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Melle Wachtmeester

Het dorp dat er
nooit kwam
Als wethouder met ruimtelijke ordening in mijn portefeuille,
hield ik me eind jaren negentig bezig met de vraag waar
in de gemeente Bellingwedde nog woningen gebouwd
konden worden. Eigenlijk kon ik geen goede plek
vinden. Een deel van de gemeente is te handhaven open
gebied, uit cultuurhistorische overwegingen. Daar moet
je dus vanaf blijven. Aan een beschermd dorpsgezicht
als Oudeschans moet je ook niet een nieuwbouwwijk
vastplakken. De essen bij Wedde en de karakteristieke
randveenontginningen moet je onaangetast laten. Kortom:
er waren allerlei landschappelijke bezwaren om in en bij
de bestaande dorpen te gaan bouwen. Zo ontstond het
idee om een nieuw dorp te bouwen, op de grens van
Nederland en Duitsland: Europadorp.
Een vrij logische gedachte vond ik het eigenlijk. Daar, op
de grens van de gemeente Bellingwedde en de Duitse
gemeente Rhede, lag een stuk grond waar niets mee
gedaan was. Je kon daar dus gemakkelijk iets realiseren
zonder gigantische kosten. Bovendien konden we met dit
dorp de Nederlanders die naar Duitsland vertrokken een
aantrekkelijk alternatief bieden. We zagen Nederlandse
wijken ontstaan in onze partnergemeente Rhede, waarin
van integratie geen sprake was.

Europadorp zou de integratie kunnen bevorderen.
Maar voor mij stond de ecologie, het behoud van het
landschap, voorop. Het landschap moest voorrang krijgen
boven groei. Er was nooit wat gebeurd met die grond.
In een oud grenstraktaat was zelfs bepaald dat er geen
opgaande beplanting mocht staan. Met de bouw van het
dorp zou ook het gebied landschappelijk versterkt kunnen
worden.
Bovendien wilden we graag een proeftuin zijn voor allerlei
praktische zaken waar je in zo’n grensdorp mee te maken
krijgt. Bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving,
want er bestaan grote verschillen tussen de Nederlandse
en Duitse regels. Het was interessant geweest om
daarmee te experimenteren. Hoewel we dat op sommige
gebieden al deden. Zo werken de brandweren van
Bellingwedde en Rhede al heel lang samen. De Duitse
slangmaat verschilde echter van de Nederlandse
slangmaat. Daar hebben onze brandweermensen een
praktische oplossing voor gevonden: een zelf ontwikkeld
koppelstuk. Tijdens de ontwikkeling van Europadorp
zouden we samen met de gemeente Rhede kijken hoe
we regels en wetten dichter bij elkaar zouden kunnen
brengen.
We kregen heel enthousiaste reacties op ons plan. Ook in
Duitsland werd het idee goed opgepakt. En in de Tweede
Kamer en in het Europarlement zagen ze het helemaal
zitten. Het Ministerie van VROM vond het zo’n innovatief
project, dat we een bijdrage van 4,5 ton kregen om de
plannen verder te kunnen ontwikkelen.
OpEnInGsaVOnD

