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Voorwoord

Voor u ligt het verslag van mijn 
afstudeerproject dat plaatsvond in 
de periode van maart 2011 tot en 
met maart 2012. 

Het afstudeerproject begon met 
een gezamenlijke verkenning van 
6 maanden van de Noorderruimte, 
het stuk Nederland dat ten noorden 
van de steden Groningen en 
Leeuwarden ligt. Hoewel ik vóór 
dit project nog niet veel wist van 
dit deel van Nederland, was ik er 
wel door gefascineerd. Juist de 
onbekendheid die het gebied in de 
rest van Nederland heeft, vond ik 
verbazend en interessant. Zelf reis ik 
graag en ben ik altijd op zoek naar 
andere landschappen en culturen, 
en hoewel ik dat niet zo sterk had 
verwacht, is dat wat ik ook in de 
Noorderruimte gevonden heb. De 
zeer rijke cultuurhistorie en een 
platheid en weidsheid die ik nog niet 
eerder had ervaren, maakten dat ik 
dit gebied het afgelopen jaar vele 

malen met plezier bezocht; per trein, 
per auto, per fiets en te voet. De ruwe 
condities laten je de wereld ervaren 
zoals die in de stad nauwelijks 
meer aanwezig is, met keiharde 
wind, kolkend water, vrije vogels 
en de meest dramatische luchten. 
Sommigen zullen me een romanticus 
noemen, maar ik kan wel zeggen dat 
ik van dit stukje Nederland ben gaan 
houden. 
Ik wil mijn groepsgenoten Ilse, 
Bellefleur, Niels en Roel bedanken 
voor dit leuke voortraject. In het 
bijzonder denk ik terug aan de 
fietstocht die ik samen met Roel 
gemaakt heb, van Harlingen naar 
Delfzijl, waarbij we probeerden het 
leven in het gebied te begrijpen in 
de bittere kou. Ook de film die we 
maakten samen met Paul Sixta zal 
ik niet snel vergeten. En dan waren 
er nog Kees en Liewe, die ons een 
geweldig beeld gaven van het leven 
in het noorden, zowel in het heden 
als in het verleden.

Het individuele gedeelte van mijn 
afstudeerproject vond voornamelijk 
plaats in Eindhoven en richtte zich 
op mijn ontwerp. Het begon met een 
zoektocht naar de betekenis van het 
begrip ‘bezinning’ en eindigde, na 
enige worsteling, met een bijzonder 
gebouw. Hierbij heb ik veel goede 
hulp gehad van mijn vader Leo en 
van Yvonne Nieuwenhuis, die ik 
beiden wil bedanken voor de tijd die 
zij voor mij hebben willen vrij maken. 
Hoewel het ontwerp niet echt 
gemakkelijk vorm kreeg, heb ik het 
idee dat naarmate het jaar vorderde 
het ontwerpproces vlotter en vlotter 
ging. Over het uiteindelijke resultaat 
ben ik tevreden en daar ben ik erg 
blij om.
Tot slot wil ik nog mijn begeleiders 
Jos Bosman en Pieter van 
Wesemael bedanken, die als 
zeer enthousiaste betrokkenen 
toch de nodige kritische punten 
hebben aangegeven tijdens mijn 
ontwerpproces.
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Samenvatting

 Bij dit project is een 
ontwerp gemaakt voor een plek 
waar men zich kan terugtrekken 
om vervolgens de kwaliteiten te 
ervaren van het Cultuulandschap 
bij de Deltadijk. Die plek bevindt 
zich in Blauwestad, een grootschalig 
waterrijk woningbouwproject uit 
het begin van de 21e eeuw. Omdat 
dit woningbouwproject door 
de haperende economie niet de 
hoeveelheid bewoners trok die in 
eerste instantie waren verwacht, is er 
een nieuwe ontwikkelingsstrategie 
gemaakt voor het gebied. In die 
ontwikkelingsstrategie, die vooral 
is gericht op het ontwikkelen van 
natuurgebieden, het verbeteren van 
de infrastructuur en het aantrekken 
van recreanten, past een plek 
die dient voor terugtrekking. Het 
ontwerp werkt daarbij als stepping 
stone voor een bezoek aan het 
gebied dat Blauwestad omringt; Het 
Oldambt, een bijzonder ruimtelijke 
en stille omgeving die wordt 

begrenst door de enorme Deltadijk.
 Het ontwerp speelt zowel in 
op de groeiende maatschappelijke 
behoefte aan stilte en rust, als op de 
kwaliteiten die de ontwerplocatie in 
Blauwestad heeft. De ontwerplocatie 
ligt zeer centraal ten opzichte van 
het water, maar zeer afgelegen te 
opzichte van de toegangswegen, op 
een landtong in het Oldambtmeer. 
Die landtong wordt omringd door 
veel water wat een fantastische 
beleving geeft vanaf de plek waar 
het gebouw staat. Het ontwerp 
zal door de centrale ligging een 
representatieve functie krijgen 
binnen Blauwestad, vooral voor 
de recreatievaart die de landtong 
passeert. Het project kan daardoor 
een nieuw gezicht vormen voor 
Blauwestad en dus een nieuwe 
impuls geven aan het project.
 Het gebouw ligt als een 
soort fort in een grote open ruimte 
omringd door een dijk van 1,5 
meter. Een enorme u-vorm met 

een schil van koper versterkt niet 
alleen de solituditeit van deze 
plek, maar zorgt tegelijkertijd voor 
een gevoel van bescherming en 
geborgenheid voor de bewoner. 
Vanuit de geborgenheid van het 
gebouw kan op verschillende manier 
naar de omgeving worden gekeken. 
Het gebouw biedt met zijn 32 
tweepersoonsbedden plaats aan 32 
tot tot 64 gasten. Die kunnen vanuit 
het beschermende ontwerp de 
natuurlijke en culturele kwaliteiten 
in het Oldambt bezoeken, met als 
climax het ervaren van de Dollard en 
de kwelders achter de dijk.
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Er zijn verschillende aanleidingen die 
ten grondslag hebben gelegen aan 
de totstandkoming van dit project. 
Deze aanleidingen zijn in grote 
lijnen op te delen in de volgende 3 
categorieën;

-  Sociaaleconomische problemen
-  Maatschappelijke ontwikkelingen
-  Onbenutte kwaliteiten

In de nu volgende 3 hoofdstukken 
zal elk van deze categorieën nader 
toegelicht worden om te laten zien 
op welke manier ze een aanleiding 
hebben gevormd voor dit project. 

1.1  Aanleiding

‘In de Romeinse tijd, aan het begin 
van onze jaartelling, was Noord Nederland, 
Noord Duitsland en West Denemarken 
een gebied waar mensen op terpen 
woonden. De oorsprong van de huidige 
steden Leeuwarden, Groningen, Bremen en 
Hamburg lagen toen aan zee.

Het gebied wat er ten noorden van 
de genoemde steden is bijgekomen – als 
gevolg van dichtslibbing van zeearmen, 
landaanwas, dijkaanleg en inpoldering 
– heet in de Duitse omgangstaal ‘Norder 
Raum’. Deze loopt daar van Oost-Friesland 
tot aan Hamburg. Sinds 2005 is ook in 
Nederland het begrip ‘Noorderruimte’ 
in zwang geraakt. Een ander woord is 
Waddenland (het land dat vroeger deel 
uitmaakte van de Waddenzee).

Cultureel gezien is de Noorderruimte 
er een waar de bevolkingsdichtheid laag 
is, het landschap open en wijds, en van 
waaruit naar het Noorden toe toenemend 
de ervaring van noorderlicht  (aurora 
borealis) ofwel poollicht zich manifesteert. 
Treffend schetste de Noorse schrijver Knud 
Hamsun deze ervaring als: “Goedenavond, 
ga je in het noorderlicht wandelen?” (uit: 
Op het eiland Blaamand  ) Of het licht 
echt zo anders is op Schiermonnikoog 

dan in Zandvoort aan zee is een kwestie 
van gevoeligheid of  wellicht van pure 
inbeelding, maar zo nu en dan getuigen de 
regionale literatuur en beeldende kunst in 
de Nederlandse en Duitse Noorderruimte 
in ieder geval wel van een culturele 
verbintenis met Scandinavië.

Sinds juni 2009 grenst het 
gebied direct aan het werelderfgoed 
Waddenzee, in zee gemarkeerd door de 
Waddeneilanden.  Vanaf Huisduinen in 
de Kop van Noord-Holland (daar waar het 
duingebied ophoudt) tot aan Ho Bugt, 
een kleine binnenzee voorbij Esbjerg in 
Denmarken.’ 

Jos Bosman, 7-2-2011
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1.1.1 Sociaaleconomische problemen

De Noorderruimte (waaronder 
we in dit verslag het stuk Nederland 
verstaan dat ten noorden ligt 
van de steden Groningen en 
Friesland) is een fascinerend stukje 
Nederland met een zeer rijke en 
interessante cultuurhistorie. Maar 
de laatste decennia kampt dit deel 
van Nederland met een aantal 
sociaaleconomische problemen 
die grote invloed hebben op 
de leefbaarheid in het gebied. 
De belangrijkste economische 

 Het waddengebied wordt 
gekenmerkt door een sterke wisselwerking 
tussen mens en natuur. Een deel van de 
mensen woont er constant en sommige 
families hebben er een eeuwenlange 
geschiedenis. Dit geldt zowel voor 
de eilanden als de kuststrook. De 
bewoners voelen zich verbonden met 
het waddengebied en velen vinden hun 
bestaan in het waddenecosysteem. Maar er 
is sprake van een grote sociaaleconomische 
en cultuurhistorische diversiteit. De 
economische activiteiten variëren van 
visserij, landbouw, recreatie en toerisme, 
exploitatie van natuurlijke hulpbronnen 
als olie en gas, tot bescherming tegen het 
water. Het waddenecosysteem draagt 
de sporen van de aanwezigheid van de 
mens, zowel ten goede als ten kwade. Het 
unieke landschap van vandaag is gevormd 
door natuur en mens. Tegelijkertijd zijn 
ook een aantal bedreigingen voor het 
waddenecosysteem toe te schrijven op 
het conto van de mens, zoals vervuiling 
van water en bodem en overbevissing. De 
wisselwerking tussen mens en natuur in het 
waddengebied impliceert dat beide in hun 
onderlinge afhankelijkheid bezien dienen te 
worden. Deze wisselwerking wordt erkend in 

deel 4 van de planologische kernbeslissing 
(PKB, tevens Derde Nota Waddenzee, 2007) 
en komt tot uitdrukking in de formulering 
van het ontwikkelingperspectief: 

• De economische bedrijvigheid in en rond 
de Waddenzee biedt de bevolking werk en 
inkomen en heeft een duurzaam karakter. 

• Er is een situatie bereikt van duurzaam 
toerisme die ecologisch houdbaar, 
economisch levensvatbaar en sociaal 
acceptabel is. In het waddengebied is een 
optimale natuur- en landschapsbeleving 
mogelijk. 

• De havens aan de Waddenzee hebben 
zich duurzaam ontwikkeld op een wijze 
die recht doet aan hun specifieke ligging 
en mogelijkheden. De havens hebben 
zich gedifferentieerd en gespecialiseerd in 
onderlinge afstemming. 

• De Waddenzee wordt benut voor diverse 
vormen van visserij en wel op een dusdanige 
wijze dat zich een rijke en gevarieerde 
visstand heeft ontwikkeld en dat de 
overige (bodem)fauna en (bodem)flora 
en de landschappelijke kwaliteiten van de 

Waddenzee hier niet onder lijden. 

Vanwege de wisselwerking tussen mens 
en natuur zijn partiële beschouwingen en 
analyses gedoemd te falen; een partiële 
sociaaleconomische analyse zal uiteindelijk 
stuiten op de condities die gesteld worden 
door het ecosysteem en omgekeerd, 
ecologische beschouwingen kunnen de 
invloed en afhankelijkheid van de mens niet 
negeren.

Waddenacademie, 2009 [1]  





14 Gehanteerde werkwijze  ׀ Aanpak

driver is de landbouw, die vooral 
in de periode van 1850 tot 1950 
grote rijkdom heeft gebracht. 
Maar de boerenbedrijven in de 
Noorderruimte hebben, door de 
geleidelijke mechanisering in de 
tweede helft van de 20e eeuw, 
steeds minder behoefte aan 
mensenkracht. Daarnaast heeft 
schaalvergroting ervoor gezorgd dat 
meerdere kleine boerenbedrijven 
zijn samengekomen tot enkele grote 
ondernemingen.

Door de afname van het 
aantal benodigde arbeidskrachten 
sinds de tweede helft van de 
20e eeuw, is er bevolkingskrimp 
waarneembaar in de kleinere dorpen 
in Groningen en Friesland. Die 
bevolkingskrimp zorgt voor minder 
vraag naar consumptiegoederen 
en dienstverlening, waardoor ook 
lokale voorzieningen verdwijnen 
(zoals winkels en scholen) en huizen 
leeg komen te staan. En dat heeft 
weer gevolgen voor de bewoners die 

nog in het gebied leven, die moeten 
steeds verder reizen voor hun 
voorzieningen. Er is een negatieve 
vicieuze cirkel ontstaan.

In Groningen is in 2004 een 
poging gedaan om de leefbaarheid 
te stimuleren in het Oldambt. 
De aanleg van Blauwestad, een 
miljoenenproject waarbij in tien jaar 
1480 dure woningen op ruime kavels 
moesten verrijzen in een waterrijke 
omgeving, zou het omliggende 
gebied een grote stimulans moeten 
geven. Onder andere door de 
teruglopende huizenmarkt en een 
te optimistische prognose leefden 
er in 2009 meer muskusratten dan 
mensen in Blauwestad en was het 
project mislukt. 

