
             Ruimtelijke kwaliteit gevraagd

Drents Plateau, Stichting Het Drentse Land-

schap en de Milieufederatie Drenthe hebben 

ook de mening van bestuurlijk Drenthe 

gepolst. Tijdens drie zogeheten regiodebatten 

werd gediscussieerd over ruimtelijke kwaliteit. 

Dit gebeurde samen met meer dan honderd 

gemeenteraadsleden, statenleden, bestuur-

ders, architecten, landschappers en andere 

betrokkenen. Dirk Sijmons, rijksadviseur voor 

het landschap, Dirk Baalman, adjunct- 

directeur van Het Oversticht te Zwolle en 

Ashok Bhalotra, architect en stedenbouw-

kundige bij Kuiper Compagnons ondersteun-

den de discussies vanuit een meer landelijk 

perspectief. Voorafgaand aan de debatten 

bezochten de deelnemers een aantal voor-

beeldprojecten. Centraal in de discussie stond 

de vraag op welke wijze we in Drenthe werk 

kunnen maken van ruimtelijke kwaliteit.  

Dit leverde informatie op uit verschillende  

hoeken én verrassende uitspraken. In deze 

brochure vindt u hier een samenvatting van. 

Ter inspiratie, voor ontwerpers, de politiek en 

het publiek. Wij dagen u uit om tot concrete 

resultaten te komen. Er kan nog heel wat 

gedaan worden! 

           www.kiekopdrenthe.nl

Woningbouw

Bedrijventerreinen

Drentse dorpen 

Landelijk gebied

Met de campagne ‘Kiek op Drenthe’ 

vragen we aandacht voor de kwaliteiten 

van het Drentse landschap. Wat past er 

wel en wat past er niet. 



Nieuwe woonwijken schieten de grond uit, overal in 
Nederland. Het effect van deze nieuwbouwwijken op 
het landschap is groot. Opvallend is dat dit juist
geldt voor dorpsuitbreidingen. Veel nieuwbouwwijken 
lijken op elkaar; ze voegen geen eigen, dorpse 
identiteit toe.  Van streekeigen bebouwing is amper 
meer sprake, waardoor je niet meer kunt zien waar 
in Nederland je je bevindt.  In de meeste nieuw-
bouwwijken ontbreekt een goede aansluiting op de 
landschappelijke omgeving. In Drenthe zijn gelukkig 
ook positieve uitzonderingen, zoals de westrand van 
het dorp Vries. 
De locatie van nieuwbouwwijken is niet altijd even 
gelukkig gekozen, soms vanwege de landschappelijke 
aantasting, maar ook wel door de geïsoleerde ligging 
ten opzichte van het bestaande dorp Er liggen nog 
meer nieuwbouwplannen op de plank, zowel voor 

Drentse dorpen als voor de steden. De vraag is of de 
hoeveelheid geplande woningen zich in bepaalde 
gebieden wel verdraagt met de kwaliteiten van het 
landschap. Dit geldt bijvoorbeeld voor het gebied 
Roden-Leek, waar op basis van de afspraken van de 
Regiovisie Groningen-Assen ruim 5.000 woningen 
gebouwd moeten worden.

Debat
Het beleid in Drenthe is erop gericht om woningbouw 
zoveel mogelijk te concentreren bij de grote kernen. 
Over dit beleid bestaat redelijk overeenstemming. Zo 
wordt voorkomen dat bij alle Drentse dorpen enorme 
groeipuisten ontstaan. Wel is er discussie over de 
totale woningbouwopgave. Moeten er wel zoveel 

  Woningbouw  
  “We moeten het landschap niet bevriezen maar ontdooien.” (Ashok Bhalotra)

 “Zo nu en dan kun je je afvragen of het maximum laadvermogen  
 van het landschap niet overschreden wordt.” (Dirk Sijmons)

Aanbevelingen

• Creëer geen enclave, maar laat de structuur en 
vormgeving van dorps- en stadsuitbreidingen aan-
sluiten op bestaande landschappelijke structuren.

• Besteed meer aandacht aan de ontstaansgeschie-
denis van een gebied en laat een landschapsvisie 
de basis vormen voor het ontwerp van dorps- en 
stadsuitbreidingen.

