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EEMSDELTA GRONINGEN - REGIO VAN DE TOEKOMST
AANLEIDING
Dit document vormt de weerslag van een ontwerpend
onderzoek naar de regio Eemsdelta in het kader van het
project ‘Regio van de Toekomst’.
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Met dit project willen de vakverenigingen NVTL en BNSP
een krachtige bijdrage leveren aan de nationale en regionale beleidsontwikkeling. Directe aanleiding vormt de
Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De NOVI formuleert een
aantal samenhangende opgaven: duurzame economie,
klimaatneutrale samenleving, toekomstbestendige en
bereikbare woon- en werkomgeving en een waardevolle
leefomgeving. Deze opgaven komen samen in de regio.
Welke kansen biedt dit, hoe hangen de opgaven samen
en hoe verhouden nationale opgaven zich tot de regionale
context? Met het initiatief ‘Regio van de Toekomst’ wordt
ontwerpkracht ingezet voor een antwoord op deze vragen.
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Voor de regio Eemsdelta in Groningen ligt de focus hierbij
op de opgaven rond energie en klimaat. Centrale vraag
daarbij is hoe de grootschalige ontwikkelingen in deze
regio (energie, industrie) zich kunnen verenigen met de
bijzondere kwaliteiten van werelderfgoed Waddenzee en
het Eems-Dollard estuarium.

TEAM EEMSDELTA

AANPAK
Het ontwerpend onderzoek voor de regio Eemsdelta is
verricht door een team van jonge ontwerpers (op het gebied van landschapsarchitectuur, architectuur, planologie)
onder aanvoering van twee captains. De provincie Groningen heeft vanuit het programma Ecologie en Economie in
balans, het provinciale bouwheerschap en de Gebiedsagenda Wadden 2050 opgetreden als opdrachtgever vanuit
de regio. Het onderzoek is verricht in samenspraak met
vertegenwoordigers uit de regio, middels meerdere werksessies.
ONTWERPEND ONDERZOEK
In dit document worden de resultaten van het onderzoek
gepresenteerd zoals dat in de periode tussen september
2018 en februari 2019 is verricht. Onder het motto ‘Natuurkracht‘ is een verhaallijn ontwikkeld voor een nieuw
wenkend perspectief voor de regio. Een perspectief waarin
grootschalige opgaven op het gebied van energie, klimaat
en industrie samengaan met de bijzondere landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten. Met de visie en de principes
wordt dit verhaal onderbouwd. De uitwerkingen moeten
vervolgens gezien worden als illustraties bij en verbeeldingen van deze principes. Dit ontwerpend onderzoek beoogt
hiermee als inspiratiedocument het gesprek over de gewenste toekomstige ontwikkeling van de regio te voeden.
februari 2019

DE UITDAGING

WERELDERFGOED :
GRENSOVERSCHRIJDEND WADDENLANDSCHAP
De Eems Dollard: aan de rand van Nederland, maar tegelijkertijd in het hart van een uniek grensoverschrijdend
waddenlandschap. Een landschap van internationale allure met een sterke gezamenlijke basis en ontwikkelingsgeschiedenis. Een gebied met unieke kwaliteiten: een rijke
cultuurhistorie, dynamische natuur, een weergaloze openheid, rust, ruimte en duisternis.
Een bijzonder landschap, zo bijzonder zelfs dat het is aangemerkt als Werelderfgoed.
De bijzondere kwaliteiten en de status van Werelderfgoed
schept verplichtingen; de verplichting tot zorg voor de
kwaliteit van natuur en landschap. En het biedt ook kansen; de kans om de regio verder te ontwikkelen tot een
aantrekkelijke en leefbare regio. Werelderfgoed waardig.
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HET GROENE STOPCONTACT

windparken Duitsland

potentiele windparken

bestaand windpark (Gemini)

toegewezen uitbreiding Gemini

potentiele windparken op defensieterreinen

In dit bijzondere gebied speelt een aantal grote ruimtelijke
opgaven. Een van de belangrijkste daarvan is de energietransitie. De omschakeling naar duurzame energie is een
ruimtelijke opgave van formaat en van (inter)nationaal belang. Daarbij wordt vanuit het volle westen van Nederland
soms lonkend gekeken naar de ruimte die in Groningen
beschikbaar lijkt. Duidelijk is echter dat alleen al de eigen
Groninger energiebehoefte een forse claim op de ruimte
legt in de vorm van wind- en zonneparken.
Het is duidelijk dat voor een land als Nederland wind op
zee een onmisbaar onderdeel van de oplossing is. Dat
vergt dan echter nog wel flinke uitbreiding van het areaal.
Zoals het kaartbeeld laat zien is de Nederlandse ontwikkeling op zee boven de Wadden nog relatief bescheiden.
Momenteel wordt onderzocht of het aantal windparken
op zee nog fors uitgebreid kan worden. Dat vergt een fikse
inspanning op nationaal niveau; ook omdat er andere
belangen hier een rol spelen (defensie, natuur, visserij).
Forse opschaling van wind op zee betekent ook iets voor
het aanlandpunt. Eemshaven is één van de ‘stopcontacten’
waar al die energie binnenkomt. Die kan ter plekke benut
kan worden voor energie-intensieve functies zoals datacenters. Maar ook opslag en transport van energie vormt
een belangrijke opgave. Denk bv aan een waterstoffabriek.
Allemaal potentieel programma voor het aanlandpunt,
programma dat ruimte vraagt.
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GROOTSCHALIGE INDUSTRIE
VS. WAARDEVOL LANDSCHAP
Kern van de uitdaging voor de regio Eemsdelta is hoe
grootschalige en industriele ontwikkelingen bij clusters
Eemshaven en Delfzijl te verzoenen zijn met de bijzondere
landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van dit gebied.
Op het eerste gezicht zit hier spanning op. De resultaten
uit het verleden lijken dit te onderstrepen. Natuur en landschap hebben al eerder te lijden gehad onder uitbreidingsplannen van havens en industrie. Tegelijkertijd snakt het
gebied naar een nieuw perspectief; de leefbaarheid staat
onder druk en een economische impuls is van harte welkom om het tij te keren.
Daarbij weet de regio zich gesteld voor een breder pakket
aan opgaven. Klimaatverandering leidt tot opgaven ten
aanzien van waterveiligheid, verzilting van landbouwgronden en bodemdaling. Het ecologisch systeem van het
estuarium functioneert niet goed. De leefbaarheid van de
dorpen staat onder druk.

Spijk, met op de achtergrond Eemshaven

Door middel van dit ontwerpend onderzoek gaan we op
zoek naar een nieuw perspectief waarin de grootschalige
opgaven op het gebied van energie, klimaat en industrie
samengaan met het versterken van de kwaliteit van de
leefomgeving en de bijzondere landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten.
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HET LANDSCHAP VAN DE EEMSDELTA

EEN GROOTSE WATERWERELD
Het verhaal begint met het landschap. Het landschap van
de Eems Dollard. Een estuarium, met de natuurlijke dynamiek van het getij.
Een landschap dat continu verandert, met het ritme van
hoog en laag water. Droogvallende slikken en platen,
zichtbare geulen - daarna weer groot open water.
Een landschap van verre zichten dat zich eindeloos uitstrekt richting Waddenzee.
Rust, ruimte, duisternis.

8

STOER AGRARISCH LANDSCHAP
Dit is ook het landschap van Noord Groningen. Een rijk en
productief landschap, van landbouw op de vette klei. Een
landschap van lange lijnen, grote maten. Meer lucht dan
land. Dijken, akkers en boerderijen als eilanden in een zee
van ruimte.
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MAAR OOK: VERFIJND &
HISTORISCH
Maar het Groninger landschap heeft ook een ander gezicht: dat van de historische wierden, de maren, de sluisjes
en haventjes. Dit landschap is historisch, kleinschalig en
verfijnd van karakter. Met bijzondere objecten en structuren die het landschap tekenen en identiteit verschaffen.

Dijken en coupures

Dorpen

Wierden

Maren
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TRADITIE:
LEVEN MET WATER
Het landschap van Noord-Groningen is letterlijk gevormd
op de grens van land en water. Hier woonde men aanvankelijk op wierden die door de zee werden omspoeld.
Later ging men dijken bouwen, kanalen graven en polders
maken. Het is een gebied dat zijn bestaansrecht ontleent
aan eeuwenlang leven en werken op de grens van land en
water.

Dijken en coupures

Haven van Spijk

Wonen op wierden (Halligen)

Inpoldering Dollard
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TRADITIE:
BELOFTE VAN ECONOMISCHE GROEI
Een gebied ook met een traditie van beloftes van economische groei. Traditie van grote projecten als de Eemshaven
en industrie bij Delfzijl die niet of moeizaam van de grond
kwamen en hun sporen in het landschap hebben getrokken.