Maar het Oldambtmeer, 
dat als basis diende voor de 
Blauwestad, heeft zeker potentie. 
Het woningbouwproject in 
Blauwestad is dan wel mislukt, maar 
de afgelopen jaren verschijnen er 

steeds meer initiatieven rondom het 
meer die zich richten op recreatie 
en toerisme. Voorbeelden daarvan 
zijn een golfbaan, een strand, een 
festival en verschillende natuurlijke 
wandel- en fietsroutes. De aanleg 
van Blauwestad zou dus uiteindelijk 
toch nog een belangrijke, positieve 
verandering in de leefbaarheid van 
het gebied kunnen veroorzaken.

Ook de benoeming van 
de Waddenzee tot Unesco 
werelderfgoed in 2009 kan van 
invloed zijn op de leefbaarheid in 
de Noorderruimte. De nieuwe status 
van de Waddenzee kan namelijk 
een positief effect hebben op de 
bekendheid van het kustgebied. 
Recreatie en toerisme, een 
economische driver die nu nog 
nauwelijks aanwezig is, maar waar 
het gebied zich uitstekend voor 
leent, zou daardoor een nieuwe bron 
van inkomsten kunnen worden voor 
bewoners van het gebied. 
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Het indrukwekkende 
landschap, de unieke vogels en de 
rijke cultuurhistorie in het noorden, 
lenen zich uitstekend voor recreatie 
en toerisme. Vreemd genoeg worden 
er tot nu toe slechts sporadisch 
initiatieven ondernomen om deze 
sector te stimuleren en te faciliteren. 
Als daar verandering in komt, en de 
Waddenzee als Werelderfgoed de 
drager kan worden van een nieuw 
imago, dan komt dat ten goede van 
de leefbaarheid in het gebied. Om 
de Noorderruimte te bezoeken en 
er voor langere tijd te verblijven 
zijn twee zaken essentieel: eten en 
slapen. Deze voorzieningen zijn in 
opkomst, maar nog op onvoldoende 
schaal aanwezig. Dat maakt dat 
het gebied minder toegankelijk is 
en dus niet erg aantrekkelijke voor 
recreanten en toeristen. 

Rechter pagina: 
‘t Zielhoes in Noordpolderzijl, een 

van de weinige eetgelegenheden en 
overnachtingsplekken langs de dijk
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1.1.2  Maatschappelijke ontwikkelingen

‘Nederland is een welvarend land. Ook al 
zijn er binnen ons land zeker verschillen, ten 
opzichte van het buitenland hoort ons land 
economisch tot de meest succesvolle regio’s 
op aarde. Zelfs in tijden van economische 
crisis.

Technologisch zijn enorme sprongen 
gemaakt. En het eind is nog niet in zicht. Wie 
dat wil, is 24/7 verbonden met de rest van 
de wereld. Op elk moment van de dag is alle 
informatie te vinden die men zoekt. Gewild 
en ongewild wordt men zelfs overspoeld 
met informatie die door anderen wordt 
toegespeeld. De meest succesvolle website 
is niet toevallig een zoekmachine, die helpt 
enig overzicht te krijgen in die zee van 
informatie.

TomTom’s brengen ieder waar hij wil zijn. Op 
ieder gewenst ogenblik. Veilig, snel. Het doel 
lijkt soms belangrijker dan de reis. Als de 
treinen stilstaan, heet het al gauw een ‘crisis’. 
We moesten immers op tijd op ons volgende 
adres zijn…. Cultureel treden steeds meer 
mensen ver buiten hun traditionele grenzen. 
Japans eten of Indisch, Mexicaans, Tunesisch 
en ga zo maar door, is heel gewoon 
geworden. Via de televisie krijgen kijkers 

‘Groeten uit de Rimboe’. Ze volgen BN’ers 
naar verre streken. Ook zelf reizen ze meer 
en meer de wereld over. Volgens sommigen 
‘wordt de wereld snel een dorp’.

In winkelcentra klinken de luidsprekers 
permanent. Stiltes worden omzeild of 
weggewerkt. In pauzemuziekjes bij het 
wachten aan de telefoon drukken we de 
stilte weg. Kinderen multitasken tussen 
school, Hyves, sportclub, iPod, vriendenkring 
en mobieltje. Ouderen brengen en halen, 
werken, volgen cursussen, onderhouden 
hun gezin of andere relaties, houden het 
nieuws bij, geven hun mening en ga zo maar 
door.

Dit is een wereld van veel en van nu. De 
24-uurseconomie is eigenlijk al lang een feit. 
Mensen zijn druk en worden steeds drukker. 
Tegelijkertijd groeit de roep om balans. 
Om af en toe een pauze. Om momenten 
van rust in dit woelige en roerige bestaan. 
De aandacht voor bezinning neemt toe. 
Spanning en stress zijn voor steeds meer 
mensen grote belemmeringen.

De kwaliteit van leven verliest het volgens 
velen te vaak van de kwantiteit, van het 

meer en het nu. Er zijn ook harde signalen. 
Steeds meer gezondheidsklachten kunnen 
worden gerelateerd aan de jachtige manier 
van leven. Chronische innerlijke onrust leidt 
tot concentratieverlies, onevenwichtigheid, 
lichamelijke kwalen, verslaving, onvrede, 
oppervlakkigheid, agressie. De WHO 
voorspelt dat depressie in 2020 wereldwijd 
de op één na grootste ziekteoorzaak zal 
zijn. Afbrokkelende sociale cohesie kan 
zeker voor een deel worden teruggevoerd op 
onvoldoende tijd en aandacht voor elkaar.

Het is in deze context dat stilte en rust 
een herwaardering ondergaan. Mensen 
ontdekken opnieuw, of soms voor het 
eerst, de waarde van de stilte. Dat gebeurt 
steeds meer. Kerkgebouwen vervullen 
al eeuwen een functie als plekken van 
stilte en bezinning voor wie even een 
adempauze zoekt. Veel ziekenhuizen en 
andere gezondheidsinstellingen hebben 
stiltecentra. En een groeiend aantal 
bedrijven ruimt een plek in voor reflectie en 
bezinning.’

Visiedocument: 
“Een luisterend oor voor stilte”  

juni 2011 [2]
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 De invloed van de 
maatschappelijke ontwikkelingen op 
ons leven is groot, zowel in positieve 
als in negatieve zin. Natuurlijk zijn 
we allemaal gebaad bij de gemakken 
die nieuwe ontwikkelingen met 
zich meebrengen, maar er zijn ook 
kanttekeningen te plaatsen bij de 
manier van leven in de 21e eeuw; 
de informatie die we elke dag 
opnieuw binnen krijgen is enorm en 
momenten om die te verwerken zijn 
er steeds minder. We hebben zo nu 
en dan tijd nodig voor reflectie, om 
even te bevatten en te overdenken 
wat er om ons heen gebeurt en in 
welke wereld we leven. 
 Voor een moment van 
reflectie zijn stilte, rust en ruimte 
belangrijke kernwaarden. En juist 
die worden steeds schaarser in 
Nederland. Er moeten daarom meer 
plekken komen in ons land waar het 
mogelijk is om jezelf terug te trekken 
en gezamelijk of alleen op adem te 
komen.
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 Hoewel de Noorderruimte 
in andere delen van Nederland 
niet echt bekend staat om zijn 
schoonheid en aantrekkelijkheid, 
heeft het gebied weldegelijk grote 
kwaliteiten waarvan het zonde zou 
zijn als die onbenut blijven. Deze 
kwaliteiten zijn onder te verdelen in 
twee categorieën: cultuurhistorische 
kwaliteiten en ruimtelijke 
kwaliteiten.

 De cultuurhistorische 
kwaliteiten komen voort uit het 
de bewogen geschiedenis van 
het gebied. De strijd tegen het 
water heeft overal zijn sporen in 
het landschap achtergelaten en 
is bepalend voor wat dit gebied 
nu zo uniek maakt. Wie deze strijd 
herkent in de vele landschappelijke 
elementen die als stille getuigen 
in het landschap liggen, gaat de 
Noorderruimte begrijpen en meer 
waarderen. De dijken, sluizen, 
gemalen, verkavelingpatronen, 

kwelders, Wadden en terpen zijn 
allemaal voorbeelden van die 
landschappelijke elementen. Dit is 
het decor geweest voor de talrijke 
verhalen en mythen over verdronken 
dorpen en brekende dijken.
Paralel aan deze belangrijke 
identiteit lopen verschillende sociale 
ontwikkelingen, zoals het voeren 
van oorlogen in dit belangrijke 
grensgebied (de schansen zijn 
daar nu nog stille getuigen van), 
het ontstaan van kloosters en de 
grote rol die de landbouw heeft 
gespeeld in het verleden. Wanneer 
deze boeiende geschiedenis wordt 
verteld en terug te koppelen is 
naar wat men ziet in het landschap, 
worden kwaliteiten benut.

De ruimtelijke kwaliteiten zijn 
er vooral op het gebied van 
natuurbeleving. Nergens in 
Nederland vindt men een landschap 
dat zo open, weids en plat is. Daar 
komt bij dat de aanwezigheid van 

de Waddenzee, achter de dijk, van 
grote ecologische waarde is en veel 
bijzondere dieren naar het gebied 
trekt. Dit maakt het interessant voor 
natuurliefhebbers, of mensen die 
de drukte van het stedelijke leven 
even willen ontvluchten, om dit 
deel van Nederland te bezoeken. 
De rust en ruimte zijn ongekend. 
Wat deze beleving afmaakt zijn de 
ruwe condities die misschien wel het 
oergevoel in ons naar boven haalt; 
harde wind, dramatische luchten en 
een gevoel van onbeschermdheid. 
Het water, dat steeds als thema 
terugkomt, heeft naar verloop 
van tijd een bijna hatelijke 
aantrekkelijkheid.

1.1.3 Onbenutte kwaliteiten

Rechter pagina: 
De fascinerende cultuurgeschiedenis 

van het Oldambt in beeld, waar vanaf 
1514 land op zee gewonnen werd. Van dit 

bijzondere fenomeen zijn nog altijd vele 
sporen in het landschap zichtbaar
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1.2  Doelstelling

Doelstelling van dit project 
is om een ontwerp te maken dat 
inspeelt op de sociaaleconomische 
problemen in de Noorderruimte, de 
maatschappelijke ontwikkelingen 
in Nederland en de onbenutte 
kwaliteiten in het Oldambt. De 
Noorderruimte, en dan met name 
het Oldambt, zal door middel 
van een architectonisch ontwerp 
toegankelijker worden gemaakt voor 
toeristen en recreanten. Er wordt 
een plek gecreëerd waar mensen 
zich kunnen terugtrekken, in een 
omgeving vol natuurlijke kwaliteiten 
en inspiratiebronnen. Het gaat om 
onderdompeling in een andere 
wereld en een andere cultuur, om 
vervolgens op een prachtige plek te 
reflecteren op het leven. Het gebruik 
van natuurlijke elementen, het 
kijken naar de omgeving en fysieke 
terugtrekking spelen een grote rol. 
Het anders kijken naar de wereld om 
ons heen is een belangrijk aspect.
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Bij het hoofdstuk Aanpak wordt 
een toelichting gegeven op 
de gehanteerde werkwijze en 
de uitvoering daarvan. Het 
gaat daarbij voornamelijk om 
ontwerpstrategieën en de manier 
waarop een concept tot stand is 
gekomen.
 De Resultaten geven 
een beeld van het uiteindelijke 
ontwerp en hoe dat tot stand is 
gekomen. Daarbij worden ook het 
vooronderzoek, de context van de 
ontwerpopgave en de visie nader 
toegelicht. Het programma van eisen 
vormt de basis voor het uiteindelijke 
resultaat.
 Bij de Conclusies wordt 
het ontwerpproces geëvalueerd. 
Vervolgens worden enkele 
aanbevelingen gedaan voor 
vervolgprojecten die op welke 
manier dan ook raken aan dit project.
 In de Documentatie is alle 
informatie verzameld die is gebruikt 
bij de totstandkoming van dit 

verslag. Wanneer wordt verwezen 
naar bronnen, dan zijn die op deze 
plek terug te vinden.
 De bijlagen bevatten 
tekeningen van het uiteindelijke 
ontwerp en de situatie waarin het 
staat.

Opbouw verslag  ׀ Inleiding

1.3  Opbouw verslag
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De 

ontwerplocatie 

bevindt zich in Meerland, een 

gehucht dat ontstond na de 

drooglegging van het Huningameer 

in 1817. In die tijd werd veel veen 

afgegraven en ontstonden er kleine 

veenarbeidershuisjes, waarvan er  nu 

op sommige plekken nog een paar 

zichtbaar zijn. 9]

 

Op de kaart van 1853 en 

die van 1953 is goed te zien welke 

invloed de massale veenafgraving 

had op het landschap. Het land 

werd niet alleen ontgonnen, maar 

er werden ook kanalen aangelegd 

die dienden voor ontwatering en 

transport. De kanalen hebben veel 

invloed gehad op de manier waarop 

nu wegen en sloten lopen in het 

gebied.  