• Bewonersparticipatie is een belangrijk instrument 
voor het bepalen van locatie, structuur en vorm-
geving van dorps- en stadsuitbreidingen.

• Zorg voor een kwaliteitstoets van ruimtelijke  
plannen op provinciaal niveau.

woningen gebouwd worden in bijvoorbeeld de Regio 
Groningen-Assen? Past de totale woningbouwop-
gave nog wel in het landschap? En, is het geplande 
volume aan woningen in bepaalde gebieden niet te 
groot?
Bij groei moet de nadruk niet liggen op kwantiteit 
maar op kwaliteit. Knelpunt hierbij is dat bij grote 
ruimtelijke plannen meestal een onafhankelijke  
kwaliteitstoets ontbreekt. De deelnemers aan de Regio-
debatten hechten belang aan een goede aansluiting 
van dorps- en stadsuitbreidingen op het landschap. 
Kleine dorpen zijn ontstaan vanuit het landschap. 
Een landschapsvisie dient daarom de basis te vormen 
voor een dorpsuitbreiding. Er moet goed gekeken 
worden naar de plek. Nieuwe woningen dienen in 
samenhang met het landschap ontworpen te worden. 
Bovendien moet een dorpsuitbreiding deel uitmaken 



Bedrijventerreinen. Ze zijn overal, lijkt het wel. Vaak 
aan de snelweg en aan de toegangswegen van dorpen. 
En daarmee zijn ze beeldbepalender dan woningbouw. 
Helaas geeft dat slechts zelden aanleiding voor een hoog 
ambitieniveau als het gaat om vormgeving en land-
schappelijke inpassing. Integendeel, voornamelijk lokale 
drijfveren worden vertaald in goedkope en royale grond-
uitgifte en lage eisen aan architectonische of landschap-
pelijke kwaliteit. Economisch gewin lijkt voor gemeenten 
de belangrijkste drijfveer voor een eigen bedrijventerrein. 
In Drenthe heeft dat geleid tot een flink aantal rommelige 
en stenige gebieden zonder duidelijke architectonische 
of stedenbouwkundige samenhang of kwaliteit. Kan het 
anders? En hoe presenteren we Drenthe dan? Met een  
gezicht vol ‘pukkels’ of met enkele goed gekozen 
‘schoonheidsvlekjes’?

Debat
Niet alleen bij de burger is er onvrede over het aanzicht 
van vele bedrijventerreinen; ook bij veel gemeenten en 
de provincie is een groeiend besef dat er op dit gebied 
slordig omgegaan wordt met onze ruimte. Enerzijds 
is een kwaliteitsslag nodig bij locatiekeuze, aanleg en 
beheer van bedrijventerreinen. Het ambitieniveau moet 
omhoog, en daar moet aan vastgehouden worden. 
Voorbeelden laten al zien hoe stimulerend dit in de prak-
tijk werkt. Wanneer vanuit initiatiefnemers (of dat nu 
overheden of ondernemers zijn) met overtuiging aan een 

   Bedrijventerreinen

“Natuurlijk moet de provincie de regie voeren t.a.v.  
bedrijventerreinen. Wij moeten de regie nu met 
gezwinde spoed oppakken. De vraag is of het echt 
nog noodzakelijk is om zoveel bedrijvigheid uit de grond 
te stampen. Dat betekent dat je af en toe ook nee moet 
verkopen.” (Anneke Haarsma)

van een samenhangende dorpsvisie. Het gaat er om welke ontwikke-
ling we met z’n allen willen realiseren. Een eventuele uitbreiding van 
het dorp is daar een afgeleide van. Bewonersparticipatie is hierbij van 
groot belang. 
Ook bij grootschaliger woningbouw waardeert men de aansluiting op 
het oorspronkelijke landschap. Het verleden hoeft niet behouden te 
blijven  maar de structuur en de maatvoering moeten wel in harmo-
nie zijn met wat er al is. Je moet het gevoel van continuïteit hebben, 
wat niet wil zeggen dat het landschap statisch is. Wanneer de aanslui-
ting op het landschap ontbreekt, zoals bij Parc Sandur bij Emmen, is 
er geen enkel houvast. Het is niet duidelijk waar je eigenlijk bent. 



