Strijd om de ruimte

Hoe manifesteerden de verschillende functies zich in het landschap?
Welke conflicten speelden er en hoe verliep de strijd om de ruimte?
Kortom: hoe verliep de complexe wisselwerking tussen vorm en functie van het landschap?
Deze scriptie wil een bijdrage leveren aan de kennis van het Drentse landschap van nu. Met
een procesmatige aanpak is ontleed hoe, waarom en door wie veranderingen zijn opgetreden
in het landschap rondom het Grolloo – een dorp in het Nationaal beek- en esdorpenlandschap
Drentsche Aa. De geconstateerde veranderingen zijn afgezet tegen de brede achtergrond van het
maatschappelijk debat en economische, agrarische en institutionele ontwikkelingen.

Het landschap rondom Grolloo 1950 – 2010

In Drenthe vormt het agrarische cultuurlandschap de ruimtelijke omgeving van elk dorp.
Landbouw is er al eeuwenlang de belangrijkste identiteitsdrager van het platteland. In de periode
tussen 1950 en 2010 groeide Drenthe uit tot een moderne landbouwprovincie. Tegelijkertijd zijn
verschillende functies aan het landschap toegevoegd. Drenthes reputatie van rust en ruimte in
een rustiek en authentiek landschap werd een factor van belang op ruimtelijk en economisch
gebied. De agrarische sector bleef een belangrijke vormgever van de ruimte, maar ook functies
zoals wonen, recreatie en natuurbescherming vroegen om een plek op het platteland en lieten
hun sporen achter in het landschap.
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Voorwoord
Toen ik startte met de researchmaster landschapsgeschiedenis deed ik dat vanuit interesse
voor het platteland en een gevoel van verbondenheid met het Drentse platteland, waar mijn
eigen wortels liggen. Ik zag dingen veranderen op het platteland. Buurboeren stopten, of
groeiden groter. Minicampings schoten als paddenstoelen uit de grond. Vlakbij werd een
biovergistingsinstallatie op een boerenerf geplaatst. Ik vroeg me af hoe ons platteland er
in de toekomst uit zou komen te zien, en waarom bepaalde ontwikkelingen plaatsvonden.
Als historica vond ik het niet meer dan logisch om de verklaringen voor de huidige
ontwikkelingen te zoeken in het verleden.
Uiteindelijk heeft de studie landschapsgeschiedenis mij veel meer geleerd dan hoe het
zit met de eigentijdse geschiedenis van het Drentse platteland. Excursies brachten mij van het
Wad tot in het Reichswald, ik volgde vakken aan verschillende universiteiten in Nederland en
ging voor een congres naar Letland. Bovendien kreeg ik de mogelijkheid om ervaring op te
doen op verschillende plekken: bijvoorbeeld tussen de boswachters in het Bargerveen en tussen
de buitenplaatsbeheerders in Utrecht. Toch kwam ik aan het eind van mijn studie terug op de
eigentijdse geschiedenis van het Drentse platteland, en daar heb ik geen spijt van. Deze scriptie
is het resultaat van een onderzoek dat ik met groot plezier heb uitgevoerd.
Het was een proces waar ik maar relatief kort de tijd voor had. Eigenlijk geen tijd
voor omzwervingen dus. Toch heb ik voordat ik eindelijk de focus had gevonden een enorme
hoeveelheid literatuur doorgenomen. Achteraf had ik veel eerder moeten kiezen voor het
uitgangspunt ‘de wisselwerking vorm en functie in het landschap’, maar het was helaas niet
anders.
Een aantal mensen moet ik hartelijk danken, omdat deze scriptie zonder hen niet tot
stand was gekomen. Ten eerste Theo Spek, voor zijn tomeloze enthousiasme voor het vak, zijn
motiverende wijze van doceren en de uitstekende en intensieve begeleiding van deze scriptie.
Speciale dank gaat ook uit naar Bernhard Hanskamp, die meedacht, mij aan onmisbare
bronnen en gegevens hielp, het hele manuscript las en al mijn vragen geduldig beantwoordde.
Daarnaast bedank ik alle mensen die bereid waren mij te adviseren, vanaf het moment dat ik
alleen nog maar een vaag idee had tot de uitvoering van het onderzoek. Van groot belang zijn
bovendien de inwoners van Grolloo die mij hartelijk hebben ontvangen en hun gedachten met
mij hebben gedeeld. Velen maakten ondanks drukke bezigheden tijd vrij om mij te vertellen
over hun ervaringen en hun visie op de ontwikkelingen in het dorp.
Als laatste dank ik mijn ouders Albert en Janke en mijn vriend Heiko voor de steun
gedurende deze hele ‘derde masterfase’, maar met name tijdens de afgelopen maanden, waarin
ik meer dan eens niet kwam opdagen om de paarden te verzorgen, soms opgebeurd moest
worden omdat ik het niet meer zag zitten en de ongezellige gewoonte ontwikkelde om door te
werken tot diep in de nacht.
Tot slot wens ik de lezer van deze scriptie veel leesplezier!
Rieja Raven
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Samenvatting
Voor het beantwoorden van de vraag waarom de provincie Drenthe eruit ziet zoals hij eruit
ziet, speelt de naoorlogse periode een belangrijke rol. Het platteland werd een plek waar
uiteenlopende functies ruimte vragen – van grootschalige landbouw tot recreatie, wonen en
natuur – en dat roept veel vragen op. Gaan deze verschillende functies wel samen? Is er sprake
van conflicten, van een strijd om de ruimte? Hoe beïnvloeden verschillende functies het
landschap? Deze scriptie wil een bijdrage zijn aan de kennis van het Drentse landschap van
nu, door met een procesmatige aanpak te ontleden hoe, waarom en door wie na de Tweede
Wereldoorlog in het landschap rondom Grolloo verandering is opgetreden. En door dat af te
zetten tegen een brede achtergrond van het maatschappelijk debat, economische, agrarische en
institutionele ontwikkelingen.
Centraal staat de onderzoeksvraag op welke manier de wisselwerking tussen
veranderingen in vorm en functies de ontwikkeling van het landschap beïnvloedde in het
dorpsgebied van Grolloo. Het onderzoek bestrijkt de periode tussen 1950 en 2010. De keuze
voor het dorpsgebied van Grolloo is ingegeven door de ligging ervan in de marge van het
Nationaal Park de Drentsche Aa. Daar is er niet voor gekozen prioriteit te geven aan natuur of
landbouw: het is bij uitstek een gebied dat is gevormd door de verweving van beide functies.
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag wordt empirisch onderzoek verricht, dat
zich toespitst op de waarneembare veranderingen in het landschap, en op de ontwikkelingen
in landschapsfuncties die zijn gecategoriseerd in landbouw, recreatie, natuur en wonen. Als
bronnen dienen beleidsnota’s van met name de provincie Drenthe en de gemeenten Rolde
en Aa en Hunze, inclusief de achterliggende archiefstukken, gesprekken met bewoners
en betrokkenen, kaarten en luchtfoto’s, het landschap in zijn huidige verschijningsvorm
(veldwerk) en krantenartikelen.
1950-1970: het agrarische landschap

In de periode 1950-1970 werden ontginningen gepleegd en ruilverkavelingen uitgevoerd, zodat
de landbouw zo effectief mogelijk gebruik kon maken van de grond. De ruilverkaveling was
daarbij onbetwist de grootste verandering in het landschap. Grotere kavels, nieuwe wegen,
minder houtwallen in de beekdalen. De boerderijen stonden voortaan in het buitengebied in
plaats van in de dorpskern.
1970-1990: het landschap als arena

De schaalvergroting in de agrarische sector en de daarmee gepaard gaande herinrichting
voedde de vrees dat het landschap uniform zou worden. Tegelijkertijd ontstond het besef
dat het klein- en tussenschalige agrarische cultuurlandschap niet alleen een ecologisch en
esthetisch, maar ook een economisch belang diende voor de nieuwe branche recreatie en
toerisme. Ogenschijnlijk veranderde er in deze periode niet veel in het landschap. Wat wel
veranderde is de blik van de samenleving op dat landschap. Rond 1970 kwamen in Drenthe
andere actoren op, zoals natuurbescherming en milieuactivisme, die geïnspireerd waren door
trends in de nationale en internationale sfeer. In de periode tot 1990 raakten de belangen van
natuur en cultuurlandschap verankerd in het overheidsbeleid van rijk, provincie en gemeente.
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Door wijzigingen in het ruimtelijk beleid alert te volgen, zorgde de landbouwsector ervoor dat
de agrarische belangen niet uit het oog werden verloren, want de sector moderniseerde in hoog
tempo.
1990-2010: het multifunctionele landschap

Ten opzichte van de periode 1950-1970 zien we in de periode 1990-2010 een omgekeerde
ontwikkeling: de voor de landbouw minst productieve gronden werden door die sector
mondjesmaat afgestoten en omgevormd tot natuur. Vanaf het moment dat de regering in
1990 de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) introduceerde, kwam op relatief veel plekken
natuurontwikkeling op gang. In het dorpsgebied van Grolloo zien we bijvoorbeeld projecten in
De Holten bij het Amerdiep en in het Holmers-Halkenbroek. Particulier natuurbeheer kreeg
vorm op nieuwe landgoederen aan de Schoonloërstraat.
Ook in de agrarische sector zelf trad een ommekeer op. Sommige boeren kozen voor
groter, meer en sneller, maar anderen kozen voor verbreding van hun bedrijf met een andere
branche. Daardoor ontstond een vermenging van functies. Behalve de concurrentie op de
wereldmarkt hebben in deze twintig jaar strengere milieuregels en de maatschappelijke
aandacht voor natuur ervoor gezorgd dat de landbouw te maken kreeg met meer beperkingen.
Niet voor niets ontspon zich tussen 1995 en 2000 een discussie over de identiteit van het
platteland: was de landbouw nog wel de belangrijkste functie in het landschap?
vi

Conclusie

De landbouw heeft in de hele periode 1950-2010 een dominante positie op het platteland
gehad, omdat verreweg het grootste grondoppervlak in eigendom en in gebruik was bij boeren.
Deze factor maakt dat de intrinsieke ontwikkelingen in de landbouw grote gevolgen hadden
voor het platteland in het algemeen.
De provincie voerde tussen 1950 en 2010 een consistent beleid, waarvoor de basis werd
gelegd in de jaren vijftig. Doel was het karakteristieke landschap te behouden om toeristen
te trekken en zo de Drentse economie aan te jagen, maar ook de open ruimten open houden
om de landbouw ontwikkelingsmogelijkheden te gunnen en vanwege de intrinsieke waarde
van het landschap. Met recreatievoorzieningen werd daarom vanaf het begin terughoudend
omgegaan, niet-grondgebonden landbouw zoals intensieve veehouderij was in Drenthe niet
welkom en men dacht al vroeg na over een landschapsreservaat in het Drentsche Aa-gebied.
Het was een politieke keuze om de bovengenoemde drie zaken zo aan te pakken, en de jaren
vijftig waren daarbij een cruciaal moment.
Wel is er sprake van een ommekeer in het beleid, waarbij breuklijnen te herkennen
zijn rond 1970 en rond 1995. De periode 1970-1990 kunnen we hierbij beschouwen als
transitieperiode. Er zijn twee redenen waarom deze transitie geen overgang van een
productielandschap naar een consumptielandschap was. Ten eerste werd er in 2010 meer
geproduceerd dan in 1950. Ten tweede was de grondpositie van de landbouw in 2010 nog steeds
zodanig dat deze sector nog steeds een dominante vormgever van de ruimte was. Daarom wil
ik liever spreken van een overgang van een agrarisch landschap naar een multifunctioneel
landschap.
De door de socioloog Manuel Castells uitgedachte transitie van een space of places naar
een space of flows is in de meest recente periode herkenbaar. Kenmerk van deze ontwikkeling is

dat het menselijk handelen minder ruimtegebonden raakt. Onder invloed van ict en internet
ontstaat een netwerksamenleving waarin geografische afstanden nauwelijks nog betekenis
hebben. De effecten zijn vooral herkenbaar in de functies recreatie en wonen. Toch blijft de
landbouw in het dorpsgebied van Grolloo voor het overgrote deel grondgebonden en dus
relatief gezien gebonden aan de ruimtelijke context. Ook de recreatie heeft haar inkomsten
voor een groot gedeelte te danken aan de ruimtelijke context van het Drentse landschap. Vorm
blijft derhalve tot op de dag van vandaag de functie van het landschap bepalen, ondanks alle
technische mogelijkheden.
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Inleiding

viii

In de zomer van 2011 voerde theatercollectief Peergroup in samenwerking met het Huus
van de Taol de openluchtvoorstelling ‘De Drentse Bluesopera’ op. De in Grolloo opgegroeide
Egbert Meyers schreef samen met anderen het verhaal. Zijn eigen leven stond model voor het
theaterstuk.1 Het thema van de vrolijke satire is het dilemma van de jonge boer, die moet
kiezen om het bedrijf van zijn ouders over te nemen of te zwichten voor de stortvloed van
regelgeving en de dwang tot grootschaligheid.2 Meyers signaleerde het veranderende karakter
van Drenthe: ‘wordt het een recreatiepark of erger nog: een bejaardenoord?’. Het succes van de voorstelling
bewijst dat de eigentijdse geschiedenis van het platteland leeft.
Deze scriptie gaat net als de Bluesopera over de thema’s die de recente geschiedenis
van het Drentse platteland bepalen: ontwikkelingen in de landbouw en recreatie, maar
ook natuurontwikkeling en woonomgeving. Het agrarische cultuurlandschap vormt de
ruimtelijke omgeving van elk dorp. Het is een product
van de geschiedenis van het dorp, een onderdeel van
het collectieve geheugen, maar evenzeer een product
van ruimtelijke planvorming door de overheid en een
product van brede maatschappelijke en economische
ontwikkelingen in de afgelopen zestig jaar.
Voor het beantwoorden van de vraag waarom
de provincie Drenthe eruit ziet zoals hij eruit ziet, speelt
de naoorlogse periode een belangrijke rol. De landbouw
is al eeuwenlang de belangrijkste identiteitsdrager
van het platteland, maar deze sector is na de Tweede
Wereldoorlog ingrijpend veranderd. In de jaren vijftig
waren de kleine tot middengrote gemengde bedrijven
afhankelijk van het systeem met akkers op de es, wei- en
hooilanden in het beekdal, de heide/woeste gronden om
de schapen te weiden en geriefhout om het huis warm
te stoken. Het land bewerkte men met paardentractie.
Tussen 1950 en 2010 zijn de bedrijven steeds groter en
moderner geworden. Stallen met honderdvijftig stuks Figuur 1.1: Affiche ‘De Drentse
Bluesopera’.

1
2

Mondelinge informatie Egbert Meyers.
http://dedrentsebluesopera.nl.
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rundvee zijn geen uitzondering meer. Tractoren hebben tegenwoordig honderden pk’s. Er zijn
grote en nog grotere percelen nodig om rendabel te blijven werken.
Drenthe is dus in de naoorlogse periode uitgegroeid tot een moderne
landbouwprovincie. De agrarische sector is behalve een economische drager nog altijd een
belangrijke vormgever van de ruimte. Tegelijk wordt deze provincie echter in het kader
van toerisme en recreatie aangeprezen om de rust en de ruimte, in samenhang met het
rustieke, authentieke landschap. Tussen 1950 en 2010 zijn er functies toegevoegd en hebben
grondgebruikers zich ontwikkeld. Het ruimtegebruik op het platteland is in de afgelopen
zestig jaar minder samenhang gaan vertonen en de ruimte wordt behalve als productieruimte
ook gezien als decor en als belevenisruimte.3 Het platteland is een plek geworden waar
uiteenlopende functies ruimte vragen, van de grootschalige landbouw tot de recreatiesector en
de natuurbescherming.
Gaan deze verschillende functies wel samen? Is er sprake van conflicten, van een
strijd om de ruimte? Hoe beïnvloeden verschillende functies het landschap? Door met een
procesmatige aanpak te ontleden hoe, waarom en door wie verandering is opgetreden in het
landschap rondom Grolloo na de Tweede Wereldoorlog en dit af te zetten tegen een brede
achtergrond van het maatschappelijk debat, economische, agrarische en institutionele
ontwikkelingen zal deze scriptie een bijdrage leveren aan de kennis van het Drentse landschap
van nu.
2

3

‘Post-productivist transition’, Ilbery 1998.

Stand van het onderzoek: sociologen en geografen over het
(Drentse) platteland
Het beeld dat het platteland snel verandert is van alle tijden; het dringt zich in elk geval op
sinds de industrialisatie. Veel krachten zijn van invloed op veranderingen in het landschap,
het is een facettenrijk proces. Ruimtelijke contexten zijn daarin net zo belangrijk als
sociale contexten. Er is over dit onderwerp dan ook het een en ander gepubliceerd vanuit
de ruimtelijke wetenschappen, de sociale wetenschappen en op het snijvlak van die twee
vakgebieden. Integralestudies werden uitgevoerd in de jaren vijftig, de hoogtijdagen van de
sociografie, maar daarna kreeg een meer sectorale blik de overhand. Op dit moment is er
weer een trend te ontwaren naar een meer integrale blik, waar de interdisciplinaire opleiding
landschapsgeschiedenis misschien wel een exponent van is. Hieronder volgt een beschrijving
van het onderzoek naar landschapsveranderingen in Drenthe tussen 1950 en 2010, waarbij
zowel de sociale als de ruimtelijke invalshoek aan bod komen.
Sociale invalshoek: sociologisch onderzoek in Drenthe

Uit de jaren vijftig dateert een aantal onderzoeken met sociografische inslag, in die tijd de
dominante stroming in de Nederlandse sociologie.4 Hoofddoel van de sociografie was de
kenmerken van lokale gemeenschappen te beschrijven aan de hand van een verondersteld
verband tussen fysische geografie, mentale eigenschappen, groepscultuur en het sociale leven
van de bevolking.5 Het sociografisch onderzoek kon bogen op een stevige traditie in Drenthe.
Een bekende exponent hiervan is prof. dr. H.J. Prakke’s Deining in Drenthe, dat de eerste druk
beleefde in 1950.6 De dissertatie onderzoekt het ontstaan van de Drentse samenleving en legt
daarbij de nadruk op het harmonieuze en collectivistische karakter van het Drentse zand
tegenover de individualistische inslag op het veen. Een tweede voorbeeld is De Drentse boerin.
Haar plaats in de samenleving van Stork – Van der Kuyl (1952). Zij constateerde dat het tijdperk van
de industrialisatie grote veranderingen teweeg bracht op het Drentse platteland: ‘Ook Drenthe,
Assepoester van de zustergewesten, blijkt aangeraakt door de toverstaf van de moderne fee Techniek’.7 Daarom
besloot ze ‘een bijdrage [te] leveren tot het inzicht in de levensaspecten en toekomstproblemen van een gedeelte
der plattelandsbevolking’. Ze combineert fysische geografie, statistiek en sociologisch onderzoek.
Stork – Van der Kuyl schildert een wereld die op agrarisch gebied dynamisch is, maar met
een gemeenschap die nauwelijks bereid is om veranderingen te accepteren: ‘Er is slechts een
negatief afwerende houding wanneer bepaalde cultuurelementen nog als strijdig met de
dorpssfeer worden aangevoeld.’ 8
Ook het sociaal-antropologische onderzoek van het Amerikaanse echtpaar Keur, een
bioloog en een antropologe, benadrukte het traditionele karakter van de dorpssamenleving.
Zij voerden dit onderzoek, gericht op de ‘wederzijdse beïnvloeding van natuurlijke omgeving en culturele
ontwikkeling’, uit in de jaren vijftig aan de hand van het voorbeeld Anderen.9 Het traditionele
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Zie bijvoorbeeld Prakke 1951, Keur en Keur 1954, Stork – Van der Kuyl 1952.
Duyvendak 2002, 23.
Prakke 1951.
Stork – Van der Kuyl 1952, 53.
Stork – Van der Kuyl 1952, 55.
Keur en Keur 1954, inleiding.
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karakter wordt onderstreept door een aantal voorbeelden, zoals het feit dat in de winter nog
met de boerhoorn werd geblazen ten teken dat men moest helpen met het sneeuwruimen
op de zandwegen, en dat er in het dorp nog 2 paarden per boerderij aanwezig zijn, omdat
tractoren in Nederland veel duurder zijn dan in de Verenigde Staten.10 Zelfs de bakker ging nog
met paard en wagen rond. Het echtpaar Keur noemt bovendien ‘de uitgestrekte, verspreid liggende
percelen, die een doeltreffend gebruik van het land bemoeilijken’. Ze verklaren de behoudzucht van de
Drenten als volgt ‘Het cyclische karakter van het leven in Anderen wordt nog versterkt door de neiging het
oude en het reeds geprobeerde trouw te blijven. Risico wordt verafschuwd en verandering wordt zo lang mogelijk
tegen gehouden. Wanneer er toch grote veranderingen plaats vinden, en soms zijn dat verstrekkende, dan treedt
de Drent ze met een wijsgerige flexibiliteit en een zachtmoedig fatalisme tegemoet. Dit heeft hij geleerd door zijn
lange strijd tegen arme grond en te weinig land, tegen wind en weer, tegen geboorte en dood. Bovendien heeft de
eeuwenlange isolatie van de rest van Nederland een sterk gevoel van onaf hankelijkheid in de mensen van Anderen
gekweekt. Juist de ligging van het dorp, op wat hoger gelegen zandgrond, omringd door heide, wei en bos, creëerde
als het ware ene fysieke barrière met de rest van de wereld (…) Juist deze onaf hankelijkheid moedigde aan tot een
hoge graad van samenwerking en een gevoel van gelijkheid tussen de mensen van Anderen. (…) Alles wijst op een
blijvende belangstelling voor de begrippen samenwerking en gemeenschapszin, die zo lang in de oude esdorpen
overheersten.’ 11
Opbouwwerker Jo Boer werkte maar liefst achttien jaar aan haar studie naar de
gemeente Zweeloo, in 1975 uitgegeven als Dorp in Drenthe. Uitgangspunt is dat de mens de
samenleving verandert en de samenleving de mens. Haar doel was ‘inzicht te verkrijgen in de
sociaal-culturele problematiek van een snel veranderende plattelandssamenleving’, maar meer dan de
helft van het boek is gewijd aan een ‘beschrijving van veranderingen in het agrarisch bedrijfs-, gezinsen dorpsleven’.12 Boer komt tot de ‘negatieve conclusie’ dat de oude dorpen en daarmee de oude
dorpssamenlevingen langzaam maar zeker zullen verdwijnen. ‘Het landbouwbeleid met zijn
ruilverkaveling, de samenvoeging van gemeenten en ander schaalvergrotingsverschijnselen, het kernenbeleid met
de ondergang van de kleinste dorpen de ontwikkelingen ten aanzien van forensisme en recreatie, al deze factoren
versterken elkaar en dragen ertoe bij dat het Drentse dorp en het Drentse dorpsleven in hun eigen aard en karakter
spoedig volledig tot het verleden zullen behoren.’ 13
Vanaf de jaren negentig verschenen diverse bijdragen van Hans Elerie, toenmalig
directeur van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe, over de identiteit van het
platteland, zoals in de bundel Omstreden ruimte. Een discussie over de toekomst van het landelijk
gebied (1994) en in Alles wordt anders. De transformatie van Nederlands Noorden (2001). Daarnaast werd
de discussie over identiteit op het platteland aangezwengeld door Elerie in het tijdschrift
Noorderbreedte, onder meer door de serie ‘Dorpslandschappen’ die verscheen tussen 1998 en 2001,
nadat in 1998 het Keuningcongres gewijd was aan dit thema. Belangrijke vraagstukken
waren de invloed van de verstedelijking op het platteland en de betekenis van de landbouw
als drager van de identiteit van het platteland. Elerie pleitte voor een nieuwe koers, bestaand
uit ‘het vitaliseren van cultuurhistorische landschappen door herstellen van herkenbare structuren en
het bij voorkeur in combinatie met nieuwe functies herinrichten van stagnerende landbouwgebieden tot
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Keur en Keur 1954, 73-80.
Keur en Keur 1954, 179.
Boer 1975, 17 en 29-222.
Boer 1975, 325.

multifunctionele landschappen’.14 Deze gedachten leidden uiteindelijk tot de aanpak van de
dorpsomgevingsplannen zoals opgetekend in Dorp2000anno.15
In de sociologie is de integrale blik op de achtergrond geraakt, maar voor historici heeft
deze nog altijd aantrekkingskracht. Zo pleitte bijzonder hoogleraar regionale geschiedenis
Duyvendak in 2002 in zijn inaugurele rede ‘Wijde horizon, scherpe blik: regionale geschiedenis
en Noord-Nederland’ voor een nieuwe sociografie. Integrale micro-geschiedenis kan namelijk
verrassende inzichten opleveren. Een integrale blik op een geografisch beperkt kader waarbij
een relationele vraag wordt gesteld (de scherpe blik) kan het inzicht verhogen in verschillende
historische fenomenen (de wijde horizon).
Dat de sociografie uit de mode is geraakt, betekent dat de koppeling tussen
samenleving en landschap in het onderzoek op de achtergrond is geraakt. Het wil echter
niet zeggen dat er geen sociologisch onderzoek meer wordt verricht naar het platteland. Het
landelijke onderzoekprogramma ‘De sociale staat van het platteland’ van het Sociaal Cultureel
Planbureau loopt nog altijd. Het SCP volgt de sociale en culturele veranderingen op het
platteland in heel Nederland, met als resultaat onderzoekspublicaties als Het platteland van
alle Nederlanders (2008), dat beschrijft hoe Nederlanders platteland zien en gebruiken. Daarin
worden drie dimensies onderscheiden: landschappelijk platteland, functioneel platteland en
sociaal-cultureel platteland. Nederlanders hebben een zeer positief, enigszins behoudend
en idyllisch beeld van het platteland.16 Ze hebben een hoge waardering voor het platteland
als een gebied met rust en ruimte waar men gezond kan leven en prettig kan wonen in
een gemeenschap met aardige, sociale en gemoedelijke bewoners.17 De ruimte, natuur en
traditioneel agrarische landschapskenmerken zijn hierin belangrijk. Opvallend genoeg is dus
in de beeldvorming het platteland sinds de jaren vijftig niet drastisch veranderd.
Ruimtelijke invalshoek: de ontwikkeling van het ruimtegebruik

Over de ruimtelijke veranderingen op het (Drentse) platteland sinds de Tweede Wereldoorlog
zijn pas recentelijk serieuze publicaties verschenen. Naast het SCP deed het Planbureau
voor de Leefomgeving onderzoek naar de recente ontwikkelingen op het platteland. Deze
instelling bekijkt het buitengebied vanuit een ruimtelijke invalshoek. Misschien zelfs
wat al te rigide, want in de publicatie Plattelandsontwikkeling en de gevolgen voor het landschap
(2008) nemen Daalhuizen c.s. veranderingen in de openheid van het landschap als een
‘objectieve indicator van landschapsverandering’.18 Beleving en waardering blijven expliciet buiten
beschouwing, maar ondertussen wordt wel de overgang naar post-productief platteland,
waarbij landbouw niet langer de belangrijkste functie is, aangewezen als belangrijke
oorzaak voor functieveranderingen op het platteland. Het is maar de vraag of dergelijke
functieveranderingen af te lezen zijn aan de mate van openheid van het landschap. De auteurs
stellen vast dat de openheid van het landschap in heel Nederland tussen 1975 en 2000 sneller
is afgenomen dan tussen 1950 en 1975 en dat het beleid op het gebied van landschap en
plattelandsvernieuwing beter op elkaar afgestemd kan worden.
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Cultureel geografe Haartsen onderzocht hoe landschapsfuncties zich in Nederland
ontwikkelden tussen 1950 en 1996. Met name niet-groene functies als wonen en recreatie
groeiden ten koste van de oppervlakte landbouw- en natuurgrond. Zij concludeerde
in haar dissertatie Platteland: boerenland, natuurterrein of beleidsveld? dat veranderingen in
ruimtegebruik juist geen goede indicator zijn voor functieveranderingen op het platteland.19
Uit haar onderzoek bleek dat niet de functies, maar de betekenis van die functies voor de
samenleving zijn veranderd in de periode 1950-1996. Het gebruik van de plattelandsruimte
vindt steeds minder plaats in werktijd en steeds meer in de vrije tijd. Kortom: van een
productielandschap naar een consumptielandschap. Veranderingen in zeggenschap over
het platteland zijn groter geweest dan de functieveranderingen zelf. Een belangrijke factor
hierin is de ‘vermaatschappelijking van het bezit’: een symbolische toe-eigening van het
platteland door stedelingen, waarbij de grond meer als leefruimte wordt gezien dan als
productiefactor. Nieuwe actoren op het platteland zoals bewoners zonder agrarische binding,
natuurorganisaties en recreanten hechten op een andere manier waarde aan het platteland
dan boeren. Volgens Haartsen heeft de overheid een belangrijke rol bij eigendoms- en
functiewijzigingen op het platteland, vooral door middel van bestemmingsplannen.
En dat de openheid na 1975 sneller is afgenomen, wil absoluut niet zeggen dat in de
periode daarvoor geen ingrijpende ruimtelijke veranderingen hebben plaatsgevonden. Neem
de ruilverkaveling, waarop landschapsarchitecte Andela promoveerde in 2000 met Kneedbaar
landschap, kneedbaar volk.20 Zij schetst een beeld van expansie en streven naar een zo efficiënt
en productief mogelijke landbouwsector in de jaren vijftig en zestig, naar een periode van
heroriëntatie waarin gezocht werd naar evenwicht met de toenemende verstedelijking tot
de meest recente periode, waarin de marges voor de landbouw steeds smaller worden en
waarin het agrarisch primaat van de landinrichting is vervangen door natuurontwikkeling en
recreatief gebruik. Andela: ‘men kan zeggen dat het productief gebruik van de grond na 1945 een planmatig
en technologisch karakter kreeg door een gericht overheidsbeleid dat berustte op de idee van de maakbare
samenleving. Letterlijk en figuurlijk diende het landschap als basis, als ondergrond voor de opbouw van de
moderne verzorgingsstaat.’ 21 Dit duurde voort tot halverwege de jaren zeventig. Toen ontwikkelde
men een nieuwe gedemocratiseerde strategie voor de inrichting van het Nederlandse
landschap.22
De wortels voor het beleid op het gebied van natuur en landschap in de context van
het Nederlandse platteland liggen al in de jaren dertig, maar natuur en landschap kwamen
pas halverwege de jaren zeventig echt in de schijnwerpers te staan. Hoe de zorg voor natuur
en landschap in Drenthe zijn beslag heeft gekregen is te lezen in Het Drentse Landschap (1984) en
Uit het leven van een landschap (1999).23 Over het Drentse landschap vanuit het perspectief van de
agrarische sector gaat het onder redactie van Bieleman verschenen Boerenlandschap in beweging.24

Haartsen 2002, 127-134.
Zie ook Van den Bergh 2004.
Andela 2000, 10.
Zie voor reflecties op het beleid rondom de ruilverkavelingen het proefschrift over
landbouwstructuurbeleid tussen 1945 en 1985 van Van den Brink (1990) en het proefschrift van
Karel over streekverbetering tussen 1953 en 1970 (2005).
23 Abrahamse ed. 1984 en Waterbolk 1999. Zie ook: Van der Windt 1995 en Van Schendelen 1997.
24 Bieleman, Elerie en Hoppenbrouwers 1994.
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Thema’s als modernisering, mechanisatie, specialisatie in de landbouw komen aan de orde,
evenals de landschappelijke gevolgen daarvan.
Over de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe tussen 1942 en 1970 en met name
de politieke keuzes op provinciaal niveau gaat de zeer recente publicatie Bewogen ruimte. De
ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe 1942-1970 van Bernhard Hanskamp.25 Eén van de belangrijkste
constateringen is dat de kenmerkende leegte van het Drentse land behouden bleef door de
industrie en stedelijke voorzieningen te concentreren in enkele nieuwe ‘grote’ steden. Ook
de woningbouw werd geconcentreerd in de grotere kernen, zodat het karakter van de typisch
Drentse gehuchten authentiek bleef. Dit staat in contrast met het spreidingsmodel dat in
andere zandstreken in Nederland, zoals bijvoorbeeld Brabant, werd gehanteerd. Vanaf de jaren
vijftig heeft de provincie ingezien hoe belangrijk het was om gebieden open en onbebouwd
te laten; aanvankelijk vooral vanuit de gebruikswaarde van het landschap, later ook vanwege
intrinsieke waarden van natuur en landschap.
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en voorzieningen die een groot beslag leggen op de ruimte. In al deze functies bestaat er een
wisselwerking tussen de ruimtelijke omgeving en het menselijk handelen.

Inleiding

De wisselwerking tussen vorm en functie in het landschap

Het populaire boek Hoe God verdween uit Jorwerd (1996) gaat over de ‘historische omwenteling’, ‘de
oprukkende stad’ en de ‘ondergang van de echte boeren’ op het Nederlandse platteland in de periode na
de Tweede Wereldoorlog.26 Niet alleen Geert Mak signaleerde veranderingen. Het karakter van
het platteland was een actueel onderwerp in de jaren negentig. In 1998 besteedde bijvoorbeeld
het toonaangevende tijdschrift Noorderbreedte in vijf themanummers aandacht aan het thema
‘dorpslandschappen’, mede naar aanleiding van het Keuningcongres dat in hetzelfde jaar aan
dit onderwerp was gewijd. De veranderingen in de fysieke ruimte, zoals bijvoorbeeld de bouw
van nieuwbouwwijken bij Drentse dorpen, baarden deskundigen als Hans Elerie (toenmalig
directeur van de BOKD) ernstig zorgen. Daarom introduceerde de BOKD in 1998 de term
‘dorpslandschappen’ om de verstedelijkingsproblematiek in het Noorden aan de kaak te
stellen.27 Uitgangspunt was dat het noorden geen tweede Randstad moest worden en dat het
noorden uit moest gaan van eigen kwaliteiten.
Het feit dat het karakter van het platteland mensen bezig houdt, geeft te denken:
blijkbaar is er een ontwikkeling gaande die het platteland in hun ogen in een ‘identiteitscrisis’
brengt. De oorzaak hiervoor zou kunnen zijn dat de functie van het landschap verandert.
Deze paragraaf behandelt een aantal theorieën die inzicht bieden in de wisselwerking tussen
veranderingen in de vorm en de functies van het landschap.