Eemshaven, Rudolf Das, 1972

Aanleg Eemshaven

Opening door koningin Juliana
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RIJK LANDSCHAPPELIJK PALET
Het Groninger landschap is rijk en divers. Het omvat verschillende landschapstypen zoals de waddenpolders met
zijn lange dijken en uitgestrekte ruimte, de kwelderuggen
met de dorpenreeksen, het wierdenlandschap, de buitendijkse kwelders.
Een landschap van dorpen. Maar ook van een aantal grote
industriële clusters op de grens van land en zee.
Kortom: een landschap van constrasten, van de grote en
de kleine schaal, van natuur en industrie.

waddenpolders

kwelderrug met dorpen

wierdenlandschap

estuarium

wierdenlandschap
buitendijkse
kwelders
waddenpolders
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DE OPGAVEN

OPGAVEN
ENERGIE
De energie-opgave kent verschillende aspecten.
OPWEKKING DUURZAME ENERGIE OP LAND
Er is meer ruimte nodig voor de opwekking van duurzame
energie op land. Grotere windparken zijn momenteel al te
vinden bij Eemshaven en Delfzijl. Een verdere uitbreiding
van wind- en zonnenergie is nodig om aan de regionale
energiebehoefte te voldoen.

Eemshaven: het groene stopcontact

WINDPARKEN OP ZEE
Op zee, boven de Wadden, zal een forse opschaling van
nieuwe windparken nodig zijn om in de nationale energiebehoefte te voorzien.
STOPCONTACT EEMSHAVEN EN DELFZIJL
De duurzame energie van zee kan deels benut worden
voor verduurzaming van de huidige energieintensieve
functies in de industrieclusters van Eemshaven en Delfzijl.
Met de toename van het energieaanbod van wind op zee
groeit ook de betekenis van ‘stopcontact Eemshaven’ als
logische vestigingslocatie voor nieuwe energieintensieve
functies. Denk daarbij bijvoorbeeld aan data-centers. Dit
vraagt ruimte. Daarnaast zal er ruimte nodig zijn voor
opslag en transport van energie. Verwacht wordt dat waterstof hierin een belangrijke rol zal spelen.

Wind op land

Waterstof economie
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OPGAVEN
VERDUURZAMING INDUSTRIE &
CHEMIE
Het chemiecomplex bij Delfzijl is een energie-intensieve
functie met een zeer hoge CO2 uitstoot. Het complex zet
in op een verregaande verduurzaming van het cluster. Dit
vraagt in de eerste plaats om de levering van duurzaam
opgewekte energie. In de tweede plaats wordt ingezet op
een transitie van productieprocessen op basis van fossiele
grondstoffen naar productieprocessen op basis van groene
grondstoffen. Daarnaast wordt ingezet op het ontwikkelen
van slimme grondstof - en energieketens tussen de bedrijven en productieprocessen binnen het complex en met
de Eemshaven. Met de verschillende maatregelen kan het
complex uiteindelijk in 2050 zeer grote hoeveelheden CO2
gaan vastleggen.
De inzet van groene grondstoffen (bio-based ontwikkeling) van het industriecomplex betekent dat er aanvoer
nodig is van groene grondstoffen. Hier liggen kansen voor
koppeling met de sterke agrarische sector in de regio en
bijvoorbeeld grootschalige zeewierteelt in de Eems-delta
en/of onder de windparken op zee.

Koppeling energie- en grondstofstromen

Bio-based chemie
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OPGAVEN
ECOLOGISCH HERSTEL ESTUARIUM
De Eems-Dollard is een uniek landschap. Het is samen met
de Westerschelde het laatste open estuarium van Nederland. Zoet en zout water ontmoeten hier elkaar. Het een
habitat voor zoutminnende planten, vele kleine bodemdieren, vogels en zeehonden.

Troebel water: slibproblematiek Eems-Dollard

Het estuarium van de Eems is momenteel qua ecologie
niet op orde. Door de verregaande inpoldering in combinatie met de zeer diepe vaargeul voor de scheepvaart op de
Eems is het systeem uit balans. Het gevolg hiervan is dat
er een te grote hoeveelheid slib in het systeem zit, waardoor het een troebele bak water is geworden. Dit leidt tot
afname van algen die de basis vormen onder de voedselpiramide, en daarmee een afname van bodemdieren, vis,
vogels en zeezoogdieren.
De centrale opgave is het ecologisch herstel van dit waardevolle dynamisch getijdenlandschap.

Afname areaal estuarium
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OPGAVEN
KLIMAAT
Klimaatverandering leidt tot een aantal opgaven in het
gebied.

bron: Places of Hope

Zeespiegelstijging en bodemdaling versterken elkaar

Bodemdaling

Opgave dijkversterking

WATERVEILIGHEID
Als gevolg van de stijgende zeespiegel zijn er maatregelen
noodzakelijk vanuit waterveiligheid. Een groot deel van de
dijken langs het Eems-Dollard gebied dient versterkt danwel verhoogd te worden.
BODEMDALING
Door inklinking en gaswinning wordt dit gebied gekenmerkt door een relatief sterke mate van bodemdaling.
Zeespiegelstijging en bodemdaling zijn daarmee elkaar
versterkende processen in deze regio, waardoor de effecten van een eventuele overstroming aanzienlijk toenemen.
Dit vraagt dan ook om een robuuste en adaptieve veiligheidsstrategie.
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OPGAVEN
LANDBOUW

Akkerbouw van belang voor de biobased economie
bron: Places of Hope

De landbouw is van oudsher een sterke sector in deze
regio. De Waddenpolders en het Oldambt onderscheiden
zich door productiviteit en kwaliteit van de producten.
De klimaatveranderingen leiden echter tot wijzigende
omstandigheden voor de sector. Als gevolg van zeespiegelstijging en bodemdaling neemt de verzilting van de
landbouwgronden toe. In gebieden met sterke bodemdaling zal de bodem bovendien natter worden. Dit vormt een
beperking van de gangbare productiemethoden. Daarbij
is de landbouw afhankelijk van de aanvoer van zoet water uit het IJsselmeer, maar bevindt het gebied zich aan
het ‘eind van de pijplijn’. De levering van zoet water zal in
de toekomst daarom steeds verder onder druk komen te
staan.
Dit alles vraagt om aanpassingen. Bijvoorbeeld op het
gebied van de waterhuishouding (bv. langer vast houden
zoet water), bodembeheer (vasthouden organische stof,
ophogen bodem in dalende gebieden), type landbouwgewassen (bv. zouttolerante gewassen en/of nieuwe teelten
in natte en zilte milieus).
De transities in de regio bieden ook nieuwe kansen voor de
landbouw, bijvoorbeeld in relatie tot de ontwikkeling van
de groene chemie en de ontwikkeling van nieuwe teelten
in het estuarium en op zee.

Zilte piepers

Groningen: ‘end of pipe’ zoetwateraanvoer
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OPGAVEN
LANDSCHAP
OPENHEID
Openheid is een belangrijke landschappelijke kwaliteit van
het gebied. Maar een kwaliteit die ook kwetsbaar is. Open
wordt al snel als ‘onbestemd‘ gezien; als potentiële ruimte
voor nieuwe ontwikkeling – voor industrie, windmolens,
zonnevelden. Dit vraagt om een robuuste ruimtelijke strategie van clustering op selectieve plekken met daartussen
uitgestrekte zones met een gevrijwaarde horizon.
Ruimtelijke verdichting bij Eemshaven: industrie en windmolens

Termunterzijl: waardevolle kleinschalige historische elementen

Kerkje Heveskes bij Delfzijl; spanning kleinschalig landschap vs industrie

KLEINSCHALIGE STRUCTUREN
Daarbij is het ook zaak behoedzaam om te gaan met de
meer verfijnde schaal in het landschap. Die van de kleinschalige historische structuren en elementen die het landschap tekenen en identiteit verschaffen. In het verleden
heeft dit nogal eens het onderspit moeten delven; voor de
toekomst is het de opgave deze identiteitsbepalende objecten en structuren te reanimeren; een nieuwe betekenis
te geven en daarmee duurzaam in stand te houden.
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OPGAVEN
LEEFBAARHEID DORPEN

Weiwerd: verlaten wierde-dorp bij Delfzijl

Sportpark Uitwierde

Krimp vooral aan de rand van het land

Het verbeteren van de leefbaarheid vormt een belangrijke
opgave in het gebied. Alle goed bedoelde pogingen uit
het verleden ten spijt, staat het gebied er niet bepaald
rooskleurig voor. Er is sprake van krimp en de leefbaarheid
staat onder druk. Er zijn problemen met leegstand, werkloosheid en onverkoopbare huizen.
In het verleden hebben dorpen soms moeten wijken voor
nieuwe industrie. Ook nu zijn er plekken die onder druk
staan van ontwikkelingen en waar bewoners onzeker zijn
over hun toekomst in het gebied.
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VISIE

NATUURKRACHT
KRACHT VAN DE NATUUR BENUTTEN
VOOR EEN DUURZAME & VITALE
REGIO

N

A

T

U

U

R

K

R

A

C

H

T

Er is een nieuw perspectief nodig voor de regio, waarbij de
grote opgaven op het gebied van klimaat, energie en industrie zich verzoenen met de bijzondere landschappelijke
kwaliteiten, de leefbaarheid en de kleine schaal van de
dorpen. Een perspectief waarbij de regio en haar bewoners
werkelijk gaan meeprofiteren: de Eems-delta niet langer
een wingewest maar als winstgebied voor Groningen.
Er is ruimte voor nieuwe ontwikkeling, maar dan wel op
basis van wederzijds profijt.
Dat vraagt om een gezamenlijk verhaal; een verhaal waar
economie en ecologie niet met de ruggen tegen elkaar
staan, maar juist nieuwe verbindingen met elkaar aan
gaan en elkaar versterken. Ecologie en economie vormen
samen nieuwe landschappen en perspectieven.

