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INLEIDING
Young Innovators
Met het ‘Young Innovators’ programma koppelt het College van Rijksadviseurs
jonge, talentvolle architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten
aan grote ruimtelijke opgaven zoals herbestemming, energietransitie, nieuwe
cultuurlandschappen en de wateropgave met als doel vernieuwende ideeën en
innovatieve input op de thema’s uit de agenda van het College van Rijksadviseurs
te genereren.
Voor de editie van 2017 werden zes jonge talentvolle bureaus (Nohnik, Studio
1:1, Lama, Studio Rap, Rademacher&DeVries en NLÉ) uitgenodigd voor het geven
van een pitch. Daarna zijn drie bureaus geselecteerd en gekoppeld aan een
concrete ontwerpopdracht voor één van de drie coproducenten (provincie Drenthe,
Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Zuid-Holland). Nohnik werd gekoppeld
aan de coproducent Vallei en Veluwe om rond het thema energietransitie te werken
onder begeleiding van Rijksadviseur Berno Strootman, Rademacher&DeVries
werd gekoppeld aan de provincie Zuid-Holland om met het thema hergebruik
en herstructurering van bedrijventerreinen te werken onder begeleiding van
Rijksadviseur Daan Zandbelt. LAMA werd gekoppeld aan de provincie Drenthe om
rond het thema Vrijetijdseconomie te werken onder begeleiding van Rijksbouwmeester
Floris Alkemade.
Verkennende ontwerpopdracht: Vrijetijdseconomie in
Drenthe
Drenthe werkt aan de update van haar omgevingsvisie. Één van de bouwstenen uit
deze visie in vrijetijdseconomie. De provincie heeft te kampen met een veroudert
imago als het over recreatie en verblijf gaat. Centrale vraag is: hoe kun je met de
ontwikkeling van verblijfsrecreatie en recreatieve infrastructuur de attractiewaarde
van Drenthe versterken? Daarnaast zijn er een aantal aandachtsgebieden gebieden
meegegeven waar kansen liggen of verbeteringen wenselijk zijn.
Integrale aanpak
Om in de complexe discussie rond de omgevingsvisie waardevolle input te kunnen
geven, is er in deze verkenndende ontwerpopdracht voor een duidelijke focus gekozen.
Aan de hand van een eerste scan rond o.a. thema’s als, water, ecologie en natuur,
voedselproductie en drinkwatervoorziening, recreatie, energie, landschapsbeleving
en recreatief aanbod, werden enkele scenario’s en kansrijke thema’s geselecteerd
om op verder te werken. Uiteindelijk is gekozen om twee integrale scenario’s,
met ieder een duidelijke focus, uit te werken voor het gehele grondgebied van de
provincie. Binnen de uitwerking van deze scenario’s stond de zoektocht naar een
nieuwe en eigentijdse identiteit voor de provincie centraal. Daarnaast is getracht met
enkele gebiedsgerichte uitwerkingen, doelgericht te werken aan de verbetering van
enkele “probleemregio’s”.

2

3 NEXT TO CIVILIZATION | Young Innovators 2017 | LAMA

Herkomst buitenlandse verblijfsbezoekers
Drenthe trok in 2016 circa 211.000
buitenlandse verblijfsbezoekers (zowel
zakelijk als toeristisch). Bijna alle
buitenlandse bezoekers (97%) kwamen
uit Europa. Belangrijkste

herkomstlanden zijn Duitsland (60%,
127.000 personen) en België (19%,
41.000 personen). Groot Brittannië staat
met 6% van de buitenlandse gasten op
de derde plaats.

Herkomst dagrecreanten
5.4 Populaire activiteiten buitenlanders in Nederland

Drenten doen vooral daguitstap in eigen provincie

Kaart 2 Herkomstprovincies Nederlanders die uitstapjes (>2 uur) in Drenthe ondernemen (2015)

Activiteiten tijdens de vakantie
Duitsland en België zijn de belangrijkste
herkomstlanden van de buitenlandse
bezoekers in Drenthe.

