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Als we daadwerkelijk een andere toekomst willen, moeten we verder 
vooruit durven denken’, stelt Rob Roggema, lector Ruimtelijke 
Transformaties van de Hanzehogeschool. Noorderbreedte voegt 
aan het debat over de toekomst een harde voorwaarde toe: ‘Deel de 
rijkdom van het landschap met de mensen in de regio’.

'Toukomst’ resoneert goed: bewoners stuurden maar liefst negenhonderd 
plannen en ideeën in. Roggema vergeleek de negenhonderd ideeën en 
bestudeerde ook de toekomstvisies van beleidsmakers. Hij waarschuwt 
dat het ‘veel van hetzelfde’ is. ‘Het gevaar ligt op de loer dat er oplossingen 
aangedragen worden voor lokale problemen die op de korte termijn om
aandacht vragen. Daarmee zal de toekomst uiteindelijk heel vergelijkbaar 
zijn met het verleden.’ Om dat te voorkomen selecteerde hij twintig 
Toukomst-plannen die echt verder vooruit kijken.

Tijdschrift Noorderbreedte presenteerde deze plannen in de zomer van 
2020 op noorderbreedte.nl onder de hashtag #vrijetoukomst. Tsjisse Talsma 
maakte er een kaart van waardoor je ‘ziet’ wat de toekomst kan gaan 
brengen. De presentatie van die ‘extreme’ ideeën op onze website in de 
zomer van 2020, maakte heel wat reacties los. Daarom besloten we ze als 
een geheel in deze digitale special samen te brengen. Shootmedia gaf
onze eerste digitale uitgave vorm en de foto’s van -fotograaf Marieke 
Kijk in de Vegte maken er een echte Noorderbreedte-productie van. Je 
vindt in deze eerste digitale special verhalen over het onderzoek van 
NoorderRuimte, de #vrijetoukomst-plannen, de routekaart #vrijetoukomst 
en een compilatie van de reacties daarop. We sluiten af met het
Noorderbreedte-essay ‘Tijd om te delen’: zorg dat de rijkdom van de streek, 
de kracht van het landschap, aan alle inwoners ten goede komt en geef 
bewoners tijd en ruimte om dat op hun eigen wijze ter hand te nemen. 
Daarmee help je Groningen werkelijk vooruit.

Merel Melief & Ineke Noordhoff  
redactie@noorderbreedte.nl
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Tijd om de rijkdom 
van de provincie te 
delen

ROUTEKAART 
#VRIJETOUKOMST

De kleuren van de Groninger vlag krijgen extra lading op de nieuwe kaart van 
de provincie die op de volgende pagina’s is afgedrukt. Meer blauw, groen, 
rood en wit. Tijd om de rijkdom van de provincie te delen.
Een veranderend klimaat, volhoudbare landbouw, circulair wonen en leven; op vele terreinen gaat ons leven stevig op de 
schop. Het vergt vergaande lenigheid van geest om ons voor te stellen hoe onze wereld er over dertig jaar uit kan zien. 
Daarvoor moeten we groots durven denken. 
Noorderbreedte grijpt de uitgestoken hand van bewoners die bij Toukomst een gooi doen naar de pot met 
‘aardbevingsherstelgeld’. Rob Roggema, lector Ruimtelijke Transformaties bij de  Hanzehogeschool, bestudeerde de 
negenhonderd  Toukomst-plannen en selecteerde er twintig met een verre vooruitblik. Deze #vrijetoukomst-plannen geven 
een  eigenzinnige en verrassende kijk op de toekomst. Tsjisse Talsma heeft ze voor ons op de kaart gezet. Dit is dus een 
kaart om stevig vast te pakken en aan de muur te plakken, want hierin zitten de toekomstdromen van  bewoners. 

