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De beleidsnota Belvedere geeft een visie op de wijze waarop met de

cultuurhistorische kwaliteiten van het fysieke leefmilieu kan worden

omgegaan. Dit geldt met name op het gebied van toekomstige ruimtelijke

inrichting en daartoe draagt de nota ook maatregelen aan.

Cultuurhistorie wordt daarbij beschouwd als van vitale betekenis voor de

samenleving en de individuele burger.

Het behoud en het benutten van het cultureel erfgoed voegt

kwaliteit toe aan de culturele dimensie van de ruimtelijke inrichting. Een

ontwikkelingsgerichte benadering staat daarbij centraal, aldus de nota,

die een gezamenlijk product is van de ministeries van OCW, LNV, VROM en

V&W.

Belvedere heeft als doelstelling om de cultuurhistorische

identiteit sterker richtinggevend te doen zijn voor de inrichting van de

ruimte. Het rijk wil deze invalshoek in het ruimtelijk beleid bevorderen.

Daartoe is onder meer een landelijk projectbureau Belvedere in het leven

geroepen en worden er subsidies beschikbaar gesteld ten behoeve van

voorbeeld projecten.

Inleiding



verleden aan te knopen en gelijktijdig te vernieuwen. In andere gevallen

is de historisch ruimtelijke situatie de herkenbare leidraad voor de

nieuwe ingrepen. Wij hopen dat deze voorbeelden ter inspiratie kunnen

dienen .
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Sinds het verschijnen van de nota in 1999 zijn er inmiddels tal van

zogenaamde Belvedere projecten afgerond en hebben sommige een

vervolg gekregen in de feitelijke realisering van de plannen. Veel is echter

nog in ontwikkeling of is een papieren plan gebleven. 

Maar Belvedere is natuurlijk niet alleen van vandaag en

morgen. Ook in het verleden heeft men wel volgens het Bevedere credo

‘behoud door ontwikkeling’ gewerkt.

Een zoektocht in het recente verleden van de provincies

Friesland, Groningen en Drente bracht een aantal projecten aan het licht,

die aantonen dat aandacht en respect voor de cultuurhistorische context

bij ruimtelijke ontwikkelingen al eerder ontwerpers en opdrachtgevers

heeft geïnspireerd.  

Libau Steunpunt heeft deze projecten bijeengebracht in een

boekje dat als voorbeeld kan dienen van succesvol Belvederebeleid in het

verleden.

In alle gevallen is sprake van meer of minder grootschalige

veranderingen in het landschap of dorpen en steden. Analyse van de

context gaf in deze voorbeelden destijds voldoende aanleiding om bij het



14 Het verleden zichtbaar
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Leens 1976

Het idioom van de straat  

Dorpsvernieuwing, bureau Haykens, Jansma en Kremer
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Het respect voor de oude context heeft geleid tot nieuwbouw

die in eerste instantie vanuit de straat niet opvalt tussen de oude

woningen. Dit komt door het gebruik van ingrediënten van het bestaande

vocabulaire van de straat. Zo zijn bijvoorbeeld gemetselde schoorstenen

toegepast, hetgeen zorgt voor continuïteit in het oude ritme van

schoorstenen op de daken. 

Daarnaast is de ruimte tussen de woningen nagenoeg

hetzelfde gebleven. Ondanks de vraag naar parkeerruimte op het erf en

grotere woningen is men erin geslaagd het constante ritme van smalle

stegen te behouden. Dit levert een sterke bijdrage aan de eenheid van de

straat. Dat wordt nog ondersteund door de goten die in dezelfde lijn zijn

doorgezet en de aflopende hoogte van het wierdeprofiel volgen. 

Bij een wat latere invulling aan de oostelijke buitenrand is de

goothoogte en dakhelling in het straatbeeld aangepast aan de bestaande

context, maar is aan de achterkant een flauwere dakhelling toegepast

waardoor een groter woonvolume ontstaat. 

De woningen zijn nadrukkelijk geen kopie van een nostalgisch

tijdsbeeld. Met elementen en materialen zoals gebruikelijk in die jaren

Naast de Petruskerk in Leens is in 1976 een deel van de oude dorpskern

vernieuwd. Bij bezoek aan de locatie valt deze ingreep echter nauwelijks

op. Pas bij nadere bestudering is duidelijk te zien dat er in de aanliggende

straten meerdere tijdsbeelden vervlochten zijn.

Als gevolg van verpaupering van bestaande woningen en veranderingen

in woonwensen en –eisen lag sloop voor een fors aantal woningen uit de

negentiende eeuw in het oude centrum van Leens voor de hand. Voor de

sanering is echter niet gekozen voor kaalslag door het verwijderen van

grotere clusters van woningen, maar werden hier en daar één of enkele

woningen gesloopt. Een nieuwe invulling van deze lege plekken zou dus

automatisch een combinatie van nieuwe en oude bebouwing opleveren.

