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Gezichten van hoop
Een supermarktondernemer die een dijk wil doorbreken. Een
architecte die actie voert tegen lichtvervuiling. Een burgemeester
die een snelweg wil verduurzamen. Dorpsbewoners die samen een
windmolen kopen. Een natuurbeschermer die nieuwe eilanden laat
aanleggen...
Overal in Nederland geven mensen vorm aan hun eigen
omgeving en onze gezamenlijke toekomst. Ze creëren plekken die
hoop en inspiratie bieden. Bijvoorbeeld omdat ze laten zien hoe we
lokaal onze eigen energie kunnen opwekken uit wind en zonlicht. Of
hoe we mét de natuur kunnen bouwen en ook buiten de stad goed
kunnen wonen en werken.
Het zijn deze mensen, we noemen ze ‘landmakers’, die het
gezicht vormen van de grote veranderingen die nu nodig zijn. Op het
gebied van energie en wonen, maar ook op het vlak van voedsel en
mobiliteit. En jong of oud, rijk of arm, studerend of gepensioneerd,
dijkgraaf of supermarktondernemer; iedereen doet mee. Samen met
vrienden, buren, collega’s of met totale vreemden die elkaar vinden
rondom een gedeelde passie of gevoelde urgentie.
Soms is er zelfs maar één persoon voor nodig om het verschil
te maken. Om ervoor te zorgen dat we de sterren weer kunnen zien,
om een sociale ﬁets-app te ontwikkelen of om aandacht te krijgen
voor de schade van de aardbevingen als gevolg van de gaswinning in
Groningen.
In deze krant introduceren we dertig van deze landmakers.
Je kunt lezen over hun project, de plekken waar ze actief zijn en
hun persoonlijke drijfveren om te doen wat ze doen. Ze vertellen
over behaalde successen, maar staan ook stil bij de tegenslagen en
frustraties. En leren ons dat iedereen een landmaker kan zijn. Waar
en met wie ga jij aan de slag?

Faces of Hope
A supermarket entrepreneur that wants to break through a dyke. An
architect that wants to take action against light pollution. A mayor that
wants to make a highway more sustainable. Village residents who
purchase a windmill together. A conservationist who creates new
islands…
All over the Netherlands, people are giving shape to their
environments and our collective future. They are creating Places of
Hope and offer inspiration. By showing us, for example, how we can
generate our own locally-sourced energy using wind and solar power.
Or by demonstrating how we can build with nature in mind, and how
we can happily live and work outside of cities.
These pioneers, we’ve called them land-makers, are giving
voice to the great changes we need today. With regard to energy
and housing, but also food and mobility. Young and old, rich and
poor, student and pensioner, dyke wardens and supermarket
entrepreneurs; everyone is part of the movement. Together with
friends, neighbours, colleagues and total strangers who bond over
shared passions or a sense of urgency.
Sometimes it only takes one person to make a difference. To
ensure we see the stars again, to develop a social bicycle app, or to
generate attention for the earthquakes and resulting damage caused
by gas extraction in Groningen.
In this publication, we will introduce thirty of these land-makers.
Read about their projects, the places where they are active and the
things that drive them to do what they do. They share tales of their
accomplishments, but also reflect on their setbacks and frustrations.
They show us that anyone can be a land-maker. Where, and with
whom, will you start making a difference?

Dit is een publicatie in het kader van
Places of Hope, een tentoonstelling
en programma van activiteiten die de
toekomst van de ruimtelijke ordening
van Nederland verkennen.
Places of Hope is onderdeel van
Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele
Hoofdstad van Europa.
This is a publication in the context
of Places of Hope, an exhibition and
accompanying events that explore
the future of spatial planning in the
Netherlands.
Places of Hope is part of LeeuwardenFriesland European Capital of Culture
2018.
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the copyright holders of the images and texts used.
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info@placesofhope.nl
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Sense of Place
In het landschap en in de dorpen langs de
gehele Nederlandse Waddenkust realiseert
Sense of Place innoverende kunstwerken,
ruimtelijke concepten, en bijzondere ontwerpen. Dat gebeurt altijd op basis van de
bouwstenen die natuur, cultuur (-historie) en
landschap ons bieden. Het is een initiatief van
Joop Mulder die in 35 jaar het Oerol Festival
op Terschelling ontwikkelde. Vanaf 2018
ontwikkelt hij projecten langs de Waddenkust,
van Den Helder tot en met de Dollard. De
verschillende locaties vertellen door wisselende interventies in het landschap elk een eigen
verhaal en geven de ‘plek’ extra aantrekkingskracht en betekenis: ‘a sense of place’.
Sense of Place realiseert zelf projecten,
maar neemt ook bestaande projecten op in
haar programma en marketing. Ze zet deze
projecten van anderen in nieuw licht en
vergroot daarmee hun aantrekkingskracht.
Door deze projecten in routes (Expedities) te
verbinden, ontstaat een extra meerwaarde.
Dit trekt meer cultuurtoeristen, geeft de regio
een economische en maatschappelijke impuls
en stimuleert de komst van nieuwe bewoners
en bedrijvigheid. Tegelijkertijd waakt Sense of
Place voor plat massatoerisme dat de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten
juist kan aantasten.
Speciaal voor Places of Hope ontwikkelde Sense of Place in samenwerking met
landschapskunstenaar Bruno Doedens van
Stichting Landschapstheater en Meer een
ode aan de Waddenzee. In de kelder van de
Kanselarij ervaar je als bezoeker de tijdloze
dynamiek van dit unieke landschap, dat sinds
2009 op de Werelderfgoedlijst staat.

Sense of Place
Along the entire Wadden coast of the
Netherlands, Sense of Place is creating innovating artworks, spatial concepts and unique
designs. Their approach always uses the building blocks provided by nature, culture (history)
and landscape. It is an initiative founded by
Joop Mulder, who developed the Oerol Festival
on Terschelling 35 years ago. Since 2018, he’s
developing projects along the Wadden coast,
from Den Helder to the Dollard. Each location
tells their own story through interventions into
the landscape, providing these places with
extra meaning and appeal: a Sense of Place.
Sense of Place produces its own projects,
but also includes existing projects in its programme and marketing. By shedding new
light on these projects, they increase their
appeal. By connecting their projects by routes
(expeditions), value is added to each project.
This attracts more cultural tourists, provides
an economic and social impetus to the region
and stimulates the arrival of new residents and
businesses. At the same time, Sense of Place
is wary of mass tourism, that might negatively
impact the area’s environmental and cultural-historical qualities.
Especially for Places of Hope, in collaboration with landscape artist Bruno Doedens
(Stichting Landschapstheater en Meer), Sense
of Place developed a tribute to the Wadden
Sea. In the basement of the Kanselarij, visitors can experience the timeless dynamic of
this unique landscape – a UNESCO World
Heritage site since 2009.
www.sense-of-place.eu
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Interview Joop Mulder

Joop Mulder creëert een
Sense of Place in Noord
Nederland

Joop Mulder is de bedenker en stamvader van
Oerol. Tijdens dit jaarlijkse culturele festival
op Terschelling is de ‘ziel van de plek´ de
basis voor elke locatietheater. Na 35 jaar Oerol
begon hij onlangs met kunstprojecten tegen
de krimp op het vaste land. Het is één van de
dragers van Leeuwarden Culturele Hoofdstad
2018. Hoe kan het dat alles wat hij vastpakt
vleugels krijgt en grote groepen in de samenleving inspireert?
Van zijn vader Johan, mocht Joop niet naar
kunstacademie. Hij begon daarom maar in een
kroeg op Terschelling. Joop leerde als kroegbaas te denken in economische modellen. “De
kroeg liep goed, maar ik had nou eenmaal meer
interesse in cultuur dan in bier.” Joop investeerde al snel het geld van de kroeg in zijn passie,
Oerol. Voor hem was het festival een manier om
de plekken op het eiland ook cultureel tot de
verbeelding te laten spreken.
Trots op eigen landschap
De gedachtegang achter Oerol heeft Joop nu
meegenomen naar de kust van Friesland en
Groningen. Door aandacht voor de omgeving
gaan mensen zich meer betrokken en verantwoordelijk voelen voor de kwaliteiten. “Dat is het
Sense of Place gevoel. Eigenlijk moeten we veel
trotser zijn op ons landschap. De eerste dijken,
de eerste deltawerken, de eerste polders en
sluisjes waren allemaal hier! Wij waren hier de
eerste landmakers.” Sense of Place gaat over het
zichtbaar maken van de schoonheid. De culturele accenten in het landschap moeten mensen
verleiden om zich heen te gaan kijken.
Een mooi project is het landschapskunstproject
Dijk van een Wijf van Nienke Brokke. Een 100
meter lange en 20 meter hoge dame van gras
en klei, die bevallig op de dijk bij Holwerd moet
komen te liggen. “We zijn onze dijken enorm aan
het innoveren. Ze worden steeds zachter en toch
sterker. We maken tegenwoordig met flauwere
taluds de dijken overslagbestendig. Stenen eraf
maar toch beter bestand tegen een doorbraak.
Dijk van een Wijf wordt een internationaal icoon
waarmee we het verhaal van de zachtere dijken
kunnen vertellen. Het zou toch belachelijk zijn
om een paar miljard te investeren in innovatieve
dijkverversterking, zonder te vertellen waarom.”

Investeer in een lange termijneconomie
Volgens Joop zijn de kunstprojecten veel effectiever tegen de krimp dan 1,2 miljard euro aan
krimpbestrijding door de overheid. “Zet in op
slow tourism. De Randstad wordt steeds meer
één grote stad. Daarom is er ook één groot park
nodig. Noord-Nederland en de Waddenzeekust
bieden hiervoor de ruimte. Zorg dat je in dat
park investeert. “Naar het noorden ga je voor
rust, om te fietsen in het landschap, voor de
cultuurhistorie. Wij leven hier in Nederland al
eeuwen op de zeebodem en dat verhaal kun je
hier komen beleven. Durf in te zetten op een
economie voor de lange termijn en zwicht niet
voor korte termijn winsten!”
Joop Mulder benut kunst en cultuur als economische motor voor het noorden. Door steeds
doelen van partijen te verbinden en te beginnen
bij de noden en wensen van de lokale bevolking.
Zijn vader heeft het helaas allemaal niet meer
meegemaakt. Die overleed al in 1990. Wat zou hij
vinden van de werken van zijn zoon? “Hij was nu
wellicht toch ook wel trots op me geweest. Mijn
moeder zou hem in elk geval hebben gezegd: Ja
Johan, zie je nou wel!”

JOOP MULDER LAAT MENSEN

HET WAD
VOELEN
SENSE OF PLACE
LANDMAKERS
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Duurzaam Ameland
De gemeente Ameland wil met het convenant Duurzaam Ameland bereiken dat het
eiland volledig in zijn energiebehoefte kan
voorzien met duurzaam opgewekte elektriciteit en groen gas. De gemeente werkt hiervoor samen met een aantal vooraanstaande
bedrijven. Omdat Ameland een eiland is, kun
je goed zien en meten wat er gebeurt.
Sinds de start van het project in 2007
heeft Ameland al veel bereikt. Zo is er een
zonnepark aangelegd dat genoeg elektriciteit produceert voor de ruim 1.500 huishoudens op Ameland. Ook wordt er veel
geïnvesteerd in duurzame verlichting, in
slimme stroom, warmtepompen en elektrische OV-bussen. Bovendien ontwikkelt de
gemeente Ameland samen met bedrijven,
inwoners en lokale partijen een innovatief
energienet, dat alle duurzame ontwikkelingen aan elkaar verbindt en ervoor zorgt
dat de energievoorziening betrouwbaar en
betaalbaar blijft.
Op het eiland is het betrekken van
inwoners een sleutel tot succes gebleken.
Iedereen, van scholier tot CEO van een
multinational, is welkom zijn of haar steentje
bij te dragen aan de transitie. Door middel
van een zogenaamde energietransitietafel
worden mensen uitgenodigd om hun eigen
ideeën in te brengen..

Sustainable Ameland
The municipality’s Sustainable Ameland
agreement sets out to make the island of
Ameland self-sufficient in terms of its energy
needs, using exclusively sustainably-generated electricity and green gas. The municipality
is collaborating with a number of well-known
companies. As Ameland is an island, you
can clearly see the impact and measure the
progress of these plans.
Since starting in 2007, Ameland has
already come a long way. A large-scale solar
panel park was introduced that produces
enough energy for the over 1,500 homes on
Ameland. The island also invests in sustainable lighting and green-coloured light, smart
electricity, water pumps and electric public
buses. Together with the citizens, businesses
and local parties, the municipality of Ameland
is also developing an innovative energy net
– one that connects all the developments to
one another and ensures that the island’s
energy supplies always remain sustainable,
reliable and affordable.
Citizen participation has proven to be the
key to success for the island. Everyone, from
high school students to CEOs of multinational organizations, is invited to contribute his
or her part to the transition. By means of an
‘energy transition table’ (energietransitietafel),
the people of Ameland are invited to put their
own ideas forward and feel ownership of the
transition.
www.duurzaamameland.nl
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Interview Luc van Tiggelen

Duurzaam Ameland,
groot worden door klein te
blijven

Luc van Tiggelen trekt het project Duurzaam
Ameland namens de gemeente. Hoe doet hij
dat? Waarom kan hij versnellen waar de rest
van Nederland in 2020 blij mag zijn met 14%
duurzame energie?
Waar de vis zit gooi je een hengel uit
Luc van Tiggelen was afdelingshoofd bij de
gemeente. Op een bepaald moment besloot hij
om een stap opzij te zetten en werd hij coördinator duurzaamheid. Luc ziet het als zijn kracht
om tussen de partijen te opereren. “Soms moet
je risico´s durven nemen, de wethouders en de
gemeenteraad moet je een paar keer per jaar
meenemen in je verhaal. Tussen die momenten
is het belangrijk de vrije ruimte te benutten.
Vooral niet overal formeel toestemming voor
vragen. Waar de vis zit gooi je een hengel uit!”
Luc is van het proces, het meenemen van partners en vooral van het goed luisteren naar wat
ze willen.
Wij houden niet van kletsen maar van zelf
doen
Waarom lukt het Ameland om de energietransitie te versnellen waar andere regio´s in
Nederland maar moeizaam uit de startblokken
komen? Volgens Luc zit het geheim in een aantal
kenmerken. Als eerste voelt de samenwerkingsvorm van een coöperatie gewoon goed.
Amelanders kennen die vorm al jaren. Niet
alleen in de landbouw, maar ook in de recreatiesector. De samenwerkingsvorm past ook bij de
aard van de eilanders. Amelanders zijn autonoom en trots. Ze willen het liefst alles zelf doen.
“Wij houden niet van kletsen, maar van zelf
doen!” Een andere reden voor het succes is dat
iedereen ervan doordrongen is dat rust, natuur
en landschap samen de kurk vormen waar de
eilandeconomie op drijft. Honderd procent hernieuwbare energie past heel mooi bij dat imago.
Ten slotte ligt een deel van het succes ook besloten in de houding van de betrokken partijen.
Alle partners pakken de specifieke rol waarin ze
zelf goed zijn en gunnen de ander de ruimte.

De valkuil is om als overheid te zeggen hoe het
moet
Een belemmering voor de energietransitie die
met name Den Haag zou moeten wegnemen is
volgens Luc de huidige wetgeving rond elektriciteit en gas. “Twee keer belasting betalen over
teveel opwekte zonnestroom op je eigen dak
begrijpt niemand.” Daarnaast weet Luc nog wel
een belangrijke valkuil. “De overheid heeft heel
sterk de neiging om zelf te zeggen hoe het moet.
Maar dat duwt mensen in de weerstand. Laat
mensen zelf oplossingen bedenken! Dit blijft een
uitdaging, ook voor de gemeente.”
De droom van Luc van Tiggelen is dat Ameland
een volledig circulaire economie krijgt.
Informeel pragmatisme is daarbij de basis voor
succes, met de voetbalkantine en de kroeg
als broedplaats. “De verschillende sporen van
Duurzaam Ameland gaan steeds meer bij elkaar
komen. Door je eigen dromen te delen, door
zoveel mogelijk mensen mee te laten doen en
door zelf te doen waar je goed in bent.”

LUC VAN TIGGELEN STREEFT NAAR

100%
EIGEN
ENERGIE
DUURZAAM AMELAND
LANDMAKERS
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Holwerd aan Zee
Holwerd is als terpdorp ontstaan langs
de rand van de Waddenzee. Visserij en
handel waren ooit een belangrijke bron
van inkomsten. Het dorp staat nu vooral
bekend als vertrekpunt voor de veerdienst
met Ameland, maar is inmiddels van de
Waddenzee afgesneden door de aanleg van
een grote zeedijk. Ondertussen verloederde
het dorp en de omliggende regio Noordoost
Fryslân: voorzieningen verdwijnen, werkloosheid stijgt en steeds vaker komen historisch
waardevolle woningen leeg te staan.
Al decennialang worden talloze plannen
ontwikkeld om het dorp en de regio uit de
negatieve spiraal te halen. De bewoners
hebben zelf een werkgroep ingericht, met als
doel om de verbinding tussen de Waddenzee
en het dorp te herstellen. Het plan voor de
zoet-zout overgang in de zeedijk betekent
volgens hen niet alleen een economische
kans voor de héle regio, doordat het kansen
voor recreatie en bevolkingsgroei biedt.
De dijkdoorbraak is ook een kans voor de
biodiversiteit, waterveiligheid- en kwaliteit
en duurzaamheid van de natuur. Wat in 2013
begon als een bijna mythische droom, lijkt
nu heel langzaam werkelijkheid te worden.
De bewoners en verschillende politieke partijen en (maatschappelijke) partners omarmen de plannen.

Holwerd aan Zee
Holwerd originally emerged as a terp village
(mounded village) alongside the edge of the
Wadden Sea. Fishing and trade were once
important sources of income. Today, the
village is best known as the departure point
for the ferry service to Ameland, but it has
also since been cut off from the Wadden
Sea by the construction of a large sea dyke.
Subsequently, the village and surrounding
region of North-east Friesland has decayed:
facilities are diminishing, unemployment is on
the rise and historically valuable homes are
left vacant.
For decades, countless plans have been
developed to get the village and region out
of this negative spiral. The citizens set up a
working group themselves, aspiring to restore the connection between the village and
the Wadden Sea. According to them, the plan
for the fresh-salt water transition in the sea
dyke does not just mean an economic opportunity for the whole region, as it offers opportunities for recreation and population growth;
the dyke breakthrough is also an opportunity
for increased biodiversity, water safety and
improvements to the quality and sustainability
of nature. What began as an ambitious dream
in 2013, now seems to be slowly becoming a
reality. The residents, various political parties
and (social) partners have collectively embraced the plans.
www.holwerdaanzee.nl
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Interview Jan Zijlstra

Jan Zijlstra ziet
Holwerd aan Zee

Hoe is het mogelijk dat het knotsgekke idee
van een doorbraak in de zeedijk door iedereen wordt omarmt? Jan Zijlstra neemt ons mee
in het avontuur dat vier mannen uit de streek
samen aangingen.
We gaan dit doen!
Toen de krimp stevig doorzette buitelden de
plannen over elkaar heen om dat tij te keren.
In 2013 bleek het zoveelste plan de trigger voor
de gemeenschap van Holwerd om het heft in
eigen hand te nemen. Vier mannen vormden
een werkgroep. Boer Hessel Hiddema, supermarktondernemer Marco Verbeek, de man van
Dorpsbelang Theo Broersma en de ´beleidsondernemer Wadden en Lauwersmeergebied´
Jan Zijlstra van de gemeente Dongeradeel. De
werkgroep maakte een plan voor een Holwerd
dat weer aan zee lag en ging ermee de boer op
voor input. Jan Zijlstra vertelt: “We werden eerst
vaak uitgelachen, maar onze houding was ´we
gaan dit doen’. Omdat we nergens verstand van
leken te hebben wekten we wel veel sympathie
bij mensen op. Anderen gingen ons daarom
helpen. De eerste 10 gesprekken leidden weer tot
20 nieuwe en die weer tot 20 nieuwe. Clubs als
de Waddenvereniging en de Vogelbescherming
haakten met hun belangen snel aan de onze.
Stakeholders werden zo shareholders, met 100%
draagvlak tot gevolg.”
Normaal gesproken kan het niet. Je mag de
dijk niet doorsteken. Water op een kwelderrug
past niet en zout water willen de boeren niet.
Hessel is echter de boer die juist ter hoogte van
de beoogde dijkdoorbraak zijn land heeft. Zijn
redenering is: “We hebben hier nu eenmaal
verzilting. We hebben een mooi bedrijf met
opvolgers. Maar wat hebben mijn kinderen aan
een bedrijf in een spookdorp dat leegloopt? Ik
ben bereid aan de kant te gaan voor de toekomst
van deze regio. Zout water naar binnen via een
doorvaarbare doorgang is een voorwaarde voor
die toekomst.”

Overheidsfinanciering is onmisbaar, maar het
eigenaarschap moet in de streek blijven
Wat is nodig om door te stomen van planvorming naar uitvoering? Alle betrokkenen zijn
enthousiast en voelen zich ambassadeur van het
plan. Toch klotst het water van de Waddenzee
voorlopig nog niet tegen de terp van Holwerd.
Wellicht zit de oplossing in het oplossen van een
spannende paradox. De kracht van Holwerd is
dat de plannen gedragen worden door de gemeenschap. Voor realisatie is echter geld nodig
van het Rijk, de provincie, het waterschap en
misschien zelfs van Brussel. Hoe kan Holwerd
aan Zee eigendom blijven van de bewoners
van de streek, maar ook volledig financieel
worden omarmd door regionale en nationale
overheden?
Gedeputeerde Johannes Kramer heeft zich in
aanloop naar de vorige Statenverkiezingen sterk
gemaakt voor substantieel geld voor Holwerd,
maar wil graag dat het Rijk meebetaalt. Het
nieuwe kabinet kan voor een kanteling zorgen
nu de regio’s uitgedaagd zijn om met goede
plannen te komen. Wellicht dat ook Brussel een
duit in het zakje kan doen. Het jagen op deze
nationale en Europese geldpotten mag er echter
niet toe leiden dat het plan wordt gekaapt. “Het
eigenaarschap in de streek blijft de basis en
scheelt uiteindelijk heel veel geld en tijd.”
De planning van Jan en zijn collega´s blijft opgewekt en helder. Hun hoop is gevestigd op het
nieuwe kabinet en de provinciale verkiezingen
in 2019. In het coalitieakkoord zullen tegen die
tijd vast afspraken worden opgenomen over
het aanvullen van de laatste tekorten. In 2020
gaat dan de schop de grond in en in 2025 ligt
Holwerd volgens de initiatiefnemers weer aan
zee!

JAN ZIJLSTRA WIL DE

DIJK
DOORBREKEN
HOLWERD AAN ZEE
LANDMAKERS
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Dark Sky Werelderfgoed
Waddengebied
De Waddenzee is, met betrekking tot lichtvervuiling, één van de duisterste plekken
van Nederland. Zo zijn bij een heldere hemel
in Friesland zeventig keer meer sterren te
zien dan in de Randstad. Duisternis is een
landschappelijke kwaliteit. Voor de natuur,
maar ook voor het toerisme. Duisternis
draagt bij aan het ervaren van een unieke
natuurbeleving. Daarnaast verstoort kunstlicht het natuurlijke gedrag van dieren, maar
ook de nachtrust van mensen.
Programma naar een Rijke Waddenzee,
een overheidsinstantie die als doel heeft
om de Waddenzee als natuurgebied sterker
en veerkrachtiger te maken voor mens en
de natuur, werkt samen met Stichting Feel
the Night om het Waddengebied donker
te houden. De gezamenlijke inspanningen
hebben ertoe geleid dat maar liefst 44
partijen een verklaring ondertekenden en
nu samenwerken aan een samenhangend
programma dat duisternis als kwaliteit van
het Werelderfgoed Waddenzee vergroot.
Er lopen verschillende initiatieven: De
Boschplaat op Terschelling en het Nationaal
Park Lauwersmeer zijn al benoemd als ‘Dark
Sky Park’. Gemeenten werken aan de omschakeling naar minder verstorend licht. En
binnen Europa worden ervaringen gedeeld
om de nacht donkerder te maken via het
zogenaamde Interreg project Night Light.

