De Drents-Groningse Veenkoloniën vormen een uniek open
landschap: het veenlandschap. Het heeft echter een negatief
imago. Om dit te veranderen is de Agenda voor de
Veenkoloniën in werking gesteld.

Dit deelonderzoek van de Agenda voor de Veenkoloniën heeft als
doelstelling:
Inzicht geven of er bij de ruimtelijke ontwikkelingen in twee
gemeenten in de Drents-Groningse Veenkoloniën rekening is
gehouden met de oorspronkelijke wijken en kanalen en in hoeverre
dat is gebeurd.

Om de doelstellingen te behalen zijn de volgende onderzoeksvragen gesteld:
1.Welke twee gemeenten zijn representatief voor het gebied en waaraan wordt dit getoetst?
2. Wat zijn de oorspronkelijke wijken en kanalen?
3. Welke oorspronkelijke wijken en kanalen zijn nog over?
4. Welke ruimtelijke ontwikkelingen hebben er in de desbetreffende gemeente plaatsgevonden?
5. Hebben de oorspronkelijke wijken en kanalen een rol gespeeld bij de ruimtelijke ontwikkelingen, zo ja, welke?

Ruimtelijke ontwikkelingen door de jaren
heen in de Drents-Groningse
Veenkoloniën
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Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Voor 1949: weinig ontwikkelingen die van invloed
zijn geweest. Geen rekening gehouden met de
wijken en kanalen.
1949-1970: Stimuleringskern, uitbreiding van de
woningen en industriële activiteiten. Geen
rekening gehouden met de wijken en kanalen.
Na 1970: Ontwikkelingen stagneerden. Er wordt
rekening gehouden met de wijken en kanalen.

Om aan te geven hoe het oorspronkelijke gebied eruit zag, is
er een kaart van opgezocht (deelvraag 2). Kaarten van de
daaropvolgende jaren zijn bestudeerd om te onderzoeken of
er nog wijken en kanalen over zijn of wanneer deze gedempt
zijn (deelvraag 3). Ook zijn er ruimtelijke documenten van de
gemeenten bestudeerd om te onderzoeken hoe men dacht
over de wijken en kanalen in het gebied(deelvraag 4) en of
deze een rol hebben gespeeld bij de ruimtelijke
ontwikkelingen (deelvraag 5).

Gemeente Stadskanaal
1922-1956: Geen ontwikkelingen die van invloed
zijn geweest.
1956-1970: Stadskanaal breidt zich uit, de
landbouw is belangrijker dan de wijken en
kanalen.
Jaren 80-90: meer verdichting d.m.v. bos, wijken
worden beschermd. Open gebieden met bosranden.
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