hoge ruimtelijke kwaliteit wordt gewerkt, heeft dat 
meteen invloed op de andere partijen. Alliantievor-
ming van overheden en (markt)partijen kan leiden 
tot een gezamenlijke inspanning en verantwoorde-
lijkheid voor totaalplannen en inrichtingseisen.
Daarnaast moeten er keuzes gemaakt worden. Ook 
gemeenten vinden, hoewel ze ruimte willen bieden 
aan lokale bedrijven, dat de omgang met bedrijven-
terreinen om een grensoverstijgende benadering 
vraagt. Niet alleen op gemeentelijk, maar op regio-
naal niveau moeten we af van de “afstreepplanolo-
gie” (Wiebe Nauta, gemeente Assen), en streven naar 
een totale afweging op een hoger schaalniveau. De 
behoeften van wonen, werken en recreëren moeten 
gespiegeld worden aan een analyse van landschaps-
kwaliteiten. Alleen dan kunnen keuzes gemaakt 
worden die recht doen aan zowel de economische 
drijfveren als aan de omgevingskwaliteit. Ze  
kunnen elkaar dan zelfs versterken in plaats  
van beconcurreren. 
De vraag naar samenwerking tussen gemeenten 
en een sterkere regie van de provincie is tijdens de 
Regiodebatten expliciet opgepakt door de provincie 
Drenthe: Zij heeft aangegeven deze rol op zich te 
willen nemen, in de geest van POP II: “we doen het 
samen met de gemeenten”. Samenwerking moet 
georganiseerd worden en de vragen die hierbij aan de 
orde moeten komen, zijn die naar de noodzaak van 
het oprichten van nieuwe terreinen, de omgang met 
bestaande terreinen en spreiding en bundeling van 
behoeften. 
Ook moet op dit niveau het kader gecreëerd worden 
voor de vereiste ruimtelijke kwaliteit. Waar dit voor 
bouwprojecten wettelijk is verankerd (met welstand 
als instrument), ligt er op regionaal en provinciaal 
niveau een verantwoordelijkheid bij de provincie om 
zelf een instrumentarium te ontwikkelen. 

Aanbevelingen

• Schroef beeldkwaliteitseisen omhoog en  
ontwikkel ze binnen het kader van een  
landschapsplan.

• Houd vast aan deze eisen tijdens de aanleg en 
vooral bij het beheer.

• Zorg als overheid voor ontwerpdeskundig-
heid in het proces, door regels of stimulerende 
maatregelen.

• Geef prioriteit aan herstructurering van  
verouderde terreinen.

• De provinciale verantwoordelijkheid voor  
kwaliteit en samenhang vraagt om de  
ontwikkeling van regionale visies, waarbinnen  
kwaliteitsborging een stevige plek krijgt.

• Neem als provincie de regie op door samen-
werking tussen gemeenten te organiseren.

• Stimuleer ondernemers tot kwaliteit en maak 
ze medeverantwoordelijk.



Brinken zijn karakteristieke elementen van de Drentse es-
dorpen. Ooit ontstaan vanuit een functionele bestemming 
zijn ze, sinds steeds meer boeren de dorpen verlaten, soms 
onherkenbaar veranderd. De boerderijen rond de brink 
zijn veelal omgebouwd tot woonhuizen, winkels en bedrij-
ven. Toen de brinken ontstonden, klopte het allemaal. Nu 
zijn ze vaak verworden tot zielloze harten waar nauwelijks 
hun oorspronkelijke karakter meer zichtbaar is. Ook in de 
andere dorpstypes in Drenthe zie je dat bij inbreiding wei-
nig rekening wordt gehouden met de kenmerken en struc-
tuur van het dorp. Hierdoor verdwijnen de karakteristieke 
Drentse dorpen. Maar willen we dat wel? En hoe kunnen 
we nieuwe elementen combineren met oude zonder dat ze 
als storend worden ervaren? 