Zowel de vorm als de functies van het landschap zijn dynamisch. Over hoe verschillende
functies zich verhouden tot de ruimtelijke omgeving hebben diverse sociaal geografen
modellen opgesteld. De Groningse sociaal-geograaf H.J. Keuning (1904-1985), opgeleid
in Utrecht en geïnspireerd door de uitgangspunten van de Franse Annalenschool, was
gefascineerd door de samenhang tussen de uiterlijke vormen in het landschap en de functie
die het landschap had voor de mens. Hij dacht daarom na over een adequate indeling
van Nederland in sociaal-geografische regio’s, gebieden met een bepaalde ruimtelijke
homogeniteit. Uitgangspunt vormden daarbij twee principes van de Franse geograaf Vidal de
la Blache (1845-1918): de manier waarop de mens verstandelijk het fysisch milieu benaderde
en zijn leven en handelen in groepsverband.29 In boeken als Mozaïek der functies. Proeve van een
regionale landbeschrijving van Nederland op historisch- en economisch-geografische grondslag (1955), later
herzien en opnieuw uitgebracht onder de titel Kaleidoscoop der Nederlandse Landschappen. De
regionale verscheidenheid van Nederland in historisch-geografisch perspectief (1979) beschreef Keuning
de Nederlandse landschappen als een functioneel en dynamisch geheel met een indeling van
regio’s op grond van met name economische factoren, maar ook sociale en politieke aspecten.
Het gedragspatroon van de mens stond centraal in zijn denken.30 Keuning definieerde het
landschap als ‘een resultaat van een historisch krachtenspel van fysisch-geografische, economische en sociale
factoren waarbij soms de ene factor dominant was over de andere, maar waarbij meestal meerdere factoren in
onderlinge af hankelijkheid tot elkaar stonden: een mozaïek der functies’.31
In eerste instantie vielen fysisch-geografische en sociaal-geografische regio’s samen,
omdat ‘het patroon van het menselijk welvaartsstreven nog in sterke mate aan de mogelijkheden van het fysisch
milieu is gebonden’.32 Keuning maakte onderscheid tussen zonale en nodale sociaal-geografische
regio’s. Bij een zonale regio ligt het homogene aspect in het karakter van de menselijke
bestaanswijze (ontleend aan het Franse begrip genre de vie), oftewel welke producten een regio
voortbrengt. Bij een nodale regio gaat het om het karakter van de consumptie, de reikwijdte
van de dienstverlening vanuit een centraal gelegen plaats. De chronologische ontwikkeling
van de zonale regio’s verliep volgens Keuning als volgt.33 Uitgangssituatie was het op autarkie
gerichte agrarische systeem. Vorm en ligging van de nederzettingen waren volgens Keuning
het resultaat van exploitatiemogelijkheden die het omringende landschap bood. Toen
later de agrarische bestaanswijze op de achtergrond raakte, wonnen sociaal-economische
uitgangspunten aan belang. Menselijke behoeften gingen de inrichting van ruimte dicteren
in plaats van dat omgevingsfactoren de mogelijkheden van de mens om in zijn behoeften te
voldoen bepaalden. Economische factoren en een groeiende invloed van het bestuur zorgden
voor functieverschuivingen en functieverlies, waardoor zowel integratie als differentiatie
tussen de verschillende zonale regio’s optrad.34

Het platteland als landschap

Wat is eigenlijk platteland en hoe verhoudt het zich tot de term landschap? Het definiëren
van platteland en landschap is lastig, omdat het containerbegrippen zijn. Net als en in
samenhang met het landschap is het platteland constant in ontwikkeling. De Dikke van
Dale zet het platteland af tegen de stad: ‘het open veld, het buiten de steden gelegen land dat minder
dichtbevolkt is’. Het CBS hanteert de gemiddelde omgevingsadressendichtheid (OAD) als maat
voor stedelijkheid dan wel landelijkheid. Gemeenten met een OAD van minder dan 1000 per
vierkante kilometer worden gerekend tot het platteland. Definities van platteland hebben
over het algemeen twee componenten: een ruimtelijk-geografische en een sociaal-culturele
component. Hiermee wordt een parallel getrokken tussen de inrichting van de ruimte en de
sociale kenmerken van bewoners. Henkel beschrijft in Der ländliche Raum (1995) het platteland
als ‘dunbevolkte en -bebouwde nederzettings- en landschapsruimte die dicht bij de natuur
staat, sterk wordt beïnvloedt door landbouw en bosbouw, waarbij voorzieningen schaars zijn,
maar de onderlinge banden tussen de bewoners hecht zijn.’ 28 Hij gaat vervolgens in op de
belangrijkste functies van het platteland in de moderne, geïndustrialiseerde maatschappij.
In de eerste plaats is het platteland een plek waar mensen wonen, werken en hun vrije tijd
doorbrengen. Daarnaast heeft het platteland een functie in de landbouwproductie, een
ecologische functie, een recreatieve functie en een functie als vestigingsplaats voor bedrijven
26 Mak 1996.
27 Noorderbreedte themanummer Dorpslandschappen 1998.
28 Vertaling van ‘Naturnaher, von der Land- und Forstwirtschaft geprägter Siedlungs- und Landschaftsraum
mit geringer Bevölkerung und Bebauungsdichte sowie niedriger Zentralität der Orte, aber höherer Dichte der
zwischenmenschlichen Bindungen.’, Henkel 1995, 32.
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Keuning 1976, 10.
Keuning 1980, 30.
Keuning geciteerd in Spek 2004, 89.
Keuning 1980, 4.
Keuning 1980, 6-14.
Keuning 1980, 12.
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Met het ontstaan van steden kwam ook de nodale regio tot ontplooiing: onder invloed van
de industriële revolutie werd de autarkie van de agrarische bestaanswijze deels opgegeven
en ontstonden centrale plaatsen die een dienstverlenende functie kregen ten opzichte van
het omliggende gebied. Bij nodale regio’s gaat het om consumptie in plaats van productie.35
Belangrijk is het onderscheid tussen bedrijven met een verzorgende functie, die alleen de
directe omgeving bedienen en bedrijven met een stuwende functie, die een groter afzetgebied
hebben. Vestiging van stuwende bedrijfstakken als industrie en lange afstandshandel, maar
ook de verwerving van een woonfunctie zorgen voor kwantitatieve groei van de centrale
plaats, maar ook voor kwalitatieve verandering in het behoeftenpakket van de bevolking.36
Met het oog op de toegenomen mobiliteit en het toenemende werk- en woonforensisme aan
het eind van de jaren zestig van de twintigste eeuw constateert Keuning dat nodale regio’s
vervagen. Hij concludeert dan ook dat nodale regio’s en daarmee de consumptiezijde van de
economie voor de sociale geografie van geringere betekenis zijn dan de zonale variant oftewel
de productiezijde van de economie.
In Proeve ener theorie van de sociale geografie en haar toepassing in de practijk van de geografiebeoefening (1980) komt Keuning tot de volgende universele theorie: ‘De theorie van de sociale geografie
kan worden gedefinieerd als het proces van een in een voortgaande ontwikkeling verkerende samenhang van
zonale regio’s, uitlopende in een synthese van de ruimtelijke, sociaal-geografische verscheidenheid van het
aardoppervlak, met dien verstande, dat deze zonale regio’s zelve (...) in de tijd gezien eveneens aan voortdurende
veranderingen, zowel naar hun inhoud als naar hun ruimtelijke omvang, onderhevig zijn’.37 Bouwstenen van
het systeem zijn fysieke eigenschappen van het landschap, landbouw en industrie maar ook
demografie, sociologische en culturele aspecten en ten slotte technologische en institutionele
gegevens.
In het laatste hoofdstuk van Kaleidoscoop der Nederlandsche Landschappen (1979), dat is
gewijd aan de situatie aan het eind van de jaren zestig van de twintigste eeuw, constateert
Keuning dat het steeds gecompliceerder bestel en de internationalisering de nationale
economie minder doorzichtig maken, waardoor het herkennen van functionele inhoud van
bepaalde regio’s bemoeilijkt wordt.38 Als oplossing oppert hij het verbreden van de begrippen
verzorgend en stuwend naar ‘de plaats of de streek, waar verschillende activiteiten van
dezelfde soort zich concentreren en daarmee aan de betrokken plaats of streek niet alleen
een bijzonder karakter verlenen, doch tegelijk ook een functionele inhoud’.39 Zo ontstond
een ordeningsprincipe voor het Nederlandse landschap aan de hand van de van oorsprong
bedrijfseconomische begrippen stuwend en verzorgend.40
Een geavanceerder model van de wisselwerking tussen het landschap en ruimtelijke
actoren wordt uitgebeeld door de ‘bollenkubus’ van een vakgenoot van Keuning, de
sociaal geograaf Hoekveld (1934-2011). Hij zag de geografische structuur, het geheel van
ruimtehuishoudingen van bedrijven, instituties en gezinshuishoudens als een beweeglijke
orde, waarin de elementen verbonden zijn in gecompliceerde sociale netwerken en patronen,

35
36
37
38
39
40

Keuning 1980, 12.
Keuning 1979 6-7, Keuning 1980, 25-30.
Keuning 1980, 30.
Keuning 1979, 246-253.
Keuning 1979, 254.
Elerie, inleiding in heruitgave Keuning, Mozaïek der functies, 1998, 5.

gevlochten binnen een materieel milieu.41 Centraal in de bollenkubus staat het begrip
handelingsverband.42 Dat zijn lichamen waarvan mensen deel uit maken en van waaruit zij
handelen en bewegen. Er bestaan drie soorten handelingsverbanden: bedrijven, instituties
en huishoudens. Tezamen vormen deze de sociaal-ruimtelijke structuur. Die laat sporen
na in de fysieke ruimte, zoals woningen, bedrijfsgebouwen en wegen. Het resultaat van
die projectie noemt Hoekveld het artefactieel-morfologisch patroon. Sociaal-ruimtelijke
structuur en artefactieel-morfologisch patroon vormen samen de geografische structuur.
De kubus zelf staat symbool voor de globale maatschappij. De typische vorm van een sociaalruimtelijke structuur wordt namelijk mede bepaald door het sociale, culturele en politieke
stelsel dat in een bepaald gebied van invloed is. Daarin opgesloten liggen de normen- en
waardenstelsels. Voor Hoekveld gaat het bij het bestuderen van regio’s om de analyse van drie
onderling gerelateerde concepten: regionale ontwikkeling, regionale differentiatie en regionale
integratie.43
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Figuur 1.2:

De bollenkubus van Hoekveld, een conceptueel schema dat de relaties
tussen menselijke activiteiten en de ruimtelijke omgeving inzichtelijk
maakt.

41 Heinemeijer, 1977, 263.
42 http://nl.wikipedia.org/wiki/Bollenkubus.
43 Hoekveld, De Bruijne en Schat 1971.

Strijd om de ruimte

12

Historiografisch, theoretisch en methodisch kader

Van productielandschap naar consumptielandschap

De betekenis van de ruimte verandert

Keuning twijfelde in 1979 aan het belang van de consumptieve of vraagzijde voor een indeling
in geografische regio’s. Rond de eeuwwisseling constateerden echter zowel geografen
als sociologen dat het platteland zich na de Tweede Wereldoorlog had ontwikkeld van
productielandschap naar consumptielandschap, van een agrarische naar een postindustriële of
postproducerende ruimte.44 Deze wetenschappers hechten dus juist in de ontwikkeling aan de
consumptiezijde van de economie meer belang voor het landelijk gebied.
Deze ontwikkeling heeft twee exponenten: de gevolgen voor de landbouw en de
gevolgen voor de plattelandssamenleving. Beide hebben invloed op het ruimtegebruik op
het platteland. Volgens de Britse geograaf Ilbery, die het begrip ‘post-productive transition’
introduceerde, bestaat de naoorlogse periode uit twee fases. In de eerste fase stond het streven
naar een zo hoog mogelijke landbouwopbrengst centraal, in de tweede fase de integratie
van landbouw met een verantwoorde omgang met het milieu en een in sociaal-economisch
opzicht duurzaam platteland.45 Nu bestaan de beide varianten naast elkaar, dus intensieve
en gespecialiseerde landbouw die gericht is op een maximale opbrengst en meer extensieve,
verbrede landbouw die gericht is op duurzaamheid. Bedrijven die niet kunnen of willen
intensiveren, spelen in op deze trend en kiezen in plaats van verdieping voor verbreding, dus
niet het produceren van een groter aantal producten, maar het aanbieden van diensten die
afgenomen kunnen worden, zoals overnachtingsmogelijkheden of de opvang van kinderen of
gehandicapten.
De Nederlandse socioloog en plattelandsspecialist Thissen onderscheidt drie fasen:
achtereenvolgens de agrarische, industriële en post-industriële fase. Voor de dorpssamenleving
geldt dat tot aan de industrialisatie, die zeker in de Drentse zandgebieden op zich liet wachten
tot na de Tweede Wereldoorlog, dorpen in hoge mate autonoom waren.46 Voor veel bewoners
vielen wonen en werken samen binnen het agrarische familiebedrijf. In de postindustriële
samenleving zijn sociale en economische relaties van bewoners voor een groot deel buiten het
eigen dorp komen te liggen. In structureel opzicht is mobiliteit de basis van het woondorp.
Voor de dorpen betekent de postindustriële fase dat de woonfunctie centraal staat. Dankzij
de snelle opeenvolging van de drie fasen ging de transformatie van autonome dorpen in
woondorpen snel en deed het gevreesde verdwijnen van dorpen zich niet voor. Wel is er
een nieuwe verscheidenheid ontstaan en wel op grond van de mate van aantrekkelijkheid
als woonomgeving.47 De twee kwaliteiten natuur en cultuur staan hierbij centraal. Dit
betekent dat met name de ‘mooie’ dorpen, liggend in een aantrekkelijk landschap en met
cultuurhistorisch gewaardeerde bebouwing, een attractieve vestigingsplaats zijn geworden
voor welgestelden van elders. Dit zou betekenen dat de ruimtelijke omgeving in zekere zin de
bevolkingssamenstelling bepaalt.

Een wisselwerking tussen stad en land is van alle tijden: de stad was en blijft voor haar
voedselvoorziening in zekere mate afhankelijk van de productie op het platteland. De
Belgische socioloog Mormont schreef in 1990 dat de scheiding tussen platteland en stad was
opgeheven.48 Het platteland werd niet beoordeeld op intrinsieke eigenschappen, maar op wat
het te bieden had voor buitenstaanders. Marsden, een Engelse specialist op het gebied van
milieubeleid en -planning, heeft een soortgelijke opvatting. Marsden betoogde in 2006 dat
het gedifferentieerde platteland van tegenwoordig een uiting is van de decentralisatie van
middenklasse, die zowel sociaal als economisch gedreven wordt door de postmoderne en posturbane wens om te ontsnappen aan het stedelijke leven, hoewel ze er in het opzicht van carrière
en cultuur nog steeds van afhankelijk is.49 De middenklasse ziet platteland als een beleving en
als een toevluchtsoord. Marsden bepleit dat in ruimtegebruik de grenzen tussen platteland en
stad zijn vervaagd, maar dat in beelden van platteland en van landschap de oude dichotomie
tussen stad en platteland nog steeds levend en aanwezig is. Dit betekent dat ondanks het
feit dat plattelanders en stedelingen beide de ruimte gebruiken en dus met elkaar ‘delen’,
zij verschillende impressies van platteland en van landschap hebben. Plattelanders leven in
de ogen van stedelingen in harmonie met de natuur, in een kleine prettige gemeenschap en
enigszins afgesloten van de buitenwereld.50 Deze visie is niet gebaseerd op de werkelijkheid
maar op een ideaalbeeld van het platteland als toevluchtsoord.
Deze geleidelijke verandering van de functie van het platteland van voedselleverancier
tot recreatieverblijf en ‘toevluchtsoord’ moeten we zien in het licht van grote maatschappelijke
processen als welvaartsstijging en globalisering. De historicus Schuurman betoogt in dit
kader dat de belangrijkste verandering in de twintigste eeuw het veranderd belang van de
fysieke ruimte was.51 Hij beroept zich hierbij op de socioloog Castells, die in de trilogie The
Information Age (1996-1998) laat zien hoe de sociale structuur van de wereld ingrijpend verandert
door de mogelijkheden van de informatietechnologie.52 Die technologie maakte de opkomst
mogelijk van wereldwijde netwerken, waarin individuen, bedrijven en instellingen met elkaar
verbonden zijn. Het begrip afstand heeft daardoor een andere betekenis gekregen.
Volgens Castells heeft deze technologische sprong twee belangrijke gevolgen.53 De
eerste is het ontstaan van een economie op wereldschaal. Het is een economie die de wereld
voortdurend afgraast, op zoek naar nieuwe productie- en consumptiemogelijkheden, een
economie waarin voortdurend wisselende en flexibele ketens van bedrijven en instellingen
worden gevormd. Dit zijn praktisch dezelfde verbanden als in de bollenkubus van Hoekveld,
maar dan veranderlijker, in veelvoud en op wereldschaal. Het is een ordening die los staat van
landsgrenzen, reputaties en tradities en die invloed heeft op het dagelijks leven van mensen.
Tegenover de integratie van de economie op wereldschaal staat het tweede belangrijke gevolg van
de informatietechnologie: toenemende sociale fragmentarisering. Het is een vrijwel autonome

44 Zie bijvoorbeeld Haartsen 2002, Ilbery 1998, Cloke, Marsden en Mooney 2006, Haartsen,
Groote en Huigen 2000, Thissen en Droogleever Fortuijn in Noorderbreedte Themanummer
Dorpslandschappen 1998.
45 Ilbery 1998.
46 Thissen, Tekst Lezing ‘Leef baarheid, sociale cohesie en informele zorg’. Noordelijke conferentie
Wmo-pilots ‘Oog voor elkaar’, 16 januari 2008, Assen via http://home.medewerker.uva.nl/
j.f.c.m.thissen.
47 Thissen, mondelinge mededeling.

48
49
50
51
52

Mormont 1990.
Marsden 2006.
Ook heden ten dage geldt dit in Nederland: zie Steenbekkers 2008.
Schuurman 2003.
Manuel Castells The Information Age. Economy,society and culture. Vol. 1: The Rise of the Network Society. Vol. 2:
The Power of Identity. Vol. 3: End of Millennium (1996-1998).
53 Oosterbaan, ‘We hebben een machine gemaakt die door niemand beheerst wordt’, NRC Supplement,
8 november 1997.
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kracht, een ontwikkeling waartegen niemand zich kan verweren. In de netwerkeconomie
verliezen oude regionale bindingen het van lucratieve internationale allianties.
Als we kijken naar de invloed van de netwerksamenleving op de inrichting van de
ruimte, is precies dat de achilleshiel. De space of places, die verwijst naar de wereld van ‘analoge’
geografische verbanden, waarin fysieke nabijheid met meervoudige afstanden bepalend is,
wordt vervangen door een space of flows: een digitale netwerksamenleving en -economie, waarbij
er maar twee mogelijkheden zijn: binnen het netwerk of buiten het netwerk, waarbij fysieke
afstanden geen enkel belang hebben.54 De ontwikkeling van de netwerksamenleving was geen
plan, onderstreept Castells.55 Het gevolg van de space of flows is dat actoren zich minder gelegen
laten liggen aan hun ruimtelijke context: waar men zich bevindt is van minder belang, en
daardoor wordt ruimtelijk gedrag onvoorspelbaarder.
Netwerksamenleving: de gevolgen voor het platteland

14

De invloedrijke Pools-Britse socioloog en filosoof Bauman onderschrijft de analyse van Castells.
Volgens hem bevinden we ons nu in een situatie waarin zowel geografische als virtuele
verbanden tellen. In deze co-existentie signaleert hij een ontwikkeling die hij glocalization
noemt: het proces dat het belang van het lokale reduceert, maar het tegelijkertijd meer
betekenis verleent.56 Glocalisering komt neer op de vermenging tussen mondiaal en lokaal
niveau, doordat iedereen toegang heeft tot informatie en de wereld ook van informatie kan
voorzien via netwerken die verbonden zijn door internet, maar iedereen ook nog geografische
verbanden kent en heeft.
Wat zijn de gevolgen van glocalisering voor de mens? In lijn met Castells meent
Bauman dat we vanuit een situatie van solid modernity verzeild zijn geraakt in een liquid modernity,
een moderniteit waarin alles vloeibaar en veranderlijk is.57 Wij leven niet meer in duidelijk
afgebakende gemeenschappen met duidelijke regels, maar moeten steeds opnieuw onze
identiteit bepalen. Geografische afstanden zijn niet langer een factor van belang. In plaats van
‘wortels’, een verbondenheid aan een geografische plek, hebben we nu een ‘anker’ dat we naar
eigen inzicht af en toe ergens uit gooien, maar dat we ook altijd weer binnen kunnen halen
om op zoek te gaan naar een andere identiteit. Liquid identity geeft ons vrijheid, maar zorgt
tegelijkertijd voor een grote onzekerheid. Mensen grijpen daarom terug op het lokale niveau,
dus de buurt en het dorp.
De theorieën van Keuning, Hoekveld en Castells zijn in chronologische volgorde
behandeld. Er is een verband te zien tussen de complexiteit van de theorie en van de complexer
wordende werkelijkheid. Keuning redeneerde vanuit lokale, gesloten gemeenschappen en ging
er vanuit dat de functie van een streek te koppelen zou zijn aan de gevestigde bedrijven. Dit
staat in contrast met het complexe model van de samenleving dat Castells schetst, en waarbij
er veranderlijke verbanden bestaan die geen enkele binding meer hebben met geografische
locaties. In de casestudy zullen we zien in hoeverre er in de levende praktijk van het Drentse
zandlandschap sprake is van een transitie van productie- naar consumptielandschap en of
aspecten van de netwerksamenleving daar aantoonbaar aan bijdragen.
54
55
56
57

Schuurman 2003.
Oosterbaan 1997.
Bauman 2012, http://www.social-europe.eu/2011/08/on-glocalization-coming-of-age/.
Bauman 2000.
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Figuur 1.3:

Begrenzing van het studiegebied volgens de markegrenzen van Grolloo.
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Figuur 1.4:

Kaart met de grenzen van het Nationaal Park Drentsche Aa en het Nationaal beeken esdorpenlandschap Drentsche Aa. Het dorpsgebied van Grolloo valt alleen in
laatstgenoemde. Tevens is op deze kaart goed te zien dat de Drentse Aa ontspringt bij
Grolloo. Bron gegevens: geoportaal provincie Drenthe.

Gebied

Dorpslandschap van Grolloo

Periode

1950-2010

Thema

De invloed van veranderend ruimtegebruik op de landschapsontwikkeling

Het Drentse zandgebied was in 1950 de achtergrond van een tamelijk traditionele
boerensamenleving. In 2010 was de provincie uitgegroeid tot een modern landbouwgebied, en
meer dan dat: behalve de landbouw eisen ook andere ruimtegebruikers zoals de recreatiesector
en de natuurbescherming hun plek op. Daarnaast zijn de dorpen populair geworden bij
forenzen door de hoge kwaliteit van de woonomgeving. De periode 1950-2010 dekt deze
ontwikkelingen af. Dat de hierboven genoemde ontwikkelingen de nodige gevolgen hebben
gehad voor het landschap en het perspectief op het landschap staat als een paal boven water.
Hoe de verschillende actoren, in interactie met elkaar, het landschap hebben gevormd is
onderwerp van deze scriptie.
Centraal in het onderzoek staat de casestudy naar het dorpslandschap van Grolloo.
Voor dit gebied heb ik gekozen vanwege de volgende reden. Het stroomdal van de Drentsche
Aa is een van de best bewaarde esdorpenlandschappen in Nederland.58 Het gebied is inmiddels
getransformeerd tot een multifunctioneel gebruikslandschap, maar heeft wel zijn landelijke
karakter behouden.59 Het dorpsgebied van Grolloo ligt in de bovenloop van het bekenstelsel
van de Drentsche Aa. De keuze voor dit gebied is ingegeven vanuit deze ligging: hier is nooit
sprake geweest van een ‘landschapsreservaat’ zoals in het Nationaal Park de Drentsche Aa,
maar economische krachten en de landbouw hebben ook geen vrij spel gehad door de ligging
in het overgangsgebied van het stroomdallandschap. In theorie zou de ‘strijd om de ruimte’ en
de spanning tussen ‘stadse’ en ‘dorpse’ belangen goed zichtbaar kunnen zijn in dit gebied. Hier
is immers niet gekozen om natuur prioriteit te geven maar ook niet om landbouw prioriteit te
geven: het is bij uitstek een gebied dat is gevormd door de verweving van landbouw enerzijds
en natuur en landschap anderzijds.
Geografisch is het dorpsgebied begrensd aan de hand van de grenzen van de marke.
Ik veronderstel dat de markegrens nog altijd een redelijke afspiegeling is van de omgeving
die bewoners beschouwen als de dorpsomgeving, het gebied behorende bij het dorp. Tot
deze conclusie kwamen ook Spek en Elerie in hun voorbeeldige veldnamenproject in de
Drentse zanddorpen Anderen, Anloo en Gasteren.60 Op Figuur 1.3 is de begrenzing van het
studiegebied aangegeven.

58 De Vroome 1966.
59 Elerie 2001, 91.
60 Elerie en Spek 2009.
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Het uiterlijk van het Drentse zandlandschap is sinds de Tweede Wereldoorlog ingrijpend
veranderd. Doel van deze scriptie is om achter de zichtbare veranderingen van het landschap te
kijken. Onder ‘vorm’ wordt verstaan de uiterlijke gedaante van het landschap, de ruimtelijke
omgeving die waarneem-baar is als men zich in het gebied begeeft, maar ook de patronen die
te zien zijn op topografische kaarten. De vorm is veranderlijk: niet alleen natuurlijke krachten
maar ook het gebruik door de mens verandert het landschap.
‘Functies’ refereren aan de manier waarop het landschap wordt gebruikt; welk doel
beoogt de grondgebruiker met
het perceel? Is het een weiland,
een natuurgebied of een camping?
Interessant is waarom een bepaald
perceel een bepaalde functie heeft.
In dit onderzoek zijn deze functies
ingedeeld in de vier themavelden
landbouw, recreatie, natuur en
wonen.
Mijn centrale vraag is
hoe – in de periode tussen 1950
en 2010 – de wisselwerking
tussen veranderingen in vorm
en functie, van invloed was op de
ontwikkeling van het landschap
in het dorpsgebied van Grolloo.
Voor het beantwoorden van die
vraag voer ik empirisch onderzoek
uit op twee deelgebieden: die van
de waarneembare ruimtelijke
veranderingen en die van de
afweging van landschapsfuncties. Figuur 1.5: Schematische weergave van de onderzoeksvraag
Elk hoofdstuk bevat daarom de
en deelvragen.
twee onderdelen ‘ruimtelijke
ontwikkelingen’. Daarin komen zowel de waarneembare landschapsveranderingen aan de
orde, als de functies van het landschap. Door een nauwgezette procesbeschrijving te maken
wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: Welke functies en belangen hebben in de
afgelopen zestig jaar invloed gehad op het landschap? Hoe maakte de overheid in beleid een
afweging tussen functies? Is er in de loop der tijd een verschuiving te zien in de functies die
‘wonnen’ ten koste van andere en hoe zijn deze ontwikkelingen te verklaren? Om de vraag in te
kaderen zijn de functies van het landschap gebundeld in een krachtenveld van de vier sectoren
landbouw, recreatie, natuur en woonomgeving.
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Methoden en bronnen
Methode

Bron

Doel

Raadpleging
externe
deskundigen

Gesprekken met
Om de invalshoek van het onderzoek te bepalen en om
als doel advies in te het onderwerp in te kaderen zijn deskundigen op diverse
winnen
vakgebieden geraadpleegd.

(Historisch)
literatuuronderzoek

(Secundaire)
literatuur

Om een beeld te krijgen van het theoretische kader en
de actuele stand van het onderzoek is wetenschappelijke
literatuur geraadpleegd. Om kennis te vergaren over
de historische achtergrond van het gebied zijn naast
wetenschappelijke literatuur ook publieksuitgaves en
romans geraadpleegd en is online research verricht.

Kaartstudie

Topografische
kaarten en
luchtfoto’s

Kaarten en luchtfoto’s zijn nodig om de ruimtelijke analyse
in hoofdstuk 2, 3 en 4 uit te kunnen voeren. Op basis van
deze bronnen wordt geconstateerd welke ruimtelijke
veranderingen zich werkelijk hebben voorgedaan.

Veldwerk

Het landschap
in zijn huidige
verschijning

Om feeling te krijgen met het gebied en als ondersteuning
van de bovengenoemde kaartanalyse worden diverse
veldbezoeken afgelegd.

Analyse beleidsdocumenten
(bronnenstudie)

Archiefmateriaal

Archiefmateriaal is nodig om de belangenanalyse in
hoofdstuk 2, 3 en 4 te kunnen doen, oftewel om erachter
te komen waarom bepaalde veranderingen hebben
plaatsgevonden. Hierbij doel ik op beleidsdocumenten van
de gemeente en de provincie, zoals bestemmingsplannen
en inrichtingsplannen. Ook documenten van grote
grondeigenaren als Staatsbosbeheer zijn van belang.

Interviewen

Gesprekken met als
doel (historische)
informatie te
vergaren

Ook interviews worden ingezet in de belangenanalyse.
Gesprekken geven een beeld van hoe mensen de
ruimtelijke veranderingen hebben beleefd en wie zij
denken dat de meest invloedrijke partijen zijn in deze
veranderingen.

Media-analyse
(bronnenstudie)

Krantenartikelen

In het oog springende conflicten tussen belanghebbenden
zullen zijn uitgemeten in de pers. Vandaar dat wordt
gekeken naar krantenartikelen. Dit onderzoek vindt plaats
op beperkte schaal, namelijk de jaargangen die (digitaal)
doorzoekbaar zijn gemaakt en artikelen waar elders (in
publicaties of archiefstukken) melding van wordt gemaakt,
omdat het ondoenlijk is om tientallen krantenjaargangen
handmatig te doorzoeken.
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Ruimtelijke ontwikkelingen

Voor de verandering van vorm oftewel de ruimtelijke ontwikkelingen zijn de bronnen
topografische kaarten, luchtfoto’s en het huidige landschap (veldwerk) beschikbaar. Aan de
hand van zes factoren wordt bepaald wat er waarneembaar veranderd is in het landschap.
Deze factoren worden kort toegelicht in de onderstaande tabel. De conclusie van de
ruimtelijke analyse vormt de basis voor de volgende fase: de analyse van veranderingen in de
landschapsfuncties.
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Factor

Toelichting

Grondgebruik

Het gebruiksdoel van de grond en de bijbehorende begroeiing,
bijvoorbeeld gebruik als weiland, bos of akkerland

Verkaveling

De vorm en de grootte van de kavels

Schaal

De mate van openheid van het landschap; wordt het landschapsbeeld
opener door bijvoorbeeld het weghalen van houtwallen, of juist
geslotener door nieuwe aanplant, bebouwing, of iets anders

Hydrologie

Waterlopen als beken en sloten, waterpeil (vernatting/verdroging)

Bebouwing

Huizen en bedrijfsgebouwen; waar wordt er gebouwd en wat wordt er
gebouwd?

Infrastructuur

De wegen en paden die het gebied ontsluiten

Functies van het landschap

Ik beschouw de overheid als het ‘centrum’ van belangenafwegingen op ruimtelijk gebied, en
daarom zijn beleidsdocumenten een belangrijke bron in het empirisch onderzoek. Om een
beter zicht te krijgen op de structuren zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van
verschillende groepen actoren. Interviews zijn tevens een manier om meer te weten te komen
over de drijfveren van actoren en om centrale conflicten te herkennen. Ook media-uitingen
kunnen daarbij helpen, vandaar dat ik ook aandacht heb besteed aan berichtgeving in
regionale kranten.
Door nauwgezet het proces te reconstrueren en vragen te stellen als ‘welke actoren
praten mee over een bepaald thema?’ en ‘in welke termen praten zij over dat thema?’
wordt het mogelijk dynamiek in een bepaald beleidskader te vangen en om de strijd om de
hegemonie van ideeën, concepten en categoriseringen te verduidelijken.61 Uit de analyse van
beleidsdocumenten en de informatie uit interviews en kranten zal een beeld van inhoudelijke
feiten ontstaan, dat vertelt welke kaders wanneer zijn vastgesteld en welke (coalities van)
actoren daarin een rol speelden. Op grond daarvan is in de conclusie vast te stellen in
61 Korsten 2008, 18.

hoeverre er sprake was van strijd om de ruimte en in hoeverre de in dit hoofdstuk behandelde
theorie omtrent de wisselwerking tussen vorm en functie in de praktijk van het Drentse
zandlandschap in de tweede helft van de twintigste eeuw te herkennen valt.
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Figuur 1.6:

Hypothese. Matrix met verwachting van de belangrijkste landschapsfuncties in de tijd.
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Opbouw en onderzoeksaanpak
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In dit eerste hoofdstuk zijn de stand van het onderzoek en de meest relevante theoretische
concepten gepresenteerd. In hoofdstuk twee komen de voorgeschiedenis en landschappelijke
structuur van het studiegebied aan de orde. Onderwerp van hoofdstuk drie, vier en vijf is het
empirische onderzoek, onderverdeeld in de tijdvakken 1950-1970, 1970-1990 en 1990-2010.
In de periode 1950-1970 is de verwachting dat de landbouw de grootste rol speelt,
de belangrijkste functie van het landschap was in deze periode de productie van voedsel.
Vandaar de titel ‘het agrarische landschap’. Tussen 1970 en 1990 was de invloed van de
landbouw nog steeds groot, maar zij was niet langer de enige speler: een ‘groen front’ van
natuur- en milieuorganisaties liet zich gelden. Daarnaast werd Drenthe bij een steeds groter
publiek een geliefde streek om vakantie te vieren. Dit gold bij uitstek voor een gebied als
het stroomdallandschap van de Drentsche Aa, dat al relatief vroeg door de overheid werd
aangemerkt als waardevol cultuurlandschap. Vandaar dat deze periode de titel ‘het landschap
als arena’ heeft. In de periode tussen 1990 en 2010 groeide de omvang van het gemiddelde
boerenbedrijf verder, maar het aantal boerenbedrijven liep terug. Ondertussen steeg de
belangstelling voor aangenaam wonen met de rust en de ruimte van het platteland en werden
onder invloed van de EHS niet langer alleen natuurgebieden beschermd, maar ook nieuwe
natuur ontwikkeld. Ook de recreatie groeide in deze periode. Dit laatste tijdvak is daarom
gekarakteriseerd als ‘het multifunctionele landschap’. De opbouw van de scriptie is inzichtelijk
gemaakt aan de hand van het volgende schema.

Figuur 1.7:

De opbouw van het onderzoek, in de vorm van een schema.
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Hoofdstuk 2
Uitgangssituatie: het landschap van Grolloo tot 1950

Prehistorie
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Op het Drents plateau komen
enkele evenwijdig lopende glaciale
keileemruggen voor. De bekendste
en grootste daarvan is de Hondsrug.
Grolloo ligt op een kleinere rug op
zo’n tien kilometer westelijk van de
Hondsrug, de ‘Rolderrug’, die loopt
van de dorpen Sleen via Schoonloo,
Grolloo, Loon, Vries en Bunne naar
Peize.
Het Drents plateau wordt doorsne
den door een stelsel van beekdalen,
ontstaan als smeltwaterdalen na
afloop van de voorlaatste ijstijd,
het Saalien. In het Oosterveld van
Grolloo ontspringt de ene tak
van de Drentsche Aa. Het tweede
brongebied ligt in het Zwiggelter
veld. Het dorps-gebied van Grolloo
bevat dus de bovenloop van de
Drentsche Aa, het beekdalsysteem
dat in vergelijking met andere
beekdalen in Nederland uitzonder
lijk goed bewaard is gebleven.
Ten westen van het dorp loopt
het Amerdiep, net ten zuiden van
het dorp het Grolloër Diepje en
ten oosten het Andersche Diep. In
Groningen wordt de Drentsche Aa
uiteindelijk opgenomen in het
Reitdiep.
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Figuur 2.1:

Het grondgebruik van 1832 van Grolloo, met de
karakteristieke essen, de veldgronden en het
beekdal van het Grolloërdiep.
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De Rolderrug kent een zeer rijk arsenaal aan archeologische vondsten. Zowel de flanken van
de bovenlopen van de Drentsche Aa als de randwallen van de talrijke pingo’s waren vanaf
de vroege prehistorie aantrekkelijk voor jagers-verzamelaars.62 Dit komt door de relatief
vruchtbare en droge keileem-gronden en door de gradiënt-rijke situatie ter plekke: vanuit
de flanken van de hoge ruggen lagen zowel de droge, hooggelegen gronden als de natte,
maar vruchtbare beekdalen dichtbij.63 Bij Grolloo zijn met name ter hoogte van de Zuidesch
en het Grollerholt veel vindplaatsen uit de late prehistorie en uit het eerste millennium na
Christus bekend, zoals grafheuvels, urnenvelden, nederzettingsterreinen en een vroegere
ijzerproductieplek. Uit recent onderzoek is voorts gebleken dat de voorganger van het huidige
esdorp Grolloo vrijwel zeker ter plekke van de huidige Zuidesch dient te worden gezocht.64
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Figuur 2.2:

Op deze geologische en bodemkundige dwarsdoorsnede (van noord naar zuid) in het
westelijke gedeelte van de marke Grolloo is te zien dat de keileem slechts op enkele plekken
wordt doorsneden door geulen. Daarom zijn de meeste gronden in dit gebied natte
keileemgronden.

62 Müller et al., 2010, 14.
63 Müller et al., 2010, 13-17.
64 Müller et al., 2010, 13-17.

Middeleeuwen
Op het Drents plateau ontstond vanaf pakweg de tiende eeuw het esdorpenlandschap.65
Kenmerkend is de vorm van gemengd landbouwbedrijf dat is gebaseerd op de onlosmakelijk
met elkaar verbonden elementen dorp, es, heide, beekdal en bos. De akkercomplexen werden
bemest door de mest van schapen die op de woeste gronden graasden. De koeien graasden
voornamelijk op de grazige weiden in het beekdal, waar ook het hooi voor de winter werd
gewonnen. In het bos liet men de varkens eikels zoeken en kon men terecht voor brand- en
geriefhout.
Tussen de tiende en de twintigste eeuw bouwden de bewoners van zand-Drenthe voort
op basis van de elementen van het esdorpenlandschap en het evenwicht tussen die elementen.
Dit betekent allerminst een statische situatie. Het bestaande cultuurland werd aan de
randen uitgebreid, er vonden heideontginningen plaats en er werden nieuwe nederzettingen
gesticht. Grolloo is een relatief vroege nederzetting, want de eerste vermelding dateert
uit de 12e eeuw als Gruonlo, Grvonlo. In 1298-1304 werd dat Groenlo, 1441 Grolle, 1811-13 Grollo,
1867 Grolloo en 1896 Grollo.66 De term loo wijst op een halfopen bosgebied dat als bosweide
voor het vroegere vee werd gebruikt.67 De term ‘gruon’ hangt direct samen met ons woord
‘groen’ en heeft in middeleeuwse plaatsnamen meestal de betekenis ‘weelderig begroeid’. De
betekenis van de plaatsnaam Grolloo is dan ‘de weelderig begroeide bosweide’. Interessant is
de tegenstelling met de naam van het naburige Schoonloo dat letterlijk ‘armetierig begroeide
bosweide’ betekent.68 De dekzandbodems in Schoonloo zijn inderdaad veel armer dan de
keileemgronden bij Grolloo.
Al sinds de vroege Middeleeuwen liep er een belangrijke verbindingsroute over de
Rolderrug.69 Kloosterlingen van de abdij Werden aan de Ruhr kwamen hier bijvoorbeeld langs
op weg van hun domeinhof in Twente naar hun domeinhof in Groningen. Deze abdij bezat
dan ook een hoeve in het dorpsgebied van Grolloo, waar de reizigers mogelijk overnachtten.
Andere grootgrondbezitters in dit deel van Drenthe waren onder meer de Bisschop van
Utrecht, het Utrechtse kapittel van Sint Pieter, het klooster Dickninge en de abdij van Assen,
Mariënkamp.70 De aanwezigheid van een dergelijk aantal domaniale hoven duidt erop dat de
Zuidesch van Grolloo al lang, mogelijk zelfs al vanaf de Karolingische tijd, bewoond is. Grolloo
behoorde tot het kerspel van Rolde, maar de boeren van Grolloo vormden een zelfstandige
marke. Oorspronkelijk was de marke Grolloo nog veel groter. In de 14e of 15e eeuw is namelijk
de marke Schoonloo van Grolloo afgesplitst.71

65
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Spek 2004.
www.encyclopediedrenthe.nl > Grolloo.
Mondelinge informatie Theo Spek.
Mondelinge informatie Theo Spek.
Müller et al., 2010, 15.
Müller et al., 2010, 15.
Mondelinge informatie Theo Spek.
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De negentiende en twintigste eeuw
In 1853 werd Grolloo een zelfstandige Hervormde Gemeente ten opzichte van Rolde. In 1860
telde het dorp 38 boerderijen en 260 inwoners.72 Ter vergelijking: Grolloo telt nu zo’n 770
inwoners.73 In de grafiek hieronder is de ontwikkeling van het inwonertal weergegeven.
Hiervoor is een reeks gegevens van het CBS gebruikt, waarbij het echter helaas niet mogelijk
bleek om het dorpsgebied van Grolloo te isoleren. Daarom zijn in de onderstaande grafiek
gegevens opgenomen van de dorpen Grolloo en Schoonloo en het buitengebied dat bij deze
dorpen behoort. Dat laatste zijn de adressen buiten de bebouwde kom, die wel tot deze dorpen
gerekend worden.
De stijging in 1960 is toe te schrijven aan een groep mensen uit Nieuw-Guinea die van
1960 tot 1963 tijdelijk gehuisvest waren in huize ‘De Moere’, in het buitengebied van Grolloo.74
Het dorp lag tot de gemeentelijke herindeling in 1998 in de gemeente Rolde en ligt nu in de
gemeente Aa en Hunze. Grolloo is een redelijk karakteristiek esdorp. Door brand in 1915 en
1922 gingen vele rietgedekte Saksische boerderijen verloren.
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Figuur 2.3:

Op deze hoogtekaart (AHN) is duidelijk zichtbaar dat Grolloo op de Rolderug ligt en dat de
beekdalen zich ten westen, ten noorden en ten oosten van de rug hebben gevormd.
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Figuur 2.4:

Het inwonertal van de dorpen Grolloo, Schoonloo en het bijbehorende
buitengebied. Van het afzonderlijke dorpsgebied van Grolloo zijn niet
van alle tellingen gegevens voorhanden.