Door de tijd heen is de woonstandaard echter enorm veranderd. De

ruimtebehoefte per persoon en het gebruik en de stalling van de auto

leidde tot een vraag naar een andere woontypologie, die in een vrije

situatie tot een heel andere verschijningsvorm zou leiden dan die van een

dorpsgezicht uit een vorige eeuw. 
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heeft men ontwerpoplossingen gevonden die op eenzelfde leest

geschoeid zijn als die van de oudere woningen. Een bijna onvermijdelijk

verschil dat hier wel duidelijk wordt, is dat het bouwambacht vroeger

veel meer aandacht kon krijgen dan tegenwoordig, nu de arbeidskosten

zoveel hoger zijn. 

Met de vernieuwing van de oude kern streefde de gemeente continuïteit

van de historische ontwikkeling na, waarbij oud en nieuw ruimtelijk met

elkaar vervlochten zijn. Men beoogde met deze voor Leens grootscheepse

maar kleinschalige dorpsvernieuwing ook de nog bestaande oude

bebouwing te revitaliseren. Eigenaren van oude panden zouden nu

immers door het nieuwe toekomstperspectief er eerder toe neigen hun

woningen op te knappen en te onderhouden. De huidige situatie

bevestigt deze vooruitziende blik van het toenmalige gemeentebestuur

en haar adviseurs.
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Groningen 1992

Herkenbaar met
verschillende gezichten

Centrale bibliotheek, bureau Giorgio Grassi. Oud Nieuw



De entree van de nieuwe bibliotheek ligt aan de Oude Boteringestraat.

Slechts een gedeelte van het gebouw geeft zich hier prijs. Aan

weerszijden van de openbare entreeruimte staat een uit baksteen

opgetrokken bouwblok dat in maat, schaal en gevelindeling aansluit op

de naastgelegen monumentale panden. Ook vanaf de Broerstraat is een

gedeelte van de gebouw zichtbaar, achter of naast het Kalmershuis op de

hoek. Tegenover de universiteitsbibliotheek aan de smalle

bevoorradingsstraat is de vrijwel gesloten gevel hier te zien als antwoord

op de stedelijke identiteit van die plek.

In de smalle doorgang van de Poststraat echter voegt de

bibliotheek zich naar de wat kleinere stedelijke schaal van de

naastliggende woningen door de veelheid en repetitie van ramen. Twee

toegangen suggereren een verwante kleinschaliger parcellering. Al met al

laat het gebouw verschillende gezichten zien, afhankelijk van waar ze in

de stad zichtbaar wordt. Morfologisch gezien kent het ontwerp eigenlijk

geen voor- of achterkant. Het voegt zich niet opdringerig met wisselende

gevelbeelden in de complexe ruimtelijke context en toont zich niettemin

als een herkenbaar geheel. 

De centrale bibliotheek van Groningen bevindt zich in het centrum van

Groningen. De locatie kent een roerige geschiedenis. De Oude Boteringe-

straat dateert uit de middeleeuwen en is één van de oude invalsroutes van

de stad. Herenhuizen stonden hier op smalle diepe kavels met hun front

aan de straat. Het zwarte Calmershuis, op de hoek met de Broerstraat,

dateert uit de 13e eeuw. Het Academiegebouw van architect J.A. Vrijman,

verderop in de Broerstraat, werd in het begin van de 19e eeuw gebouwd. 

Rond 1960 vestigt uitgeverij Wolters-Noordhoff zich in enkele

smalle panden aan de Boteringestraat, waarbij het ontstane bouwblok als

één functioneel geheel werkt. Het representatieve deel blijft gesitueerd

aan de Boteringestraat en het opslaggedeelte aan de Poststraat. 

In 1987 verrijst aan de achterkant de Universiteitsbibliotheek naar een

ontwerp van P.H. Tauber.

De huidige centrale bibliotheek staat op de samenvoeging van

kavels zoals die destijds Wolters-Noordhoff zijn bepaald. Een

vanzelfsprekende inpassing van een nieuw gebouw met een groot

programma als dat van een stedelijke bibliotheek is een moeilijke opgave

op deze veelzijdige locatie. 
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Daarmee slaat Grassi een mooie brug in de tijd. Het gebouw

verbindt de aloude basisstructuur van de Boteringestraat met haar

monumenten met de latere transformaties aan de Poststraat en het

Academieplein.  Een herkenbaar nieuwe bibliotheek die genuanceerd en

respectvol in een historisch  stadscentrum is gevlijd.

Hoewel de Boteringestraatzijde met de hoofdingang in formele

zin als voorzijde kan worden aangemerkt, nuanceert de ver teruggelegen

entree aan een pandbrede voorruimte deze status. De entree zit als het

ware binnen in het complex.