DUURZAME ENERGIE
UIT DE NATUUR

GROENE GRONDSTOFFEN
UIT DE NATUUR

VEERKRACHTIG
NATUURLIJK SYSTEEM

KRACHT VAN DE NATUUR
ALS BELEVING

Onder het motto ‘natuurkracht’ wordt de veelzijdigheid
van de natuur ingezet als nieuwe, stuwende en verbindende kracht voor de ontwikkeling van een duurzame,
gezonde en leefbare regio.
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NATUURKRACHT =
DUURZAME ENERGIE UIT DE
NATUUR
De natuur biedt een veelheid aan (potentiele) bronnen
voor de opwekking van duurzame energie: windkracht,
zonkracht, golfkracht, getijdenkracht, kracht uit biomassa,
etc. De energie uit de natuur is schoon en hernieuwbaar.
De natuurlijke omstandigheden van de regio bieden hiertoe volop kansen.
Energie uit windkracht

Energie uit getijde-werking

De opwekking van grootschalige duurzame energie kan
een belangrijke kracht worden achter de verduurzaming
van de industrieclusters, de verbreding van de economie
en achter het herstel van het natuurlijk systeem in de
Eems-Dollard.
Duurzame energie speelt al een belangrijke rol in de regio met de bestaande windparken en zonnevelden. Een
verdere ontwikkeling hiervan is nodig om aan regionale
en nationale doelstellingen te voldoen. Daarbij is het van
belang dat nieuwe opstellingen bijdragen aan de vorming
van nieuwe landschappelijke kwaliteiten en dat de directe
omgeving ook zelf meeprofiteert bijvoorbeeld via winstregelingen of kwaliteitsfondsen.

Energie uit zonnekracht

Energie uit algen en bacteriën
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NATUURKRACHT =
GRONDSTOFFEN UIT DE NATUUR
‘NIEUWE’ GEWASSEN
OOGSTBARE NATUUR

PYRAMIDE

AARDAPPELS

SUIKERBIETEN

GRAAN

KOOLZAAD

GRAS

VLAS

HENNEP

MISCANTHUS

LANDSCHAP

LANDBOUWPRODUCTEN

GROENE CHEMIE
BIO PLASTIC

SCHAPENWOL

KLEI

Natuurkracht betekent de kansen benutten van de groene
grondstoffen die de natuur, teelten op zee en de landbouw
bieden voor de ontwikkeling van een duurzame, circulaire
economie.
Voor de chemie vormen groene grondstoffen de toekomst.
De chemie en landbouw komen hier bij elkaar. De landbouw kan bijdragen door de teelt van specifieke gewassen. De nabijheid van een uitgestrekt agrarisch achterland
met een sterke innovatieve sector biedt hiertoe uitgelezen
kansen.
Ook de natuurlijke omstandigheden aan de rand van het
estuarium bieden kansen voor de productie van nieuwe
grondstoffen (algen, wieren); deze teelten kunnen tevens
bijdragen aan het herstel van het eco-systeem.
wood pellets

BIO PLASTIC
‘IKEA wil in 2020 al het plastic 100%

BOUWMATERIALEN

HOUT

WOL

EN OOGSTBARE NATUUR

BIO-BASED

RIET

gemaakt uit gerecycled materiaal of

VERF

PLAATMATERIAAL

HENNEP ISOLATIE

ISOLATIE

ISOLATIE

ISOLATIE

(gebakken in ee

lectirsche o

biomassa’

De meeste mensen heb-

BIO-BASED

HENNEP BETON

CONSUMENTEN PRODUCTEN

VERPAKKINGEN

BIO-BASED LIGHT

STENEN

ben een warmtepomp,
maar stoken bij als

MISCANTHUS CONCRETE

Het benutten van lokale grondstoffen uit de natuur kan
een belangrijke kracht gaan vormen achter de versterking
en vernieuwing van regionale bedrijven, zoals landbouwbedrijven, bouwbedrijven, productontwikkeling, etc.
het erg koud is

TRUI AAN, VERWARMING UIT!

GROENE ENERGIE

BIO- BRANDSTOF
GROENE STROOM

BAKSTENE

BIO- BRANDSTOF

BIO- BRANDSTOF

BIO- BRANDSTOF

BIO- BRANDSTOF

BIO- BRANDSTOF

BIO- BRANDSTOF

BIO- BRANDSTOF

GROENE STROOM

GROENE STROOM

GROENE STROOM

GROENE STROOM

GROENE STROOM

GROENE STROOM

GROENE STROOM
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NATUURKRACHT =
GRONDSTOFFEN UIT DE NATUUR

OOGSTBARE NATUUR
RIET

HOUT

SCHAPENWOL

KLEI

ZEEGRAS

ZEEWIER

SCHELPEN

De tabel laat een eerste inventarisatie zien van producten
die het Groningse landschap te bieden heeft; van traditionele tot nieuwe, hoogtechnologische producten: allemaal
materialen waarmee de streekeigenheid onderstreept kan
worden.

WOL

BIO PLASTIC

wood pellets

BAKSTENEN
ISOLATIE

ISOLATIE

DAKBEDEKKING, ISOLATIE

VLOERISOLATIE

(GEBAKKEN IN EEN WIND
ELECTIRSCHE OVEN)

De meeste mensen hebben een warmtepomp,
maar stoken bij als
het erg koud is

TRUI AAN, VERWARMING UIT!

VASTLEGGEN CO2 IN HET WAD

VASTLEGGEN CO2

ENERGIEBESPARING

BIO- BRANDSTOF
GROENE STROOM

(BRON: VPXDG, IABR 2015)
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NATUURKRACHT =
VEERKRACHTIG NATUURLIJK
SYSTEEM
De inzet is met alle ontwikkelingen te komen tot een herstel van het natuurlijk evenwicht in het Eem-Dollard estuarium, als volwaardig onderdeel van het Waddengebied.
Elke activiteit en ontwikkeling moet gaan bijdragen aan
de verbetering van het ecosysteem en de natuurwaarden.
Dit kan door maatregelen in het estuarium zelf te treffen,
maar vooral ook door het estuarium de schaal te geven die
past bij het systeem. Het doel is te komen tot een vitale
habitat voor zowel zilte flora, kleine bodemdiertjes, weekdieren, vissen, vogels als grote zeezoogdieren.
Een robuust natuurlijk systeem kan uiteindelijk tegen een
stootje. Het biedt daarmee kansen voor een meervoudig
gebruik en wederzijds profijt. In een robuust natuurlijk
systeem is ruimte voor recreatie, visserij en kunnen gewassen en grondstoffen geoogst worden en nieuwe energie
worden opgewekt.

Opnamen “Wildernis onder Water” in Eems Dollard (twitter)

27

NATUURKRACHT =
KRACHT VAN DE NATUUR ALS
BELEVING
Natuurkracht is belevingskracht. De versterking van de
natuur zal de aantrekkingskracht van deze regio versterken. Als poort naar de Waddenzee, maar ook als gebied
op zichzelf. Hier in de Eems-Dollard is het interessant om
juist de combinatie van én de contrasten tussen economie
en ecologie tot bijzondere ervaringen te maken. Wadlopen
tussen krachtig, draaiende windmolens in een dynamisch
veranderende zee met zelf oogstbare zeewieren, mossels
(op de voet van windmolens) en langs zwemmende zeehonden; fietsen door groene chemiecomplexen en kleine
dorpjes, buiten zwemmen in een ‘restwarmte-bron’; de
ultieme stilte en duisternis naast levendige, vitale werkgebieden.
Het verbeteren, beleefbaar en toegankelijk maken van de
unieke kwaliteiten van dit gebied is daarbij van belang.
Steeds zoekend naar ultieme belevingen én kruisverbanden met de lokale economie. Daarmee kan de regio zich
gaan onderscheiden; als een bestemming voor zowel rust
en ruimte zoekende bezoekers, actieve ontdekkers, ecotoeristen, ‘instagrammers’, etc.
Dit biedt kansen voor een nieuwe gastvrije economie,
waarbij de beleving van het Werelderfgoed en de kracht
van dit nieuwe natuurlandschap centraal staat.
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RUIMTELIJKE PRINCIPES

RUIMTELIJKE PRINCIPES
EEMSDELTA
De visie is voor de regio Eemsdelta uitgewerkt aan de hand
van een aantal leidende ruimtelijke principes.
Met de principes worden de belangrijkste ontwikkelingsrichtingen en kansen voor de regio benoemd en in kaart
gebracht.

