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Schoolwandplaat veenkoloniën
bron: Verdwenen Nederland

Deze oude schoolwandplaat laat het landschap van de
veenkoloniën zien van rond 1900. Dit is een beeld van een
veenontginning in de omgeving van Klazienaveen, een echt
werklandschap. Het veen werd afgegraven ten behoeve van de
turfwinning, de turf werd gebruikt voor het opwekken
van energie.
De veenontginning is een belangrijk omslagpunt geweest in de
geschiedenis van het gebied.

Voorwoord

Al eeuwen lang onttrekt de mens grondstoffen
aan de bodem voor de energieproductie. Waar
het begon met hout, turf en later steenkool, zijn
aardgas en aardolie op dit moment de belangrijkste
energiebronnen. De laatste decennia begint men
zich steeds meer zorgen te maken om het gebruik
van deze fossiele brandstoffen. Redenen hiervoor
zijn: het klimaat dreigt door grote uitstoot van
CO2 onomkeerbaar te veranderen, luchtvervuiling
teistert drukbevolkte gebieden en de voorraad
fossiele brandstoffen raakt uitgeput.
Het energievraagstuk leidt op wereldschaal dan ook
tot grote onrust.
Oplossingen voor de problemen, als de grote CO2
uitstoot, moeten gezocht worden in de reductie
van het energieverbruik en het gebruik van
duurzame energiebronnen. De overstap naar
duurzame energie is van groot belang, maar deze
energietransitie verloopt niet vanzelf, er zijn veel
initiatieven nodig van producenten, ruimtelijke
planners en beleidsmakers.

Tijdens deze studie ben ik begeleid door Steven
Slabbers (Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitecten Den Haag) en Rudi van Etteger
(Wageningen Universiteit). Graag wil ik beide
begeleiders danken voor de tijd die ze hebben
gestoken in het meedenken bij de opgave en voor
de inspiratie.
Dit document geeft mijn visie weer over hoe het
landschap van de veenkoloniën eruit zou kunnen
zien. Centraal in dit ontwerpend onderzoek staat de
zoektocht naar een ‘duurzaam energielandschap’
met kwaliteiten voor wonen, werken, recreatie
en natuur. Het veenkoloniale landschap met
haar prachtige monumentale opbouw heeft mij
zeer gefascineerd om aan te ontwerpen en te
onderzoeken welke mogelijkheden voor winning
van duurzame energie er bestaan.

Ernst de Jong
februari 2007

Het project Grounds for Change is een studie
waarbij de winning van duurzame energie en
het Nederlandse landschap de sleutelrol speelt.
In mijn werk bij Bureau Bosch Slabbers te Den
Haag kwam ik met dit project in aanraking en
het onderwerp kreeg mijn interesse door de
grote relevantie van energie voor het leven van
alledag. Op dit onderwerp wilde ik mij dan ook
graag concentreren voor mijn afstudeervak aan de
Wageningen universiteit. Met veel plezier heb ik de
afgelopen maanden gewerkt aan een perspectief
voor de veenkoloniën op basis van duurzame
energiewinning.
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Beplanting langs het Kanaal Veendam Musselkanaal
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[Figuur 1] Geomorfologische kaart van Noord-Nederland
bron: Atlas van Nederland
Op de geomorfologische kaart is goed de vorm van het
landschap te zien. Als eerste valt de linaire vorm van het
Hondsrugcomplex op. In het gebied van de veenkoloniën zijn
de beekdalen van Westerwolde en de Hunzelaagte goed te
oderscheiden.

Summary

The eastern area of the Hondsrug used to be the
biggest peat moor of the Netherlands. Around
1600 rich merchants discovered the worth of
peat, and from that point a huge transformation
process started. Within 400 years people, in so
called peat companies, cultivated wilderness. All
for the sake of fuel extraction. After the peat was
extracted, the land was made useful for agriculture.
In 2007, agriculture is still the use of land that
dominates the image on the fen-land community.
Also now, the winning history is still present. With
its geometric forms, straight canals, huge fields,
enclosed linear villages, natural relics and beautiful
farms the fen-land community is a monumental
area.
Its agricultural pureness is unique in the
Netherlands, but at the same time, it is a
weakness. The cultivation of traditional crops, like
potatoes, sugar beet and wheat, isn’t easy at this
time. The climatically extremes and plant diseases,
make it hard for farmers to continue. And apart
from the agriculture, there is no other economical
income. This is why the problems have a lot of
impact, which leads to a lot of social and spatial
issues, like underemployment and the deteriorate
of landscape.
So the fen-land community need a new perspective
for the future, containing attention for people,
work, land use and landscape. This research
is based on the thesis that: the production of
renewable energy can play an important role in
redeveloping the fen land community. Because
of the enormous amount of free space, good
conditions of the soil, low ground prices, and the
strong agricultural structure, this region has the

potential to be the largest biomass area of the
Netherlands.
This research will aim on the characteristics and
opportunities of the fen-land community landscape.
Therefore it starts with a analysis of the landscape
and its genesis, after this the most important
problems, threats and opportunities are defined.
Together with the ambition, in which the fen-land
community can be the energy landscape of the
future, this forms the base of a design for this
landscape.
The fen-land community landscape of 2050
The next decades in the Netherlands will be
characterized by shrink of it’s population. As it was
seen in a prognosis only in the Flevopolders and a
part of the Randstad there will be growth, but in
the fen-land community there will be a substantial
shrink. This will set of a reduction of spatial
pressure, which can lead to a revolution in local
agriculture. By this, farms will have the opportunity
to expand. Also the structure of the landscape can
be improved, by reorganizing the agricultural area.
Except for the agriculture its industry, nature and
recreation will have the possibility to unfold.
For the agriculture there is a large opportunity to
change from cultivating traditional crops to energy
crops. The demand for renewable energy will grow
in the next future, which creates a steady marked
for biomass out of energy crops. This cultivation of
energy crops fits with the initiatives of the region,
like the planning of a renewable power plant at the
Eemshaven.
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Schilderij van Vincent van Gogh, Twee vrouwen in het veen
bron: Veen, turf en Vincent van Gogh

So the subject for design is the change of
traditional agriculture landscape into modern
biomass landscape. This follows into a definition of
the fen-land community landscape of 2050, where
a set of different agricultural and non-agricultural
areas can be defined.

enclosed linear villages, big transition zones of
extensive agriculture and large nature landscapes.
All of landscape elements play a role in the daily
live of the (new) inhabitants. The nature, extensive
agriculture and high-tech energy crops are
experienced everywhere and everyday.

Most important are the agricultural areas of big
scale, those are in use of the modern cultivation of
energy crops, like rape-seed, hemp, miscanthus,
wheat, sunflower and potato. These will form a
patchwork of colors, textures and height, together.
Everything in the agricultural areas of big scale is
about efficiency, durability, logics, and esthetics.
Big fields of energy crops will vary with straight
canals, beautiful linear villages and some tall wind
turbines.
Functions other then agriculture, like horse ridingschools, can be fit in the areas of mixed agricultural
use. These are the areas with a variety in scale and
character of the landscape.
Dwelling is concentrated in a centrally located
linear village along the Stadskanaal. In this urban
area people live near the wide peat canal or in one
of the durable neighbourhoods. By concentrating
the dwellings in this central village, it is possible
to invest in new infrastructure, facilities, industry
and shopping centers. This urban area will be the
backbone of the fen-land community.
And then there are some special zones pointed out
in the fen-land community. These are the estates
zones, the first peat explorations and landscapes
of spectacular nature development. Together they
form the framework for the fen-land community
landscape.

Conclusion
The design for the fen-land community landscape
contains a sketch for the total region, and
some details for the characteristic areas of the
region. These sketches are meant to tempt the
imagination.
The conclusion which the drawings attempt to
describe is: the fen-land community can be
developed to an high-grade energy landscape,
in which agriculture is the important economical
income. Thanks to a powerful agricultural sector
new jobs can be created in this and other sectors,
like transport, knowledge, industry and energy. For
the landscape the emphasis lies on pointing out the
variety of landscape: natural / cultural,
open / enclosed, agricultural / mixed land use.
Also very important is that this plan helps by
working on a better environment. This can be an
important part of the fen-land community image.
No longer will it be one of the underdeveloped
areas of the Netherlands, but a region where
people who care about environment and their
future, are attracted to.

And so the fen-land community landscape of
2050 will be an area of extremes. This means a
geometrical production area next to the freakish
forms of wilderness. Everything in this landscape
has a scale that is relative to the historical
landscape, this means a large production area,
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Zicht over de akkers vanaf de Valtherdijk

Inleiding

In Noordoost Nederland lag ooit een van de
grootste hoogveenmoerassen van het land.
Nog geen vijfhonderd jaar geleden bestond het
landschap hier uit een groot aaneengesloten stuk
wildernis. De mens heeft het gebied in cultuur
gebracht, en na vervening is een grootschalig
agrarisch landschap ontstaan.
Het veenkoloniale landschap is een ‘zuiver’
akkerbouwgebied, aardappel, suikerbiet en tarwe
vormen al lange tijd de traditionele teelt. De
eenvoud van het landschap is fascinerend. Maar
het eenzijdig landgebruik is ook de zwakke plek
van het gebied. Door problemen met mislukken
van de oogst, door droogte of zware regenval en
ziekten als aardappelmoeheid, komen steeds meer
boeren in het nauw en zakt de economische positie
van de veenkoloniën steeds verder weg. Hiermee
samenhangend ontstaan er in de veenkoloniën ook
problemen op landschappelijk en sociaal gebied.
Om de negatieve spiraal, waarin de veenkoloniën
zich bevinden, te doorbreken, dient er een nieuw
toekomstperspectief te worden ontwikkeld, waarbij
veel aandacht is voor mens, werk, toekomstig
landgebruik, landschap, natuur en recreatie.

Ontwerpopgave
Deze omschakeling van traditioneel agrarisch
gebied naar modern biomassalandschap is het
onderwerp van de, op de stelling gebaseerde,
ontwerpopgave. Om hier een invulling aan te
kunnen geven, start deze studie met een analyse
van het landschap en haar ontwikkeling, waarna
de belangrijkste problemen, bedreigingen en
kansen worden gedefinieerd. Op basis van deze
analyse is in hoofdstuk 5 een ambitie, waarin de
productie van duurzame energie centraal staat,
voor de veenkoloniën opgesteld. Hierna volgt een
precisering van de ontwerpopgave.
In hoofdstuk 7 worden de mogelijkheden van de
energieproductie in de veenkoloniën onderzocht. In
de daarop volgende hoofdstukken wordt in woord
en beeld een visie uiteengezet op het veenkoloniale
landschap van de toekomst.
Product
Het ontwerp voor de veenkoloniën omvat een
structuurschets van de regio en een aantal
detailuitwerkingen van de karakteristieke
deelgebieden.

De stelling
Deze studie richt zich op de belangrijkste
kenmerken en kansen van de veenkoloniën.
De stelling die centraal staat in dit ontwerpend
onderzoek is: de winning van duurzame energie
kan de ‘nieuwe economische motor’ zijn voor de
herontwikkeling van de veenkoloniën. Met haar
enorme ruimte, goede bodemeigenschappen,
lage grondprijzen en sterke agrarische structuur,
heeft het gebied de potentie om het grootste
biomassalandschap van Nederland te worden.
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Valtherdijk nabij Valthe
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Bebouwing langs het Stads-Compascuum Kanaal

Hoofdstuk 1 Kenschets Veenkoloniën

Het landschap van Groningen en Drenthe ten
oosten van de Hondsrug is uniek. Waar anders
vind je een landschap dat zo’n verscheidenheid
aan gezichten heeft gekend: woestenij,
hoogveenmoeras, veenontginning, werklandschap
en akkerbouwlandschap. Een lange tijd voelde
de mens zich niet aangetrokken tot het gebied
en tot 1600 meed de mens het natuurlandschap
van onherbergzaamheid en gevaar dan ook liever.
Pas toen men erachter kwam dat de grondstof die
in het grote Oostermoer2 gedolven kon worden
veel geld opleverde, kwamen mensen uit vele
windstreken ernaar toe om er te werken. Ook
schilders als Van Gogh werden aangetrokken door
dit ruige landschap waar pioniers en kolonisten hun
brood verdienden.
Vanaf dat moment ging het snel met de
ontwikkeling van het gebied. In vierhonderd
jaar van vervening, werd de woestenij in cultuur
gebracht. Van een landschap van vervening
veranderde het geleidelijk in een landbouwgebied.
Anno 2007 wordt het beeld van de veenkoloniën
nog altijd bepaald door het agrarisch gebruik en
is veel dat we in dit landschap zien door de mens
gemaakt. Hier volgen de belangrijkste kenmerken
van het veenkoloniale landschap zoals we dat nu
kennen.

Agrarisch karakter
Na vervening werd de grond bruikbaar gemaakt
voor de landbouw. Dit gebeurde door, bij het
vergraven van het veen, de voor turf onbruikbare
bolster (= bovenste laag van het veen) ‘opzij te
zetten’. Wanneer men de ondergrond van zand had
bereikt werd de bolster ‘teruggezet’ en met het
zand vermengd. Hierdoor ontstond zogenaamde
dalgrond, die erg vruchtbaar was.
Het gemengde bedrijf was in beginsel de
hoofdvorm van agrarisch landgebruik. Om de
akkers vruchtbaar te houden was de mest van het
vee van essentieel belang. Dit veranderde begin
twintigste eeuw met de komst van de kunstmest.
Veeteelt verdween hiermee grotendeels uit het
gebied. Landgebruik in de veenkoloniën wordt
tegenwoordig gedomineerd door de akkerbouw.

Geometrische opbouw
Het huidige landschap van de veenkoloniën is er
een van systematiek, het is ontwikkeld vanachter
de tekentafel. Het gebied kenmerkt zich dan ook
door kaarsrechte vaarten, lanen, wegen en kavels.
De afwisseling en de spanning van de opbouw van
het landschap zit in de verdraaiingen van richting
en de afwisseling in maat.

Contrast beslotenheid / enorme ruimte
Een belangrijk kenmerk van de veenkoloniën is het
contrast tussen beslotenheid en openheid van het
landschap. Dit is wat men continu ervaart wanneer
men zich door het landschap verplaatst. Binnen een
lint bieden laanbomen, bebouwing en bosschages
een prettige vorm van beslotenheid terwijl men in
het achterliggende landschap een overweldigende
openheid ervaart.