Het grootste deel (37%) van de Duitsers
gaat naar Nederland voor een bezoek
aan Groningen
de kust, 24% kiest voor de bos- en
11%
heidegebieden.

Ruim een derde (36%) van de Belgen die
Friesland
Nederland bezoekt, kiest voor een
6% Onderstaande tabel geeft een overzicht
verblijf in de natuur of het landelijk
van de Drenthe
activiteiten die de Belgen en
gebied, 24% bezoekt de kust en 18%
Duitsers 60%
het belangrijkst vinden tijdens
maakt een stedentrip.
een bezoek aan Nederland.
NoordFlevoland
Holland
Overijssel
1%
3%
Tabel 3 Top 5 meest belangrijke ondernomen
activiteiten tijdens een
6%vakantie in Nederland –
voor Belgen en Duitsers - 2014

Duitsers

Utrecht
2%

Strandwandeling
Zuid-Holland– 24%

Gelderland
3%

Belgen

3%– 9%
Fietsen

Wandelen – 9%
Strandwandeling – 8%

Noord-Brabant
Zonnen op strand – 7%
Zeeland
4%
Bezienswaardige/historische
locaties – 7%
0%

Vanuit het door de provincie uitgegeven rapport
“Vrijetijdseconomie Feiten en cijfers 2017”
vallen een aantal zaken op.

Fietsen – 20%

Stadswandeling – 9%

Stadswandeling – 7%
Bezoek natuur – 6%

Bron: NBTC-Holland Marketing, Onderzoek Inkomend Toerisme 2014, 2015.

Drenthe
Activiteiten dagjes uit
≥ 5%Duitsers
Duitsers die Drenthe0-5%
bezoeken voor een

Limburg
1%

relatief minder gewinkeld. Het bezoeken
van een attractiepark, dierentuin of
zwemparadijs is daarentegen
bovengemiddeld populair. Let op: de
uitkomsten voor Drenthe zijn indicatief
door de kleine steekproef (n=54).

dagje uit gaan meestal winkelen (44%),
uit eten (35%) of naar een attractiepark,
dierentuin
of zwemparadijs
(34%).
Bron: NBTC-NIPO, Continu
Vrijetijdsonderzoek
(CVTO), 2015.
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Drenthe

Vandaag vooral
bezoekers in
Drenthe uit
omliggende
provincies

Opvallend is dat het marktaandeel van
vakantiegangers vanuit de noordelijke
provincies het grootste is en zelfs het grootste
is van vakantiegangers uit de provincie zelf.
Voor daguitstappen blijkt Drenthe vooral
bezocht te worden vanuit de Drenthe zelf
(60%) en de overige noordelijke provincies
van Nederland. Daarnaast worden er veel
daguitstappen door Duitsers gemaakt naar
Drenthe. Het grootste gedeelte van deze
Duitsers komen om te winkelen of om
Wildlands Adventure Zoo te bezoeken.

7%
10%

Nederland

Bron: NBTC Holland Marketing, Monitor Inkomend Dagbezoek vanuit Duitsland, Eindrapport 2015/2016, 2016.
* Door de beperkte steekproef voor Drenthe (n=54) moeten de uitkomsten voor Drenthe vooral als indicatie gezien worden.

bron kaarten: Trendrapport vrijetijdseconomie Drenthe 2017
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DRENTHE MAAKT
ONVOLDOENDE GEBRUIK VAN
BEZOEKERSPOTENTIEEL