Clusters & Vensters

Ruimte voor
het estuarium

Vitale Dorpen

Doorwaadbaar
landschap

Stapelen & combineren

Sterke productieve
landschappen

Laboratorium Eemsdelta

30

PRINCIPE 1
CLUSTERS & VENSTERS
venster
cluster Eemshaven
venster

cluster Delfzijl

venster

De openheid, de weidsheid, de zichtbare horizon; het zijn
belangrijke en unieke landschappelijke kwaliteiten van het
gebied. Maar tegelijk ook kwetsbaar voor nieuwe (grootschalige) ontwikkelingen.
De weidsheid en de ongerepte horizon wordt gekoesterd als landschappelijke kwaliteit van nationaal belang.
Hiertoe worden ‘vensters’ aangewezen waarbinnen deze
weidsheid optimaal beleefbaar blijft. Nieuwe ontwikkelingen worden geclusterd rond de bestaande haven- en
industriegebieden van Eemshaven en Delfzijl.
De grenzen van de clusters worden landschappelijk manifest; bestaande landschappelijke structuren (dijken, watergangen) worden daartoe versterkt of zonodig worden
nieuwe gemaakt. Uitbreiding van bebouwing vindt ten
eerste plaats door optimale benutting binnen het bestaande terrein: efficiënt en compact ruimtegebruik. Daarna
wordt groeiruimte landinwaarts gezocht; de Waddenzee
en het estuarium blijven gevrijwaard. Waar mogelijk wordt
industrie en windpark gecombineerd. Bij Eemshaven is
uitbreiding van het areaal wind aan de westzijde voorzien,
bij Delfzijl aan de zuidzijde.
De haven- en industriegebieden zijn (in potentie) fascinerende landschappen. Een groene dooradering, recreatieve
routes en aandacht voor architectuur bieden aanknopingspunten voor de doorontwikkeling tot bijzondere industriële landschappen met een eigen schoonheid - een verrijking van het bestaande palet.
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PRINCIPE 2
RUIMTE VOOR HET ESTUARIUM
De basis voor de regionale ontwikkeling ligt in het ecologisch herstel van het estuarium. De recente geschiedenis
laat een proces van buitensluiten van de dynamiek en
verkleining van het estuarium zien; met allerlei problemen als gevolg. Met ‘ruimte voor het estuarium’ wordt het
tij gekeerd, de harde grens tussen land en water, tussen
binnen-en buitendijks wordt waar mogelijk geslecht en
getransformeerd tot brede overgangszones. Het leven met
het water komt daarmee weer centraal te staan.

verbinden marenstructuur
met estuarium

dubbele dijken

vergroten estuarium
nieuwe kwelders

Het ruimte geven aan het estuarium kan op verschillende
manieren:
- nieuwe kwelders (buitendijks)
- creëren van bredere land-water overgangen
- aanleg van dubbele dijken met intermediaire zones
- vergroten van het estuarium door toevoeging van binnendijks gebied
- binnendijkse waterstructuren (maren) verbinden met
estuarium
Op de grens van land en water komt hiermee weer nieuw
leven in de brouwerij: nieuwe natuur, nieuwe vormen van
landbouw, slibwinning, recreatie, etc. De regio richt zich
hiermee (opnieuw) naar het water als nieuwe levensbron:
van problematische achterkant naar kansrijke voorkant.
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PRINCIPE 3:
DOORWAADBAAR LANDSCHAP

uitzicht & verblijf
vaarroutes
toegankelijke dijken
van dorp naar wad

Het landschap kent bijzondere kwaliteiten; qua natuur,
landschap en cultuurhistorie. Maar niet zelden gaat het
hierbij om verborgen schatten. Onbekend maakt onbemind. Het beleefbaar maken van de kwaliteiten van het
gebied biedt een betere waarborg voor het duurzaam
instandhouden ervan en draagt bij aan de recreatieve aantrekkelijkheid. Inzet is een toegankelijk ‘doorwaadbaar’
landschap.

route over de dijk

dorpsommetjes
eems-dollard als
voorkant
varen over maren
bestemmingen

toegankelijke dijken

Het estuarium wordt beleefbaar gemaakt met een doorgaande route over de volle lengte van de dijk; de EemsDollard wordt de voorkant van het gebied. Hier worden
ook nieuwe uitzicht- en verblijfsplekken gemaakt: nieuwe
bestemmingen aan de zee. Herstel van vaarverbindingen
en haventjes, het bevaarbaar maken van maren en nieuwe
buitendijkse bestemmingen stimuleren ook de beleving
vanaf het water.
Bestaande landschappelijke en historische structuren (dijken, maren) worden ‘gereanimeerd’ als nieuwe routes.
Hiermee worden dorpsommetjes mogelijk gemaakt en
worden de dorpen verbonden met het wad.
Door middel van aantrekkelijke groene routes worden ook
de fascinerende haven- en industrielandschappen van
Eemshaven en Delfzijl beleefbaar gemaakt.
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PRINCIPE 4
STERKE PRODUCTIEVE
LANDSCHAPPEN
Waddenpolders:
grootschalig productief

Achter de dijk:
nat & zilt

Kleigebied:
verzilting,
aanpassen waterhuishouding
& teelten
Nieuwe teelten

Veengebied:
aanpak bodemdaling,
nieuwe kansen voor landbouw

Oldambt:
grootschalig productief

De regio heeft een rijk landschappelijk palet. Een aantrekkelijke variatie van landschappen met een eigen signatuur;
zoals de weidse kleipolders, het verfijnde wierdenlandschap en de waterrijke veengebieden. De landbouw is in
belangrijke mate de drager van deze landschappen en ook
in economische zin een belangrijke kracht. Met ‘sterke
productieve landschappen’ wordt ingezet op behoud en
versterking van de landschappelijke karakteristieken, in
combinatie met een duurzaam perspectief voor de agrarische sector. Dit vraagt om maatwerk per deelgebied.
In de verziltingsgevoelige gebieden zijn - als gevolg van
klimaatverandering - aanpassingen nodig, o.a. in de vorm
van een robuust duurzaam watersysteem waarbij het
(schaarser wordende) zoetwater langer vastgehouden
wordt. In het dalende veengebied kan door ophoging van
de bodem met slib uit het estuarium de landbouw hier
nieuwe perspectieven krijgen. Nieuwe teelten bieden kansen voor nieuwe markten (biomassa, grondstoffen voor de
chemie). En tenslotte biedt ook het estuarium zelf kansen
voor een ‘nieuwe oogst’ in de vorm van bijvoorbeeld zilte
teelten, vis, wier en algen. In combinatie met meer ‘ruimte
voor het estuarium’ biedt dit kansen voor een nieuw productief landschap.
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PRINCIPE 5
VITALE DORPEN
De Eems-Dollard regio is een landschap van dorpen. De
dorpen vormen de spil van de gemeenschappen, maar de
leefbaarheid staat dikwijls onder druk. Voor de ontwikkeling van vitale dorpen gaat het om zeggenschap, zekerheid
en zorg voor kwaliteit.

dorpsterritoria

Zeggenschap: geef dorpsbewoners meer zeggenschap
over het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte
en de directe omgeving van het dorp. Hiertoe kan voor
elk dorp een dorpsterritorium worden bepaald, waarbinnen de dorpsgemeenschap meer vrijheid krijgt voor eigen
initiatief. Dit vraagt om maatwerk per dorp, samen met de
bewoners nader in te vullen.

dorp & landschap

dorpen

de stad

Zekerheid: het is, met name onder de rook van de industrie, belangrijk dat bewoners de garantie krijgen dat het
voortbestaan van hun dorp niet in geding is en dat hun
huis verkoopbaar is mochten ze willen vertrekken. Een
garantiestelling kan daaraan bijdragen.
Zorg voor kwaliteit: om een neergaande spiraal te voorkomen moet geïnvesteerd worden in de kwaliteit van
de openbare ruimte en het landschap. Een deel van de
opbrengsten, die de nieuwe economische ontwikkeling in
het gebied doormaakt, zou hiervoor aangewend moeten
worden.
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schoon estuarium

KLEIRIJPERIJ

MAREN

natuur

ophogen
bodemdalinggebied

waterberging
recreatie
groene
geleding

CLUSTERS

dijkversterking

DUBBELE DIJKEN

De ruimte in het gebied is beperkt en te kostbaar om
ontwikkelingen naast elkaar te situeren. De ruimtelijke
opgaven zijn hier bovendien te omvangrijk voor. Zowel ten
behoeve van een zorgvuldig ruimtegebruik als voor het
creëren van meerwaarde in het gebied is het nodig functies intensief te gaan combineren.
Nieuwe ontwikkelingen kunnen meerwaarde gaan creëren
- letterlijk ‘meer waarden’ - door het stapelen, combineren
en integreren van verschillende functies. Het is een zoektocht naar symbiose tussen de verschillende functies: hoe
kunnen vormen van landbouw en natuur elkaar versterken
in het estuarium, hoe kunnen huishoudens of de recreatie
profiteren van de restwarmte van de industrie, hoe kan
duurzame energie bijdragen aan natuurontwikkeling, slib
worden benut als grondstof, hoe kan een chemiecomplex
tot een verhoogde biodiversiteit leiden en tot een toeristische beleving worden gemaakt? etc., etc.
Het creëren van meerwaarde gaat niet vanzelf. Hier is visie,
actief beleid, het verbinden van belangen, uitwisseling
van ideeën en kennis, experiment, durf, ontwerpkracht en
een sterke betrokkenheid bij de kwaliteiten van het gebied
voor nodig.

