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Natuur als bijproduct

Inrichtingsproject Blauwestad heeft vele functies
Er is zelfs een docu-soap ingezet om de kavels en huizen in dit project te
verkopen. Ongewoon, zoals hier wel meer nét anders is. Al een aantal
jaren wordt gewerkt aan een dorp in Groningen. In dit artikel komen een
aantal betrokkenen aan het woord. Projectontwikkelaars, beheerders en
bewoners. Verder wordt met behulp van een paar foto’s een blik geworpen
op het huidige landschap.
— Ido Borkent
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hebben zich gebundeld om geen kansen te missen.
Mei 2005 was het zover dat Koningin Beatrix het zuidelijke
deel van het meer onder water kon laten lopen. Momenteel
loopt ook het noordelijke deel vol en in de herfst van 2006 is
het meer helemaal gevuld. Nu wordt er vooral gewerkt aan
het aanleggen van infrastructuur en ecologische verbindingen. De eerste bouwkavels zijn verkocht en binnenkort start
de bouw van de huizen.
Het Oldambtmeer wordt 8 km² groot en 1,30 meter diep. Het
meer kan vanaf 2016 zonodig extra water bergen. Dat kan
nodig zijn bij extreme waterstanden op het Winschoterdiep.
Waterberging zal naar verwachting eens in de dertig jaar
noodzakelijk zijn. De huidige waterinlaat verloopt via een
speciaal bezinkbassin om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit op peil blijft. Met name fosfaten worden verwijderd en er
wordt extra belucht. Daarnaast is de bodem gediepploegd om
de fosfaatrijke bovengrond naar beneden te krijgen.
Het totale project zal 682 miljoen euro gaan kosten. Hiervan
betaalt de overheid 31,8 miljoen euro. De drie betrokken gemeenten betalen daarvan 3,27 miljoen euro. De verwachting
is dat alle kosten worden terugverdiend door de verkoop van
vastgoed.

kaart provincie Groningen, Jouke Speelman
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eiten en cijfers
In 1850 verdiende bijna de helft van de kostwinners
in het Oldambt hun magere loon in de landbouw.
Door de mechanisatie na de Tweede Wereldoorlog was dat
in 1950 nog twintig procent en in 2002 nog slechts twee
procent. Vervangende werkgelegenheid is het probleem. In
het Oldambt was in 1997 nog een werkloosheid van bijna een
kwart, op een beroepsbevolking van 26.000.
Er moest dus een oplossing komen om de negatieve economische ontwikkelingen in de streek tegen te gaan. Die
is gevonden in Blauwestad. Het gebied moet het “blauwe
hart” worden van de Groninger landstreek het Oldambt.
Er komen 1200 woningen en 350 hectare extra natuur. Het
Oldambtmeer is een nieuw meer van 800 hectare. In en bij het
meer is plaats voor woningen van hoge architectonische kwaliteit, voor natuurontwikkeling en recreatie.

Geestesvader Wim Haasken: “Ik ben er trots op!”
it nieuwe landschap past helemaal bij de historie van het gebied. Ooit was het een nat gebied
met hoogveenmoerassen. Daaromheen lagen
de dorpen op de zandruggen, met daar weer omheen de
inpolderingen van de Dollard. Na de landbouwkundige ontginning is het gebied in de jaren tachtig in een crisis beland.
Graanprijzen stonden zwaar onder druk. Het Oldambt,
was al een van de armste streken van Nederland. Er was een
impuls nodig om de armoede te bestrijden”, aldus Wim
Haasken. Haasken, zelf in die tijd voorlichtingsambtenaar bij
Staatsbosbeheer en thans projectleider bij Dienst Landelijk
Gebied wordt samen met J. Timmer, landschapsarchitect uit
Scheemda, gezien als bedenker van het inrichtingsconcept.
“Er is destijds gedacht dat met de ‘Regeling voor éénmalig
bos’ te doen en nog twee andere regelingen. Dan zouden we
per hectare ongeveer 50.000 gulden kunnen investeren. En
dan zou het na 25 jaar 250 m³ hout opleveren. Daar kan de

