
DE BLAUWESTAD. 

In het Oldambt had de landbouw het eind jaren tachtig van de twintigste eeuw zwaar. Boeren 

hadden geen opvolgers, de jeugd trok weg en er was veel werkloosheid. Om deze neerwaartse 

spiraal te doorbreken kwamen Wim Haasken, gemeenteraadslid van Scheemda en Jan Timmer, een 

architect uit Scheemda met het revolutionaire plan om in dit gebied een meer genaamd 

Oldambtmeer aan te gaan leggen. Eind jaren tachtig nam de provincie Groningen het initiatief voor 

het water-, natuur- en woningbouwplan Blauwestad. De stuurgroep Leefbaar Oldambt samengesteld 

uit Provincie en toenmalige gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland hebben de eerste 

stappen gezet. Midden negentiger jaren werden ook private partijen Ballast Nedam Bouw Noord, 

Geveke Ontwikkeling en BAM vastgoed bij het project betrokken. Deze samenwerking had als 

resultaat: de realisatie van Blauwestad. Het plan bestond uit:1) De aanleg van een nieuw meer van 

ruim 800 ha, 2) 350 ha nieuw natuurgebied, 3) toeristisch recreatieve voorzieningen, 4) de 

mogelijkheid om te wonen aan het water, midden in de natuur. 

De provincie Groningen en Gemeente Oldambt zijn per 1 januari 2010 een publieke samenwerking 

aangegaan. Samen werkten ze aan het toekomstplan: BLAUWESTAD in het OLDAMBT. In mei 2003 

nam het projectbureau de intrek in de Rode Rups. Op 14 januari 2014 werd het startsein voor de 

uitvoering van het project gegeven door Minister Sybilla Dekker. Op 12 mei 2005 draaide de 

toenmalige Koningin Beatrix de kraan open, waardoor het water het Oldambtmeer in kon lopen. In 

september 2006 werd het definitieve waterpeil bereikt. In december 2005 werd Blauwestad officieel 

als plaatsnaam erkend. In het najaar van 2006 kwamen de eerste bewoners wonen in Blauwestad. 

Op 9 oktober 2008 kwam de vaarverbinding met het Winschoterdiep gereed. Momenteel wordt 

gewerkt aan de vaarverbinding de Blauwe Passage, die de mogelijkheid gaat bieden om o.a. de 

Dollard via Termunten te gaan bereiken. 
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