veiligheid
natuur
koppelen warmte-, energie en grondstofnetwerken
clusters Eemshaven en Delfzijl

PRINCIPE 6
1+1=3

landbouw
recreatie
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PRINCIPE 6
1+1=3

zeewierboerderij
bezoekerscentrum
hotel

wind op zee

mosselteelt
zeewierteelt

kraamkamer vissen
krabben

duik attractie

Voorbeeld creëren meerwaarde door het stapelen,
integreren en combineren van verschillende functies
(beeld: VPxDG, foodscapes, 2016)

BIOBASED INDUSTRIE

Veel van de ontwikkelingen in deze regio kenmerken zich
door een grote mate van onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Wat wordt de rol van waterstof in de energietransitie;
welke kansen liggen er voor de landbouw in de bio-based
chemie; welke toepassingsmogelijkheden zijn er voor het
slib; welke bedrijven zullen zich hier vestigen? Vrijwel alle
bepalende ruimtelijke ontwikkelingen worden gekenmerkt door grote mate van onzekerheid: een stapeling van
onzekerheden dus. Dat maakt lastig plannen ..

WATERSTOF ECONOMIE

SLIBECONOMIE

ZEGGENSCHAP OVER
DORPSTERRITRORIUM

PRINCIPE 7:
LABORATORIUM EEMSDELTA

HERSTEL ESTUARIUM

EXPERIMENT ZILTE TEELTEN

Wie zien de onzekerheid niet als bedreiging maar als
kans. Juist deze regio kan hier zijn voordeel me doen door
letterlijk ruimte te geven aan het experiment. De Eemsdeltaregio als Laboratorium voor een duurzame, gezonde
en leefbare wereld.
Dat betekent ook dat we een strategie kiezen van geleidelijke groei; eerst testen op kleine schaal en bij gebleken
succes geleidelijk verder uitbouwen en de kennis exporteren. Dit passen we toe op bv het vergroten van het
estuarium, de aanleg van dubbele dijken, ontwikkeling
van nieuwe teelten, de kleirijperij etc. Dus geen grootse
masterplannen en blauwdrukken met eindbeeldplanning
(zoals in het verleden), maar stapsgewijs, lerend. De EemsDelta als levend laboratorium.

OPHOGEN DALEND VEENGEBIED
VOOR LANDBOUW
38

WINDCLUSTER

REGIONAAL BEELD
EEMSDELTA

CLUSTER EEMSHAVEN

VENSTER

De ruimtelijke principes samengebracht tot een regionaal
beeld voor de regio Eemsdelta.

VITALE DORPEN

VERSTERKEN MAREN
DUBBELE DIJKEN

VENSTER
DOORWAADBAAR LANDSCHAP
CLUSTER DELFZIJL
EEMS DOLLARD ALS VOORKANT

VITALE DORPEN

VERGROTING ESTUARIUM
VENSTER

STERKE PRODUCTIEVE LANDSCHAPPEN
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UITWERKING EEMSHAVEN

UITWERKING EEMSHAVEN

EEMSHAVEN

De uitwerking Eemshaven heeft betrekking op het havenen industriegebied, het windpark ten westen daarvan en
de aangrenzende dorpsgebieden bij Roodeschool, Oudeschip en Spijk.
Met de uitwerking wordt beoogd een beeld te schetsen
van de wijze waarop de ruimtelijke principes zoals hiervoor toegelicht, kunnen worden toegepast en tot welke
beelden dat leidt. Het is daarmee niet bedoeld als ‘eindplaatje’ - er is immers een groot aantal onzekerheden rond
de opgaven in dit gebied. De uitwerking beoogt niet meer
en minder dan een aantal kansen te visualiseren zoals die
uit het ontwerpend onderzoek naar voren zijn gekomen.
Het is een eerste beeld ter inspiratie voor het verdere planproces.

Oudeschip

Roodeschool

Uithuizermeeden

Spijk
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UITWERKING EEMSHAVEN
CLUSTERS & VENSTERS

Optimaliseren benutting
havengerelateerde industrie

Groene dooradering
Windmolens
Uitbreiding industrie

H2-fabriek

Data-centers

Leidingstraat
Eemshaven-Delfzijl

INDUSTRIE
De ontwikkeling van Eemshaven als ‘groen stopcontact’
betekent waarschijnlijk een forse uitbreiding van het
programma. Denk hierbij aan nieuwe energieintensieve
functies, zoals data-centers. Maar ook initiatieven op het
gebied van waterstofeconomie (H2-fabriek, opslag, automotive) zijn kansrijk. In de eerste plaats dient hiertoe de
beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk benut te worden.
Daarna is uitbreiding aan de orde. Voor niet havengebonden bedrijvigheid kan hiervoor de Oostpolder benut worden: ten zuiden van het bestaande terrein.
Uitbreiding van de haven zelf (met nieuwe kades) is niet
eenvoudig realiseerbaar. Zeewaarts stuit op bezwaren
vanwege natuur en werelderfgoed. Landwaarts leidt het
tot (te) grote hinder voor de nabijgelegen dorpen. Voor havengerelateerde uitbreiding kan mogelijke overcapaciteit
in Delfzijl nog benut worden. Een goede programatische
afstemming tussen beide clusters is dan ook cruciaal. Door
ook in fysieke zin een goede verbinding te maken (leidingstraat) kan er synergie tussen beide clusters plaatsvinden door uitwisseling van energie, wamte en grondstoffen.
Inzet is de ontwikkeling van een aantrekkelijk industrieel
landschap. Groene dooradering, recreatieve routes en de
inbedding van landschappelijke structuren maken daar
deel van uit, alsmede aandacht voor de architectonische
kwaliteit.
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UITWERKING EEMSHAVEN
CLUSTERS & VENSTERS

Stroomschema H2 -econonomie (productie, opslag, distributie, automotive) ???

WATERSTOF ECONOMIE
De Eemshaven lijkt een locatie die bij uitstek geschikt is
voor ontwikkelingen op het gebied van waterstofeconomie. Waterstof is een veelbelovend medium voor de opslag
van energie. Opslag en transport van duurzame energie
zijn bij uitstek kwesties die rond Eemshaven aan de orde
zijn. Mogelijk kan daarbij ook het bestaande gastnetwerk
op termijn benut worden voor het transport van waterstof
als energiedrager. Verder is waterstof tevens van belang
voor verschillende productieprocessen in het chemiecomplex van Delfzijl.
Mogelijk is ook de combinatie met de duurzame automotive industrie kansrijk. Dat biedt vervolgens ook lokaal
weer mogelijkheden voor bijvoorbeeld de agro-sector:
volledig duurzaam agrarisch transport op waterstof.
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UITWERKING EEMSHAVEN
CLUSTERS & VENSTERS
WINDCLUSTER
Het windpark ten westen van Eemshaven wordt verder opgeschaald (deels vervanging). Hiermee wordt een nieuwe
heldere en eenduidige structuur gemaakt - het stramien
van het landschap volgend.
Langs de randen van de Oostpolder wordt in combinatie
met de uitbreiding van bedrijvigheid ruimte gezien voor
nieuwe opstellingen langs de rand. Windmolens en bedrijvigheid dienen hiertoe goed op elkaar afgestemd te
worden.

Nieuw windpark

Nieuwe landschapsstructuur
als begrenzing

Herstel dijken als routes

Windmolens
Route, waterberging, natuur

De nieuwe windparken volgen de lijnen van het landschap.
Daarbij wordt naar landschappelijk logische begrenzingen
gezocht; bijvoorbeeld in de vorm van bestaande dijken.
Daar waar dergelijke logische lijnen ontbreken worden
nieuwe gemaakt, hiermee wordt het park verankerd in
het landschap. Tegelijkertijd wordt hiermee een nieuwe
kwaliteit geïntroduceerd: een landschappelijke verbinding
tussen de dorpen op de kwelderrug en het wad, via een
waterrijke, natuurlijke zone, die tevens als zoetwaterberging voor de landbouw in het gebied kan dienen.
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UITWERKING EEMSHAVEN
VITALE DORPEN
‘We willen niet langer leven in de pauzestand. De voortdurende
onzekerheid over de toekomst stokt de ontwikkeling van het dorp. ’

‘Het dorp vraagt al jaren om bomen. Dan zegt de gemeente dat het weids moet blijven. Een polder vol joekels
van windmolens is blijkbaar geen bezwaar.’

‘Maar toen wij wilden bouwen, deed
de welstandcommissie moeilijk over
de nokhoogte.’