In 2001 keurde de provincie de plannen goed en in september 2003 startten de werkzaamheden. Daarna volgde nog de
besluitvorming in de drie verschillende gemeenten. Dat ging
niet zonder slag of stoot. Linkse partijen, en dan met name
de verschillende communistische partijen, boden sterk verzet
maar verloren de zaak. Onomstreden was het dus niet, en
volgens sommigen is dat nog steeds het geval. Men moet het
nog allemaal zien gebeuren. Om de scepsis te doorbreken
voeren de overheden een promotiecampagne met veel persoonlijke contacten. Ook is het de bedoeling het aanzien van
de omliggende dorpen te verbeteren. Lokale ondernemers
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streek niet van leven.” En daarom is al het investeringsgeld
samengevoegd, en zijn er extra functies bedacht die wel geld
konden genereren. Haasken: “En zo vielen de puzzelstukjes
op hun plaats. Ik kende de streek goed, het is een logische
plek. We hebben geen speciﬁek natuurdoel gesteld. Natuur
was mooi meegenomen. Het ging ons om water, rijke bossen,
recreatie, en vooral woningen.”
Haasken is naast medewerker bij DLG ook Statenlid in
Groningen voor de VVD. Gaat dat wel samen? “Het is een
wonder dat dit project is doorgegaan. Het is zeer ambitieus.
Er is een behoorlijk maatschappelijk debat gevoerd, soms
met scherpe kanten door toedoen van de verschillende lokale
communistische partijen. Zij zijn eigenlijk nog steeds tegen.
Ook binnen mijn eigen partij was er discussie, doordat boeren hier sterk op de VVD zijn georiënteerd. Maar het is binnen mijn partij gedragen. Ik ben er trots op dat het is gelukt.
En mijn werk bij DLG speelt zich af in Drenthe, dus dat bijt
elkaar niet.”

Marten van Holten: “Uiteraard blijven sommige tegenstanders mopperen. Verder zeggen veel Groningers ‘’t wordt toch
niks!’ maar doen verder niets. De meesten vinden het landschap inmiddels wel oké en beter dan het was. Wel is men
nog kritisch over de woningbouw.”
En de natuur? Lisette van Holten: “Daar zijn we zelf eigenlijk
ook wel benieuwd naar. We zullen het wel zien. De natuur
past zich makkelijker aan dan de mensen.”

Projectontwikkelaar Jacques van Kimmenaede: “Hier is dit de
oplossing voor onrendabele landbouwgrond.”
acques van Kimmenaede is directeur van Geveke: “Voor
het ontwikkelen van Blauwestad is een publiek-privatesamenwerking opgezet met Geveke, BAM en BallastNedam, de provincie Groningen en de gemeentes
Winschoten, Scheemda en Reiderland. De private partijen
hebben een consortium gevormd om de kavels en huizen
te ontwikkelen en te verkopen. In wezen moeten we het zo
aantrekkelijk, mooi en goed mogelijk maken voor de toekomstige bewoners. Natuur interesseert ons evenzeer als rust,
ruimte, veiligheid om maar wat te noemen. Maar inhoudelijk
hebben we daar niet veel mee gedaan. Dat is aan onze partners, met wie wij een evenwichtige samenwerking hebben.
We spelen wel een actieve rol. We zijn immers risicodragende
partij. De ontwikkelingskosten van de overheid betalen wij
compleet terug.”
Over wat voor bedragen praten we dan? “Wij konden de landbouwgronden kopen voor de reguliere marktprijs van € 4 per
m². Wij verkopen straks ongeveer 10 % van de oppervlakte in
verschillende kavelgroottes voor ongeveer € 150/m². Naast
bouwkavels verkopen we ook huizen, variërend in prijs tussen € 300.000 tot € 750.000. Daarmee maken we de kosten
van dit hele project van bijna € 800 miljoen goed.” Dat dit
ﬁnancieel-economisch een succes gaat worden lijdt volgens
de projectontwikkelaar geen twijfel. Daarvoor zijn, los van
eigen kennis en kunde van alle projectpartners, twee factoren
van belang. “Er zijn bestuurders met ruggengraat bij betrokken, en de manier van zakendoen in het Noorden. Men zoekt
elkaar op en nut elkaar uit. Dat vinden van elkaar, is essentieel.” En de maatschappelijke weerstand dan? “Ach, een enkeling roept nog wat.”

