus anders. Het
ene mag niet en het andere kan
niet meer. We zitten op een breek-
punt en in dat kader vind ik de bij-
drage van Karres en Brands een
intelligente analyse.'

Nieuw klein stadje
Stadsarchitect van Assen, Ir. Fred
Huurman:

'Ook mijn voorkeur gaat uit naar de
aanzet uit de planpresentatie van
Brands en Karres. Wat ik heel aardig
vind is de gedachte om eens te kij-
ken naar de 'natuurlijk gegroeide
linten' als potentieel voor de aanleg
van iets in de Engelse landschaps-
sfeer. Als je het landschap recht wilt
doen, dus behoud van natuurlijk
landschap voorstaat, kan ik mij
voorstellen dat je her en der villa-
achtige constructies toestaat, gekop-
peld aan bebouwing langs de weg.
Je ziet dat bijvoorbeeld in Noord-
en Zuid-Holland. Het principe
spreekt mij aan, en als men maar
oog heeft voor de landschappelijke
kenmerken van het gebied en deze

woningen op die wijze in het
gebied geplaatst worden; misschien
kunnen nog eens een paar duizend
geconcentreerd worden. Ik zou niet
teveel doorgaan op het oude
patroon van die twee steden, Assen
en Groningen, waarbij Groningen
het meest belangrijk is en Assen wat
minder, en waartussen een soort
van verdeling gevonden moet wor-
den. Ik zou het leuk vinden om een
nieuw klein stadje te bouwen,
ergens tussen Groningen en Assen.'

Landschap als lustobject
Hans Elerie, directeur Stichting

Historisch Onderzoek en Beleid:

'Ik vind de ontwerpen niet echt ver-
rassend, maar wel interessant voor
de discussie. Ze zijn zo tegengesteld
dat het goede aanzetten waren

'Opmerkelijk vind ik dat slechts
weinigen oog hebben voor de

kwaliteit van het landelijke gebied
tussen Assen en Groningen.'

uitbuit en zelfs versterkt, dan zie ik
daar het meeste in, zij het niet zo
extreem als Brands het neerzet. Ik
vind het zwak dat hij te weinig aan-
dacht heeft voor de landschapsstruc-
tuur. Hij heeft volgens mij niet goed
geanalyseerd wat dit landschap
betekent, wat de sterke punten zijn,
hoe die sterk kunnen blijven, wat de
minder sterke punten zijn en waar
gebouwd kan worden. Maar de ach-
terliggende gedachte spreekt mij
zeer aan. Ik vind dat het marktcon-
form en technisch gezien een goed
idee is. Het is ook uitvoerbaar zon-
der dat die binnenwegen verstikken
door autogebruik. Naar mijn
mening kunnen zo'n duizend

voor een echte discussie: hoe gaan
we om met zo'n stadsgewest, zo'n
stedelijke as. Het meest originele is
dat van Brands en Karres, maar als
je dat verder uitwerkt kom je tot de
conclusie dat het meer een ontwerp
is om aan te geven hoe het niet
moet. Je offert er immers het esdor-
penlandschap mee op. Dit landschap
wordt gekenmerkt door een vrij
geconcentreerde bewoning en als je
dat vol zet met een Belgisch ontwik-
kelingsmodel, dan is het einde zoek.
De afwisseling tussen openheid en
beslotenheid die zo kenmerkend is
voor dit gebied, laat je verdwijnen.
De esdorpen komen in groene tun-
nels te liggen en je krijgt een saai

landschap, net als bij de staatsbos-
sen. Het idee spreekt me wel aan
voor een veenkoloniaal gebied.
Het model van DHV/Buro 5 past bij
Assen. Feitelijk werkt Assen hier al
mee. Juist door dit model zijn de
Olympische Spelen voor gehandicap-
ten ook in Assen gehouden. Assen
heeft naar verhouding zeer toegan-
kelijke sportvoorzieningen en veel
ruimte om grootschalige activiteiten
op sportgebied te ontwikkelen.
Het congres heeft als resultaat dat
we tot de slotsom moeten komen
dat we eigenlijk nog geen goede
strategie hebben voor zo'n stads-
gewest. De visie van Slabbers komt
nog het dichtst in de buurt van de
vraagstelling van het congres.
Opmerkelijk vind ik dat gedurende
het programma slechts weinigen
oog hebben voor de kwaliteit van
het landelijk gebied tussen Assen en
Groningen. Het landschap is nog
steeds lustobject, ik mis de integrale
benadering. Het congres heeft in elk
geval dit gebied in een brede
belangstelling gezet. In die zin kun-
nen we nog veel verwachten, vooral
van de discussie rond de Regiovisie
van Riek Bakker.'

In maart zal de congresbundel van
het achtste Keuningcongres verschij-
nen, 150 pagina's, rijk geïllustreerd,
deels fullcolour. Voor Noorder-
breedte-abonnees is deze bundel
met de bon in dit nummer verkrijg-
baar tegen kostprijs. «*•
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