Bezoekerspotentieel
De grootste groep recreanten die vandaag naar
Drenthe komt voor een vakantie of daguitstap
komt uit een zeer dunbevolkte regio waar
samen ongeveer 2.8 miljoen mensen wonen.
Geografisch en demografisch gezien ligt
Drenthe praktisch aan de rand van één van
de dichtstbevolkte regio’s van West-Europa, de
Randstad, Vlaamse Ruit en het Ruhrgebied.
Deze stedelijke regio’s samen kennen een
bewonersaantal van ca. 17 miljoen inwoners.
Anderzijds ligt Drenthe aan de grens van
Duitsland, een land waar in totaal 80 miljoen
inwoners leven.
Volgens ons liggen er enorme potenties om een
veel groter bezoekerspotentieel aan te spreken
voor Drenthe! Deze kansen worden op dit
moment nog onderbenut.
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Drentse landschap
is uniek

pingoruïnes, keileem, beekdalen, hondsrug

Om andere doelgroepen aan te spreken om
naar Drenthe te komen voor daguitstappen of
langere recreatieve verblijven, is het belangrijk
om in te zetten op de dingen waar Drenthe
uniek en onderscheidend in is ten opzichte
van de rest van Nederland. In ons achterhoofd
houdende dat nog altijd de meeste bezoekers
komen voor de rust, natuur en het landschap.
Het Drentse landschap is doorspekt van
interessante geologie die vooral ontstaan is
door de ijstijden. Zo vindt men nergens in
Nederland mooiere laaglandbeken, is Drenthe
koploper als het om het aantal pingoruïnes
gaat (ronde meertjes ontstaan door
opvriezende ijslenzen in de ondergrond tijdens
de ijstijd), en vindt men nergens in Nederland
grotere keileemgebieden dan in Drenthe. De
Hondsrug en de met zwerfkeien uit de ijstijd
gestapelde hunebedden zijn de meest gekende
relicten vanuit het verleden.

Bron kaart: Vroege Vogels

Ook is in Drenthe op veel plaatsen nog goed
“het oude” esdorpenlandschap te beleven, zijn
er verschillende grote heidegebieden bewaard
gebleven en kent Drenthe het grootste bewaard
gebleven hoogveenmoeras van het vroegere
uitgestrekte Bourtange moeras.
Dit unieke onderliggende landschap moet
volgens ons de basis, de rode draad vormen en
ingezet worden om de identiteit van Drenthe te
versterken.
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Profilering

pingoruïnes, keileem, beekdalen, hondsrug

Het uniek Drents landschap wordt in de communicatie en profilering van veel bedrijven
vanuit de vrijetijdseconomie gebruikt als belangrijk argument om naar Drenthe te komen.
Gelegen in de natuur, of met prachtig uitzicht, wordt veel gebruikt om klanten te lokken.
Toch zien we helaas vaak dat, vooral bij vakantieparken, er weinig aandacht wordt besteed
aan de beeldkwaliteit en het integreren van functies binnen dit mooie landschap. Je
zou dus in sommige gevallen kunnen stellen dat veel verblijfsparken parasiteren op het
landschap. Ze gebruiken de kwaliteit ervan, maar geven niets terug, of doen zelfs afbreuk
aan de landschappelijke kwaliteiten van het landschap.

VEEL
VERBLIJFSPARKEN
PARASITEREN OP
HET LANDSCHAP
10
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VERSTERKEN IDENTITEIT VAN
DRENTS LANDSCHAP
Recreanten waarderen vooral
kleinschalige en natuurlijke
landschappen

“LANDSCHAP ALS MOTOR”
VOOR RECREATIE!

Ondanks dat veel recreanten naar Drenthe komen omwille van het mooie landschap, en
dat veel ondernemers vanuit de vrijetijdseconomie het landschap gebruiken om bezoekers
aan te trekken, zijn er toch ook grote delen van Drenthe waarvan het landschap een stuk
minder gewaardeerd wordt.

landschapswaardering

HOOG

De kaart hiernaast is een bewerking van een kaart die Alterra in 2006 maakte aan de
hand van een aantal parameters die de landschapswaardering beïnvloeden. Wat we uit
deze kaart kunnen leren is het volgende:
- Hoe grootschaliger, geïndustrialiseerder, artificiëler en eentoniger een landschap, hoe
lager de waardering.
- Hoe gevarieerder, kleinschaliger en natuurlijker het landschap, hoe hoger de waardering.
De gebieden die duidelijk naar voren komen als laag gewaardeerde landschappen
zijn o.a. de Veenkoloniën, randen van steden, grootschaligere en grotere clusters van
landbouwgebieden waar de omkadering van bomenrijen ontbreekt en dorpsomgevingen
waarbij veel nieuwbouwwijken aanwezig zijn. Dit zijn ook de gebieden met het minste
aanbod vanuit de vrijetijdseconomie.