Natuurlijk naast cultuurlijk
Naast de gronden die na vervening in cultuur zijn
gebracht voor de landbouw zijn er nog enkele
relicten van een natuurlijke oorsprong over.
Kilometers akker volgen elkaar op om vaak abrupt
plaats te maken voor een riviertje, beek of restant
hoogveen. De belangrijkste natuurlijke elementen
in het gebied zijn de Hunzelaagte, de stromen van
Westerwolde en het Bargerveen.
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Eén van de vele karakteristieke boerderijen in Nieuw Buinen
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Hermeandering van de Hunze te midden van landbouw bedrijven
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Vergezicht vanaf de Valtherdijk
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Beslotenheid binnen het lint Annerveen
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Sphagnum

Hoofdstuk 2 Ruimtelijke ontwikkeling

Maar een kort gedeelte van de geschiedenis
van de veenkoloniën heeft in het teken van
de energiewinning gestaan. Toch heeft dit het
landschap drastisch veranderd.

2.1 Ontstaan van het landschap
Drentsplateau, Hondsrug en Hunzelaagte
Tijdens het Pleistoceen stond het landschap
van Drenthe en Groningen onder grote invloed
van ijs, wind en water. Belangrijk moment in de
vormingsgeschiedenis voor het landschap van
Noord-Nederland is de voorlaatste ijstijd van het
Pleistoceen, tijdens dit glaciaal Saalien bereikte het
Scandinavische landijs het midden van Nederland.
De geomorfologische kaart laat de processen zien,
die tijdens het Saalien en de latere perioden van
het Pleistoceen in het gebied hebben gespeeld.
(zie: figuur 1)
Tijdens het Saalien heeft de opstuwende werking
van het landijs gezorgd voor welvingen in het
landschap. De rechtlijnige vorm van de Hondsrug
is door de opstuwende kracht van het landijs
versterkt en ook is de vallei van de Hunze in deze
periode gevormd. Het groeiende landijspakket
stuwde een grote hoeveelheid steen voor zich uit.
Het steen en klei dat onder het landijs terecht
kwam, werd onder het grote gewicht vermalen tot
een laag keileem of grondmorene. In grote delen
van Drenthe (het zogenoemde Drents plateau)
bestaat de ondergrond uit deze grondmorene.
Tijdens een warmere periode (interglaciaal Eemien)
begon het landijs te smelten. Het smeltwater zocht
in verschillende richtingen een weg naar lagere
gebieden. Hierbij ontstonden door de eroderende
werking van het water diverse beekdalen. Met het

insnijden in het plateau, voerden de beken een deel
van het keileem weer af.
Tijdens het laatste glaciaal bereikte het landijs
Nederland niet. Wel was de bovengrond bevroren,
waardoor vegetatie geen kans had. Hierdoor
kreeg de wind vat op het zand, dat over vele
kilometers werd getransporteerd. Er ontstonden
daarmee op verschillende plaatsen, zoals langs
de Hunzelaagte, forse dekzandruggen en kleinere
dekzandheuveltjes.
Veen
Het veenpakket van Drenthe en Groningen is
ontstaan tijdens het Holoceen (10.000 v Chr. –
heden). Onder invloed van een rijzende zeespiegel,
door opwarming van de aarde, verslechterde de
afwatering. Daarnaast kwam de groei van vegetatie
weer snel op gang. Op plaatsen waar het water
bleef staan, ontstond onder de waterspiegel het
zogenaamde laagveen, door het afsterven van
planten. Boven de grondwaterspiegel kreeg het
veenmos (Sphagnum), dat in staat is regenwater
vast te houden, de kans zich te ontwikkelen.
Hierdoor ontstonden kussens veenmosveen van
een aantal meter dikte. In het gebied ten oosten
van de Hunzelaagte ontwikkelde zich een groot
hoogveencomplex: het Bourtangerveen.
Van dit gigantische veencomplex zijn anno
2007 nog kleine gebieden over. Het Bargerveen,
Amsterdamse veld en Oosteindsche landen zijn de
voorbeelden van hoe het er in de grote delen van
Drenthe en Groningen uit heeft gezien.
Zeeklei gebied
Met het smelten van het landijs rees de zeespiegel
gestaag. Wanneer de zee het land overspoelde,
werd er klei afgezet. In Groningen ontstond
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Hoogveenontwikkeling in het Bargerveen

hierdoor een landschap van kwelders, kreken en
kommen. Bij grote inbraken van zee stroomde het
water de vallei van de Hunze binnen, hierbij werd
reliëf afgevlakt. Ook spoelde regelmatig delen van
het hoogveenpakket weg, of werd er op sommige
plaatsen klei en zand afgezet boven op het
bestaande veenpakket. Door de grote inbraken van
de zee is onder andere de zeearm Dollard ontstaan.

2.2 Ontwikkeling van het landschap
1200 tot 1600: kleinschalige turfwinning
De constante vraag naar brandstof zorgde ervoor
dat vanaf de dertiende eeuw langs rivier de Hunze
op kleine schaal turf werd gewonnen. In het zuiden
werd door boeren ten behoeve van boekweitteelt
het randveen afgebrand, en in het noordelijk
deel van het gebied hielden kloosters zich bezig
met kleinschalige ontginning van het veen. De
schaalvergroting in de turfwinning ontstond
met de hervorming en de onteigening van de
kloostergronden.
17e eeuw: de planmatige vervening
Noordelijke veengronden
De systematische vervening van de noordelijke
veengronden begon net ten zuiden van Winschoten.
Daar waar het veenstroompje De Pekel-Aa het
veengebied uitstroomde, werd de eerste turf door
zogenaamde veencompagnieën afgegraven. Deze
compagnieën werden gefinancierd door Hollandse,
Utrechtse en Ommelander ondernemers. Nog
altijd herinneren diverse topografische namen
aan de ondernemers als Wildervanck, Adriaan
Geertszoon en Adriaan Trip. In de eerste helft
van de zeventiende eeuw trok de stad Groningen
de exploitatie van de hoogveen naar zich toe.
Door aanleg van kanalen en watergangen als
het Winschoterdiep (1612) kon de stad mee
profiteren van de opbrengsten door het heffen van
belasting (de zogenaamde ‘vierde turf’). De oudste
veenkoloniën die hierbij ontstonden zijn: Oude

Pekela, Sappemeer, Veendam en Wildervanck.
Langzamerhand breidde de ontginningen zich
uit richting het zuiden. Om uiteindelijk het meer
centraal gelegen veencomplex te kunnen ontginnen
was een goede ontsluiting in zuidelijke richting
van belang. Bij afspraken tussen Groningen en
Drenthe over de begrenzingen van de territoria
werd in 1615 de Semslinie getrokken. In 1765
begon men met het graven van het Stadskanaal,
dat grotendeels langs de Semslinie ligt. Met het
aanleggen van dit kanaal werd het centraal gelegen
veencomplex bereikbaar.
Zuidelijke veengronden
In Drenthe duurde het langer voordat men begon
met het systematisch ontginnen van het veengebied.
Verschillende dorpen, liggende op de hondsrug,
beschikten over zogenaamde veenmarken, deze
strekten uit tot diep in het veengebied. Hier werd op
bescheiden schaal turf gewonnen.
Voor systematisch ontginning was een betere
ontsluiting nodig. In 1817 werd een convenant
gesloten tussen de stad Groningen en veenmarkegenoten uit Drentse zanddorpen, waarin was
toegezegd het Stadskanaal in zuidwaartse
richting door te trekken. Daar stond tegenover
dat de Drentenaren de turf dienden af te
voeren via het Stadskanaal, en daarvoor moest
doorvaargeld worden betaald. Aan Drentse zijde
van het kanaal zouden inmondingen worden
gegraven. Deze vormden de basis voor een
stelsel van veenkanalen en hoofddiepen, die
nodig waren voor systematische ontginning van
het veengebied. Achtereenvolgens kwamen de
inmondingen tot stand voor: de Gietervenen, de
Bonnermond, de Gasselterboerveensemond, de
Gasselternijeveensemond, de Douwenermond, de
Buinermond, de Eerste en Tweede Exloërmond, de
Eerste Valthermond en Ter Apel.
In eerste instantie maakte men nog geen gebruik
van de inmondingen, men bleef de turf afvoeren via
de Hunze of Oostermoerse vaart. Pas later
(rond 1840) werden de verbindingen met het
Stadskanaal gelegd.
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[Figuur 2] Ontwikkelingsschets veenkoloniën
(A) Gigantisch veenmoeras 1600-1700
Rond 1600 bestond het gebied ten oosten van de Hondsrug uit
een groot veenmoeras. Op een aantal plaatsen vloeide er, in
kleine veenstroompjes, water weg uit het veenkussen. Deze
veenstroompjes vormden later de eerste ontginningsbases.

(B) Begin grootschalige ontginning 1700-1800
Na aanleg van het Winschoterdiep was het mogelijk om op grote
schaal het veen af te graven.

(C) De centrale ontginning 1800-1900
Om het centrale deel van het veenmoeras te kunnen ontginnen
was meer capaciteit voor afwatering nodig. Hiervoor werd het
Stadskanaal aangelegd. Het veenmoeras werd in hoog tempo in
cultuur gebracht.

(D) De verstedelijking 1900-2000
De landbouw heeft het gebied de laatste 100 jaar
gedomineerd. Daarnaast ontwikkelde de aardappelzetmeel- en
strokartonindustrie zich in rap tempo. Hierdoor ontstond er veel
werkgelegenheid in het gebied, waardoor veel mensen zich
vestigden in de veenkoloniën.
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Veenkanaal door Wildervanck
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Prachtige lintbebouwing langs het veenkanaal

Hoofdstuk 3 Typologie

Aan de hand van de ontwikkelingsgeschiedenis,
de ruimtelijke configuratie en landschappelijke
kenmerken is het landschap van de veenkoloniën
op te delen in verschillenden typen. Er zijn acht
samenhangende gebieden gedefinieerd.
(zie: figuur 3)
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8
[Figuur 3] Indeling in typen

Groningse koloniën (1)
In de Groningse Veenkoloniën is het systeem
van kanalen, wijken en wijkbebouwing nog
zeer nadrukkelijk aanwezig. Wildervanck is één
van de mooiste voorbeelden van de Groningse
veenkoloniale dorpen. Het kent een opbouw met
een dubbelkanaal waarlangs aan beide zijden
bebouwing staat. Centraal gelegen in het dorp
staan de huizen van de belangrijke mensen en
richting de uiteinden staan de huizen van arbeiders
en boeren. Dat de veenbazen voornamelijk uit
Holland en Utrecht kwamen, is terug te zien in
de huizen, die zich veelal kenmerken zich door
invloeden van expressionistische stromingen als de
Amsterdamse School.
Net als bij dorpen als Stadskanaal en Musselkanaal
is hier sprake van stedelijke uitbreidingen. Toch
is langs het historische lint van invloed van de
uitbreidingen niet veel te merken. De originele
opzet van het lint is grotendeels ongewijzigd,
alleen zijn achter het lint nieuwe wijken ontwikkeld,
die als bouwstenen aan het historische lint zijn
vastgeplakt.
Oude Pekela is een van de oudere veenkoloniale
dorpen. Zoals eerder beschreven begon men hier
met ontginnen van het hoogveen, daar waar het
veenriviertje de Pekel-Aa het hoogveengebied
uitstroomde. Dit dorp heeft dan ook niet de
volkomen geometrische vorm van Wildervanck,
maar volgt de loop van de Pekel-Aa. Het centrum
van Oude Pekela straalt met haar gebogen straten,
kerk, industrie, werfjes, houtfabrieken, pleintjes en
bruggen de sfeer uit van het verleden.
Het meest zuidelijke dorp van de Groningse
Veenkoloniën is Ter Apel. Hier komen het
Musselkanaal, Ruiten-Aa-kanaal en het StadsCompascuumkanaal samen.
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Ruim en groen proﬁel van Nieuw Buinen
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Gedempt kanaal te Buinerveen / Nieuw Buinen

Langzamerhand heeft Ter Apel zich gevormd
tot een kern, die opgespannen wordt tussen de
kanalen. Maar de lintbebouwing langs de kanalen is
nog goed te herkennen.
Drentse monden (2)
Typisch Drentse veenkoloniale dorpen zijn Tweede
Exloërmond en Nieuw Buinen. Deze zogenaamde
monden liggen parallel aan elkaar. Tussen de
monden ligt als achtergrens van de kavels een
weg, de dreef. Bijzonder in de lintdorpen zijn de
doorzichten naar het achterland. De ruimte tussen
twee boerderijen verschaft oneindige vergezichten
over de agrarische landbouwgronden, terwijl het
dorp een zekere maat aan beslotenheid biedt.
Het bebouwingslint bestaat enerzijds uit
arbeidershuizen en kleine boerderijen, anderzijds
staan er de grote statige boerderijen. Deze
boerderijen zijn de voormalige huizen van de
veenbazen en opzichters, met hun prachtige gevels
geven ze de linten kwaliteit.
De Drentse monden kennen een meer groen en
ruimer profiel dan de Groningse koloniën. De
vaarten, die er vroeger lagen ten behoeve van
turftransport, zijn uit het profiel verdwenen, brede
bermen met laanbomen zijn hiervoor in de plaats
gekomen. Een goed voorbeeld hiervan is te zien bij
Nieuw Buinen / Buinerveen (zie: foto 15, 16).
Koloniën bij Emmen (3)
De koloniën liggen in dit gebied als een radiale
structuur om Emmen. Deze kennen een breed
profiel. Aan beide zijden van het kanaal ligt
doorgaans een weg waarlangs boerderijen
en woningen staan, zoals langs het StadsCompascuum kanaal. Een van de wegen dient
als doorgaand verkeersader terwijl de andere
weg ter ontsluiting van de woningen is. Op een
aantal plaatsen, vaak daar waar twee kanalen
samenkomen, zijn woonkernen ontstaan.
Voorbeelden hiervan zijn Klazienaveen, Erica, het
Emmer en Barger Compascuum.
Langs de Duitse grens heeft men gigantische
vergezichten en rond Emmen kenmerkt het gebied

zich door prachtige overgangen van akkerbouw
percelen die tegen de Hondsrug aanliggen.
Hondsrug (4)
Het veenkoloniale landschap en de Hondsrug
hebben een belangrijke hydrologische relatie.
Door een duidelijk hoogteverschil is vanuit de
omgeving de Hondsrug goed herkenbaar. Het
landschap van de Hondsrug wordt gekenmerkt
door kleinschaligheid en de afwisseling tussen
heide, bos, lanen, akkers en bebouwing. De
structuur op de Hondsrug is veelal radiaal. Dit is
goed te herkennen bij de dorpen Odoorn en Exloo.
Centraal punt in het dorp is de kerk, hieromheen
staan de huizen en boerderijen gegroepeerd.
Akkers bevinden zich als schillen om het dorp, en
de wegen vertrekken vanuit het centrale punt het
landschap in. De weg tussen Weerdinge, Exloo
en Buinen loopt evenwijdig aan de noordoost
helling van de Hondsrug. De weg is ingeplant met
grote populieren. Vooral tussen Valthe en Exloo
ontstaat hierdoor een prachtige overgang tussen
de beslotenheid van de Hondsrug en de enorme
openheid van het omringende landschap.
Kwelgebied Hunzelaagte (5)
Vanuit Exloo naar het veenkoloniale landschap,
wordt een overgang van ongeveer drie kilometer
breedte gepasseerd. Dit is de historische inlaagte
tussen de Hondsrug en het veenkussen van
het Bourtangerveen. Het regenwater dat op
de Hondsrug infiltreert, komt als kwel aan de
oppervlakte in de Hunzelaagte, en vormt een de
voeding van het riviertje de Hunze. In de huidige
situatie is de Hunze gekanaliseerd ten behoeve
van de landbouw, maar de laatste jaren worden er
weer plannen gemaakt om delen van de Hunze te
laten meanderen en de Hunzelaagte plaatselijk te
vernatten. Op een aantal plekken is deze ‘nieuwe’
natuur gerealiseerd en is er moeras met riet- en
zeggenvegetatie ontstaan.
De landbouw heeft in de Hunzelaagte nog altijd de
overhand. De rationaliteit van de verkaveling van
de veenkoloniën zul je hier niet vinden, de kavels
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Lintbebouwing langs het Stads-Compascuum Kanaal
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Kavels tegen de Hondsrug

zijn hier kleiner van maat en volgen meer het
grillige patroon van de Hunze.

van Groningen, mede door de aanwezigheid van
prachtige stukken bos en beplantingssingels.