Het programma van het openbare gebouw laat zich van buitenaf lezen. De

verschillende volumes tonen behalve de genoemde referenties ook hun

functies. Maatvoering en materialisering zijn hierbij belangrijke factoren,

evenals de compositie van de gevels en de detaillering. De kantoor-

vertrekken liggen op de verdiepingen in de vleugels aan weerszijden van

de entree. In het smalle volume aan de achterzijde zijn de verkeersroutes

ondergebracht. In het midden bevindt zich de feitelijke bibliotheek.

Grassi heeft zich laten inspireren door de historische omgeving

zonder deze letterlijk te vertalen. In de architectuur en de materiaalkeuze

is het verleden voelbaar, maar mede vanuit het programma van eisen

wordt daaraan een eigentijdse en eigenwijze invulling gegeven. De

architect houdt nadrukkelijk rekening met zijn omgeving, maar kiest aan

de andere kant duidelijk een eigen positie.
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Leeuwarden 1996

Parkeren in de stadswal

Parkeergarage en supermarkt, 

Verheijen Verkoren Knappers de Haan Architecten

Oud Nieuw
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staalplaat, die overdag van afstand gesloten lijkt, maar die van dichterbij

doorzichtig blijkt. Als je goed kijkt, zie je de auto’s staan, terwijl ze in het

stadsbeeld onzichtbaar blijven. ’s Avonds bij een verlichte garage keert dit

beeld zich om. Begroeiing met klimop moet op den duur een meer groen

karakter aan de walkant opleveren. Het complex herinnert echter niet

alleen in uiterlijke zin aan het verleden, ook de wijze waarop het aansluit

op de oude stedelijke structuur van de stad zorgt voor een

vanzelfsprekende inpassing in het stedelijk weefsel. Omdat de contour

van de oude Hoeksterdwinger is gevolgd, voegt de nieuwe functie zich

naadloos in de historische context. Vanuit het stadscentrum krijgt een

oude looproute langs de gracht een logisch vervolg over het dak van de

parkeergarage. Langs de route staan platanen. Het dak van het bastion is

nader ingericht door Friese kunstenaars. De supermarkt is zodanig in het

complex gesitueerd dat zij een blinde gevel in de bocht van de ringweg

voorkomt.

Kortom het nieuwe complex op de voormalige

Hoeksterdwinger heeft Leeuwarden een stukje oude identiteit

teruggegeven in een geheel nieuwe gedaante. 
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De parkeergarage Wissingedreef aan de oude stadsrand van Leeuwarden

biedt plaats aan 391 auto’s en vormt één geheel met een supermarkt van

1.500 m2.  Het plan vloeit voort uit de stedenbouwkundige studie ‘de

Noordertuinen’ en maakt deel uit van het Hofsingelproject, dat de

revitalisering van de totale noordelijke rand van de binnenstad omvat. 

Na de ontmanteling van de stadswallen heeft deze van

oudsher groene zone rondom de stad verschillende functies gekregen. Bij

de oude Hoeksterdwinger was de historische context mede als gevolg van

de verkeersafwikkeling vertroebeld geraakt. Voor de inpassing van het

nieuwe complex in de structuur en het beeld van de stad heeft de

ontwerper zich laten inspireren door de opzet van de oude stadswal met

zijn dwingers. 

Vanuit Hoeksterend lijkt de parkeergarage op een oud verdedigings-

bastion. Wie over de brug naar het centrum loopt en de parkeergarage

steeds dichter nadert, merkt dat het aanvankelijk als een aarden wal

ogende front lang niet zo massief is als het in eerste instantie lijkt. De

schuine uit het water oprijzende wand bestaat uit geperforeerde





Vóór de bouw was de oorspronkelijke situatie met moeite voor de geest

te halen, terwijl die zich nu, mede door de aangepaste

verkeersafwikkeling vanzelfsprekend voordoet. 

Men had natuurlijk ook voor een verdere transformatie kunnen

kiezen, maar hier blijkt hoe de geschiedenis zowel een geheel eigentijdse

invulling kan inspireren als tegelijkertijd een historische context kan

doen herleven. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Door de niet letterlijke herhaling van de oude situatie ontstaan

bijzondere dubbelzinnigheden. De dag en nacht situatie zijn al genoemd.

Ook de materialisering speelt in dit verband een rol. Bestond de oude

vestingwal uit de aard van de verdedigingsfunctie met name uit massa,

hier is het volume hol en de wand transparant. De gesloten ogende open

gevel zorgt voor een natuurlijke ventilatie van de uitlaatgassen in de

parkeergarage. 

De kracht van de vormgeving en materialisering in combinatie met de

ogenschijnlijk bescheiden ingreep spreekt velen tot de verbeelding. Het

project kreeg in 2002 de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur.
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Anjum 1979

Het verhaal van Anjum

Woningen op de terp, bureau Gunnar Daan

1940 1975
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In 1977 werden de eerste nieuwe woningen gerealiseerd. Aan de tot stand

koming is veel overleg voorafgegaan, waarbij de dorpsbewoners een

duidelijke inbreng hebben gehad. Zo was een nadrukkelijke wens om het

karakter van de woningen en hun omgeving te laten aansluiten bij de

beeldbepalende kenmerken van het oude dorp. Daarnaast bevatte het

programma van eisen aspecten als parkeergelegenheid, controle op de

openbare ruimte vanuit de woningen, zicht naar het omliggende landschap,

een flexibele plattegrond en een ruime bergruimte aan de woning. 