Het dorpslandschap van Grolloo behoort tot het zandlandschap. De Wageningse
landbouweconoom G. Minderhoud beschreef de agrarische stand van zaken op nationaal
niveau in 1952 in De Nederlandse landbouw: ‘De zandgronden vormen het terrein van het kleinbedrijf.
Bedrijven groter dan twintig hectare zijn er niet veel. Waar deze worden aangetroffen, zijn het overwegend
ontginningen, die vaak als grootbedrijf geëxploiteerd worden’.75 ‘De verschillen, die ons tussen de diverse
72
73
74
75

www.encyclopediedrenthe.nl > Grolloo.
www.aaenhunze.nl.
Houtman in Brood et al. ed., 1993, 304-305.
Minderhout 1950, 63.
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zandstreken opvallen, worden meest veroorzaakt door het verschil in hoogteligging en de kwaliteit van de grond.
Het armst is de Hoge Veluwe, waarop het centrum van Drenthe en de Zuidoostelijke zandgronden van Brabant
volgen.’ 76 Grolloo ligt dus in één van de armste zandstreken van Nederland.
Of deze beweringen van Minderhoud volledig opgaan voor het Drents Plateau valt te
betwijfelen. In een uitermate arme zandstreek valt te verwachten dat de boerenbedrijven klein
waren. De heer Maris van het LEI geeft in een onderzoeksrapport uit 1951 echter duidelijk aan
dat in 1950 de boerenbedrijven op het Drents Plateau in vergelijking met andere Nederlandse
zandgebieden juist relatief groot waren.77 Dit blijkt tevens uit de surveys die de Provinciale
Planologische Dienst in de jaren vijftig schreef over zandgemeenten in Drenthe.78
Inherent aan het landbouwbedrijf in het esdorpenlandschap was een coöperatieve
manier van werken. Samenwerken was van oudsher nodig om te overleven. Zaaien, oogsten,
maaien en hooien, alles ging in overleg en boeren hielpen elkaar met het werk. Tussen 1880 en
1900 werden in Drenthe veel zuivelfabrieken gesticht.79 In Grolloo verscheen in 1894 de eerste
coöperatieve zuivelfabriek, waar de melk handmatig werd verwerkt.80 In 1914 was de fabriek te

Figuur 2.6:
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Figuur 2.5:

76
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Het dorpsgebied van Grolloo in 1900. Duidelijk is te zien zijn de essen, de akkercomplexen
dichtbij het dorp. De beekdalen zijn in gebruik als wei- en hooilanden, de woeste (heide-)
gronden zijn nog niet in cultuur gebracht.

Minderhout 1950, 65.
Maris 1951 geciteerd in Hanskamp 2012, 86.
Hanskamp 2012, 49.
www.zuivelhistorienederland.nl > Drenthe.
Kijk op Grolloo (1986) via www.oldgrol.nl.

Het dorpsgebied van Grolloo op de Bonnebladen van rond 1930. Te zien is dat er een begin
gemaakt is met de jonge veldontginningen. Duidelijk is dit bijvoorbeeld net ten noorden
van de weg van Amen naar Grolloo. Het Westerveld van Grolloo werd ontgonnen vanuit de
nieuwe kolonie Vredenheim.
De kerktorens werden gebruikt als richtpunt voor de verkaveling. Dat verklaart de gerende
verkavelingsstructuur van deze jonge ontginningen. De percelen op het Westerveld van
Rolde zijn gericht op de Rolder kerktoren, de percelen op het Westerveld van Grolloo op de
Grolloër kerktoren. Ook ten zuiden van de Zuidesch zijn al percelen ontgonnen.
In het uiterste zuidoosten van deze uitsnede is nog net een gedeelte van de jonge
staatsbossen te herkennen. Ten slotte is te zien dat er turf gegraven werd in de kleine
veentjes, zoals het Witte Veen ten oosten van de Noordesch en het Ronde Veen ten
zuidoosten van de Zuidesch van Grolloo.

klein geworden en werd deze vervangen door een stoomzuivelfabriek. Van grote afstand was
de pijp van de fabriek te zien, want hij was bijna net zo groot als de torenspits van de kerk van
Grolloo. Tot 1970, toen het niet meer uit kon om de melkontvangst in het dorp te regelen en de
fabriekspijp werd afgebroken.
Behalve het dorp Grolloo liggen in het dorpsgebied nog de twee buurtschappen
Papenvoort en Vredenheim. Beide zijn ontginningsnederzettingen. De eerste ontleent zijn
naam aan een doorwaadbare plaats in de beek, de voorde. Het voorvoegsel Papen- zou er
volgens de oud-dominee van Grolloo op duiden dat bij deze voorde een priester is vermoord,
die op de vlucht was tijdens de Reformatie, maar dit is niet met zekerheid te zeggen.81 De
voorde komt in 1634 al in de bronnen voor, maar het buurtschap ontstond eind negentiende
eeuw toen de ontginning van het Rolderveld werd uitgevoerd.82 Ten zuidoosten van het
81 Van Ruytenberg 1953.
82 www.encyclopediedrenthe.nl > Papenvoort.
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gehucht staat het Internaat
Papenvoort. Dit is ontstaan uit
een in 1939 gesticht kamp voor
dienstweigeraars; zij werden
ingezet voor bosaanplant.83
Tegenwoordig is het een centrum
voor jeugdhulpverlening.
Halverwege Grolloo en
Papenvoort staat villa ‘De Moere’,
een ontginningslandgoed. In heel
Drenthe bestaan enkele tientallen
van dit soort landgoederen. De
Moere werd eind jaren twintig
gebouwd door de heer Van der Moer,
een gepensioneerde gezagvoerder
op koopvaardijschepen.84 Hij
verhuisde met zijn gezin vanuit
Figuur 2.7: Na de grootschalige bebossing in de jaren dertig
Naarden naar Drenthe. Van der
behoorde dit beeld tot het verleden. Jan Enting
Moer kwam in de problemen tijdens
met zijn kudde nabij het Annechien Hagens Veen
de crisis in de jaren dertig. Als
in 1933. In de verte is de villa De Moere te zien.
gevolg van de langzaam slinkende
financiële reserves van de familie zijn in de loop der jaren grote gedeelten van het grondbezit
verkocht, zodat uiteindelijk weinig overbleef van het landgoed. In 1942 verkocht Van der Moer
bijvoorbeeld een groot perceel, het zuidelijke gedeelte van het landgoed, aan Staatsbosbeheer.
Gebleken was dat er scherpzand van een goede kwaliteit aanwezig was. Omstreeks 1938 begon
het afgraven van scherpzand ten oosten van het landhuis. Eind jaren veertig is het gedeelte
van de afgraving dat het dichtst bij de weg lag voor de zekerheid gedempt met gemeentelijk
huisvuil.85 Zodoende verschoof de plas langzaam naar het zuiden, om in de jaren daarna
gestaag te blijven groeien. Er is nog zand gewonnen tot 2000.
Vredenheim is net als Papenvoort van oorsprong een heideontginningskolonie.86 Het
gehucht werd in 1910 gesticht door reder en grootgrondbezitter Lels uit Rotterdam. Hij liet hier
een aantal boerderijen bouwen en noemde het complex Vredenheim. De resterende grond werd
in de jaren twintig bebost. In 1953 telde het buurtschap tien boerderijen.87 Vlakbij Vredenheim
ligt camping De Berenkuil. Deze camping heeft een lange geschiedenis. Nina Mouton- van
Rossum kocht in 1935 een perceel grond bij Grolloo en liet daar een villa opbouwen die
afkomstig was van de Floriade te Heemstede. Deze villa kreeg de naam ‘De Berenkuil’, ter
nagedachtenis aan haar man, die een verwoed verzamelaar van berenparafernalia was. In 1950
vertrok Van Rossum en in 1952 werd ‘Bonds-Kampeer-centrum De Berenkuil’ geopend. Het
werd geëxploiteerd door de gemeenten Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Veendam en Rolde.
Inwoners van die gemeenten kregen korting op een vakantie. Volgens de dominee van Grolloo,
83
84
85
86
87

www.encyclopediedrenthe.nl > Papenvoort.
Marring, De Kloetschup 2005.
Marring, De Kloetschup 2005.
www.encyclopediedrenthe.nl > Vredenheim.
Van Ruytenberg 1953.
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Figuur 2.8:

Op deze kaart van de geomorfologie en de bodem is te zien dat het dorpsgebied van
Grolloo wordt gedomineerd door natte keileemgronden (G3), die ontstaan zijn in het
Saalien. Alleen de Rolderrug is een relatief groot, droger oppervlak (G1). Het is niet
voor niets dat de essen op deze rug liggen. In paars de vele pingoruïnes die dit gebied
kenmerken (P4), en in groen de beekdalen (B8), die na het Saalien werden uitgesleten door
het smeltwater van het landijs.
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die in 1953 de geschiedenis van zijn parochie optekende, was het ‘een modern vacantie-centrum
met 18 zomerhuisjes, ieder voor 6 personen en een kampeerhuis met slaapzalen voor conferenties, schoolweken
enz., ‘n cantine in typisch Drentse stijl.’ 88 De Berenkuil werd in de jaren zeventig verkocht aan een
particulier en groeide in de loop der tijd uit tot een camping van vijftig hectare.89 De camping
ligt op een unieke plek, midden in de natuur. De jeneverbessen staan er in de zomer tussen
de tenten. ‘Het zou vandaag de dag onmogelijk zijn op zo’n plek een camping te starten’, aldus Tienke
Zingstra, één van de eigenaren van De Berenkuil.90
Drenthe was vlak na de Tweede Wereldoorlog de dunst bevolkte provincie van
Nederland.91 Ondanks dat het de provincie was met de minste oorlogsschade stond Drenthe
er in sociaal-economisch opzicht niet best voor. Er was dan ook niet zozeer sprake van
wederopbouw, maar van opbouw.92
Drieënveertig procent van de mannelijke beroepsbevolking werkte in de landbouw.
Alle boerderijen waren gemengde landbouwbedrijven, zoals die in de loop der eeuwen
waren ontstaan in het systeem van het esdorpenlandschap. Aanvankelijk waren de woeste
gronden algemeen bezit, dat werd beheerd door de marke. Dit veranderde in de tweede
helft van de negentiende eeuw, toen het bezit van de Drentse marken werd verdeeld over de
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Figuur 2.9:

Tot in de jaren vijftig was het paard een gebruikelijke werkkracht in
het landbouwbedrijf. Fam. Kaspers en Fam. Hoving uit Grolloo aan het
werk in het graan met de tweepaardsmachine, 1950.

individuele boeren. Na de introductie van de kunstmest werd het mogelijk gedeelten van de
woeste gronden te ontginnen en naar de mate van geschiktheid te gebruiken als grasland of
bouwland. Neveneffect was dat het niet langer noodzakelijk was om schapen te houden voor de
mest.
In jaren dertig van de twintigste eeuw, een periode van economische crisis, verkochten
veel Drentse boeren hun heideveld aan de staat. In het kader van werkgelegenheidsprojecten
zijn door Staatsbosbeheer vele hectares ontgonnen en bebost. Dit betekende dat de weidse
heidevelden verdwenen ten gunste van grootschalige naaldbossen, met hier en daar een ven.
In de boswachterijen van Schoonloo, Grolloo en Hooghalen vonden ontginningen plaats van
88
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1925 tot 1960, dit wil zeggen de aanleg van afwatering en infrastructuur en vervolgens de
beplanting. Men werkte hierbij van Schoonloo richting Hooghalen.93 Tussen 1932 en 1938 legde
Staatsbosbeheer keienwegen aan door het bos om het hout te kunnen afvoeren.
Voorafgaande aan deze bebossing kon men vanuit Grolloo Kamp Westerbork zien
liggen en ook de contouren van Elp ontwaren.94 Deze vergezichten verdwenen. Ondertussen
bleven delen van de woeste gronden in gebruik als gemeenschappelijk weidegebied, in
de herfst gold dit vaak ook voor de natte graslanden in de beekdalen. Nog na de Tweede
Wereldoorlog verhuurde Staatsbosbeheer veenputten in bijvoorbeeld het Uteringsveen aan de
dorpsbewoners van Grolloo.95 Zij konden daar turf steken om de kachel mee te stoken. ‘Grolloo
is altijd een agrarisch dorp geweest. Iedereen was boer. (…) Smalle zandwegen slingerden tussen kromme, oude,
met riet gedekte boerderijen door en de bezigheden van de boeren traden in het dorpsleven sterk op de voorgrond.’
aldus Kijk op Grolloo, een fotoboek over de geschiedenis van het dorp.96 Zoals het echtpaar Keur
begin jaren vijftig van de twintigste eeuw in Anderen vol verbazing constateerde, bewerkten
de meeste boeren hun land met behulp van één of twee paarden.97 Het tempo van het werk en
van het hele leven lag lager dan nu. Jan Sijbring, akkerbouwer in Grolloo, vertelt dat zijn vader
soms ’s ochtends vertrok met het paard naar het land, maar dan een paar uur later thuis kwam
zonder op het land te zijn aangekomen: ‘ja, mijn paard en dat van die andere boer stopte toen
we elkaar tegenkwamen, toen zijn wij ook maar even gaan staan praten’.98 Zo ging dat toen.
De melkmachine werd in de loop van de jaren vijftig algemeen.99 Een trekker was
niettemin een grote investering voor een bedrijf van slechts tien hectare. Dat hier iets begon
te wringen is duidelijk. De nationale regering signaleerde al in de jaren dertig het ‘kleine
boerenvraagstuk’. In de jaren na de oorlog bleek dat de kleine boeren inderdaad geen redelijk
inkomen meer konden verdienen. Over de beste remedie werd aanvankelijk gediscussieerd,
maar uiteindelijk kwam het Landbouw Economisch Instituut in 1951 tot de conclusie dat
sanering en bedrijfsvergroting onvermijdelijk waren.100 Hiermee werd een begin gemaakt
door de oprichting van het Borgstellingsfonds voor de Landbouw in 1951, dat kleine boeren
via gegarandeerde leningen in staat wilde stellen om hun bedrijven te vergroten.101 Later
volgden meer maatregelen die het boeren enerzijds gemakkelijker maakten om uit te
breiden, en anderzijds bedrijfsbeëindiging aantrekkelijk maakten. Deze set maatregelen
moet voor Drenthe gezien worden in het brede kader van werkgelegenheidsplannen,
uitbreidingsplannen, verbetering en aanleg van infrastructuur, verbetering van de
waterhuishouding en modernisering van de landbouw. Dit soort ontwikkelingen kwam in
de jaren vijftig in een stroomversnelling terecht en Drenthe maakte binnen twintig jaar een
inhaalslag, met dank aan de subsidies uit Den Haag.102
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Ruimtelijke ontwikkelingen 1950-1970
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Figuur 2.10: Het dorpsgebied van Grolloo in 1954. De voormalige woeste gronden zijn voor een groot
deel veranderd in jonge veldontginningen. Het buurtschap Vredenheim (ten noordwesten
van Grolloo) zagen we in 1930 al op de kaart,nu is ook de ontginningskolonie Papenvoort
(ten noordoosten van Grolloo) tot wasdom gekomen. Grote delen van de woeste gronden
zijn tijdens de crisis in de jaren dertig bebost, veelal met werkgelegenheidsprojecten door
Staatsbosbeheer. Zo ontstonden de boswachterijen van Hooghalen, Grolloo en Schoonloo
in en rondom het zuidelijke gedeelte van het dorpsgebied.

Tussen 1950 en 1970 heeft de Topografische Dienst het dorpslandschap van Grolloo drie keer
opnieuw gekarteerd: in 1953/1954, in 1960 en in 1970. Op deze topografische kaarten zijn de
ruimtelijke ontwikkelingen dus redelijk op de voet te volgen.
Ongetwijfeld vormde de ruilverkaveling de belangrijkste bron van landschappelijke
veranderingen in de jaren vijftig en zestig. De aanvraag voor de ruilverkaveling werd gedaan
in 1951, aanvankelijk alleen voor de essen en de houtmaden, de madelanden langs het
Grolloërdiepje ten zuidwesten van het dorp.103 De boeren van Grolloo zagen in dat men in
de toekomst op de kleine akkers niet meer rationeel en economisch kon werken. Al snel
bleek het nodig dat alle gronden, dus ook de madegronden en de ontginningsgronden in de
ruilverkavelingsaanvraag werden meegenomen. Het werd dus een integrale ruilverkaveling.
Doel van de ruilverkaveling was in de eerste plaats de inrichting van het landschap te
verbeteren voor de landbouw. Voor de ruilverkaveling werd een plan uitgewerkt met behulp
van een plaatselijke commissie. De ruilverkaveling vond pas plaats als de meerderheid van de
grondeigenaren instemde. De stemming voor het ruilverkavelingsblok Grolloo-Schoonloo
vond plaats in 1959. In de loop van de jaren zestig werden vervolgens de werkzaamheden
uitgevoerd. De periode 1950-1970 valt dus uiteen in twee periodes: voor en tijdens de uitvoering
van de ruilverkaveling.
Landbouw: de periode voorafgaand aan de ruilverkaveling

De kleine boeren hadden moeite het hoofd boven water te houden en hadden een sterke
behoefte aan areaaluitbreiding. De heide was al decennia lang niet meer nodig als weidegrond
voor de schapen, omdat er inmiddels voldoende alternatieven op de markt waren voor
schapenmest. Daarom werden de veldgronden klaargemaakt voor intensiever gebruik. Zolang
er ruimte was voor expansie, vonden jonge veldontginningen plaats. Dit is op de kaarten van
1954 en 1960 duidelijk te zien aan het Westerveld van Grolloo. In 1954 was ongeveer een kwart
van de langgerekte kavels, gericht op de kerk van Grolloo, nog heide. In 1960 waren hier nog
slechts een paar hoekjes van over, de heidegebieden waren ontgonnen tot bouw- en weilanden
of ingeplant met bos.
De meeste bebossingen in Drenthe dateren van de jaren dertig. Dat de hele operatie
niet werd voltooid vóór de Tweede Wereldoorlog is te zien in de omgeving van Grolloo. Onder
103 Mellema-Abeen et al. ed. 1983, 134-146 en Drents Archief 0816-112, Plaatselijke commissie van de
Landinrichting.
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Figuur 3.1:

Het Westerveld van Grolloo was in 1954 volledig verkaveld, maar nog niet volledig
ontgonnen. In 1960 was dat wel het geval. Duidelijk te zien is dat er in de zes
tussenliggende jaren woeste gronden zijn ontgonnen tot bouw- en weilanden. Daarnaast
heeft de weg langs Vredenheim een rechtlijniger verloop gekregen.

Figuur 3.2:

Het Oosterveld van Grolloo, dat tussen 1954 en 1960 grotendeels werd bebost.
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andere gedeeltes van het Amerveld en van het Grolloër Oosterveld werden nog in de jaren
vijftig door Staatsbosbeheer ontgonnen en met bomen ingeplant. Ten behoeve van de bosbouw
werden halfverharde wegen aangelegd. Ook werden op verschillende plaatsen brandtorens
opgericht om bosbranden snel te kunnen lokaliseren. In het dorpsgebied van Grolloo zien
we er één op het Amerveld en één bij Papenvoort, ook stond er een brandtoren ten zuiden
van Schoonloo. De werkwijze in de bosbouw was in deze jaren van wederopbouw vooral
efficiënt: de houtproductie stond voorop.104 Het oorspronkelijke beheersconcept, proberen
een gevarieerd bos te maken, werd losgelaten en in plaats daarvan werden grote oppervlakten
naaldhout aangeplant. Het resultaat was een monotoon bos.
Landbouw: ruilverkaveling
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In 1960 was de meeste grond rondom Grolloo ontgonnen. Hoewel het dorpsgebied vrijwel
volledig in gebruik was, was dit gebruik zelf niet efficiënt genoeg: de moderniserende
landbouw vroeg om grotere percelen, een betere afwatering en een betere ontsluiting van de
percelen. Voorheen zocht men de verbetering van het landbouwbedrijf in expansie en dus
ontginning van woeste gronden, in deze fase was de herinrichting de belangrijkste maatregel.
In 1955 beschreef een topambtenaar van het Ministerie van Landbouw het als volgt: ‘Wij moeten
van een uitbreiding in de breedte naar een uitbreiding in de diepte’.105
Voorafgaand aan de ruilverkaveling hadden boeren snippers grond op de es, in de
madelanden en op de ontginningsgronden. Met de ruilverkaveling was het streven om de
kavels zoveel mogelijk samen te voegen. Omdat alle boeren gemengde bedrijven hadden, had
iedereen zowel bouw- als grasland nodig. De schatting was dat elke boer met een bedrijf van
vijftien hectare zijn gezin ook in de toekomst kon onderhouden.106 Een aantal boeren was
bereid alle gronden te verkopen, omdat een overheidsregeling in het leven werd geroepen die
het mogelijk maakte hun bedrijf met steun van de hand te doen. Ook vertrek naar de nieuwe
IJsselmeerpolders en naar het buitenland waren reële opties.107 De grond die op deze manier
vrijkwam kon in het kader van de ruilverkaveling worden verdeeld onder de achterblijvende
boeren.
De herinrichting van de
kavels was het meest ingrijpend
in de madelanden, zoals langs het
Andersche Diep en het Grolloërdiep.
De afwatering moest daar worden
aangepast om deze percelen
begaanbaar te maken voor tractoren.
Op enkele plaatsen in het blok moest
tevens kaveldraaiing plaatsvinden
om de bereikbaarheid vanaf de
Figuur 3.3: Twee aan elkaar gebouwde boerderijtjes aan
de Middenstreek te Grolloo, die zijn afgebroken
verharde weg te realiseren. Vele
tijdens de ruilverkaveling in 1967-1968.
percelen moesten opnieuw worden
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ingezaaid.108 Het Amerdiep hield gedeeltelijk zijn oude loop en werd op dat gedeelte voorzien
van een omleiding.
Voor de ruilverkaveling lagen alle boerderijen in de dorpskern. Voor de moderne
landbouw was dat onhandig, omdat bij huis weinig grond beschikbaar was en de afstanden
naar de es, de madelanden en de
ontginningsgronden groot waren.
Boerderijverplaatsing zorgde dat
zoveel mogelijk boeren voortaan
de meeste grond bij huis hadden.
De boerderijkavels werden zover
mogelijk van de dorpskern
geprojecteerd, zodat het mogelijk
was vanuit de dorpskernen van
Grolloo en Schoonloo een aantal
Figuur 3.4: Boerderij in het buitengebied (aan de Amerweg)
boerderijen te concentreren.
die gebouwd is tijdens de ruilverkaveling.
Dat was nodig vanwege de
hoge kosten van de aanleg van
nutsvoorzieningen.109 Gegadigden voor de nieuwe boerderijen in het buitengebied moesten
aan verschillende eisen voldoen. Zo moest hun hoofdberoep landbouwer zijn, zij moesten
land in eigendom hebben en als zij pachter waren moesten zij een vaste pacht hebben van 24
jaar.110 Tevens moesten zij een bedrijfsgebouw kunnen inleveren. Hoewel hun bedrijfsgrootte
aanvankelijk op vijftien hectare was gepland, bleek later dat deze nog met enkele hectares
vergroot kon worden, waarbij sommige bedrijven deze oppervlakte op afstand verkregen.
Ook verhuisden tijdens de ruilverkaveling drie boeren naar de IJsselmeerpolders om daar een
nieuw bedrijf te beginnen. De grond die zij achter lieten kwam geheel ter beschikking van de
verkaveling.
De eerste nieuwe boerenbedrijven konden in 1964 worden betrokken.111 De boerderij
verplaatsing zorgde dat elf boerderijen in de kern van Grolloo vrij kwamen. Deze leeggekomen
boerderijen werden weer door andere boeren betrokken, die zelf een kleiner bedrijfsgebouw
hadden. De kleine bedrijfsgebouwtjes bleven dus ‘over’ en werden verkocht door de plaatselijke
ruilverkavelingscommissie.

108 Mellema-Abeen et al. ed. 1983, 134-146.
109 Drents Archief 0816-108 Plaatselijke commissies van de Landinrichtingsdienst.
110 Mellema-Abeen et al. ed. 1983, 134-146; Drents Archief 0923-7532/7534 Ruilverkaveling GrollooSchoonloo 1951-1967.
111 Mellema-Abeen et al. ed. 1983, 134-146.

41

Strijd om de ruimte

Het agrarische landschap

42

43

Figuur 3.5:

Ruimtelijke ontwikkelingen in het dorp Grolloo tussen 1954 en in 1960. De doorgaande
weg is om het dorp heen gelegd. Er is een halfverharde weg aangelegd in zuidwestelijke
richting. In het dorp zijn huizen bijgebouwd.

Figuur 3.6:

Hier is te zien hoe ingrijpend de verkaveling in het beekdal van het Andersche Diep
veranderde door de ruilverkaveling: schaalvergroting van de percelen, kaveldraaiing, het
rooien van houtwallen en aanleg van wegen. Het landschap veranderde hier compleet van
karakter. In het westen ligt het landgoed ‘De Moere’ met de naastgelegen zandwinning,
die tijdens deze periode fors groeide.
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De recreatie kwam in de jaren zestig op stormachtige wijze tot bloei in Drenthe. Grolloo had
al relatief vroeg een groot kampeerterrein, de Berenkuil, dat in 1952 haar poorten opende.113
Vanaf het begin was dit één van de grotere bedrijven voor verblijfsrecreatie in Drenthe.114
Een vergelijking van de topografische kaarten van 1960 en 1970 maakt de ontwikkeling van
de recreatiesector in die jaren duidelijk zichtbaar. Tussen de nieuwe agrarische bedrijven
aan de Tienmaatsweg verscheen camping Boerhaarsveld. Nog net binnen de termijn van de
ruilverkaveling bemachtigde iemand uit Wormer in 1967 een kavel vlakbij de Schoonloër
Strubben (buiten het studiegebied) en richtte daar camping Clinckenholt op.115 Ook
Staatsbosbeheer besteedde steeds meer aandacht aan ‘openluchtrecreatie’.116 Halverwege de
jaren zestig werd bijvoorbeeld de Ieberenplas in de boswachterij Grolloo geschikt gemaakt
als speelvijver en werd natuurkampeerterrein Uteringscamp ingericht.117 Daarnaast zijn
gedurende de jaren zestig diverse picknickplaatsen, wandelroutes, fietspaden en ruiterpaden
aangelegd.
Als ‘objecten van grote natuurwetenschappelijke waarde’ waren door de
Natuurwetenschappelijke Commissie van de voorlopige Natuurbeschermingsraad
aangemerkt: de Schoonloër Strubben, het Grolloërdiepje, vijf perceeltjes met bijzondere
begroeiing in het stroomdal van het Amerdiepje, een veenplas ten westen van het Amerdiepje
en de Stroetmaden.118 Deze adviezen zijn wel terecht gekomen in het ruilverkavelingsrapport
van 1959, maar er is niet in alle gevallen rekening mee gehouden. Zo is het Grolloërdiepje
gewoon herverkaveld en zijn daar de houtwallen gerooid.
44
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Figuur 3.7:

Onderdeel van de ruilverkaveling Grolloo-Schoonloo was de verplaatsing van twaalf
boerenbedrijven uit de dorpskernen naar het buitengebied. Deze schematische kaart geeft
weer hoe deze boerderijverplaatsingen vorm kregen.

Buiten de landbouw: wonen, recreatie en natuur

In de periode van de ruilverkaveling werden de eerste boerderijtjes verkocht als tweede
huis aan mensen van buitenaf. De verhoogde mobiliteit als gevolg van de grootschalige
aanschaf van personenauto’s door de middenklasse liet toe dat de eerste forensen zich in de
buitendorpen vestigden. Deze verkopen brachten de eerste nieuwkomers in het dorp. Dat
de dorpssamenleving in deze tijd veranderde is ook aan de ruimtelijke ontwikkelingen af te
lezen. Zo werden in 1958 sportvelden aangelegd en werd in 1965 een boerderij verbouwd tot het
Markehuis, het dorpshuis.112
Met de ruilverkaveling ging ook de infrastructuur in het gebied op de schop.
Halfverharde wegen en zandwegen werden verhard of verdwenen, elders werden wegen
aangelegd die voorheen niet bestonden. In tegenstelling tot de oude kronkelende zandpaden
waren deze wegen veelal recht, met hier en daar een haakse bocht. Ook werd er een flink
aantal fietspaden aangelegd. Drenthe kreeg in de jaren zestig het beste fietspadennetwerk van
Nederland.

112 Mellema-Abeen et al. ed. 1983, 147-173; Archief gemeente Aa en Hunze 936, uitbreidingsplan in
onderdelen Grolloo herziening 1956.

113 Mellema-Abeen et al. ed. 1983, 126-131; www.berenkuil.nl > geschiedenis.
114 Drents Archief 0915-283/287, Recreatieve ontwikkeling van Drenthe 1957-1960: Provinciale Drentse
VVV, Jaarverslag 1959.
115 Drents Archief 0923-7534, Ruilverkaveling Grolloo-Schoonloo 1951-1967.
116 Kalb en Sinke, 2000, 189.
117 Mondelinge informatie Evert Thomas, boswachter SBB.
118 Mellema-Abeen et al. ed. 1983, 134-146.
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Figuur 3.8:

Figuur 3.9:

De grens van de ruilverkaveling Grolloo-Schoonloo geprojecteerd op de topografische kaart
van 1954.

Streekgebruikkaart uit het Ruiverkavelingsrapport van de CCC.
De meeste gronden werden gebruikt door inwoners van Grolloo
(geel), Schoonloo (oranje) en Amen (lichtgroen).

Figuur 3.10: Op deze kaartfragmenten van het Amerdiep van 1960 en 1970 is een aantal gevolgen van de
ruilverkaveling te zien. De percelen zijn groter gemaakt en niet langer grillig van vorm. Daarnaast
is ook de beek voor een deel genormaliseerd. Bijzonder is dat hier is gekozen om de beek niet
geheel recht te trekken, maar om ten oosten en noordoosten van het dorp Amen de oude beek
te laten liggen en te voorzien van een omleiding. Dit maakte de maatregelen voor het oog
minder ingrijpend. Ten slotte zijn de aanpassingen in de infrastructuur zichtbaar. Zandwegen
zijn verhard of weggehaald, nieuwe verharde wegen aangelegd. Let ook op de grootschalige
gebieden die wel landbouwkundig ingericht werden, maar geheel onbebouwd bleven.
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Zicht op het zuidelijke gedeelte van het beekdal van het Amerdiep, vanaf de brug langs de
weg tussen Amen en Grolloo. Dit ruilverkavelde gedeelte doet grootschalig aan. De beek is
echter niet kaarsrecht getrokken: er is een lichte slinger in verwerkt.

Factor

Ontwikkeling 1954-1970

grondgebruik

Er vonden ontginningen plaats in het Ooster- en Westerveld van Grolloo waardoor
de laatste heidevelden veranderden in bos, bouwland of weiland.
Het recreatieve gebruik van het landschap werd snel populair. Dat is te zien aan de
oprichting van campings en de aanleg van fietspaden.

verkaveling

In de ruilverkaveling werden praktisch alle kavels groter en rationeler ingericht.

schaal

Door bebossing van gedeelten van het Amerveld en het oostelijke gedeelte van het
Oosterveld van Grolloo werd op sommige plekken het landschap beslotener.
In de ruilverkaveling werden in de beekdalen veel houtwallen gerooid. Dit zorgde in
die gebieden juist voor meer openheid.
Het eindresultaat was een nivellering van de schaal van het landschap.

hydrologie

In het kader van de ruilverkaveling werd het grondwaterpeil met name in de
beekdalen verlaagd, zodat de boeren ook de laaggelegen landerijen met trekkers
konden bewerken.
De loop van de beken, zoals de bovenloop van het Andersche Diep, het Amerdiep
en het Grolloërdiep werd genormaliseerd.
Alleen de loop van een gedeelte van het Amerdiep bleef gespaard en kreeg een
omleiding om de waterafvoer te verbeteren.

bebouwing

In de Ruilverkaveling verplaatsten de meeste agrarische bedrijven zich van het
dorp naar het buitengebied. Dit betekende dat in het buiten -gebied boerderijen
verschenen, in groepjes bij elkaar en aan de rand van een open gebied. In het dorp
werden enkele boerderijtjes gesloopt.
Er verschenen uitbreidingswijkjes aan de zuid- en noordzijde van Grolloo.
Vlak buiten het dorpsgebied werd Kamp Schattenberg opgeruimd. Bij die locatie
kwam de radiosterrenwacht met twaalf radiotelescopen. Gedeelten van de
boswachterijen Hooghalen en Grolloo lagen vanaf dat moment in de stiltezone,
waar geen gemotoriseerd verkeer werd toegelaten.

infrastructuur

In de ruilverkaveling veranderden vele zandwegen en halfverharde wegen in
verharde wegen. Ook werden sommige zandwegen opgeheven en elders compleet
nieuwe wegen aangelegd.
Ten behoeve van de recreatie werden diverse fietspaden aangelegd.
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Functies van het landschap 1950-1970
Tussen 1950 en 1970 was het landelijk gebied nog vooral het domein van de agrarische sector.
Dit blijkt duidelijk uit de gang van zaken tijdens de ruilverkaveling Grolloo-Schoonloo: er was
nauwelijks discussie, het belang van de boeren stond onomstotelijk voorop. Ook in het beleid
bestonden in deze periode duidelijke scheidslijnen tussen de verschillende thema’s landbouw,
recreatie, natuur en woonomgeving. In beleidsnota’s worden ze veel minder met elkaar in
verband gebracht dan later het geval zou zijn.
Landbouw: ruilverkaveling

50

Initiatiefnemers van de ruilverkavelingsoperatie waren de boeren van Grolloo en Schoonloo
zelf, verenigd in de plaatselijke coöperatieve landbouwvereniging ‘De Samenwerking’. Zij
pleitten al in 1951 voor een herverkaveling van de essen van Grolloo en Schoonloo en de
Holtmaden ten zuidwesten van Grolloo. Uit hun midden werd een plaatselijke commissie
samengesteld die de grondeigenaren vertegenwoordigde gedurende het proces.
Het kader voor deze ruilverkaveling vormde de landelijke Ruilverkavelingswet uit 1954.
Deze geactualiseerde wet was erop gericht het ruilverkavelingsproces te versnellen, onder meer
door het scheppen van de mogelijkheid om grond die bedoeld was voor voorzieningen van
‘algemeen nut’ toe te wijzen aan openbare lichamen, zodat tijdrovende onteigeningsprocedures
niet meer nodig waren.119 Hieronder vielen niet alleen de gronden die gereserveerd werden
voor dorpsuitbreiding en infrastructuur, maar ook voor het veiligstellen van gebieden met
natuurwetenschappelijke of landschappelijke waarde. De Centrale Cultuurtechnische
Commissie (CCC) van het Ministerie van Landbouw maakte de plannen voor de ruilverkaveling
Grolloo-Schoonloo op in overleg met de Plaatselijk Commissie. Tijdens de voorbereiding bleek
dat het verstandig was om ‘ook de gronden rondom en aansluitend aan de aangevraagde complexen in de
verbeteringsplannen te betrekken (…) om de structurele hervorming beter te doen slagen’.120 Het was nodig om
een gedeelte van de gronden van Amen mee te nemen, zodat een scheiding van het gemengde
grondgebruik kon plaatsvinden en vanwege de verbetering van ontsluiting en ontwatering.
Uiteindelijk besloeg de complete herverkaveling 2930 hectare. In het rapport benadrukte de
CCC de dringende behoefte aan verbetering op het gebied van ontsluiting, waterbeheersing,
verkaveling, boerderijverplaatsing en bedrijfsvergroting.121 Daarnaast benadrukte de CCC
dat het plan draagvlak had: ‘De ruime meerderheid die de ruilverkaveling Grolloo-Schoonloo dit jaar bij
de stemming verkreeg, wijst erop dat de noodzakelijkheid van verbetering ook door de grondeigenaren wordt
onderkend.’ 122 Naast de herverkaveling bevatte de operatie een plan van wegen en waterlopen en
een landschapsplan.
De plannen zijn in 1959 voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe,
die in het overleg werden vertegenwoordigd door de Provinciale Planologische Dienst (PPD).
Voor een aantal planologische en infrastructurele kwesties werd overleg gevoerd met de
119 Andela 2000, 103.
120 Drents Archief 0923-5214. Centrale Cultuurtechnische Commissie, rapport ‘Ruilverkaveling
Grolloo-Schoonloo’, juli 1959.
121 Drents Archief 0923-5214. Centrale Cultuurtechnische Commissie, rapport ‘Ruilverkaveling
Grolloo-Schoonloo’, juli 1959.
122 Jaarverslag Centrale Cultuurtechnische Commissie 1959, 43.
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Figuur 3.12: Veldnamenkaart uit 1948 van Grolloo, waarop aangegeven de Holtmaden ten zuiden van
het dorp.

gemeente, omdat die verantwoordelijk was voor het uitbreidingsplan Grolloo en voor het
wegenonderhoud. Voor het plan van wegen en waterlopen moest ook overeenstemming
worden gevonden met het waterschap. Wat betreft het landschapsplan werden
Staatsbosbeheer en de landelijke Natuurwetenschappelijke Commissie van de Voorlopig
Natuurbeschermingsraad geconsulteerd.
De recreatiesector was niet in het overleg vertegenwoordigd, hetgeen logisch is
omdat de sector nog onderontwikkeld was. De provincie zag in recreatie en toerisme echter
wel een grote kans voor de Drentse economie. In eerste instantie werden er twee fietspaden
geprojecteerd ‘ten behoeve van de recreatie en het landbouwverkeer per fiets’.123 Toen het mogelijk bleek
om via de Interdepartementale Commissie Recreatie en Toerisme (INCORET) subsidie uit Den
Haag te krijgen om binnen de ruilverkaveling Grolloo-Schoonloo een flink aantal fietspaden
aan te leggen, werd deze kans meteen aangegrepen. De fietspaden in de omgeving van Grolloo
vallen binnen het grote rijwielpadenplan van vierhonderd kilometer fietspaden in heel
Drenthe, volgens het Provinciaal Bestuur een ‘groot en spectaculair project’.124

123 Mellema-Abeen et al. ed. 1983.
124 Drents Archief 0915-283, recreatieve ontwikkeling van Drenthe 1957-1960.
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Figuur 3.13: Het in de ruilverkaveling
ongemoeid gelaten
gedeelte van het Amerdiep.
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De Ruilverkavelingswet van 1954 stelde het landschapsplan weliswaar verplicht, maar in
de jaren vijftig en zestig werden deze over het algemeen sober ingevuld. Het budget was
slechts toereikend voor de beplanting van overhoeken en wegbermen. In een poging van de
provincie Drenthe om het onderste uit de kan te halen werden beplantingen soms juridisch
bij de weg of de waterloop gerekend.125 In het ruilverkavelingsblok Grolloo-Schoonloo
gebeurde dit bijvoorbeeld langs de Amerweg, langs de Soartendijk en langs een gedeelte
van het Grolloërdiep. Dit soort ‘trucs’ leverden een bescheiden winst voor het landschap,
maar het landbouwbelang stond onomstotelijk voorop. In de ‘memorie van antwoord’ bij de
Ruilverkavelingswet stond niet voor niets ‘De Ruilverkavelingswet is qua strekking een agrarische wet,
deze strekking blijve dan ook beperkt tot de behartiging der agrarische belangen.’ 126 Harry de Vroome, een
landschapsarchitect die grote invloed heeft gehad op de inrichting van het naoorlogse Drentse
landschap, schreef in 1984: ‘Het landschapsplan was een gevaarloos randverschijnsel. Het Staatsbosbeheer en
de ambtelijke natuurbescherming waren niet opgewassen tegen een toen reeds zeer goed georganiseerd Ministerie
van Landbouw met een slagvaardige Cultuurtechnische Dienst als uitvoerend apparaat.’ 127 De Vroome
hekelde vooral de aanpak van de beekdalen. Uit de Ruilverkaveling Grolloo-Schoonloo noemde
hij dan ook de werken in de bovenloop van het Andersche Diep en het zijdal van het Amerdiep
(Grolloërdiep) als ‘ernstigste aantastingen’.128 Pas bij de ruilverkavelingen waar vanaf pakweg 1965
over werd gestemd, was er meer aandacht voor het landschap, te meer vanwege de nivellering
van het landschap die de eerdere ruilverkavelingsprojecten had opgeleverd.
Zoals duidelijk geworden is uit de ruimtelijke analyse, greep de ruilverkaveling fors
in op het landschap. De CCC vond echter dat bij de ruilverkaveling Grolloo-Schoonloo wel
degelijk een zorgvuldige afweging was gemaakt. ‘Aan de mogelijkheden tot behoud van het recreatieve
en het natuurwetenschappelijke element in het gebied is veel aandacht besteed, waarbij in de opzet van het
plan rekening is gehouden met het behoud van de waardevolle elementen in het landschap.’ 129 Aanvankelijk
waren in het landschapsplan meer houtwallen gepland dan in de uiteindelijke uitvoering,
onder andere in het beekdal van het Andersche Diep. Dit is te zien op de conceptversie
van het landschapsplan. De wijziging van het landschapsplan was nodig om tot een ‘zo
125
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127
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Mondelinge informatie Bernhard Hanskamp.
Geciteerd door De Vroome in Het Drentse landschap, 1984, 123.
De Vroome, Het Drentse landschap, 1984, 123.
De Vroome, Het Drentse landschap, 1984, 130.
Centrale Cultuurtechnische Commissie, rapport ‘Ruilverkaveling Grolloo-Schoonloo’, juli 1959,
Drents Archief 0923-5214.