Randveenontginningen (6)
Dorpen als Buinerveen, Drouwenerveen en
Gieterveen zijn nederzettingen van vóór
de systematische ontginningen in Drenthe.
Deze nederzettingen zijn gesticht op oude
dekzandruggen op de grens van het beekdal en
het hoogveenmoeras, zo zijn lintdorpen ontstaan
met grillige vormen. Afstanden tussen bebouwing
zijn in deze dorpen nooit hetzelfde, in deze dorpen
ervaar je de individuele kolonisatie van de woeste
gronden.
De boeren kwamen hier wonen om de randen
van het hoogveen in gebruik te kunnen nemen
voor de boekweitteelt. Door de tijd heen zijn de
verschillende dorpjes aan elkaar gegroeid en is een
zeer informeel lint langs de gehele lengte van de
Hunze ontstaan.
De randveenontginningen vormen een
asymmetrisch lint, aan de oostzijde de
geometrische vormen van de veenkoloniën en aan
de westzijde de meer organische kavelvormen van
de Hunzelaagte.

Bargerveen (8)
Ten zuiden van de plaats Zwartemeer ligt nog een
overblijfsel van het hoogveen, het Bargerveen.
Dit gebied maakt onderdeel uit van een groter
geheel van hoogveengebieden over de grens
met Duitsland. In het Bargerveen proberen
natuurontwikkelaars één van de laatste stukken
levend hoogveen van ons land te bewaren en tot
ontwikkeling te laten komen. Door middel van
kaden wordt regenwater vastgehouden, zodat
het veenmos zich kan ontwikkelen tot echte
hoogveenkussens. Het Bargerveen is voor de
omgeving een belangrijke recreatieve trekker waar
verschillende stadia van het hoogveenlandschap
zijn te herkennen.

Stromenland Westerwolde (7)
Naar het oosten komt ligt het gebied van de
Westerwoldsche Aa. Dit landschap heeft haar
ontstaansgeschiedenis liggen in het Pleistoceen.
Bebouwing en bos liggen geconcentreerd langs
de beekdalen van Westerwoldsche Aa, Mussel-Aa
en Ruiten Aa. Een belangrijke weg in dit gebied,
de N976, volgt grotendeels de loop van de Ruiten
Aa. Deze weg loopt langs verschillende essen,
doorsnijdt het beekdal en passeert dorpen als
Sellingen en Vlagtwedde. In het dorp Laude staat
nog een oude steenfabriek, als teken van de
kleiwinning langs de Ruiten Aa.
De Westerwoldsche Aa, Ruiten Aa en de MusselAa zijn grotendeels gekanaliseerd en de beekdalen
zijn op sommige plaatsen weinig herkenbaar.
Toch is dit een landschap met veel potentie en
daarmee een van de belangrijke recreatiegebieden
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Bebouwing op de Hondsrug
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Zicht over de Hunzelaagte
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De Randveenontginningen
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De Ruiten Aa
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[Figuur 4]

[Figuur 5]

[Figuur 4] Economische kracht
bron: Rabobank, uit: Volkskrant 30-06-2006
[Figuur 5] Kansen van jongeren op de arbeidsmarkt
bron: Atlas van Gemeenten
[Figuur 6] Bevolkingsniveau 2006 en bevolkingsontwikkeling tot 2046
bron: Trouw

[Figuur 6]

Hoofdstuk 4 Waarnemingen

Het veenkoloniale landschap is sinds de ontginning
agrarisch gebied, en kan in deze traditie nog enkele
decennia door. Maar wanneer je wilt zorgen dat
het gebied in de toekomst vitaal is, is het van
belang een nieuwe slag in de ontwikkeling van de
veenkoloniën te maken. Het gebied kent namelijk
zo zijn problemen. In dit hoofdstuk worden de
knelpunten en de kansen van het veenkoloniale
landschap uiteengezet.

4.1 Knelpunten
Het gebied van de veenkoloniën heeft met
een aantal problemen te kampen. Het zit in
een negatieve spiraal wat betreft: landbouw,
demografie, landschap en sociaal-economische
factoren.
Economie
Met de landbouwsector gaat het slecht. De
gewassen als aardappel, suikerbiet en tarwe
leveren te weinig op voor de boeren om te kunnen
bestaan. Daarbij komt dat de landbouw erg veel
problemen ondervindt van de klimaatsverandering,
die gepaard gaat met extreme droogte of
stortregens, waardoor delen van de oogst
mislukken. Veel boeren stoppen ermee of moeten
hun bedrijf noodgedwongen verkopen omdat ze
geen opvolger hebben, 70% van de bedrijfhoofden
ouder dan vijftig jaar heeft dit probleem.3
Behalve werk in de landbouw zijn er, in vergelijking
tot de rest van Nederland, weinig andere banen
in de veenkoloniën. Hierdoor zijn er beperkte
kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt. Het
gevolg is dat de jongeren veelal wegtrekken
naar de grote steden om opleidingen te volgen

en werk te zoeken. Eenmaal daar zullen de
jongeren niet snel weer terugkeren, waardoor een
eenzijdige bevolkingsopbouw in de veenkoloniën
ontstaat, want de mensen die achterblijven, zijn
veelal de ouderen en jongeren met een laag
opleidingsniveau. Dit is precies het beeld dat de
figuren 4, 5 en 6 geven. Uit deze kaarten blijkt dat
de economische kracht van de veenkoloniën erg
laag is ten opzichte van de rest van Nederland en
de kans van jongeren op de arbeidsmarkt is zeker
alarmerend te noemen.
Figuur 6 doet een prognose voor het aantal
inwoners per regio in 2046. Dit figuur laat zien dat
het aantal inwoners in delen van de veenkoloniën
mogelijk met meer dan 30% afgenomen zal zijn
in 2046. Ervan uitgaande dat de krimp gemiddeld
genomen voor heel Nederland de trend zal zijn,
zijn de provincies Groningen en Drenthe dusdanige
uitschieters, dat dit grote gevolgen heeft voor de
veenkoloniën en haar economische situatie.
Landschap
Het landschap van de veenkoloniën gaat achteruit,
de monumentale opbouw van het landschap wordt
bedreigd door planning van nieuwe infrastructuur,
woonwijken, industrie- en bedrijventerreinen. In
economisch opzicht zijn dit goede ontwikkelingen,
alleen is voor de locatie weinig rekening gehouden
met de structuur van het landschap. In de
omgeving van kernen en infrastructuur wordt
landbouwgrond veelal omgezet in bedrijventerrein,
hiermee gaat de kwaliteit van het landelijk gebied
achteruit.
Juist de prachtige monumentale opbouw van
het landschap blijkt kwetsbaar te zijn voor
schaalvergroting en eenvormigheid. Door
demping van watergangen en vaarten verdwijnt
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[Figuur 7] Topografische kaart 1900
bron: Topografische dienst kadaster

[Figuur 8] Topografische kaart 2000
bron: Topografische dienst kadaster
In deze kaartvergelijking is goed te zien hoe het landschap
de afgelopen honderd jaar is veranderd. De woonkernen zijn
hard gegroeid, en in het landelijk gebied duiken allerlei nieuwe
functies op, zoals een crossbaan, een zuiveringsinstallatie, etc.
Met het verlies van de ritmiek van de vaarten, vervaging
van richting en de occupatie van het landelijk gebied gaat de
monumentale opbouw van het landschap snel achteruit.
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Akkerbouwgebied
van de toekomst
Stedelijke druk

Recreatie
Recreatie

[Figuur 9] Ruimtekaart
ondergrond uit: Grote bosatlas
Van alle grote akkerbouwgebieden hebben de veenkoloniën
de meeste potentie voor ontwikkeling van de agrarische
sector. Andere akkerbouwgebieden kennen vaak een tweede
economische motor: de Flevopolders hebben de verstedelijking,
Zeeland en Noord-Brabant de recreatie. De Veenkoloniën kennen
geen druk vanuit een andere landgebruikfunctie en hier behoudt
de akkerbouw zijn ruimte om uittegroeien tot een economisch
gezonde sector.

de ritmiek en verbijzondering in het landschap,
daarnaast is de verdroging een belangrijke
oorzaak van achteruitgang van landschappelijke
verscheidenheid. Door de grondwaterwinning
op het Drents plateau wordt de toestroom van
kwelwater naar het gebied drastisch verstoord.
Het verschil tussen van oorsprong natte en droge
gronden met bijbehorende vegetatie en landgebruik
is nauwelijks nog te onderscheiden.

4.2 Kansen
Maar het veenkoloniale landschap kent ook veel
kansen, zowel dicht bij haar huidige traditie van
agrarisch gebruik, als in de hightech werkelijkheid
van de toekomst.
Akkerbouw heeft toekomst
Het veenkoloniale landschap is één van de grootste
akkerbouw gebieden van Nederland, en bovenal de
zuiverste. Hier is nog weinig stedelijke druk zodat
het landbouw areaal niet onder druk staat
(zie: figuur 9).
Daarnaast zijn de grondkosten in het gebied, ten
opzichte van de rest van Nederland, nog erg laag.
Hiermee heeft het gebied een belangrijke troef in
handen ten opzichte van de rest van Nederland.
Er kan geëxperimenteerd worden met nieuwe
gewassen en de ontwikkeling van het boerenbedrijf
hoeft hier niet op slot.
Met de afname van het aantal boeren en de
voorspelde bevolkingskrimp zijn er voor de
boeren in de veenkoloniën in de toekomst nog
mogelijkheden om het bedrijf uit te breiden. Op dit
moment zijn veel van de bedrijven kleiner dan 50
hectare.4 In de toekomst zal het mogelijk zijn de
bedrijven samen te voegen of te vergroten naar
200 tot 500 hectare, waardoor het bedrijf voor een
groter inkomen kan zorgen.
Daarnaast is de akkerbouw voor de toekomst dé
landgebruikfunctie, die bestaande waarden van het
monumentale landschap kan beschermen.

Duurzame energie
De ligging van de veenkoloniën is optimaal ten
opzichte van de snelweg A7 en de Eemshaven.
Voor de Eemshaven bestaat de ambitie de
vestigingsplaats te bieden aan een grote duurzame
energiecentrale. Dit biedt perspectief voor de
landbouwsector van de veenkoloniën. Deze
kunnen hierop inspelen door zich te concentreren
op het verbouwen van energiegewassen en
een kennisconcentratie gebied te vormen rond
duurzame energie. Hierin kan de Rijksuniversiteit
van Groningen een belangrijke rol spelen
(zie: figuur 10). Daarnaast is er in de veenkoloniën
nog de ruimte voor het plaatsen van windturbines
om schone energie op te kunnen wekken. In
de veenkoloniën en de omliggende regio is
ondernemerschap aanwezig in de vorm van Energy
Valley.5 Arbeidskracht is beschikbaar en de lonen
liggen hier nog relatief laag. Het opwekken van
duurzame energie zal in de toekomst steeds meer
aan de orde zijn, de veenkoloniën kunnen hierin
een belangrijke rol spelen op (inter)nationale
schaal.
Broedplaats voor nieuwe ideeën
De onderdruk op de ruimte, deze is al eerder
genoemd, zorgt er ook voor dat nieuwe ideeën
veel kans hebben om uitgevoerd te worden. Een
van de initiatieven van de afgelopen jaren is de
biogasinstallatie die drie boeren hebben laten
bouwen in de omgeving van Onstwedde.6 Met
de installatie kunnen, door gebruik van de maïs
en mest die de bedrijven produceren, duizend
huishoudens jaarlijks van elektriciteit worden
voorzien.

4.3 Conclusie
De
•
•
•

belangrijkste waarnemingen zijn:
gebied heeft een economische impuls nodig
gebied ‘verrommelt’
akkerbouw en winning van duurzame energie
zijn de grote kansen van de veenkoloniën
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Concentratie
van kennis
op het gebied
van duurzame

energie

[Figuur 10] Kerngebieden
ondergrond uit: Grote bosatlas
De Randstad staat bekend om haar doorvoerhaven Rotterdam,
luchthaven Schiphol en de grote transport en diensten
sector. De regio rond Groningen kan zich manifesteren als
concentratiegebied van duurzaamheid en energie.