Podcast #vrijetoukomst
De toekomst is van ons – die laat je niet over aan experts en bestuurders. In de podcast-serie
#vrijetoukomst voert Noorderbreedte debat over onze toekomst. Je vind ze op noorderbreedte.nl 

Tekst Ineke Noordhoff en Merel Melief ○ Illustratie Tsjisse Talsma



Zo kan Groningen er in de toekomst uitzien. Noorderbreedte en 
NoorderRuimte selecteerden uit negenhonderd bij Toukomst ingeleverde 
plannen de twintig ideeën met een verre vooruitblik. Tsjisse Talsma zette 
ze op de kaart. Laat je door deze vergezichten inspireren. Je kunt vandaag 
beginnen. De toekomst is van ons!

BOS

VOEDSEL

ENERGIE

WATER

ROUTE

Het grootste bos van Nederland in Groningen, 
even groot als de Waddenzee! Of rijg alle bosjes 
aan elkaar tot het langste bos. En bouw een 
bosvesting om de stad. Hoe? Elke gemeente 
bebost tien procent van haar grond en samen 
planten we 1 miljoen bomen. 
BEGIN VANDAAG: PLANT EEN BOOM.

Dorpen worden hotspots. Plaatsen waar kringlopen 
gesloten worden en mensen samen kunnen overleven. 
Met eigen voorraden zoetwater, energiebronnen 
en zelfs zaden om hongersnoden aan te kunnen. 
Gezonde bewoners maken van Groningen een idyllisch 
gidslandschap. Te beginnen in Loppersummum.
BEGIN VANDAAG: EET UIT JE REGIO.

Van wingewest naar zelfvoorzienend gebied, dat 
is de teneur. De rijkdom delen is de internationale 
exploitanten niet gelukt, daarom zitten voortaan 
Groninger ondernemers aan de knoppen. Zon op 
alle daken. En: draai de zonnepanelen ook eens af 
van de volle zon! 
BEGIN VANDAAG: LAAT DE ZON BINNEN.

Groningen krijgt meer water dan Friesland en we 
halen oogsten uit ondergelopen land. Grote  getijden-
natuurgebieden worden toeristische trekpleisters. 
Een dijk naar Duitsland houdt de Eems-Dollard veilig 
en natuurrijk. Groningen excelleert in woonarken en 
de slibindustrie floreert.
BEGIN VANDAAG: HAAL EEN TEGEL UIT JE TUIN.

De toekomst is van de kinderen; toekomstkunde op alle 
scholen. We bouwen de grootste bewegende 3D-kaart 
ter wereld om verleden en toekomst te visualiseren. Geef 
inwoners de ruimte: ‘wij zijn het idee’.
BEGIN VANDAAG: PRAAT MET JE  HUISGENOTEN 
OVER DE TOEKOMST. 

ROUTEKAART #VRIJETOUKOMST



‘Het is een vergezicht dat de 
verbeelding prikkelt’
Rob Roggema

Inleiding Tekst Merel Melief ○ Foto Marieke Kijk in de Vegte

Hoofdredacteur van Noorderbreedte, Merel Melief, vraagt lector Ruimtelijke
Transformaties Rob Roggema waar hij kansen ziet voor een inspirerende toekomst.

OMARM HET ONBEKENDE

Rob Roggema: ‘Het 'Toukomst'-project heeft de Groningse bevolking gevraagd op zoek te gaan naar grootse projecten en die in te  dienen. 
Maar het blijkt dat dat nog niet zo makkelijk is. Dat zien we als we naar het huidige beleid van lokale overheden kijken. We hebben met 
het kenniscentrum NoorderRuimte 87 beleidsdocumenten van lokale en regionale overheden geanalyseerd. Daaruit bleek dat bijna alle 
 plannen gericht zijn op bekende problemen op de relatief korte termijn. Denk aan een gevaarlijke straat, slecht onderhouden groen of 
 wateroverlast. Belangrijk, maar door je alleen met dit soort  problemen bezig te houden kom je nooit toe aan dingen als klimaatverandering 
of landschapskwaliteit. De effecten van dit beleid zijn inmiddels zichtbaar: landschappelijke achteruitgang, in veel gevallen toename van 
problemen en een verminderd vertrouwen van de bevolking.’

