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Voor wie is Gewogen Ruimte 
geschreven?
‘De doelgroep die ik op het oog heb is heel 
breed. Van bestuurders tot burgers. Na het 
uitkomen van Bewogen Ruimte verzorgde 
ik ruim vijftig presentaties, van Noord-
Sleen tot hartje Assen. Die trokken allerlei 
mensen: historici, vakbroeders, boeren en 
studenten. Gewogen Ruimte kan bestuur-
ders helpen om bewuste keuzes te maken 
op basis van kennis van de context. 
Keuzes als: waar zetten we in op wonen 
en werken, waar koesteren we natuur en 
landschap?’

Je constateert dat Drenthe een 
duidelijk andere ontwikkeling 
heeft doorgemaakt dan andere 
zandprovincies. Waarom is Drenthe 
anders dan andere provincies?
‘In Drenthe waren van oudsher veel grote 
boerenbedrijven in de dorpen. Boerderijen 
bleven lange tijd geconcentreerd in de 
kernen. Buitengebied werd als het ware 
‘schoon gehouden’. Een bewuste keuze 
van bestuurders en planologen uit die tijd. 
Drenthe kende wel een grote versnippe-
ring van het eigendom. Vandaar dat de 
ruilverkaveling hier een grote vlucht nam. 
Toch bleef het verplaatsen van boerde-
rijen beperkt. 
Ook heeft Drenthe weinig intensieve 
veehouderij. Dat komt doordat we hier al 
vroeg oog hadden voor het mestprobleem. 
In 1986 speelde de vraag of de Drentse 
boeren de mest wel op eigen bodem kwijt 
konden. Dat was – naast landschap, 
toerisme, water, natuur en cultuur – 
maatgevend voor het al dan niet vestigen 
van intensieve veehouderijen. Deze 
landelijk unieke visie belandde in 1990 in 
het streekplan. Dat scheelde een enorme 
berg stikstof! Verder zette Drenthe in op 
een beperkt aantal groeikernen en geringe 
groei van dorpen. Gelukkig zijn onze 
open gebieden – de ontginningsgebieden, 
essen en beekdalen – grotendeels open en 
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Binnenkort verschijnt het nieuwe boek 
van Bernhard Hanskamp (68): Gewogen 
Ruimte, vorm geven aan de provincie 
Drenthe 1970-2020-2050. Dit rijk  
geïllustreerde boek biedt inzicht in de 
ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe 
van 1970 tot nu, maar richt zich ook  
op de toekomst. Bernhard is al vanaf de 
jaren zeventig bezig met de ruimtelijke 
ontwikkeling van Drenthe. Tijd om eens 
wat vragen te stellen.

onbebouwd gebleven. De bestuurders van 
toen kozen er bewust voor om het lande-
lijke karakter van Drenthe te behouden. 
Dat geeft blijk van visie en inzicht en geeft 
ons nu de ruimte om ook andere functies 
aan die open gebieden te koppelen zoals 
water, LOFAR, recreatie en natuur.’

Wat is de kern van je boodschap 
‘Drenthe, let op u saeck’?
Kijk naar je ontstaanswijze, kijk naar je 
kernwaarden, kijk naar de hoofdstruc-
tuur die nog gaaf is gebleven. Beekdalen, 
maar ook essen en ontginningsgebieden 
zijn nog goed herkenbaar. Daar heb je 
goud in handen, met een rijke natuur, 
gezond drinkwater en volop kansen voor 
recreatie. Als we zorgvuldig omgaan met 
de kernwaarden op basis van kennis van 
de samenhang en context, kunnen we 
er in slagen die waarden duurzaam te 
behouden.’

Is de Drentse tijdgeest van nu anders 
dan in de periode 1950-2000? 
‘Ik denk van wel. Het is soms moeilijker 
om lef en ambitie aan te boren om Drenthe  

echt Drenthe te laten zijn. Kennis is daar- 
voor absoluut noodzakelijk, evenals 
interesse voor het ruimtelijk beleid. 
Essentieel om goede keuzes te maken. 
Daarom hoop ik dat het boek eraan 
bijdraagt om die kennis te vergroten, de 
ambitie beter te definiëren en uit te gaan 
van eigen kracht. Dan kunnen we voorop-
lopen bij het formuleren van zorgvuldig 
ruimtelijk beleid, bij de aanpak van het 
stikstofprobleem en de klimaatverande-
ring of in de energietransitie. Kavelruil 
is een mooi instrument om knellende 
ruimtelijke- en waterproblemen op te 
lossen.’

Er spelen nu veel belangrijke zaken 
die invloed hebben op de ruimtelijke 
ontwikkeling: stikstofcrisis, klimaat-
verandering, energietransitie. Zie je 
dat als bedreigingen of biedt het juist 
kansen?
‘Al die ontwikkelingen bieden kansen om 
te werken aan een betere infrastructuur, 
een sterkere natuur en het behoud van 
onze kernwaarden. Ook op economisch 
gebied liggen er kansen. Drenthe moet 
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voorop durven te lopen. De klimaatveran-
dering maakt het onder meer noodzakelijk 
dat we zo veel mogelijk water vasthouden 
zodat we gewapend zijn tegen droogte 
en kunnen beschikken over genoeg en 
goed drinkwater. Ook is het belangrijk om 
CO2 vast te leggen. Reserveer daar ruimte 
voor in de beekdalen, combineer dat met 
andere functies zoals de versterking van 
de biodiversiteit en melkveehouderij. 
Leg nieuwe bossen aan op locaties die 
aansluiten bij het landschap. Maak duide-
lijke keuzes waar we zonneparken willen. 
Nu zie je wildgroei met alle verrommeling  
van dien. De Randstad schuift snel op 
naar het noorden, zowel ruimtelijk als 
psychologisch. Dat stelt eisen aan de 
infrastructuur. Daar moeten we echt aan 
gaan werken. Ook de verbinding Friesland- 
Duitsland wordt belangrijker.’

Ben je nu klaar met je levenswerk? 
‘Dit voorjaar komt Gewogen Ruimte uit. 
Daarna start mijn Ronde van Drenthe, 
een drietrapsraket met een jaar lang  
gratis presentaties in de hele provincie, 
vertoning van de film 100 jaar Ruil- 
verkaveling en een mobiele expositie.  
En dan zien we wel weer…!’
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