Dark Sky World Heritage
Wadden Area
The Wadden Sea is, with regard to light
pollution, one of the darkest places in the
Netherlands. On a clear night, seventy times
more stars can be seen from Friesland than
in the Randstad. Darkness is the landscape’s
distinctive characteristic; in terms of nature,
but also relating to tourism. Darkness contributes to a unique experience of nature. In
addition, artificial light disturbs the natural
behaviour of animals and affects human
sleep cycles.
‘Toward a Rich Wadden Sea’ (Programma
naar een Rijke Waddenzee), a municipal
initiative that aims to make the Wadden Sea
stronger and more resilient against people
and nature, is working together with the Feel
the Night Foundation to maintain the Wadden
area’s darkness. The joint efforts have resulted in 44 parties signing a declaration and
the development of one unifying programme
dedicated to increasing darkness as a characteristic of the World Heritage Wadden Sea.
There are several on-going initiatives: De
Boschplaat on Terschelling and the National
Park Lauwersmeer have already been labelled ‘Dark Sky Park’. Municipalities are
adopting lighting options that are less disruptive. And within a European context experiences are shared to increase the darkness at
night through the so-called Interreg project
Night Light.
www.waddenzee.nl/themas/dark-sky/
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Interview Nynke-Rixt Jukema

Duisternis als omgevingskwaliteit van NoordNederland

In Noord-Nederland zijn de nachten nog vaak
donker. Dat moet zo blijven, vindt architecte
Nynke-Rixt Jukema. Hoe lukt het haar om
zoiets kwetsbaars als donkerte stevig op de
maatschappelijke agenda te krijgen?
Als kind in het dorp Zwarte Haan aan de kust
van de Waddenzee begint voor Nynke-Rixt de
fascinatie voor de donkere nacht en de talrijke
sterren die daar ’s nachts bij heldere hemel te
zien zijn. Na haar studie in Delft, waar ze dat
vanwege de lichtvervuiling moest missen,
besluit ze – eenmaal weer terug in het Noorden
– werk te gaan maken van het beschermen
van de duisternis als specifieke attractie van
Noord-Nederland.
Duisternis als leidmotief voor Leeuwarden
Culturele Hoofdstad?
Na een verkenning van de rol van architecten
als het gaat om lichtvervuiling, kan NynkeRixt aanhaken aan het traject om de prijs van
Culturele Hoofdstad 2018 binnen te slepen voor
Leeuwarden. Ze wil Friesland op de kaart zetten
als donkerste provincie van Nederland tegenover Lichtstad Eindhoven, die ook in de running
is voor die prijs. In het bidbook van Friesland
probeert ze een prominente plek te vinden
voor haar droom, maar helaas sneuvelt dat in
de uiteindelijke besluitvorming. Voor de beleidsmakers kan duisternis geen leidend thema
zijn, omdat ze verwachten dat zo’n thema niet
veel mensen naar Leeuwarden zal trekken. Ze is
uiteraard teleurgesteld, maar geeft niet op.
Nieuwe partners in het Waddengebied
Korte tijd later staat het programma ‘Naar een
Rijke Waddenzee’ (PRW) voor haar deur. In dit
programma wordt door tal van partijen gewerkt aan natuurherstel en aan transities naar
een duurzaam economisch medegebruik van
de Waddenzee. De droom van Nynke-Rixt kan
worden gekoppeld aan een verkenning van
duisternis als kwaliteit van het Waddengebied.
In 2016 mondt dit uit in de intentieverklaring
Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied van 43
organisaties in de regio. Provincies, gemeenten,
natuur- en milieuorganisaties, Nationale Parken,
de Waddenzeehavens en andere partijen onderschrijven het belang van behoud van de donkere
nacht als kenmerkende gebiedskwaliteit van
Noord-Nederland.

Van Dromen naar Doen
Het project Feel the Night, zoals het inmiddels
heet, wordt langs drie sporen vertaald in concrete projecten: bewustwording, beleving en beleid.
Er wordt gewerkt aan nachttuinen, luistersessies
met verhalen over nachtvlinders, sloepvaren
in het donker en zogenaamde ‘star barns’ als
sterrenobservatiepunten in boerenschuren. De
eerste star barn wordt gepland in Nynke-Rixt’s
geboortedorp Zwarte Haan. De inwoners zijn
wel een beetje huiverig voor teveel bezoekers.
Het leert haar om altijd van onderop te blijven
denken en rekening te houden met de wensen
van de lokale bevolking. Ze realiseert zich dat
ze bij het uitwerken van het concept van de ‘star
barn’ onwillekeurig toch een top-down positie
heeft ingenomen, alsof zij wel kan bedenken wat
goed is voor het dorp.
Samen werken aan een collectief belang
“Duisternis”, zegt Nynke-Rixt, “is bij uitstek iets
dat je samen creëert. Je hebt elkaar immers
nodig, ieder moet zijn lichten uitdoen. Het gaat
ook om de hele nachtbeleving, inclusief het
ervaren van de dieren die ’s nachts wakker zijn.”
Aan de zachte waarden in onze samenleving,
zoals donkerte en stilte, zit echter geen waarde
vast die uit te drukken is in Euro’s. Dat prikkelt
wel om projecten te realiseren zonder financiële
hulp van de Rijksoverheid. Dankzij de samenwerking met PRW is haar vertrouwen in de realisering van haar droom in ieder geval weer terug.

NYNKE-RIXT JUKEMA WIL DE

DARK SKY WERELDERFGOED WADDENGEBIED
LANDMAKERS
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Eems-Dollard 2050
De Eems-Dollard is een uniek natuurgebied.
De enige plek in Nederland, samen met
de Westerschelde, waar een rivier nog vrij
de zee in kan stromen: een estuarium. Het
Programma Eems-Dollard 2050 streeft naar
het herontwikkelen van dit estuarium. Het
programma is opgezet door het Rijk en de
regio Groningen. In het programma slaan
overheden, bedrijven en natuurorganisaties
de handen ineen om de natuur, economie en
leefbaarheid te versterken door middel van
innovatieve projecten.
De natuur is op dit moment verstoord,
doordat er te veel slib in het water zit. Door
inpolderingen en verdieping van de geulen
is er steeds minder plek voor het slib om te
bezinken. Het slib maakt het water troebel,
waardoor algen onvoldoende licht krijgen en
niet goed meer groeien. Deze algen staan
aan de basis van de voedselketen, wat ertoe
leidt dat ook vissen, vogels en zeehonden
last hebben van de vertroebeling.
Daarom is men begonnen het teveel aan
slib aan het water te onttrekken. Het is een
kunst en een uitdaging om dit slib zinvol toe
te passen, bijvoorbeeld als materiaal voor
de versterking van dijken, het verbeteren
van landbouwgronden en als bouwmateriaal.
Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar
maatregelen die het probleem structureel
kunnen oplossen. Het project is tot en met
2020 concreet uitgewerkt en biedt een
doorkijk naar de periode tot 2050. Als het
nodig is, wordt het programma onderweg
bijgesteld.

Eems-Dollard 2050
The Eems-Dollard is a unique nature reserve. The Ems estuary is the only place
in the Netherlands, together with the
Westerschelde, where a river can freely flow
into the sea. The Eems-Dollard 2050 programme, founded by the national government
and the Groningen region, strives to redevelop this estuary. For this joint effort between
governments, businesses and nature organizations, those involved turn to innovative
projects to support and strengthen nature,
economy and liveability.
There is too much sludge in the water,
causing an imbalance in nature. Excessive
sludge occurs because the increasing reclamation and expansion of the waterways,
preventing the transport of sludge from the
river to the sea. The sludge makes the water
turbid, which inhibits sufficient light to reach
algae and prevents the algae from growing
properly. These algae form the basis of the
food chain, causing fish, birds and seals to
suffer from these murky waters.
For that reason, this programme is focused on the extraction of the excess sludge
and finding ways to purposefully reuse it – for
example, sludge can be used in the reinforcement of dykes, in the development of building materials and as a nutrient resource for
agricultural soil. In addition, research is being
done into measures that can solve the problem structurally. The project has been extended to 2020 and offers perspective reaching
up to 2050. If necessary, the programme can
be adjusted along the way.
www.eemsdollard2050.nl
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Interview Ellen Farwick

Een nieuw leven voor de
Eems-Dollard

Ellen Farwick is zeer begaan met het lot van
de Eems-Dollard. Ze vindt het erg onrechtvaardig wat daar met de natuur is gebeurd en
ze doet haar best om de ecologische problematiek hoger op de beleidsagenda’s te krijgen.
Hoe doet zij dat?
Onbekend maakt onbemind
‘Het is triest dat weinig mensen op de hoogte
zijn van de slechte staat van dit prachtige
estuarium en daarom niet de urgentie van het
probleem zien’, zegt Ellen Farwick. Ze werkt
bij de Groningse Natuur- en Milieufederatie en
is voor 2 dagen per week gedetacheerd bij de
provincie Groningen. Haar passie is om mee te
helpen om de natuur in de Eems-Dollard een
nieuwe kans op leven te geven. ‘Door het te veel
aan slib kunnen de planten en dieren die aan
de basis liggen van de voedselketen zich niet
optimaal ontwikkelen. Dat werkt natuurlijk
door in de gehele keten.’ Eén van de problemen
is dat de Eems-Dollard op Nederlands en Duits
grondgebied ligt. Ook heeft de economie er lang
de eerste viool gespeeld, waardoor de zorg voor
het ecosysteem is achtergebleven.
Economie én ecologie
In 2012 hebben diverse partijen in de regio een
overeenkomst ondertekend om de ecologie en
de economie van de Eems-Dollard met elkaar in
evenwicht te brengen. De afspraak is dat bedrijven en havens er alleen kunnen ontwikkelen
als ook de natuur van het estuarium verbetert.
Daarmee lijkt een einde gekomen aan een jarenlange strijd. Maar de regionale consensus is niet
genoeg. Ook de rijksoverheid (verantwoordelijk
voor buitendijks gebied) en de Duitse overheid
zijn onmisbaar als partners.
Kennis van culturele verschillen
In die verbinding tussen beide landen ligt de
kracht van Ellen. ‘Ik ben in Duitsland geboren
en ben al jaren woonachtig en ook opgeleid
in Nederland. Ik ken de culturele verschillen
tussen beide landen en de landseigen machtsverhoudingen, werkprocessen en procedures.
Die lopen niet altijd parallel, waardoor grensoverschrijdende samenwerking een complex
proces is. Er is bijvoorbeeld nog geen gezamenlijke uitvoeringsagenda.’ Zij beijvert zich daarvoor en ondertussen gaan beide landen ieder
op eigen wijze door. ‘Gelukkig informeert men
elkaar nu voldoende. Dat is al een hele stap.’

Hergebruik van slib als economische kans
De ambitie van de regio heeft als positief effect
dat gekeken wordt naar nuttige toepassingen
voor minimaal 1 miljoen ton slib per jaar dat
uit het water gehaald moet worden om de
waterkwaliteit te verbeteren. Onderzocht wordt
nu of dat materiaal gebruikt kan worden voor
de grote dijkversterkingsopgaven in de regio,
hergebruikt kan worden voor zilte landbouw
of bruikbaar is als bouwmateriaal. Daarnaast
wordt gezocht naar de lange termijn maatregelen om het systeem te verbeteren. Hydrologische
verbetering vermindert bijvoorbeeld de slibbelasting in het systeem. Vooral het vastleggen van
slib in nieuwe kwelders in de Dollard lijkt kansrijk te zijn. Veel ingrijpender, maar ook effectief
is het binnendijks invangen van slib, zoals nu al
gebeurt in de ‘natuurpolder’ Breebaart.
Laten we elkaar beter begrijpen
Passie, begrip en geduld zijn Ellen’s sleutelwoorden. Passie voor de natuur heeft ze absoluut.
‘Begrip’ slaat op het beter willen doorgronden
van het estuarium als systeem en op het begrijpen van de juiste circuits in het Nederlandse en
Duitse bestuurlijke systeem. En zonder voldoende geduld is elke lobby tot mislukken gedoemd.
‘We hebben de plicht om alles te doen om de
Eems-Dollard weer vitaler en veerkrachtiger te
maken.. Dit unieke en in potentie prachtige natuurgebied van Nederland en Duitsland vraagt
daarom’, zegt ze tot besluit.

ELLEN FARWICK ZET IN OP
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De Nieuwe Afsluitdijk
De Afsluitdijk is een icoon met een grote
geschiedenis. De dijk staat sinds 1932 voor
de Nederlandse strijd tegen water en is het
visitekaartje van de beroemde Nederlandse
waterbouwkunde. Rijkswaterstaat en het samenwerkingsverband ‘De Nieuwe Afsluitdijk’
werken momenteel samen om de Afsluitdijk
nog sterker en aantrekkelijker te maken.
Rijkswaterstaat richt zich op de dijkversterking. Dat is nodig omdat de dijk niet meer
voldoet aan de veiligheidsnormen. Het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk
richt zich op innovatieve duurzame projecten
om en nabij de dijk, die een impuls geven
aan de regionale economie en werkgelegenheid van Friesland en Noord-Holland.
Er gebeurt al van alles. De zogenaamde Vismigratierivier is bijvoorbeeld een
innovatief plan om de Waddenzee en het
IJsselmeer weer met elkaar te verbinden. Zo
kunnen straks vele soorten trekvissen hun
paai- en leefgebieden weer bereiken. Midden
op de dijk staat een proeﬁnstallatie waarmee energie opgewekt kan worden uit het
verschil in zoutconcentratie van zout en zoet
water. En op beide uiteinden van de dijk kan
je, na zonsondergang, de reﬂecterende lichtpoorten van kunstenaar Daan Roosegaarde
zien. Alle projecten worden gepresenteerd
in het recent geopende Afsluitdijk Wadden
Center.

The New Afsluitdijk
The Afsluitdijk is an iconic landmark with a
rich history. Since 1932, the dyke symbolizes the Dutch battle with water and is the
proud feat of hydraulic engineering in the
Netherlands. Rijkswaterstaat and the partnership ‘The New Afsluitdijk’ are currently
working together to make the Afsluitdijk
stronger and more attractive. Rijkswaterstaat
is focused on the dyke reinforcement. This
is necessary, as the dyke no longer meets
safety standards. The New Afsluitdijk is focused on innovative sustainable projects on
and around the dyke, which will provide an
impetus to the regional economy and work
opportunities of Friesland and North Holland.
Many projects are already in the
works. The so-called ‘Fish Migration River’
(Vismigratierivier), for example, is an innovative plan to reconnect the Wadden Sea
and the IJsselmeer. That way, many species
of migratory fish will soon be able to reach
their spawning and living areas again. In the
middle of the dyke, there is an experimental
installation that generates energy from the
divergent salt concentrations of the salt and
fresh water. At both ends of the dyke, after
sunset, you can see the reflective light gates
by artist Daan Roosegaarde. All projects can
be seen presented in the recently opened
Afsluitdijk Wadden Center.
www.deafsluitdijk.nl
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Interview Tjalling Dijkstra

Een nieuwe Afsluitdijk als
coproductie van RWS en
regio

Tjalling Dijkstra, een rechtdoorzee-Fries met
verstand van gebiedsontwikkeling, is programmamanager van regionaal samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk (DNA).
Zijn opdracht is om kansen voor ecologie,
energie en de regionale economie te verzilveren. Wij spreken hem daarover op zijn thuishonk Kornwerderzand.
In 2006 besluit de minister van Infrastructuur
en Milieu dat de Afsluitdijk aan een opknapbeurt
toe is. Een vervolgens uitgeschreven prijsvraag
levert prachtige, maar ook dure ontwerpvoorstellen voor de Afsluitdijk op. De combinatie van
de economische crisis, kabinet Rutte I en een
discussie over verantwoordelijkheden, zorgt dat
Rijkswaterstaat (RWS) na 2007 kiest voor een
focus op waterveiligheid. De kansen om met de
opknapbeurt voor de dijk de aantrekkelijkheid
van de noordelijke regio te versterken lijken dan
in rook op te gaan. Toch sluiten RWS en de regio
in 2011 een bestuursovereenkomst om samen
te gaan werken. Vanaf dan worden waterveiligheidsopgaven op een bijzondere wijze gecombineerd met gebiedsopgaven.
Werken aan waterveiligheid kan zoveel méér
opleveren
Het bijzondere is dat er twee afzonderlijke
projectorganisaties worden ingericht, die allebei
werken aan de Afsluitdijk. De ene projectorganisatie van RWS focust zich op waterveiligheid.
De andere projectorganisatie, die Tjalling leidt,
concentreert zich op gebiedsopgaven rond
duurzame energie, natuur, economie, ruimtelijke kwaliteit en toerisme. Eén overkoepelende
stuurgroep zorgt er voor dat beide sporen goed
samenkomen. ‘De hoofdrolspelers doen nu
de dingen waar zij goed in zijn en laten elkaar
zoveel mogelijk in hun waarde’, zegt Tjalling.
Deze organisatorische knip zorgt er voor dat
wrijving vanwege cultuurverschillen wordt
voorkomen, die vaak optreedt wanneer sector
(RWS) en gebied (regio) samen in één projectorganisatie moeten opereren.

Een nieuwe Afsluitdijk waar mensen speciaal
voor omrijden
Een mooie voorbeeld van een DNA-project is de
Vismigratierivier van zo’n 55 miljoen euro. ‘RWS
wil dan wel de dijk als primaire waterkering aanpakken, maar het eerste wat de regio vraagt, is
of er een gat in mag’, zegt Tjalling. Daar hikt men
in het begin wel tegenaan, maar het gat komt er.
Een ander project is het ontwikkelen van een
nieuw verdienmodel voor de Afsluitdijk. ‘Al jaren
trekt het Monument op Afsluitdijk zonder reclame zo’n 300.000 bezoekers per jaar, maar meer
dan een kleine lunch kun je er nu niet krijgen.’
Het Monument krijgt een upgrade. En er is bij
Kornwerderzand een Afsluitdijk Wadden Center
(AWC) gebouwd, waar het hele verhaal over de
Afsluitdijk wordt getoond en vermarkt. Men verwacht veel meer bezoekers. Monument en AWC
versterken elkaar. Dat moet economische spin
off voor de regio opleveren. ‘Vergelijk het met
de brug bij Millau in Frankrijk, waar mensen
ook speciaal voor omrijden. Dat zou hier ook
kunnen’, zegt Tjalling.
Wat kunnen we leren van deze aanpak?
Volgens Tjalling heeft de kracht van de LATrelatie van RWS en regio hier vooral te maken
met de maatschappelijke relevantie van wat ze
doen. ‘Zorg voor waterveiligheid en geef de regio
de ruimte, waardoor het totaal sterker wordt en
iedereen energie krijgt en graag wil meedoen.’
De knip qua projectorganisatie lijkt zeker een
sleutel tot succes, net zoals bestuurders, die hun
nek durven uit te steken en mensen op de werkvloer, die oog hebben voor samenhang. Want
of het nu gaat om de dijk of om het gebied, voor
burgers blijft het één en dezelfde leefomgeving.
‘Er ontstaat vanzelf energie bij mensen zolang de
inhoud maar goed is. Want inhoud inspireert en
boeit, inhoud zet mensen in beweging.’

TJALLING DIJKSTRA BOUWT AAN EEN

DE NIEUWE AFSLUITDIJK
LANDMAKERS

Foto: Studio Roosegaarde
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Woudagemaal
Het Ir. D.F. Woudagemaal is het grootste,
nog werkende stoomgemaal ter wereld. Het
Woudagemaal werd in 1920 geopend en had
als taak om overtollig water vanuit Friesland
in de Zuiderzee, en later het IJsselmeer, te
pompen. In 1966 kreeg het Woudagemaal
versterking van het elektrische Hooglandgemaal in Stavoren. En sinds 1988 staat
het gemaal op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO.
Het Woudagemaal is eigendom van
Wetterskip Fryslân, het regionale waterschap. Zij brengen het gemaal gemiddeld
twee keer per jaar onder stoom om het
bedienende personeel in de praktijk op te
leiden. Op deze manier kunnen ze ook de
bedrijfsvoering van het stoomgemaal garanderen, want bij extreem hoogwater wordt het
historische stoomgemaal nog steeds ingezet
om het teveel aan water in het IJsselmeer te
lozen.
Op januari na is het gemaal het hele jaar
te bezoeken. De rijke historie, de werking
van het gemaal en de bijzondere bijdrage die
het stoompompstation nog steeds levert aan
de Friese waterhuishouding komen uitgebreid aan bod in het moderne bezoekerscentrum. Onder begeleiding van een gids
kan ook het stoomgemaal zelf bezocht kan
worden.

Woudagemaal
The Ir. D.F. Woudegemaal is the biggest,
still-operating steam-powered pumping station in the world. In 1920, The Woudagemaal
was opened with the task to pump excess
water from Friesland into the Zuiderzee,
and later into the IJsselmeer. In 1966, the
Woudagemaal received reinforcement from
the electric Hooglandgemaal in Stavoren.
And since 1998 the Woudagemaal has been
listed on the UNESCO World Heritage Site
list.
The Woudagemaal is the property of
Wetterskip Fryslân, the regional water board.
They activate the steam pumping station
approximately twice a year, to educate operating staff. This way, they can guarantee the
functionality of the steam pump, as to this
day, in the case of extremely high waters, the
historic steam pump is still used to discharge
water into the IJsselmeer.
With the exception of January, the pumping station can be visited year-round. The
modern visitor centre provides a detailed
account of the pumping station’s rich history, how it operates and the unique contribution that the steam pumping station still
provides to the Friesian water system today.
Accompanied by a guide, visitors can also
visit the pumping station itself.
www.woudagemaal.nl
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Interview Hilda Boesjes-Beljon

De wachter op de dijk

Kan een historisch stoomgemaal ons helpen
om watermanagement steviger op de kaart
te zetten? Of is het Woudagemaal in Lemmer
alleen een stukje geschiedenis dat bewaard
moet blijven? We vragen het Hilda BoesjesBeljon, directeur van de Stichting ir. D.F.
Woudagemaal en sinds 2011 verantwoordelijk
voor het nieuwe bezoekerscentrum van het
gemaal.
Hilda is geboren en getogen Friezin. Ze houdt
van organiseren. Problemen zijn er om aan te
pakken en op te lossen. ‘Ik denk niet in obstakels, maar zoek de verbinding van belangen
op, zie kansen op basis van vertrouwen. En het
helpt wanneer ik bij bepaalde vraagstukken durf
anders te kijken dan de rest’, zegt ze.
Het Ir. D.F.Woudagemaal in Lemmer staat symbool voor de Nederlandse strijd tegen het water.
Het gemaal, dat eigendom is van Wetterskip
Fryslân, draagt nog steeds bij aan het waterbeheer en de waterveiligheid van Friesland. Door
de bouw in 2011 van een nieuw bezoekerscentrum met permanente expositieruimte is ook de
educatieve en toeristische functie toegenomen.
Er komen nu jaarlijks zo’n 40.000 bezoekers.
Meer ruimte voor water en klimaatadaptatie
Het Woudagemaal is voor Hilda Boesjes zowel
erfgoedicoon, technisch hoogstandje als strategisch onderdeel van watermanagement in laaggelegen gebieden. Vanuit het Wetterskip denkt
ze mee over waterveiligheid en waterbeheer,
maar ook over de regionale veenweideproblematiek. Veel mensen realiseren zich niet dat we
op de klimaatverandering moeten anticiperen
en dat ze ook zelf daaraan kunnen bijdragen,
bijvoorbeeld door de bestrating uit hun achtertuin te verwijderen zodat overtollig regenwater
sneller de grond in kan. Daarnaast pleit ze voor
meer ruimte voor water in plaats van het alleen
maar weg te drukken. Waterbeheer ziet ze als
een collectief belang, dat ons in staat te stelt in
de laaggelegen en andere kwetsbare delen van
Nederland te blijven leven.

Inspiratiebron voor jongeren
In de expositieruimte kunnen de bezoekers niet
alleen kennismaken met natuurkunde (zoals
over de kracht van stoom) en werktuigbouw
(zoals de functie van een krukas en vliegwiel),
maar is ook te ervaren dat water niet alleen onze
vijand, maar ook onze bondgenoot is. Ze hoopt
dat ze met name jonge mensen kan inspireren
om zich te bekwamen in watermanagement,
watertechniek en werktuigbouwkunde. Die specialisten zijn nu en in de toekomst hard nodig.
De inzet van stoom voor het beheren van water
– dus water met water aandrijven – is niet alleen
een heel mooie gedachte, het is ook nog eens
een rendabele manier om warmte-energie om
te zetten in bewegingsenergie. ‘Destijds was het
een zeer innovatieve techniek en ook nu wordt
stoom nog in veel productieprocessen toegepast’, zegt ze.
Koester co-creatie
‘Wanneer ik mijzelf vanaf het begin kwetsbaar
opstel, dan krijg ik automatisch meedenkers.
Dat brengt stromen op gang. Met z’n allen werk
je dan aan een mooiere toekomst.’ Ze hoopt dat
nieuwe generaties die manier van co-creëren
ook oppakken. Het gemaal als wachter op de
dijk is voor haar een belangrijk voertuig om de
dialoog over water te blijven aangaan. ‘Willen we
hier overleven, dan zullen we daar met z’n allen
aan moeten werken. Dan gaan we het redden.
Die opdracht past prima bij onze cultuur als
Nederland Waterland en daar mogen we best
wel trots op zijn.’

