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Hoe zat het ook alweer?
Even weer in herinnering brengen: hoewel 
de wijk Emmerhout ouder is dan Barger-
es, is de planvorming voor deze nieuwe 
wijken door de gemeente tegelijkertijd in 
procedure is gebracht. Tijdens de ge-
meenteraadsvergadering van 14-3-’63 
komen de bezwaren aan de orde (zie 
deel 2, Wijknieuws december), tijdens de 
gemeentevergadering van 25 maart valt 
het besluit.
Een paar maanden voorafgaand aan deze 
belangrijke vergaderingen wil B&W in 
eerste instantie Emmen nog uitbreiden 
met één woonwijk, te weten de wijk 
‘Zuidbarge’ (werktitel?):  “... wij stellen 
ons voor het plan eerst te behandelen in 
een besloten vergadering van de raad op 
26-11-’62, daarna een openbare toelich-
ting op het plan te geven (...) en terstond 
daarop over te gaan tot ter-visie-legging.” 
(14-11-’62, brief aan de directeur van 
Gemeentewerken.)
Echter, tijdens de besloten raadszitting 
wordt besloten twee plannen gelijktijdig 
in procedure te brengen, “te weten ‘Em-
merhout’ en ’Zuidbarge’.” Blijkbaar wil de 
raad geen onnodige tijd verspillen.
In de Emmer Courant en in de Drentsche 
en Asser-courant d.d. 10-1-’63 wordt het 
plan gepubliceerd. Bezwaren kon men 
indienen vóór 8-2-’63. 

Oneerlijke journalistiek...
“Als de ‘Emmer Courant’ niet gelijktijdig 
met enkele andere dagbladen gegevens 
publiceert over het belangrijke nieuwe 
structuurplan van het dorp Emmen, dan 
heeft dat een oorzaak.” Zo lezen we een 
journalistiek commentaar van de krant op 
zaterdag 19 januari 1963. Wat is het geval?  
“Het gemeentebestuur wenste op zo 
breed mogelijke wijze bekendheid te 
geven aan het nieuwe structuurplan en 
schreef een persconferentie uit.(...) Een 
verslaggever van ‘Het Vrije Volk’ trachtte 
deze gegevens nog vóór de persconfe-
rentie te verkrijgen en hij slaagde ook 
in deze opzet.” Er lag een embargo op 

deze informatie: pas na de persconferen-
tie mocht deze publiceerd worden. De 
betreffende journalist hield zich niet aan 
zijn woord, wat erger is, hij speelde de 
informatie door aan een collega van ‘Ons 
Noorden’ (rechtstreekse concurrent van 
de ‘Emmer Courant’) en ook deze maakte 
het nieuws vóór de persconferentie 
bekend. De verslaggever van de ‘Emmer 
Courant’ voelde zich “helaas geroepen 
opening van zaken te geven mede gezien 
het feit, dat er in onze lezerskring onjuiste 
conclusies worden getrokken. Immers, 
hier is duidelijk sprake van onfatsoenlijke 
en verwerpelijke methoden.” ...

Regeren is vooruit zien
Tijdens de vergadering van 25 maart geeft 
burgermeester Gaarlandt een uitgebreide 
toelichting op het besluit ‘twee wijken in 
één keer’ in procedure te brengen: “Toen 
in september 1960 met de wegenaanleg in 
Angelslo werd begonnen, hebben wij niet 
vermoed, dat (...) niet in 10 jaar, maar in 
5 jaar Angelslo zal zijn volgebouwd. Het 
gemeentebestuur heeft toen opdracht ge-
geven aan de dienst van gemeentewerken 
ontwerpen aan ons voor te leggen, (...)
voor twee woonwijken” en een derde in 
de toekomst (Rietlanden en Delftlanden).
Tevens geeft de bestuurder aan dat “wij 
het een algemeen belang achtten nu eens 

niet op korte termijnen, 
maar op een langer zicht 
de uitbreidingen van het 
dorp Emmen te laten 
bezien.” “Dit structuurplan 
is niet het startsein van een 
ambitieus beleid in de geest 
van: op naar de 60.000,  hoe 
sneller hoe beter! De wo-
ningverdeling door de raad 
zal mede het tempo van 
de groei bepalen en (...) de 

wensen van de inwoners van de gemeente 
zullen daarbij in de eerste plaats bepa-
lend blijven.” Andere ontwikkelingen die 
meespelen zijn de ruilverkaveling westelijk 
van Emmen en de waterleidingmaatschap-
pij die wil weten waar ze aan toe is 
vanwege uitbreiding van haar pompstation 
op de es.

Emmerhout eerst
B&W geeft er nadruk-
kelijk de voorkeur 
aan om als eerste 
met Emmerhout te 
beginnen. Redenen 
die hiervoor aange-

dragen worden, zijn ondermeer dat de 
grondverwerving in Emmerhout minder 
moeilijkheden zal veroorzaken dan in 
Bargeres (en dus tijdswinst). Onttrekking 
van landbouwgebied aan zijn agrarische 
bestemming in Noordbarge wil men op 
verantwoorde wijze laten gebeuren, wat 
veel tijd zal vergen. Qua voorzieningen 
die al aanwezig zijn in Angelslo, is het 
logischer om een wijk naast deze nieuwe 
wijk te bouwen. Verwezenlijking van Em-
merhout zal minder kosten dan Bargeres. 
Ook voor een “harmonische ontplooiing 
van het centrum” vindt men het belang-
rijk dat een impuls wordt gegeven aan 
het bestaande centrum, waartoe de wijk 
Emmerhout kan bijdragen.

Storm van protest
Zou het gemeentebestuur het grote 
tumult onderschat hebben, dat losbrak 
nadat duidelijk werd dat 50 ha bos zou 
gekapt zou moeten worden voor Emmer-
hout? De discussie werd fel gevoerd, door 
o.a. houtvester Hansen. Ook de Emmer 
Courant onthielt zich niet van stemming-
makerij en nam stelling tegen de kap. 
Volgende keer een vervolg op die 
doorslaggevende vergadering van 25 
maart 1963. MZ 

Bronnen: GemeenteArchief Emmen, 
notulen gemeentevergadering 25-3-’63
Emmer Courant, diverse data 1963

Oud Bargeres (4)
De kou van de afgelopen weken bracht de herinnering aan de Elfstedentocht van 18 januari 1963 weer tot leven.  
Echter, 50 jaar geleden was het niet alleen de overwinning van Reinier Paping die de kolommen van de ‘Emmer Cou-
rant’ vulde. Er was nog een ander onderwerp dat leefde.  De plannen van het gemeentebestuur om twee wijken te 
gaan bouwen, waarbij voor één wijk 50 ha bos gekapt moest worden, leidde namelijk tot felle discussie. 

Zo ging dat toen, in 1963...

Houtvester L. Hansen vs. Ir. N. de Boer, gemeente Emmen
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