Hoe zit dat met ‘Toukomst’?
‘NoorderRuimte heeft de ruim negenhonderd ideeën van bewoners  bekeken en ingedeeld in drie groepen: korte termijn (0 tot 5 jaar), 
 middellange termijn (5 tot 20 jaar) en lange termijn (20 tot 50 jaar). We zagen al snel dat verreweg de meeste ideeën zich richten op de 
korte termijn en een  beperkt aantal ideeën zich focust op de lange termijn. 
‘Dat is niet vreemd want we zijn niet geneigd om ver in de toekomst te kijken. De korte-termijnproblemen zijn ook de problemen waar we 
dagelijks tegenaan lopen. Maar als we echt een andere toekomst willen dan heb je een stip op de horizon nodig.’

Hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat ‘Toukomst’ toch groots wordt?
‘Mijn advies zou zijn om díe projecten en ideeën uit te kiezen die het onbekende omarmen en die aan het uiteinde van ons voorstellings-
vermogen raken. Om een beeld te geven van wat er dan mogelijk wordt, hebben we de twintig meest opvallende ideeën verzameld. Door 
op die manier te kijken is er meer kans op iconische projecten waar de Groninger echt trots op kan zijn.
‘Die ‘vrije’ ideeën hebben we onderverdeeld in vijf categorieën: bos, voedsel, water, energie en ideeën die zijn gericht op de route naar die 
toekomst. Die zijn op deze kaart gezet. Dat ziet er misschien erg anders uit dan we gewend zijn. Maar juist dat maakt het zo spannend. Dit 
is waarschijnlijk niet hoe het uiteindelijk gaat worden maar het is een vergezicht dat de verbeelding prikkelt.

‘Als mens hebben we niet altijd zicht op wat er mogelijk is. Daarom denken we snel in de bestaande structuren. Als we alleen maar kleine 
problemen blijven oplossen dan ben ik bang dat frustratie een terugkerend fenomeen blijft. Ten eerste kunnen we de negenhonderd ideeën 
nooit allemaal uitvoeren. En per saldo levert dat niet de verandering op die ons weer trotse Groningers maakt. Terwijl daar juist nu veel 
 behoefte aan is.’ •



Het grootste bos van Nederland in Groningen – even groot als de 
Waddenzee! Of: rijg alle bosjes aan elkaar tot het langste bos. Bouw 
een bosvesting om de stad. Hoe? Elke gemeente bebost tien procent 
van zijn grond. Samen planten we 1 miljoen bomen. 

#vrijetoukomst - Bos

Als we het Groningse landschap aan de natuur overlaten ontstaat een getijdenbos, 
waarin stukken open water, begroeide beken, kreken en elzen-broekbos een 
gevarieerde natuurlijke omgeving opleveren. Dat bos kan het grootste van Nederland 
worden en een even groot natuurgebied als de Waddenzee.
Dat Groningse bos levert: een plek om te dwalen, voedsel, natuur, het vermindert de 
klimaatverandering omdat het CO₂ vastlegt, stikstof bindt en hout oplevert om mee te 
bouwen. Dit eerste Nederlandse mangrove bos beschermt de dorpen en de stad tegen 
onverwachte invloeden van de zee. De rijkdom verleidt jong en oud om te verkennen, 
verdwalen en verwonderen. En het Groningse bos is een unieke plek om in te wonen. 
Is het aanleggen van het grootste bos van Nederland, groter dan de Veluwe, een 
realistisch plan? Het is in elk geval een mooier bos dan de Veluwe. In plaats van rechte 
stammen van grove den, ontstaat hier een nat loofbos met een rijke, gevarieerde 
natuur. Als elke Groningse gemeente tien procent van haar grondgebied beplant 
rijgt het bos zich al aan elkaar. We hebben het dan over ongeveer een miljoen 
bomen. Fietsend op elke provinciale weg beleef je het bos nu eens alsof je diep in 
het woud bent, maar plotseling sta je aan de rand met uitzicht op de ruimte van het 
open kustland. Verscholen in het bos liggen uitspanningen, die hun voedselaanbod 
afstemmen op wat het bos te bieden heeft: bosgroenten, bessen en vruchten, 
paddenstoelen, vis en wild. 
In tien jaar tijd groeit het bos uit tot een volwaardige groene omgeving. Voor de 
Groningers levert het veel op: ze kunnen er geld verdienen met horeca en recreatie, 
ze kunnen het voedsel oogsten, verkoeling zoeken in hete zomers en bovendien houdt 
het bos water vast voor droge tijden. Wat een weelde, wat een inspirerende omgeving. 
Hier werken mensen samen met het landschap.