Dwingelderveld

Gebieden die het hoogste gewaardeerd worden zijn voornamelijk de nationale parken, en
het kleinschaligere beekdalen en zandlandschap van Drenthe. Dit zijn ook de omgevingen
waar het aandeel van de vrijetijdseconomie het grootste is binnen de provincie.

Veenkoloniën
LAAG

Bron kaart: Aterra

12

Bij het zoeken naar een sterkere identiteit voor de gehele provincie lijkt de
transformatieopgave dus vooral te liggen in de gebieden die de minste gewaardeerd
worden door de potentiele bezoeker. In deze gebieden is het meeste te winnen voor een
nieuwe vrijetijdseconomie.
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WET VAN DE
STIMULERENDE
ACHTERSTAND
IS KANS!

Schone lucht

Donkerte

Stilte

“Achterstand”
maakt Drenthe
onderscheidend
t.o.v. verstedelijkte
regio
Het beste wat Drenthe ooit is overkomen is dat
het niet mee geëvolueerd is op het tempo van
de naastgelegen stedelijke regio’s. Dit zorgt er
vandaag voor dat Drenthe ver vooruitloopt als
het gaat over kwaliteiten als rust, natuur, stilte,
zuivere lucht, donkerte en zuiver drinkwater.
Dat Drenthe nu deze kwaliteiten bezit heeft
grotendeels te maken met de geïsoleerde
ligging ten tijde dat er nog een dik moerassig
veenpakket rond de provincie lag en de
arme zandgronden ervoor zorgden dat het
landschap niet intensief gebruikt kon worden
als landbouwgrond.

Zuiver drinkwater

Stralingsvrij

14

Drenthe was lange
tijd geïsoleerde
regio door rand van
hoogveenmoeras
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What-if scenario’s
Om de discussie te voeden en te helpen in de zoektocht naar de “Nieuwe Identiteit” van
Drenthe, zijn er twee what-if scenario’s uitgewerkt. Beide scenario’s vertrekken vanuit de
krachten die het Drents landschap bezit en bouwen hier op geheel eigen wijze op voort in
de zoektocht naar kansen en opgaven om de regio te versterken voor de vrijetijdseconomie.
De scenario’s helpen door hun uitgesproken focus, grote toekomstige opgaven zoals
klimaat en natuuropgaven, landbouwtransformatie, mobiliteit e.d. scherp te stellen. Ze
bieden ook een kapstok of afwegingskader om te reflecteren op het huidig beleid van de
provincie doordat zij kansen en conflicten blootleggen per thema of gebied.
Maar uiteindelijk zijn de scenario’s vooral bedoeld om op een inspirerende manier de
kansen voor Drenthe te laten zien als men durft in te zetten op het versterken van de
identiteit vanuit het onderliggende landschap.

WHAT-IF?
16

17 NEXT TO CIVILIZATION | Young Innovators 2017 | LAMA

EUROPEAAN
TERUGBRENGEN
NAAR EUROPESE
TOPNATUUR!