Hoofdstuk 5 Ambitie

Het veenkoloniale landschap rond 1900 was een
echt werklandschap. Veel mensen verdienden hun
brood op het land en de industrieën zaten in de
lift. Anno 2007 heeft het gebied een economische
impuls nodig en ook landschappelijk is er
aandacht nodig.
In het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat de
akkerbouw in het gebied veel potentie heeft. Hier
gaat dan ook mijn ambitie voor het gebied vanuit.
De ambitie is:
Herontwikkelen van de veenkoloniën tot
Nederlands krachtigste akkerbouwgebied en zorgen
voor welvaart voor haar bewoners. Daarnaast
opwaarderen van het landschap: tegengaan van de
‘verrommeling’ van het landschap en herkenbaar
maken van de verscheidenheid.
Deze ambitie richt zich op het geheel van
economie, landschap en maatschappij. Om dit
gebied op deze sectoren weer kracht te geven is
een ‘nieuwe economische motor’ nodig. Het middel
om deze ambitie na te kunnen streven is mijns
inziens de productie van duurzame energie.
Ruimte is samen met energie in Nederland een
cruciaal goed. De luxe levensstandaard, die men in
Nederland gewend is, leidt tot een grote behoefte
aan energie, geleverd door fossiele brandstoffen.
Gevolgen hiervan zijn problemen met milieu
en het klimaat, daarnaast zullen de natuurlijke
voorraden van deze stoffen een keer opraken.
De overheid probeert hierin te sturen en streeft
ernaar om in de komende kabinetsperiode een
grote stap voorwaarts te doen, op het gebied
van de energietransitie, naar het gebruik van
meer duurzame energie.7 Het aandeel duurzame

energie ten opzichte van het totaal energiegebruik
wil men verhogen van de eerder vastgestelde
10% naar 20% in 2020. Die energie moet ergens
geproduceerd worden. De veenkoloniën hebben
een goede bodemgesteldheid, lage grondkosten en
een enorme ruimte. Deze eigenschappen maakt
het gebied mogelijk hét energielandschap van de
toekomst.
Veenkoloniën als energielandschap
Het kan een belangrijk omslagpunt in de
geschiedenis van de veenkoloniën worden,
vergelijkbaar met de schaalvergroting, mogelijk
gemaakt door mechanisatie, of de komst van de
kunstmest.
Het veenkoloniale landschap kan het grootste
biomassateeltgebied van Nederland worden.
Hiermee sluit het aan bij ambities binnen de regio.
De Eemshavencentrale wordt de belangrijkste
duurzame energiecentrale van Nederland,
Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelt zich als
kenniseenheid omtrent duurzame energie. En
Emmen biedt plaats aan de fabriek Sunoil, waar
biodiesel wordt geproduceerd. Er ontstaat zo een
netwerk van duurzame energiegerichte instellingen
en bedrijven.
Samen met de kwaliteiten die het veenkoloniale
landschap al bezit, zoals de schone lucht, de rust
en ruimte, vormt de teelt van energiegewassen
de basis voor een interessant woon- en
werklandschap.
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Perspectief over een zwetsloot, op de achtergrond
het silhouet van het lintdorp

Hoofdstuk 6 Perspectief / Opgave

Om deze ambitie voor de veenkoloniën na te
kunnen streven is een opgave geformuleerd, de
opgave van deze studie is:
Het ontwikkelen van een ruimtelijk concept dat een
hernieuwd toekomstperspectief biedt voor mens
en landschap in de veenkoloniën, met als centraal
uitgangspunt de duurzame energiewinning
Centraal uitgangspunt
Plannen worden in veel gevallen ontwikkeld vanuit
een centraal uitgangspunt. In de ruimtelijke
ordening van de afgelopen 20 jaar ligt de nadruk
vaak op wonen, bedrijvigheid, cultuurhistorie,
landbouw of natuur.
Dit ontwerpend onderzoek brengt een relatief
‘nieuw’ uitgangspunt onder de aandacht: de
duurzame energiewinning. Het is interessant te
kijken naar de ruimtelijke configuratie van wonen,
werken, recreatie, landbouw en natuur die kan
ontstaan wanneer een duurzame energiewinning
als uitgangspunt geldt.

Voor het landschap wordt aandacht gegeven aan
het behouden en ontwikkelen van structuur in het
gebied. Hiermee kunnen nieuwe ontwikkelingen
in de toekomst beter gestuurd worden, opdat de
verrommeling van het gebied tegengegaan kan
worden.
Tijdspad
Het gebruik van fossiele brandstoffen zit sterk
verweven in onze maatschappij. Een omschakeling
naar een meer duurzame energiehuishouding
heeft veel tijd nodig. De plantermijn voor een
wegtracé of een woonwijk bedraagt al snel tussen
de 15 en de 20 jaar. Strategische plannen of een
reconstructie van een regio heeft vanwege de
complexiteit meer tijd nodig.
Voor het eindbeeld dat wordt geschetst in deze
studie wordt uitgegaan van het jaar 2050. Om tot
het eindbeeld te kunnen komen, zal ook nagedacht
moeten worden over hoe de transitie naar de
productie en het gebruik van duurzame energie tot
stand gebracht kan worden.

Aandachtspunten
Voor het ontwerp zal extra aandacht uitgaan naar
de kwaliteiten en kenmerken van het landschap
en de maatschappij. Het draait in deze studie niet
alleen om het ontwikkelen van een zo efficiënt
mogelijke energiehuishouding, maar juist om het
bewerkstelligen van nieuwe ruimtelijke en sociale
impulsen voor het landschap.
Op sociaal vlak zal extra aandacht worden gegeven
aan de manier waarop de levens van de mensen
in de veenkoloniën zijn geordend, waar er wordt
gewoond, gewerkt, gerecreëerd en waar men
boodschappen doet.
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Vele vierkante meters gewas

Hoofdstuk 7 Duurzame energie

Energie in het veenkoloniale landschap
Er zijn veel verschillende manieren om duurzame
energie op te wekken. Elk landschapstype
heeft, wanneer je uitgaat van de kenmerken en
kwaliteiten van het landschap, zijn eigen kansen. In
de voorgaande hoofdstukken werd al aangegeven
dat in het veenkoloniale landschap de uitgelezen
mogelijkheid ligt voor het produceren van
biomassa.
Naast deze zogenaamde ‘energieteelt’ heeft het
gebied vanwege de openheid ook potentie voor
opwekken van windenergie. Het opwekken van
zonne-energie en aardwarmte-energie behoren
algemeen in Nederland tot de mogelijkheden. In
deze studie wordt geconcentreerd op biomassa en
windenergie.

7.1 Analyse biomassa
De energie die we opwekken uit kort-cyclische
stoffen van biologische oorsprong8 noemen we
bio-energie. Hier is sprake van hernieuwbare
energie, dat wil zeggen: er wordt gebruik gemaakt
van een onuitputtelijke bron. Voor bio-energie
geldt dat de energieopwekking past binnen de
natuurlijke CO2-kringloop. Planten en bomen
consumeren koolstofdioxide uit de lucht, slaan dit
op met als gevolg groei van biomassa. Volgens
de natuurlijke kringloop zal de koolstofdioxide vrij
komen na een verrottings- en verteringsproces. Bij
het opwekken van bio-energie wordt de biomassa
omgezet in elektriciteit en warmte, hierbij komt
de koolstofdioxide weer vrij, waarna het weer
opgenomen kan worden door beplanting.

Om bio-energie als ‘duurzaam’ te kunnen
beschouwen, moet er aan een aantal
randvoorwaarden worden voldaan:
• bij de opwekking van bio-energie mag in de
gehele energievoorzieningsketen geen sprake
zijn van schadelijke milieu-effecten;
• er mag geen sprake zijn van uitputting van
natuurlijke grondstoffen: de hoeveelheid
plantaardig materiaal dient op peil te blijven
door voldoende aanplant en onderhoud;
• de benutting van natuurlijke grondstoffen
dient zo optimaal mogelijk te zijn: natuurlijke
grondstoffen dienen zo hoogwaardig mogelijk te
worden ingezet en de omzetting van biomassa
in bruikbare energie dient met een zo hoog
mogelijk rendement te gebeuren.9
Biomassa bestaat in veel verschillende vormen,
ook de manieren waarop het kan worden omgezet
in bio-energie zijn divers. Dit maakt biomassa
een zeer specifieke energiebron, maar daarbij
een bron die in een groot aantal omstandigheden
(lees landschappen) kan worden toegepast.
Mogelijkheden voor verkrijgen van biomassa:
•

•

•

Energieteelt, bijvoorbeeld: snelgroeiende
houtige gewassen, koolzaad, suikerbieten,
grassen
Bijproducten uit landbouw en bosbouw,
bijvoorbeeld: bloembollenpelsel, mest,
dunningshout, hout uit fruitsector
Biomassa afvalstromen, bijvoorbeeld:
groente-, fruit- en tuinafval, bermgras, slib,
oud papier, snoeiafval
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Energieteelt in de vorm van een wilgenbos

Energieteelt
De teelt van bestaat zowel uit traditionele
akkerbouwgewassen als nieuwe akkerbouwgewassen (hennep, olifantsgras). Daarnaast kan
er ook gebruik worden gemaakt van snelgroeiende
houtachtige gewassen, als wilg en populier. De
gewassen zijn onder te verdelen in drie groepen:10
Eenjarige akkerbouwgewassen
Onder deze groep valt een aantal traditionele
en nieuwe akkerbouwgewassen als wintertarwe,
suikerbiet, hennep en winterkoolzaad. Deze
gewassen zijn gemakkelijk op te nemen in de
akkerbouwrotatie.
Meerjarige gewassen
Onder deze groep vallen minder bekende gewassen
als miscanthus, switchgras, rietgras maar ook
riet. De gewassen vragen om een geheel andere
bedrijfsbenadering, waarbij de gewassen worden
aangeplant voor 10 tot 15 jaar. Voordeel van deze
groep is dat ze nagenoeg geen bodembewerking
vragen en de oogst kan gebeuren met reguliere
akkerbouwmachines.
Korte omloopbossen
Onder deze groep vallen snelgroeiende
boomsoorten als wilg en populier. De bomen
worden voor een periode van ongeveer
vijfentwintig jaar aangeplant. Eens in de vier jaar
wordt er geoogst, waarvoor speciale machines
nodig zijn. Bij deze gewassen is nagenoeg geen
noodzaak van gewasbescherming en gebruik van
bestrijdingsmiddelen.11
Bijproducten en afvalstromen
Bij het telen van zowel gewassen voor energieteelt
of conventionele gewassen houdt men bijproducten
over die gebruikt kunnen worden om duurzame
energie op te wekken. Dit kan voor landbouwer
of industrie extra inkomsten opleveren. Hetzelfde
geldt voor afvalstromen die anders opgeslagen of
vernietigd dienen te worden en nu kunnen dienen
voor de energievoorziening.

Tabel 1: Eenjarige gewassen
Gewas

Hoogte

Bodem

Gebruik

Beta Vulgaris L.

Suikerbiet

0,4 m

Zavel, zware
klei

Brandstof
(ethanol)

Triticum aestivum L.

Wintertarwe

1,2 m

Zavel

Brandstof
(ethanol)

Brassica napus

Koolzaad

1,5–2,5 m

Verschillende
soorten

Brandstof
(biodiesel,
olie)

Helianthus annuus L.

Zonnebloem

0,6-2 m

Goede
ontwatering

Brandstof
(ethanol)

Cannabis sativa L.

Hennep

2m

Verschillende
soorten

Brandstof
(ethanol)

Solanaceae

Aardappel

0,4 m

Zavel, klei

Brandstof
(ethanol)

Tabel 2: Meerjarige gewassen
Gewas

Hoogte

Bodem

Gebruik

Miscanthus X
giganteus

Olifantsgras

1,5-1,8 m

Leem, klei

Brandstof
(ethanol)
warmte en
elektriciteit

Panicum Virgatum

Switchgrass

2m

Zand tot klei

Brandstof
(ethanol)
pulp

Phalaris
arundinacea L.

Rietgras

0,6-1,8 m

Verschillende
soorten

Elektriciteit,
pulp

Phragmites
communis

Riet

2-4 m

Klei mineraalrijk

Verbranden

Tabel 3: Korte omloopbossen
Gewas

Hoogte

Bodem

Gebruik

Populus spp.

Cultuurpopulier

13-20 m

Zavel, klei

Verbranden

Salix spp.

Wilg

12-15 m

Klei, veen

Verbranden
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Het energiebos markeert een splitsing van
watergangen

Mogelijkheden van biomassa in veenkoloniën
Energieteelt kan plaatsvinden binnen de huidige
agrarische bedrijfsvoering in de veenkoloniën. Het
kan dienen als hoofdgewas of als vierde gewas
in de akkerbouwrotatie. Een strategie zou dan
kunnen zijn: het grootschalig verbouwen van
energiegewassen ten behoeve van duurzame
energie. De vraag is hierbij: heeft dit extra
waarde voor zowel landschap, maatschappij en
economie van de veenkoloniën? Er is een scala aan
mogelijkheden voor de energieteelt, die elk een
andere waarde opleveren.
Ontwikkelen van een landschappelijk raamwerk
Structuren in het veenkoloniale landschap zijn
nog aanwezig, maar door stedelijke uitbreidingen
en schaalvergroting in de landbouw dreigt er
een eenzijdige beeld van bebouwingsvlakken
en een monotoon agrarisch gebied te ontstaan.
Het landschap mist verbijzondering van lijnen en
plekken.
Met de aanplant van energiegewassen kunnen
nieuwe structuren aan het landschap worden
toegevoegd, of lijnen of plekken worden
geaccentueerd. Beplantingen in het landschap
zijn op deze manier niet alleen mooi om te
zien, goed om op te oriënteren, prettig om te
verblijven en langs te verplaatsen, maar hebben
ook een economisch nut. De agrariër is direct
landschapsbouwer.
Ontwikkelen van de Ecologische Hoofdstructuur
In het studiegebied maken de Hunzelaagte,
Westerwolde, delen van de Hondsrug en de
hoogveenreservaten deel uit van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). Visie achter de EHS is het
verbinden van natuurlijk waardevolle gebieden
om dieren en planten de mogelijkheid te
kunnen geven vrij te migreren. Wellicht kunnen
extensieve vormen van energieteelt een rol
spelen bij het creëren van de verbindingszones.
Hier moet gedacht worden aan teelten die geen
bestrijdingsmiddelen nodig hebben en niet gevoelig
zijn voor vraat, zoals wilg, populier en riet.