Het principe ‘Vitale Dorpen’ is in deze uitwerking toegespitst op Oudeschip. Dit dorp bevindt zich onder de rook
van het Eemshaven gebied en voelt de druk van nieuwe
ontwikkelingen aan den lijve. In het verleden hebben vergelijkbare plekken dikwijls het onderspit moeten delven
als gevolg van industrieuitbreiding.
In het ontwerpend onderzoek is een alternatief perspectief
voor het dorp verkend: een perspectief dat een samengaan
met uitbreiding van industrie behelst, maar op een manier
waarop het dorp er beter van wordt.
Een manier waarop dorpsbewoners meer zeggenschap
krijgen over hun eigen omgeving, zekerheid over hun
toekomst en waarin geinvesteerd wordt in de kwaliteit van
landschap in de directe omgeving.

‘Hoe kan het dat op een steenworp
afstand een hypermodern datacenter van Google staat, maar wij
hier een ict bedrijf moeten runnen
door een koperdraad verbinding?’
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UITWERKING EEMSHAVEN
VITALE DORPEN

Dorpsterritorium

Dorps werklandschap

Bomen op de dijk
Oudeschip

Versterken landschapsstructuur maren

Nieuwe routes

Waterberging, natuur

DORPSTERRITORIUM OUDESCHIP
Het dorp krijgt meer zeggenschap over de directe omgeving van het dorp. Hiertoe wordt een dorpsterritorium afgebakend. De dijk wordt als landschappstructuur versterkt
door de aanplant met bomen. In de zone tussen de dijk
en de uitbreiding van de industrie wordt een zone gevrijwaard waarin ruimte is voor eigen initiatief voor het dorp.
De structuur van maren wordt landschappelijk versterkt
met brede natuurlijke oeverzones en krijgt betekenis voor
natuur, recreatie en als waterberging. Binnen het industriegebied wordt deze structuur verder doorgetrokken als
robuuste groene dooradering.
Nieuwe routes door het landschap maken dorpsommetjes
mogelijk en verbinden het dorp met de omgeving: zowel
richting wad als kwelderrug.
Op langere termijn zou het landschap rond Oudeschip zich
kunnen transformeren naar een dorps werklandschap.
Door het mogelijk te maken dit gebied mee te laten profiteren van de voorzieningen in het industriegebied (goedkope duurzame energie, waterstof, snel internet, warmte
etc.) zou dit een aantrekkelijke vestigingslocatie kunnen
zijn voor kleinere (lokale) ondernemers.
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UITWERKING EEMSHAVEN
VITALE DORPEN

DOPRSTERRITORIUM OUDESCHIP
Huidige situatie: links het dorp (achter de dijk), rechts
Eemshaven

UITWERKING EEMSHAVEN
VITALE DORPEN

DOPRSTERRITORIUM OUDE SCHIP
Bomen op de dijk, ruimte voor eigen initiatief in
tussenzone.

UITWERKING EEMSHAVEN
RUIMTE VOOR HET ESTUARIUM

uitbreiding
Routes & uitzichtplekken

Versterken structuur maren

Bestaande
pilot

Spijk

Het principe ‘ruimte voor het estuarium’ komt met name
tot uitdrukking in het gebied tussen Eemshaven en Spijk.
Hier bevindt zich de bestaande pilot-locatie voor het project dubbele dijken.
In dit project wordt een nieuwe (lagere) dijk achter de
bestaande kering aangelegd en wordt in de tussenzone
geëxperimenteerd met zilte teelten en nieuwe natuur. De
dubbele dijkstructuur vormt daarbij een effectieve maatregelen in het kader van waterveiligheid. Lerend uit deze
pilot wordt voorgesteld de structuur van dubbele dijken
- stapsgewijs - verder uit te bouwen in de zone tussen
Eemshaven en Delfzijl.
Aan deze nieuwe structuur zijn vervolgens verschillende
nieuwe kwaliteiten te koppelen. Zo biedt het kansen voor
recreatie in de vorm van nieuwe routes en bestemmingren. Nieuwe vormen van landbouw kunnen hier getest en
verder ontwikkeld worden. De te versterken marenstructuur richting Spijk kan hieraan gekoppeld worden, met
herstel van het haventje van Spijk.
Tot slot kan de aanleg van de leidingstraat tussen Eemshaven en Delfzijl op slimme manier gecombineerd worden
met de dubbele dijkstructuur.

uitbreiding
Leidingstraat
Eemshaven-Delfzijl
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UITWERKING EEMSHAVEN
1+1=3

In Delfzijl was in de jaren 70 een geliefd buitenzwembad
dat nog steeds gemist wordt.
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UITWERKING EEMSHAVEN
1+1=3

EEMS LAGOON
Een nieuw alternatief voor het oude verdwenen zwembad,
in het Eemshavengebied. Slimme combinatie van benutten industriële restwarmte, heilzaam slib en een nieuwe
recreatieve hotspot.

Eems-lagoon

routes

UITWERKING EEMSHAVEN
LABORATORIUM EEMSDELTA
EEMS-LAB
Binnen het Eemshaven gebied wordt letterlijk ruimte gegeven aan experiment en innovatie. De condities daarvoor
zijn juist hier optimaal: volop energie, warmte, natuur,
zoet-en zout water, snel internet, etc.
Door deze laboratoria en test locaties een eigen plek te
geven in de brede landschappelijke zone langs de Tjariet
onstaat een bijzonder nieuw landschap, waarin de Labs als
eigentijdse wierdes in een robuust natuurlijk landschap
verschijnen.
Recreatieve routes maken dit landschap toegankelijk; voor
werknemers, dorpsbewoners en bezoekers.

brede natuurlijke zone langs maren

Eems-Labs
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UITWERKING EEMSHAVEN
LABORATORIUM EEMSDELTA

PM:
visual : expertimentele lab locaties als eilandjes in natte natuur (riet, water) langs Tjariet

EEMS-LAB
Ruimte voor innovatie en epexriment in de brede landschapszone langs de Tjariet: nieuwe wierdes in een natuurlijk landschap tegen de achtergrond van het industrieel complex Eemshaven.

UITWERKING DELFZIJL

industrie/chemie/wind/energie cluster

venster

UITWERKING DELFZIJL
GROEN CHEMIECLUSTER AAN HET WAD
In de tweede uitwerking is verkend hoe het huidige industrie- en chemiecluster van Delfzijl zich - in context van
het stopcontact en de potentiële ontwikkelkracht die dit
met zich mee neemt - kan gaan intensiveren. De ambitie
is te komen tot een compact, vitaal en dynamisch ontwikkelingsgebied wat ruimte biedt aan allerlei vormen van
bedrijvigheid, maar wat ook interessant is om ook recreatief en toeristisch te beleven én waarmee de ecologische
kwaliteit van de Eems-Dollard wordt versterkt.
Het belangrijkste planonderdeel is de uitbreiding van de
Eems-Dollard met een groot binnendijks intergetijdengebied. Hiermee wordt de waterkwaliteit van de Eems-Dollard sterk verbeterd én het grootschalige industriecluster
ruimtelijk helder begrensd. Deze ingreep kost landbouwgrond. De inzet is het gebied daarom op allerlei manieren
opnieuw productief te maken, bijvoorbeeld als windpark,
zonneveld, kleirijpij, als landbouwgebied (zilte teelten),
recreatiegebied en/of natuurgebied. Maar vooral ook als
nieuwe voorkant, kwaliteit en identiteit voor Delfzijl.

laboratorium

ruimte voor het estuarium

vitale dorpen

sterke productieve en doorwaadbare landschappen
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UITWERKING DELFZIJL
IMPRESSIE HUIDIGE SITUATIE
CLUSTER
Op dit moment oogt het industriecluster wat leeg en onsamenhangend, er zijn nog veel ongebruikte terreinen in het
gebied. Rondom het cluster ontwikkelen zich nu ‘lastige
functies’, zoals zonnevelden, windparken, afval-en gronddepots; functies waar elders geen plek voor is. Zonder
ingrijpen kan dit gebied zich als een rommelige achterkant in de regio ontwikkelen. De ambitie is het tij te keren
door het cluster als nieuwe voorkant in het gebied te gaan
beschouwen.
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UITWERKING DELFZIJL
IMPRESSIE HUIDIGE SITUATIE
KLEINSCHALIG HISTORISCH LANDSCHAP
Ronddwalend in en rond het chemiecomplex zijn allerlei
bijzondere plekken te vinden die een verhaal vertellen
over de ontwikkeling van dit gebied. Nu hebben ze veelal
hun functie verloren en staan gebouwen leeg. In contrast
met de grotere chemiecomplexen en windparken bieden
juist deze plekken aangrijpingspunten voor de ‘menselijke
schaal’ in het gebied. De inzet is deze plekken een nieuwe
betekenis te geven.
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UITWERKING DELFZIJL
IMPRESSIE HUIDIGE SITUATIE
ZEEZIJDE
Aan de zeezijde biedt het cluster, wandelend langs de
grote windturbines aan de zeekade, onverwacht een
spectaculaire aanblik. In de context van de grote maat en
dynamiek van de Eems-delta, het ruisen van de golven
en de wind vallen de grote draaiende windturbines en de
industrie met schepen ervoor op hun plaats. Het cluster is
vanaf deze zijde groots. Deze ervaring biedt inspiratie voor
het ruimte geven aan kracht van de natuur en een ‘grootse
aanpak’ van de landzijde!
De verlichting van het chemiecluster vormt ‘s nachts een
verstoring van de duisternis van het Waddengebied. De
verlichting is echter noodzakelijk voor deze 24-uurs economie. De inzet is tot innovatieve oplossingen te komen die
‘de kracht van de natuur’ benutten en het spektakel van
het complex tot een bijzondere ervaring weten te maken.
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UITWERKING DELFZIJL
CLUSTERS & VENSTERS

intensiveren
bestaande terreinen

Ruimtelijk is het interessant om te verkennen hoe (potentiële) bezoekers meegenomen en betrokken kunnen worden in deze uitdagende energie- en grondstoffentransitie.
Dit is een ontwikkeling die iedereen raakt en aangaat.