De nieuwe woningen staan schijnbaar willekeurig ten opzichte van

elkaar, wat een vergelijkbare situatie oplevert met het oorspronkelijke

beeld. Hoger op de terp hebben de woningen grotere kappen. Beneden

langs de ringweg zijn de bouwvolumes meer bescheiden. De erven van de

woningen volgen het talud van de terp.  

Behalve de rondweg vormen ook twee pleintjes het ruimtelijk

kader voor de situering en architectuur van de woningen. Zo is er een

wigvormige ruimte open gehouden die plaats biedt aan een  speelgebied,

een plantsoen en een verdiepte parkeergelegenheid. Vanuit het landschap

is hier zicht op de Michaëlskerk en de ringmuur.  
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Anjum ligt in de gemeente Oostdongeradeel. Het dorp heeft een radiale

opzet en behoort daarmee tot de oudere categorie van terpen. Terpen

komen alleen voor in de kustgebieden van Nederland, Duitsland en

Denemarken en zijn uniek in de wereld. Terp betekent feitelijk dorp. De

Groninger benaming wierde staat voor een kunstmatig verhoogde

woonplaats gelegen te midden van met enige regelmaat door rivieren of

zeewater overstroomd land. De wierde biedt soms slechts ruimte voor een

enkele boerderij maar is niet zelden uitgegroeid tot een dorp. Op veel

dorpswierden werd later op het hoogste punt een kerk gebouwd, zoals de

kerk met dodenakker, die in Anjum nog steeds midden op de terp staat. In

1965 besloot de gemeenteraad van Oostdongeradeel  tot sanering van het

westelijke gedeelte van de terpbebouwing in Anjum  omdat de woningen

sterk waren vervallen.  Op de vrijgekomen helling kwam zo plaats vrij voor

nieuwbouw.

De oorspronkelijke bebouwing werd hier gekenmerkt door een

tamelijk los en willekeurig bebouwingspatroon. Dit in tegenstelling tot de

andere delen van het dorp en de meer algemene karakteristiek van de

bebouwings van terpdorpen.
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Voor de vormgeving van de woningen heeft de architect zich laten

inspireren door de plaatselijke boerderij-typologie, waarbij de daken

overheersen. Bij de twee-onder-een-kap woningen is de kopgevel de

belangrijke gevel. De verschillen in type en positionering van de woningen

dragen er toe bij dat dit gebied aanvoelt alsof het in de loop der jaren zo is

ontstaan. Alleen de architectuur en de gelijke materialen herinneren er

aan dat het om een vrijwel in één keer uitgevoerd project gaat. 

Dit eigentijdse programma is niet alleen vertaald naar de eisen van deze

tijd, maar ook ingevoegd in de oude dorpskarakteristiek. Zowel in

situering als in de vormgeving van de woningen is voortgeborduurd op de

oorspronkelijke ontwikkelingsgeschiedenis. Dit uit zich niet alleen in de

ogenschijnlijk willekeurige situering en de beeldbepalende daken. Op de

plaats waar vroeger sprake was van meer bedrijvigheid en bijzondere

bebouwing is nu een afwijkende blok van drie-onder-één kap bij een knik

in de weg onder aan de wierde gesitueerd. Het verleden is hier niet

gerestaureerd of gereconstrueerd, maar was inspiratiebron voor nieuwe

ontwikkelingen. Zo is Anjum een herkenbaar wierdedorp gebleven.
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Langelo 1992

Het verdraaide landschap

Gasberginstallatie, Bureaus Hosper en Kalfsbeek
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respectvolle vervlechting van het complex met de landschappelijke

context.

Met deze opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij

ontwikkelden het landschapsbureau van Alle Hosper en het

architectenbureau van Cor Kalfsbeek in 1992 een plan  voor de

landschappelijke inpassing van een ondergrondse gasberginstallatie in

Langelo. Omdat hier sprake is van een historisch gezien ongekend grote

ingreep kozen de architecten er voor om het complex een expliciet eigen

identiteit te geven en deze naar de mogelijkheden van zijn aard in te

passen in de landschappelijke context. De ligging in het landschap is dus

leidraad voor het ontwerp. 

