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Blauwestad
lost belofte
toch nog in
Niet lang geledengoldhetnog
als zieltogend, het controversiële
vastgoedproject Blauwestad in
deprovincieGroningen. Langs
eenkunstmatigmeer, in 2005
gecreëerd tennoorden van
Winschoten,moesten villa’s
komen.Naeengoede start viel
dewoningbouwstil enwerden
tientallenmiljoenenafgeboekt.
De laatste jaren zit Blauwestad
weer in eenopgaande lijn.Het
aantalwoningen is verdubbeld,
dehuizenprijzen stijgen.
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belofte toch in te lossen

Ofdeprovincie ooit uit dekosten zal komen,
weet Pertonnogniet.Opditmomentdraait
het vastgoedproject zwarte cijfers en is er volop
woningbouw.Enwieweet, als dat nog tien jaar
zoblijft, wordtBlauwestad tochnogeendorp
met 1500woningen.

WIJN-MINDED
Bovendien, zo zegt hij opdeuitkijktorendie aan
zijn kantoor vastzit en eenpanoramabiedt van
deblauwewatermassa, deoorspronkelijke ge-
dachte achterBlauwestadwasookdehele regio
een impuls te geven. ‘Erwashier helemaal geen
toerisme.Dat is veranderd.’

Iets voorhet bezoekerscentrumwandelt
EngelkoAbbas, beleidsadviseur vandegemeen-
te Scheemda.Hij laat zijnhonduit bij dehaven.
Abbaswoonde52 jaar in Scheemda,maar toen
dekinderenhethuis uitwaren,wildehij iets
anders.HetwerdBlauwestad.Met lekkerweer
huurt hijweleens eenbootje.Hijwil hier nooit
meerweg.Nou, hooguit tussen zesplankjes. ‘Je
hebthier elkedag een vakantiegevoel.’

En vakantie, daarhoort eenwijntje bij. Dus
opendeWijnprofessor eenmaandgeleden zijn
pop-upstore aandehaven. Voorde levensgenie-
ters, voordekapitaalkrachtigen, en voordepas-
sant.Ookalwonenerniet zoveelmensen, toch
weetVander Stoel het zeker: ‘Blauwestad is best
wijn-minded.’

Blauwestad, vanmislukt
project naar een dorp in
Oost-Groningen dat nu
booming is. De komst van
hetmeer veranderde de
regio. Er kwamen steeds
meer voorzieningen. ‘Dit
gebied zit in een flow.’
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dorp is booming.Wat landelijk speelt, dat geldt
ook inBlauwestad.Huizenprijzen stijgen, soms
met 10%ofmeerper jaar.De lage rentemaakt
vastgoedpopulair. En voor randstedelijke
begrippen ishet hier nog steeds goedkoop.

Toch vormendeze ‘binnenlandse emigran-
ten’ niet dehoofdmoot vandenieuwebewo-
ners. RobHeilijgers en zijn vrouwDianeBrodie
kwamen in1991 terecht inMidwolda. Zehad-
den jarenlang eenbedrijf datBritse artikelen
importeerde, enbegonneneen tearoom.Mid-
woldakwamaandenoordkant vanhetnieuwe

meer te liggen. Toen zij eenpaar jaar geleden
hun tearoomverkochten, verhuisdenHeilijgers
enBrodienaar eenhuis pal aande jachthaven
vanBlauwestad.Hemelsbreed eenpaar kilome-
ter verderop. ‘OnzeburenkomenuitDelfzijl. In
onsblok zittenmensenuit de stadGroningen,
en iemanduitNieuw-Beerta.’

Het echtpaar zaghoede regio veranderde
doordekomst vanhetmeer.Galeries, restau-
rants, buitensportactiviteiten. ‘Midwoldakreeg
gewoon steedsmeer voorzieningen.’Dat begon
al toendewoningbouwnog vrijwel stillag, al
merkt ookhij dat het gebied steedsmeer in trek
is. ‘Er is eenplek voor campers eneen strand.
Als hetmooiweer is, dan ishet daar vol’, zegt
Heilijgers. ‘En indeweekends lopener allemaal
mensendoorBlauwestad.Dan staan zebij ons
doorde ramennaarbinnen te kijken.’

UIT DE KOSTEN?
Bij het kleine zeilschooltje inMidwolda is de
bootverhuurde laatste vijf jaarmeerdan ver-
dubbeld, zegt eigenaarThijsHuisman.Mogelijk
heeft corona eengunstig effect,met toeristen
dienu inNederlandblijven. ‘De zeilschool heeft
anderhalf keer zoveel aanmeldingenals vorig
jaar.’ Sinds 2017 jaar is er horeca inde jacht-
haven: na een twee jaar durende renovatie is er
eenoud schoolgebouwomgebouwd tot brasse-
rie.Huisman: ‘Dit gebied zit in eenflow.’
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. In 2005 werd een
kunstmatig meer
gecreëerd ten noorden
vanWinschoten.. Daar moesten villa’s
aan komen.. Na een goede start
viel de woningbouw stil
en werden er tientallen
miljoenen afgeboekt.. De laatste vier jaar zit
Blauwestad weer in een
opgaande lijn.. Het aantal woningen
is verdubbeld, de huizen-
prijzen stijgen.

WO N I N G M A R K T

Blauwestad lijkt zijn

I
ndepop-upstorebij de jachthaven inBlau-
westadopende eenmaandgeledeneenwijn-
winkel, ‘Wijnprofessor’, die zich speciaal
richt opwijnenuit de zuidelijkeRhône.De
locatie ligt voor dehand, vindtmede-eigenaar
Tjidske vander Stoel.Dehuur is een stuk

lager dan in eengewonewinkelstraat. Er zijn
passantenendagjesmensen, almikt zenet zo
goedopdemensenuit Blauwestad. Indewoor-
den vanVander Stoel: ‘Als je hierwoont, dan
ben je een levensgenieter.’

