
Da rubriek Confrontatie brengt e«n uitdagende mening naaf voren.
Da uitdaging geldt da lezer: u mag raagetfen. Ondersdusjft :> de
gepresenteerde* VÏSSQ of wilt u juist do polemiek aangemi, formu-
leer uw meniüsj Aan scherp en bondig in maximaal SQO woerden.
StiiUf uw reactie binnen twee wefcan na verschijnen van het
betreffende nummer naar Noorderbreedte. De redactie houdt zich
het recht voor te lange reacties in te korten.

Leren van Grijpskerk
De NAM-locaties in Langelo en Grijpskerk leiden
nog steeds tot emotionele discussies. En toegegeven,
het ziet er ook niet uit. Voor Grijpskerk geldt dat
het landschap tot in de verre omtrek is beïnvloed.
In mindere mate is dit ook het geval bij Langelo.
Het gaat niet alleen om de schaal en de vormgeving
van de objecten, maar ook om kleinere ingrepen
elders: infrastructurele aanpassingen, verbreding van
wegen, rotondes, en dergelijke. Beide locaties ontbe-
ren relaties met het omringende landschap. Van
inpassing is geen sprake. Dit maakt ze nu juist zo
onthutsend, zo lelijk.

En dit is pas het begin. Gasunie heeft immers
inmiddels officieel aangekondigd te onderzoeken of
er meer mogelijkheden zijn voor deze vorm van
opslag. Hoe je het ook wendt of keert, in de nabije
toekomst wordt een belangrijk deel van het aanzien
van het landelijk gebied van Noord-Nederland
bepaald door dit soort grootschalige industriële
locaties. Wanneer deze ingrepen maatschappelijk
onvermijdelijk zijn moet er wel gediscussieerd wor-
den over de manier waarop je zo'n wezensvreemd
object in het agrarisch landschap neerzet. We moe-
ten van de fouten van Grijpskerk leren.

Stelling

We moeten ons realiseren dat delen van Noord-
Nederland getypeerd kunnen worden als 'winnings-
landschap'. Dit is een mijnbouwgebied! De gaswin-
ning is een vorm van mijnbouw. Er ontstaat dus een
gaswinningslandschap in ons landelijk gebied. Tot
op heden is dit geconcentreerd geweest in de win-

ningsgebieden op de gasvelden, hoewel we de gaslo-
caties inmiddels nagenoeg overal kunnen zien.
Daarnaast is er natuurlijk veel, heel veel, verstopt
onder de grond. Noord-Nederland bezit het dichtste
pijpleidingennetwerk ter wereld! Dan kun je natuur-
lijk ook verwachten dat er afgeleide activiteiten,
zoals de opslaglocaties, worden ontwikkeld. Het is
dus vrij normaal dat complexen als Langelo en
Grijpskerk ontstaan; er zullen er nog vele volgen.
Het is echter volstrekt abnormaal dat er geen vorm-

gevingsdiscussie plaatsvindt. De installaties worden
maar neergezet zonder dat er in het openbaar gedis-
cussieerd wordt over vorm en inpassing. Daarnaast
worden deze locaties niet geïntegreerd in het land-
schap. De NAM benadert zijn eigen vormgever en
ontwerper. Een maatschappelijke discussie ont-
breekt. Uiteindelijk ontstaat er discussie, maar
alleen over het resultaat, en dan is het toch echt te

laat.
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