HILDA BOESJES-BELJON TOONT

ERFGOED
IN
ACTIE
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Ecomunitypark
Het Ecomunitypark is geen standaard bedrijventerrein, maar een ecologisch werklandschap. Het bestaat uit ca 17 hectare grond
en wil de kwaliteit van deze ruimte optimaal
benutten. In samenwerking met onder
andere het Waterschap en de Friese Milieu
Federatie worden maatregelen getroffen om
de biodiversiteit te bevorderen. De ruimte
en natuur spelen een belangrijke rol in de
beleving van het park. Het park wordt maar
voor 45% bebouwd met bedrijfsruimten en
zal voor 55% bestaan uit groen en water.
Als eerste bedrijvenpark in Europa
ontving Ecomunitypark het zogenaamde
BREEAM 5-sterren gebiedscertiﬁcaat:
Outstanding. Bij dit certiﬁcaat gaat het om
de brede toepassing van duurzame onderwerpen zoals maatschappelijk verantwoord
ondernemen, materiaalgebruik, educatie,
het gebruik van het gebied voor recreatieve
doeleinden en een zo groot mogelijke biodiversiteit. Zo is bij het ontwerp en de bouw
van Ecomunitypark nadrukkelijk aandacht
besteed aan het welzijn van haar medewerkers en de natuur. Studenten van Van Hall
Larenstein Hogeschool hebben het afgelopen jaar een biodiversiteitsmonitoring uitgevoerd en o.a. 29 verschillende vogelsoorten
geteld op het park., zoals de geelgors,
lepelaar, torenvalk, oeverzwaluw en de spotvogel. Zij proﬁteren van de nestelplaatsen
die de steenkorven die gebruikt zijn voor de
bouw van bepaalde muren bieden aan een
verscheidenheid van vogels, andere diertjes
en insecten. Hiermee is een nieuwe standaard ontstaan op het gebied van duurzame
ontwikkeling van bedrijvenparken.

Ecomunitypark
The Ecomunitypark is not a standard business
park, but an ecological work landscape. It
consists of approximately 17 hectares of
land and wants to use the quality of this
space to the best of its capacity. In collaboration with the water board and the Friese
Milieu Federatie (‘Freisian Environmental
Federation’), measures are being taken to promote biodiversity. Space and nature play an
important role in the experience of the park.
Only 45% of the park has been developed
into business spaces, with the remaining 55%
consisting of greenery and water.
Ecomunitypark was the first business park
in Europe to receive the so-called BREEAM
5-star area certificate: Outstanding. This
certificate is about the broad application of
sustainable topics such as corporate responsibility, the use of materials, education, the
use of the area for recreational purposes and
the greatest possible biodiversity. During the
design and construction of Ecomunitypark, for
example, attention was paid to the welfare of
its employees and nature. Students from Van
Hall Larenstein Hogeschool have conducted a
biodiversity monitoring programme in the past
year and, among others, counted 29 different
bird species at the park, such as the yellowhammer, spoonbill, kestrel, sand martin and
the mockingbird. Stone baskets used for the
construction of walls offer nesting sites to a
variety of birds, as well as other animals and
insects. Ecomunitypark is trying to create a
new standard with regard to the sustainable
development of business parks.
www.ecomunitypark.com

18

PLACES OF HOPE

Interview Anne Jan Zwart

Kringlopen maken in het
Ecomunitypark

Het Ecomunitypark in Oosterwolde wordt
een uniek ecologisch werklandschap van 17
ha. Het park heeft als eerste in Nederland het
label “outstanding” (vijf sterren) gekregen op
het internationale duurzaamheidscertificaat
BREEAM, dat de duurzaamheidsprestatie van
gebiedsontwikkeling beoordeelt. Ik spreek
met Anne Jan Zwart, de geestelijke vader
van het Ecomunitypark, die met eigen geld
het risico heeft genomen om dit project te
verwezenlijken.
Het concept van het Ecomunitypark berust op
vier pijlers: natuur, regionale economie, kennisuitwisseling en kwaliteit van ruimte. Het maken
en herstellen van kringlopen is een wezenlijk
leidmotief. Dat geldt niet alleen in ecologisch
opzicht, maar ook sociaal en economisch. Anne
Jan verwacht dat dit concept bedrijven zal
aantrekken, die zich hiermee verwant voelen.
Zijn voormalige bedrijf ECOstyle (dat actief is in
de markt voor ecologisch verantwoorde planten dierproducten) is de eerste vestiger op het
park. Een biologische kaasproducent wordt de
tweede.
Duurzaamheid als vestigingsfactor
De waardering van de kwaliteit van natuur en
ruimte is een ‘asset’ in het businessplan voor
het Ecomunitypark. ‘Met de lage m2prijs die bij
reguliere bedrijventerreinen wordt gehanteerd,
geef je eigenlijk aan dat ruimte geen waarde
heeft. Je concurreert dan met andere gemeenten
op de verkeerde (‘old school’) vestigingsfactor
en suggereert ten onrechte dat ruimte eindeloos en onbeperkt beschikbaar is,’ zegt Anne
Jan. ‘Iedereen is heel concreet op zoek naar de
kracht van het Noorden. Door de kwaliteit van
de ruimte in het Noorden te benadrukken en
circulair-economische initiatieven te stimuleren,
kan je hier het verschil maken.’ Zo hoopt hij dat
het park succesvol ondernemerschap bevordert
door de mogelijkheden tot intensieve samenwerking tussen bedrijven onderling en met de
aanwezige kennisinstellingen. De maatschappelijke spin off is dat succesvolle bedrijven een
positieve impuls leveren aan de leefbaarheid
van de regio.

Biocentrum als hart van de ontwikkeling
Een centraal gebouw op het park wordt het
Biocentrum (Biosintrum in het Fries). Dit wordt
een uitwisselpunt en ontmoetingsplek voor bedrijven en kennisinstellingen. ‘Je hebt zo’n hardware nodig om software te kunnen draaien, dan
begint het pas,’ zegt hij. De investering in het
gebouw is 3 miljoen, waarvan 2 miljoen uit de
publieke sector (provincie en gemeente elk een
derde) en 1 miljoen privaat. Er zullen ook kennismakelaars worden aangesteld, die gaan schakelen tussen de kennisbehoefte van bedrijven en
het kennispotentieel van onderwijsinstellingen
in het Noorden. ‘Ook vraag ik aan bedrijven die
zich hier willen vestigen om geen eigen kantine
of grote vergaderzalen te bouwen, maar om
daarvoor de faciliteiten in het Biocentrum te gebruiken. Dat hebben we onderzocht op meerdere plekken in Europa en onze conclusie was dat
overal waar dingen gezamenlijk gebeuren er een
nieuwe dynamiek en infrastructuur ontstaat.
Dat willen we hier ook, een ecosysteem maken
waar innovatie als vanzelf begint en doorgaat.’
Leefbaarheid van nu wordt de duurzaamheid
van later
Zijn drijfveer is hoe hij ondernemer wil zijn.
‘Winst is meer dan geld. Je moet ook het milieu,
de gezondheid van werknemers, de banen voor
jongeren die je voor de regio kunt behouden, de
leefbaarheid en zo meetellen. Toen mijn eerste
kleindochter 11 jaar geleden geboren werd, las
ik dat de helft van het aantal meisjes van haar
leeftijd tenminste 100 jaar of ouder wordt. Dat
maakte mij scherp bewust van mijn verantwoordelijkheid over hoe we met de aarde omgaan.
Dan kan je wel zeggen: wat kan ik er aan doen?,
maar dan is mijn antwoord: nou, heel veel. Als
consument stuur je de economie elke dag met
elke koopbeslissing die je neemt en elke euro die
je uitgeeft.’

ANNE JAN ZWART ONTWIKKELT EEN

GROENE
WERKPLEK
ECOMUNITYPARK
LANDMAKERS
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Kening fan ‘e Greide
Sinds 2015 is de grutto de Vogel des
Vaderlands. Met afstand (52% van alle stemmen) is deze typische weidevogel verkozen
tot de vogel die het meest bij Nederland
hoort. De grutto als koning van het weiland!
Of op z’n Fries: Kening fan ‘e Greide. Maar
ondanks die koninklijke status is de grutto
een van de meest bedreigde vogels van ons
land.
Nederland staat onderaan de Europese
lijst van biodiversiteit. De collectieve onmacht
rond het oplossen van dit maatschappelijke probleem heeft geleid tot ‘Kening fan
‘e Greide’. Een van onderop georganiseerd
burgerinitiatief dat in 2012 in Leeuwarden is
gestart en intussen regionaal, landelijk en
Europees het thema op veel prominente agenda’s wist te plaatsen. Dit initiatief van wetenschappers, burgers, kunstenaars, boeren en
vele anderen streeft naar oplosrichtingen als
katalysator van de inmiddels veel gebezigde
term ‘natuurinclusieve landbouw’.
De grutto’s hebben de grenzen van hun
aanpassingsvermogen wel bereikt. En met
hen ook de overige weidevogels, vlinders,
bijen, insecten, ﬂora en fauna. Naast de zorg
over zijn eigen leefomgeving is hij nu ook een
spiegel voor de mens en de relatie tot hun
landschap.
Om aandacht te vragen voor het verhaal
van de grutto en voor een meer natuurinclusieve landbouw, organiseert Kening fan ‘e
Greide o.a. culturele projecten en is onderdeel van Leeuwarden-Friesland Culturele
Hoofdstad van Europa 2018.

King of the Meadows
Since 2015, the godwit is the Vogel des
Vaderlands (national bird of The Netherlands).
Winning by a landslide (52% of the votes),
this meadow bird was chosen as the bird that
is most emblematic of the Netherlands. The
godwit is king of the meadows. Or as they say
in Frisian: Kening fan ‘e Greide. Despite its
royal status, the black-tailed godwit is one of
the most endangered birds in the country.
The Netherlands is at the bottom of all
European lists regarding biodiversity. The collective inability to resolve this social problem
has led to ‘King of the Meadow’ (Kening fan’
e Greide). This citizens’ initiative was founded
from the bottom up in Leeuwarden in 2012 and
has since then extended its reach as a major
theme on numerous prominent regional, national and international agendas. Founded by
scientists, citizens, artists, farmers and many
others, this initiative aims to find solutions.
It catalysed the use of the now wide-spread
term ‘nature-inclusive agriculture’.
The godwits have also reached the limits
of their adaptability. The same goes for other
meadow birds, butterflies, bees, insects, flora
and fauna. Besides expressing concerns for
his own habitat, he is also a mirror, reflecting
the relationships people have with their living
environments.
King of the Meadows organizes e.g. cultural manifestations in order to raise awareness
for the godwit’s fate and for more nature-inclusive agriculture and is part of the programme
of Leeuwarden-Friesland European Capital of
Culture 2018.
www.keningfanegreide.nl
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Interview Klaas Sietse Spoelstra

De grutto als spiegel voor
de mens

Klaas Sietse Spoelstra is een van de initiatiefnemers van Kening fan ‘e Greide. Het
burgerinitiatief is ontstaan uit onvrede over
de verschraling van het landschap. De maatschappelijke vraag rondom landschapsverandering wordt verbonden aan de diepere
culturele waarden van de regio. De intrinsieke
vernieuwingsdrang van een steeds grotere
groep mensen in de samenleving wordt geactiveerd. Hoe doet hij dat?
“De Grutto is een indicator van het welzijn van
het land, maar ook hoe het met ons als mensen
gesteld is. Hij vraagt ons anders naar het heden
en de toekomst te gaan kijken,” zegt Klaas Sietse.
“Om de grutto te redden is een definitieve
kanteling nodig in hoe we met het landschap
omgaan. En als we dat weten te keren is dat dan
niet een nieuw exportproduct voor onze manier
van landbouw bedrijven of onze groene ruimte
organiseren?”.
Cultuur als drager
Met het initiatief Kening fan ‘e Greide hebben
de initiatiefnemers in de eigen context de
verantwoordelijkheid genomen. ‘We brengen
het denken op gang zonder te polariseren. Er
worden allerlei vormen van artistieke en culturele expressie ingezet om de aandacht op
de natuur te vestigen. In het overbruggen van
tegenstellingen zit waarschijnlijk een belangrijke
sleutel tot succes. Daarom zetten we in op activiteiten die een brede achtergrond hebben en
komen we vanuit daar samen tot een integrale
aanpak.” Het gaat ook over elkaar in vervoering
brengen. Ik geloof dat we door het exploreren en
het vieren van de verbindingen tussen cultuur
en natuur innovatie kunnen stimuleren.
Eén boodschap voor ecologie
Waarom tot nu toe niemand resultaat boekte,
heeft volgens Klaas Sietse vooral met het ontbreken en het duiden van de overkoepelende
boodschap en daaraan gekoppelde belangen te
maken. “De bestaande constellatie van maatschappelijke organisaties, bedrijven overheden
en onderwijsinstellingen in Nederland richt zich
nog onvoldoende op de ecologische kant. Ze zijn
allemaal wel druk bezig met de koerswijzigingen

die nodig zijn, maar krijgen geen consensus over
de noodzakelijke stappen. Ook in het internationale systeem zitten we op een dergelijke manier
vast in alle belangen en hoe het georganiseerd
is.” Het systeem zit vol goede bedoelingen, maar
ook met een verkrampte collectieve onmacht
om effectief te handelen.
“Een eigen-wijzere politiek is nodig”
Het geld van overheden dient daarom ingezet te
worden op specifieke kennisvragen die relevant
zijn voor de transitie naar een duurzame, natuurinclusieve landbouw. Dit zou kunnen door
het bestuurlijke proces en besluitvorming meer
te voeden met inhoudelijke expertise vanuit
koplopersinitiatieven.
Ook geeft hij aan dat de studenten nu tijdens
hun opleiding vooral in oude modellen leren
denken. “Door ze te leren hoe ze kleinschalige
innovaties en productontwikkeling kunnen
stimuleren, kunnen ze het bestaande landschap
gaan veranderen (voorbeeld Remeker kaas).”
De positie van Kening fan ‘e Greide is financieel
erg lastig en kwetsbaar, maar ook essentieel
voor het proces met elkaar. “We willen vooral
geen bestuurlijk dingetje worden. Daardoor is
voor mij geen dag hetzelfde en ik ben elke dag
bezig om op een nieuwe manier oplossingen te
vinden.” Een fantastische leerervaring maar ook
een ingewikkeld en moeizaam business-model
voor de individuele deelnemers aan dit soort
processen.
Om het werk van projecten als Kening fan ‘e
Greide en andere initiatieven te bestendigen,
zou er volgens Klaas Sietse een regionaal fonds
opgericht moeten worden. Dit fonds kan de
organisatie van toekomstgerichte maatschappelijke debatten mogelijk maken. Daarmee wordt
ook het leiderschap voor de toekomst vorm
gegeven. “Er zit een enorme vernieuwingsdrang
bij mensen. Het is belangrijk om daarvoor continue prikkels in het maatschappelijke systeem te
organiseren. Het kan niet zijn dat iedereen zulke
belangrijke bijdragen altijd alleen in eigen tijd
moet doen!”

KLAAS SIETSE SPOELSTRA ZIET DE

GRUTTO
ALS
KONING
KENING FAN E GREIDE
LANDMAKERS

21

Leeuwarden Campusstad
Bij het woord ‘campus’ denk je misschien
aan een afgezonderd gebied voor onderwijs
en onderzoek, aan de rand van de stad of
verscholen achter dikke muren Zoal te zien
in universiteitssteden als Oxford of Harvard.
Maar Leeuwarden Campusstad beschouwt
de stad zelf als één grote campus, met de
omliggende regio als proeftuin. Te voet en
te ﬁets bereik je alles in een paar minuten.
Op allerlei locaties in de stad, zoals de
monumentale Blokhuispoort (een voormalige gevangenis) en de WaterCampus in
het moderne Wetsus gebouw, zitten onderwijsinstellingen - van MBO tot universiteit
- die met elkaar en met andere organisaties
samenwerken. De straten en pleinen van
Leeuwarden verbinden de locaties en fungeren als openbare ontmoetingsplekken.
Belangrijk bij de Friese aanpak is dat iedereen meedoet. Talenten worden aan elkaar
gekoppeld om gezamenlijk te werken aan
bijvoorbeeld een gasvrije of waterneutrale
wijk en het bieden van nieuwe economische
perspectieven voor het Friese landschap.
Deze concrete projecten, gebonden aan
een plek worden living labs genoemd: ze
raken aan mondiale trends maar zijn lokaal
geworteld.

Leeuwarden Campusstad
The word ‘campus’ might make you think of a
secluded area for education and research, on
the outskirts of a city or hidden behind thick
walls, as seen in university cities such as
Oxford or Harvard. Leeuwarden Campusstad
(‘Leeuwarden Campus City’) sees the city
itself as one large campus, with the surrounding region as a space for experiment.
Everything is in walking or cycling distance.
Educational institutions can be found at
various locations in the city, such as the
monumental Blokhuispoort (a former prison)
and the WaterCampus in the modern Wetsus
building. These educational institutions –
ranging from vocational training (MBO) to
university level – collaborate with each other
and with other organizations. The streets and
squares of Leeuwarden connect these locations and function as public meeting places.
Everyone participates – that’s the Friesian
way of doing things. By bringing their skills
to the table, people collaborate on projects
such as creating gas-free or water-neutral
neighbourhoods and offering new economic perspectives for the Friesian landscape.
These projects are called ‘living labs’ – they
touch on global trends but are rooted locally.
www.leeuwarden.nl

Interview Harmen de Haas

De creatie van Campusstad
Leeuwarden

Leeuwarden huisvest als Kenniscampus
al lange tijd een breed aantal mbo- en hogescholen. Daarnaast bezit de stad diverse
creatieve broedplaatsen en campussen
gericht op watertechnologie (Watercampus)
en zuivel (Dairycampus). De Energiecampus
is in ontwikkeling. Ook is recent de RuGcampus Fryslân gestart, een dependance
van de Rijksuniversiteit Groningen. Vanuit
de verschillende campussen wordt gewerkt
aan betekenisvolle opgaven voor de gehele
provincie Fryslân. Harmen de Haas, directeur
stadsontwikkeling, vervult een verbindende
rol en is aanjager. Hoe verbindt hij onderwijs,
bewoners, bedrijfsleven en cultuur? “De stad
is onze campus en de regio is onze proeftuin”.
De stad als campus
Harmen noemt drie aanleidingen waarom
Leeuwarden het initiatief nam om de stad als
campus en om de regio als living lab te promoten. Als eerste het feit dat er in onderzoek en
publicaties weinig aandacht is voor middelgrote
steden, die vaak metdezelfde problemen en
vragen te maken hebben. “Hoe kunnen mid size
steden zich ontwikkelen op basis van een groter
zelfbewustzijn van de eigen cultuur en omgeving?” Leeuwarden is zo´n middelgrote stad. Ze
is verankerd in het ruimtelijk-economisch landschap van Fryslân. Bij de Friese aanpak is het
voor Harmen belangrijk dat iedereen meedoet
en dat er gebruik wordt gemaakt van de korte
lijntjes die er in Fryslân zijn. In Fryslân noemt
men dit de mienskip aanpak, in Europa wordt
gesproken over de ‘quadruple helix’.
De tweede aanleiding was de kans voor
Leeuwarden om zich als culturele hoofdstad
van Europa te profileren. Harmen was nauw
betrokken bij het winnende voorstel van de stad.
“Mijn ambitie is om vernieuwing aan te jagen
en onze cultuur te herijken vanuit de mienskip.
Ratio en emotie moeten elkaar gaan treffen in de
stad. Cultuurbeleving en inspiratie kunnen een
drive zijn voor economische ontwikkeling. Ik zie
cultuur als trigger voor innovatie”, zegt hij.

22

PLACES OF HOPE

Tenslotte is er de behoefte om werkprocessen
fluïde te laten zijn. “Zorg dat er altijd ruimte
is om te blijven denken en ontwikkelen. We
moeten niet alles formeel willen regelen.
Onderling commitment zou genoeg moeten zijn
als basis voor samenwerking tussen partners.”
Hold your horses
Wat zijn volgens Harmen de voorwaarden
voor succes? “Zorg ervoor dat de initiatieven
in Friesland altijd iets met water en voedsel te
maken hebben. Dat zit gewoon in het DNA van
de regio. Zorg dat er kennis en betrokkenheid in
de streek zit. Kies daarnaast voor acupunctuur
in plaats van grote plannen. Kleine interventies
met een menselijke maat zorgen uiteindelijk
voor grote transformaties.” Zo is volgens hem de
gezamenlijke marketing het volgende acupunctuurnaaldje van Campusstad Leeuwarden. Nu is
het nog een kleine groep die de stad als campus
promoot en dat maakt kwetsbaar. Die gezamenlijkheid van bedrijven, onderwijs en overheid
zal echter stap voor stap groeien en kan niet
worden afgedwongen. Derde voorwaarde voor
succes is daarom niet te vroeg willen pieken:
““Hold your horses! ”
Gevraagd naar het geheim van zijn werkwijze in
zijn rol als directeur antwoord Harmen beslist:
“Ik stuur niet, maar heb een enthousiasmerende
rol om de kennis lokaal geworteld te houden. Ik
zorg voor handelingsperspectief door budgetten vrij te maken om onze doelen te halen en
door nieuw geld te richten. Ik kijk eerst waar de
meeste energie zit en ga daar blazen waar de
mienskip voelbaar is.”

HARMEN DE HAAS VERBINDT

KENNIS IN
DE STAD
LEEUWARDEN CAMPUSSTAD
LANDMAKERS
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Dorpsmolen Reduzum
Niet de wereld redden, maar wél bezig zijn
met het creeëren van een duurzame en leefbare omgeving voor 1400 Friese inwoners
van de dorpen Reduzum, Friens en Idaerd.
De inwoners van deze dorpen hebben bijna
40 jaar geleden het heft in eigen hand genomen door een masterplan op te stellen voor
de ontwikkeling van de dorpen, waaronder
de exploitatie van een dorpswindmolen (in
het Fries: doarpsmûne). Met deze molen
wordt winst gegenereerd waarmee zonnepanelen op de school, de gymzaal en de sportkantine zijn geﬁnancierd. Daarnaast kan de
schoolbus en het isoleren van dorpshuizen
worden bekostigd. De opbrengsten hebben
ook een impuls gegeven aan de plaatsing
van zonne-panelen op daken van woningen
en publieke gebouwen. In Reduzum en haar
twee zusterdorpen liggen nu ongeveer 2500
panelen op de daken.
Maar tiden hawwe tiden, ofwel: tijden
veranderen. Doelen uit het begin van het
project zijn inmiddels bereikt of achterhaald,
en behoeftes zijn gewijzigd. De mogelijkheden van het exploiteren van de molen lijken
in gevaar te komen, nu de 23 jaar oude
molen slijt en de provinciale politiek, die het
project destijds toejuichte, zitten de plannen
voor vervanging dwars.

Windmill Reduzum
They aren’t out to save the world, but they are
working to create a sustainable and liveable
environment for the 1,400 Frisian residents of
the villages Reduzum, Friens and Idaerd. The
residents of these villages took matters into
their own hands almost 40 years ago, drawing up a master plan for their villages – including the development of a village windmill
(in Frisian: doarpsmûne). The profit generated
by the mill financed the solar panels installed
at the school, the gym and the sports canteen. It also provides funds for the school
bus and the insulating of village homes. The
revenues also subsidized the placement of
solar panels on the roofs of residential and
public buildings. Reduzum and her two sister
villages now possess approximately 2,500
solar panels.
But tiden hawwe tiden, or: times change.
Goals from the beginning of the project have
already been reached or become obsolete,
and needs have changed. Due to the fact that
the 23-year-old windmill is worn and because
of changing attitudes within provincial politics, which welcomed the project initially but
now favour large-scale wind farms on the
sea, the future possibilities of the windmill
and plans for its replacement are in jeopardy.
www.dorpsmolen-reduzum.nl
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Interview Henk Vellinga

Eigenzinnige Redústers
weten van aanpakken!

Ver weg, in een klein dorpje bovenin
Nederland, grenzend aan de Waddenzee, strijd
een gemeenschap voor de vervanging van hun
windmolen. Zij willen afgekoppeld worden
van het nationale energienet om te laten zien
dat het ook anders kan. Wat is het geheim van
hun dorpskracht? Waardoor hebben zij zo’n
enorme voorsprong op andere gemeenschappen in hun ontwikkeling?
Henk Vellinga wil het verhaal over de unieke
kracht van de Redústers graag vertellen. Dit verhaal gaat niet over de energietransitie, dit is voor
hen namelijk enkel een middel. Het is één van de
activiteiten die ze doen om hun eigen samenleving sterker te maken. Ze zijn al, zelf, vanaf hun
oorsprong bezig met de continue ontwikkeling
van hun eigen samenleving begon ver terug in
de geschiedenis van het dorp.
In Reduzum is 95% van de bewoners lid van bewonersvereniging Doarpsbelang
Doarpsbelang. ”Elke tien jaar
ontwikkelen we een gemeenschappelijke visie
met een concreet actieplan voor de ontwikkeling van het dorp. En op de algemene ledenvergadering bespreken de bewoners welke acties
wel of niet gehaald zijn. Ook bepalen we dan
met elkaar wat en hoe bijgestuurd moet worden.
Meestal zijn daar wel 180 man aanwezig”, zegt
Henk trots.
Waardecreatie door energietransitie
Er zijn veel werkgroepen, die bepaalde onderdelen met elkaar verder brengen. De groepen
zijn permanent of meer ad hoc, sociaal of meer
fysiek gericht. “Samen weet je heel veel. En
mede doordat de onderlinge communicatie
zo goed is, komt het dorp elke keer verder. Het
gaat niet door als de bewoners niet achter een
idee kunnen staan. We waren er al vroeg van
overtuigd dat we met de waardecreatie door het
opwekken van energie ook andere voorzieningen in het dorp konden gaan realiseren. Daarom
zetten we daar als eerste op in. Voor onze
duurzame energievoorziening kozen we voor de
combinatie van zoveel mogelijk zonnepanelen
en een windmolen. Deze windmolen hebben we
met vier dorpen gekocht.”