Bij bezoek aan de gasberginstallatie in Langelo is het niettemin

even zoeken. De installatie lijkt verdekt opgesteld in het landschap en wie

het niet weet, rijdt er zo voorbij. Als je de goede route kiest dan

presenteert de installatie zich in opeenvolgende fragmenten. Na het

passeren van een dijk met begroeiing is er een soort buitenkamer met

buizen. 
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Langelo maakt deel uit van de gemeente Noorderveld. Het brinkdorp ligt

midden op een lage zandrug, die aan drie zijden is omsloten door

beekdalen. De gasopslag ligt aan de rand van deze zandrug. Het beekdal

van de Aa, de heideontginningen op de zandrug en de kleinschalige

context van het dorp zijn de bestaande ingrediënten van de situatie.

De gasberginstallatie is nodig om pieken in het nationale energiegebruik

op te vangen. Het programma van eisen voorziet behalve in de

onzichtbare ondergrondse opslag ook in een omvangrijk conglomeraat

van bovengrondse bebouwing en installaties. Het was dus al snel

duidelijk dat een dergelijk complex met Pernis- of DSM-achtige

associaties maar op weinig plaatsen welkom zou zijn. 

Dit noopte tot een zorgvuldige aanpak waarbij de bewoners van

het gebied nauw werden betrokken. Om tot een verantwoord plan met

voldoende draagvlak te komen werd gekozen voor brede inzet van

hoogwaardige ontwerpcapaciteit. Dit leidde tot een gecombineerde

opdracht voor architectuur en landschapsarchitectuur. Als doelstelling

gold om in weerwil van het bijzondere programma te komen tot een





te geven in het grotere geheel van landschapsstructuren. Daarnaast zijn

belangrijke elementen van de installatie expliciet vormgegeven en op

markante plekken gesitueerd. Door de landschappelijke inpassing

verdwijnt het complex voor een deel uit het zicht, maar als het wel in

beeld komt, toont het een eigen karakter dat een weloverwogen plek

claimt in het oude landschap.

In 2000 werd de Gasberginstallatie bekroond met de Drentse

Welstandsprijs.68

Dan weer is er begroeiing van bomen en een doorkruising van een sloot.

Een dijk verhult gedeeltelijk een grote machine, maar het blijft nog bij

een suggestie. 

En dan opeens, is er weer het open landschap. 

Met een trotse fakkelpijp manifesteert de gasberginstallatie zich als een

glimmende machine naar het buitengebied, waarbij sprake is van een

wisselwerking tussen het ontwerp en het landschap als decor. De

fakkelpijp markeert het uiteinde van een as die als radiaal op het dorp

gericht is. Aan de andere kant van deze strip ligt een uitkijkheuvel. De

heuvel maskeert de installatie naar de buitenrand van het dorp, maar

nodigt ook uit om erop te klimmen en te kijken wat er achter ligt. Vanaf

de heuveltop toont het hele bovengrondse complex zich als een helder

georganiseerde structuur.

Een gasopslag van een omvang als die Langelo laat zich moeilijk

verzoenen met het historische landschap waarin dergelijke functies nooit

voorkwamen. Men heeft er daarom ook niet voor gekozen om de

installatie te verbergen.  maar om deze met een eigen gezicht een plaats







Kortehemmen 1975

Het onzichtbare manifest

Tunnel bij A7, Wim Boetze (DLG)

74



inlandse eik met bijmenging van es en zwarte els zou eigenlijk alleen ter

breedte van de snelweg moeten wijken en dus tot aan de vangrail moeten

doorlopen. Om dit effect te bereiken is de snelweg gewoon op maaiveld

aangelegd en heeft men de plaatselijke weg via een tunnel onder de A7

doorgeleid. Bij deze zogenaamd verdiepte kruising is de tunnel van een

verlengde tunnelbak voorzien in plaats van de gebruikelijke aflopende

bermen met gras. Hier loopt de tunnelwand als keerwand buiten de

tunnel zover door totdat de onderdoorgaande weg weer de hoogte van

het maaiveld heeft bereikt. Zo kunnen de bomen langs de weg tot aan de

Bij de aanleg van de A7 werd een bestaande weg bij Kortehemmen, vlak

bij Drachten doorsneden. Bij het ontwerp in 1975 had Rijkswaterstaat hier

aanvankelijk een viaduct voorgesteld als ongelijkvloerse kruising. Een

oplossing zoals die op veel plaatsen en ook elders langs de A7 is

toegepast. Landschapsarchitect Wim Boetze bepleitte met succes een

andere oplossing.

De A7 doorsnijdt ter plaatse het oude stroomdal van het riviertje

de Drait. Als ontwerpdoelstelling werd ingezet op het zichtbaar houden

van de markante singel vanuit het stroomdal. De singelbeplanting van 76



creatief omgaan met cultuurhistorie niet altijd feitelijk behoud hoeft te

betekenen, maar dat de cultuurhistorische factor een welkome

inspiratiebron kan bieden voor oplossingen van hedendaagse problemen.