Bewoners Marten en Lisette van Holten: “De rust en de duisternis zullen we gaan missen.”
e wonen hier pas twee jaar, dus erg import,
maar we zijn al wel gewend. We zochten en
vonden hier een gelijkvloers, vrijstaand huis
met voldoende ruimte. Maar dat hier vlak voor onze neus
Blauwestad kwam, was toch wel een verrassing” zegt Lisette
van Holten. Marten van Holten: “De rust is geweldig, het was
hier zo’n beetje het einde van de wereldplek. Je voelt je één
met de natuur want je bent je bewust van je aanwezigheid.”
Vlak na hun verhuizing bleek een ontsluitingsweg naast hun
tuin te zijn geprojecteerd. Het groene uitzicht zou veranderen in een woonwijk op een eiland in een meer. Marten:
“We schrokken enorm. We hebben samen met anderen in de
buurt, maar ook zelf actie gevoerd om dat te veranderen. De
communicatie was in het begin niet goed. Er is nu een oplossing gevonden en daar zijn we blij mee. We hebben wat meer
grond gekregen, een geluidswal en ook een klein haventje
voor onszelf. Ik hou van zeilen, dus eigenlijk zijn we enorme
bofferds. Maar dat zagen we een jaar geleden wel heel anders.”
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Goedkoop, sinds vijf jaar opzichter bij SBB in noordoost
Groningen.
Het is de bedoeling dat straks de Koniks van landgoed de
Ennemaborg (bijna 500 hectare groot) en deze hooglanders
gezamenlijk in één terrein actief zullen zijn. Is dat geen
probleem? Nee, denken Goedkoop en zijn collega bij Het
Groninger Landschap, rayonbeheerder Silvan Puijman. “Dat
gaat helemaal goed. Ook bij Bourtange hebben we al meer
dan tien jaar vleeskoeien en Koniks door elkaar lopen. Dat
levert geen conﬂicten op”, aldus Puijman.
Hebben jullie nu als beheerders invloed gehad op de inrichting van dit gebied? Goedkoop: “Ja zeker. Onze ideeën
over peilbeheer en boslocaties voor het 360 hectare grote
Reiderwold zijn grotendeels overgenomen in het inrichtingsplan. Ook hebben we stevig meegepraat over de recreatieve
zonering.” Puijman. “En we zijn ook eigenaar in delen van
de Blauwestad zelf dus konden we eisen stellen. Dat hebben
we geregeld via een convenant, waarbij we ook als verpachter
schadeloos gesteld zijn. Een juiste inrichting van de verbindingszone vinden we zeer belangrijk. Het gaat niet alleen om
de grazers, maar ook om de dieren die zij in hun spoor meenemen, zoals das en vos, muizen.”