Dat is bijkans eenU-bocht voor een vastgoed-
projectwaardeprovincie tientallenmiljoenen
opafschreef endatRTVNoord enkele jaren
geledennog typeerde als ‘zieltogend’. In elk ge-
valwasBlauwestadomstreden, toenkoningin
Beatrix op12mei 2005dekraanopendraaide
omeennieuwmeer te vullen.

Datwerd eengrotewaterplas inOost-Gro-
ningen. Vruchtbare grond indegraanschuur
vanNederlandwerddaarmeeopgegeven ten
opzichte vanhetwaterwaar altijd tegenwas ge-
streden. Aandeboorden vanhetmeer zouden
villa’s komen, voorde rijkemensenuit hetwes-
ten, terwijl de streek eromheen—metdorpen
als Finsterwolde enBeerta—behoorde tot de
armste vanNederland.Hier speeldede strijd
tussenpuissant rijkeherenboerenen schamele
dagloners, hierwarenmensencommunist.Was
Blauwestad een triomf vanhet kapitalisme?

In elk geval dacht ookRenéPerton, toennog
een jonge jongen indienst vandeprovincie,
dat het project ‘waanzin’was.Hij stondmet
zijn laarzen aan indeklei inwat debodem
vanhetmeermoestworden, toenBeatrix de
kraanopenzette. Eenmeer, hier?Hij hader zijn
bedenkingenbij.

CRISIS
Al liephet inhet begin storm.Mensen lagen in
tentjes voor dedeur vanhet informatiecentrum
omkavels te kopen.De eerste drie jaar verre-
zen er zo’n tweehonderdwoningen.De straten
Meerkoet enWatersnip,met ruimehuizenaan
hetwater,waarbij bewoners veel zelfmochten
ontwerpen.

Toenkwamdecrisis. Eerst het faillissement
vanLehmanBrothers, kort daarophet demas-
qué vanGriekenland: dewereldeconomie sloeg
uit het lood endat raakteuiteindelijk ook een
ambitieus vastgoedproject iets tennoorden van
Winschoten. Er zouden1500huizenmoeten
komen, zowashet plan.Maarna2008 lagdewo-
ningbouwhelemaal stil. Debouwershaaktenaf.

DeprovincieGroningen stapte in.Diewerd
zelf projectontwikkelaar,metbijbehorend
financieel risico. In 2010moest deprovincie
€29mlnafboeken.Hetwasdegrootste,maar
niet de laatste afboeking. Er kwamengeen
kopers.Het projectwasmislukt.

Pertonkwamin2015bij Blauwestad, na jaren
bij deprovincie. Pertonkomtuit Bellingwolde,

Het ooit zieltogende
vastgoedproject
Blauwestad in Oost-
Groningen zit in de
lift. De afgelopen
drieënhalf jaar is het
aantal woningen er
verdubbeld en stijgen
de huizenprijzen. ‘Je
hebt hier elke dag een
vakantiegevoel.’

In het kort

zo’n twintigminuten rijdennaarhet zuidoos-
ten.Hij is een jongen vande streek.Noemhem
geendirecteur. ‘Daar zijn er te veel vangeweest.’
Hij noemt zichzelf afdelingshoofd. Al is hijwel
degelijk verantwoordelijk, namensdeprovincie,
voor dit project.

Op zijnwerkkamer, dicht bij hetwater, heeft
hijwel een ideewaarhet aanvankelijk fout ging.
Pertonwijst op eenporseleinenkopjemet een
motief van rode cirkels. ‘Dat komtuit Zwit-
serland. Een vanmijn voorgangerswildedat
hebben.Maardenk je echt dat jemeer kavels
verkooptwanneer je speciale dureZwitserse
koffiekopjeshebt?’Hijwilmaar zeggen: hetwas
ookpoeha, inhet verleden,waarbij het gingom
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“
‘Denk je echt dat jemeer
kavels verkooptwanneer je
speciale dureZwitserse
koffiekopjeshebt?
René Perton
afdelingshoofd Blauwestad

uiterlijke schijnmetmensendie geenof onvol-
doendekennishadden vande streek.

GOEDKOPERE WONINGEN
ToenPertonkwam,warener jarenlangnauwe-
lijks kavels verkocht.Hij zagdatmensen tien
jaar aaneenbouwwegwoonden. ‘Dat kun jeniet
verkopen’, dacht Perton. ‘Endemensendiehier
wonen, dat zijn je ambassadeurs.’

Hij ging investeren inwegenengroen-
onderhoud.Daarnaast beslotendegemeenten
inOost-Groningenendeprovincie dat er toch
goedkoperewoningenmochtenkomen.Van
onderde twee ton, terwijl er eerderwasbesloten
dat er juist geenwoningen vanonderdedrie
tongebouwdzoudenworden. ‘Projectmatige
woningen’, noemtPerton ze. Ruime rijtjes-
huizen, inplaats vande losstaandewoningen.

Dathaddirect effect. Vanaf de tweedehelft
van2016kreegBlauwestad ineens tractie. Er
werdendertienkavels verkocht,meerdande
vijf voorgaande jaren samen.En sindsdien is
het blijven lopen. In 2017: 66 verkochte kavels.
Sindsdien is het ongeveer éénperweek. ‘Toen
coronakwam,haddenwe ineens geenklant
meer inonskantoor.Hetwas even rustig,maar
de laatsteweek voormijn vakantie heb ikweer
zevenkoopaktengetekend.’

De voorbije drieënhalf jaar is het aantalwo-
ningen inBlauwestad verdubbeld.Dit nieuwe
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