Energieteelt en waterberging
De traditionele akkerbouwgewassen vragen om
een goede ontwatering van de grond. Dit is een
belangrijke reden waardoor het veenkoloniale
landschap verdroogd. Er is waterberging nodig
om niet meer afhankelijk te zijn van de inlaat van
gebiedsvreemd water. Het water kan vastgehouden
worden in natuurlijke laagten als beekdalen, maar
ook in speciaal gegraven bekkens en op laag
gelegen landbouwgronden. De laatste twee opties
eisen ruimte op van het kostbare landbouwareaal.
Om dit te beperken kan er gedacht worden aan
energiegewassen die voor langere tijd hoge
waterstanden kunnen verdragen, zoals riet en wilg.
Energieteelt en grond- of oppervlaktewaterwinning
Wanneer kwelstromen vanuit de Hondsrug
kunnen worden hersteld en de veenkoloniën
niet meer afhankelijk zijn van wateraanvoer uit
het IJsselmeer zal de waterkwaliteit zich weer
snel herstellen, mits het grondgebruik weinig
milieubelastend is. Energiegewassen als wilg en riet
hebben geen bestrijdingsmiddelen en meststoffen
nodig en kunnen zelfs een zuiverende werking
hebben op oppervlaktewater. Dit kan leiden tot de
winning van drinkwater in bepaalde gebieden.
Landgoederen en nieuwe woonvormen
De Hondsrug, met de overgang naar de
Hunzelaagte, heeft de potentie om te ontwikkelen
tot een leefomgeving van kwaliteit. Ditzelfde geldt
voor delen van Westerwolde. Om het hoge vertrek
uit de provincies Groningen en Drenthe tegen te
kunnen gaan, zullen er aantrekkelijke woonvormen
moeten worden ontwikkeld. Hier kan gedacht
worden aan woonvormen waarbij energieteelt een
rol speelt en eventueel via een collectief duurzame
energie wordt opgewekt voor eigen behoefte.
Energieteelt en recreatie
Energieteelt is nog nieuw, wekt nieuwe
landschapsbeelden op en is relatief schoon. Dit
te samen met de ruimte, schoonheid van het
landschap en de zuivere lucht in de veenkoloniën
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Een mogelijk beeld, waarbij het energiegewas
fungeert als recreatieve structuur

maakt dit gebied aantrekkelijk voor recreatie en
toerisme.
Biomassa afval uit stedelijke gebieden
Het gebruik van afvalstromen voor het opwekken
van bio-energie kan interessante ontwikkelingen
opleveren voor het stedelijk gebied. Bermen,
groenzones, parken en tuinen leveren biomassa
voor de centrales. Opbrengsten van deze
afvalstromen kunnen gebruikt worden om de
kwaliteit van het stedelijk gebied te versterken.

7.2 Analyse windenergie
Wind ontstaat doordat de zon de aarde
ongelijkmatig verwarmt. Op plekken waar de aarde
opwarmt stijgt lucht op. Er ontstaan verschillen in
luchtdruk, om deze drukverschillen te vereffenen
ontwikkelen zich luchtstromingen. Wind is dan
ook bijna altijd aanwezig en hierdoor al heel lang
een belangrijke bron van energie. Wind werd
gebruikt voor de zeilschepen en in Nederland sinds
de twaalfde eeuw voor windmolens. De molens
dienden voor het malen van graan en later kwamen
er andere mechanische bewerkingen bij als: malen
van water, zagen van hout, hijsen, schudden en
mengen. De windmolen verspreidde zich snel
door Nederland. Het vlakke land was er uitermate
geschikt voor, hierdoor groeide het aantal
windmolens hard.
De windmolens van tegenwoordig - beter gezegd:
windturbines - worden voornamelijk gebruikt om
energie op te wekken. De turbines zijn rond de
honderd meter in hoogte. Een 750 kilowatt turbine
kan jaarlijks ongeveer 500 huishoudens van stroom
voorzien, en er zijn al turbines ontwikkeld met een
generatorvermogen van 6 megawatt.12
Bij het opwekken van elektriciteit met behulp
van windturbines komt er geen schadelijke
stof vrij, het is een schone manier van energie
opwekken. Wel heeft deze manier van energie
opwekken andere nadelige gevolgen, zoals het
geluid dat een draaiende windturbine produceert.

Er wordt geprobeerd om dit zoveel mogelijk te
beperken door goede isolatie, maar toch zal
er een bepaalde afstand tussen de turbine en
woningen gehouden moeten worden. Ditzelfde
geldt voor de slagschaduw die ontstaat door de
draaiende wieken, die overlast kan bezorgen
voor omwonenden. Ook moet bij plaatsing van
windturbines worden gekeken of er geen grote
verstoring van het leefgebied van vogels optreedt.
Plaatsing van windturbines
Voor het plaatsen van windturbines zijn een aantal
punten van belang:
Weinig obstakels
In het veenkoloniale landschap lijkt de wind altijd
aanwezig. Luchtstromen nabij de grond worden
niet geblokkeerd doordat er weinig hoge beplanting
staat. De bebouwing in het gebied is van het type
laagbouw en heeft ook weinig invloed op de wind.
Het lijkt dus mogelijk om energie op te wekken
in het veenkoloniale landschap door middel van
windturbines.
Aanwezigheid afzetmarkt
Daarnaast is het van belang dat er een afzetmarkt
is voor de energie die opgewekt wordt. De
elektrische energie kan slecht worden opgeslagen
en moet dus direct ten nutte komen van het
elektriciteitsnetwerk of een individuele gebruiker.
De belangrijke afzetmarkten van het veenkoloniale
landschap zijn bijvoorbeeld: Emmen, Stadskanaal,
Ter Apel, en Veendam.
Esthetisch verantwoord
Technische en economische aspecten zijn van
belang voor het plaatsen van een windturbine zijn
van belang, net als de esthetische principes. De
landschapsarchitect moet aan kunnen geven of het
esthetisch verantwoord is om in het betreffende
landschap windturbines te plaatsen en hoe deze
ingepast kunnen worden. Dit vraagstuk heeft alles
te maken met maat, structuur, ordening, aard,
kleur en textuur van het landschap.
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Windturbine op het erf van een boerenbedrijf

De monumentaliteit van het veenkoloniale
landschap kan mijns inziens grote ingrepen als het
plaatsen van hoge objecten hebben. Het landschap
heeft nu nog te kampen met grote eenvormigheid
en een gebrek aan de mogelijkheid tot oriëntatie.
Met de plaatsing van winturbines langs belangrijke
structuurlijnen of op interessante plekken, kunnen
nieuwe kwaliteiten aan het landschap worden
toegevoegd. Echt interessant wordt het wanneer er
naar slimme functiecombinaties worden gezocht.
Mogelijkheden van windenergie
Stedelijke uitbreidingen en windenergie
Woonvormen met een duurzame identiteit kunnen
de toekomst zijn. Hier kan gedacht worden aan
woonvormen voorzien van zonnecollectoren,
warmtepompen, maar ook op windenergie gerichte
woonvormen.
De agrarische sector en windenergie
Wellicht is het voor de agrarische sector mogelijk
om meer duurzaam te produceren door het
gebruik van duurzame energie. Zowel op veeteelt,
akkerbouw en glastuinbouw bedrijven is meestal
ruimte over voor het plaatsen van een windturbine.
Watersysteem aangedreven door windturbines
Het gebied van de veenkoloniën heeft een complex
watersysteem. Door het gehele gebied wordt, ter
wille van de landbouw, zowel de wateraanvoer,
-afvoer en het waterpeil gereguleerd. Wanneer in
het gebied natuur, waterberging en waterwinning
een grotere invloed krijgen, zal het watersysteem
hierop aangepast moeten worden. Belangrijke
schakels in het watersysteem zijn de pompen,
sluizen en stuwen. Deze kunnen in de toekomst
worden aangedreven met behulp van duurzame
energie, opgewekt door de windturbines.
Grote structuren
Op een aantal plaatsen in Nederland staan
een groot aantal windturbines bij elkaar in
een structuur. Dit levert, zoals bijvoorbeeld bij

Lelystad, een prachtig beeld op. Wellicht is er in het
grootschalige landschap van de veenkoloniën ook
plaats voor grote structuren van windturbines.
Ontwikkelingen
In de komende jaren zal de ontwikkeling van
duurzame energie in volle vaart doorgaan. Er
zullen nieuwe toepassingen en systemen worden
bedacht, die het gebruik van duurzame bronnen
als biomassa en wind economisch meer rendabel
maken. Een goed voorbeeld hiervan is beschreven
in een reportage van de Volkskrant onder de titel:
“Huizenhoog afval van zorgenkind tot melkkoe”.13
Door de ontdekking dat uit afgedekte afvalbergen
biogas gewonnen kan worden, wordt het meer
lucratief om de afvalberg te ontwikkelen. Dit
geldt bijvoorbeeld voor Landgoed Gulbergen, een
voormalig stortplaats bij Eindhoven. Met het biogas
dat deze afvalbelt oplevert kunnen ongeveer 4.000
huishoudens per jaar van gas worden voorzien.
Dit biedt perspectieven voor de ruim dertig
stortplaatsen die in Nederland aanwezig zijn.
Energietransitie
Hoe we gaan overstappen van een
energiehuishouding voornamelijk gebaseerd
op aardgas en aardolie, naar een duurzame
energiehuishouding waarbij gebruik wordt gemaakt
van hernieuwbare bronnen is een belangrijke
vraag. Tijdens de conferentie Bridging to the
future14 werd er veel aandacht geschonken aan dit
aspect, maar door de complexiteit ervan is er geen
eenduidig antwoord op de vraag te geven.
In het kader van dit onderzoek is een aantal
verschillende scenario’s te onderscheiden:
Initiatie door energiesector
Wanneer de prijzen van een vat aardolie blijft
stijgen zal men op zoek gaan naar nieuwe
brandstoffen en energiebronnen. Een nieuw project
zoals de transformatie van de veenkoloniën naar
een biomassa productielandschap kan interessant
zijn voor de energiesector. Wanneer kosten en
baten van het project en de uiteindelijke productie
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Windmolenpark aan de grens met Duitsland

voordelig uitvallen ten opzichte van de traditionele
energieproductie durft men wellicht te investeren
in de totstandkoming van het project. Dit scenario
legt de verantwoordelijkheid voor een groot deel
bij de energiebedrijven. Deze zijn ook in staat om
te gaan met de risico’s. De rol van de overheid is
het sturen van de ruimtelijke opgaven en ingrepen
zodat kwaliteit voor mens en omgeving blijft
gewaarborgd.
Initiatie door de agrarische sector
De waardevermindering van traditionele akkerbouw
gewassen zet boeren aan op zoek te gaan naar
nieuwe teelten die meer opleveren. Teelt van
biomassa kan een mogelijkheid zijn. Wanneer deze
overstap naar energieteelt wordt benaderd vanuit
een samenwerkingsverband tussen boeren, kunnen
de risico’s en investeringen worden gedeeld.
Om deze overstap aantrekkelijk te maken zou
er vanuit de nationale overheid en de Europese
Unie subsidies kunnen worden toegekend op
het telen van energie gewassen.15 Omdat de
transitie van voedselproductie naar landschap
voor energieproductie niet in één stap kan,
dienen de boeren een adaptieve bedrijfsvoering
te ontwikkelen. Dit wil zeggen dat het mogelijk
moet zijn om te schakelen tussen verschillende
gewassen, wanneer dit economisch gewenst is.
Publiek Private Samenwerking
Publiek Private Samenwerkingsverbanden (PPS)
als Energy Valley kunnen een belangrijke rol
spelen bij de energietransitie. Het opzetten van
verwerkingsfabrieken en kennisinstellingen is
mogelijk doormiddel van een PPS. Voorbeeld
hiervan is een Groningse varkensvetsmelterij Ten
Kate die met steun van Energy Valley een op reuzel
gebaseerde elektriciteitscentrale op gaat zetten.
De centrale wordt gebouwd in Ter Apelkanaal en
kan 30.000 Nederlandse huishoudens van stroom
voorzien.16

Begin met pilotprojecten (invloed overheid)
De nieuwste opvattingen en de jongste
technologieën kunnen worden gebundeld in een
pilotproject. Deze projecten kunnen overheden
enthousiasmeren om in nieuwe bouwplannen de
gebruikte technologieën te integreren. Ook zorgen
de pilotprojecten voor extra draagvlak onder
burgers. Wanneer de pilotprojecten navolging
krijgen zullen de mogelijkheden alleen maar
toenemen.
Marktwerking en invloed van de consument
Op het moment dat de kosten van energie blijven
stijgen zal ook de consument op zoek gaan naar
andere mogelijkheden om het huis te verwarmen
en de auto te laten rijden. De marktwerking die
hiervan uitgaat zal energiebedrijven er wellicht
toe doen bewegen goedkopere manieren te
zoeken voor energieproductie. Dit proces heeft
waarschijnlijk veel tijd nodig.
Elk uitgangspunt heeft zo zijn sterke en
zwakke punten. Duidelijk is wel dat er een
goede samenwerking zal moeten zijn tussen
energieproducenten, de agrarische sector,
overheden en energieconsumenten. Publiek
private samenwerkingsverbanden, initiatie door de
agrarische sector en initiatief van de overheid zijn
zeer belangrijk om de energietransitie mogelijk te
maken.
Aandachtspunten voor energietransitie
Lange termijn visie
Een energietransitie kost veel tijd. Voor energiebedrijven zijn de risico’s bij investeren voor een
lange periode moeilijk te overzien. Hierdoor zullen
ze enigszins terughoudend optreden wanneer
we het hebben over de overstap naar duurzame
energie. De risico’s komen voor een deel voort uit
de veranderingen van het politiek klimaat. Hierover
kwam tijdens de conferentie Bridging to the future
een opmerking van de Gasunie. Gesteld werd dat
verlenging van regeringsperioden de mogelijkheden
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voor energietransitie kunnen vergroten.
In het huidige politiekbestel moeten de politici
binnen een korte termijn proberen te scoren.
Hierdoor krijgen de langere termijnvisies minder
aandacht. Het langere termijn denken zou meer
gestimuleerd moeten worden.
Breed draagvlak creëren
Omdat de energietransitie een sterke uitwerking
heeft op de gehele samenleving zal er goed moeten
worden geluisterd naar de bevolking. Plannen die
naast financieel haalbaar ook kwaliteiten opleveren
voor de lucht, woonomgeving en natuur kunnen
rekenen op meer steun vanuit de samenleving.
Dynamisch maar duurzaam energiesysteem
Technologie ontwikkelt zich steeds sneller. Om
de energietransitie succesvol te laten verlopen
moeten de systemen aan te passen zijn aan de
nieuwe ontwikkelingen. De transitie kent meerdere
stappen, waarbij ook het huidige energievoo
rzieningsysteem nodig blijft als basis voor de
ontwikkelingen. Daarnaast moet het duurzame
energievoorzieningsysteem, als het eenmaal
zelfstandig werkend is (niet afhankelijk van fossiele
brandstoffen), bestendig zijn tegen de toekomst.
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[Figuur 11] Conceptschets
De gedachtelijn achter deze schets is gebaseerd op het
ontwikkelen van een eigenstandige structuur, een ruimtelijk en
economisch zelfstandig veenkoloniaal landschap
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Hoofdstuk 8 Concept / Visie