In 1935 wordt op de 

ontwerplocatie 
en 

30 
hectare 

omringend land een boerderij 

gebouwd. Er worden vanaf dat 

moment granen en aardappelen 

verbouwd 
op 

de 
ontgonnen 

Context ׀ Resultaten

3.2.3 Ontwerplocatie

‘Daar waar nu water is, was tot het voorjaar van 2004 landbouwgrond. Mijn grootvader 

heeft zijn best gedaan om er bouwland van te maken. Men heeft gemeend dat het beter is 

dat dit land water zou worden. Van hoogveen naar dalgrond en van dalgrond naar water. 

Het hoogveen was er tot midden in de dertiger jaren. De wijken lagen er tot aan de 

ruilverkaveling begin jaren ‘70. De kavels van ongeveer 100 meter breed werden toen 

aaneen gesmeed tot grote stukken land.

En nu, ruim 30 jaar later, is het grootste deel van dit land niet meer.’

Jan Frederik Boven, 2011

Impressie van de oude boerderij uit 1935
Zichtlijnen

Zichtlijnen

Vaarroutes

Autoweg
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Gehanteerde werkwijze  ׀ Aanpak

Het ontwikkelen en uitwerken 

van een concept is een proces dat in 

stappen verloopt, maar waarbij ook 

voortdurend wordt teruggekoppeld. 

Het begint met een bepaalde 

aanleiding. Die kan voortkomen uit 

een probleem dat ergens leeft of 

een potentie die op in een bepaald 

geval niet benut wordt. Daaruit 

komt een opgave voort die om een 

architectonisch ontwerp vraagt.

Om een architectonisch 

ontwerp te kunnen maken is het 

belangrijk om eerst de context van 

de opgave te bestuderen. Wat is 

de situatie? Wie zijn de actoren? 

Welke belangen spelen er? Wat 

zijn de ruimtelijke kenmerken 

die een rol spelen? Aan de hand 

van die informatie kan een visie 

worden ontwikkeld die leidt tot 

uitgangspunten voor het ontwerp.

Er wordt een programma 

opgesteld dat voorziet in de 

behoefte die voortkomt uit de 

opgave. Het programma beschrijft 

de doelgroep en het programma 

van eisen waarom het ontwerp moet 

voldoen.
Het ontwerp ontstaat naar 

aanleiding van een concept. Dit 

concept is een hoofdgedachte die 

gebaseerd is op de informatie die 

voortkomt uit de opgave. Het is een 

subjectief hoofdidee wat antwoord 

zou moeten geven op de vraag uit 

de opgave. In dit stadium van het 

ontwerpproces komt het aan op de 

interpretatie van de ontwerper, de 

keuze voor een bepaald concept en 

de uitwerking daarvan is een kwestie 

van gevoel en ervaring.

Het ontwerpproces dat 

gehanteerd wordt is te vergelijken 

met de structuur van een boom. 

Het begint bij de grond; Er is één 

stam die symbool staat voor de 

opdracht die ten grondslag ligt aan 

het vraagstuk. Vervolgens maakt de 

ontwerper verschillende keuzes in 

zijn proces, die gelijk staan aan de 

vertakkingen van een boom. Elke 

tak levert uiteindelijk een ander 

resultaat op, een ander blaadje op 

een andere hoogte. Dat kan een 

prachtig mooi herfstblad zijn of een 

klein lenteknopje. En soms kom je 

bij een tak of een blaadje uit waar je 

niet tevreden over bent en heb je dus 

gaandeweg een richting gekozen 

waarover je eigenlijk niet tevreden 

bent. In dat geval moet je terug naar 

de vorige vertakking, of misschien 

zelfs die daarvoor. Dat kost erg veel 

moeite, want hoe meer takken je 

teruggaat, hoe meer opties er weer 

open staan. Uiteindelijk groeit je 

ontwerp naar een punt waarop je het 

idee hebt dat je op een mooie tak zit 

met interessante bladeren.

2.1 Gehanteerde werkwijze
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Het ontwikkelen en uitwerken 
van een concept is een proces dat in 
stappen verloopt, maar waarbij ook 
voortdurend wordt teruggekoppeld. 

Het begint met een bepaalde 
aanleiding. Die kan voortkomen uit 
een probleem dat ergens leeft of 
een potentie die op in een bepaald 
geval niet benut wordt. Daaruit 
komt een opgave voort die om een 
architectonisch ontwerp vraagt.

Om een architectonisch 
ontwerp te kunnen maken is het 
belangrijk om eerst de context van 
de opgave te bestuderen. Wat is 
de situatie? Wie zijn de actoren? 
Welke belangen spelen er? Wat 
zijn de ruimtelijke kenmerken 
die een rol spelen? Aan de hand 
van die informatie kan een visie 
worden ontwikkeld die leidt tot 
uitgangspunten voor het ontwerp.

Er wordt een programma 
opgesteld dat voorziet in de 
behoefte die voortkomt uit de 
opgave. Het programma beschrijft 

de doelgroep en het programma 
van eisen waarom het ontwerp moet 
voldoen.

Het ontwerp ontstaat naar 
aanleiding van een concept. Dit 
concept is een hoofdgedachte die 
gebaseerd is op de informatie die 
voortkomt uit de opgave. Het is een 
subjectief hoofdidee wat antwoord 
zou moeten geven op de vraag uit 
de opgave. In dit stadium van het 
ontwerpproces komt het aan op de 
interpretatie van de ontwerper, de 
keuze voor een bepaald concept en 
de uitwerking daarvan is een kwestie 
van gevoel en ervaring.

Het ontwerpproces dat 
gehanteerd wordt is te vergelijken 
met de structuur van een boom. 
Het begint bij de grond; Er is één 
stam die symbool staat voor de 
opdracht die ten grondslag ligt aan 
het vraagstuk. Vervolgens maakt de 
ontwerper verschillende keuzes in 
zijn proces, die gelijk staan aan de 

vertakkingen van een boom. Elke 
tak levert uiteindelijk een ander 
resultaat op, een ander blaadje op 
een andere hoogte. Dat kan een 
prachtig mooi herfstblad zijn of een 
klein lenteknopje. En soms kom je 
bij een tak of een blaadje uit waar je 
niet tevreden over bent en heb je dus 
gaandeweg een richting gekozen 
waarover je eigenlijk niet tevreden 
bent. In dat geval moet je terug naar 
de vorige vertakking, of misschien 
zelfs die daarvoor. Dat kost erg veel 
moeite, want hoe meer takken je 
teruggaat, hoe meer opties er weer 
open staan. Uiteindelijk groeit je 
ontwerp naar een punt waarop je het 
idee hebt dat je op een mooie tak zit 
met interessante bladeren.
 
 De sociaaleconomische 
problemen enerzijds en de kansen 
in de Noorderruimte anderzijds, 
zijn twee aanleidingen geweest om 
in groepsverband een onderzoek 
te beginnen naar dit deel van 

1.4 Aanpak
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Nederland. Doel daarbij is geweest 
om de context (de cultuur en het 
landschap) te begrijpen en een visie 
te ontwikkelen die als uitgangspunt 
dient voor een ontwerp. 
 Anders dan bij andere 
projecten, kwam uit het 
vooronderzoek een extra aanleiding 
die van meer maatschappelijke 
aard is; de behoefte aan rust en 
reflectie in de huidige samenleving. 
Uiteindelijk is daarom gewerkt met 
de 3 verschillende aanleidingen, 
die hebben geleid tot één 
ontwerpopgave.
 De ontwerpopgave 
is dus voortgekomen uit het 
vooronderzoek. Daarbij is een 
programma geformuleerd en is een 
locatie gekozen. Het programma en 
de locatie zijn in de loop der tijd nog 
wel veranderd naar aanleiding van 
nieuwe inzichten in de context. 

 De ontwerpopgave is 
voornamelijk uitgewerkt van grote 

naar kleine schaal. De gebiedsvisie 
en de stedenbouwkundige situatie 
zijn belangrijke ankers geweest 
tijdens de uitwerking. Die zijn 
daarom ook zo scherp mogelijk 
geformuleerd en gevisualiseerd om 
het ontwerpproces gemakkelijker te 
maken. 
 Na het formuleren van de 
visie en het in beeld brengen van 
de stedenbouwkundige situatie, 
volgt het ontwikkelen van het 
concept en een eerste vormstudie 
van het gebouw. Het is echter niet 
zo dat op dit moment de visie en de 
stedenbouwkundige situatie vast 
staan en onveranderd blijven. Er 
vindt voortdurend terugkoppeling 
plaats tussen de verschillende 
ontwerpstappen. 
 De vormstudies, het 
concept en het programma van 
eisen leiden uiteindelijk tot een 
acceptabel volume. Er vindt veel 
onderzoek plaats aan de hand van 
maquettes en 3d-modellen, naar 

welke ruimtelijke consequenties de 
verschillende ontwerpbeslissingen 
hebben en welke invloed het volume 
heeft op zijn omgeving. Daarnaast 
is het belangrijk dat het concept 
zo goed mogelijk terugkomt in het 
uiteindelijk ontwerp.
 
 Vele maquettestudies, 
computeruren, schetsen en 
denkprocessen later is er een 
moment waarop het ontwerp 
gepresenteerd moet worden. 
Een ontwerp is nooit af, maar er is 
altijd een moment waarop je moet 
stoppen. Het is de uitdaging om 
op het moment waarop je moet 
stoppen een ontwerp te hebben dat 
zo goed mogelijk voldoet aan de 
gestelde ontwerpopgave.

Aanpak  ׀ Inleiding
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 Het afstudeertraject is 
begonnen met een gezamenlijk 
onderzoek van 5 studenten naar 
de Noorderruimte. Dat onderzoek 
resulteerde in een verslag met 
de titel “NOORDERRUIMTE - 
Een zoektocht naar identiteit in 
het Waddengebied”. [3] Doel 
van het onderzoek is geweest 
om de historische en huidige 
maatschappelijke, landschappelijke 
en economische ontwikkelingen te 
begrijpen en aan de hand van die 
kennis een gepaste houding aan 
te kunnen nemen ten aanzien van 
toekomstige ontwikkelingen in het 
gebied.

 Het onderzoek resulteerde 
in een samenvattende omschrijving 
van de identiteit van 3 deelgebieden. 
Eén van die deelgebieden is het 
Eems-Dollardgebied, waar dit 
afstudeerproject zich bevindt. Deze 
omschrijving heeft geholpen bij de 
beeldvorming van het gebied en 

 ‘Immense leegte, de graanschuur 
van Nederland, landarbeiders, 
herenboeren, vlakte, dorpen als 
eilanden in het groen, de dijk, rijke 
oldamsterboerderijen, gas, veel gas, 
inklinking, veen, A7, Blauwe Stad, water, 
stilte, grote stilte, inpoldering, de Dollard, 
rivierendelta, kwelders, brakwater, 
Duitsland, de overkant, en rust, veel rust.
 De Dollard is één van de laatste 
brakwater en getijdenlandschappen van 
Europa en bestaat uit polders, kwelders, 
slikken en zout- en zoet water. Hoewel 
het grootste deel van het drassige land 
in het verleden zeer moeilijk bewerkbaar 
en bewoonbaar was en voortdurend 
overstroomde, zijn na vele indijkingen 
verschillende kleine nederzettingen 
ontstaan. Vooral de vruchtbare grond, die 
ontstaan is door de eeuwenlange invloed 
van het water, heeft ervoor gezorgd dat 
dit gebied in een bepaalde periode in de 
geschiedenis zeer rijk was vanwege de 
graanproductie; rijker dan elk ander deel 
in Nederland. Deze rijkdom brengt een 

bijzondere cultuur met zich mee: een van 
rijke herenboeren, arme landarbeiders 
en bestuurders, wiens belangen soms 
lijnrecht tegenover elkaar staan. Hoewel 
deze rumoerige tijden achter de rug lijken, 
leeft de geschiedenis nog steeds voort in de 
bewoners van deze streek.
 Naast de landbouw spelen ook 
brandstoffen een belangrijke rol in de 
geschiedenis van dit gebied. Het veen, 
dat na de laatste ijstijd grote delen van 
het Oldambt bedekte, wordt vanaf 1600 
op grote schaal afgegraven en gebruikt 
als brandstof voor onder andere de stad 
Groningen. Er ontstaan vele vaarwegen 
om het turf af te voeren naar de overige 
delen van Nederland, landschappelijke 
elementen die vaag herinneren aan 
wat ooit was. En wanneer in 1959 het 
gasveld bij Slochteren wordt ontdekt, 
wordt heel Nederland aangesloten op 
een gasnetwerk, om optimaal te kunnen 
profiteren van de immense voorraden die in 
de grond gevonden zijn. Bij een bezoek aan 
het gebied zijn de talrijke
bovengrondse boorvelden duidelijk 
zichtbaar.
 Nu het veen is afgegraven 
en meer dan de helft van het aardgas 

De Noorderruimte  ׀ Locatie

2.1 De Noorderruimte

was een goed ondersteuning bij het 
ontwikkelen van een visie.
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gewonnen is, ligt het grondpeil in 
Groningen op veel plaatsen stukken lager 
dan het zeeniveau en klinkt de grond steeds 
verder in. Dit fenomeen in combinatie met 
de voorspelde stijging van de zeespiegel, 
brengt potentiële gevaren met zich mee. 
Hoe groter het verschil tussen zeeniveau 
en achterland, des te meer druk komt er 
op de dijken te staan. Met deze belangrijke 
verandering zal onder andere het 
Eems-Dollard gebied de komende decennia 
te maken krijgen.
 Op sociaal-economisch 
gebied zetten de veranderingen die nu 
in het gebied gaande zijn zich voort. 
Het Eems-Dollard gebied behoort op 
dit moment tot een van de armste 
gebieden van Nederland, waar krimp 
zorgt voor verschuivingen in de 
bevolkingssamenstelling. Er worden 
veel plannen gemaakt voor nieuwe 
ontwikkelingen in het gebied, die zich 
voornamelijk richten op potentiële 
economische motoren voor de toekomst. 
Een voorbeeld daarvan is recreatie aan de 
kust, maar ook de bedrijvigheid in de buurt 
van de A7 en de nabijheid van Duitsland. 
Blauwe stad en Kiek over Diek zijn wellicht 
een eerste aanzet om in te zetten op 

deze potenties. Beide plannen gebruiken 
kwaliteiten die het gebied nu heeft: rust, 
stilte, ruimte en een weidse beleving van 
een open natuurlandschap.
 Wanneer nieuwe ontwikkelingen 
aansluiten bij deze plannen en de 
kwaliteiten die het gebied zijn karakter 
geven respecteren, kan het gebied zijn 
eigenheid behouden en een unieke 
rol spelen in de toekomst van de 
Noorderruimte.
 De toekomst van het 
Eems-Dollardgebied zal er een zijn met 
veel landbouw, met een bedrijvige A7, met 
de dijk als dragend element, met een sterke 
natuurbeleving, met veel stilte en rust, met 
openheid, met een creatieve omgang met 
krimp, met een prachtig stukje Nederland 
vlakbij de Duitse grens.’