Projectdirecteur Jan Postema: “We hebben een eigen postcode; ultieme erkenning!”
anaf nu heet dit dorp, nu nog zonder huizen,
Blauwestad, dus zonder ‘de’. Blauwestad is intussen een merk geworden; het heeft een positieve
klank waar we in de toekomst mee verder kunnen.” Postema
is directeur van projectorganisatie Blauwestad, zeg maar de
organisatie die in opdracht van de deelnemers van de PPSconstructie alles uitvoert. “Wij kopen grond van de boeren,
we leggen de infrastructuur aan, regelen de planologie,
dragen publieke gronden over, kijken naar waterkwaliteit,
begeleiden de verschillende vergunningen, doen de PR en
verkopen kavels en woningen. We leveren het gehele project
turn-key af, en daarmee zit dan onze taak er op.”
Met welke achtergrond doe je dit werk? “Ik ben strategisch
procesmanager en ik heb een bouwkundige achtergrond.
Mijn idealisme bij dit project is de omgeving beter maken. Ik
probeer invloed uit te oefenen door vooral veel te luisteren.
Je hoort veel argumentatie, en ik ben altijd op zoek naar de
beste oplossing. Dat zijn bijna nooit compromissen. Doordat
dingen lukken krijg je ook geloofwaardigheid. Ik heb daarbij
geleerd strategisch te denken.”
Wat is je afﬁniteit met natuur? “Het is onderdeel van het geheel. Eerst was de natuur hier versnipperd, maar er komen zo
langzamerhand meer verbanden. Het moet een goed natuurgebied worden dat toegankelijk is voor iedereen. Zo meteen
heb ik bijvoorbeeld een overleg met de natuurbeheerders,
onder andere over de plaats van een ecoduct. De grazers moeten straks immers het hele gebied door kunnen trekken, maar
we hebben ook nog wegen. We komen er wel uit.”

Natuurbeheerders Silvan Puijman en Arco Goedkoop: “De
natuurkwaliteit wordt verbeterd.”
Nu gaat het in de plannen nog niet over soorten, maar over
natuurdoeltypen, hectaren EHS en robuuste verbindingen.
Wat verwachten de beheerders van de natuurontwikkelingen,
de soorten, nu het project in volle gang is? Goedkoop: “In
de Tjamme gaat het nu om nieuwe broedvogels als kluut,
roerdomp, bruine kiekendief, veldleeuwerik en kleinst
waterhoen, maar ook passanten als zilverreiger, velduil en
Oldambt-doelsoorten als gele kwikstaart en grauwe kiekendief. Naar verwachting zal dat in Reiderwold ook gaan
gebeuren.” Puijman: “Soorten die we ook in de Dollard zien,
treffen we nu al hier als passanten, zoals lepelaars, grote zilverreigers en een visarend. Opmerkelijk is ook de komst van
de kluut, die de slikkige oevers weet te vinden. En er is veel
riet gepoot. Dat moet leiden tot broedende roerdompen.”
“We kijken graag naar het grote geheel. Kleine snippers
natuurgebied zijn nu aaneengesloten tot veel grotere, die we
veel beter kunnen beheren. Het toezicht op de grazers kan

taatsbosbeheer en de Stichting Het Groninger
Landschap beheren straks de natuurterreinen rondom
Blauwestad. Staatsbosbeheer is eigenaar van de
Tjamme, een stuk ruige, door hooglanders begraasde natuur.
Dit terrein is al begin jaren tachtig als zodanig is ingericht.
“Eerst begraasden we alleen de vochtige delen, ongeveer 70
hectare. Sinds een jaar of tien doen we dat ook met de voormalige graslanden en binnenkort betrekken we daar ook de
zeventig hectare bos bij. Dan is het terrein van ruim 200 ha
in zijn geheel integraal en jaarrond begraasd”, vertelt Arco
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gezamenlijk en het waterpeil hebben we in eigen hand. Dat is
heel belangrijk”, stelt Goedkoop. Wat is nu het belangrijkste
in dit gebied? “Tja, wij zijn natuurbeheerders”, zegt Puijman,
“en Blauwestad is een mix van water, wonen en natuur.

De voormalige akkers hadden weinig natuurwaarden. Voor
ons is de natuur verbeterd en vergroot dank zij alle ontwikkelingen.”

Hoe ziet het er nu uit?