Een viaduct over een snelweg is zo gewoon dat dit als vanzelfsprekend

wordt ervaren. Dankzij de ontworpen tunnelconstructie is de groene

tunnel van bomen langs de oude weg voor het oog nagenoeg behouden

gebleven. De A7 is bijna tot een incident beperkt gebleven in de

continuïteit van de oude route. Aan de andere kant is het geen

spectaculaire oplossing waar je als passant dadelijk bij stilstaat. Maar als

je oog hebt voor het oude landschap dan biedt deze oplossing een

maximaal behoud van de belevingswaarde ervan.

vangrail blijven staan en blijft de groene  bomentunnel tot op de snelweg

behouden.

De oplossing met de tunnelbak in plaats van een viaduct heeft dus

bijgedragen aan behoud en inpassing van bestaande landschapswaarden.

In de eerste plaats is de groene stroomdalwand zichtbaar gebleven zodat

de schade van de doorsnijding van de A7 zo beperkt mogelijk is gehouden,

terwijl het doorgaande intieme laankarakter van de Kortehemmerweg is

blijven bestaan. Ook vanuit deze route is de visuele invloed van de A7

relatief bescheiden.

Zorgvuldig omgaan met cultuurhistorie kan dus ook om

ogenschijnlijk eenvoudige dingen gaan. Ook hier geldt dat bewust en
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Leek 1993 

Borgdomein als onderlegger

Woonwijk De Wolveschans, bureau Ad Habets

Menkemaborg 1705 De Wolveschans 1993
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onderlegger zich nestelt in zijn omgeving. Zo zijn de oorspronkelijke

perceelgrenzen van het veenlandschap deels opgenomen in de structuur

van de wijk. Het levert een besloten enclave op die is omgeven door wallen

met windsingels en dijkwoningen met daarbinnen een ruimtelijke

hiërarchische structuur van assen en open ruimten. Een belangrijke as

verbindt visueel drie openbare tuinen met in de middelste tuin een zeven

bouwlagen hoog appartementencomplex in het water; het equivalent van

de borg met slotgracht. De twee andere assen markeren de hoofdstructuur

voor het verkeer en geven hiermee de verdere hiërarchie van de wijk aan.

Aan het einde van de oost-west as ligt een hof met omliggende woningen;

de zogenaamde hoge borg als contrast met de ‘waterborg’.

Vanuit de lucht of op de stedenbouwkundige tekening van de

Wolveschans is de overeenkomst met de oude landschappelijke structuur

van bijvoorbeeld de Menkemaborg in Uithuizen duidelijk te zien.

Het idee om de oude borgstructuur als uitgangspunt voor de

stedenbouwkundige structuur te nemen in combinatie met de lage

dichtheid van de wijk resulteert in een ontspannen omgeving met een

harmonieuze verhouding tussen bebouwing en openbare ruimte. 
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Woonwijk De Wolveschans aan de zuidkant van Leek is geïnspireerd op de

landschappelijke structuur van de Groninger borgen. Deze oude

buitenplaatsen of domeinen bestaan uit de borg zelf met een klassieke

architectuur en de omringende tuinen in een formele Franse stijl of een

meer vloeiende stijl van de Engelse landschapstuin.  Van de ongeveer 200

borgen die in de provincie Groningen hebben gestaan, zijn er maar enkele

bewaard gebleven. In het open  landschap zijn ze herkenbaar door de

besloten hiërarchische structuur met slotgracht, bomenlanen en groene

tuinkamers. Een lange oprijlaan met bomen geeft het geheel vanuit de

lucht gezien de vorm van een mattenklopper. Een voormalig borgdomein

is ongeveer net zo groot als een gemiddelde woonwijk.

In Leek en omgeving waren borgen geen ongewoon verschijnsel.

We kennen nu nog de Nienoord in Leek, de Coedersborg in Nuis en het

Iwema steenhuis in Niebert. De referentie aan een borgdomein voor de

stedebouwkundige structuur van het uitbreidingsplan de Wolveschans is

daarom een vanuit historisch oogpunt goed verdedigbare keuze. De

ingrediënten van de borgstructuur zijn toegevoegd aan de oorspronkelijke

water- en bomenstructuur van het gebied, waarmee  de stedebouwkundige
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Met een dichtheid van 12 woningen per hectare komt deze wijk

meer in de buurt van een villawijk ( 5 won/ha) dan een uitbreidingswijk

(30 won/ha). Maar het meest in het oog springende aspect van de

Wolveschans is toch de uitgesproken stedenbouwkundige opzet en het

markante appartementencomplex, de zogenaamde waterborg. In de

nieuwe woonwijk zijn relatief weinig directe sporen terug te vinden van

het oorspronkelijke landschap. De nieuwe stedenbouwkundige structuur

bepaalt het karakter van de wijk. Het oude landschap vormt de soms

zichtbare ondergrond, maar er is een nieuw ‘oud’ landschap met een

moderne invulling overheen gekomen. 