NOORDERRUIMTE - Een zoektocht naar 
identiteit in het Waddengebied, 2011 [3]

 Het bijzondere 
Waddenlandschap dat vanaf de dijk 
zichtbaar is, vormt slechts één van 
de belevingen die de Noorderruimte 
uniek maken. Het open landschap, 

de grote leegte, de grote invloed 
van het weer: De harde wind en 
de extreme koude, de enorme 
Deltadijk, de gigantische gewassen, 
de vele terpdorpen, de oude 
dijken, etc. Deze omgeving vind je 
nergens in Nederland, en wellicht 
nergens in Europa of in de wereld, 
en gek genoeg lijken slechts enkele 
stervelingen op de hoogte van haar 
bestaan.
 De eeuwige strijd tussen 
de mens en het water is wat dit 
gebied kenmerkt en zijn karakter 
geeft. Wie deze strijd herkent 
in de vele landschappelijke 
elementen die als stille getuigen 
in het landschap liggen, gaat de 
Noorderruimte begrijpen en meer 
waarderen. De dijken, sluizen, 
gemalen, verkavelingspatronen, 
kwelders, Wadden en terpen zijn 
allemaal voorbeelden van die 
landschappelijke elementen.

 Uit het vooronderzoek blijkt 
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dat de Noorderruimte problemen 
kent, maar ook vele kwaliteiten 
heeft die potentie hebben voor 
de ontwikkeling van het gebied. 
Dit deel van Nederland heeft een 
bijzondere geschiedenis en een 
geheel eigen identiteit. En zelfs in 
de regio’s binnen de Noorderruimte 
hebben bewoners in elk dorp hun 
eigen verhalen en gebruiken. Dat 
maakt het gebied zeer veelzijdig en 
interessant voor buitenstaanders. 
 De sociaaleconomische 
problemen, die uit verschillende 
onderzoeken naar boven komen, 
hebben zichtbaar hun invloed op 
de bewoning in het gebied. Er staan 
hier en daar huizen en boerderijen 
leeg die herinneren aan een rijk 
verleden. Maar lokale bewoners 
zien het lang niet zo somber in als 
sommigen doen geloven. Zij houden 
van rust en ruimte en schrikken 
niet als er een woning leeg komt te 
staan. En ja, het is lastig als de enige 
winkel in het dorp zijn deuren sluit 

en vervolgens 10 minuten met de 
auto moet worden gereden voor een 
supermarkt, maar als dat het enige 
is... Het is maar de vraag of het wel 
zo erg is dat er mensen wegtrekken 
uit dit gebied van leegte en ruimte. 
Het wordt er immers alleen maar 
leger en ruimer op en dat is wat het 
gebied zijn karakter geeft. Er moet 
in de toekomst daarom zorgvuldig 
nagedacht worden over de ernst 
van de krimp in deze regio. Wel is 
het zo dat de landbouw, als enige 
economische driver, onder druk 
hoge staat. Het is daarom wenselijk 
om nieuwe drivers te vinden die de 
economie in het gebied draaiende 
kunnen houden.
 
 Naast sociaaleconomische 
aspecten heeft de Noorderruimte 
ook veel kwaliteiten, die op dit 
moment slechts in beperkte 
maten benut worden. Zo lenen het 
Waddenlandschap met zijn flora en 
fauna en rijke cultuurhistorie zich 

uitermate voor een bepaalde groep 
recreanten en toeristen. Het gaat 
daarbij om een relatief kleine groep 
die liever het platteland opzoekt dan 
de stad of het strand. Vogelspotters 
vinden bijvoorbeeld hun Walhalla 
in de kustgebieden van Groningen 
en Friesland. En omdat het om een 
kleine doelgroep gaat blijft ook de 
rust in het gebied gewaarborgd 
wanneer dit type recreanten en 
toeristen naar de Noorderruimte 
komen. Belangrijk is wel dat een 
bezoek aan het gebied gebeurt met 
de fiets of te voet, zodat er geen 
storend verkeerslawaai optreedt.
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 De locatie voor dit 
afstudeerproject is de gemeente 
Oldambt, het meest noordoostelijk 
gelegen gebied van Nederland. 
Nergens in de Noorderruimte is een 
meer veelzijdige cultuurhistorie te 
vinden dan hier, zoals de schansen, 
de inpolderingen, de kwelders, 
de oude dijken en de gigantische 
boerderijen. En de nabijheid van de 
Duitse grens en de Dollard, een uniek 
brakwatersysteem, geven dit gebied 
zijn eigen identiteit. 
 
 Binnen het Oldambt 
ligt Blauwestad, de locatie van 
dit afstudeerontwerp. Er zijn een 
aantal redenen waarom Blauwestad 
de locatie is geworden voor dit 
afstudeerontwerp;
•	 Doordat de doelstellingen van het 

project Blauwestad niet gehaald 
zijn, heeft het gebied een slecht 
imago gekregen. En dat terwijl 
er veel geld is geinvesteerd en de 
waterrijke situatie op dit moment 

weldegelijk potenties heeft. Een 
architectonisch ontwerp dat de 
kwaliteiten van het gebied benut 
kan wellicht zorgen voor een 
herwaardering van het imago.

•	 In het Oldambt zijn veel enorme 
akkers die nog steeds door 
boeren gebruikt worden. Met 
de seizoenen verandert hier 
de kleur van de gewassen en 
slechts een enkele boer op zijn 
tractor eist af en toe je aandacht 
op. In deze zee van ruimte is 
afwezigheid van voertuigen 
en mensen een kernkwaliteit. 
Daarom is het belangrijk dat 
toekomstige ontwikkelingen zich 
concentreren op plaatsen waar 
nu al bedrijvigheid heerst, zodat 
de kernkwaliteiten die er nu zijn 
blijven bestaan. Voorbeelden van 
plaatsen waar nu al bedrijvigheid 
plaatsvindt zijn Blauwe Stad, Bad-
Nieuweschans en Termunten. 

•	 In Blauwestad ligt op een centrale 
plek een uniek stuk terrein braak. 

Het terrein is het eind van een 
doodlopende weg en is dus een 
ideale plek voor terugtrekking 
en tegelijkertijd een panorama 
naar de omgeving, het hart van 
Blauwestad.

•	 Door de ligging naast de A7 is 
Blauwestad erg goed bereikbaar 
en het eerste dat je tegenkomt 
als je de snelweg af gaat. Het is 
daarom een ideale plek om als 
uitvalsbasis te dienen bij een 
bezoek aan het Oldambt.

 Om een goed beeld te 
krijgen van de context waarin 
het ontwerp staat wordt op 3 
verschillende schaalniveaus naar 
het gebied gekeken. Deze worden 
behandeld van klein naar groot.

 Het eerste schaalniveau 
is dat van het landschap dat 
Blauwestad omringt, het 
projectgebied Oldambt. Dit is het 
grootste schaalniveau die betrekking 
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heeft op de gehele Blauwestad en 
het gebied ten noorden daarvan, tot 
en met de Deltadijk.
 Het tweede schaalniveau 
is het niveau van Blauwestad, 
waarop het water en de omringende 
bebouwing en infrastructuur wordt 
meegenomen. Een korte analyse van 
de situatie laat zien welke invloed de 
omgeving op de projectlocatie heeft.
 Het derde schaalniveau 
is dat van de ontwerplocatie zelf. 
Hierbij gaat het om het kavel waarop 
het project komt te staan en het 
omringende landschap. 
 Bij alle schaalniveaus speelt 
de benadering van het gebied van 
buitenaf een grote rol omdat die van 
wezenlijk belang is bij de huidige 
ontwikkelingsplannen van de 
gemeente en het ontwerp. 

Gebiedskeuze ׀ Locatie
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 Het landschap dat 
Blauwestad aan de noord-, oost- 
en westkant omringt, bestaat 
voornamelijk uit lange rechte wegen 
die scherp de oneindige akkerlanden 
in stukken snijden. Het leent zich 
uitstekend voor een tocht met het 
verstand op nul, waarbij het ervaren 
van de ruimte en het weer centraal 
staan. In dit landschap hebben 
weersomstandigheden grote invloed 
op de sfeer die er heerst. Dat komt 
doordat zeker 50% van wat je er ziet 
bestaat uit hemel en er veel water 
in de buurt is, dat door spiegeling 
een ander licht veroorzaakt. Er is 
weinig bebouwing en geen hoge 
begroeiing, waardoor de ruimte dit 
landschap domineert.
 Op verschillende plekken in 
het landschap geven oude dijken aan 
tot welke lijn de zee ooit kwam. Wie 
vanuit Winschoten naar het noorden 
reist, zal meerdere malen tevergeefs 
denken dat de Deltadijk al in zich 
is. Een vreemde gewaarwording, 

die eindigt met een soort van 
anticlimax bij het Ambonezenbosje, 
bij het bereiken van de top van 
de daadwerkelijke Deltadijk. Hier 
ziet men de groene kwelders, die 
lijken op een voortzetting van het 
eindeloze landbouwland waarlangs 
men aankomt, maar dan iets wilder. 
Het zet je aan het denken; Waar is ‘de 
zee’ nu precies? Wat zie ik hier? Kan ik 
nog verder? Deze vragen zetten aan 
tot denken, het landschap zet aan tot 
denken!
 Aan de zuidkant grenst 
Blauwestad aan Winschoten, een 
stadje met veel voorzieningen. 
Tussen Blauwestad en Winschoten 
ligt de A7, de belangrijkste 
toegangsweg voor dit gebied vanuit 
het oosten en het westen. Omdat 
de A7 op een groot stuk verdiept 
ligt is er in Blauwestad weinig 
geluidsoverlast van het verkeer.
 
 De laatste jaren is er in de 
provincie Groningen een groeiend 

besef dat het noodzakelijk is om in 
het Waddengebied te investeren 
teneinde het gebied mooi en 
leefbaar te houden. Er is behoefte 
aan ambitie en creativiteit waarbij 
nieuwe initiatieven vaandeldragers 
voor het gebied moeten opleveren. 
[4] De synergie tussen landschap, 
natuur en cultuurhistorie kan daarbij 
positief werken voor toerisme en 
recreatie in het gebied. Voor de 
gemeente Oldambt worden in het 
‘Actief beleidsplan’ [5]  6 toeristisch-
recreatieve potenties genoemd die 
hierop inhaken;
•	 een aantrekkelijk 

buitengebied  dat als 
authentiek cultuurlandschap 
bekend staat en inmiddels 
als Graanrepubliek wordt 
aangeduid;

•	 een aantrekkelijk winkelcentrum 
in Winschoten dat voorziet in 
de regionale functie voor het 
winkelend publiek, vooral ook 
uit de Duitse buurregio;
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•	 Bad Nieuweschans dat zich als 
kuuroord stevig heeft neergezet;

•	 De eigen regionale geschiedenis 
die nog in het landschap 
(de dijken, polders en 
herenboerderijen), de vele 
monumenten en musea terug te 
vinden is;

•	 Interessante thema’s, zoals ‘de 
Slag bij Heiligerlee’ die het begin 
vormde van de Tachtigjarige 
Oorlog’ , bieden mogelijkheden 
voor cultuurtoerisme;

•	 Bijzondere natuurgebieden en 
de Dollard, als onderdeel van de 
Waddenzee nu Werelderfgoed 
van UNESCO.

 Het project ‘Kiek over 
Diek’ [6] is een goed voorbeeld van 
de praktische uitwerking van het 
provinciaal beleid om Groningen 
aantrekkelijker en toegankelijker te 
maken voor toeristen en recreanten. 
Hierbij gaat het om een fietspad, 
op en naast de Deltadijk, dat loopt 

van Lauwersoog tot aan Nieuwe 
Statenzijl. Twaalf zogenaamde 
transecten verbinden deze route met 
belangrijke punten in het achterland. 
Dat is ook in het Oldambt het geval. 
Er bevinden zich 3 transecten 
die respectievelijk Nieuwolda, 
Blauwestad en Bad-Nieuweschans 
verbinden met de kust. Het 
project moet klaar zijn in 2020 en 
is een mooie aanleiding om de 
eindpunten van de transecten bij 
toekomstplannen te betrekken.