DOOR ROB ROGGEMA
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HET LANGSTE BOS VAN NEDERLAND 
Vrijdenker Jaap Ruzius ziet dat in Groningen alle mooie plekken geïsoleerd van elkaar liggen en bedacht een oplossing. We leg-
gen het langste bos van Nederland aan! Van Ter Apel tot aan Lutjegast maken we een groen lint en daar knopen we veel moois 
van Groningen aan vast. Het Klooster in Ter Apel, via Sellingen en Bourtange langs Smeerling en Wedde, langs Oudeschans 
met een kronkelende Westerwoldse Aa, naar Bellingwolde. Via het bos van Oudeschans naar de noordkant van het Oldambt-
meer. Nieuwe bewoners wonen straks aan het water én aan het bos. Het bos van de Ennemaborg wordt doorgetrokken tot 
aan de Fraeylemaborg in Slochteren. Vanaf de Fraeylemaborg loopt een aftakking van het bos naar het nieuwe natuurgebied
’t Roegwold en noordelijk daarvan naar het Schildmeer, dan via de Borgmeren en het Grunomeer naar de Stad.

Tussen Stad en Hogeland ligt het prachtige Reitdiep, met aantrekkelijke plaatsen als Winsum, Ezinge, Garnwerd en Onderdendam. 
Het toerisme in dit gebied krijgt een grote impuls als het bos er straks langsloopt. De Stadjes kunnen zó via het bos naar al dat 
moois. Het laatste stuk bos loopt van Stad naar Lutjegast. Groningen heeft een 'Toukomst'. Met een Golden Raand!

BOSVESTING OM GRONINGEN-STAD  
Vroeger werd de stad beschermd door stenen stadsmuren maar vrijdenker Jan van der Til ziet dat deze onze niet meer 
 beschermen tegen de huidige uitdagingen. Een natuurlijk vestigingswerk rondom Groningen kan deze rol wel vervullen.

Een natuurlijk vestingwerk rondom Groningen dat bestaat uit bomen en andere vormen van natuur kan ons beschermen tegen 
 problemen als hittestress, wateroverlast en luchtvervuiling. Een natuurlijk vestingswerk zo groot, gevarieerd en mooi dat het ons 
beschermt tegen de klimaatbedreigingen van nu. We maken gebruik van al bestaande stukken natuur in en om Groningen. Door de 
Bosvesting hier op aan te sluiten ontstaat er een dynamische verbinding tussen de Bosvesting en de al aanwezige natuur in de Stad. 
Én het zou een mooie mijlpaal zijn voor het 1000-jarig bestaan van de stad Groningen in 2040. Iets waar wij, onze kinderen en de 
 generaties daarna de vruchten van plukken!

GROENE CORRIDOR:
SAMEN ÉÉN MILJOEN BOMEN PLANTEN 
Vrijdenker Bert de Jong vraagt zich af waarom er geen verbinding is tussen Drentse natuurgebieden en Oost-Groningen.
Meer bomen zijn volgens hem een uitstekende oplossing. 