De analogie met het borgdomein leverde niet alleen een

uitgesproken stedenbouwkundig plan op, maar vormde ook de leidraad

voor de gebouwde en groene invulling ervan. Het geheel leidt tot een

sterke eigen identiteit. Door de zorgvuldige landschappelijke inpassing,

de sterke stedenbouwkundige structuur en de plaatsgebonden

historische referentie is de Wolveschans een typisch bij Leek behorende

woonwijk geworden waar de gebruikelijke anonimiteit van de

gemiddelde uitbreidingswijk geen kans krijgt.
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Middag Humsterland 1998  

Patroon van het landschap

Wierdenlandschap, Convenant voor behoud en ontwikkeling
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Vanuit deze wierden werd het land bewerkt, welke ontwikkelingsgang

leidde tot de karakteristieke, vaak radiaal gerichte blokstructuur van het

landschap. 

Al voor de komst van de monniken werden de eilanden Middag en

Humsterland bedijkt. Als gevolg hiervan was ook een betere beheersing van

de waterhuishouding mogelijk. Omdat in de beddingen van de Hunze en de

Oude Riet het aanslibbingproces gewoon doorging, ligt het omringende

land nu hoger dan de vroeger hoger gelegen eilanden. Dankzij het feit dat

hier geen grootschalige ruilverkavelingen hebben plaatsgevonden is dit

unieke landschap genomineerd voor de werelderfgoedlijst van de Unesco.

Om het beheer van dit bijzondere gebied beter te regelen werd in 1998 een

convenant gesloten. Dit betekende ook een nieuwe impuls voor het gebied,

terwijl het tegelijkertijd het waardevolle cultuurlandschap een betere

bescherming bood. De landbouw heeft ruimte gekregen zich verder te

ontwikkelen, waarbij duidelijk is aangegeven welke landschapselementen

beslist gehandhaafd moeten blijven en welke eventueel kunnen worden

aangepast. Strucuurbepalende sloten moeten bijvoorbeeld open blijven. 
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In de vroegere zeeboezem van het stroomgebied van de Hunze en de Oude

Riet liggen de voormalige eilanden Middag en Humsterland. Dit unieke

gebied met zijn wierden en slingerende sloten, bolronde weilanden en

dijken is nu ontsloten door een netwerk van (fiets)routes op oude paden.

Op de wierden staan vaak één of meer boerderijen. In enkele gevallen is een

wierde uitgegroeid tot een nederzetting, zoals bijvoorbeeld het dorp

Niehove. Vanuit de lucht is goed te zien dat de fietspaden nog maar kort

geleden zijn aangelegd en hoe ze het patroon volgen van de oude

blokverkaveling die zo kenmerkend is voor de ontwikkelingsgeschiedenis

van het gebied. In deze cultuurhistorische context wordt gewoond en op

moderne wijze landbouw bedreven.

De oorsprong van het wierdenlandschap dateert van vóór onze jaartelling. In

het noorden van Nederland en Duitsland ontstonden eilanden van aangeslibd

land, die op den duur alleen nog bij heel hoge vloed onder water liepen.

Mensen vestigden zich hier vanaf de zesde eeuw voor Christus op de hogere

oeverwallen. In verband met het stijgen van de zeespiegel verhoogden zij in

de loop der tijd hun woonplaatsen om droge voeten te kunnen houden.





namen als pronkkamer en erfgoedlogies en ook kent de streek

verschillende musea.

Het convenant voor Middag-Humsterland is een lofwaardig initiatief

waarvan de waarde nu al in het landschap voelbaar is. Het geeft prikkels

voor een groter bewustzijn van de geschiedenis en voor een nieuw

gebruik van oude sporen in het landschap. De landbouwkundig

wenselijke verbeteringen worden zoveel mogelijk gehonoreerd, maar

blijven binnen de grenzen die het landschap stelt. De cultuurhistorische

waarde van het gebied leeft hier niet alleen bij genieters van landschap

en natuur maar ook bij de locale bewoners en ondernemers. Dit draagvlak

is gebaseerd op het besef dat cultuurhistorische waarde niet alleen

conservering behoeft, maar tegelijkertijd ook bruikbaar moet zijn voor

het dagelijks gebruik anno nu. De toekomst van het gebied is verankerd in

de historische context.
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De meer ondergeschikte waterlopen mogen wel worden gedempt

om het land efficiënter te kunnen bewerken. De ondertekenaars van het

convenant vertegenwoordigen alle belangrijke partijen op het gebied van

landbouw, landschap, natuur en bestuur waardoor een breed draagvlak is

gecreëerd. Een gebiedscommissie ziet toe op het naleven van de afspraken.

De toegankelijk van het gebied is als onderdeel van de overeenkomst

vergroot door de aanleg van verschillende fietspaden, waarmee sommige

oude verbindingen een nieuwe interpretatie hebben gekregen.

Zo hebben de fietspaden iets weg van de vroegere kerkepaden, die

destijds als kortste route naar de kerk dwars door de weilanden liepen.