 De voorzieningen in 
het landschap dat het Oldambt 
omringt, bevinden zich voornamelijk 
in Winschoten, Blauwestad, 
Bad-Nieuweschans en Nieuwolda. 
Het gaat daarbij om kleinschalige 
overnachtingsplekken, zoals 
campings, bed & breakfast 
en hotelletjes, en bescheiden 
eetgelegenheden. Om de kwaliteit 
van de ruimte in het omringende 
landschap te behouden is het 

wenselijk dat nieuwe voorzieningen 
voor toeristen en recreanten zich 
vestigen op plaatsen waar dat nu 
ook al gebeurt. Een concentratie 
van voorzieningen dus, waardoor 
de kwaliteit van de ruimte en de 
rust in het gebied gehandhaafd 
worden. Vanuit het gebouw kan 
men dan het projectgebied Oldambt 
verkennen. Een bezoek aan het 
omringende landschap zal bijdragen 
aan het gevoel op een compleet 
andere plek te zijn. Verschillende 
arrangementen in samenwerking 
met lokale initiatiefnemers, zullen de 
cultuur en bezoekers met elkaar in 
contact brengen, zodat aan de hand 
van een andere manier van leven 
gereflecteerd kan worden op het 
eigen leven.
 
 In het Bid-book 
waddenkroon [4] wordt 
Blauwestad genoemd als een 
potentiële recreatieve poort, een 
aansprekende (inter)nationale 
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toeristisch-recreatieve trekker die 
dient als concentratiegebied en 
uitvalsbasis voor bezoekers van de 
Waddenkroon. Blauwestad kan als 
poort op een belangrijke manier 
bijdragen aan het ontwikkelen van 
de kritische massa die nodig is voor 
een breed toeristisch recreatief 
voorzieningenniveau. Daarbij is 
het van belang dat Blauwestad 
ook letterlijk een poort naar de 
Waddenkroon wordt en dat de 
huidige infrastructuur richting 
het noorden wordt verbeterd. 
En dat gebeurt op dit moment. 
Het Oldambtmeer krijgt op korte 
termijn een vaarverbinding naar het 
noorden en het oosten, waardoor 
vanuit Blauwestad op verschillende 
manieren naar de Dollard kan 
worden gevaren. In combinatie met 
het plan Kiek over Diek [6] wordt 
Blauwestad daardoor letterlijk de 
poort naar de Wadden.
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 Om de huidige 
maatschappelijke betekenis 
van Blauwestad te begrijpen is 
kennis van de geschiedkundige 
ontwikkelingen nodig. 
 Tot de tweede wereldoorlog 
werd het gebied waar nu Blauwestad 
ligt, intensief gebruikt voor 
landbouw. De strokartonindustrie 
floreerde en speelde een 
belangrijke rol in de economie. Door 
mechanisatie en het verlies van de 
strokartonindustrie na de tweede 
wereldoorlog, trokken mensen weg 
uit het gebied. Wat overbleef waren 
landbouwgronden die door een 
beperkt aantal boeren met machines 
werden bewerkt.
 Het eerste idee voor 
Blauwestad ontstond in 1988, toen 
landbouwgronden braak lagen in 
het kader van de bestrijding van 
EU-overschotten. Boeren kregen in 
die tijd een vergoeding zo lang ze 
niets met hun land deden, waardoor 
waardevolle landbouwgrond niet 

benut werd. Het idee was toen om 
met het land meer te doen voor 
de bevolking, ten gunste van de 
leefbaarheid in het gebied. Door de 
veen- en turfwinning in het gebied 
in het begin van de 20e eeuw, lagen 
grote delen van het Oldambt lager 
dan de aanwezige bebouwing en 
infrastructuur. Deze lager gelegen 
grond was door de afgraving van 
de vruchtbare veenlaag minder 
geschikt voor akkerbouw. Het idee 
om dit gebied vol water te laten 
lopen en te benutten als recreatief 
watersportterrein werd al snel 
geopperd. Het enige dat daarvoor 
nodig was, was de pompen stilzetten 
die zorgden dat het gebied niet 
onder liep.
 In 1991 werd het gebied 
door de overheid aangewezen als 
probleemgebied met betrekking tot 
de leefbaarheid. Dit resulteerde in 
zogenaamde ‘verbeeldingsplannen’, 
waarbij onder andere werd 
voorgesteld een ‘Blauwe Stad’ te 

vormen door de aaneenschakeling 
van bestaande dorpen. Hoewel 
bewoners van het gebied niet veel 
zagen in het onder water zetten 
van het land dat met zoveel moeite 
gewonnen was op de zee, waren er 
geen goede alternatieve plannen 
om de leefbaarheid in het gebied 
te verbeteren en was de grond niet 
vruchtbaar genoeg voor intensieve 
landbouw. In 1997 werd het plan 
voor Blauwestad daarom officieel 
goedgekeurd.
 
 In de daarop volgende jaren 
werden de plannen voor Blauwestad 
concreter; In de waterrijke omgeving 
van het nieuwe Oldambtmeer 
zouden 1480 dure woningen komen 
op ruime kavels. Een project dat 
geraamd werd op een investering 
van maar liefst 130 miljoen euro  en 
dus veel kritische vragen opriep, 
vooral ook omdat er veel geld werd 
geïnvesteerd om een gebied onder 
water te zetten dat eeuwen geleden 
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met zoveel moeite was drooggelegd.
 Het plan liep niet zoals 
gepland; Sinds de oplevering in 
2006 zijn er slechts een krappe 200 
woningen gebouwd, terwijl was 
gerekend op 800 woningen. Waarom 
het project niet is gelopen zoals 
gepland is niet eenduidig, maar er 
zijn verschillende suggesties;
•	 Het ontstaan van 

bevolkingskrimp in de regio 
•	 De instortende huizenmarkt
•	 Een veeleisende architect
•	 Negatieve publiciteit
•	 Geen stapsgewijze uitvoering
•	 Het project was bij voorbaad al 

niet haalbaar, maar alles werd te 
optimistisch bekeken

 In 2010 werd door de 
gemeente Oldambt een nieuwe 
gebiedsvisie ontwikkeld omdat van 
de huizenbouw niet veel meer te 
verwachten viel. Enkele plannen 
werden bijgesteld en er werd een 
nieuwe koers uitgezet;

•	 In plaats van 150 nieuwe 
woningen per jaar wordt 
nu gerekend op 30 nieuwe 
woningen per jaar

•	 Drie voormalige woongebieden 
worden natuurontwikkeling- en 
recreatiegebieden

•	 Het gebied ‘het Dorp’ wordt 
kloppend hart met horeca

•	 Verbetering van infrastructuur 
en bevorderen toegankelijkheid

Met deze nieuwe koers richt 
de gemeente zich sterk op het 
vergroten van de leefbaarheid voor 
de huidige bewoners van het gebied 
en de aantrekkingskracht voor 
roeristen en recreanten. 

 De locatie voor dit project 
is een plek in Blauwestad die zowel 
centraal als afgelegen ligt. Vanaf 
de plek is een groot deel van het 
Oldambtmeer te overzien en er is 
een nabijgelegen hoofdvaarweg 
voor recreatievaart, waardoor het 
gebouw een zichtbaar zal worden 

voor iedereen die het Oldambtmeer 
in Noordzuid-richting bevaart. 
De locatie ligt echter aan een 
doodlopende weg, op een landtong 
waar nauwelijks verkeer is. Zo nu en 
dan lopen er mensen over de dijk 
met hun hond of kinderen, maar 
van gemotoriseerd verkeer is geen 
sprake. Dit maakt de plek uniek om te 
fungeren als centraal en herkenbaar 
punt, waar tegelijkertijd genoten 
kan worden van rust en ruimte. De 
dijk die de plek omringd is 1,5 meter 
hoog en geeft zowel bescherming 
als een mogelijkheid om uit te kijken 
over het water. Misschien is de 
gelijkenis met de Deltadijk minder 
vergezocht dan op het eerste gezicht 
lijkt.

 Het ontwerp, dat dus 
een centrale plek zal krijgen in 
Blauwestad, wordt een belangrijk 
nieuw beeldbepalend element in 
de skyline van het Blauwestad. Het 
is daarom nodig om een duidelijke 
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visie te hebben als het gaat om 
het imago en de toekomst van het 
project. Het roerige verleden, waarbij 
verschillende belanghebbenden 
tegenover elkaar stonden en het 
vaak verre van eens waren met 
elkaar, is een verhaal dat hoort bij 
deze plek. Dit verhaal moet herinnert 
en verteld worden om ervan te leren 
in de toekomst, maar om het project 
een nieuwe impuls te geven is het 
belangrijk om een nieuwe weg in te 
slaan. Het ontwerp zal zich daarom 
richten op wat er nu is en probeert 
daar de positieve elementen uit te 
gebruiken en om te vormen tot een 
nieuwe manier van kijken. Feit is 
dat er een schitterend meer ligt met 
vele potenties op het gebied van 
bewoning, recreatie en toerisme. 
De stelling dat water gelijk staat aan 
leven (ook een overtuiging in de 
Feng Shui) biedt perspectief voor dit 
gebied. Het zou zomaar kunnen zijn 
dat over 20 jaar de oorspronkelijke 
doelstellingen voor dit project 

onbedoeld zijn overtroffen. Een 
waterrijke, natuurlijke en ruimtelijke 
concentratie van recreatieve en 
toeristische voorzieningen kan 
dienen als uitvalsbasis voor een 
bezoek aan het indrukwekkende 
omringende cultuurlandschap en de 
Waddenzee als werelderfgoed.

 Bij het ontwerp is de 
benadering van de plek op grote 
schaal belangrijk. Het gaat om de 
reis die gasten afleggen alvorens ze 
het gebouw binnenkomen. Op de 
schaal van Blauwestad gaat het om 
het benaderen van de plek waar het 
gebouw staat en de beleving die 
dat met zich meebrengt. Wanneer 
ziet men voor het eerst water? Op 
welk punt ervaart men het eerste 
gevoel van de ruimte? Wanneer 
wordt duidelijk wat Blauwestad is? 
Het antwoord op die vragen is nodig 
bij het ontwerpen van een gewenste 
benaderingsbeleving.
 Het benaderen van de plek 

gebeurt zowel vanaf het noorden 
als vanaf het zuiden. Bij elke 
benadering vangt de gast onderweg 
een glimp op van het Oldambtmeer. 
Dat gebeurt op de plek waar 
een brug het water oversteekt. 
Daarbuiten ziet de gast niet veel 
meer dan open graslanden en ander 
groen, omdat het Oldambtmeer 
is omringd door een dijk van 1,5 
meter hoog. Dat zorgt ervoor dat de 
werkelijke ervaring van het enorme 
wateroppervlak wordt uitgesteld 
tot het moment dat men de dijk op 
loopt. Deze manier van benaderen 
zal ook op kleinere schaal worden 
gebruikt bij het ontwerp.
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 De ontwerplocatie 
bevindt zich in Meerland, een 
gehucht dat ontstond na de 
drooglegging van het Huningameer 
in 1817. In die tijd werd veel veen 
afgegraven en ontstonden er kleine 
veenarbeidershuisjes, waarvan er  nu 
op sommige plekken nog een paar 
zichtbaar zijn. [7]
 Op de kaart van 1853 en 
die van 1953 is goed te zien welke 
invloed de massale veenafgraving 
had op het landschap. Het land 
werd niet alleen ontgonnen, maar 
er werden ook kanalen aangelegd 
die dienden voor ontwatering en 
transport. De kanalen hebben veel 
invloed gehad op de manier waarop 
nu wegen en sloten lopen in het 
gebied.
  In 1935 wordt op de 
ontwerplocatie en 30 hectare 
omringend land een boerderij 
gebouwd. Er worden vanaf dat 
moment granen en aardappelen 
verbouwd op de ontgonnen 
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‘Daar waar nu water is, was tot het voorjaar van 2004 landbouwgrond. Mijn grootvader 
heeft zijn best gedaan om er bouwland van te maken. Men heeft gemeend dat het beter is 
dat dit land water zou worden. Van hoogveen naar dalgrond en van dalgrond naar water. 
Het hoogveen was er tot midden in de dertiger jaren. De wijken lagen er tot aan de 
ruilverkaveling begin jaren ‘70. De kavels van ongeveer 100 meter breed werden toen 
aaneen gesmeed tot grote stukken land.

En nu, ruim 30 jaar later, is het grootste deel van dit land niet meer.’

Jan Frederik Boven, 2011

Impressie van de oude boerderij uit 1935



1853 1953

1982 2012



62

dalgronden waar nu het 
Oldambtmeer ligt. Door de komst 
van het Oldambtmeer verliest de 
herbouwde versie van de oude 
familieboerderij (die in februari 
1987 afbrandt) zijn functie en wordt 
in 2004 gesloopt. Wat rest is een 
verwilderd stuk grond omringd door 
een dijk en de fundering van de 
boerderij die er ooit stond.

 Binnen het project 
Blauwestad speelt de ontwerplocatie 
nog geen grote rol. De geplande 
villa’s worden gebouwd op 
andere plekken en het gebied 
Meerland valt niet in handen van 
projectontwikkelaars en blijft 
eigendom van de gemeente 
Oldambt. In de gemeentelijke 
gebiedsvisie [8] wordt de 
ontwerplocatie omschreven 
als ‘mogelijke locatie voor 
recreatieve voorzieningen’. Daarbij 
wordt een spiritueel centrum 
genoemd met ruimte voor 

cursussen en bedrijfstrainingen, 
overnachtingsmogelijkheden, 

horeca, beperkte faciliteiten voor 
vermaak aan het water en een 
parkeerplaats. Hoewel vrijwel al deze 
voorzieningen (voorlopig) van de 
baan zijn, is er wel een parkeerplaats 
gekomen met plaats voor ongeveer 
25 auto’s en enkele tientallen fietsen 
kunnen worden gestald.

