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Waarom is Drenthe zo mooi als ze is?
Hoe bewaken we de schoonheid, rust en ruimte 
van deze prachtige provincie?

Een ode aan de ontwerpers en een  
noodkreet voor de toekomst:  
Drenthe: ‘Let op u saeck!’

Door Bernhard 
Hanskamp, 
provinciaal 
planoloog bij 
de provincie 
Drenthe in 
de periode 
1975-2015



Wat als andere bestuurders in Drenthe 
de touwtjes in handen hadden gehad? Als 
natuurorganisaties zich niet hard hadden 
gemaakt voor de belangen van Drenthe? 
Als de burgers onverschillig waren geweest 
over de plannen voor nieuwe woonwijken? 
Als alle plannen die er ooit lagen waren 
doorgegaan? Was Drenthe dan net zo mooi 
geweest?

Bernhard Hanskamp heeft als provinciaal 
planoloog van binnenuit de veranderingen 
in het Drentse landschap meegemaakt 
vanaf de roerige jaren zeventig. In Gewogen 
Ruimte beschrijft hij hoe besluiten omtrent 
de inrichting van Drenthe tot stand zijn 
gekomen. Integer en gebaseerd op stukken 
die voor iedereen te raadplegen zijn in de 
openbare archieven. Hij neemt ons mee naar 
de ontwerptafel, het ‘strijdtoneel’ en benoemt 
en eert hen die ervoor gezorgd hebben dat we 
vandaag de dag in Drenthe kunnen genieten 
van de natuur, rust en ruimte die Drenthe 
biedt. Dat dit geen vanzelfsprekendheid is 
maakt het boek Gewogen Ruimte duidelijk: 
bewustwording van de invloed van de mens 
op de natuur en cultuur is van essentieel 
belang.
Gewogen Ruimte toont een boeiend overzicht 
in tekst en beeld van de ruimtelijke ontwikke-
ling van Drenthe vanaf 1970. Naast een 
waardevol historisch naslagwerk is het 
ook bedoeld om aan te zetten tot kritisch 
nadenken over de toekomst van Drenthe. Het 
boek eindigt met een overzicht van projecten 
die op de valreep niet doorgingen, een lijst 
met ‘toppers’ (succesprojecten) en een lijst 
met ‘tobbers’ voor de toekomst. Landinrich-
ting stopt immers nooit.

Voor zijn werk als 
provinciaal planoloog 
werd Bernhard 
Hanskamp in 2018 
beloond met de Harry 
de Vroome penning. 
Hij blijft – ook na zijn 
pensioen – gedreven 

en gemotiveerd om de inwoners van Drenthe 
te waarschuwen: Drenthe: ‘Let op u saeck.’ 
(vrij naar Valerius)
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