routes
Leidingenstraat
Eemshaven-Delfzijl

GROENE CHEMIECLUSTER
In het chemiecomplex bij Delfzijl wordt ingezet op een
verregaande verduurzaming van het cluster, met duurzaam opgewekte energie, de transitie naar een bio-based
chemie, slimme grondstof - en energieketens tussen de
verschillende productieprocessen binnen het complex en
met de Eemshaven. Met de verschillende maatregelen kan
het complex uiteindelijk in 2050 zeer grote hoeveelheden
CO2 gaan vastleggen.

nieuwe
ontwikkelingen

Er zijn verschillende manieren om dit ruimtelijk beleefbaar
te maken. Zoals bijvoorbeeld het aanleggen van fietspaden tussen de complexen door, bezoekerscentra waar
kennis gemaakt kan worden met de bedrijven en het navolgbaar maken van de stromen van groene grondstoffen,
van het land en de zee naar chemie. Doordat dat er veel
leidingen bovengronds lopen kan in het chemie-cluster de
keten van samenwerkende processen en bedrijven hiermee ruimtelijk zichtbaar worden gemaakt.
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UITWERKING DELFZIJL
CLUSTERS & VENSTERS

In het chemiecluster kan ook worden ingezet op de ontwikkeling van ‘natuurkrachten’ zoals bioluminescentie
voor een duurzame verlichting van het cluster en minimale impact op de duisternis van de Waddenzee. Het groen,
blauwige bewegende licht levert spectaculaire beelden en
sferen op. Het gebied wordt zo ook interessant voor nachtelijke excursies.
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UITWERKING DELFZIJL
RUIMTE VOOR HET ESTUARIUM
De potentieel grootschalige ontwikkeling van het cluster
vraagt om een stevige landschappelijke inbedding, dat
laat de zeezijde van het complex zien. De verruiming van
het estuarium is aan de landzijde de belangrijkste planinzet.
doorgang

intergetijden
gebied
nieuwe dijk
kleirijperij
windmolens
zilte teelten

vismigratierivier

In de studie Eems-Dollard 2050 zijn mogelijke hydrologische maatregelen verkend om te komen tot gezond, natuurlijk systeem. Het vergroten van het estuarium door het
ontwikkelen van een binnendijks intergetijdengebied (van
ca 15 km2) blijkt een dure, maar effectieve maatregel.
Het principe is dat er een gebied wordt omdijkt waar met
vloed slibrijk water wordt ingelaten. Met eb bezinkt het
slib en het schone water stroomt weer terug naar de EemsDollard. Het slib kan benut worden om de lage delen in
het landschap geleidelijk op te hogen of het kan gebruikt
worden als grondstof voor de nieuwe ‘slibeconomie’.
In deze verkenning is een eerste fase getekend van ca 10
km2 groot, gebaseerd op een aanwezige laagte in het
gebied. Hierbij zijn zoveel mogelijk landschappelijke lijnen
en structuren gevolgd. Bestaande bebouwing komt zo aan
de randen van het nieuwe dynamische gebied te staan.
De huidige wat rommelige achterkant in het gebied wordt
een nieuwe voorkant, zowel voor het chemiecomplex, als
de dorpen in de omgeving.

zoet water
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UITWERKING DELFZIJL
RUIMTE VOOR HET ESTUARIUM
uitzichtspunt
verlengde dam
kwelderwerken

aanslibbing

zoet water

In de toekomst kan het intergetijdengebied uitgebreid
worden naar de aanliggende laagtes in het landschap.
Voor deze fase is verkend of hier zoetwater buffers gecreëerd kunnen worden, met bijvoorbeeld een vismigratierivier voor de overgang van zoet naar zout water.
Een tweede kansrijke maatregel voor de verbetering van
het ecologisch systeem is het creëren van meer luwte in
het buitendijkse systeem. Slib bezinkt op luwere plekken
waardoor de troebelheid van het water afneemt. Langs de
waddenkust wordt dit al eeuwenlang gedaan door kwelderwerken van rijshouten dammen. In de verkenning zijn
langs de randen van de Eems-Dollard nieuwe kwelderwerken ingetekend en is de punt van Reide verlengd tot een
grotere slibvang voor het gebied. Door de nieuwe luwte,
opkweldering en nieuwe zilte vegetaties worden de randen van het gebied gevarieerder, neemt de natuurwaarde
toe en wordt het aantrekkelijker om te bezoeken. De recreatieve gebruiksmogelijkheden kunnen zo geleidelijk gaan
groeien.

kwelderwerken
dubbele dijk
met kleirijperij, zilte
teelten en natuur
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UITWERKING DELFZIJL
1+1=3
windmolens

chemiecomplex

zilte teelten

kades

binnendijks
intergetijdengebied
recreatie
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UITWERKING DELFZIJL
1+1=3
De inzet is in een nieuwe intergetijdengebied te komen tot
een meerwaarde voor verschillende functies. Het huidige
louter agrarische gebied kan zo gaan transformeren tot
een gebied waar de winning van duurzame energie (windmolens, drijvende zonnevelden, ..) wordt gecombineerd
met kleiwinning, zeewierteelt, zilte teelten, recreatie en
natuurontwikkeling. De plantaardige groene grondstoffen kunnen weer een bron van energie en grondstoffen
gaan vormen voor de aanliggende industrie en chemie.
Met elkaar vormt het een nieuw dynamisch gebied waar
ecologie en economie op een nieuwe manier met elkaar
verbonden zijn.

kleirijperij

nieuwe natuur
nieuwe bio-based
bouwmaterialen met de kleur
van het gebied
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UITWERKING DELFZIJL
1+1=3
Eems-delta

kleirijperij

drogende klei
De kleirijperij vormt een krachtig voorbeeld van een
nieuwe symbiose tussen ecologie en economie. Door slib
uit het estuarium te halen verbetert de kwaliteit van de
natuur. Door dit slib vervolgens te drogen (rijpen) kan
het geschikt gemaakt worden voor verschillende toepassingen: het versterken van de dijken, ophogen bodemdalingsgebieden of de fabricage van bakstenen. Deze nieuwe
slibeconomie draagt bij aan ecologisch herstel en winst
voor de regio.

bouwmateriaal

3d-klei-print woningen

hoogwaardige producten: kleur van de Eemsdelta
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UITWERKING DELFZIJL
1+1=3

 
 
  

 






 

 
  
  
 
  
  

 
  
 
  



  




 

 

  


 

  
 
 

  
  
  


 
 

 
 
 
 
 

 
    
 
  
 
 

  
  



 
 
 



De ontpoldering ten behoeve van de verbreding van het
estuarium en de versterking van de ecologische kwaliteit
van de Eems-Dollard, moet uiteindelijk en niet in de minste plaats - leiden tot een versterking van de kwaliteit van
de leefomgeving en regionale economie. De inzet van het
bundelen, stapelen en integreren van de verschillende
functies is te komen tot een meerwaarde voor het gebied,
de bewoners, gebruikers en de regionale economie.
De ontwikkeling moet in de verdere uitwerking met de
omgeving allerlei mogelijkheden gaan bieden voor verschillende bedrijven en ondernemers om op aan te haken.
In het schema hiernaast zijn mogelijken voor een nieuwe
‘slib-economie’ verkend. De winning van slib kan leiden tot
kansen voor eco-toerisme, de landbouw, de waterbouwsector, de verwerkende industrie van klei, bouwbedrijven,
productontwikkeling, creatieve sector, ambachten als pottenbakken, organisatie van excursies en evenementen, etc.
Als de omgeving aanhaakt kan er geleidelijk een vliegwiel gaan ontstaan: de natuur wordt beter, het landschap
mooier, wierden worden opgeknapt, er zitten nieuwe
bedrijfjes, er komen recreanten om het wad, de natuur
en groene chemie te ervaren, er komen restaurants, overnachtingsplekken, etc.



 

66

UITWERKING DELFZIJL
EEMS-DOLLARD ALS
LABORATORIUM
kerkje
LAB

wierd
LAB

chemie in de duisternis
(bioluminicentie)

In het gebied zijn tal van mogelijkheden om kleinschalig
te beginnen. Met de kleirijperij is reeds gestart, hier kan
opschaling plaats gaan vinden en kunnen nieuwe toepassingen verkend gaan worden richting steeds hoogwaardige producten.

ophoogslib
laagtes
e-steenfabriek

kleirijperij

zilte teelten

De ontwikkeling van meerwaarde is een geleidelijk, stapsgewijs proces, met eerst testen op kleine schaal. Pilots die
bij succes verder kunnen worden uitgebouwd.