Het Oldambt in Groningen is landschappelijk een
bijzondere streek. Vaak zijn er negatieve karakteristieken aan verbonden: kaal, leeg, winderig, stug.
Als je dus op bezoek bent op zo’n kille dag in het
inmiddels beruchte voorjaar van 2006 en de volgende
depressie komt over, dan wordt het beeld bevestigd.
Het rode gebouw valt daardoor wel lekker op tegen
de sombere wolkenlucht. Het is het infocentrum van
Blauwestad organisatie. U kunt er ook een woning
kopen.
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In het kantoor van het infocentrum heb je direct zicht
op de werkzaamheden. Buiten wordt de laatste hand
gelegd aan de grondwerkzaamheden voor een van
de wooneilanden. Binnen is het zakelijk, genoeglijk
warm en rustig. Naast kantoren is er een kleine tentoonstelling, een maquette en een café.

Het meer van Blauwestad wordt in twee delen onder
water gezet. In het zuidelijke deel is dat grotendeels voor elkaar. Vanaf een oever van stortsteen
is zicht op Midwolda en het bestaande natuurterrein van Stichting Het Groninger Landschap: de
Ennemaborg. Dit terrein gaat met al eerder gerealiseerde uitbreidingen met ruigere natuur als EHS deel
uitmaken van de groene gordel rond het meer.

Om de westelijke natuurterreinen van Het Groninger
Landschap te verbinden met de oostelijke, waar
Staatsbosbeheer de scepter zwaait, wordt langs de
snelweg een verbindingszone gecreëerd. Hier kunnen de al ingezette koniks en hooglanders oversteken. De oever zal niet worden verhard, maar mag
spontaan begroeien. Nu is het nog een smalle strook
grasland met een bermsloot langs de snelweg A7.

Er zijn veel rechte lijnen te zien. Dat herinnert absoluut aan de percelering die na de ontginning en
ruilverkaveling is ontstaan, maar het geeft wel een
polderachtige sfeer. Rechts het meer, links een nieuw
ﬁetspad langs het deel dat nog resteert uit de tijd dat
dit gebied hoogveen was.
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Hoogveen? In de zeeklei van het Oldambt? De ondergrond van Winschoten en de directe omgeving
bestaat onder andere uit zandige stuwwalrestanten
op keileem. In de afvoerloze laagten ontstond ooit
hoogveen. Daarvan is in de ontginning een zeer klein
deel gespaard gebleven als een natuurterreintje:
Meerland. Het is in de loop der jaren verdroogd en
aan het verbossen geraakt.

Het noordelijke deel van het meer loopt sinds kort
onder water. Het peil zal nog een aantal decimeters
stijgen. Rond 2016 kan het meer ook fungeren als
noodberging in geval van ernstige wateroverlast.
Het peil kan dan een halve meter stijgen.

Werk in uitvoering is altijd leuk om te zien, zeker
als het er eigenlijk wat raar uitziet. De toegang
tot de bouwterreinen, die in het centrale deel van
Blauwestad uit eilanden bestaan, zal straks over verschillende bruggen geregeld worden zoals over deze
ophaalbrug in retro-Hollandse stijl. Het kanaal is er,
nu nog wat asfalt en dan kan het water komen.

Het Oldambt is een streek die niet bepaald meegegaan is met de welvaartsgroei in Nederland. De
verschillende communistische partijen in dorpen als
Scheemda, Finsterwolde en Beerta vormen een van
de laatste linkse bolwerken. Links heeft zich sterk
verzet tegen de komst van Blauwestad: “het Oldambt
wordt verkocht aan de rijken!”. De strijd is echter
gestreden en verloren. Inmiddels maken de dorpen
zich op om er het beste van te maken, lijkt het. Hier
een renovatieklus in Midwolda.
◆
Ido Borkent m.m.v. Monique van den Dungen, beleidsmedewerker
provincie Groningen
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