Figuur 3.14: Panorama van het Amerdiep vanaf de weg Amen - Grolloo. Links van de weg het
ruilverkavelde deel, rechts het gedeelte dat niet is ruilverkaveld. Let wel: het water rechts is
niet het Amerdiep, maar de in de jaren zestig gegraven omleiding.

gunstig mogelijk herindeling der kavels’ te komen.130 Uiteindelijk verdwenen aldus verreweg de
meeste beplantingen gelegen buiten wegen en waterlopen. Deels werden deze langs wegen
en waterlopen gecompenseerd. Daarnaast werden in de dorpskernen extra beplantingen
aangebracht.
Uit diverse stukken blijkt dat er wel een kentering in het denken op stapel stond. Zo
constateerde de CCC al in haar jaarverslag over 1959: ‘meer en meer wint ook in agrarische kring de
overtuiging veld, dat de ruimtelijke ontwikkeling van landelijke gebieden nauw samenhangt met vele nietagrarische facetten’.131 In de Troonrede van 1961 sprak de koningin uit dat de regering had besloten
de omzetting van woeste gronden in landbouwgronden tot het uiterste te beperken, mede
ter wille van natuurbescherming en openluchtrecreatie.132 Subsidies voor de ontginning van
woeste gronden behoorden vanaf dat moment tot het verleden.
De ruilverkaveling bracht behalve de grote veranderingen voor het landschap en de
dagelijkse praktijk van het landbouwbedrijf ook een herordening van verantwoordelijkheden
met zich mee. Houtwallen en sloten werden niet langer onderhouden door de grondeigenaren,
wegen niet langer door de boermarke. De meeste houtwallen kwamen in beheer bij
Staatsbosbeheer, de wegen bij de gemeente en de waterlopen bij het waterschap. De gemeente
zuchtte onder de hoge kosten die het wegenonderhoud met zich mee bracht. Het onderhoud
van de waterlopen bracht ook problemen met zich mee. Omdat bijvoorbeeld langs het
Grolloërdiep de beplanting langs de beek werd gespaard, stonden daar afwisselend bomen
links en rechts van de beek. Het waterschap weigerde het onderhoud op zich te nemen,
omdat mechanisch onderhoud van deze beken niet mogelijk was. Vanwege de bomen die aan
weerszijden van de beek stonden, kon de maaier niet langs de slootkant rijden. Het onderhoud
zou daardoor een grote kostenpost opleveren. Staatsbosbeheer wilde het beheer niet
overnemen, omdat de waterlopen eigendom van het waterschap waren. Uiteindelijk bepaalde
de Raad van State dat het waterschap toch het onderhoud moest aanvaarden.133
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Drents Archief 0923-7533; Ruilverkaveling Grolloo-Schoonloo.
Jaarverslag Centrale Cultuurtechnische Commissie 1959, 19.
http://www.troonredes.nl/juliana/troonrede-19-september-1961.
Drents Archief 0923-7533; Ruilverkaveling Grolloo-Schoonloo.
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Figuur 3.15: Aan de hand van deze
twee fragmenten van
het landschapsplan
van de ruilverkaveling
Grolloo-Schoonloo (boven
Andersche Diep, onder
Grolloërdiep) wordt in
één oogopslag duidelijk
dat de wensen uit het
plan geen werkelijkheid
zijn geworden. Bijna alle
houtwallen die hier wel
ingetekend staan, zijn
uiteindelijk toch gerooid.
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Bovengenoemde processen hadden zowel gevolgen voor het aantal landbouwbedrijven, de
ruimte om het bedrijf als voor de totaalstructuur van het dorp. De dorpssamenleving is er
uiteindelijk door veranderd. Voor de ruilverkaveling telde Grolloo 118 agrarische bedrijven,
waarvan 28 met minder dan 5 hectare grondbezit (die de landbouw over het algemeen al niet
meer als hun hoofdbron van inkomsten zagen), 48 met 5-15 ha, 32 met 15-25 ha en 10 bedrijven
van meer dan 25 hectare.134
Vijf nieuwe boerderijen in het buitengebied kwamen gereed in 1964.135 In 1968
konden ook de overige nieuwe boerderijen worden betrokken en konden alle boeren de aan
hen toebedeelde kavels betrekken. Bernhard Hanskamp constateert in Bewogen Ruimte dat de
boerderijverplaatsingen in dit ruilverkavelingsgebied niet altijd succesvol waren.136 Met name
in het gebied ten oosten van Grolloo hadden de boeren weinig uitbreidingsruimte. De in de
jaren vijftig ingeschatte omvang van vijftien hectare voor een toekomstbestendig bedrijf bleek
niet houdbaar en de bestemming van relatief veel agrarische bedrijven veranderde al snel in
recreatie, zorgboerderij of hobbyboerderij. Hieruit blijkt tevens dat andere functies dan de
agrarische langzamerhand ruimte wonnen in het landelijk gebied.

134 Rapport Ruilverkaveling Grolloo-Schoonloo, Centrale Cultuurtechnische Commissie, 1959.
135 Jaarverslag Centrale Cultuurtechnische Commissie 1964, 52-53.
136 Hanskamp 2012, 105.

Figuur 3.16: Voorbeeld van drie boerenbedrijven in de ruilverkaveling Grolloo-Schoonloo. Boven hun
percelen voordien, beneden nadien.
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Na de Tweede Wereldoorlog was in Drenthe relatief gezien het grootste aandeel van de
beroepsbevolking actief in de landbouw. De economie kon wel een impuls gebruiken, omdat
al tijdens de wederopbouw werd voorzien dat er arbeidskrachten ‘overbodig’ zouden raken.
Tegelijk bleek Drenthe uitermate geschikt als recreatiegebied. Gedurende de jaren vijftig steeg
het algemene welvaartspeil in Nederland. Men kreeg meer vrije dagen ter beschikking en
vakantie werd langzamerhand gewoon. De stijgende populariteit is af te lezen aan de toename
van het aantal overnachtingen in de zestien grote recreatiecentra gedurende de jaren vijftig. 137
Met name kamperen was erg in trek.
De Berenkuil in Grolloo was met jaarlijks bijna 14.000 de grootste van de hele provincie.
De gemeente Rolde kocht het terrein in 1950 om een kampeercentrum op te richten vanuit
het uitgangspunt van ‘sociaal toerisme’.138 Nadat grote steden als Den Haag en Amsterdam en
ook bedrijven als Philips niet geïnteresseerd bleken in samenwerking, besloten de gemeenten
Groningen, Hoogezand-Sappemeer en Veendam samen met Rolde de schouders eronder te
zetten. Inwoners van deze gemeenten konden met korting in Grolloo op vakantie. Bij de
opening in 1952 stonden er 18 vakantiehuisjes op het terrein. In de jaren vijftig waren er nog
nauwelijks planologische beperkingen voor de verblijfsrecreatie.139 De Berenkuil ligt op een
unieke plek, midden in de natuur. De jeneverbessen staan er in de zomer tussen de tenten. ‘Het
zou vandaag de dag onmogelijk zijn op zo’n plek een camping te starten’, aldus Tienke Zingstra, één van de
eigenaren van De Berenkuil.140
De provincie pleegde uitgebreid overleg met Den Haag over ‘Drenthe’s nationale
recreatietaak’.141 Als drijfveren golden het economisch belang in de vorm van het scheppen
van werkgelegenheid en neveninkomsten voor agrariërs en daarnaast het steunen van
het industrialisatiebeleid, vanwege het recreatieve woonklimaat dat rond de steden
kon worden gecreëerd. De speerpunten waren het zorgen voor een goede ontsluiting en
voor recreatieve voorzieningen, maar de eerste prioriteit was dat ‘het fraaie landschap dat de
recreatieruimten omsluit en verbindt, behouden blijft.’ In de jaren zestig stelde de PPD beleidsnota’s
op om de ontwikkelingen in de recreatiesector in goede banen te leiden. Om te beginnen
het Recreatieplan van 1960 dat werd opgesteld door de PPD, maar nooit vastgesteld is door
Provinciale Staten.142 In het recreatieplan werd heel Drenthe, met uitzondering van de
veengebieden, als geschikt bestempeld voor recreatie, en dan met name de bossen en woeste
gronden. De PPD constateerde dat deze recreatieve ruimten tussen 1945 en 1960 met een derde
waren gedaald, terwijl er in die periode steeds meer toeristen kwamen. De ambivalente relatie
tussen natuur en recreatie werd al in deze periode zichtbaar, want de provincie wees tal van
verzoeken voor recreatieve voorzieningen op de prachtigste plekken af.143
De eerste vergelijking met de agrarische sector drong zich op. In het Recreatieplan
stelde de PPD dat aan natuur- en landschapsbescherming en onderzoeken ten behoeve
137 Drents Archief 0915-283/287, Recreatieve ontwikkeling van Drenthe 1957-1960: Provinciale Drentse
VVV, Jaarverslag 1959.
138 http://www.berenkuil.nl/geschiedenis.
139 Otten in Het Drentse landschap 1984, 172.
140 Mondelinge mededeling Tienke Zingstra 07-05-2012.
141 Drents Archief 0915-283/287: Recreatieplan Provincie Drenthe 1960 en achterliggende stukken.
142 Hanskamp 2012, 138.
143 Hanskamp 2012, 140.
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van het toerisme maar weinig wordt uitgegeven in vergelijking met ruilverkaveling en
landbouwonderzoek.144 Ook het grote beslag dat militaire oefenterreinen leggen op de ruimte
werd bekritiseerd. Als mogelijke oplossing droeg de PPD aan om een Nationaal Park in te
richten in Midden-Drenthe. Een bewijs dat dit idee leefde bij de PPD, maar de begrenzing van
het eventuele reservaat is niet aangegeven. De plannen waren dus nog niet concreet.
In 1963 werd opnieuw de
stand van zaken opgemaakt van de
ontwikkeling van de recreatie in de
jaren 1956-1963.145 De PPD noemt
de ruilverkavelingen ‘een verlies voor
de toeristische aantrekkelijkheid’ door
‘het verdwijnen van een gedeelte van de
bestaande beplanting, de vaak strakke
aanleg van wegen en waterlopen, het
verdwijnen van kleine ruige hoeken, kleine
waterplasjes etc., in het algemeen door
de voor de landbouw zo noodzakelijke
schaalvergroting’.146 Dit wordt onder
Figuur 3.17: Kamperen tussen de jeneverbessen op camping
de Berenkuil.
andere geweten aan het feit dat
er vanuit de Cultuurtechnische
Dienst te weinig geld beschikbaar was voor de uitvoering van een behoorlijk landschapsplan.
De PPD schetste een ideaalbeeld, waarbij ontsluitingswegen waar mogelijk het oude tracé
volgen en af en toe door kleine bosjes voeren. Vakantiecentra bevinden zich vlakbij de dorpen
en zijn ‘zorgvuldig omplant’. Alle boerderijen hebben een erf beplanting en ook in en om het dorp
is zorgvuldig een aanvullende beplanting aangebracht. ‘De toerist kan gebruik maken van voor hem
aantrekkelijke stroken die door het agrarisch gebied lopen.’ Hieruit blijkt dat men dacht in ‘gescheiden
kaders’, de ruimte is in gebruik voor de landbouw of de recreatie.
Naar aanleiding van het PPD-rapport werd in het voorjaar van 1964 in Provinciale
Staten uitgebreid gediscussieerd over recreatiebeleid. Men besloot dat het tijd was voor
duidelijke richtlijnen, vooral omdat er zoveel aanvragen werden ingediend voor vakantiecentra
en aldus werd het Facetstreekplan voor natuurschoon en recreatie opgesteld. Eigenlijk had Provinciale
Staten de wens om een allesomvattend streekplan op te stellen, maar vanwege de urgentie
kregen natuur en recreatie voorrang.147 Basis voor het facetstreekplan was de Wet Ruimtelijke
Ordening (1965), die de provincie de mogelijkheid gaf om bindende richtlijnen op te stellen
voor gemeentebesturen.148 In gemeentelijke bestemmingsplannen werden de plannen
concreet. De provincie zag via het goedkeuringsrecht toe op de bestemmingsplannen en kon
voor het gemeentebestuur bindende aanwijzingen geven.
Al in de titel Facetstreekplan voor natuurschoon en recreatie komt duidelijk naar voren dat de
provincie een verband zag tussen natuurbescherming en recreatie. Het plan stelde duidelijk
144
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Drents Archief 0915-283: Recreatieplan Provincie Drenthe 1960 en achterliggende stukken.
Drents Archief 0915-283: PPD 1963.
Drents Archief 0915-283: PPD 1963.
Hanskamp 2012, 149.
Drents Archief 0915-132 Provinciale planologische dienst van Drenthe; stukken betreffende de
vaststelling van het ‘Facetplan voor Natuurschoon en Recreatie’.
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grenzen aan de groei.149 Natuur en landschap, en dan vooral de centrale begrippen ‘eigen
karakter, ruimte en rust’ vormden het uitgangspunt voor het facetplan. Aldus de PPD: ‘ruimte,
rust en karakter zijn onderhevig aan de snelle nivellerende werking van de hedendaagse samenleving. Om
deze elementen te kunnen blijven hanteren moet leiding gegeven worden aan de ruimtelijke ontwikkeling, het
facetstreekplan kan daartoe bijdragen.’ 150
Ondanks uitvoerige voorbesprekingen met onder ander alle colleges van B&W
volgde een stortvloed van maar liefst 241 bezwaren tijdens de ter inzagelegging. Veel
gemeenten wilden uitbreiding van verblijfsrecreatie in of nabij natuurgebieden. Rolde wilde
onder meer extra mogelijkheden bij Papenvoort en ten noorden van de zandwinning De
Moere.151 Vanuit de agrarische sector waren er ook bezwaren. Veel boeren waren bang dat de
aanduidingen ‘natuurschoongebied’
en ‘cultuurschoongebied’ hun bedrijf
zou beperken. Namens de boeren
van Grolloo diende de plaatselijke
ruilverkavelingscommissie
van Grolloo-Schoonloo een
bezwaarschrift in.152 De commissie
gaf aan dat enkele kleine gebieden
die op de kaart waren aangegeven
als natuurschoongebied reeds
waren ontgonnen of daarvoor op
de nominatie stonden. Bovendien
hadden de boeren ‘zeer ernstige
Figuur 3.18: Het Ortelingsveen, hoogstwaarschijnlijk een
bezwaren’ tegen de mogelijkheid tot
pingoruïne, vlak achter camping de Berenkuil.
de vestiging van verblijfsrecreatie
vlakbij het Oosterveld van Grolloo,
maar dan vooral vanwege de stijging van de grondprijs die dit mogelijk zou opleveren, met
alle gevolgen van dien voor de nieuwe boer die op het punt stond zich daar te vestigen. De
provincie antwoordde dat het maar de vraag was of de gemeente het perceel daadwerkelijk een
recreatieve bestemming zou geven en dat het zeker niet de bedoeling is om alle gebieden waar
verblijfsrecreatie mogelijk is, vol te bouwen. Bezwaren vanuit de natuur- en landschapshoek
waren er nauwelijks, mede omdat organisaties als de Milieuraad nog niet bestonden in 1966.
Ook vanuit de recreatiesector kwam er nauwelijks respons, zoals bij de meeste beleidsnota’s die
in de loop der tijd ter inzage kwamen het geval was.

149 Hanskamp 2012, 143-149.
150 Drents Archief 0915-132 Provinciale planologische dienst van Drenthe; stukken betreffende de
vaststelling van het ‘Facetplan voor Natuurschoon en Recreatie’.
151 Hanskamp 2012, 146.
152 Drents Archief 0923-7533; zienswijze Plaatselijke Commissie voor Ruilverkaveling GrollooSchoonloo bij Facet-streekplan, 16 maart 1966.
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Natuur: thema Drentsche Aa

De bovenstroomse gedeelten van de Drentsche Aa die binnen het onderzoeksgebied liggen
maakten geen deel uit van het geplande Landschapsreservaat Drentsche Aa. Toch is het
nuttig om hier kort deze discussie te behandelen vanwege de kentering in de verhoudingen
die het gevolg was van de discussie over het stroomdallandschap. Het plan voor het
stroomdallandschap was niet alleen een kwestie van natuur- en landschapsbescherming, het
was ook het lanceren van een nieuw idee, een experiment.153 Voor 1965 waren ook al grote delen
cultuurgrond aan de landbouw onttrokken, maar dan voor andere doeleinden zoals stedelijke
en recreatieve bestemmingen. Recreatieobjecten hadden al een zekere waardering bij de
overheidsinstanties, daarom werd het landschapsreservaat ook als zodanig gepresenteerd.
Eerst een stukje voorgeschiedenis: in de jaren veertig en vijftig was het enige
instrument van natuurbehoud in Drenthe de lijst met zogeheten ‘Meldingsgebieden’.154 De
natuurwetenschappelijke waarde van deze gebieden werd van nationaal belang geacht, en de
lijst was dan ook bindend, ook voor de ruilverkaveling. Het aantal Meldingsgebieden groeide
gestaag. Een belangrijk argument was hierbij het behoud van de groene ruimte voor de
toenemende recreatie.155 Er stonden gedeelten van de Drentsche Aa op, waaronder vijf kilometer
van het Amerdiep. Bernhard Hanskamp noemt de ruilverkaveling Grolloo-Schoonloo een
eerste test voor het behoud van natuurgebieden en landschapsstructuren, mede met het oog
op het plan van de Drentsche Aa, dat er binnenskamers al lag.156 Het meldingsgebied bij het
Amerdiep bleef deels gespaard. Het zuidelijke gedeelte werd geschrapt, maar in het noordelijke
deel van het beekdal van het Amerdiep vond geen herverkaveling plaats en de houtwallen
werden niet gerooid. Om de waterafvoer te optimaliseren, werd een omleiding gegraven langs
de meanderende beek.
Voordat in 1965 het beruchte rapport Stroomdallandschap Drentsche Aa. Beschrijving
en gedachtenplan met betrekking tot het beheer en agrarisch gebruik, de landschappelijke en recreatieve
ontwikkeling verscheen, werd achter de schermen al heel wat werk verzet. In 1955 voerde
Hein Schimmel van Staatsbosbeheer in opdracht van de provincie een inventarisatie van
natuurwaarden in het gebied uit.157 De begrenzing van het landschapsreservaat, zoals
voorgesteld in dit rapport, zou uiteindelijk grotendeels worden gehandhaafd. Daarvoor moest
echter nog heel wat water door de beek. Het hele gebied was in deze tijd nog landbouwgebied
en bovendien was er een sterke wens om de waterbeheersing te verbeteren.158 Toen een
commissie uit Den Bosch die bezig was met het beheer van het Dommeldal in 1976 om
advies kwam vragen in Drenthe gaf Gedeputeerde Staten desgevraagd aan dat juist de
ruilverkavelingen, de geplande normalisaties van de beken en de ontwikkelingen in de
landbouw een impuls hadden gegeven om het gebied te beschermen.159
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Wijchman 1969.
Hanskamp 2012, 116-117 en 152-156.
Hanskamp 2012, 53.
Hanskamp 2012, 60.
H.J.W. Schimmel, ‘De Drentse beken en beekdalen en hun betekenis voor natuurwetenschap en landschapsschoon’,
1955.
158 Drents Archief 0923-7532: briefwisseling tussen Landbouwgenootschap en Provinciale Waterstaat
van Drenthe over ‘klachten waterhuishouding’ 1954-1955.
159 Drents Archief 0915-137, Provinciale planologische dienst van Drenthe, stukken wijziging
facetdeelplan stroomgebied Drentse Aa 1976.
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Op de presentatie van het gedachtenplan van Staatsbosbeheer in 1966 op een persconferentie
van de provincie volgde een golf van protest vanuit de agrarische sector, ook al waren
omfloerste termen als ‘stroomdallandschap’ (in plaats van natuurreservaat) en ‘gedachtenplan’
gebruikt. De Provincie Drenthe en Staatsbosbeheer hadden in het proces intensief met elkaar
samengewerkt, maar de landbouw wist nog nergens van. Het overleg was gevoerd in zuiver
ambtelijke kringen. Daardoor jaagde men de landbouwsector tegen zich in het harnas: de
boeren voelden zich gepasseerd en voor een voldongen feit gesteld. In een interview met de
Drents en Asser Courant gaf een functionaris van het Drents Landbouwgenootschap aan: ‘de
landbouw wil in de eerste plaats weten waaraan zij toe is en bovendien de huid – lees: de grond – zo duur mogelijk
verkopen, indien dat dan toch moet’.160 In 1967 bracht het Drents Landbouwgenootschap zelfs een
tegenrapport uit getiteld ‘Deining om de Drentse Aa’, waarin de landbouw wees op zijn grote
betekenis in het ontstaan van het Drentse landschap. Eén van de verwijten was: de weidevogels
zijn geteld, maar hoeveel boeren getroffen worden door deze plannen interesseert niemand.161
De agrarische sector gruwde van de manier waarop natuurgebieden beheerd werden. In zijn
ogen werden de percelen verwaarloosd en groeiden er alleen maar brandnetels. Ondertussen
lobbyden gedeputeerden en de Commissaris der Koningin met succes in Den Haag om geld los
te krijgen voor landschapsbehoud in het Drentsche Aa-gebied.
De messen werden daarna nóg eens geslepen voor een uitvoerige discussie
over grondprijzen en de begrenzing van het reservaat. Na een advies van een door de
Staatssecretaris van CRM benoemde commissie van deskundigen en bemiddeling door de
Stichting Beheer Landbouwgronden (SBL) en een door de landbouworganisaties ingestelde
vertrouwenscommissie kon overeenstemming worden bereikt en in 1973 lag het er dan toch
echt: het gewijzigde facetstreekplan voor het stroomdallandschap Drentse Aa, in feite een ‘zeer
ver gedetailleerde wijziging van het facetstreekplan voor natuurschoon en recreatie’.162 Eindelijk konden
de ruilverkavelingen Rolde, Vries en Anloo, die jarenlang hadden stilgelegen, verder worden
ontwikkeld.
Onderschatte de provincie Drenthe de invloed van de agrarische sector in het algemeen
en de kracht van het Drents Landbouwgenootschap in het bijzonder? Die vraag is moeilijk
te beantwoorden. Het is bijna onvoorstelbaar dat het Drentse bestuur niet op de hoogte was
van de grote invloed van het Landbouwschap. Het kan dus ook strategie geweest zijn. Het was
niet alleen de ‘bestuursstijl’ van die tijd om partijen minder te betrekken bij ontwikkelingen,
wanneer de landbouwsector in een vroeg stadium betrokken was geraakt bij de plannen
rondom de Drentsche Aa, bracht dit het risico met zich mee dat het proces onderweg zou
stranden. In een debat van Provinciale Staten werd in maart 1973 geconstateerd dat de ‘schok’
die het gedachtenplan teweeg bracht in 1966 uiteindelijk een positieve uitwerking had
gehad, omdat de georganiseerde landbouw op dat moment intensief betrokken raakte bij het
proces.163 In het slotdebat kreeg het college van GS zelfs complimenten van de statenleden voor
de wijze waarop naar de boeren was geluisterd en hoe hun wensen waren betrokken in het
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Figuur 3.19: Kaart van het Drentsche Aa-gebied uit het ‘Gedachtenplan’ van 1965, met de voorgenomen
begrenzing en het voorstel voor beheer en agrarisch gebruik.

160 Drents en Asser Courant, maart 1966.
161 Drents Landbouwgenootschap 1967.
162 Drents Archief: 0915-137 Provinciale planologische dienst van Drenthe, stukken facetdeelplan
stroomgebied Drentse Aa 1971-1974.
163 Drents Archief 0915-136, Provinciale planologische dienst van Drenthe, stukken facetdeelplan
stroomgebied Drentse Aa 1971-1974.
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plan. Verbazingwekkend, gezien het luide en duidelijke protest van de agrarische sector en de
vertraging die de hoogoplopende discussie had opgeleverd.
Zeker is in elk geval dat de gang van zaken een voortzetting was van in de jaren zestig
ingezette lijn. In het geval van het facetstreekplan voor de Drentsche Aa werd een klassieke
werkwijze toegepast, waarbij belanghebbenden pas aan het woord kwamen nadat de provincie
kant en klare plannen had. De bestuurskundigen Padt en Leroy typeren deze aanpak in hun
analyse van de beleidsgeschiedenis van de Drentsche Aa het ‘autoritaire beleidsarrangement’.164
Als het proces in 1973 gestart zou zijn, zou in de voorbereidingsfase waarschijnlijk een meer
intensieve samenspraak hebben plaatsgevonden met de direct belanghebbenden, en niet
alleen met de georganiseerde landbouw. Dit leert de gang van zaken rondom de discussienota
Drenthe Anno … die in datzelfde jaar 1973 werd gepresenteerd en die in het volgende hoofdstuk
uitgebreid aan de orde komt. In die nota behoorde ‘goed, volledig en open overleg tussen alle
betrokkenen’ zelfs tot één van de doelstellingen. Voortschrijdend inzicht?
Wonen: burgers en boeren
Dorpsuitbreiding

Halverwege de jaren vijftig zorgde de boermarke dat er in Grolloo sportvelden werden
aangelegd en dat een boerderij werd aangekocht die verbouwd werd tot het Markehuis, het
dorpshuis. Er werden kortom mogelijkheden geschapen om elkaar te treffen en samen de
vrije tijd te besteden in het dorp. De maatschappij in het algemeen ontwikkelde zich en de
plattelandssamenleving bleef niet achter. Voor het eerst dook de term ‘leef baarheid’ op, het
geheel van wonen, werken, voorzieningen en bestuurlijk overleg dat op het platteland de
samenleving aangaat.165
Voor veel Drentse dorpen maakte de PPD bouwplannen, ook voor Grolloo. Wonen
in het noorden van Nederland werd vanaf 1966 gestimuleerd door de nationale overheid,
omdat men de groei van de Randstad meer wilde spreiden over het land.166 Huizen bijbouwen
moest bovendien, was de theorie, om het voorzieningenniveau op peil te houden en het dorp
leef baar te houden.167 In de jaren vijftig werden de bouwplannen ontwikkeld door de PPD en
dan voorgelegd aan het college van de gemeente. In deze plannen was er veel aandacht voor
inpassing in de omgeving. De nieuwe huizen moesten naadloos aansluiten op de bestaande
bebouwing en passen bij het karakter van het esdorp. Zo werden in verschillende Drentse
dorpen de typische arbeidershuisjes naar ontwerp van PPD-hoofd Den Boer gebouwd, met
een voorgevelrooilijn in afwisselend verloop. Het uitbreidingsplan voor Grolloo is gemaakt
in 1952 en herzien in 1956.168 Op de verfijnd getekende plankaarten valt ten eerste op dat de
bestemming in de dorpskern voor het grootste gedeelte agrarisch is. In de toelichting bij de
herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen Grolloo (1956) schrijft de PPD dat een ‘een
eerlijke en functionele scheiding’ tussen agrarische bedrijven en burgerbewoning gewenst is. ‘Het
dorp Grolloo is volgens het onderhavige uitbreidingsplan te onderscheiden in twee sectoren: de noordelijke sector
bestemd (gehandhaafd) voor het agrarische deel der bevolking, de zuidelijke sector voor de burgerbevolking.
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Figuur 3.20: Het Drents Landbouwgenootschap uitte zich in de publicatie Deining om
de Drentse Aa in cynische bewoordingen en bijpassende illustraties over het
natuurbeheer.

164
165
166
167
168

Padt en Leroy 2003, 158.
Hajema in Abrahamse 1984, 161.
Houtman in Brood et al. ed. 1993, 303.
Houtman in Brood et al. ed. 1993, 304.
Archief gemeente Aa en Hunze 932-936: bestemmingsplan Grolloo.
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Gebeurtenissen van belang voor natuurbescherming in het Drentsche Aa-gebied
in de periode 1949 - 1973
Jaartal

64

1949

voorlopige lijst van natuurgebieden in Drenthe gepubliceerd in de Drentse en Asser
Courant.

1953

Oprichting stichting tot het verbeteren van madelanden in Drenthe.

1955

Inventarisatie natuurwaarden door Staatsbosbeheer: ‘De Drentse beken en beekdalen
en hun betekenis voor natuurwetenschap en landschapsschoon’.

1957

Werkcommissie beekdalen van de provincie schrijft ‘concept urgentieprogramma
natuur- en landschapsbescherming betreffende de beekdalen in Drenthe’.

1958

Concept-urgentieprogramma afgeschoten door Provinciale Waterstaat vanwege
financiële en landbouwkundige gevolgen.

1959

Oprichting Waterschap Drentsche Aa.

1959/1960

PPD maakt recreatie-facetplannen, waarin het Drentsche Aa-gebied gewaardeerd wordt
als uitloopgebied.

1962

Bezoek nationale natuurbeschermingsraad in het Drentsche Aa-gebied.

1963

PPD schrijft alternatief plan: ‘Voorstel Nationaal Park de Drentsche Aa’.

1965

Ministerie van OKW plaatst gedeelten van het Drentsche Aa-gebied op lijst van aan te
kopen gebieden.

1966

Provincie en Staatsbosbeheer presenteren ‘Gedachtenplan’.

1966

Premier Cals bezoekt het Drentsche Aa-gebied.

1966

GS besluiten dat een afzonderlijk partieel streekplan voor het stroomdallandschap moet
worden vastgesteld.

1966

2e nota RO: ‘gebundelde deconcentratie’.

1967

DLG brengt rapport ‘Deining om de Drentse Aa’ naar buiten.

1968

Na veel discussie wordt de begrenzing van het stroomdallandschap praktisch
overgenomen van het oorspronkelijke SBB-rapport. Voorwaarde: met de
landbouwsector wordt overeenstemming bereikt over de grondprijs.

1969

Overeenstemming tussen de Stichting Beheer Landbouwgronden en een
vertrouwenscommissie vanuit de landbouw over grondprijzen en daarmee over de
begrenzing.

1973

Wijziging facetstreekplan voor natuurschoon en recreatie voor het stroomdallandschap
Drentse Aa.

Deze scheiding in evenwel niet strak doorgevoerd en beide sectoren zijn harmonisch met elkaar in relatie
gebracht.’ 169 Voor de uitbreiding met burgerhuizen was in eerste instantie een perceel direct ten
zuiden van het dorp in beeld. Later werd dit verlegd naar het gedeelte ten weerszijden van de
Hoofdstraat. De totale capaciteit van de uitbreiding was fors: maximaal 95 woningen, inclusief
landarbeiderswoningen en kleine boerderijen, waarvan 65 in het plan ten zuiden van het dorp
en nog eens 24 woningen en vijf winkels of kleine bedrijfjes in de buurt van de zuivelfabriek.
Het was natuurlijk niet de bedoeling om al deze huizen in een keer te bouwen, maar toch was
de ambitie groot, gezien het feit dat Grolloo in 1947 96 huizen telde.170 Uitbreidingsplannen
van de dorpen als deze waren niet on-Drents qua vorm, maar wel qua schaal en de omvang van
de groei.171
De PPD had veel aandacht voor het landelijke karakter van Grolloo: ‘amovering’ van
boerderijen binnen de ruilverkaveling mocht niet leiden tot een aantasting van het karakter
van het dorp. ‘Door de eventuele herbouw van oude boerderijen kan het centrum van Grolloo worden verruimd en
verbeterd’, en er moest een ‘brinkvormige ruimte met bomen’ komen in het hart van het dorp.172 Beide
adviezen zijn overigens niet in de praktijk gebracht. De PPD gaf ook aan welke boerderijen
moesten worden verplaatst en welke konden worden aangepast aan de eisen van de agrarische
bedrijfsvoering en de volkshuisvesting. We kunnen dus spreken van een redelijk vergaande
bemoeienis van de provincie met de ruimtelijke ordening in de dorpen.
Ondanks de theoretische scheiding tussen boeren en burgers stuitten de
uitbreidingsplannen op bedenkingen van boeren. Hier als voorbeeld het bezwaarschrift van
boer Harms, Hoofdstraat 4 te Grolloo tegen het uitbreidingsplannetje ten oosten van het
sportveld:
Edelachtbare Heer de Burgemeester,
Naar aanleiding van het door u opgemaakte uitbreidingsplan in en om Grollo zie ik hier een groot bezwaar in,
daar volgens plannen wij het groenland en bouwland bij de boerderij gelegen moeten missen, hetgeen voor een
gemengde boerderij onmisbaar is. Vooral het groenland, want wat is nu een boerderij zonder hof? Zodat men
nooit de kalver of paarden in het land kan doen, b.v. men heeft een veulen die als het voorjaar aankomt dagelijks
even in de hof moet. Stel je voor de kalver ‘t hele zomer op stal en daar ik weider ben in jongvee ben ik genoodzaakt
veel jongvee op te trekken, dat u kunt begrijpen, dat zoo’n hof onmogelijk bij deze boerderij gemist kan worden en
ik moet altijd een paard bij huis hebben omdat ik altijd alleen ben en geen tijd heb om ’s morgens een paard uit het
land te halen en ’s avonds terug te brengen. Dat door dezen doe ik een vriendelijk doch dringend verzoek mij het
groenland te laten houden want dit zou een aanzienlijke bedrijfsschade ten gevolge hebben.
In afwachting, groetend,
W. Harms. 173

169
170
171
172
173

Archief gemeente Aa en Hunze 932-936: bestemmingsplan Grolloo.
Van Oorschot in Brood et al. ed. 1993, 169.
Hanskamp 2012.
Archief gemeente Aa en Hunze 932-936: bestemmingsplan Grolloo.
Archief gemeente Aa en Hunze 932-936: bestemmingsplan Grolloo. Bezwaarschrift
binnengekomen op 16 november 1956.
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Deze reactie geeft een mooi beeld van het landbouwbedrijf anno 1956 en laat zien op welke
manier spanning ontstond tussen de boerenbedrijven in de dorpskern en de groei van het dorp.

Figuur 3.22: Arbeidershuisjes aan de Kruisboomlaan in Grolloo, naar ontwerp van PPD-directeur Den
Boer. De huizen zijn gelijk, maar er is geen rooilijn aangehouden om aansluiting te vinden
bij het ‘ hoevenzwerm’-karakter van het Drentse esdorp.
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Buitengebied

In juni 1955 stelde het Provinciaal bestuur van Drenthe een richtlijn op voor gemeentebesturen
over bestemmingen in het agrarisch gebied, om meer eenheid te brengen in de regelingen van
de gemeenten onderling. Dit soort circulaires werden in de jaren vijftig, zestig en zeventig
regelmatig uitgebracht.174 Volgens de provincie diende het agrarisch gebied zoveel mogelijk
onbebouwd te blijven, en daarom waren voorschriften nodig. Niettemin was de richtlijn
niet bindend. Aan de basis van de nieuwe richtlijn stond een nota ‘Bestemmingen in het
agrarische gebied’ van de PPD. 175 Het uitgangspunt was een ‘ fraai en doelmatig’ landschap. Het
belangrijkste onderscheid was tussen agrarisch gebied met en zonder bebouwing. Tot 1955
werd geen enkel onderscheid gemaakt en kon overal in het buitengebied worden gebouwd. De
PPD benadrukte dat het alleen om landbouw ging en niet om recreatie, natuur of industrie;
pas later werd een meer integrale benadering populair.
Wat was er tegen op bouwen in het buitengebied? De PPD gebruikte ter onder
bouwing niet alleen het landschap, maar stelde dat het bovendien in verband met landbouw
economische, technische en sociale voorzieningen, onverstandig was om agrarische bebouwing
overal toe te laten. Bij technische voorzieningen ging het vooral om wegen, elektriciteit en
telefoon, bij sociale voorzieningen om burenhulp, kerk, school, winkels en verenigingsleven.
Met name uit dit laatste element valt te concluderen dat de provincie dacht binnen de kaders
van het esdorp: naoberschap was de normaalste zaak van de wereld, geen enkel boerenbedrijf
functioneerde zonder.
Figuur 3.21: Bezwaarschrift dhr. W. Harms op de uitbreidingsplannen in Grolloo 1956.