Een kans is het kleinschalige, historische landschap een
rol te geven bij stimuleren van experiment en innovatie.
De nu leegstaande wierden in aansluiting bij het chemiecomplex (zoals Weiwerd) kunnen een functie krijgen
als broedplaats voor de ontwikkeling van nieuwe groene
productieprocessen.
Aan de overzijde van het nieuwe intergetijdengebied,
langs de nieuwe kleiroute, kunnen de oude wierden wellicht juist een meer recreatief toeristische betekenis krijgen. Net op afstand van het chemiecomplex, maar met
zicht op de fascinerende skyline, de dynamiek van de
windmolens,.. Ondernemers en agrariërs kunnen vanaf
deze zijde aanhaken met de verkenning van kansrijke
nieuwe teelten en grondgebruiksvormen.
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zeevonk

lichtgevende kwallen

lichtgevende bacterieen

UITWERKING DELFZIJL
EEMS-DOLLARD ALS
LABORATORIUM
Een aantal dieren van het wad kunnen licht geven. Het
ontwerpteam had hier een bijzondere ervaring mee tijdens het verblijf in het Eemshotel. Het hotel staat letterlijk
in het estuarium. ‘s Nachts zwommen hier de lichtgevende
kwallen voorbij. Een prachtig gezicht in de duisternis van
de nacht.
Op dit moment worden er op tal van plekken experimenten gedaan rond de vraag hoe de wijze waarop dieren
en planten licht geven in het donker, vertaald kan worden naar duurzame manieren van de verlichting, zonder
stroom. Zo liet Daan Roosengaarde bijvoorbeeld al zien dat
door beweging de zeevonkbacteriën oplichten, ook in een
gebouwde omgeving.

fietspad verlichting

project Daan Roosengaarde langs de Afsluitdijk,
zeevonk gaat ‘aan’ bij beweging

chemie cluster

Juist het chemiecluster (aan het duisternis van het Waddengebied) heeft de mogelijkheden om de potentie van
bioluminicentie / chemoluminicentie nader te onderzoeken en vertalen naar een zowel praktische als feeërieke
manier van verlichten voor de toekomst.
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UITWERKING DELFZIJL
DOORWAADBAAR LANDSCHAP &
VITALE DORPEN

route
begraafplaatsje
wierd

sluisje

uitzichtsplekken
eemsdollard als voorkant

haventje

buitendijkse wierden
routes

wadlopen

nieuwe dijk als route

eten plukken
vitale dorpen
mare als vaarnetwerk

Met het verruimde estuarium ontstaat er ook een nieuw
perspectief voor het omliggende gebied. Het is een heel
oud gebied, met veel bijzondere dorpen en plekken; iets
wat nu niet zo bekend en beleefbaar is. Het nieuwe water legt de dorpen ruimtelijk los van het chemiecomplex,
geeft ze een nieuw gezicht en verbindt ze (vrijwel) direct
met de Eems-Dollard en de Waddenzee. Deze nieuwe
oriëntatie biedt nieuwe kansen.
Samen met bewoners kan aan de ontwikkeling nadere
invulling worden gegeven. Welke verbindingen zijn belangrijk? Aan welke functies is behoefte? Wat zouden de
bewoners en ondernemers hier zelf willen ontwikkelen?
Er kan gedacht worden aan wandel- en fietsroutes over de
dijk, een haventje, nieuwe woon- of recreatieplekken. Een
aantal wierden ligt straks mogelijk buitendijks, hier kan
‘leven met water’ voor bezoekers tot een beleving worden
gemaakt. Er kunnen wadloopexcursies georganiseerd
gaan worden, tussen de windmolens, met kruiden en
mossels plukken en zeehonden kijken. In het omliggende
kleinschalige landschap kan kringlooplandbouw ontwikkeld worden, met zilte teelten in het estuarium. Via de
kronkelende oude maren, verbreed tot zoetwaterbergingen, kunnen de kwaliteiten van gebied ontdekt gaan
worden.
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DOORWAADBAAR LANDSCHAP &
VITALE DORPEN

UITWERKING DELFZIJL
DOORWAADBAAR LANDSCHAP
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Door de natuurgebieden in de vensters te versterken wordt
de betekenis en waarde van de open ruimtes versterkt.
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AANBEVELINGEN

Op basis van het ontwerpend onderzoek komen wij tot een aantal beleidsaanbevelingen.

1

Winst voor Groningen

Met de Eemshaven als één van de drie nationale aanlandpunten van wind op zee heeft Nederland een enorm
belang bij deze regio. Gezien het verleden en de opgaven
die in de regio spelen kan het niet zo zijn dat Groningen
opnieuw als wingewest wordt beschouwd. Het is van
groot belang dat de regio deze keer meeprofiteert (‘niet
afwentelen’). Voor wat hoort wat. Een goede inbedding in
de regio verlangt dat de grootschalige economische ontwikkeling gepaard gaan met substantiële investeringen in
leefbaarheid, landschap en natuur. Het lokale en regionale
belang is daarmee ook een nationaal belang; winst voor
Groningen is winst voor Nederland. Vanuit dat besef dienen rijk, provincie en gemeente samen met het bedrijfsleven en de lokale gemeenschap vorm te geven aan de
ontwikkeling in de regio.

2

Verbinding tussen de schaalniveau’s

Een belangrijke rode draad in het verhaal is de duurzaamheidstransitie. Het is echter niet vanzelfsprekend dat de
transitie van de Eemshaven van ‘fossiele energiehaven’
richting het ‘groene stopcontact’ ook leidt tot een duurzame situatie, in de zin van een goede landschappelijke en
maatschappelijke inbedding. Van duurzaamheid in deze
brede zin van het woord is pas sprake wanneer het leidt

tot een structurele verbetering op sociaal, economisch en
ecologisch gebied. Dit vraagt om een krachtig gezamenlijk
verhaal, waaraan de verschillende partijen in de regio zich
kunnen verbinden. Met ‘Natuurkracht’ doen wij een voorzet voor dit verhaal. Het nationaal belang (‘groene stopcontact’), regionaal (natuur en economie,…) en lokaal
belang (zekerheid, zeggenschap, toekomstperspectief,…)
komen hierin samen en zijn nauw met elkaar verweven.
Dit vraagt dus om een nauwe samenwerking tussen de
verschillende partijen, op basis van een gezamenlijk toekomstperspectief.

3

Natuurkracht

Natuur wordt in het ruimtelijk beleid sterk sectoraal benaderd. Daarmee worden kansen gemist. Zorg dat natuur
uit het exclusieve domein komt van biodiversiteit. Verbindt en integreer natuur met andere functies - dit biedt
kansen voor wederzijds profijt. De landbouw ontwikkelt
zich richting natuur-inclusieve landbouw. De samenleving als geheel zou zich moeten ontwikkelen richting een
natuur-inclusieve maatschappij. Naast natuur-behoud en
natuur-ontwikkeling, zullen we het terrein van de natuurintegratie verder moeten verkennen; de kracht van natuur
benutten voor duurzame maatschappelijke en economische ontwikkeling.

4

Vergeet de zee niet !

5

Meervoudigheid ontstaat niet vanzelf

Met de energietransitie zullen er de komende decennia
enorm veel ontwikkelingen op zee plaatsvinden. Windparken, energie-eilanden, waterstoffabrieken, transportnetwerken etc. De NOVI richt zich echter alleen op
ontwikkelingen op het land en lijkt de zee te vergeten als
ruimtelijke opgave. De ruimteclaims op zee zijn inmiddels
zo omvangrijk dat ook ontwerpend onderzoek en kwaliteitsbeleid voor ons zeelandschap noodzakelijk is.

Groningen is te klein als we alle ambities naast elkaar zetten. Opgaven, functies en ontwikkelingen dienen dan ook
gecombineerd te worden. De NOVI onderschrijft deze ambitie. Het realiseren van meervoudigheid gaat echter niet
vanzelf, zo bleek uit ons onderzoek. Het vergt doorbreken
van sectorale schotten, over de grenzen heen kijken en
nauwe samenwerking. Hiervoor is visie, verbeeldingskracht, coalitievorming, uitwisseling van ideeën en kennis,
ruimte voor experiment en durf voor nodig.
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TEAM EEMSDELTA
Abe Veenstra (captain) | abe veenstra landschapsarchitect
mail@abeveenstra.nl
Ruut van Paridon (captain) | van Paridon x de Groot
mail@vpxdg.nl
Frank Gorissen | KuiperCompagnons
FGorissen@kuiper.nl
Jolanda de Jong | Urban Synergy
jolanda@urbansynergy.nl
Yerun Karabey | YK Urban Metabolic research & design
yerunkarabey@gmail.com
Joa van Maaren
joavmaaren@gmail.com
Marcel van der Schuur | MvdS Urban Metabolic research & design
mvdschuur1@gmail.com
Remco van der Togt
remco.vdtogt@gmail.com
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