 De ontwerplocatie is een 
landtong met een afmeting van 
ongeveer 170 bij 115 meter. De 
landtong wordt omringd door een 
dijk van circa 1,5 hoog, die een 
eventuele waterspiegelstijging 
van het Oldambtmeer tegenhoudt. 
Het meer kan daardoor dienen als 
waterbuffer voor de regio, het kan bij 
een maximale waterspiegelstijging 
van 50 cm maar liefst 4 miljoen m3 
extra water bergen. Het verwachte 
gebruik van die waterberging is 
echter slechts eens in de 25 á 30 jaar. 
Door de omringende dijk is het niet 

mogelijk om vanuit het maaiveld 
binnen de dijk het water van het 
Oldambtmeer te zien. De  dijk werkt 
als omsluiting van een enorme open 
ruimte.
 De vlakke ruimte binnen de 
omringende dijk wordt bijna geheel 
omgeven door een sloot. Die dient 
ter afvoering van het grondwater dat 
door de dijk heen stroomt en is dus 
belangrijk bij de waterhuishouding 
van de plek. De sloot zal in het plan 
daarom gehandhaafd blijven.
 Op het terrein zijn verder 
nog restanten te vinden van 
oude begroeiing uit de tuin van 
de voormalige boerderij. Deze 
begoeiing is verwilderd en vrij 
dicht. Binnenin bevindt zich een 
open plek met een oude vijver van 
de voormalige bewoners. Deze 
bijzondere en beschutte plek is 
een paradijsje op zich, waar het 
windstil is. De kwaliteiten van deze 
open plek krijgen een plaats in het 
nieuwe ontwerp, waarbij de vijver 
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symbolisch verwijst naar wat hier 
ooit was.
 
 De benadering van de 
ontwerplocatie speelt een grote 
rol bij de eerste indruk die de gast 
krijgt tijdens zijn aankomst. Door 
het waarnemen van het enorme 
Oldambtmeer uit te stellen tot één 
bepaald moment, krijgt het ontwerp 
een bepaalde lading. Het is daarom 
noodzakelijk om tijdens de route 
zo min mogelijk te ervaren van de 
totale omvang van het Oldambtmeer 
en de kwaliteit van de ruimte. Er zijn 
op enkele plekken wel doorkijkjes 
of zichtlijnen die fragmenten van 
de omgeving onthullen, maar de 
uiteindelijke climax komt bij het 
benaderen van het gebouw.

Ontwerplocatie ׀ Locatie



De open panoramische ontwerplocatie

Weinig zicht op het water bij aankomst Een doorkijkje vlak voor aankomst
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 Maatschappelijke 
ontwikkelingen, sociaal 
economische problemen en 
onbenutte kwaliteiten in het 
gebied vragen om een nieuwe 
ontwikkelingsstrategie. Het 
faciliteren van bezinningstoerisme 
kan daar onderdeel van 
zijn. De landschappelijke en 
cultuurhistorische kwaliteiten 
van zowel het Oldambt als 
Blauwstad, lenen zich uitstekend 
voor een moment van reflectie 
en overdenking. Daarnaast zijn 
er al verschillende faciliteiten 
die aansluiten op deze behoefte, 
zoals; De thermische bronnen bij 
Fontana in Bad-Nieuweschans, de 
beeldentuin en theeschenkerij bij de 
Groninger Kroon en een wandeling 
naar de Kiekkaaste bij Nieuwe 
Statenzijl.
 Het begrip bezinning 
wordt in een rapport over 
bezinningstoerisme van de Kamer 
van Koophandel [9] treffend 

gedefinieerd: 

“Het komen tot innerlijke rust en 
evenwicht door het ondergaan van een 
beleving of ervaring, waarin een relatie 
kan worden gelegd met de zin van het 
leven” 

 Bij bezinningstoerisme is 
sprake van mensen die tot innerlijke 
rust en evenwicht komen door het 
ondergaan van een beleving of 
ervaring tijdens een meerdaags 
verblijf buiten de gebruikelijke 
leefomgeving. De kwaliteiten die in 
het Oldambt aanwezig zijn (stilte, 
rust, ruimte, water, etc.) voorzien 
in zo’n omgeving. Er is daarom 
een grote potentie als het gaat om 
bezinningstoerisme.
 Er zijn een aantal belangrijke 
aspecten bij bezinningstoerisme die 
als uitgangspunt hebben gediend 
voor dit ontwerp;
•	 Het verplaatsen buiten het 

gebruikelijke leefmilieu 

•	 Zintuigen prikkelen op een 
andere manier dan normaal

•	 Het verhaal en de gedachte 
achter wat je ziet overbrengen

•	 Een gunstige omgeving creëren 
voor bezinning, maar niet te veel 
de nadruk leggen op het begrip 
zelf

•	 Inspiratie, reflectie en 
ontmoeting zijn 3 essentiële 
ingrediënten voor bezinning. 
Die moeten elk op hun beurt 
aanwezig zijn in het ontwerp

 SLOW travel is een vorm van 
toerisme die zich in het noordoosten 
van Groningen uitstekend kan 
manifesteren en die goed samengaat 
met bezinningstoerisme. De Slow 
beweging is ontstaan in 1986 na een 
protest door Carlo Petrini tegen de 
opening van een Mc Donalds filiaal 
bij de Spaanse Trappen in Rome. De 
komst van deze fastfoodketen in een 
contrasterende historische omgeving 
zoals die in Rome riep veel weerstand 
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op en veroorzaakte een tegenreactie 
op de ongeremde consumptie- en 
wegwerpmaatschappij waarin we 
vandaag de dag leven. Hoewel 
de Slow beweging voornamelijk 
ontstond op het gebied van Slow 
food, zijn er inmiddels vele andere 
stromingen ontwikkelt, zoals; Slow 
living, Slow design en Slow travel.

 Om een beter beeld te krijgen 
van wat het begrip ‘Slow’ inhoud, 
volgt de volgende omschrijving;

“Om uit te leggen wat Slow betekent, 
kun je beter vertellen wat het níet is. 
Slow is niet: meteen nadat de wekker 
is afgegaan je hoofd laten vollopen 
met alles wat er op de rol staat die dag, 
je bed uitspurten, onder de douche 
alleen je oksels wassen omdat dat tijd 
scheelt, niet ontbijten, onafgebroken 
in je beeldscherm turen of anderszins 
met je werk bezig zijn zonder pauze te 
nemen, op weg naar huis bij Albert een 
kant-en-klaarmaaltijd uit het schap 

grissen, je dood ergeren bij de kassa 
omdat het allemaal niet snel genoeg 
gaat, snel een rondje vriendinnen bellen 
terwijl de magnetron draait, de maaltijd 
naar binnen proppen voor GTST of het 
achtuurjournaal, om vervolgens op de 
bank steeds verder onderuit te zakken 
en om elf uur je bed opzoeken, met het 
gevoel weer niks gedaan te hebben die 
dag. Althans niets dat écht belangrijk 
voor je was. 

Slow is: genieten. Even, al is het maar 
heel kort, stilstaan bij wat je aan het 
doen bent. Slow is alle dingen in het 
daarvoor geschikte tempo doen, het 
zogenaamde tempo giusto. En dat is 
niet altijd een langzaam tempo, dat kan 
ook héél snel zijn. Als je er maar de tijd 
voor neemt die het vraagt. Slow is een 
combinatie van la dolce vita met het 
dynamische van email, msn, sms, mms, 
gps, usb, wap, imap en mp3.” 

Gezondheidsplein, 2012 [10]

Als stroming is Slow travel de laatste 
jaren sterk in opkomst. Het richt zich 
op het meer intens en zorgvuldig 
beleven van een bepaalde omgeving 
en cultuur in een gebied. Reizigers 
trekken niet langer van toeristische 
attractie naar toeristische attractie, 
maar verblijven voor langere tijd 
op één plaats om hun omgeving 
zorgvuldiger te ontdekken en te 
begrijpen. Het deel worden van een 
lokale gemeenschap is essentieel 
voor het krijgen van een band en 
het creëren van begrip voor een 
bepaalde cultuur, op dat idee is Slow 
travel gebaseerd.

Slow travel kan bijdragen aan een 
beter begrip van cultuur en landschap 
en is daarom uitermate geschikt 
om toe te passen in het Oldambt. In 
het Oldambt is het immers juist de 
uitdaging om cultuur en landschap 
over te brengen op mensen die het 
gebied nog niet kennen.

Bezinning en SLOW travel ׀ Programma
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 Een groeiende groep 
mensen is niet zozeer op zoek naar 
het bezoeken van zoveel mogelijk 
toeristische trekpleisters, zonnige 
stranden en exotische oorden, maar 
naar een meer bewuste en diepere 
vorm van ontspanning en rust, een 
vorm die gaat over de aandacht 
voor en gezondheid van lichaam 
en geest. Deze groep bestond en 
bestaat voornamelijk uit oudere 
mensen (55+), maar er is wel een 
verschuiving waarneembaar. Niet 
alleen daalt de gemiddelde leeftijd 
van de toerist die dit soort reizen 
maakt naar 35+, ook zijn er nieuwe 
potentiële doelgroepen in de markt, 
zoals groepen en zakenlieden.
 In het Oldambt is er een 
extra doelgroep in de recreatieve 
sector; de Duitsers! Voor veel 
Duitsers is het Noorden van 
Nederland dichterbij dan voor  
sommige Nederlanders uit de 
Randstad. En dat Duitse toeristen 
bereid zijn naar het Noorden van 

Nederland te reizen voor wat 
ontspanning, bewijst de volle 
parkeerplaats bij het wellness center 
in Bad-Nieuweschans wel. Vooral 
vanuit Osnabruck en het roergebied 
is het aantrekkelijk om via snelweg 
31 in het noorden van Nederland op 
vakantie te gaan. Even weg uit de 
drukte en de stank en op zoek naar 
de rust en de ruimte!

 Volgens een onderzoek in 
Limburg [9] heeft de doelgroep voor 
bezinningstoerisme het volgende 
profiel;
•	 leeftijd: 35+, het gaat daarbij om 

spiritueel georiënteerde mensen
•	 Sekse: Overwegend vrouwen, 

maar de spirituele man is in 
opkomst

•	 Opleiding: Hoe ouder, hoe 
spiritueler en hoe hoger 
opgeleid, hoe spiritueler

•	 Klasse: Hogere sociale klasse
•	 Religieuze achtergrond, maar 

heeft het geloof in de loop der 

jaren laten varen 
Dit profiel geeft een goed beeld 
van de bezinningstoerist. De 
toekomstige gebruikers van het 
gebouw zullen echter slechts 
deels aan dit profiel voldoen. 
Er zullen namelijk ook veel 
bezoekers zijn die niet bewust 
voor bezinning komen, maar 
primair voor de landschappelijke 
en cultuurhistorische kwaliteiten 
van het gebied. Het profiel van 
deze doelgroep is breder en minder 
grijpbaar in cijfers. Vermoedelijk 
komt het redelijk overeen met het 
profiel van de bezinningstoerist, 
wellicht met een groter aandeel van 
groepen.

Doelgroep  ׀ Programma

3.2 Doelgroep
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 Het ontwerp zal als 
schakel fungeren tussen de 
complexe, drukke en lawaaierige 
‘buitenwereld’ en de wereld van 
eenvoud, rust en stilte in het 
Eems-Dollardgebied. Het is een 
uitvalsbasis voor een bezinnend 
bezoek aan het Eems-Dollardgebied 
met als hoogtepunt de Waddenzee 
als Unesco Werelderfgoed. In de 
toekomst zullen er verschillende 
excursies en arrangementen zijn in 
het Oldambt die aansluiten bij het 
beleven van de cultuurhistorische 
en landschappelijke karakteristieken 
die het gebied zo uniek maken. 
Daarbij horen bijvoorbeeld ook 
overnachtingen in karakteristieke 
bouwwerken zoals borgen, 
dijkwoningen en boerderijen. 
Deze excursies komen tot stand in 
nauwe samenwerking met lokale 
initiatiefnemers (bijvoorbeeld 
bewoners) die willen bijdragen aan 
bezinningstoerisme in de omgeving 
van Blauwestad. 

 Het ontwerp moet een 
afgelegen maar toegankelijke plek 
worden voor recreanten en toeristen 
die even weg willen uit de drukte, 
even weg uit de maatschappij. 
Het gaat om het waarnemen van 
de omgeving, het gebied en de 
mensen zoals ze er zijn. Het gebouw 
moet een gevoel van terugtrekking 
en afzondering oproepen, een 
gigantisch beschermend object 
in een zee van ruimte. Bijzondere 
vormen en materialen zorgen voor 
een ontwerp dat in niets lijkt op wat 
herkenbaar is. Het moet een gevoel 
oproepen van even weg, even 
helemaal iets anders. 