Het veenkoloniale landschap van 2050 is een
landschap van extremen. Een sterk geometrisch
productielandschap naast de grillige vorm van
de woeste gronden. Alles in dit landschap heeft
een maat gerelateerd aan de opzet van de
veenkoloniën. Dat wil zeggen een ruime opzet van
het productielandschap, grote overgangszones,
van extensieve vormen van akkerbouw en
natuurgebieden van formaat.
Alle elementen uit het landschap spelen een rol
in het dagelijks leven van de (nieuwe) bewoners.
Wonen doet men in landschappen waaraan door
de mens ogenschijnlijk weinig is vormgegeven,
maar ook in de gemeentelijke sfeer van de
rationele lintdorpen. Op weg naar school of het
werk passeert men de extensieve en intensieve
productielandschappen van zowel voedsel en
biomassa. Voor de dagelijkse recreatie hoeft men
nooit ver weg, er zijn in dit landschap talloze
informele paden, en struinen behoort ook tot de
mogelijkheden.
Uitleg conceptschets
De figuur geeft een eerste gedachtelijn weer over
hoe de veenkoloniën van de toekomst zouden
kunnen functioneren (zie: figuur 11). Er zijn
een aantal verschillende agrarische gebieden
aan te wijzen. Zo zijn er de drie grootschalige
akkerbouwgebieden, waar biomassateelt het
hoofdgebruik vormt. Hier vind op grote bedrijven
moderne teelt plaats van energiegewassen, als
koolzaad, hennep, miscanthus, tarwe, zonnebloem
en aardappel. Er ontstaat een lappendeken van
verschillende teelten. De boeren in het gebied
werken samen om een krachtige bedrijfsvoering op
te zetten en kosten te kunnen delen, bijvoorbeeld
voor de hightech landbouwmachines. Deze

grootschalige gebieden worden vrijgespeeld
van anderen functies. Het wonen gebeurt
hoofdzakelijk binnen de linten. Andere functies
worden uitgeplaatst naar naastliggende gebieden.
De drie biomassateeltgebieden worden van
elkaar gescheiden door een centraal woonlint
en een natuurlijke structuur. Het wonen in het
centrale woonlint is geconcentreerd langs het
Stadskanaal of in achterliggende buurtschappen.
Door de concentratie van het wonen in deze
centrale structuur kan er extra geïnvesteerd
worden in nieuwe infrastructuur, voorzieningen,
winkelcentra en dergelijke. Ook is dit de
nieuwe vestigingsplaats voor bedrijvigheid. De
investeringen in bereikbaarheid en voorzieningen
zullen aantrekkingskracht uitoefenen op bedrijven,
zodat extra arbeidsplaatsen in het gebied kunnen
worden gecreëerd.
Functies gekoppeld aan agrarisch gebruik of
landelijkheid, anders dan akkerbouw, horen bij het
landschap van de veenkoloniën van de laatste 50
jaar. Deze functies, als veeteelt, recreatie bij de
boer en crossterreinen verdienen een plaats binnen
het landschap, maar dienen vooral goed ingepast te
worden. Zoals aangegeven is er in de grootschalige
gebieden geen plaats meer voor deze functies en
worden ze ingepast binnen de gemengde gebieden.
De maat van het landschap kent hier veel
afwisseling en het karakter van de gebieden wordt
bepaald door de meest specifieke eigenschappen
van de plek.
De randveenontginningen spelen een bijzondere rol
in het geheel. Dit is het gebied waar nieuwe ideeën
geboren worden en ook de plaats waar eerlijke
producten worden verhandeld. Producten uit het
land kunnen hier langs de weg worden gekocht.
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Impressie van het grootschalig biomassalandschap

Daarnaast speelt de nieuwe landgoederenzone
hierin ook een belangrijke rol. Bewoners van de
kleine lintdorpen kopen nog graag hun eerste
levensbehoeften direct van de boer.
De landgoederenzone bestaat uit een langgerekt
hoogwaardig bos van maximaal twee kilometer
breedte. Deze zone ligt langs het stedelijk weefsel
en gaat een relatie aan met het woongebied. De
landgoederenzone is gericht op nieuwe woon- en
werkvormen en biedt ruimte aan de inwoners van
de veenkoloniën om zich te kunnen ontspannen.

Al met al moet het landschap van de veenkoloniën
weer aantrekkelijk worden, een landschap waarbij
de afwisseling tussen natuur / cultuur,
beslotenheid / openheid en landelijkheid / stedelijkheid zorgt voor een impuls in wonen, werken en
recreëren.

Verder is in de figuur te zien dat het contrast
tussen natuurlijk en cultuurlijk weer een belangrijke
rol zou moeten spelen in de veenkoloniën. Door
het krimpscenario, dat onvermijdelijk is, komt
ruimte vrij in de veenkoloniën. Met het oog op de
verbetering van de waterkwaliteit is het gewenst
de landbouwbedrijven uit de Hunzelaagte te
plaatsen. Het gebied van de Hunzelaagte wordt,
met overstappen van grondwaterwinning op
de Hondsrug naar oppervlaktewaterwinning in
de Hunzelaagte, ontwikkeld als kwelgebied van
formaat. Hier krijgt natuurontwikkeling de vrije
hand en is eventueel plaats voor extensieve
vormen van landbouw.
In het Stromenland Westerwolde krijgen de beken
weer de ruimte om te kunnen meanderen. De
beekdalen worden vernat zodat een buffer ontstaat
voor in drogere perioden. Ook Het Bargerveen
speelt in de schets een rol in de waterproblematiek,
dit gebied zal dienst doen voor de piekberging van
regenwater om de overlast bij stortbuien voor de
landbouwers zoveel mogelijk te beperken. Een
belangrijke bron van inkomsten voor Westerwolde
en het Bargerveen is de recreatie, en op deze
sector zal dan ook extra worden ingezet, in de
vorm van het ontwikkelen van een aantrekkelijk
landschap, voorzieningen en verblijfsplaatsen.
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[Figuur 12] Structuurschets
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Hoofdstuk 9 Structuurschets

Ordening
De structuurschets is gericht op het creëren van
een functioneel en aantrekkelijk landbouwgebied
voor hoofdzakelijk energieteelt. Daarnaast zal
in het gebied ruimte moeten zijn voor wonen,
werken, natuur en recreatie. Om deze verschillende
vormen van landgebruik te kunnen ordenen is
er een raamwerk van landschappelijke dragers
gedefinieerd. De belangrijkste drager in het gebied
is het centrale lint, deze vormt samen met de
beekdalen, de kanalen, de linten en lanen het
landschappelijk raamwerk. (zie: figuur 12)
Het centrale lint vormt in de structuurschets de spil
in het bestaan van de veenkoloniën. Hier woont
men traditioneel langs het Stadskanaal of in een
ruim opgezette duurzame wijk. Het leven in het
centrale lint is prettig doordat voorzieningen en
werkgelegenheid in de woonomgeving aanwezig
is. En om te recreëren en te sporten in het
groen kan men dicht bij huis blijven. Vervoer
binnen het centrale lint en naar Groningen vindt
plaats doormiddel van een light-rail, die rijdt
over grotendeels bestaand spoor. De haltes
zijn zodanig gepositioneerd dat een groot deel
van de voorzieningen, bedrijventerreinen,
landgoederenzone, winkelcentra en woongebieden
binnen loopafstand liggen (straal 500 meter).
De beekdalen krijgen weer de ruimte. Dit worden
de verbijzonderingen van het landschap. De
Hunzelaagte, het Rundedal en de beekdalen
van het Westerwolde worden omgevormd tot
grote ‘nieuwe’ natuurgebieden, waar langs de
randen op gepaste schaal ruimte is voor teelt van
meerjarige energiegewassen. Door vernatting van
de beekdalen ontstaat er ruimte voor waterberging,
hierdoor krijgen natuurlijke vegetaties en dieren die

horen bij het beekdal weer kans om te overleven.
Voor de beekdalen geldt dat men hier vrij kan
recreëren, de enige barrières zijn hier natuurlijk
van aard.
Het netwerk van kanalen, linten en lanen
zorgt voor de verfijning van de ordening. Deze
bepalen de vorm en oriëntatie van de percelen.
Infrastructuur en woningen worden zoveel mogelijk
geconcentreerd langs de kanalen, zodat er groot
aaneengesloten landbouwareaal overblijft.
Een aantal van de kanaaltracés worden ingeplant
met een robuuste bomensoort. Dit om de
structuurdragers kracht bij te zetten, maar ook
voor een prettig klimaat. Bij het varen over
en fietsen langs de kanalen wordt men deels
beschermd voor de wind, zon en regen.
Landbouw
Het landschappelijk raamwerk geleedt de
veenkoloniën in een aantal eenheden, daarbij
worden er drie onderscheiden als gebied voor
grootschalige biomassateelt: de Groningse
koloniën, de Drentse monden en de gronden
van Emmen. Elk van deze landbouwgebieden
heeft zijn eigen karakteristieke structuur
gebaseerd op de ontwikkelingsgeschiedenis. In
de grootschalige biomassateeltgebieden wordt
ingezet op functionaliteit, economische kracht en
duurzaamheid.
Er worden verschillende teelten in deze
gebieden toegepast. Het overgrote areaal van
de veenkoloniën zal gebruikt worden voor de
teelt van eenjarige akkerbouwgewassen. De
huidige bedrijfsvoering verandert weinig. Aan de
akkerbouwrotatie worden in meer of mindere mate
eenjarige energiegewassen toegevoegd.
De teelt van meerjarige gewassen krijgt een
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[Figuur 13]

[Figuur 13] Structuurschets

[Figuur 14] Plaatsing van windturbines

[Figuur 14]

[Figuur 15]
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[Figuur 15] Zonering van energieteelt

plaats in de gebieden en grenzend aan de
gebieden waar natuurontwikkeling gepland is.
Riet en miscanthus zijn gewassen die een zeer
extensief beheer vragen, ook zijn er bij de teelt
weinig bestrijdingsmiddelen en mest nodig.
Deze gewassen met een extensief beheer zijn
daarom erg geschikt om te combineren met
natuurontwikkeling.
Voor inpassing en begeleiding van de beekdalen,
woonlinten, wegen en kanalen is de aanplant van
nieuw bos nodig. Daarnaast is de aanplant van bos
noodzakelijk voor de landbouw. In de herfstperiode
kan het in de veenkoloniën hard waaien, waardoor
de humeuze bovenlaag van de zandbodem
verwaait. Om dit proces tegen te gaan zullen er
windsingels en bos aangeplant moeten worden.
De aanplant van bos van hoge kwaliteit kan vooral
in Westerwolde cultuurhistorisch en recreatief iets
toevoegen. De veenkoloniën komen in aanmerking
voor de aanplant van korte omloopbossen ten
gunste van de energieteelt.
In de gebieden die zijn gereserveerd voor meer
gemengde bedrijfsvoeringen vindt een grote
afwisseling plaats in de teelt van voedsel en
energiegewassen. Energiegewassen worden hier
op kleinere schaal verbouwd, vaak als bijproduct.
Denk aan de teelt van maïs, dat deels dient als
voer voor het vee en waarbij het restproduct
gebruikt kan worden voor het opwekken van
energie.
Daarnaast wordt hier een groot deel van het korte
omloopbos verbouwd. (zie: figuur 15)
Verwerking van biomassa
Gelijk aan de indeling van het landbouwgebied zijn
er drie belangrijke fabrieken voor verwerking van
de biomassa. Elk van de fabrieken ligt centraal in
zijn regio en nabij belangrijke infrastructuur. Hier
wordt de geproduceerde biomassa versnipperd of
geperst, eventueel gedroogd en tijdelijk opgeslagen
voor transport. Vanuit deze plaats wordt de
biomassa getransporteerd naar een overslagpunt,
van waaruit het per vrachtschip of vrachtwagen
wordt getransporteerd naar de energiecentrale.

Een groot deel van de biomassa is bestemd voor de
centrale aan de Eemshaven en daarnaast zal een
deel bestemd zijn voor kleinere centrales/fabrieken
in de omgeving, als de biodieselfabriek Sunoil te
Emmen.
In de Eemshavencentrale zal de biomassa worden
verbrand om met de warmte die vrij komt
elektriciteit op te wekken. Daarnaast in het van
belang dat er aan de Eemshaven een grote fabriek
wordt gebouw waar biomassa omgezet kan worden
in brandstof in de vorm van bio-ethanol.
Wonen
Identiteit van het gebied komt voor een deel
voort uit de verschillende woonvormen, die zijn
gedefinieerd.
•

•

•

•

Strakke linten en vrije kernen
Het gebied van de Drentse monden is sterk
geometrisch van opzet. De bestaande linten
worden aangezet met nieuwe bebouwing, die
goed past binnen de gelijkvormigheid van
het lint. De nieuwe bebouwing wordt alleen
geplaatst in de lengterichting van het lint.
Wild wonen en nieuwe landgoederen
De randveenontginningen hebben een grillig
karakter. Hier kunnen nieuwe woningen
geplaatst worden binnen de bestaande lintjes.
Met het ruige Hunzelaagte als achtertuin is
dit het woongebied voor de vrijbuiters en
natuurliefhebbers.
Daarnaast is er ruimte voor het ontwikkelen
van nieuwe landgoederen. Deze hebben een
landbouwkundige en recreatieve functie.
Historische linten
Het gebied tussen de Ruiten Aa en de Mussel-Aa
gaat op de schop. Hier wordt een groot areaal
oppervlaktewater gerealiseerd. In dit gebied ligt
nog een aantal liefelijke bebouwingslintjes, deze
worden behouden.
Groen wonen
Langs de Hunzelaagte is plaats voor extra
woningen, hier staan de woningen aan
beplantingssingels, die de overgang met de
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Veld met zonnebloemen

Dit is één van de eenjarige gewassen, die geteelt wordt in het
biomassalandschap.

•

•

Hondsrug markeren, of in boscomplexen in de
Hunzelaagte.
Duurzaam wonen
Langs het centrale lint zullen nieuwe wijken
worden aangelegd volgens de laatste
opvattingen omtrent duurzaam bouwen,
buurtgroen en energie.
Recreatief wonen
Op een aantal plaatsen in de veenkoloniën
is plaats voor recreatieve woningen, zoals in
Westerwolde en de landschappen met gemengd
gebruik. Deze woningen worden zo geplaatst
dat ze als het ware opgaan in hun omgeving.