174 Mondelinge informatie Bernhard Hanskamp.
175 Drents archief 0915 – 11474; PPD 1955.
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Lintbebouwing moest worden voorkomen om het karakter van de esdorpen niet in gevaar
te brengen. Ook ging de provincie terughoudend om met niet-grondgebonden landbouw
als varkens- en kippenmesterijen, die het stempel ‘bijzondere agrarische bedrijven’ kregen. ‘De
oprichting hiervan wordt in het algemeen niet in het belang van de landbouw geacht’, vanwege hygiënische
en landschappelijke bezwaren. Niet-agrariërs kregen geen enkele mogelijkheid dit soort
bedrijven te starten, agrariërs slechts onder strikte voorwaarden. Van oudsher telde het Drentse
esdorpenlandschap grondgebonden, gemengde bedrijven. Omdat de landbouwbedrijven in
Drenthe relatief groot waren, bestond in eerste instantie niet de noodzaak om over te schakelen
naar niet-grondgebonden bedrijfstakken als de varkensmesterij.176 In tweede instantie hield
de provincie haar strakke kaders vast; mogelijkheden voor de vestiging van dit soort bedrijven
waren en nauwelijks en hieraan werd in de hele naoorlogse periode vastgehouden. Deze
beleidslijn is uniek ten opzichte van andere zandgebieden in Nederland. Bijvoorbeeld Brabant
heeft een hoge dichtheid aan bio-industrie, met alle gevolgen van dien voor het landschap.
Deze beleidskeuze van het Drentse provinciale bestuur was dus een bepalende keuze voor het
landschap.
Ten slotte was van belang niet-agrarische bebouwing te weren uit het buitengebied
vanwege bezuiniging van het gebruik van de grond, verkeerstechnische overwegingen en het
behoud van een goed landschap. Onder niet-agrarische bebouwing wordt ook gerekend de
eventuele tweede bedrijfswoning bij een boerderij. Hierbij gebruikt de PPD niet alleen het
planologische argument maar ook opnieuw het sociale: het was niet wenselijk dat oudere
boeren die hun boerderij hebben overgedaan aan hun zoon op het terrein bleven wonen, omdat
een boer zelfstandig moest zijn. Het is moeilijk te beoordelen of dit een vorm van paternalisme
dan wel een enigszins gezocht argument was.
Later volgde nog enige nuance in het beleid ten opzichte van niet-agrariërs in het
buitengebied. In een brief aan alle gemeentebesturen concludeerde Gedeputeerde Staten in
augustus 1965 dat de laatste jaren toenemende belangstelling bestond voor niet-agrarische
bewoning van voormalige boerderijen, permanent of als tweede woning. Voordelen waren
dat stoppende boeren de kans kregen hun gebouwen goed te verkopen. Bovendien was het nu
mogelijk de in het landelijk gebied passende bebouwing als waardevolle elementen van het
landschapsbeeld te behouden en verkrotting te voorkomen.
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Figuur 3.23: Plan van uitbreiding voor Grolloo, in 1952 gemaakt
door de PPD. De uitbreiding bevindt zich ten zuiden
van het dorp (de voornamelijk oranje en oranje
gearceerde vlakken).

176 Mondelinge informatie Bernhard Hanskamp.
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Figuur 3.24: Plan van uitbreiding voor Grolloo, in 1956
gemaakt door de PPD. Ten opzichte van de kaart
uit 1952 zijn duidelijke verschillen zichtbaar. Zo is
het plan om de uitbreidingswijk ten zuiden van
het dorp in westelijke richting voort te zetten
losgelaten en is er nu in het noordelijke gedeelte
een uitbreidingswijkje gepland.

Uit het voorgaande blijkt dat tussen 1950 en 1970 de agrarische sector de ontwikkeling van
het landschap in het dorpsgebied van Grolloo domineerde. Het buitengebied was het domein
van de boeren en de bebouwde kom had voor een groot deel een agrarische bestemming. Ook
werden nog ‘woeste gronden’, die wij nu natuurgebieden zouden noemen, ontgonnen ten
behoeve van de landbouw.
De ruilverkaveling was ongetwijfeld de ontwikkeling met de grootste impact op
het landschap, niet alleen als we kijken naar deze deelperiode, maar met het oog op de
hele naoorlogse periode. De ruilverkaveling is te beschouwen als een symbool voor de
vooruitgang in de agrarische sector. De investeringen hadden als doel het landbouwbedrijf
en daarmee de Drentse economie een toekomstperspectief te geven. In de jaren vijftig was
in de ruilverkavelingsprocessen nog nauwelijks sprake van een ‘afweging van belangen’,
de landbouwbelangen stonden voorop en er was niemand die dat bestreed. Dit had te
maken met timing, want in de jaren zeventig waren er hoogoplopende discussies over
ruilverkavelingsgebieden in de omgeving. Als de plaatselijke commissie dus langer had
gewacht met het initiatief voor de ruilverkavelingsoperatie, dan had het landschap rondom
Grolloo er wellicht anders uitgezien.
Ook voor de samenleving had deze vooruitgang in het algemeen en de ruilverkaveling
in het bijzonder gevolgen. De gemechaniseerde landbouw, gerationaliseerde bedrijfsvoering
en aaneengesloten kavels dichtbij huis beïnvloedden de manier van werken en de onderlinge
contacten. Toch is ook in de ruilverkaveling de coöperatieve manier van werken nog te
herkennen: de plaatselijke ruilverkavelingscommissie diende bijvoorbeeld een bezwaarschrift
namens de boeren van Grolloo en Schoonloo in op het Facetstreekplan voor natuurschoon en
recreatie. Ook bracht de ruilverkaveling een verandering in de eigendomsverhoudingen en
de verantwoordelijkheid voor het landschap: vele bosjes en veentjes werden in plaats van bij
grondeigenaren ondergebracht bij Staatsbosbeheer.
De provincie komt in deze periode naar voren als een machtig instituut, met de
Provinciale Planologische Dienst (PPD) als belangrijk onderdeel als het gaat om het vormen
van visies en het maken van plannen op ruimtelijk gebied. De provincie Drenthe had een
dominante positie. Schetsen met uitbreidingswijkjes voor Grolloo werden de gemeente
kant en klaar aangereikt. Met de diverse ‘circulaires’ gaf de provincie bovendien dringende
adviezen omtrent ruimtelijk beleid. De provincie Drenthe liet weinig over aan de interpretatie
van de gemeenten. Voor zover ik heb kunnen nagaan had de gemeente hier geen problemen
mee. Hier moeten we natuurlijk bij bedenken, dat we nu terugkijken vanuit een tijd waarin
overlegconstructies, inspraakmogelijkheden en zelfs bewonersparticipatie de normaalste zaak
van de wereld zijn. In de jaren vijftig was de tijdgeest daar niet naar.
Daarnaast is dit te zien aan de wijze waarop de provincie in de jaren zestig omging
met de stormachtige opkomst van de recreatie: deze ontwikkeling werd gezien als een kans,
maar centrale begrippen als eigen karakter, ruimte en rust bleven leidend. Er werden dan ook
grenzen gesteld aan de vestiging van verblijfsrecreatie in en bij natuurgebieden. Dit bewijst
tevens dat de provincie natuur en landschap hoog in het vaandel had. Al in de jaren vijftig had
men uitstekend in de gaten dat natuur- en landschapswaarden van levensbelang waren voor
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Drenthe, onder meer om de grootse plannen wat betreft recreatie in de toekomst te kunnen
verwezenlijken.
De plannen voor een landschapsreservaat in het Drentsche Aa-gebied werden
gepresenteerd als gunstig voor de recreatie, maar het was ook zeker een kwestie van natuuren landschapsbescherming. Onder andere gezien de eendrachtige samenwerking tussen
de provincie en deskundigen van Staatsbosbeheer wekt dit plan de indruk dat de provincie
reeds in dit stadium wel degelijk aandacht had voor de intrinsieke waarde van natuur en
landschap. Over het landschapsreservaat werd al vanaf 1955 binnenskamers gepraat. Daarmee
was de provincie Drenthe haar tijd vooruit: zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien
werd de ‘groene lobby’ vanaf 1970 invloedrijk. Het sparen van het noordelijke gedeelte van het
Amerdiep, is te danken aan deze zelfde vooruitziende blik.
Wat ten slotte opvalt is dat de verschillende aspecten landbouw, recreatie, natuur
en woonomgeving veel minder met elkaar in samenhang werden gezien dan later het geval
zou zijn. De ruimte had één functie tegelijk, agrarisch gebied kon bijvoorbeeld niet tegelijk
recreatiegebied zijn. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de suggestie van de PPD in het Recreatieplan (1963)
om door het landbouwgebied ‘voor toeristen aantrekkelijke stroken’ aan te leggen, en uit de gewenste
‘ functionele scheiding tussen agrarische bedrijven en burgerbewoning’ in de uitbreidingsplannen voor
Grolloo (1956), uitgewerkt door diezelfde PPD. Maar ook de CCC spreekt in haar jaarverslag
van 1969 over een ‘noodzakelijke segregatie’ tussen grootschalige landbouwgebieden en
landschapsreservaten die beheerd worden door de overheid of een instantie gespecialiseerd in
landschapsbescherming.177
Behalve de harde botsing tussen landbouw en de alliantie tussen de provincie en
Staatsbosbeheer, die wellicht deels toe te wijzen is aan de autoritaire houding van de provincie,
zijn er in deze periode geen noemenswaardige conflicten gepasseerd. Maar met de ontdekking
van de zure regen en de ecologische crisis stond er een verandering van de publieke opinie op
stapel. Ook de Drentse ruimtelijke ordening zou hiervan al snel de gevolgen ondervinden.

177 Jaarverslag Centrale Cultuurtechnische Commissie 1969, 20.
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Ruimtelijke ontwikkelingen 1970 - 1990
Voor deze periode zijn topografische kaarten uit 1970 en 1985 beschikbaar. De ruilverkaveling
was achter de rug. In deze periode is voor het oog dan ook aanmerkelijk minder veranderd in
het landschap dan in de voorafgaande periode.
Landbouw

Een groot deel van het gebied was en bleef in gebruik voor agrarische doeleinden. In de
verkavelingsstructuur veranderde maar weinig. Dat is niet verwonderlijk, aangezien de
ruilverkaveling net achter de rug was. Op het gebied van grondgebruik kwamen wel
wijzigingen voor. Groenlanden in de beekdalen van het Grolloërdiep en het Amerdiep werden
omgevormd tot bouwlanden, zodat ook daar gewassen als maïs verbouwd konden worden.
De boerderijen veranderden: vanaf de jaren zeventig werden geen grupstallen meer gebouwd,
maar ligboxenstallen. De schaalvergroting zette door en de boerenbedrijven werden groter
en minder talrijk. Uit de lijst van eigenaren die in 1959, voorafgaand aan de ruilverkaveling,
opgesteld is, valt af te lezen dat er toen 118 boerderijen waren in het dorpsgebied van
Grolloo.178 In 1979 voerde de gemeente een inventarisatie van gebouwen uit in het kader van
het bestemmingsplan. Toen waren er nog 44 boerderijen.179 Deze schaalvergroting kwam
tevens uitdrukking in de sluiting van de coöperatieve stoomzuivelfabriek en korenmaalderij
‘Vooruitgang zij ons doel’ van Grolloo in 1970.180 Het fabrieksgebouw werd in 1978 verkocht
en door de nieuwe eigenaar verbouwd tot garage. De melk werd in het vervolg verwerkt in
Oosterwolde.181
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Drents Archief 0816-111 Plaatselijke commissie van de Landinrichting.
Archief gemeente Aa en Hunze 1018.
Mellema-Abeen et al. ed. 1983, 114-126 en Houtman in Brood et al. ed. 1993, 318.
Mellema-Abeen et al. ed. 1983, 134-148.
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Recreatie

Grolloo was in de jaren zeventig al tot in het westen van Nederland bekend, en dat had
twee redenen.182 De eerste reden was Harry Muskee die als Cuby met zijn Blizzards furore
maakte met onder meer de blueselpee Groeten uit Grolloo. De tweede reden was de grote
camping De Berenkuil. Het complex ging begin jaren zeventig over in particuliere handen
en ontwikkelde zich verder onder de nieuwe eigenaar, onder meer door uitbreiding van het
aantal kampeerplaatsen, de aanleg van een zwembad en speelvoorzieningen, de plaatsing van
stacaravans en de bouw van een nieuwe bedrijfswoning nadat de oude villa af brandde.183 Ook
de andere recreatiebedrijven zaten niet stil. Boerhaarsveld in het uiterste zuidoosten van het
studiegebied breidde uit en veranderde de naam in ‘De Baanderij’.
Natuur

In november 1972 en april 1973 raasden zware stormen over Nederland. Die twee stormen
lieten een ravage achter in de Drentse bossen: ongeveer vier à vijf jaaroogsten gingen tegen de
vlakte, zo’n twintig procent van het totale bosbestand.184 De schade was het grootst op percelen
met een monotoon naaldbos. In gemengde bossen waaiden veel minder bomen om. Behalve
dat het jaren duurde voor de bossen waren hersteld, zetten de stormen de bosbeheerders aan
het denken. Uiteindelijk werd het grootschalige beheer verruild voor kleinschaliger beheer,
waar ecologie een belangrijker rol in speelde. Dit betekende gemengde bossen en het gebruik
van inheemse soorten als grove den en inlandse eik, die beter bestand zijn tegen wind dan
uitheemse soorten als de Douglasspar.185 Er kwam bovendien meer ruimte voor spontane
ontwikkeling en voor het realiseren van heide. Dit beleid werd later gemeengoed.
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Figuur 4.1:

In 1985 waren voor het eerst percelen in het beekdal gekarteerd als bouwland. Blijkbaar
was de waterhuishouding in het beekdal zodanig gereguleerd dat dit mogelijk werd. Ook te
zien op het kaartfragment van 1985 is dat de aardgaslocatie is ingericht.
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Mondelinge informatie Leen de Graaf.
www.berenkuil.nl > geschiedenis.
Kalb en Sinke, 2000, 186.
Kalb en Sinke, 2000, 187, Hanskamp 2012, 268.
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Figuur 4.2:

De uitbreiding van de radiotelescopen ten oosten van de bestaande reeks, aan de overzijde
van het Halkenbroek.

In de tweede helft van de jaren zestig was in het kader van de ruilverkaveling al een aantal
boerderijen in Grolloo verkocht aan particulieren van buiten. Daarna zette deze ontwikkeling
door. Eind jaren zeventig waren er nog een stuk of vijf boerenbedrijven in de dorpskern over.
De overige boerderijen werden bewoond door mensen die hun brood verdienden buiten de
agrarische sector.186 Zij werden aangetrokken door de mooie woonomgeving. Dit had de nodige
gevolgen voor de boerenerven. Rommelige schuurtjes verdwenen en prachtige tuinen werden
aangelegd.187 Sommige nieuwkomers hadden oog voor de authenticiteit van de plek die zij
bewoonden en richten hun kavel in als een origineel boerenerf. Anderen gaven er meer een
eigen draai aan.
In de jaren zeventig liep de discussie over leef baarheid op het platteland hoog op. Het
was in heel Nederland een actueel thema.188 In Drenthe vormde het rapport Drenthe Anno …,
dat de provincie in 1973 uitbracht, aanleiding voor discussie. Hierin legde de provincie het
beleid vast dat gericht was op centralisatie: de hoofdkernen van Drenthe zoals Assen, Emmen,
Meppel en Hoogeveen mochten groeien, maar kleine dorpen werden, althans voor hun eigen
gevoel, ‘op slot gezet’. Bouwen was alleen toegestaan voor de huisvesting van inwoners uit
het eigen dorp. Op dit rapport volgde een golf van protest, en het leidde er uiteindelijk toe
dat in Grolloo een vereniging voor Dorpsbelangen werd opgericht. Het idee was dat bepaalde
voorzieningen, zoals de plaatselijke bakker, de kruidenier, het postkantoor cruciaal waren voor
de leef baarheid. Aangezien deze voorzieningen in veel dorpen in de moeilijkheden kwamen,
was het devies: huizen bouwen om te zorgen dat ook de jongere generatie in het dorp kan
blijven wonen. Dorpsbelangen zette zich in eerste instantie in voor woningbouw in het eigen
dorp.189 De gemeente stond hier niet onwelwillend tegenover en het resultaat was dat op
bescheiden schaal inderdaad nieuwbouw werd gepleegd. In de tweede helft van de jaren vijftig
was al een aantal arbeidershuisjes naar PPD-ontwerp gebouwd aan de zuidkant van Grolloo.
Rond 1975 volgden het plan Kruisboomlaan, waar voornamelijk bejaardenwoningen staan,
en de eengezinswoningen langs de Schoonloërstraat. In de eerste helft van de jaren zeventig
werd er door de provincie en de gemeente gepraat over uitbreiding rondom de zuivelfabriek.190
Nu werd er voor de ontwerpen advies ingewonnen bij een stedenbouwkundig bureau en niet
meer bij de PPD. Omdat er tien tot twintig belangstellingen waren voor een woning was enige
haast geboden. De onderhandelingen met het bestuur van de zuivelfabriek over de verkoop
van de grond liepen echter spaak op de grondprijs. Besloten werd dit plan op de lange termijn
te schuiven, later zijn er nog wel enkele woningen gebouwd. Het alternatief was uitbreiding
bij Grolloo-Noord. Dit plan ‘De Hofakkers’ was in 1981 gereed.191 De bouw werd gefaseerd
uitgevoerd met vier à vijf huizen per jaar, tot een uiteindelijk totaal aantal woningen van 19.
In de tweede helft van de jaren tachtig werden plannen ontwikkeld voor nog eens 42 huizen
aansluitend bij het plan Kruisboomlaan. De dorpsuitbreidingen konden echter het vertrek
van de kruideniers en de posterijen uit de dorpen niet tegenhouden. Wel behielden de meeste
dorpen, zoals ook Grolloo, hun basisschool, dorpshuis en sportvoorzieningen.
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Mondelinge informatie Lukas Koops en Leen de Graaf.
Mondelinge informatie Lukas Koops en Leen de Graaf.
Zie bijvoorbeeld Groot, 1974.
Mondelinge informatie Hendrikus Schrotenboer.
Archief gemeente Aa en Hunze 934, 935, 936.
Archief gemeente Aa en Hunze 935.
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Figuur 4.3:

Grolloo kreeg in de jaren zeventig aan de zuidrand uitbreiding langs de Schoonloërstraat en
met het plan Kruisboomlaan.

Factor

Ontwikkeling 1970 – 1985

grondgebruik

De verhouding tussen agrarisch grondgebruik en ander gebruik bleef gelijk. Hier
en daar was wel sprake van wisseling tussen groenland en bouwland.

verkaveling

Nauwelijks veranderingen.

schaal

Nauwelijks veranderingen.

hydrologie

Door de structurele maatregelen die genomen zijn tijdens de ruilverkavelingen is
de controle op de waterhuishouding duidelijk vergroot.
Gevolg was dat bepaalde percelen in de beekdalen, zoals de Achterste Maden
aan weerszijden van het Amerdiep, in gebruik genomen konden worden voor
akkerbouw.

bebouwing

Ten zuiden en ten noorden van Grolloo werden nieuwe huizen gebouwd.
Er verscheen een aardgaslocatie op het Westerveld van Grolloo, die in het oog
springt in dit open gebied.
Ook in de boswachterij Grolloo verschenen twee radiotelescopen, in één lijn met
de telescopen die al in de boswachterij Hooghalen stonden.
De brandtorens zijn verdwenen.
Ligboxenstallen vervingen de oude grupstallen van melkveehouders.

infrastructuur

In de jaren zeventig werden hoofdaardgasleidingen door de beekdalen gelegd, in
het landschap herkenbaar aan de witte paaltjes met een oranje dakje.
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Functies van het landschap 1970-1990
Inleiding: roerige tijden

80

De ruimtelijke veranderingen in het dorpsgebied van Grolloo tussen 1970 en 1990 lijken
misschien weinig ingrijpend, helemaal in het perspectief van de grootschalige herinrichting
die in de jaren zestig plaatsvond. Toch waren de jaren zeventig een roerige tijd als het gaat
om ruimtelijke inrichting. Het landelijk gebied kreeg steeds meer niet-agrarische functies
te vervullen. Dat dwong beleidsmakers bij de provincie tot een meer integrale blik op het
platteland. Het sectorale denken van de jaren vijftig en zestig had afgedaan. In het Streekplan
Midden-Drenthe (1980) kenschetste de provincie dit complexe vraagstuk als volgt: ‘Het beleid voor
het landelijk gebied dient met alle functies rekening te houden en de verschillende belangen tegen elkaar af te
wegen. Gezien de vele ingewikkelde relaties is dit niet eenvoudig. Het uiterlijk aanzien van het landelijk gebied is
in beweging.’ 192
Dit onderwerp leefde lokaal, regionaal en zelfs landelijk, getuige een opinieartikel
dat op 20 april 1974 verscheen in de NRC. De kop klinkt alarmerend: ‘De greep naar het platteland.
Nieuwe klassenstrijd’. De krant signaleerde dat het landschap op het spel stond: ‘Het landschap
wordt omgeploegd. Is het niet voor huizenbouw, dan is het wel voor ruilverkavelingen en recreatieprojecten op
grote schaal. Het Nederlandse platteland dreigt daardoor een totaal ander gezicht te krijgen. (…) Als wij niet op
onze hoede zijn wordt het hele land herschapen tot een eindeloze eentonige scenery van huizen, zonneweiden,
speelvijvers en grote landbouwpercelen met hier en daar een kwalijk riekende opstal van de bio-industrie.’ 193
De krant sprak niet zomaar over botsende interesses van boeren, natuurbeschermers en
recreanten, maar had het zelfs over ‘een hard gevecht om het bezit en gebruik van het platteland’. Uit het
artikel blijkt dat de strijd op verschillende fronten gestreden werd: op de voorgrond stonden
weliswaar de tegenstellingen tussen boeren en natuurbeschermers, maar het botste ook
tussen plattelandsbewoners en ‘eigenwijze intellectuele indringers’ en tussen natuurbeschermers
en recreanten, die zich ‘weggestuurd voelen, teruggezonden naar de miezerige, oude stadswijken’. Een
complex vraagstuk dus. De NRC vergrootte de tegenstellingen uit door de verwikkelingen op
dramatische toon te bespreken. De landelijke krant noemt Drenthe niet expliciet, maar het
artikel zou zo gebaseerd kunnen zijn op de verwikkelingen in deze provincie.
In Bewogen Ruimte (2012) schetst Bernhard Hanskamp de omslag in de ruimtelijke
ontwikkeling van Drenthe rond 1970.194 Het ging om veranderingen in letterlijke, fysieke zin,
maar vooral ook in de wijze waarop men met elkaar omging. De vanzelfsprekendheid van
het gezamenlijk plannen en investeren uit de naoorlogse periode was voorbij.195 Niet alleen
maakten binnenskamers ‘praat- en schetsontwerpen’ plaats voor het spel van invloed en
macht, buitenskamers brak tegelijk het tijdperk van inspraak, tegenspraak, openbaarheid en
voorlichting aan. Burgers en belanghebbenden lieten hun stem horen als ze het niet eens waren
met ontwikkelingen in de openbare ruimte. Een concreet voorbeeld van deze cultuuromslag
vinden we in 1973, toen Provinciale Staten naar buiten kwam met het rapport Drenthe Anno …Een
discussienota over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe, waarin het provinciebestuur de
192
193
194
195

Streekplan Midden-Drenthe, 1980, 148.
NRC 20 april 1974.
Hanskamp 2012, 262-279.
Hanskamp 2012, 263-273.

doelen voor het buitengebied op een rijtje zette. Gedeputeerde en voorzitter van de Provinciale
Planologische Commissie Gaarlandt benoemde in het voorwoord van de notitie een aantal
veranderde inzichten, waaronder de introductie van het begrip ‘rust en ruimte’, de opkomst
van het woord ‘milieu’ en de nieuwe normen voor agrarische bedrijfsvoering.196 De notitie
beoogde een dialoog op gang te brengen, en dat heeft de provincie geweten. Meer dan duizend
schriftelijke reacties werden ingestuurd, en vervolgens was meer sprake van een dispuut dan
van een dialoog. Dit komt uitgebreid aan de orde in de volgende paragraaf.
Landbouw: schaalvergroting en specialisatie

In de jaren zestig dacht men nog dat een boer met vijftien hectare een bedrijf zou hebben
waarmee hij ook in de toekomst zijn gezin kon onderhouden, maar deze gedachte bleek al snel
achterhaald. Dit is ook te zien in de ruilverkaveling. Het ruilverkavelingsblok van Rolde, dat
grensde aan de dat van Grolloo-Schoonloo, kende over het algemeen grotere percelen, omdat
daar de herinrichting ongeveer vijftien jaar later werd uitgevoerd.
Voor de landbouw werd het beleid van de Europese Gemeenschap vanaf de jaren
zeventig steeds belangrijker. In het kader van het Europese landbouwstructuurbeleid werd in
het voorjaar van 1972 een aantal richtlijnen vastgesteld.197 Doelstelling was een hervorming
waarna er minder, maar grotere agrarische bedrijven over zouden blijven. In Nederland werd
de uitvoering beïnvloed door de economische situatie (de oliecrisis) en door de botsingen
tussen landbouwbelangen enerzijds en natuur- en landschapsbelangen anderzijds.198
De intensivering en specialisatie van de landbouw kwamen na 1970 in een
stroomversnelling terecht.199 Dit had te maken met de verhoging van de arbeidsproductiviteit
in de landbouw, die nodig was om de inkomensontwikkeling buiten de landbouw te kunnen
bijhouden. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig zijn in Grolloo veel boeren gestopt, met
name de kleine boeren die tijdens de ruilverkaveling in het dorp waren blijven zitten.200
Bedrijven die wel toekomst hadden pasten zich aan op drie fronten: intensivering van het
grondgebruik, versterkte toepassing van opbrengstverhogende technieken en specialisatie in
samenhang met ontmenging.201 Bij de agrariërs die ik in het kader van dit onderzoek sprak
kwam deze specialisatie vaak aan de orde: vaak koos de vader van de huidige boer in de jaren
zeventig voor akkerbouw of melkveehouderij. Twee aspecten speelden in deze keuze een
belangrijke rol: de geschiktheid van de bodem en de persoonlijke voorkeur van de boer.202 Voor
de grondgebonden landbouw werd het beschikbare bedrijfsareaal de bottleneck: het aantal
hectares dat een toekomstbestendig bedrijf moest hebben groeide.203
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Gaarlandt, voorwoord in ‘Drenthe Anno …’, 1973.
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Van den Brink, 1990, 176-177.
Van den Brink, 1990, 157.
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The last to stand – Egbert Meyers (2004)
I am a farmer’s son
My father taught me how to work the land
To sow and harvest on this poor soil
He worked with horses and his bare hands
And I watched his daily struggle
Struggled ‘till the bitter end
But the farm was just too small
And it’s no good to pretend

A new John Deere tractor
Pulls it’s tracks among the crows
Thousands of young acacia trees
Grow up in rigid rows
And slowly this new harvest
Outgrows the seasons of the year
And the leaves fertilize the soil
When fall comes in mist and tears

The old fields were sold together
And my father was bought out
There was no future and he resigned
Took the horses for a last ride out
There came and end to all his worries
There was a new way of life
It was time he said, it was best he said
To go and leave the strife

This new farmer looks at his trees
That stand like a ragged gown
One day he’s gonna take his chainsaw
And harvest them all down

We were farmers yes we were
Worked together on this land
Shoulder to shoulder yes we were
The last to stand

Last night I took my old dad to these fields
He remembered his golden wheat and corn
In silence I stood beside him
Thought of all that had been torn
I said Daddy come, take my hand
I don’t wanna stay
For all what was ours here
It has gone dad and forever past away …
So let it go dad let it go
Shoulder to shoulder, never to part
Like you to your own father
I stand to you, heart to heart
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Figuur 4.5:

Figuur 4.4:

Folder van de gemeente Rolde over het Bestemmingsplan Buitengebieden (1972). Begin jaren
zeventig brak het tijdperk aan van inspraak, tegenspraak, openbaarheid en voorlichting.
Op ‘informatiebijeenkomsten’ konden inwoners met de gemeente van gedachten wisselen
over de plannen. Gezien het voorbeeld onder ‘persoonlijk belang’, rekent men vooral op de
inbreng van de agrariërs. Aan termen als ‘voorlichting’ en ‘informatiebijeenkomst’ valt af te
lezen dat men op z’n minst nog moest wennen aan tweerichtingsverkeer.

De in Grolloo opgegroeide bluesmuzikant Egbert Meyers schreef dit lied over de boerderij
van zijn vader.

Een factor van betekenis in deze ontwikkeling was de mechanisatie van de bedrijfsvoering, die
zorgde dat het aantal benodigde arbeidskrachten in de landbouw in hoog tempo daalde.204
In de jaren zeventig hadden beroepsmatige boeren trekkers in plaats van paarden. Van de drie
smeden in het dorp gingen er twee verder als mechanisatiebedrijf, en deed dus in het vervolg
het onderhoud aan de landbouwmachines in plaats van hoefijzers onder paardenhoeven te
slaan.205 Het gros van de melkveehouders ging machinaal melken en kreeg een koeltank voor
de melk, de traditionele melkbussen waren verleden tijd. Huisvesting van het vee vond niet
langer plaats in grupstallen maar in ligboxenstallen.
De keerzijde van de productiviteitsstijging in de landbouw was overproductie. Met
name in de melkveehouderij was dit een probleem dat gedurende de jaren zeventig steeds
nijpender werd. Aanvankelijk hield de EG de prijzen kunstmatig hoog om ongewenste sociaaleconomische effecten in de landbouwsector te voorkomen.206 Eind jaren zeventig voerde de
EG productieheffingen in, die onvoldoende vruchten afwierpen. Uiteindelijk werd in 1984
besloten tot beperking van de melkproductie door de invoering van de superheffing. Dit
204 Van den Brink, 1990, 22.
205 Mondelinge informatie Egbert Meyers.
206 Van Zanten in Bieleman 1994, 198-199.
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melkquotum stuitte op protest, ook van de Drentse landbouworganisaties, maar had een
positief effect op de ontwikkeling van de sector.207
De schaalvergroting en specialisatie in de landbouw hadden effecten op de ruimtelijke
inrichting: niet alleen veranderden de paardenkrachten van gedaante met alle gevolgen van
dien voor de wegen en de waterhuishouding, maar ook de bedrijfsgebouwen moesten aan de
moderne eisen voldoen. De PPD bracht in november 1977 advies uit aan het college van GS
over agrarische bebouwing in gebieden met landschappelijke en cultuurhistorische waarde.208
De PPD erkende in dat advies dat aan de landbouw ontwikkelingsmogelijkheden geboden
moeten worden, maar constateerde ook dat in de praktijk te weinig rekening gehouden wordt
met landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle uitgangssituaties. Als redenen worden
genoemd gebrek aan kennis of gebrek aan geld.
Ook bij de gemeente was dit vraagstuk bekend. In het kader van het Bestemmingsplan
Buitengebieden van de gemeente Rolde vroeg het Landbouwschap in een brief aandacht voor de
algemene trend van schaalvergroting onder het mom van ‘veel wijkers betekent een sterke groei van de
blijvers’, wat doelmatige bedrijfsgebouwen nodig maakte.209 Concreet had het Landbouwschap
problemen met regels rondom de dakhelling, niet bouwen in agrarisch gebied zonder
bebouwing en met maximum van zestig procent bebouwing van het bouwblok. Van de reactie
van de gemeente is de eensgezindheid met het provinciale beleid af te lezen: ‘het agrarisch gebied
heeft niet alleen de functie van productiegebied, het heeft ook voor een zeer groot deel van de bevolking de functie
van recreatiegebied. Enige esthetische normen zijn dus wel op zijn plaats. Veranderingen in het agrarisch gebruik,
welke schade toebrengen aan de landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde moeten getoetst worden
aan de mening van de overheid. Hier vindt dus afweging van landbouwbelangen en andere belangen plaats.’ 210

Over het algemeen ontstaat de indruk dat de gemeente de agrarische sector ter wille wilde
zijn. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de totstandkoming van het Bestemmingsplan Buitengebieden
(1974). De Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) van 1965 stelde een bestemmingsplan buitengebied
voor alle gemeenten verplicht. Dit is een bestemmingsplan waarin waren opgenomen de
voorschriften voor bebouwing en het gebruik van de grond. Het plan regelde waar landbouw,
recreatie of natuur en landschap de meeste mogelijkheden zouden krijgen. Hieronder viel
onder andere ook de bescherming van natuur en landschap. In de gemeente Rolde verving
het Bestemmingsplan Buitengebieden het sterk verouderde Uitbreidingsplan in Hoofdzaak van
1938. Het plan was conserverend van aard. Dit betekent dat het gericht was op het bewaren
van aanwezige waardevolle elementen, waarbij men wel rekening hield met toekomstige
ontwikkelingen.
De ruimte voor belangenafweging in het Bestemmingsplan Buitengebieden was beperkt,
want de gemeente moest zich houden aan de kaders die door de rijksoverheid en de provincie
waren gesteld in nota’s als de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening, het Facetstreekplan voor natuurschoon
en recreatie, het Streekplan Stroomdallandschap Drentsche Aa, de Voorstudie voor het basisrecreatieplan
Noord- en Midden-Drenthe en de Ruilverkavelingen Grolloo-Schoonloo en Rolde. De gemeente

zocht in het belang van de landbouw
de grenzen van de regelgeving
op.211 Zo werden geen beperkingen
opgelegd voor niet-grondgebonden
landbouw, was de ruilverkaveling
van het Andersche Diep
overgenomen, en mochten agrariërs
schuilstallen van zestig vierkante
meter plaatsen in het gebied dat
bestemd was als ‘agrarisch gebied
zonder bebouwing’. In het ‘agrarisch
gebied met bebouwing’ worden
Figuur 4.6: Het schrikbeeld van de natuurbeweging in de
de bouwblokken vergroot van één
jaren zeventig was de versnippering van natuur
hectare naar anderhalve hectare.
gebieden. Illustratie uit Noorderbreedte 1977.
Zowel de PPD als de Milieuraad
konden dit niet waarderen. In
het definitieve plan zijn daarop concessies gedaan, bijvoorbeeld dat niet-grondgebonden
landbouw alleen werd toegestaan op tweehonderd meter buiten woongebieden.
Dat er vanaf de jaren zeventig meer belangen speelden op het platteland is te merken
aan de voortgang van de ruilverkavelingen. In Drenthe kwam er tien jaar lang geen enkele
ruilverkaveling in stemming, de plannen kwamen door alle strijdige belangen gewoon
niet rond.212 Jan Sijbring, akkerbouwer in Grolloo, meent dan ook dat de ruilverkaveling
Grolloo-Schoonloo ‘net op tijd’ was afgerond, want toen ging het boerenbelang nog duidelijk
boven het natuur- en landschapsbelang. In 1973 bracht de Milieuraad Drenthe het rapport
Moet dit zo doorgaan? uit, waarin deze nog jonge organisatie pleitte voor een waardering
van cultuurhistorische, biologische en landschappelijke aspecten in plaats van louter het
agrarische belang. De commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeente Rolde vergeleek
het ontwerp-bestemmingsplan buitengebieden met de ruilverkaveling en schrok van de
grote verschillen. De commissie stelde in een brief aan het college vast ‘de huidige wetgeving
loopt inmiddels duidelijk achter bij het maatschappelijk denken’, en benadrukte dat door een kritische
benadering, een goed onderling overleg en een zorgvuldige uitvoering veel waardevolle
landschapselementen behouden konden blijven, maar dat de boeren hier niet de dupe van
mochten worden.213
Ook het Nieuwsblad van het Noorden besteedde aandacht aan de kwestie rondom de
ruilverkavelingen van Rolde en Anloo.214 De krant drukte bijvoorbeeld een aantal ingezonden
brieven af met protesten tegen de gang van zaken in de ruilverkavelingen van Rolde en
Anloo. Onder de afzenders waren privépersonen, maar ook autoriteiten als professor
Waterbolk en professor Stemerding. De krant trok duidelijk partij: ‘Wat ook na het lezen van de
reacties weer overblijft is het gevoel van ‘wat zijn we nu eigenlijk aan het doen?’ In onze maatschappij wordt
al zo verschrikkelijk veel geïmiteerd. Het is toch werkelijk te dol, dat we straks een Drents beekdallandschap
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Het platteland delen: landbouw in strijd met andere functies

Van Zanten in Bieleman 1994, 200-201.
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Figuur 4.7:

Het landschap als arena

Afbeelding op de omslag van het rapport Moet
dit zo doorgaan? Een landschap wordt bedreigd
dat de Milieuraad Drenthe uitbracht in 1973 naar
aanleiding van de ruilverkavelingen van Rolde en
Anloo.

moeten nabootsen. We kunnen het
nu nog voorkomen!’ 215 Bij het
artikel stond een fout/goedvergelijking van twee foto’s: één
van het ruilverkavelde Andersche
Diep in ruilverkavelingsblok
Grolloo-Schoonloo en één van
de niet aangepakte beek in het
ruilverkavelingsblok van Rolde.
Speciale aandacht was er in Moet
dit zo doorgaan? voor dit gebied,
de Zondagsbroeken, het gedeelte
van het Andersche Diep tussen
Papenvoort en de N33. De boeren
stonden natuurlijk op hun
achterste benen, te meer omdat het
overleg al vier jaar voortsleepte.216
Uiteindelijk tastten zowel provincie
als rijk flink in de buidel om dit
gedeelte van het beekdal van het
Andersche Diep (360 hectare) buiten
de ruilverkaveling te houden.
Deze hele gang van zaken tekent
de kentering in het denken die
kort na het gereed komen van de
ruilverkaveling Grolloo-Schoonloo

Figuur 4.8:

De dankzij de Milieuraad Drenthe niet ruilverkavelde Zondagsbroeken in het beekdal van
het Anderschediep.

stond niet langer de landbouw centraal, maar maakte deze deel uit van het landschap met al
zijn maatschappelijke en cultuurhistorische waarden.
Recreatie: uitbreiding met mate

plaatsvond.
De hierboven geschetste tendensen werden weerspiegeld in het beleid van de rijks
overheid. In februari 1975 verscheen de Nota betreffende de relatie landbouw en natuur- en landschaps
behoud oftewel de Relatienota, een product van de drie ministeries CRM, Landbouw en Visserij
en Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening.217 Onderwerp van de nota was de relatie tussen
de landbouw en natuur- en landschapsbehoud. Naast een aanwijzing van gebieden waar
natuur en landschap boven landbouw moesten gaan prevaleren, waaronder de Drentsche Aa,
voorzag de nota ook in de mogelijkheid tot het sluiten van ‘beheerovereenkomsten’ tussen
de staat en de boeren, waarbij boeren werden beloond voor natuurbeheer in plaats van voor
voedselproductie. Dit was de introductie van een nieuw ruimtelijk concept dat beoogde
landbouw, natuur en landschap integraal op elkaar af te stemmen. Bovendien verving de
Nederlandse regering in 1985 de puur op de landbouw gerichte Ruilverkavelingswet van 1954
door de Landinrichtingswet. In de Ruilverkavelingswet stond het boerenbedrijf centraal, terwijl de
waardering van de natuur en het landschap en het behoud van cultuurhistorische waarden
steeds meer een rol speelden in de discussies over ruimtelijke ordening. In de Landinrichtingswet

In 1970 kwam het aantal overnachtingen in Drenthe voor het eerst boven de vier miljoen
per jaar.218 In 1975 kondigde de provincie een stop aan op de recreatieve uitbreidingen.
De stacaravan begon aan zijn opmars, voor de provincie Drenthe reden om dergelijke
verblijfplaatsen bouwvergunningsplichtig te maken.219 De ban op recreatieve uitbreiding werd
begin jaren tachtig opgeheven, en werd gevolgd door de opkomst van vakantiehuisjes, die in de
loop van de tijd steeds groter en luxer werden. ‘Een langdurig proces van particuliere verstening in het
Drents groen’, zoals Hanskamp het noemt.
In het dorpsgebied van Grolloo was de recreatie nog steeds booming business, diverse
bedrijven die verblijfsrecreatie aanboden wilden uitbreiden in de jaren zeventig. Dit wordt
duidelijk aan de hand van het voorbeeld van camping Boerhaarsveld. Deze boerderij aan de
Tienmaatsweg, gebouwd in het kader van de ruilverkaveling Grolloo-Schoonloo, was inmiddels
verbouwd tot kampeerboerderij. In 1975 werd er een apart bestemmingsplan gemaakt voor de
camping, waarbij ruimte werd gereserveerd voor dertien vakantiehuisjes een uitbreiding van
de kampeer- en stacaravanterreinen.220
De Berenkuil verloor juist terrein begin jaren zeventig. Het terrein was al jaren niet meer
gemoderniseerd en verouderde langzaam maar zeker. De belangstelling van kampeerders

215 Nieuwsblad van het Noorden, 13 februari 1973.
216 Houtman in Brood et al. ed., 1993, 316-317.
217 Van Nes, ‘De relatienota. Wat gaat dat worden?’, Noorderbreedte 1975.