Het ontwerp faciliteert de volgende 
functies;
•	 Overnachten: 32 keer 

2-persoons bedden, op kamers 
variërend van 1 tot 4 bedden

•	 Eten en drinken: restaurant  (64 
personen)

•	 Mediteren: Yoga/muziekruimte 

(10 personen)
•	 Ontspannen: Lounge (30 

personen)
•	 Overbrengen: lezing/film (30 

personen)
•	 Wellness: Zwembad, fitness en 

sauna
•	 Uitkijken: Uitkijkpunt met 

zitplaatsen
•	 Rusten: Stilteruimte voor 10 

personen
•	 Bijeenkomen: Buitentribune met 

uitzicht op de omgeving

Ondersteunende functies;
•	 Receptie (11 m2)
•	 Keuken (eten voor 64 personen)
•	 Bar (in restaurant)
•	 Pantry (bij bar)
•	 Omkleden voor wellness
•	 Opslag
•	 Sanitair
•	 Installaties
•	 Parkeren (25 auto’s)

Programma van eisen ׀ Programma

3.3 Programma van eisen
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  Het ontwerp moet dienen 
als een plek voor terugtrekking uit 
de samenleving en tegelijkertijd als 
uitvalsbasis voor een bezoek aan 
het Oldambt. Het gebouw moet 
geborgenheid uitstralen, als een jas 
bescherming bieden aan zij die het 
nodig hebben. Van binnen wordt de 
buitenwereld op een andere manier 
ervaren, gaat men letterlijk anders 
kijken naar de wereld om ons heen.
 De benadering van het 
gebouw doet sterk mee in de 
beleving van de bezoeker. Een 
afgelegen plek, weg van alles en 
iedereen, moet een groot gevoel van 
afzondering geven. De omgeving 
en het gebouw moeten bijdragen 
aan het gevoel op een plek te zijn 
die niet lijkt op wat men gewend 
is. Op die manier wordt reflectie 
op het gebruikelijke leefpatroon 
gestimuleerd. Het water is hierbij 
belangrijk, omdat het zorgt voor 
een unieke leefomgeving. De dauw 
in de ochtend, het ijs in de winter, 

zonreflectie in de zomer, het is een 
extra dimensie die de omgeving 
speciaal maakt.
  

Visie ׀ Ontwerp

4.1 Visie



Resultaten  ׀ Visie
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 Aan het eind van een 
doodlopende weg, temidden van 
een gigantische plas water, staat op 
een open plek een enorm gebouw. 
Het kijkt uit over de omgeving, maar 
straalt tegelijkertijd een gevoel 
van geborgenheid uit, als ware het 
een fort. Dit is de ideale plek om af 
te zonderen en terug te trekken, 
te ontsnappen aan de dagelijkse 
beslommeringen.
 Het gebouw bestaat 
uit een organische schil en een 
orthogonale kern. De golvende en 
taps toelopende schil van koper 
veroorzaakt een bijzondere aanblik 
die in niets lijkt op wat bekend is. 
Het zonlicht heeft een bijzondere 
invloed op de bruin/oranje schil die 
elke minuut van de dag anders is. 
De gevel speelt met het weer en zal 
naarmate de jaren verstrijken ook 
onder zijn invloed verkleuren. Op die 
manier refereert het gebouw naar 
het prachtige lichtspel op bestaande 
monolieten, zoals Ziggurat at 

Ur [11], the Delicate Arch [12] en 
Ayers Rock [13]. Het geeft een bijna 
magisch en nietig gevoel om naast 
deze gigant te staan, die door de 
zon als een koning wordt belicht. 
Op verschillende punten plooit 
de schil met weerzin naar binnen 
of naar buiten, om aan bepaalde 
functies tegemoet te komen. De 
schil beschermd, maar geeft af en 
toe ruimte om van de omgeving te 
genieten. Het is de bewaker van het 
geborgen gevoel dat de bewoner 
moet ervaren, het gevoel van 
terugtrekking.
 De orthogonale, strakke 
binnenkern staat symbool voor 
de eenvoud en het heldere. Het 
contrasteert met de organische 
gevel, maar versterkt die daardoor 
tegelijkertijd. De rechtlijnige 
kern, die het hart vormt van het 
ontwerp, biedt rust en duidelijkheid, 
belangrijk voor een geordende 
geest. De binnenhuid van 
geperforeerde staalplaat verlicht 

de sacrale, hoge transportruimte 
op een sobere manier en zorgt voor 
een beschut uitzicht op de groene 
toegangsweg. Dit is de ruimte waar 
men binnenkomt, hier ervaart men 
voor het eerst de toetreding tot 
een andere wereld, het gevoel van 
terugtrekking uit de buitenwereld. 
Deze ervaring wordt vooraf 
gegaan door het opstappen van de 
binnenplaats, het vierkante podium 
dat de schakel vormt tussen twee 
werelden, die van binnen en die van 
buiten. De beleving van een andere 
wereld start hier, bij het betreden van 
het gebouw.
 Binnen het gebouw 
bevinden zich allerlei functies die 
wenselijk zijn voor een aangenaam 
en ontspannen verblijf van meerdere 
dagen. Elke functie kijkt op zijn 
eigen manier naar de omgeving en 
roept een bepaalde bijpassende 
sfeer op. De functies bevinden 
zich hoofdzakelijk tussen de 
orthogonale kern en de organische 

Concept ׀ Ontwerp
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gevel. Een facilitaire zone scheidt 
de transportruimte van deze 
functionele ruimtes.
 Omdat de fysieke relatie 
met de omgeving, het grote 
water, erg belangrijk is, is het in 
alle windrichtingen mogelijk om 
het gebouw te verlaten. Vanaf 
maaiveld kan men richting de dijk 
lopen en uitkijken over de grote 
vloeibare vlakte rondom, om zich, 
na een moment van voelbare 
kwetsbaarheid, weer terug te trekken 
in de veilige schil.
 De benadering van het 
gebouw versterkt het gevoel van 
afzondering. Voordat de open plek 
wordt bereikt waar het enorme 
gebouw staat en die is omringd 
door een sloot en een dijk, moet de 
bezoeker door een dichtbegroeid 
gebied.  Dit heeft als doel om de 
climax, bij aankomst op de open 
plek, zo groot mogelijk te maken. 
Langs de toegangsweg zijn hier 
en daar al wat open plekken die in 

grootte toenemen naarmate men 
dichterbij komt. De climax aan het 
eind is het geweldige volume dat 
als neergestreken een organisme 
in de ruimte ligt. Dit heeft een 
imponerende werking op de 
bezoeker.
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 Het gebouw staat kwetsbaar 
maar solide in een groot open 
grasveld van ongeveer 80 bij 100 
meter. De beschutting van de 
omringende dijk is minimaal, al werkt 
die op het niveau van het maaiveld 
wel als visuele buffer naar het water.
 Voordat de gast aankomt 
bij het gebouw legt hij eerst een 
route af door een flinke buffer 
van planten en struiken. Hij laat 
letterlijk de ‘bewoonde wereld’ 
achter zich en begeeft zich in het 
onbekende. Er mogen daarom geen 
dingen zichtbaar zijn die weer doen 
denken aan het alledaagse, zoals 
een autoweg, of een huis. Hier en 
daar wordt al een eerste glimp van 
het gebouw opgevangen boven de 
begroeiing uit. Voordat het gebouw 
definitief opdoemt op de grote 
open plek aan het eind van het pad, 
wordt de aandacht eerst gevestigd 
op wat dichtbij is, om een extra 
groot contrast te krijgen met de 
grote open ruimte aan het eind van 

het pad. Het landschap van extreem 
uiteenlopende soorten bomen en 
planten, waarlangs de bezoeker het 
gebouw benadert, komt voort uit de 
tuin die hier ooit was en die hoorde 
bij het boerengezin dat hier leefde. 
Hun geschiedenis leeft daardoor 
voort in de benadering van het 
gebouw.
 Aan het eind van het pad 
zijn het gebouw en de grote open 
ruimte waar het in ligt zichtbaar. 
Het geeft een gevoel van nietigheid 
om deze enorme reus te benaderen. 
Het symmetrische beeld van de 
gigantische schil die het gebouw 
omsluit en de metalen orthogonale 
binnenruimte doen haast 
buitenaards aan. Dit is een andere 
wereld, een plek en een situatie die 
nog nooit eerder gezien zijn, weg 
van alles en iedereen.
 
 Aan de westzijde van de 
ontwerplocatie loopt het gebouw 
uit in een lange steiger. Hier maakt 

het gebouw letterlijk contact met het 
water. Het is mogelijk om vanaf de 
steiger het gebouw te betreden, of 
om vanuit het gebouw via de steiger 
het Oldambtmeer op te gaan. Zo 
kunnen gasten helemaal tot aan de 
Waddenzee varen vanaf het gebouw.
Wellicht kunnen er in de toekomst 
daardoor excursies worden 
georganiseerd.

Benadering  ׀ Ontwerp

4.3 Benadering









in 3 zones; De transportruimte, 
een facilitaire zone en de 
verblijfsruimten. Op die manier 
ontstaat er een duidelijk scheiding 
tussen het verblijfgedeelte 
en het transportgedeelte. Het 
transportgedeelte is de hoge, 
introverte ruimte met een serene 
sfeer, waar de gast uitzicht 
heeft op waar men vandaan 
kwam. Het verblijfgedeelte is de 
beschermende ruimte, waar de 
gast contact maakt met de koperen 
schil en de waterrijke omgeving. 
De facilitaire zone die deze twee 
werelden scheidt is vanaf beide 
kanten toegankelijk is herbergt 
alle nodige ondersteunende 
voorzieningen, zoals sanitair, de 
receptie, de bar en de liften. Vanaf 
de beganegrond is het mogelijk om 
in alle windrichtingen het gebouw 
te verlaten, zodat de gast zich niet 
opgesloten gaat voelen. Het gevoel 
van bescherming is belangrijk, maar 
moet niet ten kosten gaan van de 

 De beganegrondverdieping 
van het gebouw ligt op 1 meter 
boven maaiveld, dat is ook het 
niveau van de orthogonale 
buitenruimte in de kern. Het pad 
naar de orthogonale buitenruimte 
loopt daarom hellend omhoog, 
wat sterk bijdraagt aan het nietige 
gevoel dat de benaderende 
persoon heeft. Perspectivisch lijkt 
het gebouw daardoor nog groter, 
zoals bijvoorbeeld ook het geval 
is bij de benadering van de Sint 
Pietersbasiliek in Rome. 
 De gast stapt de andere 
wereld in door de orthogonale 
buitenruimte te betreden. Dit 
gebeurt letterlijk in de vorm van een 
opstapje, zodat het lijkt alsof een 
podium of altaar betreden wordt. 
Vanuit de orthogonale buitenruimte 
is er goed zicht op de groenbuffer, 
maar ook op het zwembad in de 
souterrain, dat door een grote 
glasplaat zichtbaar is. Het water in 
het zwembad is hier zichtbaar vanuit 

het hart van het gebouw. Vanuit het 
zwembad is de hemel zichtbaar.
 De gast betreedt het 
gebouw via een hoekdeur. De 
hoekdeur opent de gevel en 
geeft het gevoel een huid binnen 
te kruipen. Het gaat om het 
onverwachte, het anders kijken en 
het creëren van een andere wereld; 
daar pas deze hoekdeur goed bij.
 Eenmaal binnen heerst een 
serene rust. De sfeer wordt bepaald 
door de grote geperforeerde stalen 
gevel, die op elk moment van de 
dag ander licht doorlaat. Het is een 
strakke, orthogonale ruimte, met 
verschillende vides en een sobere 
inrichting. De wanden zijn afgewerkt 
met thermische verduurzaamd 
Platohout, dat een sterke 
houtachtige geur verspreidt door de 
ruimte. Geur is erg belangrijk bij de 
beleving van een ruimte, in dit geval 
zorgt de houtgeur voor ontspanning, 
natuur en gezondheid.
 Het gebouw is op gedeeld 
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gepasseerd om bij de volgende 
trap te komen. De trappen dienen 
daardoor het idee dat het verticale 
transport in dit gebouw een bewuste 
beleving van de orthogonale 
binnenruimte moet zijn, en niet een 
functionele en haastige opgang.
 Naast de genoemde 
trappen en liften zijn er ook nog 
brandtrappen in het gebouw. Die 
bevinden zich bij de liften aan de 
uiteinden van de facilitaire zone. 
Zo kan iedereen altijd elke kant op 
vluchten.