De beste manier om klimaatverandering tegen te gaan is om wereldwijd minstens een biljoen bomen te planten, schrijven 
 Zwitserse wetenschappers in het vakblad Science. De Drentse natuurgebieden trekken veel toeristen, maar die stromen niet door 
naar de prachtige natuurgebieden in Oost-Groningen, omdat tussen deze gebieden een “leeg” en (toeristisch) niet aantrekkelijk 
 l andschap ligt. Het planten van één miljoen bomen in dat gebied, is goed voor het klimaat en voor de ontsluiting van de natuur in 
 Oost- Groningen, zoals het prachtige gebied rond Sellingen en het Dal van de Ruiten Aa. Hiermee krijgt de vrijetijdseconomie een 
boost. Dit komt het Veenkoloniaal gebied zowel qua werkgelegenheid als qua leefbaarheid ten goede.

VERGROTING BIODIVERSITEIT   
Vrijdenker Lucas Mulder wil de natuur weer in evenwicht brengen door het vergroten van de biodiversiteit. Hij draagt een 
 aantal concrete oplossingen aan die hiervoor kunnen zorgen:
Vogelhuisjes ophangen, mensen bewust maken van het gebruik van gif, kappen van bomen, plastic recyclen, biologische 
 landbouw, schoolprojecten, planten van bomen en voedselbossen, bijenzaad zaaien en samenwerken met imkers.

DIT ZIJN DE VIER ‘BOS’ IDEEËN DIE 
NOORDERRUIMTE SELECTEERDE UIT DE 

‘TOUKOMST’-INZENDINGEN:
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Een plan voor het langste bos van Nederland in Groningen is in ieder geval iconisch en het planten van 1 miljoen bomen in 
zo’n bos levert zeker een bijdrage aan de reductie van CO₂. Maar zo’n bos, groter dan de Veluwe is vooral voor de Groningers 
en niet in de eerste plaats van de Groningers. Grote zorg is het beheer ervan, want van wie is het bos?  
Op andermans land is het gemakkelijk het Groninger land een ander aanzien te geven met meer bomen. Met grote halen 
wordt losgewrikt van wat in vorige eeuwen door noest mensenwerk is gemaakt. Om Groningen voor de toekomst echter 
vitaal te laten zijn moeten de Groningers zelf aan de slag, met bomen op hun eigen erf. Geef ieder van de 586.061 inwoners 
bomen of heesters om deze te planten voor de toekomst. Zo gaan mensen hun leven lang van bomen en van het Groninger 
land houden.

Een echte investering in de toekomst is om Groningers zelf bomen op hun erf of land te laten planten die ze ook zelf  beheren. 
Zo vormen honderdduizenden bomen en heesters een gemakkelijke uitbreiding van de huidige 7100 hectare bos in de 
 provincie. De stad Groningen heeft al een start gemaakt met 30.000 bomen voor huizenbezitters. Het besef dat eigen bomen 
ook mooi kunnen zijn en nut kunnen hebben is bij menigeen verdwenen. Het is beter de Groningers te leren op eigen erf de 
lusten van bomen te proeven. Een betere wereld begint bij jezelf.   
Wat moet blijven is het Groninger land met de weidse vergezichten, nergens zo mooi zijn ze als hier. Aan de horizon staan 
bomen langs rechte wegen die de rijke kleigronden toegankelijk maken. Het lijkt land met niks, maar schijn bedriegt. De 
 boerenerven met bomen vormen parels in de zee van landschappelijke ruimte. 
Goed beschouwd heeft een groot deel van het Groninger land de definitie van agrarisch productielandschap. Deze  zakelijke 
definitie verhult de schoonheid van het zo kenmerkende dijken- en wierdenlandschap. In een poëtische bui is het weidse 
 vlakke land met enkel boerenerven wel een sterrenhemel genoemd. Verdraaid, het klopt.
De enkele bomen die het Groninger landschap hier rijk is, zijn van veel grotere waarde dan een heel groot bos. Hier zijn de 
bomen de stoffering van het landschap. Van verre zijn ze een merkteken aan de kim. Het goede zit in Groningen niet in een 
miljoen bomen die een groot bos vormen, het zit in de macht van een enkele boom of van een bomenrij die van verre soms in 
de lucht mag zweven.