De windturbines, die geplaatst zijn in de
landgoederenzone, maken onderdeel uit van deze
rasters. Hier staan de windturbines temidden van
het bos, wat voor een opmaat zorgt.
Langs de Duitse grens zullen de turbines vooral
worden geplaatst in een lijnstructuur.

Werken
In de landbouw zullen er wellicht een aantal nieuwe
arbeidsplaatsen bij komen. Naast de landbouw
zullen ook andere sectoren zich vestigen in de
veenkoloniën. Het centrale lint biedt, met het
goede openbaarvervoersnetwerk en de strategische
ligging ten opzichte van Groningen, Emmen en
Assen, interessante locaties voor bedrijvigheid.
Voor de sectoren moet gedacht worden aan de
diensten-, informatie-, kennis- en energiesector.
Vooral de nieuwe landgoederenzone biedt
interessante plaatsen voor bedrijven, hier heerst
een ontspannen sfeer in een hoogwaardig milieu.
Deze landgoederenzone is zodanig gepositioneerd,
dat men hier maximaal kan profiteren van het
openbaarvervoersnetwerk.
Windenergie
Op een aantal locaties in de veenkoloniën zullen
windturbines verrijzen. De grote windturbines
van 2,5 tot 5 megawatt vermogen zullen
worden geplaatst binnen de grootschalige
biomassateeltgebieden, in de landgoederenzone en
langs de grens met Duitsland.
In het centrale productielandschap zullen
de windturbines worden geplaatst in een
rasterstructuur, waarbij voldoende afstand tot de
woongebieden worden gehouden. De windturbines
zelf komen op een afstand van 500 tot 1.000 meter
van elkaar te staan.
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[Figuur 16] Energiekaart Noord-Nederland
De kaart geeft een beeld van het duurzame energienetwerk,
Groningen neemt hierin een centrale plaats in.
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Veenkoloniën in een groter verband
De Energiekaart Noord-Nederland geeft een
beeld van het duurzame energienetwerk op
het bovenregionaal niveau (zie: figuur 16). Uit
de bodemgebruikkaart17 zijn de gebieden met
de functie akkerbouw/overwegend akkerbouw
gefilterd. Dit is de schil langs de Waddenzeekust
inclusief de veenkoloniën en het gebied ten westen
van de rivier de Ems in Duitsland. In deze schil is
de grootste potentie voor biomassateelt. Hier zullen
de grootschalige biomassateeltgebieden verrijzen,
zowel op Nederlands als Duits grondgebied.
De stad Groningen, met de Rijksuniversiteit
Groningen, fungeert als centrum van kennis op
het gebied van duurzame energie. En ligt ook
als spin in een web tussen de kerngebieden van:
biomassateelt, energieproductie, zoetwaterretentie,
opslag van CO2, en dergelijke.
Langs de grens met Duitsland wordt een vallei
van windturbines ontwikkeld. Aansluitend bij de
windparken die op Duits grondgebied gebouwd
zijn, worden langs de grens in zowel Nederland
als Duitsland nieuwe windparken aangelegd. De
grote structuren van windturbines zullen op flinke
afstand te zien zijn, het agrarische landschap met
op de achtergrond de draaiende rotorbladen zal een
interessant beeld geven.
De Eemshaven speelt een zeer belangrijke rol
in het geheel. Hier staat een grote duurzame
energiecentrale, die de regio en andere delen
van Nederland voorziet van elektriciteit. Het
transportnetwerk naar de Eemshavencentrale zal
plaatselijk verbeterd worden, om de transport van
biomassa naar de haven zo efficiënt mogelijk te
maken. Transport vindt voornamelijk plaats per
vrachtwagen en vrachtschip. Een van de suggesties
voor verbetering van het transportnetwerk is
het graven van een nieuw kanaal dat van de
veenkoloniën naar het noorden als kortsluiting
dient.
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[Figuur 17] Ontwerpschets Hunzelaagte
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Hoofdstuk 10 Uitwerking van de deelgebieden

De uitwerkingen zijn zo gekozen dat de
kenmerkende eenheden uit de structuurschets
aan bod komen. De deelgebieden zijn: Kwelgebied
Hunzelaagte, Randveenontginningen, Stromenland
Westerwolde18, Gemengd agrarisch landschap
en Grootschalig biomassalandschap / Stedelijk
weefsel. De uitwerkingen geven een schets weer
van hoe het landschap eruit zou kunnen zien en
hoe landbouw, wonen, werken, recreatie en natuur
zijn geordend binnen deze typen.
Per deelgebied zal uitgelegd worden welke
vorm(en) van energieteelt en –productie er
plaatsvindt en welke woonvormen binnen het
gebied passen. Per ontwerpschets geeft een
fotomontage een verbeelding van het landschap.

[Figuur 18] Uitwerkingen

9.1 Kwelgebied Hunzelaagte
Voor dit gebied wordt ingezet op natuurontwikkeling en daarmee het wegvangen van
CO2 uit de atmosfeer: een zogenaamde CO2sink. Om deze natuurontwikkeling op gang te
brengen moet het systeem van inzijging van
regenwater in de Hondsrug en het uittreden van
kwel in de Hunzelaagte worden hersteld. Hiervoor
is het belangrijk dat gestopt wordt met het
winnen van grondwater uit de Hondsrug. Er kan
overgestapt worden op oppervlaktewaterwinning
uit de Hunzelaagte om zo genoeg te doen aan het
economisch belang van waterwinning voor de regio.
Het landschap dat met de vernatting van de
Hunzelaagte kan ontstaan is uniek in Nederland.
Gedacht vanuit het krimpscenario zullen hier
vele hectare landbouwgrond vrijkomen en
nog bestaande boerenbedrijven zullen worden
uitgeplaatst naar de agrarische gebieden
van de koloniën, zodat een kilometers groot
aaneengesloten natuurgebied kan ontstaan met de
allure van het nationaal park De Hoge Veluwe.
Ontwerpschets
De ontwerpschets geeft een geleidelijke zonering
van verschillende (natuur)doeltypen aan. Het
landschap kan als volgt beschreven worden: in
de laagste delen van de Hunzelaagte krijgt het
oppervlaktewater weer meer kans. Op een aantal
plaatsen is in de huidige situatie de meanderende
loop van de Hunze hersteld, dit wordt in de
toekomst doorgezet voor de gehele lengte van de
Hunze. Langs de loop van de Hunze zal een moeras
van riet- en zeggenvegetatie ontstaan.
Naar het oosten wordt deze zone begrensd door
een watergang, die de extensieve landbouw en de
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Fotomontage: wonen in het kwelgebied

natuurontwikkeling van elkaar scheidt. Naar het
westen loopt de hoogteligging geleidelijk op. Hier
gaat de riet- en zeggenvegetatie over in vegetatie
die hoort bij de natte kwelgraslanden. Door de
aanwezigheid van microreliëf en verschillen in
bodemgesteldheid ontstaat er een afwisselend
beeld van plassen en poelen, broekbossen en
verlandingsvegetaties.
Op de drogere gronden ontstaan bloemrijke
graslanden, die op de overgang met de Hondsrug
overgaan in bos.
Mens en natuur krijgen de ruimte in de
Hunzelaagte. Het wonen vindt voornamelijk plaats
in aan de rand van de Hunzelaagte, op de overgang
naar de Hondsrug. De nieuwe woningen liggen op
privé-kavels verborgen tussen beplantingssingels
of op boskavels. Voor de boeren in een aanliggend
lintdorp, als Achter ’t Hout, is het mogelijk om
nieuwe woningen te bouwen achter op hun
woonkavel.
Bouwen in zeer lage dichtheid binnen het open
landschap van de Hunzelaagte is ook mogelijk. Op
terpen of natuurlijke hoogten kunnen woningen
gebouwd worden met een bijzondere architectuur.
Deze lichte en compacte bouwvolumes van
duurzame materialen zijn voor de echte liefhebbers
van de natuur.
De Hunzelaagte zal samen met Westerwolde
een van de belangrijkste recreatiegebieden van
Groningen en Drenthe worden. In het gebied kan
worden gewandeld, geploegd met de fiets, gevist
en gestruind.
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[Figuur 19] Ontwerpschets Randveenontginningen
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9.2 Randveenontginningen
In dit gebied is het gevoel van kolonisatie nog
duidelijk voelbaar en zichtbaar. Hier wonen mensen
met de ‘ik vertrek’ mentaliteit, hiermee wordt
bedoeld dat dit de ultieme vestigingsplaatsen
zijn voor mensen die niet willen wonen in Vinexwijken, eigenzinnige mensen met vaak een flinke
dosis ondernemingsdrang. Het landschap van de
randveenontginningen is dan ook de broedplaats
voor nieuwe ideeën.
Op het gebied van energie draait het in dit gebied
om klein- tot middelgrootschalige productie van
energiegewas.
Ontwerpschets
De belangrijkste eigenschappen van de
randveenontginningen zijn: de grillige vorm van het
lint en de bebouwingskavels, de aanwezigheid van
afwisselende laanbeplanting en de asymmetrische
vorm van het gebied. Dit zijn de aspecten die een
grote rol hebben gespeeld in de ontwerpschets. Het
lint behoudt het fijnmazig en rommelig karakter, dit
komt terug in de wijze waarop de laanbeplanting
het lint begeleid. Afwisseling tussen links en rechts,
enkele en dubbele rijen bomen, continuïteit en in
boomsoort zorgen voor een passend beeld. Bomen
die zullen worden aangeplant zijn voornamelijk
zomereiken, esdoorns en op beperkte schaal de
gewone beuk.
Binnen de randveenontginningen worden nieuwe
bouwkavels gerealiseerd. De nieuwe kavels
liggen zoveel mogelijk aan de weg gekoppeld,
hierop kunnen één of meerdere woningen worden
ontwikkeld, vaak in privé opdrachtgeverschap. Veel
randvoorwaarden worden hier niet gesteld aan de
architectuur.

switch grass, en de productie van voedsel. Aan de
westzijde liggen hier voornamelijk graslanden voor
de extensieve veelteelt, waarbij natuurwaarden een
belangrijke rol spelen.
Op de overgang met de Hunze zijn snijgrienden
te vinden van wilg en riet, waar materiaal
voor producten, landbouw, woningen en de
energievoorziening kan worden geoogst.
De hernieuwde randveenontginningen hebben
een belangrijke functie binnen de veenkoloniën.
Hier worden veel producten, zo van het land,
verkocht langs de weg. Hierdoor zal het gebied
ook aantrekkingskracht uitoefenen op recreanten
uit de omliggende regio’s, waardoor de kansen
van de ondernemers in het gebied stijgen. Je
kunt het zo gek niet bedenken of ze zijn hier
te vinden: kunstenaars, fruittelers, hobbyisten,
horecaondernemers, siergraskwekers, schrijvers en
musici. En de producten zijn hier dagelijks te koop
in kleine stalletjes langs de weg, of gewoon aan
huis. Hierdoor ontstaat er een levendige sfeer in
het gebied.

Op de kavels achter het lint wordt voornamelijk
extensieve vormen van landbouw bedreven.
Aan de oostkant van het lint bestaan de
bedrijfsvoeringen uit de teelt van energiebos,
meerjarige energiegewassen, als miscanthus en
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Fotomontage: het lint van de randveenontginningen
kent een informele sfeer
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Een groene omgeving
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[Figuur 20] Ontwerpschets Stromenland (Mussel-Aa)
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9.3 Stromenland Westerwolde
Westerwolde kent een prachtig landschap
van essen, beekdalen, linten, bossen en
beplantingssingels. Een landschap dat grote
aantrekkingskracht uitoefent op recreanten.
Toch is hier nog veel winst te behalen. Wanneer
men bijvoorbeeld kijkt naar het beekdal van de
Mussel-Aa, komt men erachter dat hier weinig
van over is. Het beekdal is gefragmenteerd en de
beekloop is veelal rechtgetrokken ten behoeve
van de landbouw. En tegelijkertijd zijn er voor de
toestroom van toeristen nieuwe voorzieningen
nodig, in de vorm van verblijfsrecreatieparken.
Op het gebied van duurzaamheid en
energiewinning kan er voor Westerwolde gedacht
worden aan kleinschalige biomassaproductie door
middel van de aanleg van korte omloopbossen,
gebruik van het hakhout uit hoogwaardige bossen
en het wegvangen van CO2 uit de atmosfeer in de
natuurgebieden.

de verruiging van het Mussel-Aa-dal een zeer
aantrekkelijk landschapsbeeld op. Er ontstaat zo
een interessante vestigingslocatie voor nieuwe
recreatiewoningen. Deze staan aan de rand van
het natuurgebied en bieden een prachtig uitzicht
over het beekdal. Voor de materialisering van de
woningen moet gedacht worden aan het gebruik
van eerlijke materialen, als hout, steen en riet. En
op het gebied van duurzaamheid zijn de woningen
voorzien van zonnepanelen ter aanvulling van de
elektriciteitsvoorziening en verwarming van water,
daarnaast zijn ze uitgerust met een openhaard voor
verwarming van de woning.
De overgangen naar de naastliggende
cultuurlandschappen zijn enerzijds zeer scherp
en anderzijds is er een geleidelijke overgang naar
grasland en korte omloopbossen.