bewegingsvrijheid.
 Vertikaal transport is op 
twee manieren mogelijk in het 
gebouw; De lift of de trap. 
 Er bevinden zich in het 
gebouw twee liften, een aan de 
noordoostzijde en een aan de 
zuidoostzijde van de facilitaire zone. 
Daardoor komt de gast altijd een lift 
tegen aan het eind van elke gang 
en worden af te leggen afstanden 
geminimaliseerd. De liften hebben 
elk een capaciteit van 8 personen, 
wat voldoende is voor een gangbare 
bezoekersstroom in dit gebouw.
 Alle verdiepingen worden 
onderling verbonden door trappen. 
Deze trappen liggen verspreid door 
de transportruimte om de gast een 
optimale beleving van de hoogte 
van de ruimte te geven. De route 
naar boven of naar beneden via de 
trap is ontleend aan het wandelen 
in de gangen van een klooster; De 
trappen zijn erg lui en er zijn vele 
stukken galerij die moeten worden 
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 Functioneel heeft het 
gebouw alles wat nodig is voor 
een ontspannen en aangenaam 
verblijf voor meerdere dagen. De 
verschillende functies in het gebouw 
zijn gekozen aan de hand van de 
3 ingrediënten die nodig zijn voor 
bezinning, namelijk; Inspiratie, 
reflectie en ontmoeting.
 De functies in het gebouw 
verschillen per verdieping. Het 
gebouw bestaat uit 5 verdiepingen; 
het souterrain, de beganegrond, 
de eerste verdieping, de tweede 
verdieping en de derde verdieping. 
Op de eerste en tweede verdieping 
wordt geslapen, op de overige 
verdiepingen zitten ondersteunende 
functies, zoals het restaurant, het 
zwembad en de yogaruimte. 
 De functies in het gebouw 
openen zich naarmate men hoger 
komt. In het souterrain bevinden zich 
introverte functies, zoals de keuken, 
de sauna, de sportruimte en het 
zwembad. Centraal en sfeerbepalend 

is hier de grote doorkijk naar buiten, 
recht boven het zwembad. 
 Op de beganegrond is de 
entree en kan de gast ontmoeten 
in het restaurant, waar in de 
zomermaanden toegang is tot een 
buitenterras. Deze toegang bestaand 
uit een uitschuivend geveldeel. 
Op die manier blijft het concept 
van de schil als beschermend en 
solide element overeind en wordt 
tegelijkertijd toegang geboden 
tot de buitenruimte. Inspireren en 
reflecteren kan in de stilteruimte of 
in de presentatiezaal. Alle functies 
op deze verdieping kijken uit op 
de omgeving door beschermende 
lamellen in de huid van het gebouw. 
Doordat de vloer zich op 1 meter 
boven maaiveld bevindt, is het water 
achter de dijk zichtbaar.
 Op de eerste en tweede 
verdieping wordt geslapen. hier 
bevinden zich 21 kamers, met een 
capaciteit variërend van 2 tot 8 
personen. Elke kamer heeft zijn 

eigen sanitaire voorzieningen, 
bestaande uit een douche, wastafel 
en toilet. Het slapen gebeurt in een 
tweepersoons raambed, dat uitzicht 
geeft op de omgeving. Omdat elk 
raambed anders in de gevel ligt 
is ook het uitzicht vanuit elk raam 
anders. De gast heeft zo een eigen 
unieke kijk op de wereld om hem 
heen.
 Op de derde en bovenste 
verdieping bevinden zich 
verschillende functies die expliciet 
op het uitzicht gericht zijn. Zo is 
er de tribune voor 56 personen, 
waar gezamenlijk bijeengekomen 
kan worden met de Blauwestad 
als decor. Ook de lounge en de 
meditatieruimte zijn expliciet gericht 
op de omgeving. Deze functies 
worden weliswaar omsloten door 
de schil, maar doordat de schil een 
open strook heeft van 1,5 meter en 
de vloer 0,5 meter hoger ligt dan de 
primaire verdiepingsvloer, is er een 
ruime blik op de omgeving mogelijk.

4.5  Functies
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 In het gebouw zijn 
hoofdzakelijk 4 soorten materiaal 
gebruikt; koperplaat, beton, 
thermisch verduurzaamd Platohout 
en geperforeerd aluminium. Deze 
materialen komen elk op een 
andere manier in het gebouw voor 
en zorgen daar voor een bepaalde 
gewenste ruimtelijke beleving.
 De gevel bestaat uit 
koperplaten die in de lengterichting 
het gebouw beschermen tegen de 
elementen. Er zijn verschillende 
redenen waarom is gekozen voor het 
materiaal koper;
•	 De gewenste uitstraling; Met 

verschillende referenties in 
het achterhoofd ([14] en [15]) 
is dit het materiaal dat, met 
een geheel eigen identiteit, de 
bijzondere warmte van de zon 
weerspiegelt. De roestbruine 
kleur past perfect in een 
natuurlijke omgeving en de 
matte spiegeling weerkaatst het 
weer op elk moment van de dag.

•	 Unieke omgeving; Het gaat bij 
dit project om het creëren van 
een omgeving die in niets lijkt 
op een standaard leefomgeving. 
Een materiaal als koper is vrij 
bijzonder en refereert daardoor 
meestal niet meteen aan een 
bekende situatie. Dat komt het 
gevoel van terugtrekking te 
goede.

•	 Plasticiteit; De complexiteit 
van de organische en taps 
toelopende gevel is relatief 
eenvoudig te maken met een 
metaal als koper. Koper laat zich 
goed vormen en is flexibel.

 Alle vloeren in het gebouw 
zijn gemaakt van betonnen 
breedplaten. De vloeren en plafonds 
zijn wit geschilderd, om zoveel 
mogelijk licht en ruimtelijkheid te 
bewerkstelligen. Daarnaast staat het 
wit in sterk contrast met de donkere 
buitenschil, wat positief werkt op de 
beleving van de organische gevel 
van het gebouw.

 De wanden in alle 
binnenruimtes (met uitzondering 
van de facilitaire ruimtes) 
zijn bekleed met thermisch 
verduurzaamd Platohout. Dit hout 
geeft een aangename houtachtige 
geur af, dat een prettig en gezond 
gevoel geeft. Daarnaast geeft 
het materiaal hout een warme en 
huiselijke beleving aan gasten.
 De gevel van de 
orthogonale binnenruimte 
bestaat uit glas dat is bekleed met 
geperforeerd aluminium. Door 
het aluminium voor de ramen te 
plaatsen wordt niet alleen een 
bijzonder lichtspel gecreëerd, ook 
draagt het bij aan het gevoel in 
een huid te kruipen. De gast moet 
het idee krijgen ergens binnen te 
stappen, en dat effect wordt alleen 
bereikt door toepassing van de 
geperforeerde aluminium platen.

4.6 Materialen
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orthogonale binnenruimte zijn 
nadrukkelijk aanwezig. Zij versterken 
de bijna sacrale hoogte van de 
strakke binnenruimte. 

 De kolommen in de 
orthogonale binnenruimte 
houden het gebouw overeind. De 
kolommen rusten op de betonnen 
kelderbak, die op zijn beurt alle 
krachten afdraagt naar de grond. 
De kolommen in de gevel vormen 
met de betonnen vloeren een 
portaal dat de overspanning van 
de verblijfsruimten mogelijk maakt. 
Boven op de derde verdieping 
werkt het dak als een schijf en kan 
het daardoor de uitkragende gevel 
dragen. Er zijn daarvoor wel een 
aantal flinke staalprofielen nodig in 
het dak. Door een dakpakket van 
700 mm dikte te kiezen kunnen die 
staalprofielen gemakkelijk worden 
ondergebracht.
 Op veel plaatsen in het 
gebouw vallen de kolommen samen 
met de wanden. Daardoor zijn er 
weinig losse kolommen zichtbaar 
in de verschillende ruimten, dat 
geeft een rustig beeld. Met name 
de kolommen in de gevel van de 

Constructie ׀ Ontwerp

4.7 Constructie
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beleeft de gast het volume dat door 
de gevel heen steekt sterk. Het 
volume is uitgevoerd in hout, terwijl 
de binnenkant van de organisch 
gevormde buitengevel bestaat 
uit donker stucwerk. Door dit 
contrast springt de slaapunit aan de 
binnenzijde extra uit de gevel, een 
beeld dat wordt versterkt door het 
binnenvallende tegenlicht.
 Het bed waarin men slaapt 
voelt aan als een soort van bedstee. 
Voor het grote raam, waaraan men 
slaapt, zitten aan de binnenzijde 
aluminium lamellen die dicht 
kunnen worden geschoven. Op die 
manier kan de gast zich desgewenst 
afsluiten van de buitenwereld. Het is 
alsof je een oog opent of dichtdoet, 
het contact met de buitenwereld 
even aan- of uitzet.
 
 Aan de kant van 
de orthogonale gevel is het 
belangrijk dat de kolommen en de 
geperforeerde aluminium platen 

 Verschillende conceptuele 
beslissingen zijn doorgevoerd tot 
op detailniveau. Met name bij de 
aansluiting tussen de buitengevel 
en de slaapunits is gekeken naar de 
constructie en materialisering op 
kleine schaal.
 De slaapunits doorbreken 
de beschermende gevel op een 
manier waardoor het lijkt dat ze 
door de schil heen zijn geduwd. Dit 
wordt op detailniveau zichtbaar 
in de hoeken van de uitkragingen. 
Hier loopt de koperen beplating 
van de gevel gekromd over naar 
een meer horizontale oriëntatie, om 
vervolgens bij het raamkozijn weer 
terug te buigen. Deze constructie 
brengt de nodige complexiteit 
met zich mee, maar versimpelt 
tegelijkertijd de aansluiting met het 
verticale deel van de gevel. Daardoor 
zijn er geen extra materialen 
en constructies nodig om het 
regenwater af te voeren. 
 Van binnen in de slaapunit 

een bijna sacraal beeld gevel. De 
verticale lijnen in de gevel versterken 
elkaar hier, waardoor de hoogte 
van het gebouw wordt benadrukt. 
Door tussen de geperforeerde 
staalplaten onderling wat ruimte 
open te laten kunnen de kolommen 
van buitenaf worden waargenomen. 
De kolommen liggen iets terug in de 
gevellijn waardoor schaduwwerking 
optreedt. 

Details  ׀ Ontwerp

4.8 Details



Technische doorsnede





Detail onderzijde slaapunit
schaal 1:15



HR++ glas 4 - 15 - 5 mm

Geperforeerde aluminiumplaat
openingen 24 x 24 mm

HE240A



Horizontale doorsnede gevelopening

HR++ glas verankerd aan boven en onderzijde
Draaibare lamellen van geperforeerd koper
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 Nu volgen enkele beelden 
van het ontwerp. Deze beelden zijn 
een (abstracte) impressie van het 
eindresultaat.  

Impressie eindresultaat ׀ Ontwerp

4.9 Impressie eindresultaat
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persoonlijke interesses, maar 
uiteindelijk moet een ontwerp 
maatschappelijk en lokaal inpassing 
vinden in de situatie. Er moet vraag 
zijn naar het ontwerp en draagvlak 
voor de ontwikkeling ervan. En 
daarvoor is weer onderzoek nodig, 
veel onderzoek. Communicatie met 
lokale bewoners en betrokkenen 
kan erg helpen bij het doen van 
onderzoek en het formuleren 
van een doelstelling. Ook het 
onderzoeken van beleidsplannen 
en de historie van een bepaalde 
locatie kunnen daarvoor goede 
aanknopingspunten geven.
 Het zoeken naar een juist 
volume is bij dit project erg bepalend 
geweest voor het eindresultaat en 
heeft de nodige tijd geduurd. Via 
digitale massastudies en het maken 
van maquettes is veel onderzoek 
gedaan naar de juiste vorm van het 
bouwvolume. Uiteindelijk is dat 
misschien deels ten koste gegaan 
van een gedetailleerde uitwerking 

 De doelstelling van 
dit project is vooral in de basis 
bereikt; het ontwerp speelt 
in op de sociaaleconomische 
problemen in de Noorderruimte, de 
maatschappelijke ontwikkelingen 
in Nederland en de onbenutte 
kwaliteiten in het Oldambt, door een 
overnachtingsplek te creëren met 
een eerste aanzet tot recreatieve 
voorzieningen in het gebied. In de 
toekomst zal het ontwerp een eerste 
stap zijn voor een bezoek aan het 
noorden, overige voorzieningen 
moeten in samenwerking met lokale 
initiatiefnemers worden ontwikkeld. 
Het ontwerp kan gezien worden als 
stepping stone tussen de alledaagse 
wereld en de wereld van het 
Oldambt en draagt op die manier bij 
aan de doelstelling van het project.
 Het ontwikkelen van 
een passende doelstelling en een 
programma van eisen heeft bij 
deze opdracht veel tijd in beslag 
genomen. Er zijn verschillende 

van de ontwerpopgave. Op een 
bepaald moment moet er een keus 
worden gemaakt en daarmee moet 
verder gewerkt worden, ongeacht 
of het nu de beste oplossing is 
of niet. Daarmee voorkom je 
tijdsgebrek in een later stadium 
van het ontwerpproces en komt de 
uitwerking op detailniveau beter 
tot zijn recht. Er zijn immers vele 
aspecten die een ontwerp goed 
maken, dat is niet alleen het volume.
   Het verhaal achter het 
ontwerp is tijdens het gehele 
ontwerpproces belangrijk. Het 
verhaal moet op de achtergrond 
aanwezig zijn en er moet altijd naar 
kunnen worden teruggekoppeld. In 
het begin van het ontwerpproces is 
het verhaal achter het ontwerp erg 
belangrijk geweest. De stap naar 
de eerste massastudies is daardoor 
tamelijk stroef verlopen. Het verdient 
de voorkeur om heel vroeg te 
beginnen met massastudies en het 
schetsen in de ruimtelijke situatie. 
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5.1 Evaluatie en aanbevelingen



Daardoor wordt de conceptfase 
minder theoretisch en is een 
koppeling naar het ontwerpstadium 
gemakkelijker te maken.
 Het bezoeken van de 
ontwerplocatie en de nabije 
omgeving is uiterst belangrijk als het 
gaat om de beleving van een plek. 
Hoewel het projectgebied bij dit 
project erg ver weg lag (ongeveer 4 
uur reizen), hebben er toch ongeveer 
10 bezoeken aan het ontwerpgebied 
plaatsgevonden. Die zijn allemaal 
erg de moeite waard geweest. Het 
is daarom aan te bevelen om ook bij 
toekomstige projecten meerdere 
malen de ontwerplocatie te 
bezoeken.
 Tot slot is het werken in 
groepsverband erg positief voor het 
ontwikkelen van een goed ontwerp. 
Wanneer niet in groepsverband 
wordt ontworpen, bestaat er de kans 
dat kritische punten onopgemerkt 
blijven. De mening van anderen, 
al dan niet op de hoogte van de 

situatie, is altijd van grote waarde. 
Op een bepaald moment moeten 
er natuurlijk wel keuzes worden 
gemaakt, maar die zijn dan 
gebaseerd meerdere meningen.
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