Ondertussen zijn bijna alle huizen in het dorp
geïsoleerd. En veel huizen hebben een zonneboiler, dubbele beglazing, spaarlampen en een
goede HR-ketel. Er zijn ondertussen zoveel extra
zonnepanelen in het dorp, dat de opbrengsten
van de zonnepanelen in de zomer hoger is dan
die van de windmolen. De combinatie van beide
voorzieningen zorgt voor een behoorlijk constante opbrengst, zowel voor de huishoudens als
voor de ontwikkelingen in de gemeenschap.
“Samen monitoren we de opbrengsten van
iedere installatie, dan zijn we er snel bij wanneer
er problemen zijn. De bewoners hoeven er zelf
niets voor te doen, het gaat vanzelf. We hebben
daarvoor een speciale dienst die direct voor
het onderhoud en reparaties zorgt. Zo kunnen
we met allen een optimale opbrengst blijven
behalen en dit versterkt het vertrouwen van de
bewoners in de nieuwe technieken.”
De Galliërs van de energietransitie
Eigenlijk willen de Redústers nu ook volledige
zeggenschap over hun elektriciteitsnetwerk.
„We zullen dan alles regelen om zelf stroom
te houden.” Het vertrouwen dat dat hen gaat
lukken, heeft Henk ondertussen wel.
Henk acht het zelfs mogelijk dat alle inwoners
in Nederland de zeggenschap over hun omgeving terug krijgen of nemen. Zij zouden door de
partijen, die nu al zo lang voor de collectieve
voorzieningen zorgen, daarin begeleid kunnen
worden. “Het gaat er dan vooral om dat deze
partijen de bestaande regels zelf ter discussie
gaan stellen. ”Ze moeten zich continu afvragen waarom ze doen wat ze doen of waarom
ze niet doen wat nu echt nodig is. Dan is het
allemaal niet zoveel moeite, dan komt er vanzelf
een schaalsprong in de transitie”, weet Henk
ondertussen.
Dit verhaal over Reduzum lijkt op het verhaal
van het beroemde Gallische dorpje uit de stripverhalen van Asterix en Obelix. Ook de eigenzinnige Galliërs wisten met allerlei avonturen hun
zelfstandigheid te behouden en zich als gemeenschap te handhaven waardoor de Romeinse
overheersers het moeilijk hadden. De technische
innovatie, de collectieve investeringen en de
manieren voor het verkrijgen van draagvlak en
samenwerking, zijn wellicht ingrediënten van
de toverdrank die de Redústers voor zichzelf
brouwen.

HENK VELLINGA MAAKT
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De Peinder Mieden
Aan de rand van het dorp Opeinde, vlakbij
Drachten, ligt een fraai agrarisch coulisselandschap. Het gebied is kenmerkend voor
dit deel van Friesland: een groen en halfopen
landschap met weilanden, afgewisseld met
boomsingels en water. Maximaal 45 kopers
krijgen hier de unieke mogelijkheid om te
wonen in de natuur. De woningen moeten
minimaal energieneutraal zijn. Ruim negentig
hectare agrarische grond wordt in het plan
natuur. De kopers ontwikkelen dit en krijgen daar een kavel voor terug. Het gebied
zal collectief worden beheerd, met hulp van
natuurlijke processen. Voor dit laatste wordt
een kudde runderen ingezet voor het versterken van de biodiversiteit.
Deze manier van projectontwikkeling is
uniek in Nederland en geeft de toekomstige
bewoners de mogelijkheid om met elkaar
de eigen leefomgeving vorm te geven. Voor
de Peinder Mieden geldt bovendien geen
welstandstoets of schoonheidscriteria.
Oftewel: de bewoners kunnen hun droomhuis bouwen. Er wordt enkel gevraagd
‘passend te bouwen’. Een kwaliteitsteam adviseert kopers op het gebied van onder meer
kleurgebruik, vormgeving en materiaalkeuze.
De hele ontwikkeling is gebaseerd op
respect voor en behoud van natuurlijke
waarden, innovatieve, welstandsvrije, gasloze woningbouw en optimaal gebruik van
zon- en bodemenergie. Het egaal en strak
gemaaide raaigras landschap wordt op deze
wijze omgetoverd tot een bloemrijk graslandschap die samen met het verhoogd waterpeil
kansrijk zijn voor nieuwe biotopen. De eerste
woningen worden in 2019 opgeleverd.

De Peinder Mieden
On the edge of the village of Opeinde, near
Drachten, lies a beautiful agricultural landscape. The area is characteristic of this
part of Friesland: a green and semi-open
landscape with meadows, interspersed with
trees and water. 45 buyers get the unique
opportunity to live amidst nature. The homes
have to be energy-neutral at the very least.
Over ninety hectares of agricultural land must
remain unobstructed – the buyers can develop this land and get a lot in return. The area
will be collectively managed, with the help of
natural processes; such as a herd of cattle
roaming to strengthen the area’s biodiversity.
This kind of project development is unique
in the Netherlands and provides future
residents with the opportunity to give shape
to their own living environments. There are
also no aesthetic regulations for the Peinder
Mieden; meaning residents can build their
dream homes. The only request is to ‘build
appropriately’. An aesthetic committee advises buyers with regard to their use of colour,
choice of materials and design.
The entire development is based on respect for and preservation of natural values,
innovative, unregulated, gas-free housing and
the optimal usage of solar and soil energy.
In this way, the smooth and evenly mown
ryegrass landscape will be transformed into a
flowery grassy landscape that, together with
rising water levels, offers promise for new
biotopes. The first homes will be completed
in 2019.
www.depeindermieden.nl
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Interview Jentje Steegstra

Een bijzondere oefening
in nederigheid

Jentje Steegstra is een van de trekkers van het
project Peinder Mieden met de kopersgroep
en de gemeente Smallingerland. De kavels
zijn bijna allemaal verkocht en in vijf jaar
wordt het agrarische gebied getransformeerd
tot natuur. Hoe is het mogelijk ook elders in
Nederland natuur te laten ontwikkelen en
beheren door bewoners?
Het gebied was door de gemeente ooit aangekocht om uit te kunnen breiden met oa. een
industrieterrein. Toen dit door de crisis niet
meer aan de orde was, was een oplossing voor
de gemeente essentieel. De raad werd met veel
moeite overtuigd om het gebied als Nieuwe
Marke te ontwikkelen. Dit is een concept waardoor extra natuur in Nederland ontstaat. Terwijl
deze natuur niet met subsidies gekocht, ingericht en beheerd hoeft te worden.
Het is echt uniek in Nederland, de mogelijkheid
om in je eigen natuur te wonen en dit te beheren. “De kopers die hierop afkomen zijn allemaal
enorm gedreven om de eigen woonomgeving te
organiseren,” zegt Jentje. “Het is een integraal
proces, alles is met alles verbonden,” zegt Jentje.
Als een van de trekkers kost hem dit nu, voordat er één paal de grond in is, al ruim 8 uur per
week. Hij leidt onder andere vijf werkgroepen.
De gemeente en kopersvereniging leren samen
veel over de innovatie die in de procedures en
werkwijzen ook nodig is om dit innovatieve
concept samen te realiseren.
Kracht van de natuur
De kavels zijn bijna allemaal verkocht en in vijf
jaar wordt het agrarische gebied getransformeerd tot natuur. Na die vijf jaar worden de
bewoners volledig verantwoordelijk voor het
beheer van het natuurgebied.
Hun visie gaat uit van de kracht van de natuur.
“We willen zo dicht mogelijk bij de potentie van
het gebied blijven. Zo kan het gebied zichzelf
zoveel mogelijk ontwikkelen!” “Dit is voor de
toekomstige eigenaren een oefening in nederigheid”, zegt Jentje.

“We zijn zo gewend om alles te doen om de
natuur naar onze hand te zetten. In de werkgroepen gebruiken we creatieve en denkkracht
van de kopers, de gemeenschap en uit de omgeving optimaal. We komen telkens weer met innovatieve oplossingen die passen in het gebied. En
oplossingen die op de lange termijn steeds meer
gaan opleveren voor het gebied. Zulke keuzes
zorgen voor onze zekerheid, zo blijft het ook op
de lange termijn betaalbaar om het gebied te
beheren.
Traditie versus vooruitgang
De mee-ontwikkelende kopersvereniging botst
bij de vele stappen in de ontwikkeling met de
traditionele manier van werken. De vereniging
ontwikkelde een procesaanpak waarbij zij alle
bewoners op dit gebied ‚ontzorgden’. Ontzorgen
is badinerend, het is nog vooral ‚regelen voor’ in
plaats van ‚regelen met’ geweest. Voor de betrokken professionals en overheden is dit traject dus
ook een oefening in nederigheid om uit te leren
gaan van de kracht van de gemeenschap (én de
natuur).” Het is samen leren over een andere
verdeling van taken en rollen.
“We moeten allemaal heropgevoed worden.”
“Op dit gebied dienen we allemaal nog heropgevoed worden, er zijn nog zoveel patronen en
oud gedrag of overtuigingen naar elkaar toe. We
merken dat vooral het investeren in de sociale
interactie maakt dat het lukt. Het bouwen aan
het vertrouwen aan beide kanten gebeurt door
telkens weer te investeren in de relatie.” Het
liefst zouden de toekomstige grootgrondbezitters ook de werktijden van de ambtenaren en
keuzes voor vergadertijden aangepast zien.”
Overleggen worden vaak overdag ingepland,
dan moeten de meeste kopers gewoon werken!”

JENTJE STEEGSTRA GAAT
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It Nije Doarp Moarre
— Ljussens
Als tweelingdorpen zijn Moarre en Ljussens
sociaal en maatschappelijk aan elkaar
verbonden. Zo delen de dorpen een bassischool, een sportveld, een gezamenlijke
kerkgang. Ze delen nu ook het project ‘It
Nije Doarp’, waar aan een leefbare omgeving
wordt gewerkt. It Nije Doarp is ontstaan
in reactie op de demograﬁsche ontwikkelingen in Noordoost Fryslân, een regio die
kampt met een vergrijzende en krimpende
bevolking, en onderzoekt hoe ouderen en
jongeren aan beide dorpen kunnen worden
verbonden.
Er worden drie thema’s onderscheiden:
zorg, energie en wonen. Het thema zorg
focust op het helpen van elkaar met tuinieren, vervoer, boodschappen, en dergelijken.
Tientallen personen hebben zich beschikbaar gesteld. Het thema energie werkt aan
collectieve inkoop van energie met opbrengsten voor het dorp. Zo worden er in het voorjaar van 2018 zonnepanelen geplaatst op de
dorpshuizen. Het thema wonen onderzoekt
het korte- en langetermijnperspectief van de
woningmarkt, met speciﬁeke aandacht voor
starters, ouderen en hulpbehoevenden in
het huursegment. In 2018 zal er een nieuwe
bestemming worden gezocht voor de beeldbepalende oude zuivelfabriek.

It Nije Doarp Moarre
— Ljussens
As twin villages, Moarre and Ljussens have
long been socially and societally connected.
The villages share an elementary school, a
sports field and a church, for example. Today,
they also share ‘It Nije Doarp’, a project
dedicated to the liveability of both villages. The project was started in response to
the shrinking and ageing population of this
region in North-east Friesland. ‘It Nije Doarp’
investigates how they can connect the village’s older and younger populations to one
another.
The project has three distinguished
themes: care, energy and housing. The
theme care focuses on helping each other
with tasks such as gardening, transport and
grocery shopping. Dozens of people have offered their services. The theme energy works
on the collective purchasing of energy, with
profit for the village. For example, solar panels
will be placed on the village homes in the
spring of 2018. The theme housing researches the long and short-term perspectives of
the housing market, with specific attention
for starters, the elderly and those with special needs in the rental segment. In 2018 a
new purpose will be sought for the iconic old
dairy factory.
www.moarre-ljussens.frl
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Interview Tettie Stiemsma en Germ Teitsma

Lioessens en Morra,
tweelingdorpen die als één
grote familie werken!

Veel kleine dorpen ver van de Randstad
kampen met krimp. Hoe kan je dit als dorpsgemeenschap het hoofd bieden? De inwoners
van Lioessens en Morra gingen ze als dorpsgemeenschap aan de slag om het tij te keren.
Ze maken zich hard voor een juiste woningvoorraad, goede voorzieningen en een sterke
sociale cohesie. De bewoners werken continue verder aan hun beeld van ‚it Nije Doarp
Moarre-Ljussens’. We spreken met Tettie
Stiemsma en Germ Teitsma, twee belangrijke
trekkers uit de gemeenschap.
Tot voor kort dachten de bewoners van de beide
dorpen dat zij in het paradijs woonden. Maar
in 2014 werden zij zich steeds meer bewust van
een dreiging. De keuzes van organisaties buiten
konden tot leegloop en krimp gaan leiden.
Organisaties zoals de woningbouwvereniging
en een regionale koepel van scholen die in hun
perceptie totaal niet in verbinding staan met de
werkelijke dorpsgemeenschap.
Praten, praten en nog meer praten
De dorpsbewoners zijn al van oudsher georganiseerd in het ‘Doarpsbelang’. “We gaan op
weg om zelfredzaam te worden. We staan er om
bekend, dat we ons ergens in vastbijten en niet
eerder loslaten voordat we resultaat hebben!”
Ze inventariseren wat nodig is en richten daar
dan werkgroepen voor op rondom de thema’s,
Wonen, Energie en Zorg. Ze praten net zolang tot
de gesloten deur op een kier gaan bij de woningbouwvereniging Thus Wonen. “Er waren echt
twee levensloopbestendige woningen nodig,
terwijl de vereniging niet meer wilde bouwen.
Ze zijn er toch gekomen, dat is een geweldig
succes!”

Er komen nu meer jongeren en ze willen
blijven..
Ondertussen gaat het weer goed met het dorp.
Er is een toename van het aantal leerlingen op
de basisschool. In 1992 werd aangegeven dat de
zelfstandige dorpsscholen in een grotere koepel
opgenomen moesten worden. “We hebben uitgezocht wat daarvan voor ons de voor- en nadelen
waren”, en alles overwegende werd besloten niet
mee te gaan in een grote koepel van basisscholen in onze Gemeente. Dit bleek achteraf een
juiste beslissing te zijn. Onze school is financieel
kerngezond en beschikt over alle moderne lesmethodes en apparatuur.
Iedereen wil in het dorp blijven, ook de jongeren. “Wellicht omdat het hier goed wonen is. En
iedereen weet dat ze er toe doen. Er is ‘gewoon’
begrip voor elkaar. Dat is ook wat we terugkrijgen van degenen die hier komen wonen. Het
net zoals in goede families, gedeelde smart is
halve smart. Zo is ook iedereen betrokken bij de
belangrijke momenten. We delen lief en leed.”
En naast alle extra vrijwilligerswerkzaamheden
bloeit ook het verenigingsleven in het dorp. “De
muziek- en toneelvereniging bestaan nog, terwijl
ze in andere dorpen vaak al zijn opgedoekt.”
De werkgroepen van ‘it Nije Doarp MoarreLjussens’ werken als een geoliede machine. Een
zelfsturende organisatie waar veel professionele
instanties nog wat van kunnen leren. Met weinig
middelen en veel persoonlijke betrokkenheid,
weten ze het dorp en zijn bewoners zelfredzaam
te maken en te houden.

TETTIE STIEMSMA EN
GERM TEITSMA ZIEN HET
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Better Wetter
Better Wetter werkt in Noordoost-Friesland
aan beter waterbeheer dat een antwoord
biedt op de bodemdaling in de veenweidegebieden,de toegenomen uitstoot van CO2
en uitspoeling van schadelijke nutriënten,
zoals nitraat en fosfaat, in het grond- en
oppervlaktewater. De organisatie streeft
samen met de provincie, gemeenten, kennisinstellingen en andere organisaties naar
het ontwikkelen van duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer, dat kansen biedt aan
sociaaleconomische ontwikkeling in de regio
Noordoost Friesland. Better Wetter is een
belangrijk programma omdat de regio voor
de (nabije) toekomst veel watergerelateerde
opgaven op zich af ziet komen.
Ook de manier waarop de natuurpartners
het waterbeheer van de toekomst gestalte
willen geven, om verdroging tegen te gaan
en de biodiversiteit te bewaren, is aan de
orde. Het verbinden van innovatief landgebruik, natuur en water moet de regio meer
kwaliteit geven. Ook het ontwikkelen van
nieuwe gewassen en (streek)producten zijn
onderdeel van Better Wetter en zijn van
groot belang om meer werkgelegenheid te
genereren.
Bij een dergelijk waterbeheer wordt niet
de omgeving aangepast aan de wijze van
werken (zoals nu met drainage en bemaling
voor zware landbouwmachines), maar stemmen we ons landgebruik en werken - via
technologische vernieuwing – juist af op de
omgeving. Dat is op langere termijn duurzaam en klimaatbestendig.

Better Wetter
In North-east Friesland, Better Wetter is
working on improved water management that
offers an answer to soil subsidence in peat
meadow areas, increased CO2 emissions
and the washing out of harmful nutrients,
such as nitrate and phosphate, from ground
and surface water. Together with the province, municipalities, knowledge centres and
other organizations, Better Wetter strives to
develop sustainable and future-proof water
management, which offers opportunities for
socio-economic development in the Northeast Friesland region. Better Wetter is an
important initiative as the region has many
water-related challenges awaiting it in the
(near) future.
Another topic of concern is the way in
which nature partners want to shape the
water management of the future, to prevent
drought and to preserve biodiversity. Linking
innovative land-use, nature and water should
give the region more quality. Better Wetter
is also involved in the development of new
crops and (regional) products, which is crucial to generating more jobs.
In this type of water management system,
the environment is not adapted to the way of
working (such as with the drainage of heavy
agricultural machinery); rather using technological innovation to adjust our work and
land-usage to the environment. This is an approach that is sustainable and climate-proof
in the longer term.
www.betterwetter.nl
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Interview Wim Oosterhuis

Het waterbeheer van de
toekomst

Vroeger was het in de winterperiode gewoon
dat de lager gelegen gebieden in Nederland
overstroomden. Ook in Fryslân gebeurde dat.
De overstromingen zorgden voor vruchtbare
landbouwgrond. Inmiddels zijn die overstromingen al lang verleden tijd, dankzij een
systeem van polders en gemalen. Door intensieve bemaling wordt landbouwgrond zoveel
mogelijk droog gehouden zodat er goed op
kan worden gewerkt. Door deze vorm van
waterbeheer is de grond niet meer in staat
om overvloedige regen op te vangen. Dit leidt
tot wateroverlast, wat versterkt wordt door
klimaatverandering. De ontwatering van de
veenweidegebieden zorgt voor nog andere
problemen: de uitstoot van CO2, het verdwijnen van vogels-en plantensoorten en bodemdaling. Dit vraagt om een nieuwe manier van
beheer, maar hoe pak je dat aan?
Het antwoord van Wim Oosterhuis (Strategisch
beleidsmedewerker gemeente DDFK) is helder
“Better Wetter”. Dat is Fries voor ‘beter water’.
“Een beter, gezonder en duurzamer watersysteem in het veenweidegebied in Noordoost
Fryslân. Dat is wat Better Wetter wil”. Als voorzitter van het programmateam Better Wetter,
legt Wim uit dat het niet alleen gaat om nieuwe
vormen van waterbeheer, maar ook om een
nieuwe manier van leven dat kansen biedt aan
sociaaleconomische ontwikkeling van de regio.
Een economie waarin zoveel mogelijk producten en grondstoffen opnieuw worden gebruikt.
“Zo zijn er al stoelen gemaakt van bio laminaat
van lisdodde door meubelmakers en lopen er
initiatieven met lokale ondernemers om isolatiemateriaal te ontwikkelen van de pluizen van
lisdodde.”
Grote regionale betrokkenheid
Better Wetter is een breed gedragen programma
waarin verschillende partijen samenwerken. Het
initiatief is gestart door Ecoloog Eddy Wymenga
en de enorme betrokkenheid van de regio maakt
het project uniek. De regionale partijen hebben
deze betrokkenheid op 22 februari jongsleden
bekrachtigd door het ondertekenen van een
samenwerkingsovereenkomst met Gemeente
Dantumadiel als penvoerder. Verschillende overheden, onderwijsinstellingen (Nordwin College,

Van Hall Larenstein en Wageningen University
& Research) en maatschappelijke organisaties
werken samen aan een toekomstbestendig
watersysteem. Hierbij trekken ze samen op met
lokale ondernemers en met de Kenniswerkplaats
Noordoost Friesland.
Flexibel waterbeheer en nieuw landgebruik
In Better Wetter worden nieuwe vormen van
landgebruik verkend, waarbij vaak (zeer) natte
omstandigheden optreden omdat de bodem niet
van een afwateringssysteem wordt voorzien.
Een leidend principe is dat de huidige manier
van landgebruik moet worden aangepast, in
plaats van dat het land zelf moet worden aangepast. Dit om de bodemdaling en de uitstoot van
broeikasgassen tegen te gaan en overvloedig regenwater op te kunnen vangen. Wim Oosterhuis:
“We doen dat in proefgebieden in het Bûtefjild
bij Feanwâlden. In laaggelegen polders, waar
het water kan worden opgevangen voor kortere
of langere tijd, zijn we gestart met proefvelden
voor het telen van natte gewassen, zoals veenmos en lisdodde. Het landgebruik wordt hier dus
aangepast aan wisselende waterstanden. Dit is
een mooi voorbeeld van hoe veranderingen in
de toekomst vorm kunnen krijgen. Het aanpassen van de waterstanden betekent op termijn
herinrichting van nieuwe gebieden met flexibel
waterbeheer”.
Nieuwe economische kansen
Better Wetter maakt werk van regionale klimaatadaptatie. De projecten die nu op stapel staan
zijn vooral gericht op het ontwikkelen van regionale productieketens met natte gewassen. In
Better Wetter gaan vitaal waterbeheer, klimaatadaptatie en circulaire economie dus samen.
“Het belangrijkste is dat we samen ervaren wat
regionale klimaatadaptatie is en samen een toekomstbestendig watersysteem voor Noordoost
Fryslân realiseren”, aldus Wim.

WIM OOSTERHUIS ORGANISEERT
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Cleantech Regio
Eind 2013 kozen ondernemers, onderwijsen onderzoeksinstellingen in de gemeenten
Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem,
Voorst en Zutphen voor het begrip ‘cleantech’
als centraal perspectief voor de samenwerking. Daarmee ontstond een gemeenschappelijk proﬁel voor de regionale economische
ontwikkeling, innovatie en energietransitie
onder de vlag Cleantech Regio.
In de Cleantech Regio werken de gemeenten met inwoners, ondernemers, onderwijs en
onderzoek samen aan een energieneutrale en
duurzame economie en samenleving. In 2030
wil de Cleantech Regio energieneutraal en
afvalvrij zijn.
Overal in de regio krijgen deze ambities
handen en voeten. Op sommige plekken
beginnen mensen zelf een coöperatie voor
groene energie of voor de gezamenlijke inkoop
van fruit, groente en zuivel direct bij de boer.
Mobiliteit is een ander belangrijk thema. Zo
worden bepaalde bestaande ﬁetsverbindingen
veiliger, breder en comfortabeler gemaakt en
worden er nieuwe verbindingen aangelegd.
Een van de sleutelprojecten is de twee
kilometer lange A1-zone, tussen de afslag
Hoenderloo en afslag Lochem. De afgelopen
jaren is verkend hoe rondom de verbrede
snelweg meer cleantech-bedrijvigheid kan ontstaan, hoe de A1 met de verbreding duurzamer
kan worden en hoe het omliggende landschap
mooi kan blijven en tegelijkertijd energie kan
opwekken. Met het project ‘Van Bermgras
tot Bladzijde’ wordt grasachtige biomassa, uit
de berm van de A1, gebruikt als alternatieve
grondstof voor de productie van papier door
lokale producenten.