WHAT-IF?
Drentse Wildernis
Drenthe bezit de potentie om de mens terug naar de wildernis en de Europese topnatuur
te brengen. Onderzoek toont aan dat het Drents landschap zeer geschikt is als definitief
leefgebied voor de wolf. Naast de wolf, die overigens al heel dichtbij is, liggen er ook
kansen voor de zeearend, kraanvogels en de otter. Kan Drenthe dé provincie worden waar
topnatuur domineert en de wolf zicht als eerste opnieuw vestigt? In Drentse Wildernis
is natuurontwikkeling in relatie tot natuurbeleving de motor achter een grootschalige
transformatie binnen de landbouw. De landschappen met de grootste landschappelijke
problemen en de laagste landschapswaardering transformeren als eerste naar een hybride
landschap waarbinnen nieuwe innovatieve vormen van natte landbouw niet enkel het
landschap veerkrachtiger maken voor de toekomst, maar ook nieuwe topnatuur ontstaat.
Daarnaast biedt deze nieuwe wildernis kansen voor de transformatie van esdorpen tot
recreatieve hubs en poorten naar deze wildernis.
Wie de echte wildernis wil ervaren zal zijn best moeten doen. Drenthe is de meest
ongerepte en ontoegankelijkste provincie van Nederland.
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concept

concept

Om Drenthe vanuit de logica van het landschap
te transformeren naar een voor recreanten
toegankelijk netwerk van wildernis, worden
strategisch interessante landschappelijke lagen
en gebieden getransformeerd. Samen vormen
zijn een enorm netwerk van natuur dat sterk
verankert ligt in de logica van het Drentse
landschap.
Esdorpen als poort naar wildernis

Verbindende beekvalleien

Rand Veenkoloniën

Verbindende vaarroute

20
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Esdorpen als poorten naar wildernis
Esdorpen liggen van oudsher op de grens van een beekdal en een hoger gelegen
heidegebied. In de nieuwe wildernis krijgen zij een zeer strategische ligging binnen het
ontwikkelde natuurnetwerk. Ze vormen, via de beekdalen, de poorten naar de wildernis,
en blijven een schakel vormen met het “traditionele” Drentse landschap op de hoger
gelegen zandgronden. De esdorpen worden recreatieve hubs van waaruit recreanten in
groep, onder begeleiding van een gids of individueel de wildernis in kunnen trekken. Dit
kan te voet, met de landrover en daktent of men kan in de beek een kano nemen.
Door de nieuwe dynamiek van de esdorpen starten steeds meer ondernemers faciliterende
functies zoals overnachtingsmogelijkheden, verhuur van kano’s, trekkerswinkels, of
gegidste tours richting de wildernis. Het toprestaurant Noma vestigt haar tijdelijk
restaurant in één van de esdorpen om gerechten te maken die uitsluitend bestaan uit
nieuwe ingrediënten afkomstig uit de wildernis van Drenthe.

22
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Verbindende beekvaleien
Vanuit de esdorpen trekt men via een fijnmazig stelsel van natuurlijke beekvalleien erop
uit, de wildernis in. Bij de bredere beken kan dit met een kano, bij de smallere te voet.
In de beekvalleien vindt men bevers, otters en met een beetje geluk kan men hier een
kraanvogel spotten.

24
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Rand Veenkoloniën
SLIJTAGE DALGRONDEN DOOR HUIDIGE VORM
LANDBOUW