DE GrEns VOOrBIj
Het Groninger Forum brengt onder de
noemer ‘De Grens Voorbij’ de veranderende betekenis van de Gronings-Duitse
grens in beeld. Door middel van een
verhalenwedstrijd zijn vergeten verhalen
van de inwoners uit de grensgebieden
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verzameld; persoonlijke verhalen over
smokkelroutes, grensoverschrijdende
Het Groninger Forum brengt onder de
liefdes in oorlogstijd, maar ook verhalen
noemer ‘De Grens Voorbij’ de verandevan uitwisselingsstudenten en Nederlanrende betekenis van de Gronings-Duitse
ders
grens in beeld. Door middel van
eendie de afgelopen jaren vlak over de
zijn gaan wonen. Het zijn verhalen
verhalenwedstrijd zijn vergetengrens
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van de inwoners uit de grensgebieden
van mensen en hun geschiedenis, familieverzameld; persoonlijke verhalen
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smokkelroutes, grensoverschrijdende
liefdes in oorlogstijd, maar ook verhalen
Alle verhalen zijn geplaatst op de website
van uitwisselingsstudenten en Nederlanvan
hetdeGroninger Forum. Ze dienen
ders die de afgelopen jaren vlak
over
alsverhalen
belangrijke basis voor het uitgegrens zijn gaan wonen. Het zijn
breide
publieksprogramma van ‘De Grens
van mensen en hun geschiedenis,
familiedrama’s, geluk en verwachtingen.
Voorbij’ en zijn verbeeld in videoportretten
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De verhalen zijn verzameld, de videoportretten
opgenomen, de foto’s gemaakt... Op deze
openingsavond van ‘De Grens Voorbij’ komt
alles samen, in de vorm van een bijzondere
talkshow met vele extra’s. De presentatie is in
handen van Brecht van Hulten, bekend als prestraatthEatEr
sentatrice
van Editie NL en het Jeugdjournaal.
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naar aanleiding van enkele verhalen. SchrijfIn de talkshow worden de vijf beste verhalen
uit zowel Nederlandse als Duitse (ex-)daklozen
ster Aafke Steenhuis leest haar verhaal voor
van de verhalenwedstrijd voorgedragen
bestaat. De groep bestaat ruim vijf jaar. Regisen Margriet
Brandsma, NOS-correspondente
door de inzenders zelf. De verhalen worden
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opening
gitarist Rudy Lentze, die zij speciaal schreven grote
van
‘De Grensvoorbij.
Voorbij’ heeft de theatergroep
schermen
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Veel bedrijven roken nieuwe kansen: de aanleg van een
grensoverschrijdende glasvezelverbinding, de bouw
van een nieuw kuuroord, een tweede ‘Keukenhof’...
Van alle kanten waren de reacties positief, behalve op
het provinciehuis. Daar had men, na de investering in
de Blauwe Stad en met de plannen voor Meerland al in
de achterzak, helemaal geen belang bij wéér een nieuw
woongebied, hoe kleinschalig ook. De gedeputeerde
vroeg mij: “Waar wil je de mensen vandaan halen?” Ik
zei: “Die zijn er al. Elk jaar verliezen we een paar honderd
mensen die aan de andere kant van de grens gaan zitten.”
Bovendien ging het niet om extra woningen, maar om
woningen die sowieso in de gemeente gebouwd zouden
worden. Het moest geen groeidorp worden, als maximale
capaciteit hielden we 1000 woningen aan. Tegen de
gedeputeerde vervolgde ik: “Mijn zorg is niet waar we de
mensen vandaan moeten halen, maar of we het wel in de
hand houden. Ik zit er meer over in dat het dorp wel eens
groter zou kunnen worden dan de stad Groningen.”
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Als allerlei bedrijven daar ineens hun grote plannen
zouden gaan uitvoeren, zou de ecologische gedachte
erachter verdwijnen. Terwijl ik altijd riep: “Groei is geen
doel.” Na de eerste landelijke publiciteit kregen we
reacties uit het hele land. Een mevrouw uit Amsterdam
wilde zich alvast opgeven voor een woning. Ze zei: “Ik
ga eerst een half jaar naar Amerika en ik ben bang dat
ik straks te laat ben.” Veel mensen gingen in het gebied
rondrijden en kijken. We konden daar zo verschrikkelijk
goedkoop bouwen, dat ik dacht: ‘Dit gaat zo’n
aanzuigende werking krijgen, hoe houden we de groei
binnen de perken?’ Wat dat betreft kwam het me eigenlijk
wel goed uit dat de provincie er de rem op zette. Ik voel
dan ook geen rancune, maar het was mooi geweest als
we de provincie aan onze zijde hadden gehad, ook om de
groei te kunnen beheersen. Soms vraag ik me af hoe het
dorp er nu zou hebben uitgezien. n

Dat was een grapje natuurlijk, maar ik maakte me wel
zorgen over de mogelijke groei.
Europadorp moest een selfsupporting dorp worden,
een dorp dat in zijn eigen energiebehoefte zou kunnen
voorzien. Daar heb je een traag groeimodel voor nodig.
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