218 Hanskamp 2012, 272.
219 Hanskamp 2012, 272.
220 Archief gemeente Aa en Hunze 941.
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Figuur 4.9:

Dit is het landschap in de Zondagsbroeken langs het Anderschediep dat de Milieuraad
Drenthe kenschetste als waardevol. Dit gedeelte werd uiteindelijk buiten de ruilverkaveling
Rolde gehouden.

daalde navenant. De gemeente Rolde
besloot het terrein te verpachten
en later te verkopen. De nieuwe
eigenaren maakten het terrein weer
aantrekkelijk door onder meer de
aanleg van een verwarmd zwembad,
elektra op de kampeerplaatsen
en de introductie van een
recreatieteam.221 De gemeente stelde
zich pragmatisch op toen de nieuwe
eigenaar Zingstra stacaravans
wilde oprichten in 1975. Men ging
akkoord, op voorwaarde dat de
caravans donker van kleur zouden
zijn, zodat ze niet al te veel in het
oog zouden springen.222 In 1983
werd voor de Berenkuil een eigen
bestemmingsplan vastgesteld.223
Het bedrijf kocht 4,5 hectare grond
ten noordwesten van de bestaande
camping, bedoeld voor uitbreiding
in de vorm van uitloopgebied, een
speelveld en een kampeerterrein.
Ondanks dat er vanuit de landbouw
wel bezwaren waren, vond het plan
doorgang.
Figuur 4.10: Omslag van het bestemmingsplan Boerhaarsveld
De hierboven genoemde
van de gemeente Rolde.
uitbreidingen liepen van een leien
dakje, maar dat het voor ondernemers niet altijd gemakkelijk was om aan de eisen van de
provincie te voldoen, blijkt uit het voorbeeld van de Boerhaarshoeve.224 Op deze boerderij
kwamen al in de jaren zeventig regelmatig groepen padvinders overnachten in het stro. De
dochter des huizes en haar man namen vanaf 1975 het bedrijf over en besloten de recreatietak
uit te bouwen. Het kostte tien jaar om de benodigde vergunningen rond te krijgen. Vooral
de provincie had bezwaren , zoals geluidsoverlast en de recreatieve druk op het nabijgelegen
Grollerholt.
De familie Lubbers was een pionier op dit gebied: een van de eerste boerenbedrijven
in de omgeving die verblijfsrecreatie als neventak had. Later, toen de overheid in de jaren
negentig begon de recreatie te stimuleren als bron van neveninkomsten voor boeren, was het
voor nieuwelingen veel gemakkelijker om vergunningen te krijgen en werd de aanleg van een
boerencamping zelfs gesubsidieerd.225 Van concurrentie met grote recreatiebedrijven als de
221
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225
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Berenkuil was geen sprake. De recreatiebranche is breed en beide bedrijven richtten zich op een
eigen doelgroep.
Uit het in 1985 door de provincie vastgestelde Beleidsprogramma openluchtrecreatie en
toerisme blijkt dat ook op dit beleidsveld een integrale blik gehanteerd werd: ‘Inspanningen die
gedaan zijn en nog gedaan zullen worden voor het behoud van het afwisselende landschap, de natuurgebieden,
maar ook op het terrein van de stads- en dorpsvernieuwing, onttrekken zich aan het beleidsveld recreatie en
toerisme maar dragen in belangrijke mate bij aan de aantrekkelijkheid van Drenthe als recreatieprovincie.’ 226
De toeristische voorzieningen werden door de overheid vooral gezien als een zaak van het
bedrijfsleven en daarom alleen planologisch getoetst.
Reactie op deze beleidsnota kwam er alleen van de landbouwsector: het ministerie en
het Landbouwschap, die zich beiden zorgen maakten over de mogelijke vestiging van kampeeren bungalowterrein in ‘agrarische gebieden’ en ‘agrarische gebieden met landschappelijke
waarde’.227
Vooralsnog lijkt het alsof de recreatie niet botste met de overige functies op het
platteland. Toch verscheen in 1989 een artikel in het Nieuwsblad van het Noorden onder de titel
‘Vrees voor conflicten door kamperen bij burger’.228 De Raad van State gaf een particulier in Grolloo
toestemming om kampeerders op het erf te laten overnachten. De gemeente, die geen bezwaar
zag tegen ‘kamperen bij de burger’ had beroep aangespannen tegen de provincie, die niet wilde
meewerken aan de wijziging van het bestemmingsplan. Het Landbouwschap vreesde voor
extra druk op het agrarisch gebied en gevolgen voor agrarische bedrijvigheid, en de Recron
(landelijke vakvereniging voor recreatieondernemers) vreesde inkomstenderving van reguliere
campinghouders.
Uit dit bericht zijn drie conclusies te trekken: ten eerste ging de gemeente hier
voorbij aan de visie van de provincie. Daarnaast voelde de landbouwsector zich bedreigd
door de ontwikkeling van de recreatie. Ten slotte blijkt dat de belangenbehartiging in de
recreatiebranche selectief was: alleen de grote campings hadden een vertegenwoordiging. Het
lidmaatschap van de Recron was relatief duur voor kleine bedrijven, waardoor er weinig kleine
bedrijven lid waren, en inderdaad vooral de grote bedrijven begunstigd werden.229
Natuur: verankering in beleid

Het begin van de jaren zeventig werd gekenmerkt door de opkomst van de ‘groene belangen’.
Nationaal en internationaal was de bedreiging van het milieu en de biodiversiteit een issue.
In 1972 kwam het rapport uit van de club van Rome: De grenzen aan de groei. Een groep Europese
wetenschappers legde in dat rapport een verband tussen economische groei en de achteruitgang
van het milieu. Gevolg was dat het thema milieu internationaal op de politieke agenda kwam.
Henny van der Windt noemt dit in zijn proefschrift over natuurbeleid in Nederland de ‘derde
groene golf ’: na de aandacht voor natuurwaarden in de jaren dertig en de herontdekking
van de cultuurlandschappen in de jaren vijftig werd nu het thema milieu aan het werkveld
van de natuurbeschermers toegevoegd.230 In Den Haag werd in de jaren zeventig onder druk
van een actieve lobby van ‘groene organisaties’ gepraat over Nationale Parken en Nationale
226
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Landschapsparken. Vanaf 1980 zouden deze plannen een zachte dood sterven, die exemplarisch is
voor de afnemende beleidsaandacht voor de bescherming van het cultuurlandschap gedurende
de jaren tachtig.231
In Drenthe kwam het nieuwe milieubewustzijn van de ‘derde groene golf ’ tot uiting
in de oprichting van de Milieuraad Drenthe in 1971, een overkoepelend orgaan voor dertig
verenigingen, groeperingen en stichtingen die zich bezig hielden met behoud van natuur,
milieu en landschap. Deze organisatie had vanaf 1977 zitting in de Provinciale Planologische
Commissie (PPC), een bewijs dat de belangen voor natuur en milieu ‘voor vol’ werden aangezien.
De PPC had een wettelijke taak, die voortkwam uit de eerste WRO van 1966. Andere leden
waren onder andere het Drents Landbouwgenootschap, de Kamer van Koophandel en diverse
ministeries.232
De milieuraad was echter niet de eerste die zich hard maakte voor natuur en landschap.
Zoals we ook al in het vorige hoofdstuk hebben gezien, blijkt onder meer uit de stukken over de
bescherming van de Drentsche Aa dat de Provincie Drenthe zich al in de jaren vijftig en zestig
bezig hield met behoud van natuur- en landschapswaarden. Bernhard Hanskamp bevestigt dit
beeld, en zet dit tevens in het perspectief van de belangenafweging tussen landbouw enerzijds
en natuur en landschap anderzijds: ‘Een rode draad door de geschiedenis van de Drentse ruilverkavelingen
is de voortdurende inspanning van de provincie om meer invloed te krijgen en te houden. Het ging de provincie er
daarbij vooral om de belangen van natuur, cultuur en landschap een plek in de besluitvorming te geven naast de
verbetering voor de landbouw, waarvan de provincie het nut ten volle onderschreef. Tot 1970 verliep dit proces met
horten en stoten, daarna nam de provinciale invloed fors en blijvend toe.’ 233
Al was het publiek eind jaren tachtig de doemscenario’s moe, het is duidelijk dat
natuur en landschap juist in deze periode verankerd raakten in het Drentse beleid.234 Zo zette
de gemeente in het geactualiseerde Bestemmingsplan buitengebieden (1980) in op drie peilers,
niet alleen het stimuleren van rationele agrarische bedrijfsvoering en de ontwikkeling van
recreatieve mogelijkheden, maar ook het beschermen en versterken van de natuurgebieden en
landschappelijk waardevolle gebieden in de gemeente.235
In 1987 kwam de provinciebrede cultuurhistorische kartering Op weg met het verleden
gereed. Motief was dat de elementen in het cultuurlandschap beschouwd moesten worden in
hun historisch-geografische context. Het feit dat er een inventarisatie werd uitgevoerd, zegt
meer dan de inhoudelijke conclusies van het rapport. Bij de gemeente Rolde werd in dezelfde
periode gewerkt aan een landschapsbeleidsplan. Aanleiding vormde een inventarisatie van
Stichting Landschapsbeheer, waar uit bleek dat de landschappelijke elementen in de gemeente
(bossingels, bosjes, heidevelden, poelen en dobben, flora en fauna) in staat van achterstallig
onderhoud verkeerden.236 Veel ruimte had de gemeente overigens niet, want ze was gebonden
aan beleid van het rijk zoals geformuleerd in de nota landelijke gebieden, het structuurschema natuuren landschapsbehoud, het structuurschema openluchtrecreatie en het structuurschema landinrichting en
provinciaal beleid zoals het Facetstreekplan Drentsche Aa en het vooral ook het richtinggevende
Streekplan Midden-Drenthe.
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In 1989 stelde de gemeenteraad van Rolde haar eerste Landschapsbeleidsplan vast. Daarin was een
uitgebreid overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die zich in de afgelopen decennia
hadden voorgedaan in de verschillende sectoren waterhuishouding, landbouw, bosbouw,
natuur en recreatie, de toekomstige ontwikkelingen en de knelpunten die daaruit zouden
kunnen voortvloeien. De verwachting was dat de regering in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening
en de provincie met het nieuwe Streekplan Drenthe zouden inzetten op verweving van functies
en versterken van de samenhang, waarbij de functie natuur even zwaarwegend is als andere
functies als landbouw en recreatie.237 In het overzicht komen met name bedreigingen voor de
natuur naar voren: de afname van plant- en diersoorten, de vermindering van de kwaliteit van
leefgemeenschappen en de versnippering van natuurterreinen. Als oorzaken worden zaken
genoemd als de steeds lagere waterstand en de vermesting van grond- en oppervlaktewater, de
gevolgen van de uitbreiding van mestopslag, toenemende grootschaligheid en intensivering
in de landbouw, maar ook de toename van het aantal recreanten. De beleidsnota geeft een
beeld van de bestaande situatie, maar er is geen plan van aanpak opgenomen. Het achterstallig
onderhoud aan landschapselementen werd uitgevoerd door Heidemij met inzet van werklozen
uit de eigen gemeente. Het landschapsbeleid zou door personele wisselingen bij de gemeente
pas in 1992 weer worden opgepakt.

In 1966 verscheen de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening, waarin voor het eerst integraal de ideeën
voor de inrichting van Nederland op landelijk niveau werden geformuleerd.238 Een van de
hoofddoelen van de Tweede Nota was het behoud van het onderscheid tussen stad en platteland.
Hiertoe werd het begrip ‘gebundelde deconcentratie’ geïntroduceerd. Concreet betekende dit
dat de ontwikkeling van bevolking en economie concentreren in de grote kernen en de
uitbreidingsmogelijkheden van kleine kernen beknotten. Dit beleidsstreven paste in de
tijdgeest van opkomend milieubesef. Drenthe was de enige provincie die in deze nota was
uitgewerkt tot een schets van mogelijke inrichting. Het Drents plateau is als geheel opgenomen
als ‘parkgebied van nationale betekenis’. Met name de open gebieden op het Drents plateau kregen
waardering. Gedeputeerde Londo had in discussies profijt van De Tweede Nota. Om het
vigerende beleid van de Provincie, die de open ruimten graag ongeschonden wilde laten, te
verdedigen hoefde hij slechts op de richtlijnen vanuit Den Haag te wijzen.239
In de discussienota Drenthe Anno … (1973) zette de Provincie Drenthe het idee van
‘gebundelde deconcentratie’ uit de Tweede Nota RO voor Drenthe op papier. Dit was een nota die veel
stof deed opwaaien en die ook in opzet vernieuwend was. De bedoeling was om het ruimtelijk
beleid van de provincie niet langer uitsluitend op het provinciehuis te maken, maar op de
inwoners er actief bij te betrekken. Het heette ‘Geen mal voor de toekomst, maar informatie in de
vorm van een dialoog’ te zijn. Niet alleen werden natuur en landschap een vast onderdeel van
het beleid, ook werd voorzien in ‘een model voor de toekomstige spreiding van de bevolking, het wonen,
de voorzieningen’.240 Aan dit soort elementen is duidelijk te zien dat de nota een product is van
een tijd waarin in de maakbaarheid van de samenleving werd geloofd – in hetzelfde jaar trad

immers in Den Haag het meest progressieve kabinet van de twintigste eeuw aan onder Den
Uyl.
Het rapport bevatte een bijlage met een overzicht van de groeiruimte die alle Drentse
kernen nog hadden. Dit was tegen het zere been, met name in de kleine dorpen. Drenthe
Anno … vormde dan ook de aanleiding voor de oprichting van de Brede Overleggroep Kleine
Dorpen in Drenthe (BOKD), een belangenvereniging voor alle kleine kernen in de provincie
die tot op de dag van vandaag een belangrijke advies- en ondersteuningsfunctie vervult voor
dorpen en dorpshuizen. In Grolloo werd na aanleiding van het rapport een vereniging voor
Dorpsbelangen opgericht. Medeoprichter Schrotenboer zet zich vanaf dat moment in voor
met name woningbouw in het dorp. De visie van Dorpsbelangen is sinds 1975 niet veranderd:
voorzieningen verdwijnen uit het dorp als je geen nieuwe woningen bouwt, en voorzieningen
zijn nodig om de leef baarheid op peil te houden.241 Woningbouw, met name voor starters, is
bovendien nodig voor doorstroming, anders trekken jongeren weg naar Rolde of Assen, en
als ze daar eenmaal gesetteld zijn blijven ze vaak weg, zodat de vraag naar grotere huizen ook
achter blijft op het aanbod.
Ook de gemeente Rolde kon zich niet voor honderd procent vinden in de visie van de
provincie. In het Bestemmingsplan Grolloo (1980) wijkt de gemeente af van Drenthe Anno …, waarin
gesteld wordt dat Grolloo blijft behoren tot kleine dorpen met minder dan vijfhonderd
inwoners.242 De gemeente Rolde zag Grolloo als tweede opvangkern en voorzag op dat moment
een toename van de woningvoorraad van vijftien procent tot 1985. Belangrijkste kritiek van
de PPD op het bestemmingsplan is dan ook dat het dorp niet mag groeien, bouwen wil de
provincie alleen toestaan voor de eigen bevolking en ‘economisch aan de kern gebondenen’.243 Wel
in lijn met de provincie was dat de gemeente prioriteit gaf aan het karakteristieke dorpsbeeld,
in het bijzonder het behouden van open plekken in het dorp. Ook in het agrarisch gebied met
landschappelijke waarde buiten het dorp gelden restricties vanwege het visuele beeld van het
dorp omdat deze gebieden onderdeel zijn van de overgangsgronden naar het stroomdal van het
Amerdiep. Uit de reactie van het Drents Landbouwschap blijkt dat de landbouwsector moeite
had met het onderbrengen van karakteristieke bebouwing in een categorie waar behoud
voorop stond. Boeren werden daardoor te veel beperkt in hun ruimte voor uitbreiding en
modernisering. Het college wenste de agrariërs echter niet tegemoet te komen.244
Het Bestemmingsplan Buitengebieden (1974) was niet volledig. Burgerbebouwing en
hobbyboeren in het landelijk gebied waren buiten beschouwing gelaten en onder een
overgangsregeling geplaatst. Doordat er boerderijen vrijkwamen, groeide de ruimte voor
burgers of ‘hobbyboeren’ in het buitengebied, die het zich konden permitteren een huis op het
platteland te kopen en elke dag van daaruit naar hun werk te pendelen. Tijdens de opstelling
van het Bestemmingsplan Buitengebieden, in de periode 1970-1974, liep de gemeente aan tegen de
gevolgen van deze ontwikkeling. Er gingen stemmen op om ‘kleine opstallen’ mogelijk maken in
het buitengebied omdat: ‘het paard wordt ook in onze gemeente steeds meer als luxe paard gehouden door
niet-agrariërs. Zij zullen een onderdak moeten zoeken voor de dieren’. Twee jaar later kwam er zelfs een
brief binnen van de Dierenbescherming over deze ‘schuilhutten voor paarden en ponies’. De vraag
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Archief gemeente Aa en Hunze 1713.
www.canonro.nl.
Hanskamp 2012, 64-65.
Drenthe Anno …, 1973, 64-65.

Mondelinge informatie Hendrikus Schrotenboer.
Archief gemeente Aa en Hunze 941.
Archief gemeente Aa en Hunze 941.
Nieuwsblad van het Noorden, 8 februari 1980.
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‘hoe om te gaan met niet-agrariërs die paarden houden?’ zond de gemeente door naar de provincie. Het
bouwen van schuilstallen van maximaal 25 vierkante meter werd toegestaan in gebieden waar
zowel de landbouw als natuur en landschap geen schade zouden ondervinden.
In respectievelijk 1980 en 1983 werd er aanvullend beleid gemaakt voor de burger
bebouwing en hobbyboeren.245 Al in augustus 1965 stuurde Gedeputeerde Staten een brief
aan de gemeentebesturen van Drenthe met de constatering dat er toenemende belangstelling
bestond voor niet-agrarische bewoning van voormalige boerderijen, permanent of als tweede
woning.246 De provincie en ook het Landbouwschap stonden in eerste instantie niet positief
tegenover deze trend. Het agrarisch belang kon in het geding komen als burgers met klachten
over stankoverlast bijvoorbeeld Hinderwet-procedures zouden starten.247 Uiteindelijk wogen
echter voor de provincie de voordelen op tegen de nadelen: verkoop aan burgers gaf stoppende
boeren de kans hun gebouwen goed te verkopen, voorkwam verkrotting en schiep bovendien
de mogelijkheid de in het landelijk gebied passende bebouwing als waardevolle elementen
van het landschapsbeeld te behouden. Er werd dus een uitzondering gemaakt op het verbod
van burgerbouw in het agrarisch gebied voor de voor woondoeleinden verbouwde boerderijen.
Dit pakte goed uit: de gemeente constateerde na een inventarisatie in 1979 zelfs dat een groot
aantal woningen op particulier initiatief drastisch was verbeterd, wat in positieve zin bijdroeg
aan het landschapsbeeld.248
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Archief gemeente Aa en Hunze 1021 en 1033.
Archief gemeente Aa en Hunze 957.
Archief gemeente Aa en Hunze 1021.
Archief gemeente Aa en Hunze 962.

Synthese
Parallelle ontwikkelingen in het landelijk gebied laten zien dat het aantal belanghebbenden
in het landelijk gebied steeg. Om de belangrijkste te noemen: ten eerste de schaalvergroting
en intensivering in de agrarische bedrijfsvoering, die de nodige invloed hadden op
bedrijfsgebouwen en grondgebruik. Daarnaast de opkomende natuurlobby, ook in Drenthe,
onder invloed van nationale en internationale krachten. Door de bemoeienis van dit
‘groene front’ verliep de ruilverkaveling van Rolde lang niet zo soepel als die van GrollooSchoonloo: eerst lagen de voorbereidingen jarenlang stil vanwege de perikelen rondom het
stroomdallandschap Drentsche Aa en toen die kwestie was opgelost maakte de Milieuraad
Drenthe met succes bezwaar tegen de herinrichting van het beekdal in de bovenloop van het
Anderschediep. Het landschap in het dorpsgebied van Grolloo had er dus anders uitgezien
wanneer de boeren van Grolloo en Amen later het initiatief voor de ruilverkaveling hadden
genomen.
De sfeer van nieuw milieubesef zal eraan bijgedragen hebben dat natuur en landschap
verankerd raakten in het beleid op alle bestuursniveaus, van plannen voor Nationale
Parken op regeringsniveau tot de opname van de Milieuraad in de PPC tot de vaststelling
van een landschapsbeleidsplan (1989) in de gemeente Rolde. Wat hier ook aan bijgedragen
kan hebben was de politieke kleur. In de jaren zeventig zat in Den Haag het meest linkse
kabinet van de hele twintigste eeuw, en ook Drenthe is een ‘rode’ provincie. De linkervleugel
van het politieke spectrum heeft over het algemeen de meeste aandacht voor natuur- en
landschapsbescherming.
Daarnaast was er de stijgende populariteit van wonen op het platteland onder nietagrariërs, wat uiteindelijk misschien meer voordelen dan nadelen opleverde voor het karakter
van het Drentse landschap. De vierde ontwikkeling is de continue groei van de recreatiesector
en de ‘verstening’ van de verblijfsrecreatie, die zonder de terughoudende opstelling van de
Provincie Drenthe weleens heel anders had kunnen uitpakken in deze periode. Het beleid
bleef in lijn met het Facetstreekplan voor natuurschoon en recreatie uit 1966. De recreatiesector
liet over het algemeen opvallend weinig van zich horen. De landbouw meldde zich bijna
bij elk beleidsplan met een inspraakreactie, de recreatieondernemers bijna nooit. Niet
afzonderlijk, maar al helemaal niet verenigd. Bernhard Hanskamp heeft als planoloog bij de
Provincie Drenthe de ervaring dat de sector niet midden in het machtspel zat en haar wensen
niet uitsprak.249 De recreatiesector werd in economisch opzicht steeds belangrijker, maar
maakte geen vuist. Een oorzaak voor het verschil in organisatiegraad zou kunnen zijn dat het
coöperatieve agrarisch Drenthe in het bloed zit, het was lange tijd bittere noodzaak om samen
te werken. Daarnaast waren recreatieondernemers meer dan boeren directe concurrenten van
elkaar.
Dit alles leidde tot een complexer beeld dan voorheen. Meer partijen dan voorheen
hadden een belang op het platteland. Zoals de NRC in 1974 al beschreef botsten de belangen
van boeren en natuurbeschermers, maar ook die van plattelandsbewoners en ‘import’ en
zelfs die van natuurbescherming en recreatie, terwijl recreatie op een ander vlak ook niet
zonder natuur kon. De tijd dat de landbouw het primaat had op het platteland was voorbij.
249 Mondelinge informatie Bernhard Hanskamp.
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De landbouw had verreweg de meeste grond in bezit en in gebruik, maar dit neemt niet weg
dat de invloed van andere actoren steeg. Een goed voorbeeld is de uitvoerige en langdurige
discussie over de ruilverkaveling van Rolde, die al eerder was opgehouden vanwege de discussie
over het landschapsreservaat van de Drentsche Aa. De Milieuraad mengde zich met succes in
de discussie en speelde klaar dat een gedeelte van het beekdal van het Andersche Diep buiten
de ruilverkaveling werd gehouden. Om het gebied te ‘redden’ kocht de overheid grond aan. Dit
voorbeeld maakt duidelijk hoe machtig de ‘groene lobby’ was.
Deze meer complexe situatie zorgde dat overheden op beleidsniveau geen duidelijk
onderscheid meer kon maken tussen regels voor landbouw, recreatie, natuur en wonen. Rijk,
provincie en gemeente werden gedwongen tot een meer integrale blik. De eerste integrale
ruimtelijke visie was de Tweede Nota op de Ruimtelijke Ordening uit 1966. Dat deze tendens zich
voortzette blijkt onder andere uit de Relatienota van 1975, de Landinrichtingswet van 1985, het
Bestemmingsplan Buitengebieden van 1974 (geactualiseerd in 1980) en uit Drenthe Anno … (1973). In
de jaren tachtig vallen voor het eerst kreten als ‘verweving van functies’ en ‘versterken van de
samenhang’, een bewijs dat deze tendens zich voortzette.
Tegenstellingen kwamen tussen 1970 en 1990 voor het eerst helder voor het voetlicht.
Landbouwers spraken al in de vorige periode hun ongenoegen uit jegens plannen van
de natuurbescherming, maar nu uitten zij ook hun zorgen over burgerbewoning in het
buitengebied (burgers zouden hen met Hinderwet-procedures in de weg kunnen zitten)
en over de opkomende recreatie. Grootste splijtzwam was evenwel de spanning tussen de
belangen van de landbouw en de natuur- en landschapsbescherming. De provincie bleef een
groot pleitbezorger voor natuur en landschap, nu daarin bijgestaan door andere organisaties.
Natuur en milieu drongen door tot op gemeentelijk niveau getuige het Landschapsbeleidsplan
dat de gemeente Rolde vaststelde in 1989. Het kan niet anders of de landbouw heeft in deze
periode met meer restricties te maken gekregen, ondanks de uitstekende lobby en de alertheid
waarmee de sector telkens reageerde op nieuw beleid.
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Hoofdstuk 5
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Ruimtelijke ontwikkelingen 1990-2010
Voor deze periode is een vergelijking te maken tussen de topografische kaarten van 1985 en
2005 en de recente luchtfoto van Google Earth. Net als voor de periode 1970-1985 geldt dat de
hoofdlijnen van de landschapsstructuur niet grondig gewijzigd zijn. In elk geval waren deze
minder ingrijpend dan de ruilverkavelingen die in de jaren zestig hun beslag kregen.
Landbouw

In de agrarische sector ging de schaalvergroting door. Waren er in 1979 al minder dan vijftig
boerderijen in Grolloo, in 2010 waren dat er nog minder dan vijftien.250 Tegelijkertijd vond ook
een verbreding van de landbouwsector plaats: naast inkomsten vanuit agrarische activiteiten
gingen boeren zich ook toeleggen op economische nevenactiviteiten. Van de boerderijen die in
de ruilverkaveling nieuw werden gebouwd aan de Tienmaatsweg zijn velen overgestapt van de
melkveehouderij naar een andere bedrijfstak, zoals een zorgboerderij, een kampeerboerderij,
opslag van aardappelen of een paardenfok- en trainingsstal.251 In het laatste geval is er zelfs
een nieuw landhuis gebouwd. Op Vredenheim zijn juist na 2000 nog twee boerderijen nieuw
gebouwd: één boer uit de dorpskern verhuisde naar het buitengebied en een boer uit Anderen
had daar vanwege natuurontwikkeling geen mogelijkheden en kon op Vredenheim zijn bedrijf
voortzetten.
De ligboxenstallen van de jaren zeventig en tachtig voldeden niet meer. Om de groeiende
veestapel te huisvesten volgens de nieuwe inzichten op het gebied van dierwelzijn
verschenen grote stallen van groene damwand en met open wanden, die af te sluiten zijn met
windbreekgaas. Het licht blijft de hele nacht aan, zodat deze bedrijven ook als het donker
is vanuit de verte zichtbaar zijn. Ook de akkerbouwbedrijven groeiden. Hun manier van
werken en hun landbouwmachines werden steeds groter en moderner. De erfaanleg bij
nieuwe bedrijven is over het algemeen sober, enkel gazon met bijvoorbeeld een lage heg als
erfafscheiding. De moderne boer hoeft niet zelfvoorzienend te zijn en heeft geen behoefte meer
aan bijvoorbeeld een moestuin op het erf.

250 Informatie archief gemeente Aa en Hunze 1019 en mondelinge informatie Jan Sijbring.
251 Zie ook Hanskamp 2012, 105.
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Figuur 5.1:

De nieuwe melkveehouderijen op Vredenheim zijn te zien op het onderste kaartje. Ook is in
het uiterste noorden de bebossing op het Westerscheveld te zien.

Figuur 5.2:

Boven een ruilverkavelingsboerderij met grupstal aan de Koestukkenweg, waarachter
opslagschuren voor aardappels zijn geplaatst. Onder de buurman, die zijn melkveebedrijf
wel heeft voortgezet, maar een ligboxenstal achter zijn grupstal heeft gezet.
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Recreatie

Bij een vergelijking tussen de kaart van 1985 en de luchtfoto van 2010 is te zien dat net als de
agrarische sector, ook in de recreatiesector schaalvergroting plaatsvond. De Berenkuil bleef
uitbreiden, in 2001 kocht de camping grond van een boer en groeide met elf hectare tot een
totale oppervlakte van vijftig hectare.252 Net buiten het studiegebied, in de omgeving van
Schoonloo, veranderde camping De Baanderij zijn naam in De Warme Bossen en breidde
fors uit. Hetzelfde gold voor Clinckenholt: deze veranderde zijn naam in De Tien Heugten
en breidde zich in fasen aanzienlijk uit. Daarnaast wordt deze periode gekenmerkt door de
opkomst van kamperen bij de boer.253 Dit werd door de overheid gezien als een uitstekende
manier om als boer het bedrijf te verbreden met een andere tak. Maar niet alleen bij boeren,
ook bij burgers in de tuin verschenen minicampings en bordjes met ‘B&B’.
Toeristen die Drenthe bezoeken, komen veelal voor de rust en de ruimte, om te fietsen
en te wandelen. Dat er ook behoefte bestaat aan meer avontuur bewijst Joytime, een bedrijf dat
de recreatieplas De kleine Moere exploiteert en in het aangrenzende bos een klimbos heeft
gerealiseerd. Dit soort vormen van belevenisrecreatie winnen de laatste jaren aan populariteit.
Het gaat daarbij niet om de omgeving, maar om de activiteit: klimmen is hiervan een
voorbeeld, maar ook mountainbiken.
Natuur
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Figuur 5.3:

Deze kaartvergelijking toont de aanzienlijke uitbreiding van verblijfsrecreatie bij Schoonloo,
net ten zuiden van het dorpsgebied van Grolloo.

In de meest recente periode is relatief veel natuurontwikkeling gepleegd. In het
Elperstroomgebied (net buiten het studiegebied) werden in de jaren negentig al grote
waterlossingen gedempt. Ook werd de asfaltweg tussen Grolloo en Elp ontoegankelijk
gemaakt voor auto’s.254 Het asfalt is onderbroken voor een houten vlonderpad, waar fietsers en
wandelaars nu over een veentje kunnen rijden of lopen.
In het kader van een door de provincie gecoördineerd programma op het gebied van
Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en Waardevolle Cultuurlandschappen (WCL) zijn
in het hele gebied van de Drentsche Aa en de Elperstroom diverse projecten uitgevoerd om
versnippering, verdroging, vermesting en verzuring tegen te gaan. Zo werd bijvoorbeeld
het Amerdiep weer watervoerend gemaakt en werd de Ruimsloot in De Holten ondieper
gemaakt om de waterafvoer enigszins te stremmen.255 In 1999 startte een project voor
particulier natuurbeheer juist ten noorden van het dorpsgebied van Grolloo. Het landgoed ‘het
Westerscheveld van Rolde’ legde 78 hectare natuurgebied en bos aan op landbouwgrond.256
Voor de Holmers-Halkenbroek, één van de brongebieden van de Drentsche Aa, liggend
tussen de boswachterijen van Grolloo en Hooghalen, werd in 1999 door Staatsbosbeheer in
samenwerking met het waterschap, de provincie en de Dienst Landelijk Gebied een plan
opgesteld om nieuwe natuur te ontwikkelen.257 Het doel was om zeldzame planten, die
slechts gedijen in voedselarm en kalkrijk kwelwater een kans te bieden. Het stuk nieuwe
natuur vormt daarnaast een belangrijke schakel in de Ecologische Hoofdstructuur.
Ten slotte heeft het gebied een potentiële functie voor de opvang van water. Dit is goed
252
253
254
255
256
257

‘Camping in Grolloo breidt uit’, Dagblad van het Noorden, 7 juni 2001.
Mondelinge informatie Rika Lubbers.
Mondelinge informatie Evert Thomas.
Zuidema en Bos 2001.
http://www.westerscheveld.nl.
http://www.drentscheaa.nl/documents/nieuwsarchief/beekdal–holmers.xml?lang=nl.
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voor de natuurontwikkeling. Bovendien wordt bij hevige neerslag de waterafvoer in het
landbouwgebied in de omgeving minder snel overbelast.
Het gebied werd tot 2000 gebruikt als landbouwgrond en was deels ingeplant met
productiebos, dat nu is gekapt.258 In de Holmers is het veraarde veen afgegraven en zijn sloten
en waterlopen gedempt. De afwatering van het beekje in de Holmers volgt nu zijn eigen weg.
Om de beek in het Halkenbroek weer op natuurlijke wijze te laten kronkelen is de bestaande
stuw in het Amerdiep vervangen door een nieuwe, op afstand bedienbare stuw. Midden in het
gebied, waar een fietspad Holmers-Halkenbroek kruist, is een veertien meter hoge uitkijktoren
geplaatst.
Ten slotte werden kleinere percelen ingeplant met bos. Bijvoorbeeld twee percelen aan
weerszijden van de Uteringsweg als compensatie voor de zandzuigerij uit Westdorp, die een
Grolloër boer uitkocht, en een perceel ten noorden van zandwinning De Moere.259 Ook voor de
nieuw aangelegde landgoederen langs de Schoonloërstraat werd bos aangeplant.
Het gaat hier niet om grote gebieden, in totaal naar schatting maximaal tien
procent van het areaal landbouwgrond. Of deze ontwikkeling zich in de toekomst doorzet
is afhankelijk van beleidskeuzes, de beschikbaarheid van de benodigde middelen en de
ontwikkelingen in de agrarische sector.
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Figuur 5.4:

258 http://www.drentscheaa.nl/documents/nieuwsarchief/beekdal-holmers.xml?lang=nl.
259 Mondelinge informatie Jan Sijbring.

Boven het Holmers-Halkenbroek zoals het in 1985 werd gebruikt door de landbouw. De
topografische kaart van 2005 geeft nog hetzelfde beeld. Onder, op de luchtfoto, is te zien
dat hier is begonnen met natuurontwikkeling: in het beekdal is de bouwvoor verwijderd.
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Wonen

De provincie Drenthe stimuleerde in deze periode actief het particulier natuurbeheer. Een
projectontwikkelaar zag hier wel brood in en legde in 2008 twee nieuwe landgoederen aan
van elk negen hectare groot langs de Schoonloërstraat, de weg van Grolloo naar Schoonloo.
Het nieuw aangeplante bos van deze landgoederen verbindt de boswachterijen van
Grolloo en Gieten met elkaar. De vormgeving werd in opdracht van projectontwikkelaar
Terra Beheer gedaan door landschapsarchitect Strootman uit Amsterdam, het bureau
dat ook verantwoordelijk was voor de landschapsvisie van de Drentsche Aa.260 Eén van de
landgoederen, ‘De Dodshoorn’ is inmiddels verkocht en ontwikkeld, ‘De Wilddobbe’ wacht na
vier jaar nog op een koper.
Binnen de dorpskern van Grolloo werden opnieuw huizen bijgebouwd. Op de plek
van de oude melkfabriek verschenen in 2005 drie twee-onder-een-kap woningen en een
vrijstaande woning. Dorpsbelangen bleef met onverminderde inzet hameren op het belang van
bouwen in het dorp om de jeugd vast te houden en het bestaan van voorzieningen ook voor
de toekomst te garanderen.261 Ook aan de zuidkant van het dorp werden huizen bijgebouwd.
In het buitengebied kwamen met regelmaat boerderijen vrij, omdat boeren stopten met hun
bedrijf. De omvorming van deze boerderijen tot forenzenwoningen heeft geleid tot een zekere
nivellering: bijna iedereen heeft paarden bij huis met de bijbehorend weiland met afrastering
en rijbak.
104
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Figuur 5.5:

De ‘compensatiebosjes’ van de zandzuigerij uit Westdorp zijn aangeplant op
landbouwgrond aan beide zijden van de Uteringsweg.

260 Gemeente Aa en Hunze, raadsvoorstel 2008/45, 26 augustus 2008.
261 Diverse publicaties in het Dagblad van het Noorden, o.a. op 17 december 2004.