De Veenkoloniën worden van het gehele Drentse landschap het minst gewaardeerd door
de recreant. Dit heeft vooral met de schaal van het landschap te maken, het gebrek
aan variatie en het ontbreken van natuur. Daarnaast hebben de Veenkoloniën met
bevolkingskrimp te maken waardoor het moeilijk is het voorzieningenniveau op peil te
houden en sociale problemen ontstaan.
Een ander probleem waar de deze regio mee te maken heeft is de slijtage van de
dalgronden. Door de huidige vormen van landbouw, waarbij tot soms meer dan een meter
ontwaterd wordt, oxideert het veen in de bodem waardoor enorm veel Co2 vrijkomt en
de bodem inklinkt. De inzakkende bodem neemt het reliëf over van het onderliggende
glooiende dekzand waardoor op perceel niveau grote verschillen ontstaan tussen
natte en droge plekken. Ook neemt het humusgehalte in de bodem af waardoor de
vochthuishouding moeilijk regelbaar wordt (verdroging), de meststoffen sneller uitspoelen
en het bodemleven afneemt. Naast meststoffen spoelen er ook pesticiden en herbiciden
uit en komen zo terecht in de bodemwatervoorraad waar zij de drinkwatervoorziening
bedreigen. Doordat de grond droger wordt, verstuift zij sneller. Op sommige plaatsen in
de veenkoloniën zorgt de winderosie ervoor dat tonnen goede landbouwgrond per jaar
wegwaaien.
Om de waterhuishouding in de veenkoloniën in de steeds langere en drogere perioden,
ten gevolge van de klimaatsverandering, op peil te houden worden miljoenen kuubs
IJsselmeerwater gebruikt. In de toekomst zullen de veenkoloniën zelfvoorzienend moeten
worden in hun watersysteem….
De vraag is dus hoe duurzaam het huidige landbouwsysteem is en of het niet tijd is voor
een radicale transformatie van het landbouwsysteem in de veenkoloniën.

winderosie

MOTOR ACHTER
VEENVORMING
STILGEVALLEN
26

veenoxidatie / bodemdaling

zandkoppen komen boven
vernatting

veen
zand

grondwatervervuiling
diepe ontwatering
Ijsselmeerwater
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EEN HYBRIDE
RECREATIELANDSCHAP
MET TOPNATUUR
GEMAAKT DOOR DE
BOER

problemen Veenkoloniën omzetten in kansen
bodemdaling omzetten naar groei

i.p.v. Co2 uitstoot
Co2 opslag

Transformatie landbouw als kans voor identiteitversterking
Veel landbouwgronden in de Drenthe zijn gelegen
op gronden die minder geschikt zijn voor landbouw.
De grootschalige landbouwgebieden worden minder
gewaardeerd door de recreant. De tendens in Drenthe
is dat de kleinschalige landbouwgebieden een
schaalvergroting en industrialisatie doormaken.
Dit vormt de grootste bedreiging voor de
landschapswaardering van de recreant.

Paludicultuur
Paludicultuur is een landbouwconcept
waarbij op natte gronden geteeld wordt met
bijpassende gewassen zoals riet, lisdodde,
veenmos en elzenbroekbos.
Het vernatten van de Veenkoloniën zou
per direct twee van de grootste problemen
oplossen; namelijk de oxidatie van het veen
en de bijbehorende bodemdaling. Deze vorm
van extensieve landbouw kan zelfs strategisch
ingezet worden om via veenvorming een nieuw
groeiend landschap te genereren waarin Co2
opgeslagen wordt in het veen. Daarnaast
worden er natuurlijke bouwmaterialen en
isolatiematerialen geteeld die gebruikt
kunnen worden bij de ontwikkeling van een
streekeigen variant op het Wikkelhuis. In
de bebouwingslinten ontstaan kleinschalige
fabriekjes die deze vakantiewoningen bouwen
die boeren te huur kunnen aanbieden in
dit nieuwe hybride recreatielandschap.
De recreatiewoningen vormen een goede
financiële aanvulling bij de elzenteelt die
slechts eens in de 60 jaar gekapt worden om
het beste meubelhout te genereren.