Debat
In Drenthe zijn vele voorbeelden van nieuwbouw in 
dorpskernen. Wat hierbij vaak opvalt, is dat de nieuwe 
gebouwen in zo’n ‘centrum’ veelal op zich zelf staan; er 
lijkt nauwelijks gekeken naar de context van de omgeving.  
Hierdoor verdwijnt de streekeigen bebouwing en ontstaat 
het gevoel dat er iets niet klopt. De historische kern ver-
rommelt en dat levert geen fraai beeld op. Maar we willen 
ook geen openluchtmusea maken van onze dorpen, dus 
hoe zijn beide wensen met elkaar te verenigen? En wie is 
verantwoordelijk voor het bewaken van het proces? De 
provincie Drenthe en de gemeente spelen een cruciale 
rol, zo blijkt. Toch is het beleid hierover niet erg helder 
geformuleerd als we kijken naar POP II want hierin staat 
bijvoorbeeld de hoogte van de bebouwing: ‘Een hogere 
bouwhoogte (dan 12 meter) is aanvaardbaar als dit vanuit 
de (steden)bouwkundige aard, kenmerken of ontwikkeling 
te onderbouwen is, bijvoorbeeld in relatie tot huisvesting 
van ouderen nabij zorgvoorzieningen’. Deze formulering 
biedt gemeenten de vrijheid om hogere bebouwing in de 

   Drentse dorpen

“Slaapdorpen komen niet tot leven door extra woningbouw.”  (Reinder Hoekstra)

Aanbevelingen

• In een dorpsontwikkelingsplan moet 
worden vastgelegd hoe de toekomst 
van een dorp eruit komt te zien.

• Kwaliteit (kleur- en materiaalgebruik) 
en streekeigenheid zijn de belangrijk-
ste uitgangspunten voor nieuwbouw-
plannen.

• Meer aandacht voor het verleden en 
de context waarin de nieuwbouw moet 
komen.

• Vergroot de betrokkenheid van de 
inwoners.

“Het landschap moet van iemand zijn, anders is het onvoltooid.” (Ashok Bhalotra) 

“Je moet veranderen om te behouden.”(Ashok Bhalotra)



Drenthe staat bekend om haar mooie landschap; 
niet alleen de rust en de ruimte die men daar vindt, 
maar ook de tastbaarheid van het verleden is voor 
inwoners en bezoekers van wezenlijk belang. Toch 
is het landschap altijd in verandering geweest. Het 
werd steeds weer aangepast aan de eisen van de 
tijd. Die werden vroeger vrijwel uitsluitend ingegeven 
door ontwikkelingen in de landbouw. Nu is er een 
sluipender, maar veel wezenlijker transformatie 
gaande: die van de verburgerlijking van het platte-
land. Hoewel landbouw in Drenthe een grote rol zal 
blijven spelen, hebben veel boerderijen hun agrari-
sche functie reeds verloren. De woonfunctie brengt 
een andere inrichting van gebouw, erf en weide 
mee. De ‘verpaarding’ van het platteland is ingezet 
–zichtbaar aan de paardenbakken en de witte linten-  
en vormt inmiddels ook economisch een factor van 
belang. Ook de oprichting van nieuwe landgoederen 
is er een uiting van. Al deze ontwikkelingen hebben 
hun impact op het landschap. Hoe moet dit gestuurd 
en begeleid worden?  Wat kan het landschap aan en 
moeten we conserveren of vernieuwen?

dorpen te realiseren en dat zou eigenlijk niet mogen. 
Ook het ontwerpproces zou beter bewaakt moeten 
worden want daar gaat het nog te vaak mis.
Ingrijpen in dorpskernen kan prima, maar dan moet 
dit gebeuren met respect voor en behoud van de 
historie van een dorp. Niet namaken wat er ooit was, 
maar wel meer aandacht voor streekeigenheid en het 
functionele gebruik dat de dorpskern ooit had. Ook 
moet worden gekeken naar de bouwmassa. Niet elk 
dorp leent zich voor veel bebouwing in de kern. 
De relatie met het omringende landschap zou duide-

   Landelijk gebied

lijker moeten worden meegenomen in de plannen. 
Via het opstellen van bijvoorbeeld dorpsomgevings-
plannen kan worden gekeken hoe een dorp vitaal 
kan blijven. Het gaat hierbij om de totaalvraag naar 
wat er nodig is. Zo wordt vermeden dat voor elk  
plannetje ad hoc een plek gevonden moet worden. 
Betrek de inwoners in een vroeg stadium bij deze 
plannen en zorg ervoor dat er multifunctionele 
gebouwen ontstaan zodat het hart van het dorp blijft 
leven. Bijvoorbeeld door woningbouw te combineren 
met onderwijs of winkels. 