Strijd om de ruimte

Het multifunctionele landschap

Factor

Ontwikkeling 1985 – 2010

grondgebruik

Een aantal gebieden zijn onttrokken aan de landbouw voor
natuurontwikkeling. Het gaat om percelen langs de Amerweg
(Kalverhemsheugt), langs de Uteringsweg (ten zuiden van Grolloo), het
gebied ten noorden van De Holten en rondom de nieuwe landgoederen
langs de Schoonloërstraat.

verkaveling

Nauwelijks veranderingen.

schaal

In deze periode is op relatief veel plekken bos aangeplant. Dit heeft effect
op het uitzicht, hoewel de aanplant in veel gevallen aansluit bij bestaand
bos.
De enige plek waar bos is gekapt is in het natuurgebied HolmersHalkenbroek.

hydrologie

Er vond vernatting van natuurgebieden plaats, bijvoorbeeld in het kader
van het hydrologisch herstel van Holmers- Halkenbroek (tussen de
boswachterijen van Grolloo en Hooghalen)
Hetzelfde geldt voor de natuurontwikkeling van het Westerscheveld van
Rolde.

bebouwing

Uitbreiding van een aantal recreatiebedrijven net buiten het dorpsgebied
van Grolloo zorgde dat nieuwe complexen met vakantiewoningen werden
verschenen.
Particulier natuurbeheer en nieuwe landgoederen werden werkelijkheid
op het Westerscheveld van Rolde (net ten noorden van het Grolloër
dorpsgebied) en aan de weg van Grolloo naar Schoonloo.
Melkveehouders bouwden grote en moderne open stallen.
‘Verpaarding’ van het buitengebied: aanleg van veel rijbakken en witte
afrastering om weilanden.
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Figuur 5.6:

De nieuwe landgoederen aan weerszijden van de Schoonloërstraat tussen Grolloo en
Schoonloo zijn duidelijk te zien op de luchtfoto. Ook is te zien dat het meest westelijke
landgoed reeds voorzien is van een landhuis, de twee landgoederen ten oosten van de weg
wachten nog op bewoners.

Geen grote wijzigingen.
Staatsbosbeheer verwijderde de asfaltweg Grolloo – Elp, die dwars door de
Boswachterij Grolloo liep. Alleen een fietspad is overgebleven.
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Functies van het landschap 1990-2010
Inleiding: tendensen in het ruimtelijke ordeningsbeleid
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Figuur 5.7:

In het dorpsgebied van Grolloo zijn een aantal grote paardenfok- en -trainingsstallen
verschenen. Boven op Vredenheim, onder aan de Tienmaatsweg.

Wanneer we het ruimtelijke ordeningsbeleid in de periode 1990-2010 beschouwen, dan zijn
twee trends zichtbaar: ten eerste een meer integrale benadering van de ruimte, ten tweede een
sterkere decentralisatie van verantwoordelijkheden door overheden. Als een grote kwaliteit van
het ‘Drents eigene’ werd de verweving van landbouw en natuur tot een aantrekkelijk landschap
gewaardeerd. Deze en de algemene trend om belanghebbenden en betrokkenen inspraak te
geven in overheidsbeleid betekent dat soms vele partijen aan tafel zaten, hetgeen het beleid
maken complexer heeft gemaakt.
In de jaren tachtig waren er voor vijf Drentse deelgebieden streekplannen gemaakt die
functioneerden als de kaders voor de gemeentelijke bestemmingsplannen. De gewenste
ontwikkeling van het landelijk gebied werd daarin geschetst aan de hand van een belangen
afweging. In 1990 werden deze vervangen door het Streekplan Drenthe, dat geen samenvoeging
was van de oude plannen, maar een nieuw streekplan dat globaler en flexibeler van karakter
was ten opzichte van haar voorgangers.262 Gemeenten kregen dus meer speelruimte, maar ook
meer verantwoordelijkheid dan voorheen. Belangrijke elementen in het Streekplan Drenthe waren
de functiekaart met de verdeling in zones waar belangen van landbouw, natuur en landschap
tot uitdrukking werden gebracht en een ontwikkelingskaart die een visie uitdrukte om de
kwaliteit van natuur en landschap te verhogen. Uitgangspunten waren daarbij de onderlinge
samenhang van functies, vergroting van de belevingswaarde van gebieden en vergroting van de
duurzaamheid van natuurlijke systemen.
In 1998 stelde Drenthe als eerste in Nederland een integraal omgevingsplan vast, het
Provinciaal Omgevingsplan (POP). Dit raamwerk voor gebiedsontwikkeling en de uitvoering van
grotere projecten ging uit van de kwaliteit van Drenthe, die werd benoemd als veel ruimte,
goede milieuomstandigheden, kwaliteitsnatuur, grondgebonden landbouw, rust, sporen
van het verleden en herkenbare watersystemen.263 Het beleid was gebaseerd op twee sporen:
economische kerngebieden met optimale voorwaarden voor wonen en bedrijvigheid en het
landelijk gebied waar de hoofdfuncties landbouw en EHS domineerden. De mogelijkheden
voor de verschillende functies werden weergegeven in zes verschillende zones, waarin natuur
en landschap integraal waren verwerkt. Omdat de hoge omgevingskwaliteit ontstaat door de
verweving van landbouw en natuur, is er in verschillende zones ruimte voor verweving. Dit
‘Drents eigene’ wordt benoemd als een economische factor.264 Nieuw waren de rode contouren
om de kernen om ongebreidelde dorpsuitbreidingen aan banden te leggen.
De EHS en de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) vormden de rode draad
voor het beleid voor het landelijk gebied, in samenhang met ‘de ontwikkeling van een duurzame,
grondgebonden landbouw’. De landbouw kreeg in de landbouwkerngebieden (zone I) ruime
mogelijkheden, maar altijd in samenhang met ‘het gezicht’ van Drenthe, dat gekenmerkt werd
door de verweving van landbouw en natuur, mede met het oog op de toeristische sector.

262 G. Hesselink, ‘Het streekplan Drenthe’, Noorderbreedte 1990, 198.
263 POP 1998, 19.
264 POP 1998, 23.
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In 2003 was er al aanleiding om het POP te actualiseren in het POP II. De aanleiding voor
deze actualisering was dat de ‘sociale component’ meer betrokken moest worden in het
ruimtelijk beleid en dat meer beslissingen werden overgelaten aan de gemeenten of zelfs aan
de burger.265 Ten slotte is het verkeers- en vervoersplan geïntegreerd in POP II. In 2010 ging
het omgevingsbeleid opnieuw op de schop en werd de Omgevingsvisie vigerend. Deze visie kent
een hoger abstractieniveau als de beide POP-en.266 Op de kaart zijn zelfs gebieden in het wit
weergegeven, waar de provincie geen belang en dus geen enkele zeggenschap meer heeft. Het
dorpsgebied van Grolloo kent overigens geen ‘witte vlekken’.267

Figuur 5.9:
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Wanneer we deze kaart van het Bestemmingsplan Buitengebieden uit 1980 vergelijken met
de richtlijnen van het POP uit 2004 valt vooral op dat de (in lichtgeel weergegeven) zones
van agrarisch gebied zonder bebouwing met name in de beekdalen zijn vervangen voor
verwevingsgebied landbouw en natuur. In termen van het POP waren deze gebieden dus
in 1980 Zone I-gebied, en volgens de richtlijnen van het POP Zone IV-gebied. Daaruit wordt
duidelijk dat de landbouw minder ruimte heeft gekregen om percelen naar eigen inzicht te
bewerken.

We zien dus een tendens van geleidelijke decentralisatie van ruimtelijk beleid naar de
gemeenten. Haaks op deze tendens staat de Provinciale Omgevingsverordening (POV) uit 2011,
waarin voor gemeenten bindende, detaillistische voorschriften staan, zoals harde grenzen
voor de EHS en harde grenzen voor de dorpskernen. Gemeenten zijn hier aan gebonden
bijvoorbeeld bij het bepalen welke percelen tot de kern behoren en welke tot het buitengebied.
Figuur 5.8:

Zonering van het Provinciaal Omgevingsplan (POP) II uit 2004.
zone I: landbouw met beperkte mogelijkheden voor recreatie
zone II: grondgebonden landbouw binnen de landschappelijke hoofdstructuur
zone III: verwevingsgebied landbouw en landschap
zone IV: verwevingsgebied landbouw en natuur
zone V: natuur
zone VI: bos met recreatie, houtproductie en natuur

zone I + II =
		
zone III =
zone IV =
zone V + VI =
		

landbouwontwikkelingsgebieden; alles zoveel mogelijk afgestemd op de
landbouw
verweving, landbouw is blijvend
verweving, waarbij hoofdfunctie steeds meer naar natuur verschuift
bijzondere omgevingskwaliteit is uitgangspunt, in wederzijdse beïnvloeding
met andere zones.

265 POP II ontwerp 2003, 7.
266 Mondelinge informatie Bernhard Hanskamp.
267 http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/wonen-leefomgeving/omgevingsbeleid/kaarten/.

Decentralisatie: meer verantwoordelijkheid voor provincie en gemeenten

Dirk Strijker schreef in 2001 een somber stuk in het Dagblad van het Noorden over de Vijfde Nota
over de Ruimtelijke Ordening.268 Hij maakte zich zorgen over de groeiende beleidsvrijheid voor
provincies en gemeenten. Omdat elke gemeente kiest voor economische vooruitgang, is hij
bang dat het platteland binnen de kortste keren volgebouwd zal raken. Deze ‘Vijno’ kwam
er nooit vanwege de val van het kabinet destijds, maar ondertussen namen de provincies
al wel onderdelen van het in voorbereiding zijnde beleid over. Mede daardoor is de situatie
ontstaan dat de provincie Drenthe striktere regels ging hanteren in het bebouwings- en
uitbreidingsbeleid dan het Rijk. Deels hing dit samen met de bescherming van de Drentse
essen die in het POP is geregeld. Ondanks diverse juridische procedures bij de Raad van State is
dit beschermingsbeleid tot op de dag van vandaag blijven voortbestaan.269 Ook de gemeenten
dienden hier rekening mee te houden bij het opstellen van bestemmingsplannen.
268 ‘De Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening’, Dagblad van het Noorden, 10 maart 2001.
269 Mondelinge informatie Theo Spek.
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Een belangrijk gevolg van de Nota Ruimte was dat verantwoordelijkheden op het gebied van
Ruimtelijke Ordening verschoven van het rijk naar de provincies en gemeenten. Voordeel van
beleid op een lager niveau is dat meer maatwerk geleverd kan worden, nadeel is dat expertise en
middelen niet altijd voorhanden zijn. De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening uit 2008 had zelfs als
motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’.270 Tegelijk is een vernieuwing in de bestuursstijl
waar te nemen. In het POP beschreef de provincie haar eigen rol als volgt: ‘naast de traditionele rol
van plannenmaker en plantoetser, regelgever, vergunningverlener en handhaver, vervult de provincie geleidelijk
aan meer de rol van regisseur, stimulator en partner in het omgevingsbeleid’ en ‘door het creëren van draagvlak bij
overheden en andere doelgroepen wordt gefaseerd toegewerkt naar een duurzame samenleving’.271
Deze positieve beleidstaal bezigt ook de landelijke regering in de Nota Ruimte van
2006: ‘Het kabinet kiest in de Nota Ruimte voor een dynamisch, op ontwikkeling gericht ruimtelijk beleid. Het
accent verschuift daarmee van het stellen van beperkingen naar het stimuleren van ontwikkelingen. Met andere
woorden: het kabinet legt meer de nadruk op ’ontwikkelingsplanologie’ en minder op ’toelatingsplanologie’.’ 272
De filosofie was dat als overheden zich zouden opstellen als partner van ondernemende
particulieren en bedrijven, ze de dynamiek zouden versterken. Dat vereiste minder regels
om de ruimtelijke mogelijkheden optimaal te benutten. Het was de bedoeling om elkaar
niet langer tegen te werken, maar samen te werken. Van medeoverheden, maatschappelijke
organisaties, burgers en marktpartijen werd input verwacht om samen te komen tot
‘gebiedsgerichte en breed gedragen regionale en lokale visievorming en beleidsuitvoering’.273
Ook de gemeente sloot zich aan bij de retoriek van vernieuwing. Een voorbeeld is de
inleiding van burgemeester Eric van Oosterhout in het Toeristisch recreatief ontwikkelingsplan
Aa en Hunze (2009): ‘De gemeente kan met haar planologisch beleid beter inspelen op de diverse nieuwe
ontwikkelingen. We willen ons ontwikkelen van een wat behoudende ‘nee-tenzij-bestuursstijl’ naar een meer
proactieve ‘ ja mits stijl’. Hierbij blijven we aandacht houden voor de gevoelige balans tussen ruimte voor
recreatie, natuur en landbouw.’
Dit zijn mooie woorden, maar er schuilt het gevaar in dat juist doordat een groot
aantal partijen aan tafel zit, een nieuwe bureaucratie voor de oude in de plaats komt, en dat
ontwikkelingen juist niet soepeler verlopen. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de hierboven
genoemde POV, die gemeenten op onderdelen strikte aanwijzingen geeft en dus juist niet
aansluit bij de ‘ontwikkelingsgerichte en decentrale’ lijn. Ook zijn de beleidsrapporten van de
provincie in de loop der tijd eerder dikker dan dunner geworden.
Landbouw: verdieping en verbreding

In vergelijking met andere zandprovincies in Nederland had (en heeft) de landbouw in Drenthe
een duidelijk grondgebonden karakter, waarbij intensief grondgebruik en mestoverschotten
in mindere mate aan de orde zijn.274 Er is sprake van een, naar Nederlandse maatstaven,
extensief grondgebruik. Het grondgebonden karakter van de Drentse landbouw maakt
het samengaan met andere belangen zoals recreatie, landschap, natuur, cultuurhistorie,
woonomgeving en waterwinning in vergelijking met andere regio’s in Nederland relatief
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WRO 2008, 2.
POP 1998, 50.
http://notaruimteonline.vrom.nl/.
http://notaruimteonline.vrom.nl/.
Provincie Drenthe, POP 1998. Mondelinge informatie Bernhard Hanskamp.

Figuur 5.10: Gegevens van het CBS over het bodemgebruik naar categorie. Verreweg de meeste ruimte
was en is in gebruik bij de agrarische sector. We zien dat het areaal agrarisch terrein is
gedaald en dat het areaal bos is gestegen.

gemakkelijk.275 Intensieve veehouderij laat zich vanwege de geurbelasting, de gevolgen voor
de kwaliteit van water en bodem en de grootschalige bebouwing moeilijker combineren met
andere functies dan grondgebonden landbouw.276 Vanuit het perspectief van bodemgebruik
bleef in Drenthe de landbouw de grootste grondgebruiker. Wel daalde het areaal cultuurgrond
licht, en in Drenthe sneller dan het landelijk gemiddelde.277 Ruimtevragers zijn vooral
natuurontwikkeling en bosuitbreiding, gestimuleerd door Europese regelingen.278 De
landbouw bleef tevens een belangrijke factor in de Drentse economie. In 2000 was een kleine
zes procent van de Drentse beroepsbevolking werkzaam in de landbouw, een hoog percentage
tegenover het landelijke gemiddelde van drie procent.279 De omvang van de werkgelegenheid in
de agrarische sector nam wel af, want in 1980 had nog tien procent van de Drenten een baan in
de landbouw.280 Dit is in lijn met de daling van het aantal landbouwbedrijven. De oppervlakte
per bedrijf nam echter toe: er was dus sprake van schaalvergroting.
Ondanks deze schaalvergroting stond het inkomen van de boer onder druk.
Maatschappelijke eisen op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu hebben
hier invloed op. Zoals de provincie Drenthe in het Streekplan Drenthe (1990) schreef: ‘De invloed van
de landbouw op de leefomgeving wordt in toenemende mate als een bedreiging gezien’.281 Elke verscherping
van bijvoorbeeld de mestwetgeving vraagt investeringen van de boer.282 Daarnaast speelde in
de jaren negentig de marktverzadiging van vrijwel alle landbouwproducten. Deze factoren
opgeteld maakten de toekomst van de landbouw onzeker.
275
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Provincie Drenthe, POP 1998, 134.
Mondelinge informatie Bernhard Hanskamp.
Provincie Drenthe, Drentse Landbouwagenda 2003, 3.
Provincie Drenthe, POP 1998, 134.
Provincie Drenthe, Drentse Landbouwagenda 2003, V.
Provincie Drenthe, POP 2000, 38.
Provincie Drenthe, Streekplan Drenthe 1990, 70.
Provincie Drenthe, Provinciaal Meerjarenplan 2007. Mondelinge informatie Jan Reinders.
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De verwachting is dat de trend van schaal vergroten om de productiekosten te beperken
zich zal voortzetten. Gevolgen voor het landschap zijn dat de percelen maar ook de
bedrijfsgebouwen zullen groeien. Daarnaast ‘clustert’ de landbouw zich in de grootschalige
landschappen. Dit is in het dorpsgebied van Grolloo bijvoorbeeld te zien aan de twee nieuwe
boerderijen die in 2007 op Vredenheim, aan de rand van de jonge veldontginningen van het
Westerseveld, werden gebouwd. Ook de landbouwmachines worden nog steeds groter en
geavanceerder. Dit vraagt in de toekomst misschien om aanpassingen in de infrastructuur.
Deze ontwikkelingen spelen duidelijk ook in het dorpsgebied van Grolloo. Rond 2000 stegen
de grondprijzen in Drenthe vrij plotseling. Toen werd grond aankopen voor bedrijfsuitbreiding
moeilijker, terwijl bedrijven wel moesten groeien om een redelijk inkomen veilig te stellen.
Daarom, en omdat de economische vooruitzichten in de agrarische sector in het algemeen
slecht waren, zijn rond de eeuwwisseling een aantal boeren uit Grolloo gestopt.283 Aan de
andere kant zijn er op Vredenheim rond 2005 nog twee nieuwe bedrijven bij gekomen: één
melkveehouder uit de dorpskern van Grolloo en één uit Anderen, die moest wijken voor
natuurontwikkeling in het Drentse Aa-gebied. Vredenheim ligt aan het Westerseveld van
Grolloo, een jonge veldontginning dat ‘zone I’-gebied is. In dergelijke grootschalige gebieden
heeft de landbouw de ruimte.
Het Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is voor de ontwikkelingen binnen
de landbouw van groot belang. Eind jaren negentig is het GLB hervormd en vernieuwd om de
hoeveelheid landbouwsubsidies terug te dringen.284 Omdat er elders, zoals in de Veenkoloniën,
meer ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige en intensieve landbouw zijn, is het voor
de boeren in het esdorpenlandschap van Grolloo op termijn mogelijk moeilijk om te blijven
concurreren zonder compensatie in de vorm van prijsondersteuning. Anderzijds wordt in
toenemende mate de inkomensondersteuning gekoppeld aan voorwaarden op het gebied van
natuur en milieu.285 Dit zou juist wel perspectief kunnen bieden voor de boeren in dit gebied.
Om de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van agrariërs te optimaliseren en
tegelijk natuur- en landschapsontwikkeling te realiseren op een wijze dat beide belangen er
op vooruit gaan werd in 2005 een provinciaal kavelruilbureau opgericht.286 Ook wordt er om
percelen te clusteren door boeren onderling af en toe het initiatief genomen tot kavelruil.287
Hoewel de cijfers vertellen dat in Drenthe het percentage geruilde percelen het hoogste was
van heel Nederland, hebben ervaringsdeskundigen het beeld dat kavelruil niet vaak slaagt.288
Volgens hen heeft dat te maken met de veranderde mentaliteit van de boer in het algemeen.
Boeren denken niet meer in het collectieve perspectief, zoals gebeurde ten tijde van de
ruilverkavelingen in de jaren zestig. Uitgangspunt van elke boer is nu om van een kavelruil op
verschillende fronten te profiteren, en dat is onmogelijk.289 Het algemeen belang is uit het oog
verloren, alleen de winst voor het eigen bedrijf telt.
Er is echter ook een andere trend waarneembaar: verbreding van activiteiten kreeg
steeds meer aandacht binnen de landbouw, zoals natuurbeheer, kamperen bij de boer en

verkoop aan huis. Hiervan enkele voorbeelden: akkerbouwer Tolner verwerkt door hem
verbouwde grondstoffen tot een eindproduct. Het mosterdzaad van zijn eigen land verkoopt
hij als mosterd. Akkerbouwer Sijbring heeft een boerderijwinkel waar aardappelen, uien en
andere groenten, maar ook zonnebloemen, streekproducten, woonaccessoires, terraskachels,
ijsjes zelfs kerstbomen worden verkocht.291 In de omgeving van Grolloo voert de lokale
Agrarische Natuurvereniging (ANV) Meander, die onlangs is opgegaan in de ANV Drenthe,
landschapsonderhoud uit in opdracht van gemeenten, Staatsbosbeheer, particulieren en Het
Drents Landschap.292 Boeren zien dit als een goede manier om onrendabele uren te benutten.293
Daarnaast doen zij dit werk uit overtuiging: er leeft een bewustzijn dat boeren van oudsher de
taak hebben om het landschap te verzorgen. Boeren menen bovendien dat zij dit beter kunnen
dan dure, professionele organisaties.294
Dit laatste voorbeeld bewijst al dat de verhoudingen tussen de agrarische sector en
natuur- en landschapsbeschermers minder op scherp stonden dan in de periode tussen 1970
en 1990. Dat de onderlinge sfeer veranderde bewijst tevens de oprichting van het ‘Groene front’
in 2000, een initiatief van Noord-Nederlandse vertegenwoordigers uit die drie sectoren, die
samen optrekken tegen het ruimtelijk-economische beleid dat volgens hen zal leiden tot meer
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Mondelinge informatie Jan Sijbring.
BIO-plan NBEL 2002, 15.
BIO-plan NBEL 2002, 15.
Provincie Drenthe, Provinciaal Meerjarenplan 2007. Mondelinge informatie Rein Munniksma.
Mondelinge informatie Alko Tolner.
Mondelinge informatie Bernhard Hanskamp.
Mondelinge informatie Jan Reinders en Jan Sijbring.

Figuur 5.11:

Eén van de nieuwe boerderijen die in 2007 op Vredenheim zijn gebouwd.

290

Provincie Drenthe, Drentse Landbouwagenda 2003, IV.
Mondelinge informatie Jan Sijbring, www.grollerdeel.nl.
Mondelinge informatie Alko Tolner. www.anvdrenthe.nl.
Mondelinge informatie Alko Tolner.
Mondelinge informatie Alko Tolner.
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verstedelijking.295 Gezamenlijk doel van de ‘wankele gelegenheidscoalitie’ is het behoud van de
groene ruimte.
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Recreatie: bestendiging en vernieuwing

Het provinciale ruimtelijke beleid met het oog op recreatie kenmerkt zich door continuïteit:
al sinds de jaren vijftig onderstreepte de provincie in elke nota over dit onderwerp dat
voor recreatie de kwaliteiten van het landschap van doorslaggevend belang waren. Dit
veranderde niet tussen 1990 en 2010. ‘Rust, ruimte, de verspreid liggende bossen, natuurgebieden,
kleinschalige cultuurlandschappen en waardevolle dorpen zijn factoren die de aantrekkelijkheid van Drenthe
als recreatieprovincie bepalen’, staat bijvoorbeeld te lezen in Drenthe natuurlijk actief. Het beleid voor
toerisme en recreatie in Drenthe tot het jaar 2000, dat het beleid voor recreatie uitstippelt vanaf
1993.296 Weigerde de provincie al in de jaren zestig veel initiatieven voor verblijfsrecreatie, het
Streekplan van 1990 en het POP van 1998 beklemtoonden de terughoudendheid ten aanzien van

Figuur 5.12: De teruggang van het aantal landbouwbedrijven in Drenthe in de periode 1998-2010.
Bron: CBS Statline.
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Figuur 5.14: Wensenkaart uit ‘Ontwikkelingsperspectief natuurlijke recreatie Aa
en Hunze’, een rapport van de Recron en Milieufederatie Drenthe uit
2009.

Figuur 5.13: Overzicht van verbredingsactiviteiten in de Drentse landbouw op basis van gegevens
van CBS Statline. Duidelijk is te zien dat agrarisch natuur- en landschapsbeheer de meest
uitgevoerde verbredingsactiviteit is onder boeren.

295 ‘Een groen front voor het platteland’, Dagblad van het Noorden, 25 augustus 2000.

recreatieve voorzieningen opnieuw. Nieuwe verblijfsrecreatie was vooral mogelijk in de buurt
van de grotere woonkernen, uitbreiding van bestaande terreinen was alleen mogelijk als er een
bedrijfseconomische noodzaak bestond.297
Een andere doorgaande lijn is herkenbaar als het gaat om de verbanden tussen
recreatie en natuur. Waar in 1966 het Facetstreekplan voor natuurschoon en recreatie door de
provincie werd opgesteld, en de beide sectoren meer lijdend voorwerp dan onderwerp waren,
296 Provincie Drenthe, Drenthe natuurlijk actief. Het beleid voor toerisme en recreatie in Drenthe tot het jaar 2000,
1993, 15.
297 POP 1998.
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Figuur 5.15: Plankaart van de uitbreiding van het Hof van Saksen, zoals gepresenteerd in april 2010. Het
hele paarsgekleurde gebied is landbouwgrond dat zou veranderen in heidegolfbaan.
Bron: http://www.provincie.drenthe.nl/

werkten recreatieondernemers en natuurbeschermers nu samen aan een visie. De Recron en
Milieufederatie Drenthe schreven in 2009 in het kader van het project ‘Natuurlijke recreatie’
gezamenlijk een ‘ontwikkelingsperspectief Aa en Hunze’. De bedoelingen waren ongetwijfeld goed,
maar opvallend is één van de concluderende opmerkingen over het gebied ten noorden van
Grolloo: ‘In dit monotone, grootschalige landschap is er voor fietsers en wandelaars nauwelijks beschutting.
Hier liggen kansen om het landschap te versterken in combinatie met recreatieve ontwikkeling, ook in de vorm
van nieuwvestiging van verblijfsrecreatie.’ Wat precies wordt bedoeld met ‘het landschap versterken’
wordt uit de tekst niet duidelijk, maar aangezien het gebrek aan beschutting voor recreanten
wordt genoemd, zal dit duiden op het scheppen van meer beslotenheid. Juist in dat gebied ten
noorden van Grolloo liggen echter de jonge veldontginningen die van oudsher al open zijn, die
de provincie zo graag open wil houden en waar de landbouw mogelijkheden heeft.
In april 2010 bleek dat juist in dit gebied een grootschalige ontwikkeling op stapel
stond: Hof van Saksen, een vijf jaar eerder opgeleverd luxe vakantieresort met achthonderd
woneenheden bij Nooitgedacht, wilde fors uitbreiden. Naast extra vakantiebungalows zou
een royale heidegolfbaan worden aangelegd, inclusief schaapskooi en schaapskudde. De
plannen waren al in kannen en kruiken en geaccordeerd door de provincie en de gemeente
toen de grondeigenaren vernomen wat hen boven het hoofd hing. Uiteindelijk werd het
plan niet uitgevoerd, maar het was desalniettemin een grote schok voor de boeren in het
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gebied.298 Deze gang van zaken betekent dat de provincie en gemeente als het erop aankomt
blijkbaar wel genegen zijn een grote investeerder de ruimte te geven, ondanks het principe om
terughoudend om te springen met recreatievoorzieningen.
Behalve dat een zekere schaalvergroting plaatsvond, zoals al opgemerkt in de
ruimtelijke analyse en zoals ook het voorbeeld van Hof van Saksen aangeeft, moest de
recreatiesector zich vernieuwen om de markt te blijven bedienen. Burgemeester Eric van
Oosterhout merkt hierover op in de inleiding op het Toeristisch recreatief ontwikkelingsplan Aa
en Hunze (2009): ‘Elk toeristisch product permanent aan vernieuwing toe. Traditionele campings hebben
bijvoorbeeld niet het eeuwige leven. Toeristen hebben gewijzigde opvattingen over landschap en natuur waarop
de sector moet inspelen.’ Een voorbeeld: het bedrijf Joytime Groepsactiviteiten, dat zich vestigde
bij de voormalige zandwinningsplas De kleine Moere. Daar werd naar Frans voorbeeld
een ‘klimbos’ ingericht waar klimmend van boom tot boom verschillende parcoursen
kunnen worden afgelegd. Subsidie kreeg het bedrijf van het Europees Landbouwfonds voor
plattelandsontwikkeling, zo vermeldt de website.299 Bij een dergelijke aanwending past een
ondernemer de omgeving aan als ware het een gebruiksvoorwerp. De activiteit staat centraal,
en niet de omgeving. In zijn proefschrift The production of
mindscapes (2002) duidt omgevingspsycholoog Maarten
Jacobs dit soort ontwikkelingen als een uitvloeisel van
de hedendaagse ‘experience society’, een fase waarin de
Westerse wereld is aanbeland nu de gemiddelde burger
een relatief groot deel van zijn inkomen besteedt aan
vrije tijd, en zich niet langer oriënteert op basis van
zijn omgeving, maar op basis van allerlei stromen van
informatie, symbolen en mensen die bereikbaar zijn
geworden door internet en verwante nieuwe media.300
In de verblijfsrecreatie legden bedrijven
zich toe op specialisatie en kwaliteitsverhoging.
Zo specialiseerde de accommodatie van de familie
Lubbers zich op groepskamperen en luxe kamperen,
het zogenaamde ‘glamping’.301 In de tien jaar na de
eeuwwisseling is de concurrentie hard gestegen, vooral
doordat boerencampings en B&B’s als paddenstoelen
uit de grond waren geschoten, terwijl de investeringen
lang niet altijd lonen voor vijftien plaatsen.302 Daarom Figuur 5.16: Omslag van de Landschaps
visie Drentsche Aa naar
worden de boerencampings nu weer vergroot, waardoor
ontwerp van Strootman.
de druk op de sector verder toeneemt.
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Mondelinge informatie Alko Tolner.
www.outdoorgrolloo.nl.
Jacobs 2002, 20-24.
Mondelinge informatie Rika Lubbers. Glamping is een samenstelling van de woorden glamour en
camping, het is dan ook een luxe variant van kamperen.
302 Mondelinge informatie Rika Lubbers.

119

Strijd om de ruimte

Het multifunctionele landschap

Natuur: moderniseren en historiseren

120

Wetenschappers constateerden dat de biodiversiteit (soortenrijkdom) achteruit bleef gaan.
Als voornaamste bedreigingen voor de natuur werden de vier factoren versnippering,
verdroging, verzuring en vermesting aangewezen. Om het tij te keren werd in 1990 met het
Natuurbeleidsplan van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) in Nederland geïntroduceerd. Dit op landschapsecologische inzichten
gebaseerde plan was een cruciale stap in de natuurbescherming. Doel was om de kwaliteit van
de natuur in Nederland te stabiliseren door een samenhangend netwerk van natuurgebieden
te creëren en zo de bovengenoemde bedreigingen te reduceren. Natuurbeheer werd bovendien
gezien in samenhang met waterberging, waterwinning en bosbouw. Matthijs Schouten
noemde de EHS in Samen voor Drenthe, een publicatie over de stand van zaken van het Drentse
natuurbeleid, ’een deus ex machina, een revolutionaire reddende oplossing voor het herstel en de duurzame
overleving van biodiversiteit in Nederland’.303 Een samenhangend netwerk van natuurgebieden was
uniek in Europa. Met Natura2000 zou de Europese Unie later de intentie overnemen tot het
verbinden van natuurgebieden, maar dan op Europees niveau. Dat netwerk vormt nu de basis
voor het beleid van de EU om de biodiversiteit zoveel mogelijk te behouden en te herstellen.
In Drenthe werden de principes van de EHS verankerd in het Streekplan Drenthe (dat
in 1990 uitkwam er dus al in voorbereiding was voordat de EHS rijksbeleid werd) en in het
Provinciaal Natuurbeleidsplan (1992). Uitwerking vond plaats in de Gebiedsvisie natuur, bos en landschap
(1996). Daarin werden als hoofdcategorieën het ‘landschappelijk raamwerk’ (min of meer synoniem
voor de EHS) en de ‘gebruiksruimte’ onderscheiden.304 Functies als wonen, landbouw en
infrastructuur vallen onder deze gebruiksruimte. In het kader van de EHS werd op grote schaal
van landbouwgrond weer natuurgebied gemaakt, ‘natuurbouw’ waarbij cultuurtechnische
ingrepen niet werden geschuwd. Een voorbeeld van natuurontwikkeling voor de EHS in
het dorpsgebied van Grolloo vormt het beekdal Holmers-Halkenbroek dat ligt ingeklemd
tussen de boswachterijen van Hooghalen en Grolloo. Daar werd in 2002 productiebos gekapt
om plaats te maken voor natuurlijk loofbos, dat spontaan ontstaat.305 In de Holmers is de
bovenlaag afgegraven en zijn sloten en waterlopen gedempt. Boeren staan hier negatief
tegenover, omdat goede cultuurgronden niet meer productief zijn en er nu alleen nog ‘russen
en stiekels’ groeien. Daarnaast zijn deze gronden pas twee generaties geleden met moeite
ontgonnen, dus door de grootouders van de huidige boeren, en dat steekt.306 Wat ook een rol
speelt is dat de waterstand in gebieden als de Holmers-Halkenbroek omhoog moest om de
verdroging te beperken. Aangezien water zich niet houdt aan de grens tussen natuurgebied en
landbouwgebied, kunnen boeren hier hinder van ondervinden.
In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (1988) werd het Drents plateau aangewezen als
een ROM-gebied, waarbij ROM staat voor Ruimtelijke Ordening en Milieu.307 Daarnaast
was Noord-Drenthe aangewezen als een WCL-gebied vanuit het Structuurschema Groene Ruimte
(1995), waarbij WCL staat voor Waardevol Cultuurlandschap. Omdat de doelstellingen
van beide programma’s overlappen, is voor het gebied Drentsche Aa/Elperstroom in 1995
gekozen voor een gecombineerde aanpak, een ROM/WCL-project dus. Het ging hierbij om
303
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Provincie Drenthe 2007, 27.
Provincie Drenthe en Ministerie van LNV, Gebiedsvisie natuur, bos en landschap Drentsche Aa 1996, 49.
http://www.drentscheaa.nl/documents/nieuwsarchief.
Mondelinge informatie Jan Reinders en Jan Sijbring.
Stuurgroep ROM/WCL-project Drenstche Aa/Elperstroom, 1995.
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Figuur 5.17: Globale ontwikkelingsschets voor de lange termijn uit de Gebiedsvisie Natuur, Bos en
Landschap Drentsche Aa (1995) van het Ministerie van LNV en de Provincie Drenthe, met
daarop aangegeven waar de natuur ruimte krijgt, waar de landbouw ruimte krijgt en waar
het gebruik multifunctioneel van karakter is.

versnelde uitvoering van bestaand beleid. In de stuurgroep zaten vertegenwoordigers van
de ministeries van VROM en LNV, de provincie en alle gemeenten en waterschappen in het
gebied. Doelstelling was ‘de versterking van de ecologische kwaliteit en de samenhang tussen landbouw,
waterhuishouding, bosbouw, natuur, landschap en recreatie.’ 308 Centraal stonden de natuurwaarden:
ecologie en de ontwikkeling van het beekdalsysteem hadden prioriteit, maar ook
kwaliteitsverhoging van het oppervlaktewater, het verduurzamen van de landbouw (invoering
van milieuvriendelijker vormen van grondgebruik en de inschakeling van landbouwbedrijven
bij natuur- en landschapsbeheer) en het stimuleren van natuurgerichte recreatie hadden de
aandacht.

308 Stuurgroep ROM/WCL-project Drenstche Aa/Elperstroom, 1995, 7.
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Figuur 5.18: Deze kaartjes geven aan welke maatregelen er in de waterhuishouding
zijn gedaan ten behoeve van de natuurontwikkeling in het gebied
Amerdiep-De Holten, in het uiterste noordwesten van het Grolloër
Dorpsgebied.