grondstoffen en
streekproducten

recreatiehuis
(Wikkelhuis)
van rietkarton

zeldzame natuur

opwekking duurzame energie

natuurondersteunende teelten

riet

lisdodde

veenmos

warmoes
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eendekroos

elzen

Doordat de schaal en de variatie drastisch
verandert door deze nieuwe landbouwvorm,
wordt het landschap aantrekkelijker
voor recreatieve doeleinden. Daarnaast
levert het landschap ook verschillende
ecosysteemdiensten zoals waterberging,
waterzuivering en energie. Het
paludicultuurlandschap levert eveneens
topnatuur op waarin o.a. de otter en de
kraanvogel een plaats vinden.
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Nieuwe hybride recreatielandschappen
De schaal, variatie en natuurlijke uitstraling in combinatie met de dier- en plantensoorten
die in het paludicultuurlandschap leven, maakt dit landschap zeer aantrekkelijk voor de
natuurgerichte recreant. Door de vernatting van het landschap en de nieuwe waterwegen
die nodig zijn voor de toegankelijkheid van de percelen, ontstaat een enorm waternetwerk
dat door de recreant verkent kan worden vanuit een bootje. Dit nieuwe randlandschap
rond Drenthe staat via de beekvalleien in verbinding met het binnenland van Drenthe.
Men kan dus vanuit de rand via de beken naar verschillende esdorpen varen. Doordat
de elzenbroekbossen een lagere oogstfrequentie bezitten kunnen de boeren hier
recreatiewoningen voorzien om tussentijdse inkomsten te genereren.
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Pingoruïnes als wildspotsplaatsen
In het binnenland van Drenthe wordt Wildlands Adventure Zoo één van de grootste
natuurontwikkelingsorganisaties van de provincie. Hun concept verschuift richting het
landschap waar zij expedities organiseren richting de pingoruïnes die als drinkplaatsen
voor het wild gebruikt worden en de plek zijn om in het wild wisenten, wolven en
edelherten te spotten!
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Drenthe 2050?
Drenthe is drastisch getransformeerd naar
de wildste provincie van Nederland. In het
authentieke binnenland is weinig verandert.
Het zijn vooral de edelherten en wisenten in
de heidegebieden en bossen die hier tot het
decor van het landschap zijn gaan behoren.
De beekvalleien zijn wel sterk veranderd.
Deze worden nu gekenmerkt door grote
grazige vlakten met kuddes grazende wisenten
en edelherten. Op sommige plaatsen zijn
stuwmeren ontstaan door overstromingen
veroorzaakt door de beverdammen.
De esdorpen vormen levendige
toegangspoorten tot deze nieuwe wildernis.
In deze gezellige dorpen kan met gerechten
proeven in toprestaurants die gekend zijn om
hun wildspecialiteiten en streekgerechten.
Emmen, Meppel en de kolonie van Veenhuizen
vormen de hoofdpoorten naar de wildernis.
De landbouw in de Veenkoloniën is
getransformeerd naar een hybridenlandschap
waar door middel van natte landbouw
Europese topnatuur ontstaan is. Wildlands richt
zich enkel nog op deze Europese topnatuur
door zelf actief nieuwe natuur te ontwikkelen
en expedities in de wildernis te organiseren.
Zij zijn ook eigenaar van de meeste
wildobservatieposten in het gebied.
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WET VAN DE
STIMULERENDE
ACHTERSTAND BIEDT NIET
ENKEL KANSEN VOOR
NIEUWE WILDERNIS MAAR
OOK VOOR DE STEDELING

WHAT-IF?
Drentse Wellness
De hectiek ontvluchten en tot rust komen vormt voor een steeds groter wordende groep de
basis van vrijetijdsbesteding. Vrijetijd om lichaam en geest gezond te houden. Waar men
tijdens het industriële tijdperk richting kust of bergen trok voor frisse lucht in kuuroorden,
wenst vooral de stedeling rust, stilte en helende nachtrust. Goede nachtrust wordt gezien
als het nieuwe kuren. Drenthe is één van de donkerste provincies van Nederland. Kan
donkerte en absolute rust de nieuwe identiteit van Drenthe worden? Een plek waar
geen enkele verstorende factor aanwezig is, de mens onthaast en mobiele apparaten
onbruikbaar zijn? Een plek waar het zuiverste lucht en water van Nederland aanwezig is
en bronwater gewonnen wordt uit veengebieden en het Drents Plateau?