Cleantech Regio
In late 2013, entrepreneurs, educational and
research institutions in the Dutch municipalities
Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem,
Voorst and Zutphen selected the term ‘cleantech’ as a central perspective for their collaboration. With Cleantech Region, they created a
common profile for regional economic development, innovation and (energy) transition.
The municipalities are working together with
entrepreneurs, education and research towards
an energy-neutral and sustainable economy
and society. By 2030, the Cleantech Region
wants to be energy-neutral and waste-free.
These ambitions are taking shape throughout the region. In some places people start their
own cooperation for green energy or to by fruit,
vegetables and dairy products directly from
local farmers. Mobility is another key issue. For
example, existing cycle routes are made safer,
broader and new route connections have been
made.
One of the most prominent projects is the
‘A1-zone’, a 2-kilometer long strip between the
Hoenderloo and Lochem highway exits. In
recent years research has been done on how
more cleantech activities can be developed
along the highway, how the widening of the
road can make it more sustainable and how the
surrounding landscape can retain its beauty
and at the same time be used to generate
energy. With the project ‘From grass to paper’,
biomass from the A1’s grass verges is used
as an alternative source for the production of
paper by local producers.
www.cleantechregio.nl
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Interview Sebastiaan van ’t Erve

Sebastiaan werkt ‘bottom
based’ aan een Cleantech
Regio

Sebastiaan van ’t Erve is burgemeester van
Lochem en trekker van de Cleantech Regio.
Hij is op zoek naar zowel een ruimtelijke strategie om de regio klimaatneutraal te maken
als naar de bestuurlijke vernieuwing die
daarvoor nodig is. Zonder een totale verandering van de heersende manieren van samenwerken lijkt dat onhaalbaar. Niet top down,
niet bottom up, maar bottom based. Wat drijft
Sebastiaan om een uitdaging van dit formaat
te willen aangaan? Hij wil laten zien dat de
complexe transitie kansrijk is met een nieuwe
rol voor overheden.
De naam Cleantech Regio laat zien dat technologie een belangrijke driver voor ontwikkeling
van de regio is. De aanpak is gericht op slimme
schone producten en diensten. “Een van de
mooie uitdagingen voor overheden is dat ze
eens een keer ophouden met praten en wat
gaan doen”, zegt Sebastiaan. Centrale vraag is:
hoe combineer je nu opgaves van bedrijven en
van overheden om samen stappen vooruit te
zetten? Als voorbeeld noemt hij de multinational Forfarmers, die hier gevestigd is. Dat bedrijf
maakt veevoer en heeft een behoorlijke warmtevraag. Friesland Campina zit ook hier en dat
bedrijf produceert veel restwarmte. Het komt
vooral aan op het creëren van de juiste randvoorwaarden om zo’n win-win situatie mogelijk
te maken.
Rolverandering voor de overheid
Het succes komt de regio echter niet aanwaaien.
“Het grootste gevaar voor succes van Cleantech
Regio is het niet rolzuiver zijn van de overheid”
zegt Sebastiaan heel eerlijk. Ook de regelgeving
remt. “Hoe kan je nu als overheid zonne-energie
willen stimuleren en tegelijkertijd de inpassing
van panelen onmogelijk maken”, noemt hij
als voorbeeld. Ook het politieke eigenbelang
om aandacht en credits te krijgen staat vaak
in de weg van het behalen van een gezamenlijk resultaat. De top down relevantie van de
overheid verdwijnt echter in rap tempo. In de
Cleantech Regio is de Board de baas en die geeft
Cleantech Development de ruimte om te handelen. Gemeenteraden staan daarmee op afstand.
“Bouw er een nieuw ecosysteem naast”, zegt
Sebastiaan, “de kwaliteit van het proces om de

dialoog te voeren is het meest cruciale dat we
hebben”. Dat levert wel allemaal nieuwe vragen
op. Wat is bijvoorbeeld de status van de gemeenteraad op termijn? “Vernetwerking
Vernetwerking kan de basis
worden van het nieuwe democratische systeem.
Het gaat om het doorzetten van de evolutie van
het systeem in plaats van een revolutie”.
Bottom based is bestuurlijke ambitie verbinden met beweging van onderaf
Om te komen tot een betrouwbare overheid is
het volgens Sebastiaan belangrijk om focussen
op het creëren van context voor het oplossen
van problemen. “Zorg dat je eigen relevantie
om anderen te helpen groter is dan die van de
ontevreden schreeuwlelijken. De overheid moet
faciliteren en feliciteren!” Top down sturing
raakte uit, bottom up aanpak raakte in. Maar
bottom-up vergelijkt hij met de tuinman die aan
de zijkant van zijn moestuin gaat staan wachten
tot er vanzelf een oogst is. “Zo werkt het natuurlijk niet. Ergens daar tussenin zullen we onze
rol als overheid opnieuw moeten gaan definiëren”. Een zogenaamde ‘bottom based’ aanpak is
volgens hem het beste van twee werelden. Het
gaat erom bestuurlijke ambitie te verbinden met
bewegingen van onderaf. Bottom based werken
leidt daarmee niet tot een ultiem plan maar
zorgt dat overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers samen aan het werk gaan.

SEBASTIAAN VAN ‘T ERVE WIL HET

ASFALT
VERGROENEN
CLEANTECH REGIO
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De dijk is van ons allemaal
Met dit project wil het waterschap
Rivierenland experimenteren met het geven
van een leidende rol aan de inwoners bij toekomstige grote ingrepen in hun gebied. Het
was gebruikelijk dat het waterschap eerst
zelf een dijkverbeteringsplan opstelde. Dat
wordt omgedraaid, de bewoners en bedrijven zijn nu als eerst aan zet. Het waterschap
draagt de verantwoordelijkheid voor waterveiligheid, waarbij zee en belangrijke rol weggelegd zien voor de bewoners die gevraagd
worden om mee te denken. De opgave wordt
daarmee niet alleen een veiligheidstaak
maar ook een interventie voor kwaliteit en
leefbaarheid, waardoor er veel meer kan
gebeuren dan alleen een hogere dijk.
In 2015 hebben ruim achthonderd bewoners hun mening gegeven over de dijkverbetering Tiel-Waardenburg. Er zijn ideeën
en kansen aangedragen die soms heel
individueel zijn, en soms breed leven. Een
voorbeeld van een project is het gebruiken
van de dijk als toeristische trekpleister, door
vismogelijkheden, vogelspotplaatsen en
wandelpaden te ontwikkelen. Maar ook is er
een voorstel voor het gebruik van de dijk als
collectieve moestuin. De plannen worden nu
uitgewerkt, zodat in 2022 de 20 kilometerlange dijkverbetering gereed zal zijn.

De dijk is van ons allemaal
With this project, the Rivierenland water
board wants to experiment with giving
inhabitants a leading role in major future
interventions in their area. Previously, it was
customary for the water board to draw up a
dyke improvement plan itself. That process
is now reversed, allowing the residents and
companies to make the first move. The water
board is responsible for risk management of
water safety, but in the process, the residents
are given an important role and are asked
to contribute ideas. The task is therefore not
only a safety task but also an intervention in
quality and liveability, enabling much more
than just creating a higher dyke.
In 2015, over eight hundred residents
shared their opinion regarding the TielWaardenburg dyke improvement. The ideas
and opportunities put forward range from a
very personal to a very broad scope. One
example project is using the dyke as a tourist
attraction by introducing fishing opportunities, bird watching sites and walking trails.
Another proposal was to use the dyke as a
collective vegetable garden. The plans are
now being developed, with the target aim to
complete the 20-kilometre dyke improvement
by the year 2022.
www.dijkverbetering.
waterschaprivierenland.nl
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Interview Roelof Bleker

De dijk van Roelof is van
ons allemaal

Roelof Bleker is dijkgraaf van waterschap
Rivierenland. Hoe lukt het hem om een van
oudsher wat traditionele wereld van waterveiligheid mee te nemen in zijn zoektocht naar de
maximale maatschappelijke meerwaarde per
euro?
Roelof werkt naar eigen zeggen aan een cultuuromslag in de wereld van waterveiligheid. Hoe
kun je van een dijkversterking een maatschappelijk veel rijker initiatief maken? Zijn inspiratie
heeft hij opgedaan in Enschede. Na de vuurwerkramp werd hij als 33 jarig raadslid ineens
wethouder stadsontwikkeling en leidde hij de
60 hectare grote wederopbouw van de wijk
Roombeek. “In Enschede ontdekte ik hoe je met
ontwerpkracht maatschappelijke programma’s
kunt verbinden”.
Dijk met maatschappelijke meerwaarde
Er was voor zijn komst al een ruimdenkende
houding in het waterschap. Het programma ‘De
dijk is van ons allemaal’ bestond eigenlijk al en
het aanleggen van vrij liggende fietspaden over
dijken was al lang geen taboe meer. “Dat de verbrede manier van denken hier echt in de cultuur
zit, merk je wanneer belanghebbenden door een
dijkversterking in de knel komen te zitten. Ieder
gezin krijgt dan persoonlijke aandacht en voelt
zich gehoord”.
In waterschap Rivierenland speelt de opgave
van 200 km dijkversterking. De primaire opgave
is natuurlijk het zorgen voor waterveiligheid,
maar het waterschap vliegt deze opgave aan als
zowel een technische als een ruimtelijke innovatie. Daarmee kunnen de talrijke kansen voor
het verbreden van de maatschappelijke waarde
voor het gebied worden benut. “Wij werken
als waterschap aan het helen van leefgemeenschappen. Door het mogelijk te maken weer te
leven op en aan de dijk wordt de kaalslag in het
rivierenland voor een deel teruggedraaid. We
zoeken de belanghebbenden vanaf het begin
van het planproces actief op en proberen met
hen creatief problemen op te lossen. Juist op die
manier ontstaan veel mogelijkheden om maatschappelijke urgenties met het versterken van
de dijk te combineren. Sleutels voor succes zijn
ruimtelijk ontwerp en zorgvuldige participatie”.

Een effectief instrument blijkt bijvoorbeeld een
omgebouwde camper, die rondrijdt door de
wijken en waarin iedereen die maar wil, persoonlijk wordt geïnterviewd (de zgn. campertour). “Participatie is niet heel complex, het gaat
gewoon om eerlijke en open gesprekken met
mensen over hun wensen en dromen”.
Daarnaast introduceerde Roelof ook een extern
Q-team, als waarborg voor de ruimtelijke kwaliteit die wordt gemaakt. Op verzoek van de medewerkers heet het bij hen de dijkinspiratietafel.
Hiermee wordt het niet de zoveelste te nemen
horde, maar juist een inspirerende verrijking
van het proces.
Verbinden van ruimte en water
De meeste weerstand voor zijn brede aanpak ondervindt Roelof vanuit de gemeenten. Het blijkt
lastig om hen ervan te overtuigen dat het bij het
mogelijk maken van wonen op de dijk niet gaat
om het oprekken van het aantal woningen dat
gebouwd mag worden. Ook vinden ze het vaak
ongemakkelijk dat het waterschap direct met
bewoners spreekt. Het gaat Roelof erom met de
bewoners bijzondere plekken te maken.
Als zijn grootste uitdaging bij het waarmaken
van zijn ambities ziet hij het verbinden van de
ruimtelijke wereld en de waterwereld. “Ook
een Deltaprogramma voor Energietransitie zou
enorm helpen en het waterschap kan daarin een
helpende hand bieden. We hebben gezien wat de
kracht is van deze aanpak, dwars door ambtelijke en politieke structuren heen”. Zo kunnen
waterschappen helpen energieproducenten en
afnemers meer in lijn met elkaar te brengen. “Ik
heb liever 11.000 waterschappers die dingen
doen, dan 12.000 beleidsambtenaren bij andere
overheden die alleen maar dingen opschrijven”.

ROELOF BLEKER GEEFT DE

DIJK AAN
MENSEN
DE DIJK IS VAN ONS ALLEMAAL
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IBA Parkstad Limburg
Het concept IBA (Internationale Bau
Ausstellung) is meer dan honderd jaar
geleden in Duitsland ontstaan. Wat begon
als een tentoonstelling voor de moderne
bouw, ontwikkelde zich tot een succesvolle
formule die in een regio of stad een impuls
geeft aan economie, ruimte én samenleving.
IBA Parkstad is in 2013 gestart en is de
eerste niet-Duitse IBA. Parkstad, bestaande uit negen gemeenten in de voormalige
Oostelijke Mijnstreek, kenmerkt zich door
de mijnsluitingen in de jaren zeventig van de
vorige eeuw. Dat leidde tot sociale problematiek, hoge werkloosheid, vergrijzing en
wegtrekkende jongeren. De regio heeft van
alles te veel: woningen, bedrijventerreinen,
winkel- en kantoorruimtes, schoolgebouwen,
buurthuizen en kerken. Het gebied moet
‘terug groeien’ en tegelijkertijd aantrekkelijk
blijven om in te wonen en werken.
In 2020, het expojaar van IBA Parkstad,
presenteert IBA de stand van zaken rondom
de projecten. Zo krijgt Heerlen een nieuw
‘Central Park’ en komt er een iconisch
kunstwerk op de top van de Wilhelminaberg.
Dit is een voormalige mijnsteenberg.
Leegstaande panden worden hergebruikt, de
mijnbouwhistorie wordt benut voor toerisme
en met nieuwe ﬁets- en wandelroutes wordt
het landschap herontdekt. In 2020 eindigt
het IBA-proces niet. De projecten doorlopen
een dynamisch proces en ontwikkelen zich
ook na 2020 verder door.

IBA Parkstad Limburg
The IBA concept (‘Internationale Bau
Ausstellung’) originated in Germany more
than a hundred years ago. What began as
an exhibition for modern construction, developed into a successful formula that gives a
boost to the economy, space and society in
a region or city. IBA Parkstad started in 2013
and is the first non-German IBA. Parkstad,
consisting of nine municipalities in the former
Oostelijke Mijnstreek in the province of
Limburg, is an area that remains characterized by the mine closures in the 1970s. This
led to social problems, high unemployment
rates, ageing demographics and young populations moving away. As a result, the region
has an excess of everything: homes, business parks, retail and office spaces, school
buildings, community centres and churches.
The area must ‘scale back’, while remaining
an attractive place to live and work.
In 2020, the exhibition year of IBA
Parkstad, IBA will present the status of the
projects. Heerlen, for example, will get a new
‘Central Park’ and an iconic work of art will be
placed atop of the Wilhelminaberg – a former
mine mountain. Empty buildings will be repurposed, the mining history will be used for
tourism and new cycling and walking routes
will allow the landscape to be rediscovered.
The IBA project will not conclude in 2020,
however, but will continue to develop long
after.
www.iba-parkstad.nl
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Interview Jo Coenen

Hoe Jo zijn geboortegrond
nieuw leven inblaast

Jo Coenen is behalve architect en hoogleraar
ook curator van Parkstad Limburg. Hoe lukt
het hem om in Limburg samen met anderen
de noodzakelijke transformatie van het krimpgebied rond Heerlen voor elkaar te krijgen?
“Mijn voornaamste drijfveer is al mijn hele leven
het werken aan de omgeving, het organiseren
van het land of de stad via de ruimte. Mijn familie en de streek waarin ik opgroeide was voor
die eerste vorming heel belangrijk”. Als 36-jarige
werd Jo benoemd als hoogleraar in Duitsland.
Hij leerde de Duitse cultuur en werkwijzen
kennen, waaronder die van de Internationale
Bau Ausstellung (IBA). Het verbaasde hem
daarom niet dat de organisatie achter de IBA’s
hem benaderde voor de IBA Parkstad Limburg.
Onderbuik gevoel
Een open oproep aan bewoners en ondernemers
uit de regio om met voorstellen te komen voor
Parkstad stond al op de wagen, maar leverde in
eerste instantie weinig reacties op. Zijn eerste
cruciale beslissing was daarom het loslaten van
het vastgestelde tijdpad. “Je moet in zo’n proces
getuigen van begrip voor de onderbuik van de
streek en vragen waar de streek zelf behoefte
aan heeft. Uiteindelijk werden we overspoeld
door 300 inzendingen!”
Vervolgens was het van belang kennis te nemen
van het gangbare beleid. Hij vond stapels rapporten, plannen en structuurvisies. Zijn tweede
cruciale beslissing was om toch zelf eerst een
analyse te laten maken van de streek en om
veel mensen met unieke kwaliteiten en kennis
op diverse facetten het proces binnen te halen.
“Frisse blikken die geloofden in het mogelijk
maken van het onmogelijke”.

Frictie tussen bottum-up en top-down
“Mijn derde cruciale beslissing was om niet in
de directeursrol te stappen. Ik moest curator
worden en wilde de zakelijke kant bij iemand
anders leggen. Zo kon ik mij concentreren op
de inhoud en het samenwerkingsproces met de
streek”, zegt Jo. Het duurde 1,5 jaar voordat dit
lukte en Guido Derks als zakelijk directeur aantrad (inmiddels opgevolgd door Kelly Regterschot
red.) Toen ze samen de leiding kregen knetterde
het regelmatig. De één wilde het groot maken,
de ander juist klein houden. “We verdedigen verschillende belangen, maar juist door deze goed
uit te spreken en onderling te wegen maken we
het project doorzichtig en goed”. Maar het zal
waarschijnlijk altijd wel schuren tussen beschikbaar geld en de bestuurlijke opdracht enerzijds
en een zorgvuldig, vruchtbaar en gedragen
bottom-up proces met de streek anderzijds.
Kracht van lokale macht
Het is cruciaal in zijn aanpak dat niemand afvalt.
“Alle 300 inzenders samen vormen de lokale
macht die met je mee wil doen. Zij gaan Parkstad
Limburg er weer bovenop helpen en als iedere
inzender drie of vier mensen meetrekt zijn we
al met 1000!” Daarom is van alle inzendingen en
de methode een mooi boek en een film gemaakt.
Uiteindelijke werden er 39 winnaars en 45 inzendingen met attentiewaarde geselecteerd. Alle
andere inzenders bleven betrokken bij IBA.
Daarna werden over de ingezonden voorstellen talloze bijeenkomsten georganiseerd.
Gesprekken met mensen uit de buurt in dialect
en op gelijk niveau. “We laten zien hoe ze het zelf
kunnen! We verbinden plannen met lokale initiatieven. We omschrijven het DNA van plekken,
we zoeken de geschiedenis en willen snappen
hoe de plekken zijn ontstaan en hoe we er op
door kunnen bouwen”.
Het proces van IBA Parkstad is nog in volle gang
en zal in 2020 de resultaten laten zien aan het
grote publiek.

JO COENEN BLAAST
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Healthy Urban Living
Utrecht
In 2040 is Utrecht doorgegroeid naar
425.000 inwoners. De groei van de stad
vangt Utrecht binnenstedelijk op. Samen
met inwoners, maatschappelijk, private en
andere publieke partijen zetten we ons in
voor een gezonde groei. De groei benutten
we om gezond stedelijk leven voor iedereen
mogelijk te maken. Utrecht, den stad waar
gezondheid centraal staat in alles wat we
doen.
Er zijn inmiddels al zo’n 150 initiatieven.
Neem bijvoorbeeld We Drive Solar. Dit initiatief bestaat uit 150 deelauto’s, die geheel
rijden op zonne-energie. Een ander concreet
voorbeeld zijn de watertappunten. Op verzoek van Utrechters worden deze geplaatst.
Het gratis water is op bijna 50 plekken te
vinden in de stad. Laatste voorbeeld is een
gebiedsontwikkeling in de wijk Overvecht
waar 1000 woningen komen met nadruk op
verblijf en ontmoeting, groene binnentuinen,
toegankelijk voor iedereen met autovrije
groene straten.

Healthy Urban Living
Utrecht
The population of Utrecht is expected to
grow to 425,000 residents by 2040; most
of this growth is anticipated to be accommodated within the boundaries of the city.
Collaborating with citizens, as well as social,
private and public parties, the municipality is
prioritizing healthy urban growth. The growth
will be used to make healthy urban life available for everyone and to make health a key
component of policies and all activities.
There are approximately 150 initiatives
active today. We Drive Solar is one of those
initiatives – it consists of 150 shared cars,
which run entirely on solar energy. Another
concrete example is the drinking fountains.
At the request of Utrecht locals, the city
has installed over 50 free public drinking
fountains in the city. Another example is the
area development in Overvecht, where 1,000
homes are being developed with an emphasis on residing and meeting, green courtyard
gardens, accessible to all and car-free green
streets.

Interview Hetty Linden

Hetty en de duurzaamheid
van het leven

De gemeente Utrecht is gehuisvest aan het
Stadsplateau bij het nieuwe Centraal Station
Utrecht. Hetty Linden werkt als directeur
Volksgezondheid bij de gemeente Utrecht stap
voor stap aan gezondheid en leefomgeving. De
duurzaamheid van het leven vraagt volgens
haar net zoveel aandacht als de duurzaamheid van de aarde. De optimale combinatie
van die twee ziet zij als grootste opgave voor
de komende dertig jaar. Er is nu een grote
rol weggelegd voor de ideeën en opvattingen van de mensen uit de wijken en buurten
zelf. Ze popelt om te laten zien dat en hoe de
Utrechtse aanpak werkt.
“Mijn inbreng als landmaker”, zegt Hetty, “is
vooral om te leren en te laten zien hoe compacte
verstedelijking met respect voor de keuzevrijheid van mensen zo goed mogelijk gecombineerd kan worden met gezond gedrag. Zaken
met betrekking tot circulaire economie, energie,
klimaat en nieuwe mobiliteit zijn daarbij ook van
belang. Daar heb je elkaar voor nodig, door alle
lagen van burger tot en met Rijk heen. Je moet
het samen eens worden over de waarden die
belangrijk zijn en samen oplossingen bedenken.
Je bent van elkaar afhankelijk.”

www.gezondetoekomst.utrecht.nl
Een gezond stedelijk leven voor iedereen
De crux van de aanpak in Utrecht is dat het
stimuleren van een gezonde levensstijl bij de
mensen zelf gelaten wordt. Dat wil zeggen: bij
ieder individu, bij ouders, bij scholen, in de
eigen omgeving, bij de sportverenigingen, bij de
bevolking in de achterstandswijken. Daar hoef
je als gemeente niet op te interveniëren, tenzij
je als gemeente ziet dat er een groep mensen is
waarbij dat eigenaarschap niet automatisch tot
een goed ervaren gezondheid leidt. Dan investeert de gemeente in zaken die bewoners kan
helpen om hun eigen doelstellingen te bereiken. “Zowel het gemeentebestuur als de raad
hebben groot vertrouwen in de mensen zelf om
hun leven beter te maken”, zegt Hetty. Dat zie je
ook op andere terreinen terug. Bijvoorbeeld als
het gaat om mensenrechten, de omarming van
transgenders, het lokale vluchtelingendebat en
de omgang met nieuwkomers.
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Iedereen omarmt gezondheid
Gezondheid blijkt een belangrijke graadmeter
om de situatie van mensen te verbeteren. Dat
slaat aan bij de mensen. Ook andere vakdisciplines in het gemeentehuis omarmen het thema
gezondheid. Zo werken de verkeersmensen
bijvoorbeeld aan een meer prominente rol voor
de fiets en het lopen in de stad en anticipeert
men op de rol van de elektrische auto. De planvoorbereiding gaat nog verder. “In ontwerpend
onderzoek kwamen we bijvoorbeeld tot een autoluw centrum met 70% minder autoverkeer. Zo
ver is nog geen enkele stad gegaan. Samen met
IenM wordt nu nagedacht over oplossingen voor
de toegenomen verkeersdruk op de Ring. Het
illustreert de noodzaak om tot hechtere samenwerking tussen de bestuurslagen te komen”.
De waarde(n) van gezondheid
Hoe je de combinatie van leefomgeving en gezondheid vervolgens aanpakt is een proces van
jaren, waarbij de ambitie geleidelijk kan worden
opgeschroefd op basis van geleerde lessen en
ervaringen. Door het thema gezondheid in de
wet de belangrijke plek te geven die het verdient (“gezondheid is immers de basis van ons
bestaan”), kan het proces versneld worden. “En
niet alleen de wet, maar ook de nieuwe nationale omgevingsvisie moet de waarden van
gezondheid, zelfwerkzaamheid en veerkracht
adopteren”, aldus Hetty. “De mensgerichte, waardengedreven insteek van Utrecht”, zegt ze, “gecombineerd met een netwerkgerichte overheid,
waarbij een ieder doet waar hij of zij goed in is,
en elkaar helpt waar dat kan, is een effectievere
aanpak dan de oude, technocratische en normgerichte aanpak”.

HETTY LINDEN STIMULEERT EEN
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Marker Wadden
Het Markermeer is in 1976 ontstaan na
scheiding van het IJsselmeer door de aanleg
van de Houtribdijk. Als gevolg van de indijking is het Markermeer volgelopen met slib,
wat zorgt voor troebelheid en verstikking
van het waterleven. In 2012 kwam de vereniging Natuurmonumenten met een plan
om in het Markermeer een natuurgebied
aan te leggen in de vorm van een aantal
eilanden, die als wadden werden aangeduid.
De term komt van ‘windwadden’ die in het
Markermeer kunnen ontstaan door verschil
in hoogte van de waterstand als gevolg van
de richting en kracht van de wind.
Het project Marker Wadden mikt op
het creëren van een archipel van uiteindelijk 10.000 ha, waarvan een derde deel
bestaat uit eilanden. Dat is een zevende
van het Markermeer. Hiermee is het een
van de grootste natuurherstelprojecten van
West-Europa. Door de aanleg van eilanden
met natuurlijke oevers keren waterplanten,
vissen en schelpdieren terug, en daarmee
ook het eten voor vogels. De eerste fase van
Marker Wadden zal in 2020 worden afgerond, dit jaar kunnen bezoekers al een kijkje
gaan nemen op het eerste eiland. De grutto
is alvast teruggekeerd naar het gebied.