“Het manco in hoe wij de ruimtelijke ordening organiseren is dat landelijk gebied en  
dorpen daarin gescheiden werelden zijn.” (Dirk Baalman)

“Private investeringen zijn noodzakelijk  in de kwaliteit van gebouw, erf en landschap.” (Dirk Baalman)



Debat
De nieuwe landgoederen zijn een jong fenomeen: ze 
zijn bedacht als middel in de zoektocht naar nieuwe 
economische dragers voor het instandhouden van het 
landschap. Nu blijkt de uitwerking ervan wezenlijk voor 
de kwaliteit van het landschap. De ontwerpopgave is in 
essentie die voor een huis met een tuin, maar cruciaal 
hierbij is de samenhang tussen die twee, en vervolgens 
wat het geheel doet met het omringende landschap. Een 
goed ontwerp van het huis alleen is niet voldoende. De 
goede voorbeelden (zoals in Wapserveen) geven uitdruk-
king aan de eisen van opdrachtgever, landschap en de 
tijd. En dat kan bescheiden, of zelfbewust, traditioneel of 
modern, als het zich maar verbindt aan de omgeving. 
Datzelfde geldt breder: voor alle transformaties in het 
landelijk gebied – die door maatschappelijke en eco-
nomische processen gedreven worden-  gaat het bij de 
realisering ervan om een besef van de plek, de karak-
teristieken daarvan en de nieuwe betekenis die wordt 
toegevoegd. 
De opgave ligt uiteraard niet alléén bij de ontwerpers. De 
grote keuzes worden gemaakt vanuit overheden. Rege-
lingen als die van Ruimte voor Ruimte van de provincie 
spelen al in op vrijkomende agrarische bebouwing: in 
ruil voor het verwijderen van beeldverstorende opstallen 
kan bijvoorbeeld een extra woning op een erf toege-
staan worden. Deskundigen pleiten in het debat voor 
een nog bredere benadering: beantwoord bijvoorbeeld 
de ontwerpvraag hoe bestaande boerenerven zo getrans-
formeerd kunnen worden dat ze hun betekenis voor het 
landschap behouden en tegelijk wel nieuwe functies 
kunnen herbergen. “De architectuur van de schuur” 
(Dirk Baalman). Wanneer die uitkomsten gekoppeld 
worden aan behoeftes vanuit de bevolking op het gebied 
van woningbouw of maatschappelijke voorzieningen, 
behoud je de dynamiek van het leven in het landelijk 
gebied. Bovendien vermijd je het automatisme dat  
woningbouw tot dorpsuitbreiding leidt.

Aanbevelingen

• De sociale en economische dynamiek 
van het landelijk gebied moet niet 
tegengehouden worden, maar wel op 
een ruimtelijk verantwoorde manier 
ingepast.

• De provincie is bij uitstek de partij die 
zich hiervan probleemeigenaar moet 
maken.

• In het proces moet de ontwerpopgave 
als cruciale factor ingebracht worden.

• Overheden kunnen dat realiseren door 
kwaliteitskaders vast te leggen, en 
door stimuleringsregelingen op dat 
gebied in te stellen.   



  

Colofon

De debatten vonden plaats in het najaar 
van 2006, in het kader van de langlopende 
campagne “Kiek op Drenthe” en werden 
georganiseerd door Drents Plateau, Milieu-
federatie Drenthe, Het Drentse Landschap, 
Landschapsbeheer Drenthe, Bond Heemschut, 
Bond Nederlandse Architecten en Koninklijke 
Nederlandse Heidemij. 
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Voor informatie over ‘Kiek op Drenthe’  
kunt u terecht bij:

• Drents Plateau, Saskia van Dijk, adviseur ruimtelijke kwaliteit, 
0592-305935, s.vandijk@drentsplateau.nl

• Milieufederatie Drenthe, Judith van den Berg, beleidsmedewerker, 
0592-311150, j.vd.berg@mfdrenthe.nl

• Het Drentse Landschap, Sonja van der Meer, hoofd communicatie, 
0592-313552, sonja.vandermeer@drentslandschap.nl

• www.kiekopdrenthe.nl