Schone lucht

Donkerte

Stilte

“ACHTERSTAND” MAAKT
DRENTHE ONDERSCHEIDEND
T.O.V. VERSTEDELIJKTE
REGIO

Zuiver drinkwater

Stralingsvrij
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Kansen ondiepe geothermie
In grote delen van de provincie liggen kansen om gebruik te maken van ondiepe
geothermie. Doordat de gemiddelde temperatuur van dit water tussen de 30-40
graden ligt is deze warmte ongeschikt voor industriële doeleinden. De warmte is
wel uitermate geschikt voor het verwarmen van thermale baden, of nog beter, het
verwarmen van pingoruïnes!.

Kansen van kwaliteiten omzetten in
beleid
Een aantal thema’s zijn niet direct ruimtelijk te vatten maar kunnen zich vooral uiten door
beleidskeuzes. Stilte en schone lucht kan bijvoorbeeld een bijdrage aan de identiteit en
het imago van Drenthe leveren door de eerste 0-emissiezone ter wereld in te voeren in
Drenthe of door het aantal stiltegebieden drastisch uit te breiden. Hetzelfde geldt voor de
stralingsvrije gebieden.
Om de donkerte onder de aandacht te brengen wordt een echt Dark Sky Park opgericht!

Stille en schone lucht

Eerste Zero-Emission-Zone ter wereld.
38

Dark Sky Park Drenthe

Stralingsvrije gebieden

De plek om de Melkweg weer te zien

Uitbouwen van netwerk van stralingsvrije
gebieden
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Uniek landschap van thermale
pingobaden
Geothermie wordt ingezet op een manier die alleen in Drenthe mogelijk is. Er worden
gebieden ontwikkeld met clusters van thermale baden in pingoruïnes als spa gebieden.
Hier kun je in het schitterende Drentse landschap een cabine huren om te overnachten
en overdag in een thermale pingo genieten van het prachtige uitzicht of ‘s nachts van de
unieke sterrenhemel.
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BIOLOGISCHE SUPERFOOD
EN NATUUR BESCHERMT
DRENTS MINERAALWATER

42

Drents zuiver mineraalwater
Drenthe beschikt over één van de grootste grondwatervoorraden van Nederland. Dit
water behoord tot het schoonste drinkwater ter wereld. Om dit “blauwe goud” ook voor
de verre toekomst te beschermen wordt een zeer groot deel van het Drentse landschap
getransformeerd naar waterbeschermingsgebied. In dit gebied worden op biologische
wijze superfoods geteeld, het eerste wellness landbouwlandschap van Nederland. De
cranberryteelten worden zeer kenmerkend voor het Drentse landschap.
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Drenthe 2050?
Drenthe bouwt verder aan een netwerk van
plekken en beleidsmatige beschermingszones
die samen Drenthe op de kaart zetten als de
Wellness regio van Nederland. Drenthe is hierin
wel onderscheidend van bijvoorbeeld Duitsland
doordat hier het typisch Drentse landschap als
grootste kwaliteit wordt ingezet bijvoorbeeld in
de vorm van locatiespecifieke thermale baden
in pingoruïnes. Hierdoor wordt niet het enkel
het potentieel van de verstedelijkte regio (17
milj inwoners) maar van heel Duitsland benut.
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WILDERNIS EN WELLNESS
VERSTERKEN ELKAAR
Gecombineerd
De twee scenario’s zijn gemakkelijk in elkaar
te schuiven. Recreanten die enkele dagen
in de wildernis op zeer primitieve wijze
hebben rondgetrokken, kunnen gebruik
maken van een netwerk van natuurgerichte
wellness locaties om op adem te komen.
Dit contrast is iets dat men in Ijsland veel
tegenkomt. Hier worden de vertrek en
aankomstpunten van lange wandelingen door
de bergen vaak gekoppeld aan plekken waar
geothermische baden aanwezig zijn. Op deze
plekken ontstaan levendige plekken waar
recreanten elkaar ontmoeten, zijn cafeetjes en
overnachtingsmogelijkheden voorzien.
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