Marker Wadden
In 1976 the Ijsselmeer – a closed off inland
bay in the central Netherlands – was separated by the Houtribdijk, bringing about
the Markermeer. As a result of the dyke,
the Markermeer is filled with sludge, which
results in cloudy water and the suffocation
of the aquatic life. In 2012, the nature conservation organization Natuurmonumenten
(‘Natural monuments’) came up with a
plan to construct a nature reserve in the
Markermeer, in the form of a number of
islands, which were designated as mud flats.
The name comes from the Markermeer’s
‘windwadden’ which can arise due to the difference in water levels, caused by the direction and force of the wind.
The Marker Wadden project aims to
create an archipelago of 10,000 hectares,
a third of which consists of islands. That is
one-seventh of the Markermeer; making it
one of the largest nature restoration projects
in Western Europe. By constructing islands
with natural shores, the original water plants,
fish and shellfish can return to the area, and
with them, food for birds. The first phase of
Marker Wadden will be completed in 2020,
but visitors can already take a look at the
first island this year. The godwit has already
returned to the area.
www.markerwadden.nl

Interview Roel Posthoorn en André Rijsdorp

Roel en André creëren
nieuwe eilanden van zand,
slib en klei

De Marker Wadden is misschien het meest
tot de verbeelding sprekende Nederlandse
landmaakproject van dit moment en omvat
de aanleg van een serie eilanden in het
Markermeer. Met de aanleg ontstaat nieuwe
natuur en wordt door het invangen van de
slibdeken op de bodem van het Markermeer
ook de waterkwaliteit hersteld. We onderzoeken de drijfveren en geheimen van
projectdirecteur Roel Posthoorn en zijn
plaatsvervanger André Rijsdorp. Hoe kan het
dat de natuureilanden in het Markermeer
daadwerkelijk worden aangelegd?
Gevraagd naar hun persoonlijke betrokkenheid
blijkt al snel dat ze al hun hele werkzame leven
zeer gedreven zijn om Nederland mooier en de
natuur beter beleefbaar te maken voor mensen.
Het succes van Marker Wadden voeren ze terug
op drie belangrijke innovatieve succesfactoren.
Het innovatieve proces, de innovatieve techniek
en de innovatie in regelgeving. Voor elk van
deze aspecten geldt dat grenzen zijn verlegd en
nog verder verlegd gaan worden.
Onmogelijk bestaat niet
De procesaanpak is wellicht wel het meest cruciaal. Een project als de Marker Wadden lukt niet
alleen met een gezonde dosis kennis en ambitie.
Gevraagd naar hun grootste frustratie van de
afgelopen jaren is het antwoord eenduidig. “Er
zijn zoveel mensen en instanties die precies
kunnen uitleggen waarom het niet kan en nooit
zal lukken. Een cruciale basis is volgens hen een
positieve instelling. Iedereen vindt het nu leuk
om aan de Marker Wadden te werken.”
Daarnaast moet iedereen die meedoet beseffen
dat het verbinden van verschillende belangen de enige manier is om verder te komen.
Daarmee worden andere krachten in het proces
losgemaakt. Door een bredere doelstelling dan
natuurherstel lukt samenwerking met andere
partners, zoals Rijkswaterstaat. “Neem hun
belangen zeer serieus en eigen ze je toe. Bouw
vanaf het begin aan een stevige basis van onderling vertrouwen.”
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Ook hielp het erg dat Natuurmonumenten via
het Droomfonds van de Nationale Postcode
Loterij in 2012 voor één jaar 15 miljoen euro
toegewezen kreeg voor realisatie. Ze gebruikten
dit geld als vliegwiel om toezeggingen te krijgen
van overheden voor minstens een verdrievoudiging. Niet vaak heeft een private partij op zo’n
wijze het verschil gemaakt.
Innovatie als sleutel tot succes
Een tweede basis voor succes zijn de technologische innovaties die zijn uitgevoerd. André is
er duidelijk over. “De enige manier om van de
Marker Wadden een succes te maken was om
alle bestaande technische conventies omver
te werpen. We moesten 10 keer meer hectares
kunnen maken voor hetzelfde geld, anders wilde
ik er niet eens aan beginnen!” Dit bleek, tegen
alle heersende opvattingen in, mogelijk door
de klei uit de te graven slibgeul en zandwinput
hydraulisch in plaats van mechanisch te verplaatsen. Een ‘cutter’ hakt de klei en mengt deze
met water, waarna het mengsel vervoerd kan
worden door pijpleidingen naar de plek waar de
eilanden gemaakt worden. “Innovatie mag nooit
een luxe zijn maar moet slimmer en goedkoper
blijken!”
Ruimte om te experimenteren
Een derde succesfactor is het zoeken van passende en tegelijk creatieve manieren om met
beleidsvisies en regelgeving om te gaan. “We
hebben planologische experimenteerruimte
nodig voor het realiseren van functies zoals een
onderzoekslab, een passantenhaven en wellicht
zelfs kleinschalige verblijfsrecreatie met eco-lodges. Den Haag moet samen met de provincies het
profiel van de regio helder neerzetten!”
Gevraagd naar onverwachte inzichten vertellen
Roel en André verrast te zijn dat het project
zoveel energie geeft aan deelnemende partijen. Het raakt kennelijk de culturele ziel van
Nederland.

ROEL POSTHOORN EN
ANDRÉ RIJSDORP CREËREN

NIEUWE
NATUUR
MARKER WADDEN
LANDMAKERS
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Circulaire werkmilieus
Bij een luchthaven denk je niet direct aan
milieuvriendelijke werklocaties. Toch is dat
de ambitie van SADC, de afkorting van de
dertig jaar geleden opgerichte Schiphol
Area Development Company. De gemeenten
Haarlemmermeer en Amsterdam, Schiphol
Group en de provincie Noord-Holland zijn de
aandeelhouders. Het idee was toen dat het
ter ondersteuning van Mainport Schiphol
beter was om te gaan samenwerken bij de
ontwikkeling van bedrijventerreinen dan
elkaar te beconcurreren. Sindsdien is het
doel van SADC om in de regio hoogwaardige werkmilieus te realiseren (en dus ook
meer arbeidsplaatsen).
In de afgelopen jaren is de focus van
SADC meer en meer komen te liggen op de
transitie naar een circulaire economie. Dat
wil zeggen dat de werkmilieus ontwikkeld
worden op basis van de gedachte dat producten en materialen worden hergebruikt,
afval als grondstof dient en kringlopen van
water en energie worden gesloten. Deze
andere manier van produceren, vervoeren,
bouwen en consumeren is onvermijdelijk
om de metropoolregio leefbaar, gezond en
attractief te houden. Voor The Valley (onderdeel van Schiphol Trade Park) is het
allereerste circulaire inrichtingsplan ter
wereld gemaakt. Ook groeit er olifantsgras
op Schiphol Trade Park. Dit snel groeiende
gewas weert ganzen, dempt het geluid van
vliegtuigen, vermindert CO2-uitstoot. Ook
is het een biobased grondstof voor tal van
gebruiksvoorwerpen, van de vorkjes voor de
catering tot de bankjes langs de straat.

Circular business locations
When you think of an airport, environmentally-friendly work locations aren’t the first thing
to spring to mind. Nevertheless, the Schiphol
Area Development Company (SADC) was
founded 30 years ago with exactly that
ambition. The shareholders are the municipalities of Haarlemmermeer and Amsterdam,
Schiphol Group and the province of NorthHolland. In support of Mainport Schiphol, the
idea was that it would be better to cooperate
in the development of business parks, rather
than compete with each other. Since then,
SADC’s goal is to establish high-quality
working environments in the region (and thus
more job opportunities).
In recent years, the SADC’s focus has
increasingly shifted towards transitioning to
a circular economy. This means the working
environments are developed with the following ideas in mind: products and materials
can be reused, waste serves as a raw material and water and energy cycles are closed
systems. This new approach to producing,
transporting, building and consuming is necessary for keeping the metropolitan region
liveable, healthy and attractive. The Valley
(part of Schiphol Trade Park) has created the
world’s first circular hub. Schiphol Trade Park
also fosters the fast-growing crop Elephant
grass, which has a number of benefits: it
repels geese, dampens the noise of aircraft
and reduces CO2 emissions. It is also a biobased raw material for numerous utensils,
from forks used in catering to the benches
found outside.
www.sadc.nl
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Interview Jeanet van Antwerpen

Circulaire werkmilieus
in de praktijk

Circulaire economie is hot. Bij de Schiphol
Area Development Company (SADC NV)
hebben ze de koe bij de horens gevat. Dat
bedrijf is 30 jaar geleden opgericht door
Haarlemmermeer, Amsterdam en de provincie Noord-Holland om in de regio hoogwaardige bedrijventerreinen te realiseren. Nu
ontwikkelt SADC er circulaire werkmilieus.
We nemen een kijkje in de keuken.
De buzzwoorden van circulaire economie
gaan over hergebruik, afval als grondstof en
het sluiten van kringlopen. “De crux is dat je
economische groei stimuleert op een manier die
de leefk waliteit verhoogt en niks beschadigt. Dat
levert meervoudige waarde op”, zegt Jeanet van
Antwerpen, directeur van SADC. “De techniek
om circulair te worden is geen werkelijk beletsel, gedragsverandering is de sleutel”, is haar
overtuiging.
Practice what you preach
SADC heeft daarom zelf de stap gezet om de
transitie naar een circulaire economie te verbinden met het eigen organisatiemodel. “Die transitie wordt namelijk in belangrijke mate gemaakt
door de manier waarop mensen in hun werk
staan”, zegt Jeanet, “en door de principes zelf toe
te passen.” Een voorbeeld is dat lokale boeren op
SADC-grond, die nog niet als werkmilieu ontwikkeld wordt, bamboe (voor zogenaamde ‘biobased plastics’) en olifantsgras telen, waar papier
en biobased bankjes van worden gemaakt, die
SADC zelf op kantoor gebruikt.
Circulaire inrichtingsplannen maken
Hoe bedrijven tegenwoordig in een circulair
ecosysteem willen samenwerken, heeft grote
invloed op het type werkmilieu, dat je aanbiedt.
Er zijn door SADC verschillende circulaire inrichtingsplannen gemaakt met op gebiedsniveau
gesloten kringlopen en gebruik van hernieuwbare energie. Het maken van zo’n plan kost wel iets
meer tijd en je moet op een andere manier het
ontwerpteam aansturen. Groen is bijvoorbeeld
niet alleen leuk om te zien, maar het zuivert ook
lucht en bodem. Ook moet het terrein zo worden
ingericht dat biomassa eenvoudig geoogst kan
worden. Eén van de acties is dat SADC nu op een
CE-manier de herstructurering van verouderde
bedrijventerreinen in de regio aanpakt in pilots
met gemeenten.

Incrementele innovatie is onvoldoende
“Wil je in deze regio écht de transitie maken
naar een circulaire economie, dan is er meer
nodig dan dat SADC circulaire inrichtingsplannen maakt en circulair aanbesteedt”, zegt Jeanet,
“het vereist een doorbraak in houding en gedrag
bij bedrijven en in systemen en processen van
de overheid, zoals de aanpassing van goedkeuringstrajecten en -criteria voor circulaire
bestemmingsplannen”. Voor een dergelijke opschaling is een speciaal publiek-privaat vehikel
nodig om versnelling te faciliteren, opererend
onder de vlag van een nieuw, circulair-economisch mainportbeleid voor de Metropoolregio
Amsterdam.
Loslaten van hokjesdenken
De grootste uitdaging voor de transitie naar
een circulaire economie is de verandering van
cultuur. “Ophouden met oud jargon, innovatie
is een sprong in het onbekende”. De overheid
kan ook zelf de principes toepassen, zoals bij
inkoop, gebouwen, processen en regelsystemen.
“Bovendien moet je als overheid niet vastleggen
wat je wilt dat gebeurt, maar wat je wilt dat niet
gebeurt.” Het loslaten van het hokjesdenken
is hierbij misschien wel de grootste uitdaging.
“Gek genoeg”, zegt Jeanet, “sluiten de principes
van circulaire economie heel goed aan op onze
spreekwoordelijke calvinistische zuinigheid.
Zijn we allemaal niet opgevoed met het gebod
om niets te verspillen?”

JEANET VAN ANTWERPEN
GELOOFT IN EEN

CIRCULAIRE WERKMILIEUS SADC
LANDMAKERS
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The Wise City
Wise City streeft ernaar de stad via verschillende disciplines te onderzoe¬ken
vanuit een circulair perspectief en vanuit de
menselijke maat. De initiatiefnemers onderzoeken de verbanden tussen het sociale,
ecologische en economische domein: vanuit
de vraag: “wat is een Wise City?”.
Hoe we kunnen komen tot een Wise
City is getest tijdens de gelijknamige summerschool. De opzet van de summerschool
bood een kans aan de deelnemers om te
ontdekken wat het betekent om te werken
aan een Wise City in en mét de woonwijk
Deelnemers onderzochten de kansen voor
het verlevendigen van de publieke ruimte
en het verwilderen van stadsnatuur. Tevens
werd ingegaan op een circulaire wij¬keconomie, waarin investeringen en opbrengsten
ten goede komen van de lokale gemeenschap. Concreet is er bijvoorbeeld / onder
andere gekeken in de directe omgeving naar
planten en paddenstoelen die geschikt zijn
om te eten en naar kansen voor het koppelen van lokale kringlopen bijvoorbeeld door
een composttoilet of paddenstoelenkwekerij.

The Wise City
The Wise City strives to explore the city
through the lens of various disciplines and
from a circular city perspective in which
the city is approached from the human
scale. Guided by the question “what is a
Wise City?”, the initiative explores the links
between the social, the ecological and the
economic.
How we can create a Wise City was
tested during the initiative’s summer school
“The Wise City – An exploratory journey
towards the sustainable city” which was held
in the city of Eindhoven. The summer school
provided the participants with an opportunity
to discover what it means to work towards
a Wise City in and with the neighborhood.
Participants examined the opportunities to
(re)activate and introduce nature into public
space. They also discussed the costs and
benefits of a circular neighborhood economy
for local communities. Amongst other things,
the team researched edible plants and mushrooms in their immediate surroundings and
looked for opportunities to close local material and waste cycles, for example by installing
a composting toilet or by establishing a small
scale mushroom farm.
www.thewisecity.nl

Interview Anne van Strien en Isis Boot

Anne en Isis op weg met
Wise Cities

Anne van Strien en haar kompaan Isis Boot
onderzoeken de weg naar Wise City, een stad
die sociaal is, ecologisch waardevol en economisch circulair. Hun reis voert hen langs een
spoor van stapstenen. Eerst was er de Summer
School met Russische studenten, daarna de
publicatie hierover met een analyse van de
resultaten en een voorstel voor een bouwblok
als leefomgeving in Eindhoven. Leeuwarden
2018 is een mooie vervolgstap.
Centraal in de holistische benadering van Anne
en Isis staat dat ze vanuit het begrijpen van
de sociale kant van stadsontwikkeling vervolgens hele leefomgevingen willen maken. Het
Wise City-traject creëert een opening voor het
gesprek over drie essentiële pijlers van de stad,
namelijk de sociale, ecologische en economische
waarden. Dat vergt een continue dialoog tussen
theorie en praktijk, veel reflectie en voortdurende persoonlijke reflectie.
Van Summer School naar
guerrilla-stadsontwikkeling
“We zijn begonnen met het organiseren van een
Summer School voor architectuur- en stedenbouwstudenten met de methodieken van social
design”. De locatie was de wijk Doornakkers
in Eindhoven, een voormalige krachtwijk. De
studenten ontwikkelden scenario’s hoe synergie
gecreëerd kan worden tussen demografische
ontwikkelingen (vergrijzing), circulaire economie en wilde natuur. Hun verbeelding is onder
andere geprikkeld door inspirerende gastsprekers. Dat leidde onder andere tot het initiatief
om eetbare planten te gaan zoeken in de wijk,
ze te bereiden en ze aan gedekte tafels op de
stoep samen met geïnteresseerde en gealarmeerde buurtbewoners op te eten”. Zo creëren
ze meerdere laagdrempelige strategieën om de
bewoners aan te zetten om anders naar hun wijk
en het gebruik van de openbare ruimte te kijken.
Stadsmakers moeten domein overstijgend
kunnen denken
De volgende stap is de reflectie op deze Summer
School in het artikel ““How to become a wise city,
the first steps at reinventing Eindhoven from
within”. Hierin leggen Anne en Isis een aantal
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cruciale randvoorwaarden voor succes bloot.
Allereerst is het van groot belang dat stadsmakers domein overstijgend kunnen denken.
Anne legt uit: “Het blijkt lastig om iedereen zich
gehoord te laten voelen en zijn eigen expertise
in het proces te kunnen laten inbrengen”. Een
tweede belangrijke les is dat de ontwerper in
wisselwerking met de buurt aan de slag moet
gaan. De ontwerper moet niet voor de buurt,
maar mét de buurt ontwerpen. Het zou mooi
zijn wanneer designopleidingen toekomstige
ontwerpers nog beter voorbereiden op deze
maatschappelijk verbindende taak.
Geen gebouw maar een leefomgeving maken
De volgende stap van Wise City begint met een
vraag of ze willen meedoen met de herontwikkeling van een rommelige zone in de Deken van
Somerenstraat in Eindhoven. De inzet van hen
is om samen met betrokkenen er voor te zorgen
dat toekomstige bewoners zich niet alleen thuis
gaan voelen in het gebied, maar ook verantwoordelijkheid gaan nemen voor het op meerdere
manieren duurzaam functioneren ervan. Hun
inzending E.den heeft daarom de toepasselijke
ondertitel “geen gebouw maar een leefomgeving” meegekregen.
Is de toekomst aan de ontwikkelaar als ‘community builder’?
Doordat het idee van Wise City nu verder gaat
in een traditionele aanbesteding ontstaat er een
interessante spanning tussen hun voorstel en de
vrije ruimte die nodig is voor het eigenaarschap
van de bewoners. Zijn we hier getuige van de
geboorte van een soort sociaal DBFM-contract1?
Zou dit kunnen werken voor het bouwen van
leefgemeenschappen waarbij de ontwikkelaar
zich ontpopt als duurzame community builder?
“Nu is deze ontwikkeling nog nergens contractueel geregeld”, zegt Isis, “en wat ons betreft
zou dit wel degelijk de toekomst kunnen zijn.
We bouwen immers geen gebouw, maar een
leefomgeving!”

1 Bij een Design, Build, Finance and Maintain-contract
(DBFM) is de opdrachtnemer zowel verantwoordelijk
voor het ontwerp en de bouw van het project, als voor
de fi nanciering en het totale onderhoud.

ANNE VAN STRIEN EN ISIS BOOT
STAAN VOOR EEN

THE WISE CITY
LANDMAKERS
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Gebiedscoöperatie O-gen
Gebiedcoöperatie O-gen is opgericht in
januari 2014. De O staat voor zuurstof of
nieuw leven. Gen staat voor genetisch,
met respect voor het gebiedsDNA en het
verleden. De coöperatie komt voort uit de
Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei. Op
dit moment omvat de coöperatie behalve
de Gelderse Vallei ook het gebied van de
Kromme Rijnstreek, Heuvelrug en Eemland.
Er zijn inmiddels 275 leden: 33 publieke
partners (gemeenten en waterschappen), 22
organisaties uit het maatschappelijk middenveld en het merendeel bestaat uit ondernemers, lokale maatschappelijke organisaties
en inwoners.
De leden van O-gen hebben hoge ambities voor een betere leefwereld, maar
snappen tegelijkertijd dat het een haalbare
businesscase moet zijn. Zo is samen met
landbouworganisaties het label ‘Vallei Boert
Bewust’ ontwikkeld om veehouderijen in de
Gelderse Vallei te stimuleren duurzaam te
ondernemen en dit ook aan de buitenwereld
te presenteren. Dit wordt inmiddels zelfs
landelijk gedragen. Door het hele gebied
worden open dagen georganiseerd om
veehouderijen dichter bij burgers te brengen.
Ook is de coöperatie met gemeenten een
traject gestart om via breedband snel internet in het buitengebied te realiseren. En in
de Utrechtse uiterwaarden van de Nederrijn
wordt er gewerkt aan de realisatie van een
optimaal aaneengesloten natuurgebied.

Regional cooperative
O-gen
The regional cooperative O-gen was founded
in January 2014. The ‘O’ stands for oxygen
and new life. ‘Gen’ stands for genetic, with
respect for the area’s DNA and its past. The
cooperative was founded by the Stichting
Vernieuwing Gelderse Vallei (‘Innovation
Foundation Gelderse Vallei’). Today, the cooperative not only includes the Gelderse Vallei,
but also the Kromme Rijnstreek, Heuvelrug
and Eemland areas. There are over 275
members: 30 public partners (municipalities
and water boards), 22 civic organizations
and the rest (the majority!) are residents and
entrepreneurs.
The members of O-gen have high ambitions for a better world, but at the same time
understand that it must remain a feasible
business case. For example, together with
agricultural organizations, the label ‘Vallei
Boert Bewust’ has been developed to encourage livestock farms in the Gelderse
Vallei to undertake sustainable business
practices and to present this to the outside
world. Throughout the whole area, open days
are organized to bring livestock farms closer
to citizens. Together with municipalities, the
cooperative has also started a project to
introduce broadband internet in the outlying
areas. In the Utrechtse uiterwaarden, the
banks of the Lower Rhine (Nederrijn) which
flood with high water levels, are turned into a
large and closely connected nature area.
www.o-gen.nl
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Interview Gerard van Santen

Co-creatie op
gebiedsniveau

“Met een coöperatieve aanpak verbindt je
je weer met de inwoners van een gebied en
met hun eigenaarschap en verantwoordelijkheid”, zegt Gerard van Santen, directeur
van Gebiedscoöperatie O-gen. Zijn organisatie is actief in de Gelderse Vallei, Kromme
Rijnstreek, Heuvelrug en Eemland en telt zo’n
275 leden, waarvan het merendeel inwoner en
ondernemer is. In dit gebied wordt op innovatieve wijze de uitvoeringskracht voor plattelandsontwikkeling georganiseerd.
Organiseer uitvoeringskracht
De tijd dat de overheid plannen maakte en
daarna draagvlak ging zoeken is hier voorbij.
Nu wordt vanuit het gebied de visie en uitvoeringskracht georganiseerd. Een mooi voorbeeld
is het project Groene Daken, getrokken door
drie enthousiaste ondernemers. Of het project
Vallei Boert Bewust. Dat gaat over bedrijfscertificering als hulpmiddel voor ondernemers om
aan burgers te vertellen hoe zij op hun bedrijf
werken aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. O-gen is voor
initiatiefnemers de intermediair die publiek en
privaat verbindt. “Dan combineer ik de ontwikkelkracht van bewoners en ondernemers met
de wijsheid van bijvoorbeeld waterschappen en
maatschappelijke organisaties”, zegt Gerard. En
hij combineert individuele initiatieven met het
volume van de grotere schaal van het gebied.
“Want te kleine business cases werken niet, dan
heeft het gebied er meestal geen baat bij.”

Beschouw publieke en private partijen als
gelijkwaardig
De uitdaging aan publieke partijen is om mee
te doen vanuit de dialoog en niet vanuit hun
machtspositie. O-gen voert projecten uit, dekt
risico’s af en ontwikkelt gebiedsvisies die de
gemeentes of provincies zelf niet meer kunnen
waarmaken. Steeds vaker zijn dat grensoverschrijdende vraagstukken. Gerard merkt dat
sommige publieke partijen maar moeilijk zaken
kunnen loslaten. “De huidige samenleving wil
een overheid die als één van de partijen actief
deelneemt aan het proces en ook het eigen
belang laat meewegen in het totaal in plaats van
hun machtspositie te koesteren”, is zijn overtuiging. “Niet inwoners en ondernemers vertellen
wat goed voor hen is, maar samen kijken naar
een stip op de horizon.”
Stap voor stap naar de toekomst
“Landmaken”, zegt Gerard, “is beleid maken dat
aansluit op de volgende stap die mensen kunnen
maken. Dat is een organische werkwijze, stap
voor stap”. Beleidskennis kan daarbij helpen. “De
mensen hier in het gebied denken ook heus wel
verder dan hun neus lang is”, zegt Gerard. “Ze
denken zelf ook echt wel na over de toekomst en
over het regionale belang”. Als voorbeeld noemt
hij een actie rond breedbandinternet in de regio.
Enkele bevlogen ondernemers rollen dat zelf uit.
Zo’n actie vindt hij prachtig. Dat is de kracht van
ondernemers die de wereld beter willen maken
en tegelijkertijd snappen dat wat ze willen ook
een haalbare business case moet zijn.
Steuntje in de rug voor effectief innoveren
Persoonlijk staat voor Gerard het dienend
leiderschap centraal. Luisteren, verbinden en
respectvol het gesprek aangaan. De komende
periode wil hij graag in zijn regio de transitie in
de voedselketen bevorderen door landbouw en
voeding meer in te kleuren als kennis- en dienstverleningsconcept. De regio als toonzaal voor
de wereld. Om dat te realiseren zoekt hij steun,
met name in de kenniswereld (o.a. Wageningen
University & Research) en bij de rijksoverheid,
voor erkenning van zijn zoektocht en het unieke
karakter van O-gen.