Het langste bos van 
Nederland in Groningen? 
Bert de Jong, journalist van 
Noorderbreedte, voelt er 
weinig voor

Het langste bos van Nederland in Groningen? Bert de Jong, 
journalist van Noorderbreedte, voelt er weinig voor. Zijn voorstel: 
Geef elke Groninger een boom om te planten op zijn eigen erf.
Zo gaan mensen hun leven lang van de bomen houden. 

#Reacties - ‘Geef alle Groningers bomen om te planten’

DOOR BERT DE JONG
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Die ideeën leidden tot een discussie op sociale media. De opmerking: ‘Bomen zijn prima maar je gaat het oudste cultuur-
landschap van Europa toch niet vol planten met bomen.’ geeft het sentiment van de kritiek goed weer. De openheid die de 
 provincie kenmerkt gaat volgens velen niet samen met het planten van bos. 
Met de actie #vrijetoukomst geven we plannen een podium die niet zoveel rekening houden met hoe het nu is en die 
 verbeelding vrij zijn gang laat gaan. Die vrijheid kan nieuwe inzichten geven en echte verandering mogelijk maken, zo schrijft 
lector Ruimtelijke Transformaties Rob Roggema. ‘Dat kan tot weerstand leiden of uitspraken als “dat is toch niet realistisch?” 
maar daarmee hou je wel heel veel creativiteit tegen.’
De vraag is wat er gebeurt als we niks doen. Want ondertussen worden er in de hele provincie wel bomen gekapt vanwege 
veiligheid. Met alle ontwikkelingen – waaronder de energietransitie, klimaatverandering, stikstofcrisis – is één ding zeker en 
dat is dat het landschap zal veranderen. De vraag is: welke kant willen we op?
Jaap Ruzius, indiener van het plan ‘Het langste bos van Nederland’ geeft zijn reactie op de discussie over wel of geen bomen:
We hoeven niets vol te planten of oude landschappen aan te tasten. We moeten wel een oplossing vinden voor de stilstand 
en dus achteruitgang van de provincie. Onze provincie heeft de meeste gemeenten met hoge werkloosheid en armoede in 
Nederland. Onze buurprovincies zijn 60 jaar geleden al begonnen met het ontwikkelen van natuur en recreatie en zij plukken 
daar alle vruchten van. Drenthe heeft maar 10% bos en 6% water en hei, maar het geeft meer werk, inkomen en welvaart 
dan haar 70% landbouw. Dat kunnen wij ook. Het gaat om verbinding van de mooie gebieden door vergroenen. Verbind het 
prachtige Westerwolde door een groene corridor met het unieke Hoogeland. Zoals in Drenthe. Zoals in Friesland. Zoals in 
Overijssel. We kunnen ook blijven nietsdoen. Dan lopen de randen leeg en komen de projectontwikkelaars, de zonneparken 
en de windmolens. Wat blijft er dan over van het oude landschap?

De vier ‘bos’-plannen van #vrijetoukomst hebben één ding gemeen: 
heel veel bomen. Van het langste bos van Nederland tot een miljoen 
bomen en een vestingwerk van bomen rond de stad. 

#Reacties - Bos in Groningen een goed idee?

MEREL MELIEF KIJKT NAAR DE REACTIES

‘De vraag is wat er gebeurt 
als we niks doen’
Merel Melief
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Dorpen worden hotspots. Plaatsen waar kringlopen gesloten 
worden en mensen samen kunnen overleven. Met eigen voorraden 
zoetwater, energiebronnen en zelfs zaden om hongersnoden aan 
te kunnen. Gezonde bewoners maken van Groningen een idyllisch 
gidslandschap. Te beginnen in ‘Loppersummum’.