Nog geen vijftig jaar geleden kende dit gebied zo’n vijftig kilometer aan

kerkepaden. De meeste zijn verdwenen of niet meer toegankelijk. De

huidige fietspaden lopen langs de randen van de weilanden. De grond

ervoor is door middel van ruilverkaveling vrijgekomen. Langs de paden

geven borden een toelichting over de cultuurhistorische waarden van het

gebied. Deze recreatieve impuls stimuleert initiatieven in de omgeving

voor de ontwikkeling van toeristische producten. Er zijn inmiddels

verschillende logiesmogelijkheden op bijvoorbeeld boerderijen onder







Nieuwe Pekela 1984

Herkenning van oude
structuren

Herinrichting Pekeler Hoofddiep, bureau Jan Timmer
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vaarrecreatie. De fors subsidiërende rijksoverheid stelde eisen aan de

vormgeving van de herinrichting, waartoe het architectenbureau Timmer

uit Winschoten werd ingeschakeld. 

Om het 3.5 km lange karakter van het lintdorp te accentueren zijn langs

één kant van het kanaal bomen geplaatst. Die stonden er vroeger ook.

Hierdoor is de flauwe lange bocht in het Pekelder Hoofddiep opeens weer

veel beter zichtbaar. De kade werd hiervoor versmald van 6 naar 5 meter.

Ook langs de boerderijen op de kop van de wijken zijn bomenrijen

geplant, waardoor een coulissewerking ontstaat. Maar de verreweg

meest opvallende ingrepen zijn de nieuwe bruggen en de houten kades

ter plaatse van de vroegere wijken. Veel van de wijken zijn inmiddels

namelijk gedempt. Bij een achter het diep gelegen woonwijk zijn ze vaak

vervangen door een toegangsweg naar de nieuwbouwwijk. Op nog maar

enkele plaatsen is de wijk met bijbehorende brug in stand gebleven. Alle

oude bruggen zijn vervangen door nieuwe in een eigentijdse vormgeving

en kleurstelling. Wel heeft men vastgehouden aan de vroegere typen,

waardoor de oude variatie aan draai en klapbruggen is gehandhaafd. 

Nieuwe Pekela vormt samen met Oude Pekela een veenkoloniaal

kanaaldorp aan  het Pekeler Hoofddiep. De oorsprong van het dorp is een

oude veenstroom die ten behoeve van de ontginning rond 1600 werd

gekanaliseerd.  Om de ongeveer 160 meter werden aan weerszijden van

het hoofdkanaal zogenaamde wijken gegraven voor de afvoer van de turf.

Na de vervening werd op elke hoek van zo’n wijk en het kanaal een

boerderij gebouwd en gebruikten de boeren de wijken als vaarweg. Aan

de westkant staan de wijken grotendeels loodrecht op het diep. Op

andere plaatsen en met name aan de  oostkant van het kanaal vormen de

wijken een meer of minder schuine hoek met het kanaal. Omdat de wijken

maar zelden recht tegenover elkaar liggen is sprake van een wisselend

ritme langs het kanaal. 

In de jaren 70 werd een einde gemaakt aan de vervuiling en

stankoverlast van het Diep als gevolg van de strokartonindustrie die tot

dan toe haar afvalwater ongezuiverd op het diep loosde. In dit kader

werden plannen gemaakt voor de het opknappen en herstructureren van

het diep en de directe omgeving ten behoeve van een veiliger

verkeersafwikkeling, een betere uitstraling en ter bevordering van de
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Om de historische structuur van het ontworpen ontginningslandschap te

accentueren zijn op de plaatsen waar de  wijken aantakten op het kanaal

houten kades gemaakt. Deze steken buiten het met gras bedekte talud

van het kanaal waar de vroegere wijken haaks op het diep staan. Waar de

verdwenen wijken onder een schuine hoek lagen, is een insnoering

gemaakt die dezelfde hoek met het kanaal maakt. Op deze wijze is de

oude structuur van de wijken weer zichtbaar gemaakt. Zo’n verkenning

kan aan de smalle landzijde tevens worden gebruikt om tegemoetkomend

verkeer te laten passeren. De wijkkaden zijn ingericht met een blauwe

railing en lantaarnpalen. Het ritme dat hierdoor langs het lint ontstaat,

geeft weer schaal aan het lange lint en draagt bij aan de oorspronkelijke

eenheid.  In tegenstelling tot Oude Pekela, waar het verleden is

gereconstrueerd, heeft men hier bewust voor een eigentijdse invulling

gekozen, die wel sterk door de historie geïnspireerd is. 

Alle ingrepen zijn duidelijk als nieuw herkenbaar, maar ze

refereren alle aan het verleden en maken de ontstaansgeschiedenis van

het dorp zichtbaar. Daarnaast geven ze invulling aan alle eigentijdse

wensen uit het programma van eisen.
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