GERARD VAN SANTEN ONTWIKKELT EEN

FOCUS OP
BUITEN
GEBIEDSCOÖPERATIE O-GEN
LANDMAKERS
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Floriade Almere 2022
De Floriade is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden in
Almere. Het is de 7e Floriade in Nederland
en tegelijk de 23e editie van deze tentoonstelling. Voor de Floriade heeft Almere architectenbureau MVRDV onder leiding van
Winy Maas een masterplan laten maken.
Deze editie van de Floriade is een proeftuin voor onderzoek naar de innovatieve
systemen op het gebied van reststromen,
waterzuivering, mobiliteit en bovenal voedselproductie. De Floriade van 2022 combineert het beste van twee werelden. Enerzijds
de vernieuwingsdrang in de Nederlandse
tuinbouwsector op het gebied van voedselproductie, duurzaamheid en gezondheid.
Anderzijds het streven van Almere om een
‘groene’ stad te zijn: aangenaam, gezond
en zelfvoorzienend. Zo verrijst in 2022 een
nieuwe, groene stadswijk aan de oever van
het Weerwater.
De Floriade Almere 2022 wordt verder
mede vormgegeven door Urban Greeners,
een groep jonge, groene ondernemers die
geloven dat als stad en natuur verbonden
zijn, iedereen proﬁteert. Ze zijn er ook van
overtuigd dat steden groener moeten om
een antwoord te vinden op vraagstukken
rondom groei en duurzaamheid. Via startups en evenementen leveren zij een wezenlijke bijdrage aan de realisatie van het
Floriadeterrein. Urban Greeners ontwikkelt
het eiland Utopia tot een hub voor duurzame
innovatie. Hier bouwen ze aan een duurzame
gemeenschap met straks een kas, voedselbos en tiny houses.

Floriade Almere 2022
The Floriade is the world horticulture exhibition that will be held in the heart of Almere
in 2022. This will be the 7th Floriade in the
Netherlands, and the 23rd edition of the
exhibition worldwide. Almere commissioned
architectural office MVRDV, led by Winy
Maas, to make a master plan for the Floriade.,
led by Winy Maas, created the master plan
for the manifestation. The Floriade offers a
space for experiment and research into innovative systems in the field of residual flows,
water purification, mobility and food production. The Floriade of 2022 aspires to combine
the best of both worlds. On the one hand, the
desire to innovate the Netherlands’s horticulture sector in relation to food production,
sustainability and health. On the other hand,
Almere’s aim to be a ‘green’ city: pleasant,
healthy and self-sufficient. In 2022, a new,
green city district will emerge along the
banks of the Weerwater.
The young, green entrepreneurs of
Urban Greeners have also contributed to
the Floriade – they believe that if the city and
nature are connected, everyone benefits.
They are also convinced that cities need to
be greener in order to find answers to issues
relating to growth and sustainability.Through
start-ups and creative events they make a
considerable contribution to the development
of the Floriade grounds. Urban Greeners
is developing the island Utopia into a hub
for sustainable innovation. There they are
working on a sustainable community with a
greenhouse, a forest with edible plants and
tiny houses.
www.ﬂoriade.nl / www.urbangreeners.com
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Interview Jannewietske de Vries

Landmaken als culturele
opdracht

De 7e wereldtuinbouwtentoonstelling in
Nederland wordt in 2022 gehouden in Almere.
Jannewietske de Vries is directeur van de BV
die speciaal voor deze Floriade is opgericht.
Zij wil samen met andere partijen de meest
innovatieve groene stedelijke ontwikkeling
realiseren en op die manier blijvend verschil
maken voor de gemeenschap.
Met name de verbinding tussen de Floriade en
de toekomstagenda voor de stad en regio prikkelt haar. Ze ziet grote parallellen met het traject
in Friesland, waar ze als gedeputeerde het initiatief nam voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad
van Europa 2018. “Ik wil impact hebben met een
wereldevent, maar vooral deze impact brengen
naar het dagelijks leven van de mensen”, zegt
Jannewietske.
Een raster met vrije ruimte
Inhoudelijk is het ontwerp voor de Floriade
helder en innemend. De essentie is een raster,
dat door Winy Maas is getekend, met binnen
het raster vrije ruimte voor bedrijven om iets te
creëren wat te maken heeft met de ambities van
de Floriade, met name om groene stedelijke ontwikkeling te combineren met de economische,
ecologische en maatschappelijke ontwikkeling
van de stad. Internationale projectontwikkelaars
kunnen hier bijvoorbeeld hun meest interessante ontwikkelingen op het gebied van groene
stedelijke ontwikkeling bouwen en dit na de
Floriade verkopen. Tijdens de Floriade zullen er
ook echt bedrijven actief zijn en mensen wonen
op het terrein.
Organisch ontwikkelen
Het werkschema van Jannewietske voor de
verwezenlijking van de Floriade is een simpele
tekening met een aantal ballen, die projecten
voorstellen. Zij ziet de dwarsverbanden. Dit organische beeld zal naar haar verwachting spoedig worden aangevuld met meer ballen. Hoe dit
dan weer inzichtelijk blijft, weet zij ook nu ook
nog niet. Dat zal zich gaandeweg wel ontwikkelen; dat heeft de ervaring haar geleerd. Veel
geeft zij wel uit handen, zodat ieder zijn eigen
verantwoordelijkheid kan nemen. Innovatie zit
volgens haar vooral in het smeden van verbindingen. “Het is allemaal veel slimmer te organiseren als je het combineert”, zegt Jannewietske.

Landmaken als culturele opdracht
“Je kan pas gaan bijdragen aan de ‘global development goals’, de ontwikkelingsagenda van de
Verenigde Naties voor de periode 2015 – 2030,
als die doelen concrete betekenis krijgen voor
mensen op verschillende niveaus”, zegt ze. Door
het verbinden van groepen mensen, die elkaar
misschien niet dagelijks spreken of zien, hen te
laten samenwerken en hen betekenis te laten
geven aan onderdelen van het programma.
Dat maakt dat ze misschien ook structureel
gaan bijdragen aan de ontwikkeling van de
stad. Misschien leidt het zelfs tot de oprichting
van nieuwe bedrijven. “Ook stimuleren we de
inzet van individuen met behulp van concrete
culturele projecten. Zodat iedereen op een lichte
manier stappen kan zetten en kan bijdragen
aan de oplossing van vraagstukken. Dat blijvend
verschil willen maken voor de gemeenschap,
is toch wel een rode draad in mijn leven’, zegt
Jannewietske.”

JANNEWIETSKE DE VRIES
BOUWT EEN

GROENE
STAD
FLORIADE ALMERE 2022
LANDMAKERS
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Omgevingsvisie Gelderland
De provincie Gelderland is een van de
eerste provincies met een Omgevingsvisie.
Hierin zijn integraal alle beleidsterreinen die
met ruimte te maken hebben en de regelgeving opgenomen. Vanuit het idee van ‘Gaaf
Gelderland’, wordt enerzijds ingezet op een
provincie die meegaat met innovaties zoals
zelfsturende auto’s en nieuwe duurzame
technologieën. Anderzijds is er ook aandacht voor natuur, rust en ruimte. Met haar
Omgevingsvisie loopt de provincie vooruit
op de nieuwe landelijke Omgevingswet die in
2021 in werking treedt. De provincie wil de
visie niet alleen ontwikkelen, maar inwoners
actief bij het proces betrekken. Hiervoor
wordt in 2018 het Forum Gelderland opgericht. Alle versies van de omgevingsvisie zijn
op ieder moment in te zien via een speciale
website, om zo burgerbetrokkenheid te
stimuleren.
De nieuwe Omgevingsvisie van
Gelderland geeft de richting aan voor de
ruimtelijke, fysieke en economische inrichting van de provincie. Naast de visie stelt
de provincie een nieuwe versie van de
Omgevingsverordening op. Hierin leggen ze
regels vast. De provincie kan daarnaast ontwikkelingen en initiatieven sturen en helpen
realiseren, bijvoorbeeld door het inzetten
van subsidies en regelingen.

Environmental Vision
Gelderland
The province of Gelderland is one of the
first provinces with an Environmental Vision
(‘Omgevingsvisie’). This vision encapsulates
all spatial policies and regulations. Guided
by their concept ‘Gaaf Gelderland’ (‘Cool
Gelderland’), the initiative is investing in a
province that is open to innovation – such as
self-driving cars and new sustainable technologies – while also prioritizing nature, tranquillity and space to breath. With their The
Environmental Vision, the province is leading
the way for the new national Environmental
Act anticipated in 2021. The province wants
to develop the vision together with their residents. To enable that, the Forum Gelderland
will be established in 2018. All versions of the
environmental vision can be viewed on their
website at all times, in order to encourage
citizen involvement.
The new Environmental Vision of
Gelderland will give shape to the spatial, physical and economic organization
of the province. In addition to the vision,
the province will draw up a new version of the Environmental Regulation
(‘Omgevingsverordening’) – which determines how regulations are made. The
province also offers guidance and support
to various developments and initiatives, by
using subsidies and schemes for example.
www.ﬂoriade.nl / www.urbangreeners.com
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Interview Josan Meijers

Josan nodigt uit tot
co-creatie van omgevingsbeleid

Josan Meijers heeft de verantwoordelijkheid over de totstandkoming van de eerste
Omgevingsvisie van de provincie Gelderland,
die in 2014 wordt vastgesteld. Co-creatie is
een sleutelwoord voor de wijze waarop het
proces voor de visie is georganiseerd. Er is
geanticipeerd op de Omgevingswet. Hoe opereert Josan in het spanningsveld tussen een
moderne wijze van besturen enerzijds en de
politieke werkelijkheid in Provinciale Staten
anderzijds?

Kijk naar de mogelijkheden en laat je niet door
de regels dicteren
“Eén van die lessen is dat we de afweging van
keuzes meer willen baseren op de vraag of we
een bepaalde ontwikkeling met z’n allen willen
en of dat iets toevoegt en minder op de vraag of
een bepaalde ontwikkeling al dan niet past in
onze regelgeving”, zegt Josan. “Dat is nog best
lastig in Nederland, omdat we bij iedere kwestie
nog geneigd zijn te toetsen of dat past binnen de
bestaande regelgeving”.

Stel eerst de vraag en kijk dan wat je kunt
bijdragen
In Josan’s werkzame leven voordat ze gedeputeerde werd, leerde ze hoe je mensen helpt
om niet aanbodgericht, maar vraaggericht te
werken. Eén van de moeilijke kanten daaraan
is dat iedereen werkt vanuit zijn eigen werkelijkheid en denkt dat wat hij of zij doet de goede
manier is, terwijl je je ook goed moet kunnen
verplaatsen in waar de ander werkelijk behoefte
aan heeft. Het is het principe van het uitnodigen
van de ander om zelf de meest relevante vraag
te stellen dat ze tot op de dag van vandaag in
haar werk herkent.

De bezorgdheid van gemeentes of ze met een
bepaalde ontwikkeling wel kunnen instemmen,
kan de provincie deels wegnemen door naast
hen te gaan staan. Het bestuurlijk gewicht is
hierbij ook belangrijk. “En soms moet je constateren dat iets niet haalbaar is, dat er te weinig
commitment is”.

Ze is trots op wat bereikt is met de eerste
Gelderse Omgevingsvisie. “We hebben met alle
partijen gekeken hoe we willen dat Gelderland
zich ontwikkelt en wat we daarvoor op alle
terreinen nodig hebben. Ruimte is het centrale uitgangspunt en van daaruit is verbinding
gemaakt met zo’n beetje alles waar voorheen
structuurvisies voor bestonden, zoals wonen,
economie, natuur en landschap, mobiliteit en
duurzaamheid”. Procesmatig is het traject zoveel
mogelijk samen met de Gelderse samenleving
gedaan. “Dat is best wel spannend”, zegt Josan,
“want de uitkomst van zo’n traject is onvoorspelbaar. Iedereen mocht meedoen”.

Betrokkenheid van samenleving én politiek
De les die ze ook geleerd heeft is dat Statenleden
vanaf de start van belangrijke beleidstrajecten
uitgenodigd moeten worden om actief deel te
nemen aan het proces. Het betekent wel dat
Statenleden aan het einde van zo’n traject het
resultaat minder op inhoud en meer op de kwaliteit en zorgvuldigheid van het proces zullen
moeten toetsen. Maar ze realiseert zich terdege
dat op zo’n moment sprake kan zijn van een
spagaat tussen het hoogst haalbare resultaat (dat
belanghebbenden in co-creatie hebben bereikt)
en de politieke werkelijkheid in de Staten, die er
voor zorgt dat er op een andere manier naar de
resultaten wordt gekeken.
Co-creatie en een grotere betrokkenheid van
samenleving en politiek passen goed bij haar
rolopvatting van een overheid die eerst luistert
naar vragen uit de samenleving alvorens iets aan
te bieden. “Voor de provincie (die vooral veel
praat met andere organisaties en overheden)
is het interessant om via de gemeentes (die een
kortere lijn hebben naar hun inwoners) te horen
wat de wensen van de bewoners zijn”.

JOSAN MEIJERS GELOOFT IN EEN

OMGEVINGSVISIE GELDERLAND
LANDMAKERS
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KAS Twente
Klimaatactieve stedenband Twente - KAS
Twente is de regio Enschede, Hengelo en
Almelo - werkt aan slimme oplossingen voor
klimaatopgaven in stedelijk gebied. In KAS
Twente werken gemeenten, het waterschap
en de provincie samen met inwoners, kennisinstellingen en bedrijven. De klimaatopgave wordt ingezet om diverse beleidsdoelen
tegelijk te verwezenlijken. Slimme oplossingen combineren aspecten zoals hittestress,
wateroverlast, vervoersproblematiek en woningbouw, én betrekken hierin de gemeenschap om de leefbaarheid van een gebied te
vergroten.
Een concreet voorbeeld is de Stadsbeek
in Enschede. Dit is een groots, langdurig
project waar een nieuwe beek door de
stedelijke bebouwing van Enschede wordt
aangelegd. Wateroverlast wordt opgelost,
tegelijkertijd wordt in sociaal minder krachtige wijken de leefbaarheid vergroot. Andere
initiatieven zijn het aanleggen van groene
daken in de drie steden en het terugbrengen
van water in het centrum van Almelo.

KAS Twente
The climate-active region Twente – with the
KAS Twente-area encompassing the cities of
Enschede, Hengelo and Almelo – is developing smart solutions for climate challenges that are taking place in urban areas. In
the KAS Twente-area municipalities, water
boards and organizations work together with
residents, knowledge institutes and companies. Specific climate challenges are used to
simultaneously achieve various policy goals.
Smart solutions combine aspects such as
heat stress, flooding, transport problems and
housing, and they involve the community in
this in order to improve the liveability of an
area.
A concrete example is the ‘Stadsbeek in
Enschede’. This is a large-scale, long-term
project in which a new stream will be introduced amidst the urban development of
Enschede. The stream will resolve the issues
of flooding, as well as improve the liveability
of neighbourhoods. Other initiatives include
the installation of green roofs in the three
cities and the return of water in the centre of
Almelo.
www.vechtstromen.nl/over/klimaat/
klimaatactieve/

Interview Stefan Kuks

Stefan wil klimaatactie met
andere opgaven verbinden

“Vanuit het perspectief van de mensen in
de stad of de regio vormen de diverse beleidsopgaven één grote, samenhangende
gebiedsopgave, want daar komen alle dingen
maatschappelijk, economisch en ruimtelijk in
de praktijk van alledag bij elkaar. Hittestress
of wateroverlast kun je dan niet los zien van
het energiegebruik, de vervoersproblematiek,
de woonopgave, de digitale informatiestromen en het beheer van de openbare ruimte”
zegt Stefan Kuks.
Stefan gelooft sterk in het bottom-up dingen van
de grond krijgen. Het boeiende van het werken
bij een waterschap (“een echte doe-organisatie!”)
is, dat het over concrete gebiedsvraagstukken
gaat, zoals building with nature en de klimaatactieve stad (KAS).
Er is niet één weg naar Rome
Het is belangrijk dat de overheid zich realiseert
dat, wanneer met behulp van indirecte sturing
het zelfoplossend vermogen van de samenleving wordt aangeboord, er niet één manier is, er
niet één weg is die naar Rome leidt. “De manier
waarop je er komt is niet uit te tekenen”, zegt
Stefan, “dat kan je van tevoren niet bedenken en
achteraf bijna niet navertellen”. Zo zou ook de
overheid moeten werken met heldere en robuuste doelstellingen (‘dáár willen we komen’) om
vervolgens de samenleving uit te nodigen om
met oplossingen te komen.
Waar het op aankomt is dat je mensen op een
beslissend investeringsmoment verleidt om
het goede te doen. De publieke investeringen die overheden doen om de stad beter te
maken kunnen private investeringen uitlokken.
Uiteindelijk wordt de stad daar beter van, namelijk door de toegevoegde waarde van de één te
verzilveren bij anderen die daarvan profiteren
(het zgn. value capturing).
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Maak, pak en benut de ‘windows of
opportunity’
Van huis uit is Stefan bestuurskundige. Hij is
geïnteresseerd in sturingsmomenten die zich
openbaren als een ‘window of opportunity’,
een kansrijk moment. Die ontstaan niet altijd
vanzelf, maar kunnen dikwijls ook worden
afgedwongen door kansen en mogelijkheden te
combineren. De koppelingen worden veelal tot
stand gebracht door bestuurders of ambtenaren
die zich gedragen als ‘‘policy entrepreneur ’. Die
zijn alert en creëren of zien en benutten kansen
en mogelijkheden om de goede dingen te doen.
Hij probeert dat zelf ook te doen en wordt geleid
door de ambitie om in de verbinding tot meerwaarde te komen.
Als je in Nederland aan het water komt, kom
je altijd ook aan de belangen van anderen
er omheen. Dus is het verstandig om dat in
co-creatie te doen, wat tevens de mogelijkheid
biedt om geld van het waterschap te koppelen
met geld van anderen, zoals de provincie of
natuurterreinbeheerders”.
Mini-campus op lokaal niveau
In klimaatactieve regio’s is behoefte aan ‘living
labs’ of werkplaatsen waar overheden en particulieren, bijvoorbeeld op wijkniveau, samen
kunnen werken aan het verbeteren en gezonder
maken van de stad. “Het zijn als het ware mini-campussen op locatie, waar een maatschappelijk vraagstuk speelt dat met water en ruimte
te maken heeft, en waar door ons ervaring,
kennis en wijsheid wordt ingebracht. De medewerkers van het waterschap werken daar samen
met andere betrokkenen aan de oplossing van
praktijkvraagstukken”.
“Daardoor verbinden wij ons met het lokale
niveau en acteren wij op het schaalniveau dat
belanghebbenden direct raakt en waar integrale gebiedsurgentie in plaats van sectorale
beleidsurgentie centraal staat”. Op zulke plekken
komen lokale problemen in beeld en kunnen ze
goed besproken worden, wordt kennis gedeeld
en wordt meegedacht, kan geld en menskracht
bijeen worden gebracht om tot oplossingen te
komen en ze uit te voeren.

STEFAN KUKS ZIET

KLIMAAT
ALS KANS
KAS TWENTE
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Lerend Netwerk Fiets en
Ring-Ring
Doel van het Lerend Netwerk Fiets is om
innovatieve oplossingen te ontwikkelen
voor ﬁetsverkeer in relatie tot de groei
van stad en regio. De Nederlandse steden
slibben dicht, de bevolking wordt dikker en
de luchtkwaliteit verslechterd. Meer ﬁetsen
kan in één klap deze urgente problemen
oplossen. Fietsen is gezond, maakt gelukkig
en geeft je vrijheid. Nadat landmaker Janine
Hogendoorn plotseling besefte hoeveel zij
geniet van het alledaagse ﬁetsen naar werk
of door de stad, heeft zij het Lerend Netwerk
Fiets opgericht. Het netwerk wil het ﬁetsgebruik in Nederland nog meer stimuleren,
want ook in ﬁetsgek Nederland kunnen
nog grote stappen worden gemaakt. Op dit
moment stapt 50% van de mensen in een
auto voor een rit onder 10 km.
Een voorbeeld van een stimulans voor
ﬁetsgebruik is Ring-Ring, een online platform dat ﬁetsgebruik bevordert door aan
gerede ﬁetskilometers voordelen te koppelen. Door middel van een gratis te downloaden ‘app’ wordt het aantal ﬁetskilometers
bijgehouden. De ﬁetskilometers worden aan
voordelen gekoppeld in de nabije omgeving,
bijvoorbeeld korting bij de lokale supermarkt. Fietsgebruik zorgt op deze wijze voor
bijvangst in het sociale domein en de lokale
economie. Juist omdat in Nederland al een
grote ﬁetscultuur heerst, ligt hier volgens
Ring-Ring een kans om het ﬁetsen daadwerkelijk een gelijkwaardig alternatief voor de
auto te laten zijn.

Lerend Netwerk Fiets en
Ring-Ring
The goal of Learning Network Bicycle
(‘Lerend Netwerk Fiets’) is to develop innovative solutions to bicycle traffic in relation to
the growth of the city and region. Cities in the
Netherlands are getting busier, the populations are gaining weight and the quality of
air is deteriorating. Cycling more can offer a
solution to all these urgent problems. Cycling
is good for you, makes you happy and gives
you freedom. The idea for Lerend Netwerk
Fiets sprung from the initiators’ love for
cycling to work or through the city each day.
The network aspires to stimulate even more
cycling in the Netherlands, because there’s
more to be gained, even in our bicycle-loving
country. Today, 50% of people use their car
for a journey under 10 kilometres.
One example of a project that promotes
cycling is Ring-Ring, an online platform that
offers advantages for every kilometre cycled.
The app can be downloaded for free and
keeps track of the number of kilometres you
cycle. Those kilometres are linked to benefits close by, such as a discount at the local
supermarket. This way, cycling also benefits
the social domain and the local economy.
According to Ring-Ring, it is precisely the
large and existing cycling culture in the
Netherlands that makes it feasible to make
cycling a real alternative to the car.
www.ring-ring.nu
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Interview Janine Hogendoorn

Janine ontdekt het
fietsgeluk

Janine Hogendoorn is een doener: activistisch
én een beetje anarchistisch, wars van regeltjes. Waarom, zo vroeg ze zich af, doen wij niet
meer met de fiets in Nederland? Sinds dat ze
zich serieus met deze vraag bezig hield is het
haar ambitie geworden, om Nederland in 10
jaar het gezondste en schoonste land van de
wereld te maken. “Door in te zetten op ‘want
what we have’: onze fietscultuur, de relatief
goede fietsinfrastructuur, onze creativiteit
en de bereidheid tot sectoroverstijgende
samenwerking”
Janine leerde dat effectieve communicatie sterk
beïnvloed wordt door de interpretatie van feiten
of data. In haar woorden: “Iedereen kijkt naar
dezelfde sterren, maar ziet iets anders”. Net
zoals bij de sterrenhemel, ziet iedereen dezelfde
data maar interpreteert dat ook op eigen wijze.
Vanuit dat besef kwam ze in de wereld van
gedragsbeïnvloeding en ging ze servicegericht
werken met IT’ers van banken. Niet om hen
te straffen voor riskante financiële operaties,
maar om hen te helpen de kwaliteit van de data
omhoog te brengen.
Fietsen voor korting
Ze maakte zich zorgen over de ongezonde leefstijl en bewegingsarmoede van veel kinderen
en bedacht Ring-Ring, een app voor de mobiele
telefoon die de voordelen van het gebruik van de
fiets in de stad inzichtelijk maakt. Ook stimuleert
de app het gebruik van de fiets door voordelen
te koppelen aan fietskilometers (Fkm’s), zoals
korting bij winkeliers in de buurt en bijdragen
aan burgerinitiatieven in samenwerking met
gemeente Amsterdam.
Haar ambitie: Nederland in 10 jaar het gezondste en schoonste land ter wereld maken. Als
toezichthouder van financiële markten leerde
zij veel over de prikkels die menselijk gedrag beinvloeden: maak gebruik van de intrinsieke motivatie van fietsers, zorg ervoor dat fietsen een
gelijkwaardig alternatief wordt voor autogebruik
in de stad en wees rechtvaardig in de verdeling
van kosten en opbrengsten van de verschillende
vervoerwijzen.