Ontwerpschets
Mussel-Aa
De ontwerpschets laat een beeld van het dal van
de Mussel-Aa zien, waarin deze vrij kan meanderen
en waar het veenmosveen weer tot ontwikkeling
kan komen. De cultuurgrond mag in deze uitsnede
weer verwilderen en de bemaling in een brede
strook langs de Mussel-Aa wordt stop gezet. Wat
zich zal ontwikkelen is een moerasvegetatie van
zeggen, riet en bosstruwelen. Er ontstaat een
ruig landschap waar dieren als reigers, ooievaars,
roerdompen, reptielen, amfibieën en insecten zich
thuis zullen voelen.
De energie die men bespaard ten opzichte van
het beheer van de cultuurgronden is significant.
En daarnaast fungeert het gebied net als de
Hunzelaagte voor de opvang van CO2. Vervuiling die
gemaakt wordt om ons luxe leven te kunnen leiden,
kan op deze manier gecompenseerd worden.
Behalve nuttig voor natuur en luchtkwaliteit levert
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[Figuur 21] Ontwerpschets Stromenland (Ruiten Aa)

0

Legenda

1000 m

bos

bebouwingskavels

natuurontwikkeling

bebouwing

waardevolle akkers (es)

recreatiewoningen

akkerbouw

landgoed

beplantingssingels
weg
water

Ruiten Aa
De ontwerpschets van het dal van de Ruiten Aa
laat een andere opbouw zien. Hier vindt meer
afwisseling plaats tussen natuurontwikkeling, essen
en bossen. Het dal van de Ruiten Aa heeft een
meer statig karakter en dit is dan ook de locatie
voor de aanleg van prachtige bossen en nieuwe
landgoederen.
De ontwikkeling van nieuwe recreatieparken
wordt gekoppeld aan de aanleg van nieuw bos.
De recreatiewoningen staan in dit gedeelte van
Westerwolde groepsgewijs bij elkaar, verscholen in
het bos. Op een aantal plaatsen breek de bosrand
open en heeft men vanuit de woning zicht over het
beekdal.
De nieuwe landgoederen spelen een rol in de
productie van biomassa. Op de kavels wordt
energiebos aangeplant, waarmee een deel van de
inkomsten voor het landgoed wordt verkregen.
Bovendien kunnen de landgoederen functioneren
als agrarische bedrijven waar akkerbouw en
veelteelt wordt bedreven.
Voor de aanplant van bos wordt gebruik gemaakt
van soorten als de beuk, den en eik.

83

[49]

[51]

51

49

50

[50]

[49]

Fotomontage: zicht over het natuurontwikkelingsgebied
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[Figuur 22] Ontwerpschets Gemengd agrarisch landschap
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9.4 Gemengd agrarisch landschap
Als tegenhanger van het grootschalige
productielandschap zijn er een aantal gebieden
aangewezen die zich kunnen ontwikkelen tot een
meer ongedwongen landschap met een gemengd
gebruik. In deze gebieden kunnen functies worden
opgenomen die niet passen binnen het landschap
van de grootschalige biomassateelt. Om geen
rommelig landschap te laten ontstaan is het van
belang voldoende structuur aan te brengen in het
gebied, hiervoor wordt uitgegaan van de meest
specifieke eigenschappen van de plek.
De winning van duurzame energie vindt hier
plaats op middelgrote tot grote schaal. Met de
hoofdzakelijk agrarische functie van dit deelgebied,
is de energieteelt van eenjarige gewassen,
meerjarige gewassen en het korte omloopbos
een belangrijke bron van inkomsten. Daarnaast
wordt door veel boeren nog gewerkt binnen de
traditionele bedrijfsvoering van voedselproductie
(aardappel, suikerbiet en graan).
Ontwerpschets
De schets laat een toekomstbeeld zien van een
gebied tussen het Vereenigd- of BL Tijdenskanaal
en de grens met Duitsland ter hoogte van het
lintdorp Veelerveen. Dit is een gebied met
veel losse bebouwing, richtingverdraaiingen in
kavelstructuur en afwisseling in beslotenheid.
Om toekomstige ontwikkeling in het gebied goed
te kunnen sturen is een raamwerk bedacht. Het
gebied gekoppeld aan het kanaal wordt ontwikkeld
tot een groene zone van energiebos, bosschages
en lanen, waar de agrarische en recreatieve sector
hand in hand gaan. Langs het kanaal kan zich
een lint vormen van agrarische bedrijven, een
crossbaan, maneges, campings en bedrijfjes.
De achterliggende agrarische gebieden krijgen elk
hun eigen karakter. In de schets zijn drie gebieden
gedefinieerd:
• het waterrijk
• het bosrijk
• het grensrijk

Het waterrijk
In dit gebied wordt ingezet op de kwaliteit die het
stelsel van vaarten en wijken met zich meebrengt.
De woningen staan op afzonderlijke kavels
omgeven door water. Langs de achtergrens van
de kavel loopt een brede vaart, die de woonkavel
scheidt van de landbouwgronden. Deze vaart speelt
een belangrijke rol voor recreatieve doeleinden en
vormt een doorgaande vaarverbinding met het
BL Tijdenskanaal.
Op de landbouwgronden worden verschillende
gewassen geteeld, als wintertarwe, aardappel,
suikerbiet, maar ook zonnebloem, hennep,
koolzaad en miscanthus.
Het bosrijk
Het groen overheerst in dit deel. Een aantal brede
beplantingssingels siert het landschap en geleedt
de enorme ruimte. Aan deze beplantingssingels
kan prima gewoond worden, tussen de boerderijen
staan een aantal huizen, die al dan niet permanent
bewoond worden.
Het grensrijk
Langs de grens met Duitsland zijn een aantal
agrarische bedrijven van formaat te vinden. De
strook kenmerkt zich door een ritmisch geheel van
bedrijfskavels, vaarten en akkers. De weidsheid
van het landschap karakteriseert het grensgebied.
Alleen langs de grens met Duitsland staan in
het gemengd agrarisch landschap windturbines
opgesteld, veelal volgens lijnstructuren. Omdat
ze toe behoren aan de vallei van windturbines,
lijken het er van afstand ontelbaar veel. Samen
produceren deze zware turbines elektriciteit voor
bewoners in de grensstreek.
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Fotomontage: impressie van het waterrijk
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[Figuur 23] Ontwerpschets Grootschalig
biomassalandschap en Stedelijk weefsel
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9.5 Grootschalig biomassalandschap
Het economisch hart van de veenkoloniën wordt
gevormd door het grootschalig biomassalandschap
en het centrale lint / stedelijk weefsel. Binnen
het productielandschap draait alles om efficiëntie,
duurzaamheid, logica en esthetiek. Grote akkers
met energiegewas worden afgewisseld met
kaarsrechte vaarten, mooie linten en torenhoge
windturbines. Het centrale lint richt zich op de
inwoners van de veenkoloniën. Met aantrekkelijke
woonwijken, voorzieningen, centra en bedrijven is
dit de levensader van het veenkoloniale landschap.
Ontwerpschets
De uitsnede van het gebied die de schets beschrijft,
is onder te verdelen in drie eenheden:
• het productielandschap
• het stedelijk weefsel
• de landgoederenzone
Het productielandschap
Hier wordt energieteelt bedreven van hoofdzakelijk
eenjarige gewassen, deze bestaan uit: koolzaad,
wintertarwe, zonnebloem, aardappel, suikerbiet
en hennep. Deze verschillende gewassen vormen
in het landschap een patchwork van verschillende
kleuren, texturen en hoogtes, wat een aantrekkelijk
beeld oplevert. Langs de overgangen met
natuurgebieden is er meer ruimte gereserveerd
voor de teelt van meerjarige gewassen, die bij de
teelt weinig bestrijdingsmiddelen en meststoffen
nodig hebben. Deze gewassen bestaan uit:
miscanthus, switch grass en rietgras.
De agrarische bedrijven hebben in dit gebied een
grootte van twee- tot vijfhonderd hectare. Veel van
de boeren uit het lintdorp zijn aangesloten bij een
zogenaamde coöperatie, waarmee bijvoorbeeld de
inkoop van zaad en aankoop van dure machines
in samenwerking gedaan kan worden, met alle
voordelen van dien. Ook fungeert de coöperatie als
een kenniseenheid.

De geproduceerde biomassa kan gesorteerd
worden opgeslagen bij een van de fabrieken, in
bijvoorbeeld Nieuw Buinen. Hier wordt de biomassa
gedroogd, geperst of versnipperd en klaar gemaakt
voor transport naar een van de centrales.
Het stedelijk weefsel
Dwars door het veenkoloniale landschap loopt
een kilometers lang bebouwingslint. Verschillende
plaatsen maken hier onderdeel vanuit: Veendam,
Stadskanaal, Ceresdorp, Musselkanaal, Ter Apel
en Emmer- en Barger-Compascuum. In dit lint
wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten
bebouwing:
• lintbebouwing gekoppeld aan de kanalen
• achterliggende buurtschappen
Binnen het stedelijk weefsel wordt er op ingezet om
de karakteristieke opbouw van bebouwing langs de
kanalen te behouden. Dit is de centrale spil van het
lint. Hierachter worden nieuwe wijken ontwikkeld.
Dit zijn wijken van een hoge kwaliteit, waar ruimte,
duurzaamheid, water, en groen een grote rol
spelen.
Ook binnen het stedelijk gebied speelt de winning
van biomassa en het gebruik van duurzame
energie een belangrijke rol. Snoeimateriaal
uit de groenzones en delen van het groente-,
fruit- en tuinafval kunnen worden verzameld om
mee gestookt te worden in een energiecentrale.
Daarnaast zal een groot deel van de nieuw te
bouwen woningen voorzien zijn van zonnepanelen,
een warmtewisselaar, of een aansluiting op een
biogasvoorziening, waarbij gas gewonnen wordt uit
storthopen.
Dé manier van verplaatsen binnen het centrale lint
of naar de stad Groningen is door gebruik te maken
van de nieuwe openbaar vervoersverbinding: de
light-rail. Op gezette afstanden van elkaar en nabij
belangrijke centra verrijzen stations voor deze lijn
Groningen – Ter Apel.
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Fotomontage: Drentse mond

Deze schone maar vooral ook snelle verbinding
brengt de bewoners van de veenkoloniën snel en
comfortabel naar hun werk, familie of sportclub.
Een goed initiatief van de betrokken gemeenten
zou kunnen zijn: het uitlenen van fietsen bij de
stations om een serieus alternatief voor de auto te
bieden.
Binnen het centrale lint vervult Stadskanaal met
haar grote hoeveelheid aan voorzieningen een
centrumfunctie.
De landgoederen zone
Direct gekoppeld aan het centrale lint ligt de
landgoederen zone. Deze bosstrook biedt plaats
aan bijzondere bedrijven en nieuwe landgoederen.
Hierbij kan gedacht worden aan kennisgerichte
instellingen omtrent duurzame energie, en
landgoederen waar op gepaste schaal korte
omloopbos wordt verbouwd.
Tevens speelt de nieuwe landgoederenzone een
belangrijke rol in de vrije tijd van de bewoners van
de veenkoloniën. Ze kunnen hier terecht voor een
wandeling met de hond, om te joggen of gewoon te
relaxen.
Windturbines staan binnen het grootschalig
biomassalandschap geplaatst in een rasterstructuur,
deze voorzien een groot deel van de huishoudens in
de veenkoloniën van elektriciteit.
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Fotomontage: Impressie van de landgoederenzone
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Light-rail
bron: www.sustaccess.org
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Duurzame woonwijk
bron: Blauwe Kamer
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Windturbine met recreatieve functie: uitzichtpunt

97

[69]

Fotomontage: duurzame energiecentrale te midden van het energiegewas

Slot

Het plan achter de structuurschets en
deeluitwerkingen kent een hoog ambitieniveau.
Met het plan wordt gepoogd antwoord te geven
op de stelling: de winning van duurzame energie
kan de ‘nieuwe economische motor’ zijn voor de
herontwikkeling van de veenkoloniën. Hieronder
volgen de belangrijkste conclusies.
Bevolkingskrimp, van probleem tot kans
Volgens de prognose uit Hoofdstuk 4 (zie: figuur 6) is
het aantal inwoners in de veenkoloniën met 20 à 30%
gekrompen in 2046, dit betekent dat de veenkoloniën
rond die tijd nog zo’n 60.000 huishoudens telt. Een
krimpsituatie in de veenkoloniën heeft grote gevolgen
voor het gebied. Terwijl de krimp negatieve invloed
kan hebben op de economische situatie, is er ook
voordeel uit te halen voor de landbouw. De onderdruk,
die ontstaat op de ruimte, kan een revolutie voor de
agrarische sector in het gebied opleveren. Bedrijven
kunnen flink uitbreiden en om de landschappelijke
structuur te verbeteren moet het gebied drastisch
op de schop. Naast landbouw krijgen bedrijvigheid,
natuur en recreatie hierbij extra ruimte om zich te
kunnen ontplooien.
Energieproductie heeft de toekomst
De vraag naar duurzame energie zal, door
de marktwerking en sturing van de overheid,
hoogstwaarschijnlijk sterk toenemen. Het agrarisch
gebied van Noordoost Nederland heeft grote
potentie voor de productie van energie. Met het
plan om de veenkoloniën te ontwikkelen tot modern
biomassalandschap profiteert het gebied van de
groeiende duurzame energiemarkt.
Met de teelt van energiegewassen ontwikkeld de
akkerbouw zich tot een krachtige sector. Hierdoor
ontstaan er weer nieuwe banen in het veld. De

landbouw blijft in het gebied de belangrijkste
economische motor, maar ook andere sectoren kunnen
zich ontwikkelen, bijvoorbeeld de transportsector,
verwerkende industrie, kennis- en de energiesector.
Bij de reorganisatie van de veenkoloniën wordt sterk
ingezet op het landschap. Verrommeling van het
prachtige monumentale landschap dient tegengegaan
te worden. In het plan ligt de nadruk op duidelijk
maken van de landschappelijke verscheidenheid van
natuurlijk / cultuurlijk, open / besloten en
agrarisch / gemengd.
De sterkere economische positie en het interessante
landschap heeft uiteindelijk aantrekkingskracht
op nieuwe bewoners. In plaats van de voorspelde
60.000 huishoudens in de veenkoloniën kunnen het
er in 2050 wellicht 75.000 kunnen zijn, terwijl het
welvaartsniveau stijgt.
Energiewinning
Belangrijk is dat het plan meewerkt aan een beter
milieu en daarmee de veenkoloniën op de kaart
zet. Om de 75.000 huishoudens van energie te
kunnen voorzien zijn bijvoorbeeld 30 tot 40 stuks 3,5
megawatt windturbines nodig. Dit is, zoals zichtbaar
in de structuurschets, in dit gebied goed realiseerbaar.
De energie die opgewekt wordt uit de geproduceerde
biomassa kan dus geheel ten goede komen aan
industrie en huishoudens in andere regio’s.
De veenkoloniën anno 2050
Volgens dit plan zijn de veenkoloniën anno 2050
een voorloper op het gebied van duurzame
energiewinning. Dit zal zeer van belang zijn voor het
imago van de veenkoloniën. Niet langer is dit een van
de achtergebleven regio’s van Nederland, maar een
regio waar mensen, die zich interesseren voor hun
leefomgeving, zich toe aangetrokken zullen voelen.
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Uit: Metro, 12 juni 2006.
17 Bron: De Grote Bosatlas: 50e editie. Groningen:
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18 Bij Stromenland Westerwolde is ervoor gekozen twee
uitwerkingen te geven, daar er grote landschappelijke
verschillen binnen dit deelgebied zijn van: es
complexen, beekdalen, bos en weide.
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