Het multifunctionele landschap

Het Drentsche Aa-gebied werd lang gezien als een toekomstig Nationaal Landschap. Deze
status heeft het gebied niet gekregen omdat er actieve landbouw wordt gepleegd en omdat
er ook dorpen in het gebied liggen. Een groot deel van het stroomgebied van de Drentse Aa
is een zogenaamd Belvederegebied.309 De Nota Belvedere is een beleidsnota over de samenhang
tussen cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting, die in 1999 uitgebracht werd door vier
ministeries (VROM, OC&W, LNV en V&W).310 Uitgangspunt was ‘behoud door ontwikkeling’,
dus de cultuurhistorie gebruiken als inspiratiebron voor ruimtelijke dynamiek. In plaats van
het stempel Nationaal Landschap heeft het gebied in 2002 de aparte status van Nationaal
Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa gekregen. ‘Behoud door ontwikkeling’ was
in 2002 het uitgangspunt voor het opstellen van het Beheer-, inrichtings- en ontwikkelingsplan
voor het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa en de Landschapsvisie Drentsche Aa (BIOplan). Op de uitvoering van de plannen ziet een Overlegorgaan toe dat is samengesteld uit
vertegenwoordigers van het ministerie, de provincie, het waterschap en de gemeenten, maar
ook de landbouw, de natuurbeschermingsorganisaties, de recreatie en de dorsgemeenschappen
zijn vertegenwoordigd. Voor de Landschapsvisie werd een gedegen onderzoek uitgevoerd door
bureau Novioconsult en landschapsarchitect Berno Strootman. Op de presentatie van de visie
joeg Strootman de streekbewoners tegen zich in het harnas door de stellingname dat de hele
boswachterij van Grolloo eigenlijk gekapt zou moeten worden om de ‘dramatische ruimte’ in het
Drentse esdorpenlandschap te herstellen.311 Een strategie om het pad te effenen voor minder
ingrijpende maatregelen? Feit is dat de boswachterij van Grolloo in de uiteindelijke plannen
onaangetast bleef.
Natuur, water en landbouw worden in de lijn van ‘behoud door ontwikkeling’ gezien
als gelijkwaardige dragers van het landschap. Een hindernis is hierbij dat voor de landbouw
schaalvergroting noodzakelijk is, terwijl het landschap haar identiteit onder andere ontleent
aan de relatieve kleinschaligheid. Boeren onderkennen dit zelf ook: voor hun bedrijfsvoering
zeggen zij dat een nieuwe ruilverkaveling welkom zou zijn, maar ze achten dit niet mogelijk
vanwege het landschap.312 In het BIO-plan voor het NBEL wordt benadrukt dat kavelruil
essentieel is voor de toekomst van de landbouw. Enige nuance is hier nodig: natuurlijk kent het
esdorpenlandschap kleinschalige elementen, maar juist omdat op de jonge veldontginningen
in Drenthe nauwelijks bebouwing voorkomt, bieden deze gronden op dit moment nog een
goed perspectief voor de grondgebonden landbouw.
Rond 2005 bestond er een plan om een gedeelte van het Amerdiep en Grolloërdiep te
veranderen in een natuurgebied, dat tevens kon dienen voor waterberging.313 Op dat moment
was er relatief veel land te koop en de boeren konden de natte beekdalpercelen maar moeilijk
verkopen. Daarom richtten zij een Projectgroep Amerdiep op, die probeerde in het kader
van het Europese project ‘Farmers for nature’ natuur te realiseren. Voor de provincie was dit een
pilotproject dat werd ondersteund door de EU en het waterschap. Het project heeft uiteindelijk
geen doorgang gevonden vanwege financiële redenen. De grondeigenaren zouden volledig
gecompenseerd moeten worden.314 Boeren willen best meewerken aan natuurontwikkeling,
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Novioconsult en Strootman, Landschapsvisie Drentsche Aa, 2004, 6.
http://www.belvedere.nu/.
‘Bijl in bossen voor herstel Drentsche Aa’, Dagblad van het Noorden, 4 november 2003.
Mondelinge informatie Alko Tolner.
Mondelinge informatie Jan Reinders.
Mondelinge informatie Jan Reinders.
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maar niet als de grond hen meer opbrengt als zij door zouden gaan met boeren. Voor de
provincie was deze omvangrijke en structurele last geen reële optie, al helemaal niet met het
oog op het feit dat boeren elders in dezelfde situatie dan dezelfde compensatie geboden zou
moeten worden.315 Inmiddels is volgens de boeren een dergelijk plan achterhaald, omdat de
druk op de landbouwgrond is gestegen. Dit komt door natuurontwikkeling en strengere regels
van de provincie in andere gebieden.
De doelstellingen van het ROM/WCL-project komen grotendeels overeen met die van
de één jaar later geformuleerde Gebiedsvisie natuur, bos en landschap voor het Drentsche Aa-gebied.
In beide nota’s wordt geadviseerd de oppervlakte bos uit te breiden in de bovenloopgebieden
van het beekstelsel, zoals in de omgeving van Grolloo.316 Reden hiervoor is dat bos minder
belasting geeft op de omgeving dan landbouwgrond, omdat er geen bestrijdingsmiddelen en
kunstmest wordt gebruikt.317 In dit kader kwamen halverwege de jaren negentig voor het eerst
mogelijkheden voor particulier natuurbeheer in de vorm van nieuwe landgoederen ter sprake.
Voor de provincie een ideale oplossing: grote oppervlakten natuur in beheer bij particulieren
brengt voor de overheid geen kosten met zich mee. In de omgeving van Grolloo werd er door
de gemeente ruimte geboden voor nieuwe landgoederen op vier verschillende locaties.318
Tevens was er ruimte voor uitbreiding van een bestaand landgoed: net ten noorden van
Vredenheim plantte het ontginningslandgoed Westerscheveld van Rolde een perceel met bos
in. Dit werd mogelijk gemaakt door de provincie en het rijk met een regeling ter compensatie
van het waardeverlies van de landbouwgrond.319 Een boer uit de buurt vindt deze nieuwe
natuurontwikkeling zonde van de landbouwgrond.320 Bovendien tast de bebossing het open
karakter van het gebied aan.
Toen een projectontwikkelaar aan de weg van Grolloo naar Schoonloo daadwerkelijk
aan de slag ging met twee nieuwe landgoederen, bleek dat de weerstand groot was. In de
gemeenteraad van Aa en Hunze vond een stevige discussie plaats, vooral over de veronderstelde
negatieve effecten voor de landbouw.321 De insluiting van agrarische bedrijven was ook voor de
Grolloër vereniging voor Dorpsbelangen een belangrijk argument om zich tegen de nieuwe
landgoederen langs de Schoonloërstraat uit te spreken. Op 20 november 2002 kopte het Dagblad
van het Noorden ‘Wildgroei landgoederen Grolloo doorn in oog van Dorpsbelangen’, waarbij het
gebruik van de term ‘wildgroei’ veelzeggend en enigszins tendentieus is.322 Dorpsbelangen had
meer tegenargumenten: inwoners hebben geen inspraak, een landgoed is enkel weggelegd voor
zeer kapitaalkrachtigen, een relatie met de omgeving en de geschiedenis van het landschap
ontbreekt en last but not least: het is onbestaanbaar dat het dorp Grolloo geen woningen meer
mag bouwen, terwijl er in het buitengebied wel een kapitaal landgoed mag verrijzen.323 Het
POP beschrijft de criteria voor een landgoed als volgt:
‘Een landgoed is een functionele eenheid en heeft een productiedoelstelling. Een landgoed heeft
uitgesproken ruimtelijke kenmerken; een ruimtelijk raamwerk van wegen, waterlopen, lanen en singels waarbinnen
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Mondelinge informatie Rein Munniksma.
Stuurgroep ROM/WCL-project Drenstche Aa/Elperstroom, 1995, 47.
Mondelinge informatie Bernhard Hanskamp.
‘Boeren bang voor inperking door landgoed’, Dagblad van het Noorden, 20 september 2002.
www.westerscheveld.nl.
Mondelinge informatie Alko Tolner.
Koops, ‘Natuur van vermogende particulieren rukt op in Drenthe,’ Noorderbreedte 5 2008.
Dagblad van het Noorden 20-11-2002.
Dagblad van het Noorden 20-11-2002.

de verschillende gebruiksvormen zijn gerangschikt. Op een landgoed staat de woning van de landgoedeigenaar,
een huis met allure en uitstraling. Een landgoed bestaat uit minimaal 5 hectare bos en is in principe openbaar
toegankelijk. Een landgoed dient een ecologische, economische en esthetische eenheid te vormen. Voorwaarde
om te komen tot nieuwe landgoederen of buitenplaatsen is dat het ruimtelijk ontwerp kwaliteit heeft. Nieuwe
landgoederen dienen te passen in het bosclusteringsbeleid, er moet sprake zijn van het versterken van natuur
en landschapswaarden en de ontwikkeling van nieuwe landgoederen dient aan te sluiten bij bestaande
bebouwing.’ 324
Het is duidelijk dat in het kader van de EHS ‘groene corridors’ in bezit en beheer van
particulieren in de vorm van landgoederen een aantrekkelijke optie zijn op plekken waar een
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Figuur 5.19: Blik op het nieuwe landgoed ten oosten van de Schoonloërstraat, dat nog verder
ontwikkeld moet worden.

verbinding tussen natuurgebieden welkom is, helemaal in het licht van de huidige financiële
positie van de overheid.325 Historisch gezien zou je de nieuwe landgoederen van nu kunnen
zien als een nieuwe fase, volgend op de ontginningslandgoederen uit de jaren dertig van de
twintigste eeuw. Er is echter weinig draagvlak in de omgeving voor nieuwe landgoederen
en daarnaast is de animo op dit moment niet grandioos. Langs de Schoonloërstraat liggen
twee kant-en-klare landgoederen immers nog steeds te wachten op een investeerder. Gezien
de moeilijke start van de landgoederen rond Grolloo zijn provinciale overheid en project
ontwikkelaar hier wellicht wat te hard van stapel gelopen. In theorie is particulier grondbezit
en natuurbeheer een goed plan, maar in de praktijk blijft het moeilijk een balans te vinden.

324 POP 1998, 143.
325 Mondelinge informatie Rein Munniksma.
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Figuur 5.20: Landgoed ‘De Dodshoorn’, ten westen van de Schoonloërstraat. Samen met de
landgoederen aan de overkant van de weg vormt het een verbinding tussen de
boswachterijen van Gieten en Grolloo.
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Woonomgeving

In het POP stelt de provincie Drenthe: ‘De ruim opgezette dorpen van Drenthe met verspreid voorkomende
boerderijen met ruime erven en met royale en hoog opgaande beplanting zijn in belangrijke mate bepalend voor het
beeld van Drenthe als aantrekkelijke woonprovincie.’ 326 In Grolloo zijn deze boerderijen relatief goed
bewaard gebleven. Gevolg is wel dat het Dagblad van het Noorden het dorp kon karakteriseren
als ‘dorp van Cuby & the Blizzards en rijke import’, de riante Saksische boerderijen zijn grotendeels
bewoond door welgestelden die van oorsprong niet uit Grolloo komen.
Ten aanzien van uitbreidingsmogelijkheden voor kleine kernen als Grolloo is het beleid
van de provincie consistent: in 1955, 1973, 1990, 1998 en 2004, telkens werd in beleidsnota’s
uitgesproken dat bouwen vooral kon in streekcentra, in mindere mate bij hoofdkernen,
en slechts mondjesmaat bij kleine kernen. Dit om waardevolle gebieden niet te ‘verpesten’
met bebouwing en om de concurrentiepositie van de streekcentra te versterken.327 Over de
mogelijkheid voor uitbreiding was vaak discussie met de kleine dorpen. In 1973 hebben we
dit gezien rondom Drenthe anno..., in 1990 werd naar aanleiding van discussie over de betekenis
van de term ‘sociaal en/of economisch aan de kern gebonden zijn’ uit het Streekplan Drenthe een extra
uitwerkingsplan geschreven over de functie van de kleine kernen.328
De BOKD werd in 1975 opgericht juist vanwege de beperkingen die opgelegd werden
aan kleine dorpen en uit de vrees dat de kleine kernen door verlies van voorzieningen aan
leef baarheid zouden inboeten. De BOKD ging met de tijd mee: toen later bleek dat die
voorzieningen als een buslijn of een postkantoortje niet cruciaal zijn voor de leefbaarheid,
326 Provincie Drenthe, POP 1998, 35-36.
327 Zie bijvoorbeeld Provincie Drenthe POP 1998, 28-29 (+streekplan + POP II).
328 Provincie Drenthe, De functie van de kleine kernen. Uitwerkingsplan van het Streekplan Drenthe 1992.
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sprak directeur Elerie zich juist
uit tegen ‘witte schimmel’, de
uitbreidingswijken die bij de
esdorpen verschenen.329 De BOKD
ontwikkelde diverse projecten die
sociale en landschappelijke facetten
combineren, zoals ‘Dorp in ’t groen’,
waarbij een gezamenlijk groenplan
wordt opgesteld en uitgevoerd voor
particuliere erven en de openbare
ruimte.330 Dit project is ook in
Grolloo met succes uitgevoerd.
Dorpsbelangen Grolloo
en ook de lokale politieke partij
Combinatie Gemeentebelangen
bleven zich echter inzetten
voor bouwen van met name
starterswoningen in het dorp,
om krimp te voorkomen en om
Figuur 5.21: Kijken we naar het gemiddelde inkomen per
voorzieningen in stand te houden.
inwoner in 2007, dan is Grolloo geen exorbitant
Toen het POP ter inzage lag, diende
rijk dorp. Let wel, het gaat hier om het
gemiddelde dus uitschieters kunnen het beeld
Dorpsbelangen een zienswijze
vertekenen, maar in vergelijking met enkele
in ‘tegen stilstand en stagnatie binnen
dorpen in de omgeving behoort het inkomen van
sociale structuren’ en organiseerde
de gemiddelde Grolloër tot de middenmoot.
zelfs een manifestatie in het
dorp.331 Tussen 2002 en 2006 berichtte het Dagblad van het Noorden regelmatig over de perikelen
rondom de woningbouwlocatie op de plek van de oude melkfabriek, waar uiteindelijk zeven
wooneenheden verschenen.332

329 Zie bijvoorbeeld ‘De witte schimmel verziekt het platteland’, de Volkskrant 30 mei 1996 en ‘Drentse
dorpen vernieuwen van onderop’, Trouw, 22 oktober 1996. Dat dergelijke voorzieningen niet
essentieel zijn voor de leef baarheid in kleine kernen blijkt uit wetenschappelijk onderzoek zoals
Warkelijk waor. Onderzoek naar economische en sociale participatie en het voorzieningengebruik door bewoners van
kleine dorpen in Midden-Drenthe’ van het Verwey-Jonker-instituut (2004).
330 www.bokd.nl.
331 ‘Grolloo in actie tegen POP’, Dagblad van het Noorden, 20 juli 2000.
332 ‘Gemiste kans nieuwbouw in Grolloo’, ‘Grolloo krijgt er woningen bij’, ‘Langverwachte
woningbouw Grolloo in zicht’, en ‘Plan voor huizenbouw in Grolloo’, Dagblad van het Noorden, resp. 7
november 2002, 18 december 2003, 14 april 2005 en 14 maart 2006.
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De twee belangrijkste ruimtelijke veranderingen in deze periode hebben te maken met
natuurontwikkeling: op de nieuwe landgoederen ontstond particulier beheerde nieuwe natuur
en in verschillende gebieden is nieuwe natuur ontwikkeld op overheidsinitiatief. Waar we in de
periode 1950-1970 constateerden dat er ‘woeste gronden’ werden ontgonnen ten gunste van de
landbouw, is het nu andersom: landbouwgebieden werden omgevormd tot natuur. Dit komt
goed naar voren in figuur 8, waar te zien is dat het areaal landbouwgrond licht daalt.
Ondanks dat de landbouw al lang geen alleenrecht meer had op het platteland,
bleef de landbouw de grootste ruimtegebruiker op het platteland. Het was de intrinsieke
ontwikkeling van de agrarische sector die de veranderingen in het landschap bepaalde, zoals
in feite al eeuwenlang de praktijk is. Het feit dat het voor boeren steeds moeilijker werd om
een fatsoenlijke boterham te verdienen, maakte dat de gebieden die van nature het minst
geschikt waren voor de landbouw beter op een andere manier rendabel te maken waren. Dit
zijn bijvoorbeeld de natte beekdalgronden. Als die dan ook nog ingesloten liggen tussen
de staatsbossen, zoals het geval is bij het Holmers-Halkenbroek, dan is het plattelandseconomisch gezien niet meer verantwoord om landbouw te blijven plegen op dergelijke
gronden. Hier komt bij dat wetenschappelijke inzichten deden inzien dat het voor behoud van
kwaliteit van de natuur nodig was om gebieden met elkaar te verbinden. In feite is er sprake
van een samenloop van omstandigheden. Tussen 1990 en 2010 is een geleidelijke clustering
zichtbaar van natuurgronden enerzijds en landbouwgronden anderzijds, waarbij de landbouw
met name de ruimte krijgt in de grootschalige jonge veldontginningen en de natuur in de
beekdalen.
Deze processen verlopen niet altijd even soepel, omdat het tegen de natuur van de boer
indruist om gebieden, die misschien nog door zijn grootvader met moeite zijn ontgonnen
tot productieve landbouwgronden, ‘af te waarderen’ tot natuur, waar ‘alleen maar russen en
stiekels’ groeien. Aan de andere kant wijzen toenaderingspogingen als het ‘groene front’ van
landbouw, recreatie en natuurbescherming erop dat een kentering in het denken plaatsvond.
De sfeer van ‘De landbouw teistert het milieu, boeren worden weggewerkt uit natuurgebieden
en recreanten banjeren dwars door alles heen’ was verleden tijd. De sleutel in dit proces ligt
bij de veranderde positie van de landbouw, waardoor sommige boeren erkenden dat ze beter
konden meebewegen met de ontwikkelingen in de sectoren recreatie en natuur. Het gevolg is
dat landbouw, natuur en recreatie in deze periode minder tegenover elkaar stonden dan in de
periode 1970-1990 het geval was, en dat sommige boeren er voor kiezen om niet in de diepte
te investeren maar in de breedte, en bijvoorbeeld logies of eigen producten aanbieden, of in
onrendabele uren het landschapsbeheer voor hun rekening te nemen.
Eén van de boeren die ik in het kader van dit onderzoek sprak zijn angst uit dat
Drenthe op de lange termijn ‘één groot park’ wordt vanwege de oprukkende natuur en
recreatie. Een voorbeeld was de dreigende uitbreiding van het Hof van Saksen. De angst lijkt
in eerste instantie nog niet reëel wat betreft de grootschalige jonge veldontginningen, maar
hoe de toekomst er uit ziet zal afhangen van marktwerking: zolang boeren ten opzichte van
de grondprijs per hectare meer kunnen verdienen dan een recreatie-ondernemer met een
heidegolf baan, zal het boerenbedrijf blijven.
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Hoofdstuk 6
Conclusie

Grolloo van agrarisch naar multifunctioneel landschap
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden naar de wijze waarop de wisselwerking tussen
veranderingen in vorm en functies de ontwikkeling van het landschap beïnvloedde in het
dorpsgebied van Grolloo tussen 1950 en 2010, volgt in dit hoofdstuk een combinatie van
de resultaten van het empirisch onderzoek en de in het eerste hoofdstuk gepresenteerde
theorieën. Als uitgangspunt dient de complexe wisselwerking tussen vorm en functie van het
landschap. De conclusie bestaat uit twee elementen: ten eerste worden lijnen van continuïteit
en breuklijnen geïdentificeerd, ten tweede vindt een toetsing plaats van de in hoofdstuk één
behandelde theorieën.
Lijnen van continuïteit: landbouw als dominante functie

Platteland en landbouw zijn van oudsher onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een groot deel
van de patronen die bepalend zijn voor de vorm, het cultuurlandschap van Drenthe, is dan
ook ontstaan in een langdurige wisselwerking tussen de boer en zijn ruimtelijke omgeving.
Eeuwenlang was de landbouw sterk afhankelijk van wat het landschap, het weer en de bodem
aanboden. De vorm van de ruimtelijke omgeving was dus de basis voor het functionele
gebruik. Het land, de grond is in eerste instantie van economisch nut, en pas in tweede
instantie tellen zaken als ecologie en esthetiek.
Omdat de mens zijn mogelijkheden om het landschap naar eigen wens in te richten
steeds verder ontwikkelde, hadden maatregelen om de productiviteit van de landbouw
te verbeteren steeds grotere impact. Het ultieme symbool voor dit verschijnsel is de
ruilverkaveling. In het dorpsgebied van Grolloo was de landbouw gedurende de hele periode
van 1950 tot 2010 de dominante functie, hoewel haar positie in 2010 minder sterk was dan in
1950. Dit komt ten eerste door de impact van de ruilverkavelingen, zonder twijfel voor het
landschap de meest ingrijpende maatregel uit de naoorlogse periode, ten tweede door de
grondpositie van de agrarische sector. Omdat boeren verreweg het grootste gedeelte van de
grond in handen hadden en hielden, waren intrinsieke ontwikkelingen van de landbouw van
groot belang voor de ontwikkeling van het landschap. Bijvoorbeeld de Milieuraad, symbool
van de opkomende groene lobby rond 1970, richtte haar pijlen op de landbouw. Het protest
tegen de ruilverkaveling van Rolde was een reactie op de aanpassingen in het landschap die de
landbouw wenste.

129

Strijd om de ruimte

Lijnen van continuïteit: de provincie Drenthe als een behoedzame Drentse boer

130

In de periode na de Tweede Wereldoorlog hebben we te maken met een toenemende
overheidssturing. Oorzaak hiervoor is juist de toenemende druk op de ruimte door de groei
van het aantal functies, bijvoorbeeld de opgang van recreatie door de toename van vrije tijd, en
door de intensivering van functies, bijvoorbeeld door de modernisering van de landbouw. In
het ruimtelijk beleid voor het dorpsgebied van Grolloo was de provincie de meest invloedrijke
bestuurslaag. Ondanks dat er op enkele momenten sprake was van botsende belangen, is vast
te stellen dat de overgang van een agrarisch landschap naar een multifunctioneel landschap in
relatieve harmonie is verlopen. Het consistente provinciale beleid gedurende zestig jaar heeft
hieraan ongetwijfeld bijgedragen.
De basis voor het ruimtelijk beleid was in de eerste plaats een overweging op
economische grondslag. De gebruikswaarde van de grond was het eerste dat telde. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de ontginningen van de jaren vijftig, maar ook voor de ruimte die
recreatievoorzieningen kregen na de eeuwwisseling. Op het gebied van recreatie, maar
ook ten aanzien van de functie van kleine kernen en niet-grondgebonden landbouw was
het beleid van de provincie Drenthe gedurende de hele naoorlogse periode consistent. De
provincie besefte al in de jaren vijftig dat recreatieve belangen en landschappelijke waarden
met elkaar samenhingen, en dat het typisch Drentse cultuurlandschap essentieel was
voor een economisch succes van de recreatie- en toerismebranche. De provincie wilde het
karakteristieke landschap behouden om toeristen te trekken en zo de Drentse economie
aan te jagen, maar ook de open ruimten open houden om de grondgebonden landbouw de
ontwikkelingsmogelijkheden te gunnen die de sector nodig had en vanwege de intrinsieke
waarde van het landschap. Met recreatievoorzieningen werd daarom vanaf het begin
terughoudend omgegaan, niet-grondgebonden landbouw zoals intensieve veehouderij was in
Drenthe niet welkom en men dacht al vroeg na over een landschapsreservaat in het Drentsche
Aa-gebied. Dit laatste was in de jaren vijftig nergens anders in Nederland aan de orde. Aan
de basis lag een samenwerking tussen Staatsbosbeheer en provinciale overheid, die in die tijd
uniek was. Beide partijen zagen in dat het Drentsche Aa-gebied de moeite waard was om te
beschermen, juist ook door het resultaat van de ruilverkavelingen dat in deze periode elders in
Drenthe zichtbaar werd.
Het was een politieke keuze om de bovengenoemde drie zaken zo aan te pakken, en
de jaren vijftig waren daarbij een cruciaal moment. Want één ding is zeker: had men in de
jaren vijftig met dollartekens voor de ogen voor een ander spoor gekozen, dan had het Drentse
landschap er nu anders uit kunnen zien. Wanneer de provincie toen recreatievoorzieningen
dichtbij waardevolle natuur en cultuurlandschappen had toegelaten, dan was het later
vanwege precedentwerking elders ook niet te voorkomen geweest. Opvallend is hierbij dat
de agrarische sector goed georganiseerd was en haar belangen goed voor het voetlicht wist te
brengen, bijvoorbeeld door bij elk bestemmingsplan buitengebied een zienswijze in te dienen.
De belangen van de recreatie werden al in een vroeg stadium meegenomen in het beleid van de
provincie, maar deze sector liet weinig van zich horen. Er zijn wel belangenorganisaties zoals de
Recron, maar die komen op voor belangen van een deel van de ondernemers. Meer dan onder
de boeren, die van oudsher gewend waren om samen te werken, gold in de recreatiebranche een
sfeer van onderlinge concurrentie.
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Hetzelfde principe van consistent beleid gold voor de kleine kernen. Drenthe was in de Tweede
Nota voor de Ruimtelijke Ordening uitgewerkt tot een voorbeeld van ‘gebundelde deconcentratie’.
Kleine kernen moesten klein blijven, bouwen mocht alleen voor inwoners van het dorp zelf.
Clustering van wonen en voorzieningen, dat was de lijn waar de provincie al rond 1955 voor

Figuur 6.1:

Panorama van het grootschalige landschap dat de provincie zestig jaar lang verdedigde.
Op dit Westerveld van Grolloo heeft de landbouw de toekomst. Ter linkerzijde
natuurontwikkeling in De Holten, het beekdal van de Ruimsloot die verderop uitkomt in het
Amerdiep.

koos, die zij in 1973 met Drenthe Anno ... ook uitsprak en die zij tot na 2010 volhield. Het dorp
Grolloo legde zich daar niet zomaar bij neer, en nog steeds niet. Grolloo had vanaf de discussie
rondom Drenthe Anno ... tot op heden een fanatieke Vereniging voor Dorpsbelangen die zich
bleef inzetten voor extra woningen in het dorp.
De vraag in hoeverre het gevoerde beleid en de standvastigheid van deze principes een
gevolg waren van het sociaaldemocratische karakter van de Drentse bestuurstop, is wellicht
in vervolgonderzoek te beantwoorden, waarbij een vergelijking met het ruimtelijke beleid in
andere provincies nuttig kan zijn. Hierbij zullen ook de verhoudingen tussen bestuurstop en
ambtenarenapparaat en andere bestuurskundige factoren een rol moeten spelen. Daarnaast
zou vervolgonderzoek over de verbanden tussen economisch en ruimtelijk beleid interessante
uitkomsten kunnen opleveren. Feit is dat de eeuwenoude traditie om gezamenlijk de
verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen territorium en de min of meer democratische
overlegstructuur die vanaf de Middeleeuwen als een rode draad door de geschiedenis van
Drenthe loopt, in het naoorlogse beleid uitstekend te herkennen is. Deze traditie vormt de
basis van een provinciale en lokale overlegeconomie die weliswaar lang door de landbouw werd
gedomineerd, maar waarin telkens ruimte bestond voor andere functies en belangen. Tot op de
dag van vandaag tekent dit de ruimtelijke en de sociale identiteit van Drenthe.
Breuklijnen in de naoorlogse geschiedenis: opkomst groene lobby rond 1970

In de periode tussen 1950 en 1970 was enerzijds de vorm van het landschap bepalend voor
het menselijk handelen. De landbouw had praktisch het alleenrecht op het landschap. Een
belangrijke graadmeter hiervoor is het verloop van de ruilverkaveling Grolloo-Schoonloo,
waarbij landbouwbelangen geen strobreed in de weg werd gelegd. Niet alleen de dominante
functie landbouw, maar ook de recreatiesector, die in deze periode tot ontplooiing kwam, was
sterk gerelateerd aan de ruimtelijke omgeving. Het eigen karakter van het Drentse landschap,
dat aantrekkingskracht uitoefende op toeristen, werd door de provincie gezien als een
belangrijke waarde voor de Drentse economie: reden genoeg om het landschap te beschermen.
Economisch nut en de bescherming van het cultuurlandschap gingen hier dus hand in
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hand. De landbouw was grondgebonden van karakter, maar de landbouw had anderzijds een
‘maakbare’ visie op het landschap: de ruimte werd voor de landbouw zo optimaal mogelijk
ingericht. In dat opzicht was het dus de functie landbouw die een stempel drukte op het
landschap. Ondanks dat de functie van het landschap niet veranderde was dit een forse ingreep
in de vorm van het landschap. Typerend voor de periode 1950-1970 is daarnaast het denken
in gescheiden functies. Integraal ruimtelijk beleid bestond nog niet. Op de botsingen tussen
natuurbelangen en agrarische belangen na was er nog voldoende ruimte voor de verschillende
functies om zich naast elkaar in het landschap te ontwikkelen.
Als reactie op de grootschalige ruilverkavelingen, waarbij onder andere veel houtwallen
uit de beekdalen verdwenen, vestigde zich een krachtige groene lobby. De botsing tussen de
functies landbouw en natuur rond het jaar 1970 vormde een belangrijk breekpunt. Rond 1970
kwamen in Drenthe natuurbescherming en milieuactivisme op, geïnspireerd door trends
in de nationale en internationale sfeer. Opnieuw is een ruilverkavelingsproces exemplarisch:
door de bemoeienis van dit ‘groene front’ verliep de ruilverkaveling van Rolde lang niet zo
soepel als die van Grolloo-Schoonloo. Eerst lagen de voorbereidingen jarenlang stil vanwege
de perikelen rondom het stroomdallandschap Drentsche Aa en toen die kwestie was opgelost
maakte de Milieuraad Drenthe met succes bezwaar tegen de herinrichting van het beekdal
in de bovenloop van het Anderschediep. De blik van de maatschappij op het landschap was
veranderd. Dit wordt wel de ‘vermaatschappelijking van het grondbezit’ genoemd.333 De
periode tussen 1970 en 1990 is te beschouwen als een overgangsperiode waarin het denken
over landschap en ruimtegebruik transformeerde, maar dit relatief weinig gevolgen had voor
het landschap zelf. In 1990 was het landschapsbeleid op alle overheidsniveaus verankerd.
Voor de functie landbouw betekende dit dat er meer beperkingen werden opgelegd. Op
grond van eisen op het gebied van milieu en natuur mochten de boeren minder bemesten,
minder gif spuiten en moest de grondwaterstand op sommige plekken weer omhoog. Tegelijk
werd het totaalbeeld van functies complexer doordat recreatie en natuur zich duidelijker
manifesteerden.
Breuklijnen in de naoorlogse geschiedenis: identiteit platteland ter discussie
vanaf 1995

Geleidelijk drong zich tussen pakweg 1995 en 2000 een kentering op. Bepaalde de functie
landbouw nog langer het karakter van het platteland? Maks bekende boek Hoe God verdween
uit Jorwerd, de discussies over de identiteit van het platteland op het Keuningcongres en
in het tijdschrift Noorderbreedte, en publicaties van wetenschappers als professor Strijker
betwijfelen dat openlijk.334 Belangrijk was ook een nieuwe trend op het gebied van erfgoeden cultuurhistorisch beleid. De nieuwe blik zoals verwoord in de Nota Belvedere (1999) met
als uitgangspunt ‘behoud door ontwikkeling’ waarbij cultuurhistorie gebruikt wordt als
inspiratiebron voor ruimtelijke dynamiek was richtlijn in het opstellen van de Landschapsvisie
Drentsche Aa in 2004.
In de praktijk is deze kentering terug te zien. Paste de landbouw tussen 1950 en 1970 de
ruimtelijke omgeving aan haar eisen aan door middel van ontginningen en ruilverkavelin
333 Haartsen 2002.
334 Zie de themanummers ‘Dorpslandschappen’, Noorderbreedte 1998 en Strijker, ‘Agriculture: still a key to
rural identity?’, in Haartsen, Groote en Huigen 2000, 47-52.
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gen, tussen 1990 en 2010 was het omgekeerde het geval. Op minder rendabele landbouw
gronden vond natuurontwikkeling plaats. Deze ingrepen als bebossing en verschraling waren
minder vergaand dan de ruilverkavelingen, want kleinschaliger. De natuurontwikkeling was
geënt op de vorm van het landschap, maar dan wel op een historiserende manier. Men wilde
een vroegere versie van de vorm terugbrengen, een landschapsbeeld dat voorafgaand aan de
ruilverkavelingen gemeengoed was. Ook in de agrarische sector zelf trad een ommekeer op.
Sommige boeren kozen voor groter, meer en sneller, maar anderen kozen voor verbreding
van hun bedrijf met een andere branche. Daardoor zien we een vermenging van functies: een
camping bij een boerderij of boeren die zich verenigen in een ‘agrarische natuurvereniging’ en
landschapsonderhoud plegen. In de toekomst zullen de functies recreatie en natuur wellicht
hun aanspraak op de grond verder uitbreiden ten koste van de landbouw. Misschien leveren
bepaalde landbouwgebieden in de toekomst meer op als recreatie- of natuurruimte. Dat dit
indruist tegen de ‘ethiek’ van de boeren, die eenmaal ontgonnen gronden graag productief
houden, is evident, maar zal deze ontwikkeling hoogstens vertragen. Op de grootschalige
jonge veldontginningen heeft de landbouw echter voorlopig volop de ruimte.

1950-1970

1970-1990

1990-2010

Landbouw dominant

Transitiefase

Landbouw verliest dominante
positie

Ontginningen en
ruilverkavelingen
(moderniseren)

Relatief weinig ingrepen

Natuurontwikkelingsprojecten
(historiseren)

Denken in gescheiden functies

Functie natuur verankerd in
beleid

Verweving van functies

1970: botsing van belangen
tussen landbouw en natuur

1995-2000 discussie over
identiteit platteland

Figuur 6.2:

Overzicht van de onder ‘breuklijnen’ behandelde ontwikkelingen in de drie behandelde
perioden.
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Toetsing van theorieën
De modellen van Hoekveld en Keuning
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In het eerste hoofdstuk zijn een aantal theorieën aan de orde geweest die zich bezig houden
met de wisselwerking tussen de ruimtelijke omgeving en het menselijk handelen. De
concepten van Keuning en Hoekveld leunen sterk op bedrijfseconomische principes. Keuning
richtte zich vooral op het categoriseren van regio’s. Hij concentreerde zich daarbij op de
productiekant van de economie. Dat kan een goede basis zijn om Nederland in te delen in
geografische regio’s, maar om een compleet beeld te krijgen van de wisselwerking tussen vorm
en functie in het landschap is het onontbeerlijk ook aspecten van consumptie in het onderzoek
te betrekken. De moderne maatschappij is immers doordrongen van consumptie. Aangezien
we bijvoorbeeld recreatie ook tot consumptie kunnen rekenen hebben dergelijke aspecten
zeker hun weerslag op het landschap.
Basis van het sociaal-geografisch model van Hoekveld is een indeling in de
economische categorieën instellingen, bedrijven en huishoudens, die samen de sociaalruimtelijke structuur vormen. De bijbehorende ‘bollenkubus’ is een inspirerend schema
dat uitbeeldt hoe verschillende actoren met elkaar en het artefactieel-morfologisch
patroon in interactie staan. Het gaat hier om drie aspecten van deze theorie: ten eerste de
complexe interne en externe relaties van de sociaal-ruimtelijke structuur, daarnaast de
wisselwerking tussen sociale en ruimtelijke patronen en ten slotte dat de sociaal-ruimtelijke
en de morfologische structuur beide onderdeel uitmaken van een groter geheel, de ‘globale
maatschappij’, waarop ook culturele en politieke stelsels invloed hebben. Nadeel van het model
van Hoekveld voor deze studie is dat de indeling in instellingen, bedrijven en huishoudens
moeilijk te rijmen is met de indeling in de themavelden landbouw, recreatie, natuur en wonen.
Bij nader inzien sluit de bollenkubus beter aan op een meer kwantitatief onderzoek, waarbij
seriële cijfers over huishoudens, instellingen en bedrijven een inzicht kunnen geven in de
sociaal-ruimtelijke structuur. Het zou wellicht interessant zijn om in vervolgonderzoek deze
kwantitatieve gegevens te combineren met het kwalitatieve onderzoek uit deze scriptie.
Van productielandschap naar consumptielandschap?

Beter toepasbaar is de door diverse geografen gehanteerde benaderingswijze van de naoorlogse
ontwikkelingen op het platteland van West-Europa: ‘de transitie van productielandschap naar
consumptielandschap’. Vanaf de ommekeer rond 1970 telde niet alleen meer de opbrengst die
van het land kwam, maar ook de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving als leefomgeving, om
te wonen en te recreëren. Dit gegeven valt te relateren aan de transitie van productielandschap
naar consumptielandschap. Denkend in termen van functie van het landschap is te stellen
dat al in deze perioden de set producten die het platteland levert veranderde: van enkel
landbouwproducten naar landbouwproducten, een decor voor verblijf en een bron van
biodiversiteit en cultuurhistorie. Bijkomend is dat de verbanden tussen het dorpsgebied en
de buitenwereld veranderden. Niet alleen doordat de landbouw zich niet meer voornamelijk
richtte op zelfvoorziening en steeds grootschaliger voor de markt ging produceren, maar
ook vanwege de opkomst van het ‘groene front’. Derde factor is de toename van de mobiliteit,
waardoor inwoners het dorpsgebied gemakkelijker konden bereiken en sneller konden
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verlaten, maar waardoor ook forensen de mogelijkheid kregen zich in het dorpsgebied te
vestigen.
In de periode vanaf 1990 zien we dat de schaalvergroting in de landbouw doorzette en
de productiviteit per hectare bleef stijgen, zodat we niet kunnen spreken van een transitie van
productielandschap naar consumptielandschap. Immers, de kwantitatieve productie steeg
juist. Net als vóór 1970 werd het landschap gemaakt. Ditmaal was de functie natuur het motief
voor landschapsveranderingen, natuurontwikkelingsprojecten die juist beoogden een situatie
van voor de ruilverkavelingen te herstellen. Recreatieve belangen waren een argument in deze,
maar de bescherming van natuurwaarden en biodiversiteit waren niet minder belangrijk. Wat
tevens een rol speelde waren de intrinsieke ontwikkelingen in de landbouw, die maakten dat
grond die voor de landbouw minder rendabel was, vrij kwam, zodat daar natuurontwikkeling
kon plaats vinden.
Er zijn kortom twee redenen waarom we niet kunnen spreken van een overgang van
een productielandschap naar een consumptielandschap. Ten eerste werd er in 2010 meer
geproduceerd dan in 1950. Ten tweede was de grondpositie van de landbouw in 2010 zodanig
dat deze sector nog steeds een dominante vormgever van de ruimte was. Daarom wil ik liever
spreken van een overgang van een agrarisch landschap naar een multifunctioneel landschap.
Space of flows in Grolloo?

De transitie van een space of places naar een space of flows is in de meest recente
periode herkenbaar. Kenmerk van deze ontwikkeling is dat het menselijk handelen
minder ruimtegebonden raakt. Door de hoge mobiliteit en de communicatie- en
informatietechnologie hebben netwerken tussen instellingen, bedrijven en consumenten
niets meer te maken met geografische afstanden. Dit maakt dat het ruimtelijk gedrag van de
mens willekeuriger werd. In de landschapsontwikkeling van Grolloo is dit bijvoorbeeld te zien
aan de vestiging van het klimbos naar Frans voorbeeld. Dat is een plek waar mensen hun vrije
tijd besteden in de open lucht, maar los van de omgeving: het gaat om de activiteit, en niet
om de locatie. In principe zou een dergelijk bedrijf in elk Nederlands bos gevestigd kunnen
zijn. Ook de landhuizen die in de context van de esdorpen verschenen staan op plekken waar
nooit eerder een huis heeft gestaan en steken qua architectuur af bij hun omgeving. Ten derde
wonen er relatief veel forensen in Grolloo. Dit onderzoek heeft hun motieven niet onder de
loep genomen, maar het is goed mogelijk dat voor een gedeelte van deze inwoners de rust en
de ruimte op het Drentse platteland niet aan het specifieke dorp Grolloo gebonden is: de plek
is dus in zekere zin inwisselbaar, ze hadden ook in een ander dorp kunnen wonen. Een ander
esdorp welteverstaan, want zoals professor Thissen al vaststelde is alleen een aantrekkelijk
landschap en met cultuurhistorisch gewaardeerde bebouwing, een attractieve vestigingsplaats
voor buitenstaanders.335
Ten slotte veranderde ook voor de landbouw de relatie met de ruimtelijke context. Door
een toename van regelgeving en bureaucratie is bijvoorbeeld de hoeveelheid mest die op een
perceel mag niet gerelateerd aan de omstandigheden ter plaatse, maar aan vaste voorschriften.
Boeren zijn agrarische producenten geworden, kennis over bodem en traditie verschoof naar
liefhebbers en wetenschappers. Toch blijft de landbouw in het dorpsgebied van Grolloo voor
het overgrote deel grondgebonden en dus relatief gezien gebonden aan de ruimtelijke context,
335 Mondelinge informatie Frans Thissen, zie ook hoofdstuk 1.
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helemaal wanneer we dit afzetten tegen bijvoorbeeld de bio-industrie. Ook de recreatie heeft
haar inkomsten voor een groot gedeelte te danken aan de ruimtelijke context van het Drentse
landschap. Vorm blijft derhalve tot op de dag van vandaag de functie van het landschap
bepalen, ondanks alle technische mogelijkheden.
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