Keuzevrijheid is daarbij cruciaal: laat iedereen
vrij in de keuze op basis van eigen intrinsieke
motivatie (zoals gezondheid) en formuleer als
overheid alleen de randvoorwaarden voor een
gelijkwaardig vervoerssysteem. Ontwerpers en
verkeerskundigen zouden de fietsinfrastructuur
in de stad moeten (her)ontwerpen en inrichten
vanuit het gezichtspunt van de fietser en niet
(zoals nu vaak het geval is) de fietser neerzetten
alsof het een automobilist is.
Het gaat om méér dan een vervoersmiddel
Om dat goed te kunnen doen, moeten we meer
weten van de fietser. Dat brengt ons bij de data,
de informatie, de communicatie en het gedragseffect en dus bij haar eigen bedrijf Ring-Ring,
dat een “social purpose enterprise” is (“doing
good and solving problems”). Allemaal ontstaan
op de fiets en in een lichte staat van onthechting,
die ontvankelijk maakt voor vragen zoals: wie
is de fietser, waar fietsen ze, hoe beleven zij het
fietsen, wat zijn hun routes en afstanden en hoe
waarderen zij de fietstijd? Dat zijn gegevens die
we te weinig kennen. Die data kunnen gebruikt
worden om de fietsgebruik te belonen door
middel van voordelen die je verdient via de app.
“De fiets”, zo zegt Janine, “gaat om veel meer
dan alleen mobiliteit. Het gaat om gezondheid,
CO2-reductie, groen en ruimte in de stad en
economie. Het levert geld op voor jezelf, voor
werkgevers en voor de belastingbetaler”.

JANINE HOGENDOORN STIMULEERT
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Leerateliers BNSP
De Beroepsvereniging van Nederlandse
Stedebouwkundigen en Planologen
(BNSP) heeft de nieuwe Omgevingswet
aangegrepen om de vakbeoefening
van stedebouwkundigen en planologen
opnieuw uit te vinden, samen met de
Nederlandse Vereniging voor Tuin- en
Landschapsarchitectuur en branchevereniging van advies- en ingenieursbureaus NL
Ingenieurs.
Het vak is in transitie, de tijd van blauwdrukken lijkt deﬁnitief voorbij. Nieuwe opgaven moeten onder meer verbonden worden
met kleinschalige (burger-)initiatieven en
met belangen van verschillende partijen. Dit
vraagt om een onderzoekende, vragende
en luisterende houding van de professional
met inbreng van eigen kennis en creativiteit.
In de leerateliers in 2016 zijn deze nieuwe
verhoudingen onderzocht met behulp van de
principes uit het Manifest2040 van het Jaar
van de Ruimte.

Interview Rob van der Velden

Plannen maken:
van blauwdruk naar
betaversie

BNSP Labs
Beroepsvereniging van Nederlandse
Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP)
(‘The Dutch Professional Organization of
Urban Designers and Planners’) has taken
on the new Environmental Act to reinvent
the profession of urban designers and
planners. They have done so together with
the Nederlandse Vereniging voor Tuin- en
Landschapsarchiectuur (Dutch Association
for Garden- and Landscape Architecture)
and the trade association of consultancy and
engineering firms NL Ingenieurs.
Their profession is in transition; the age of
blueprints seems to be over. New challenges
need to be linked to small-scale (citizens’)
initiatives and keep in mind the interest of
different parties. This requires the professional to be investigative, critical and open, while
putting forward their own knowledge and
creativity. In the 2016 workshops, this new dynamic was researched, using the principles
of the Manifest2040 by Jaar van de Ruimte
(‘Year of Space’).
www.bnsp.nl

Het vak van de stedenbouwer en planoloog
verandert. Bij de aanpak van nieuwe opgaven
wordt de verbinding gezocht met burgers en
andere partijen. Dat vraagt om een onderzoekende, vragende en luisterende houding van
de professional met inbreng van eigen kennis
en creativiteit. In zogenaamde leerateliers
van de Beroepsvereniging van Nederlandse
Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP)
zijn deze nieuwe verhoudingen in 2016 onderzocht met behulp van de principes uit het
Manifest2040 van het Jaar van de Ruimte.

Van hermetisch document naar permanent
bètaversie
Tegenwoordig zal het schetspotlood van de
ontwerper steeds vaker gecombineerd gaan
worden met nieuwe vaardigheden en (proces)
technieken van de 21e eeuw. Zo verwacht hij dat
de ontwerper zich niet langer kan beperken tot
het maken van een hermetisch document, maar
steeds vaker zal opereren met een soort permanente bètaversie van een plan, waarin nog veel
onzeker is maar op bepaalde hoofdlijnen wel
keuzes worden gemaakt.

Rob van der Velden is voorzitter van de BNSP. De
BNSP heeft de nieuwe Omgevingswet aangegrepen om de vakbeoefening van stedenbouwkundigen en planologen opnieuw uit te vinden,
samen met andere vakorganisaties NVTL en NL
Ingenieurs. Rob’s missie is om het vakgebied
de 21e eeuw in te loodsen met nieuwe tools en
communities.

Een innovatie waar het vakgebied in zijn ogen
echt niet omheen kan is wat er gebeurt rond big
data. Er moeten tools komen die helpen bij de
analyse van de stad op basis van big data of open
source data. “Daarmee kunnen we informatie
visueel maken en aan elkaar koppelen om de
stad beter te begrijpen, bijvoorbeeld voor wat
betreft verkeersstromen, koopgedrag, vastgoedwaarden. Dat helpt niet alleen om beter door
te hebben waar je moet ingrijpen, maar ook
om beter te voorspellen wat het effect van zo’n
ingreep is. Het zijn de feiten waar je niet van
mening over kunt verschillen”, denkt Rob. Het
vakgebied wordt daardoor minder subjectief.
“En als de tijden veranderen en de samenleving
slaat andere koersen in, dan moet je als stedenbouwkundige of planoloog daarin mee”, zegt
Rob.

Kennisdelen maakt ons slimmer
“Waar het om gaat”, zegt Rob, “is dat je niet je
kennis en kunde voor jezelf houdt. Kennisdelen
maakt je slimmer. Door niet met anderen te
delen houdt je jezelf eigenlijk dom”. De BNSP faciliteert dat delen van kennis. Zo heeft de BNSP
uitgevonden hoe je een goede omgevingsvisie
kunt maken. Dat wordt als een soort ‘Handboek
Soldaat’ toegezonden aan alle gemeentes,
maar wordt ook tegelijkertijd voortdurend
geactualiseerd.
Het vak verandert in hoog tempo en tegelijkertijd ziet hij een paradox tussen collectiviteit
en individualiteit. “De grote opgaven (zoals de
energietransitie) maken het nodig dat wij elkaar
opzoeken en van elkaar leren, terwijl er tegelijkertijd versplintering in het vakgebied is en veel
vakgenoten noodgedwongen solistisch opereren. Als community kunnen we samen echter
meer zijn dan ieder voor zich.”

56

PLACES OF HOPE

ROB VAN DER VELDEN WIL

SAMEN
PLEKKEN
MAKEN
LEERATELIERS BNSP
LANDMAKERS

57

Lerend netwerk
gezondheid en ruimte
De dagelijkse leefomgeving moet gezond
en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen, kans
bieden op zelfredzaamheid en participatie.
Dit moet mogelijk zijn voor alle groepen
mensen, dus ook voor de kwetsbaren in de
samenleving. Toch is de kans om in goede
gezondheid oud te worden in veel stadswijken en dorpen veel kleiner dan elders.
Samen met andere organisaties heeft het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) in 2016 een lerend netwerk
gezondheid en ruimte gestart. Met als doel
de verschillen in gezondheidskansen terug
te dringen.
De nieuwe Omgevingswet, waar gemeenten al volop mee experimenteren, zet
gezondheid op de agenda. Dit is een goed
moment voor overheden en anderen om
met gezondheid aan de slag te gaan. Het
lerend netwerk biedt hiertoe aanscherping,
verdieping en invulling. Een omgevingsvisie
met focus op gezondheid leidt bovendien tot
een sterkere inbedding van maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving. Nu
steeds meer mensen in steden gaan wonen,
draait de ruimtelijke opgave van Nederland
om de vraag hoe de stad een aantrekkelijke
en gezonde leefomgeving vasthoudt.

Learning network health
and space
Daily environments must be healthy and safe,
invite people to move and offer opportunities
to be self-reliant and to participate. These
opportunities need to be available to all
groups, including the more vulnerable populations. Nevertheless, the opportunity to grow
old in good health is much smaller in many
impoverished city districts and villages than
in other parts of The Netherlands. Together
with other organizations, the National Institute
for Public Health and the Environment (RIVM)
started a learning network dedicated to
health and space in 2016. The aim of the
network is to reduce the differences in health
opportunities.
The new Environment Act
(‘Omgevingswet’), with which municipalities
are already fully experimenting, puts health
on the political agenda. This is a good time
for governments and others to get started
with the issue of health. The learning network offers clarification, interpretation and
extensive knowledge on these topics. An
environmental vision that places emphasis on
health will embed social issues in the physical environment. As the populations of cities
continue to grow, the spatial task that the
Netherlands faces revolves around the question: how can the city maintain an attractive
and healthy living environment?
www.rivm.nl

58

PLACES OF HOPE

Interview André van der Zande

Met André op de bres voor
gezondheid

Het belang van gezondheid voor ruimtelijke
keuzes werd tot kort geleden enorm verwaarloosd. Milieuvraagstukken waren een abstractie. Dat ging niet over mensen, maar over
ongrijpbare zaken zoals het klimaat. André
van de Zande is hier als directeur van het
RIVM oprecht verontwaardigd over.
“Het kan toch niet zo zijn dat het Nederland,
als één van de rijkste landen in de wereld, niet
zou lukken om gezondheidsachterstanden weg
te werken” zegt André vol emotie. ‘’Wil je daar
slagvaardig aan werken, dan moet je ook met de
mensen in de wijk in gesprek gaan: de burgers,
de ondernemers en de wijkteams om te praten
over dat wat zijzelf belangrijk vinden en wat in
hun wijk zou moeten gebeuren”.
Integreer ruimte en gezondheid
De ambitie van het RIVM op het vlak van gezondheid en ruimte is de integratie van ruimtelijke en sociale interventies. “Dat brengt ons
dichter bij een beter en duurzamer Nederland”.
Daartoe verricht het RIVM landelijke studies, zoals een goede gezondheidsindex als
tool voor de planologische gereedschapskist.
Samenwerking tussen ruimtelijke en sociale
professionals vindt inmiddels plaats in verschillende netwerken en concrete projecten in
gemeentes als Utrecht en Amsterdam.
Het draait nu om een variëteit aan lerende
netwerken, midden in de samenleving, van wijk
tot Rijk, om gezondheid te borgen in ruimtelijke plannen en omgevingsvisies. Kennis wordt
daarmee vertaalt naar waarde in de praktijken
en krijgt concrete, maatschappelijke werking.

Biedt mensen het gereedschap om zelf te
werken aan gezondheid
Inmiddels geloven beiden heilig in coproductie
met belanghebbenden. Daar past geen gezondheidstoets (zoals de watertoets, een instrument
dat waterhuishoudkundige belangen expliciet
en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het
opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten)
of een deskundigenoordeel bij en al helemaal
geen stapeling van dergelijke toetsen. Waar het
veel meer om draait is eigenaarschap en participatie. Er zijn plannen nodig die mét de ouder
wordende mens worden ontwikkeld in plaats
van plannen voor de oudere.”
“Maar de wereld van stedenbouwers aarzelt nog
wel een beetje hoe om te gaan met het thema
gezondheid.” zegt André en hij geeft ruiterlijk
toe dat het RIVM hen nog geen ontwerprepertoire heeft aangereikt. “Wat niet werkt is om van
buitenaf te vertellen hoe het moet. Inspiratie
werkt echter wel, net als het zwaan-kleef-aaneffect. Daarna moet de adviseur als buitenstaander op z’n handen gaan zitten”, zegt hij uit
eigen ervaring. “En wees terughoudend met het
uitrollen van programma’s. Dat is niet meer van
deze tijd.” vindt hij. ”Wat telt in de participatieve
samenleving is dat de burger zelf tools heeft en
kan gebruiken.”
Met een mooi woord uit de transitiekunde heet
dat: horizontalisering van de samenleving. De
stap naar het midden hierbij is dat overheden en
burgers bijvoorbeeld met dezelfde sensoren op
wijkniveau zelf betrouwbare en bruikbare data
genereren waarbij het RIVM deze data interpreteert en valideert, de betrokken belanghebbenden coacht en het proces begeleidt. De rol van
het RIVM verschuift zo van primair meet- en
onderzoeksinstituut naar valideringsinstituut
voor apparaten (en zelfs apps) en datastromen.

ANDRÉ VAN DER ZANDE
MAAKT ZICH HARD VOOR
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Lerend netwerk Circulaire
Delta Regio’s
Dit netwerk houdt zich bezig met vraagstukken die te maken hebben met het duurzaam
benutten van de delta en de bijbehorende
ecosysteemdiensten. Delta’s behoren tot
de meest vruchtbare en productieve landschapstypen op aarde. Eén op de 15 mensen
woont en werkt in een door rivieren dooraderd, vlak land. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist in deze dichtbevolkte delta’s
er grote spanningen bestaan tussen geld
verdienen, de kwaliteit van de leefomgeving
en de ecologische veerkracht.
De effecten van klimaatverandering en de
alsmaar groeiende wereldbevolking, vragen
om een fundamenteel andere aanpak in hoe
wij gebruik maken van ecosystemen. De
transformatie kan op kleine schaal beginnen.
Zo is er in Wieringerwerf, aan de voet van
de Afsluitdijk, een boerderij met waterbassins waar de wolhandkrab wordt gekweekt,
een delicatesse in China die vooral voorkomt
in de rivieren, estuaria en kustwateren van
Azië en sinds ongeveer een eeuw in Europa
gesignaleerd worden. De krab gedijt goed op
maden die weer groenafval kunnen omzetten tot hoogwaardige eiwitten. Theoretisch
zouden ze ook bijvoorbeeld ziekenhuisafval
(van het eten dat patiënten laten staan)
kunnen verwerken tot ingrediënten, die voor
zalfjes in het ziekenhuis kunnen worden
gebruikt. Voor deze circulaire aanpak wordt
nu een experiment opgezet.

Learning network Circular
Delta Regions
This learning network is focused on issues
related to the sustainable use of the delta and
the associated ecosystem services. Deltas
are among the most fertile and productive
landscapes on earth. One in 15 people live
and work in a flat country, lined with rivers. It
is therefore not surprising that these densely
populated deltas encounter tensions between making money, the quality of the living
environment and ecological resilience.
The effects of climate change and an
ever-growing world population demand a fundamentally different approach in how we use
ecosystems. The transformation can start on
a small scale. For example, in Wieringerwerf,
at the end of the Afsluitdijk, there is a farm
that breeds mitten crabs in water basins ¬– a
delicacy in China that mainly occurs in the
rivers, estuaries and coastal waters of Asia
and has been spotted in Europe for about a
century. The crab thrives on maggots, that
can convert green waste into high-quality
proteins. Theoretically, they would also be
able to process hospital waste (from leftover
patient food) into ingredients that can be
used for ointments in the hospital. An experiment is now being set up for this circular
approach.
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Interview Toine Smits

Lerende netwerken voor
deltaregio’s

Deltagebieden zijn de meest vruchtbare,
dichtstbevolkte en productieve landschapstypen op aarde. Maar deze gebieden staan over
de gehele wereld op allerlei manieren onder
druk. De spanningen tussen economie, kwaliteit van leefomgeving en ecologie nemen er in
snel tempo toe. Misschien dat een omslag van
lineaire naar circulaire economie verlichting
kan brengen. In living labs werkt Toine Smits
(hoogleraar Sustainable Water Management
bij de Radboud Universiteit en leading lector
Delta Areas and Resources bij Hogeschool Van
Hall Larenstein) samen met andere partijen
aan de toekomst van onze delta.
“Heel Nederland is de delta”, zegt Toine, “als
onderdeel van het uitstroomgebied van de
grote rivieren.” We staan volgens hem nu aan de
vooravond van een grote mondiale kentering als
het gaat om het inrichten, benutten en beheren
van delta’s. Delta’s zijn namelijk dé plekken,
waar de fundamentele verschuiving van lineaire
naar circulaire economie gemaakt zou moeten
worden. Helaas zijn het ook de plekken waar het
meeste geld op de ‘oude’ manier wordt verdiend
en waar de aanpassing van wetten en regels
achterblijft. “De machtsposities zijn sterk. En de
oude manier van werken botst met het kunnen
vrijmaken van middelen om de nieuwe circulaire economie gestalte te geven”, aldus Toine.
Living labs als voertuig voor innovatie…
Met behulp van living labs als open innovatiesystemen werkt Toine aan de omslag van lineair
naar circulair. Living labs zijn een soort proeftuinen waarin private en publieke partijen tot
creatieve oplossingen komen met behoud van
evenwicht tussen de belangen. Maar de omschakeling is nog lang geen voldongen feit. Hoe
groter het bedrijf is dat in de lineaire economie
floreert, hoe minder het geneigd is om te veranderen. “Daarom wordt in de living labs gestart
met iets kleins, dat vervolgens gaat groeien en
we telkens op zoek blijven naar de volgende
stappen richting de stip op de horizon. Dat is
het principe van het ‘entkristal’, een gebeurtenis
of denkbeeld waaruit vervolgens iets groters
ontstaat”, zegt Toine. “We zullen bijvoorbeeld
veel meer op het gebied van ketenontwikkeling
moeten gaan doen, waardoor vele nieuwe green
jobs zullen ontstaan.”

en om bruggen te slaan tussen
kennisinstellingen
Er zijn nu zes living labs in Nederland gestart,
één voor elk landschapstype in de delta. Vanuit
Hogeschool Van Hall Larenstein zijn zes vakinhoudelijke lectoren betrokken (o.a. uit de
domeinen van techniek, governance en financiering). Ook bedrijven, burgers, ambtenaren
en bestuurders doen mee. Daarnaast haken
ook andere opleidingsinstituten aan (MBO en
WO). “Wanneer er kennisvragen zijn, zoeken we
in ons netwerk naar de juiste partij daarvoor.
Iedere opleidingsinstelling kan hiervoor eigen
geld organiseren door een voorstel in te dienen.
Er zijn geen freeriders, mensen die meeliften op
de inspanningen van anderen. Iedereen heeft
een takenpakket. Dit betekent ook dat er nu
informatie wordt gedeeld, die voorheen uitsluitend binnen elke organisatie bekend was.” Hij
ziet dit pad daarom ook als kans bij uitstek om
bij te dragen aan de herontwikkeling van het
toegepaste onderzoek binnen de hogeschool en
om tevens een nieuwe brug te slaan tussen het
WO en de HBO.

TOINE SMITS WERKT AAN EEN

CIRCULAIRE DELTA REGIO’S
LANDMAKERS
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Annemarie Heite
Annemarie Heite is teamleider aan de
Hanzehogeschool en het boegbeeld van
de strijd tegen de winning van aardgas in
Groningen en voor een rechtvaardige behandeling van gedupeerden van de aardbevingen die het gevolg hiervan zijn. Ze verzette
zich, net als vele andere Groningers, tegen
gaswinningsbedrijf NAM. De boerderij van
Heite in Bedum vertoont veel schade van
de aardbevingen die in het gebied plaatsvinden. Na een lange strijd voor behoud van de
boerderij uit 1837 woont ze met haar gezin
in een container, tot ze hun intrek kunnen
nemen in hun nieuwe, zelf geﬁnancierde
houten huis op dezelfde plek.
De media-aandacht voor Heite en haar
gezin, kwam in 2014 op gang toen regisseur
Piet Hein van der Hoek een documentaire
ging maken over hun situatie. De documentaire De Stille Beving werd vorig jaar uitgezonden en kreeg veel positieve reacties.
Ze ontving de Vrouw in de Media Award
2017 voor de manier waarop zij als gedupeerde de Groningse aardbevingsellende
landelijk op de kaart zette. Met haar optredens in tv-programma’s bracht Heite het
Groningse bevingsverhaal in heldere taal in
de Nederlandse huiskamers. Ook won ze de
Reuringprijs van de Noorder Pers Sociëteit.
De jury noemt Heite ‘de Jeanne d’Arc van
Bedum, het redelijke gezicht van de zo ongelijke strijd met de multinationals en onze
eigen regering’.

Annemarie Heite
Annemarie Heite is team leader at the Hanze
University of Applied Sciences and the
figurehead of the fight against the extraction of natural gas in Groningen and for the
just treatment of victims of the earthquakes
caused by the gas drilling industry. Just as
many other Groningen locals, Heite has taken
a stance against the gas production company NAM. Heite’s farm in Bedum has suffered
extensive damage caused by the earthquakes that have taken place in her area.
Following a long struggle to maintain the farm
(dating 1837), Heite and her family are now
temporarily living in a container, until they can
move into their new, self-financed wooden
home built in the same spot.
Media attention for Heite and her family
began in 2014, when director Piet Hein van
der Hoek began filming a documentary about
their situation. The documentary ‘The Silent
Quake’ (De Stille Beving) was screened
last year (2017) and received many positive
reactions.
Heite received the ‘Woman in the Media
Award 2017’ (Vrouw in de Media Award
2017) for the way in which she, as a victim,
got nation-wide attention for the Groningen
earthquake. Starring on TV shows Heite used
her show time to introduce the story of the
Groningen earthquake in layman’s terms,
making it a subject discussed in living rooms
throughout the Netherlands. She also won
the ‘Reuringprijs’ from the Noorder Pers
Sociëteit. The jury deemed Heite ‘the Joan of
Arc of Bedum, the voice of reason in the ohso-unjust battle with multinationals and our
own government’.
www.destillebeving.com
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Interview Annemarie Heite

Geen schadeprotocol, maar
een integrale bottom up
aanpak in het Noorden

Annemarie Heite roert zich op film, TV en in
de regio over de gevolgen van de aardbevingen voor de inwoners van Groningen. Haar
kop-hals-rompboerderij in Bedum is een paar
jaar geleden gesloopt. Op het erf verrijst nu een
nieuw huis. Ze zet nu de volgende stap om het
gezichtspunt in het bevingsdossier te kantelen van pijn naar hoop. Volgens haar moet het
toekomstperspectief voor de inwoners van het
Noorden centraal komen te staan.
De seismische energie zal zich in het Noorden
nog jaren laten voelen, ook als de gaskraan dicht
is Jarenlang hebben partijen zoals Exxon, Shell
en de rijksoverheid de economische belangen
van gaswinning boven de veiligheid van de
mensen in Groningen gesteld. Niemand heeft
ooit op een goede manier de problemen van de
mensen willen oplossen. De kans is reëel dat als
straks de gaskraan dichtgaat, de aandacht voor
de veiligheid van de Groningers zal verslappen.
Dat mag niet, want Groningen zal nog decennia
lang last ondervinden van de seismische energie in de ondergrond. Niemand weet precies
hoeveel dat is en hoe daarmee gedeald moet
worden. Zeker is wel dat als de gaskraan dichtgaat, het aantal te versterken huizen niet zal
afnemen. ‘Moeten we dan wachten tot er doden
vallen?’, vraagt Annemarie zich af.
Nodig is een integraal Deltaplan voor de inwoners van Noord Nederland
De omvang van de ellende in Groningen vraagt
om een soort Deltaplan en een Deltacommissie
2.0. Dat zegt Annemarie in navolging van de
Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Aan zo’n
plan stelt ze wel enkele voorwaarden. Zo moeten
de zorgen van de inwoners het vertrekpunt
zijn en niet de belangen van Den Haag, Shell
of Exxon. Verder moet veiligheid onderdeel
uitmaken van een integrale aanpak van diverse
problemen in het Noorden, zoals verduurzaming, leefbaarheid en krimp. Tot slot moet de
deltacommissie-nieuwe stijl ‘lean & mean’ zijn en
het vertrouwen genieten van de mensen. ‘Hou
op met pleisters plakken’, zegt Annemarie, ‘en
kijk naar wat mensen echt nodig hebben om
hun leven, wijk en toekomst terug te krijgen.’

Naar een governanceformule op basis van
naoberschap en gemeenschappen
De laatste tijd ontdekt Annemarie de waarde
van een bottom-up aanpak. Mensen vertellen
haar dat ze hun wijk terug willen, dat ze zelf het
roer in handen willen krijgen en hun toekomst
willen bepalen. Ze hoort dat geluid in verschillende dorpen en wijken. Zo hebben de mensen
in Overschild geen zwartboek gemaakt, maar
een witboek. Cruciaal hierbij is wel dat de gigantische kloof tussen de mensen en de overheid gedicht wordt. Je moet de verbinding met het Huis
van Thorbecke kunnen maken zonder direct
geïncorporeerd te worden en je vrijheid van
handelen kwijt te raken. In het dorp Krewerd
bijvoorbeeld houden de bewoners zelf de regie.
Ze maken als gemeenschap een dorpsplan en
krijgen daarbij deskundige ondersteuning. De
bewoners nemen het voortouw en denken na
over hun toekomstige woonwensen. Over drie
jaar moet Krewerd bevingsbestendig zijn en ook
mooier en menselijker. Misschien wordt het een
voorbeeld voor de hele provincie Groningen?

ANNEMARIE HEITE STRIJDT TEGEN

SAMEN MET ANDEREN
LANDMAKERS
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BEN JIJ DE VOLGENDE

LANDMAKER?
BIJ JOU IN DE BUURT
www.placesofhope.nl