#vrijetoukomst - Voedsel

Meer dan 90 procent van de Groninger landbouwproductie verlaat de provincie, 
zelfs het land. Als we de grondstoffenbalans daarvan bekijken dan wordt het 
landschap letterlijk leeggezogen en in de vorm van vitaminen en voedingsstoffen 
buiten Groningen genuttigd. Fosfaten en nitraten blijven achter en per saldo gaat de 
kwaliteit van bodem en natuur achteruit. Om nog rendabel te kunnen zijn wordt elke 
hectare met een Europese subsidie van meer dan 300 euro gered en is het vergroten 
van de efficiëntie de enige uitweg voor de boer. Als verpakt en ‘verwaard’ voedsel 
ligt dezelfde suikerbiet en aardappel vervolgens als chips en snoep in de schappen, 
waar de Groninger het product tegen veel hogere prijzen ‘terug’ kan kopen. Hij wordt 
beloond met een ongezonde leefstijl en gezondheidsrisico. Cru gezegd brengt het 
voedselsysteem hem van het subsidie-infuus naar het infuus in het ziekenhuis. 
Dat kan beter. Bijvoorbeeld door hoogwaardig voedsel te laten groeien dat lokaal 
verkocht wordt, gezonder is en de natuur minder belast. Er is uitgerekend dat we 
ongeveer eenderde van de oppervlakte nodig hebben voor de productie van gezond 
voedsel, dat ook nog eens, ongesubsidieerd, de lokale boeren een goede boterham 
oplevert. Zo kan heel Groningen een moestuin worden waar de hoogwaardige kennis 
van de boer zelf gebruikt wordt om de beste producten te laten groeien, die snel, 
vers en veilig naar de Groningers gaan, die daardoor gezonder eten, goedkoper 
en minder in de zorg belanden. Dan blijft er ook nog tweederde grond over voor 
‘andere, leuke’ dingen. Als we hiervan bijvoorbeeld de helft gebruiken om die typisch 
Groningse producten te verbouwen en te verkopen, dan maken we dus al dubbel 
winst. De andere helft van het restant kan dan worden teruggegeven aan de natuur, 
voor uitgestrekte wouden gebruikt worden of als extra water. Daarin kunnen we dan 
bijzondere woningen toelaten in een omgeving die je normaal alleen in het Zwarte 
Woud of noordelijk Zweden aantreft.

DOOR ROB ROGGEMA
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Dat lokale produceren van voedsel is geen mythe, en het zijn ook geen ouderwetse 
fratsen. Precisie-benutting van grondstoffentoediening zorgt voor precies de juiste 
hoeveelheid water, voedingsstoffen en energie, die passen bij de bodem, permanent 
aangepast aan het klimaat van de dag, tot op de minuut. Dat vergt een hoogwaardige 
technologie, artificial intelligence en feedbackloops die groei optimaliseren in elk 
jaargetijde, de consumentenbehoefte aan levering verbinden en alle kringlopen kunnen 
sluiten. Een voedselsysteem zonder afval dus. En het is een systeem waar iedereen aan 
mee kan doen, omdat het risico van mislukte oogsten door algoritmes is verdwenen. 
Van je eigen toentje, tot aan de coöperatieve akker of de groentekas aangebouwd aan 
je woning, op elke schaal werkt het, omdat de productie via een smart system het 
optimale resultaat bereikt.
Dit lijkt toekomstmuziek, maar het is eigenheimeriger dan je denkt, de 'Toukomst' is 
immers van en voor de Groningers, dus de eigen tradities, Groninger groenten, zoals 
de raapsteel en de rode boerenkool, die weer ten goede komen aan de gezondheid van 
de Groningers.

Van je eigen toentje, tot aan 
de coöperatieve akker
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DE NIEUWE VOEDSELMAKERS 
Vrijdenker Mirjam Belkema wil met alle Groningers toewerken naar een duurzame voedselketen. Agrariërs, overheid, 
 wetenschap, voedselverwerkers, bankiers, studenten, retail, consumenten en alle andere agro- en food gerelateerde 
 organisaties moeten daarvoor samenwerken. 

Samen kunnen we laten zien dat we integraal zaken als duurzaamheid, klimaatadaptatie, kringlooplandbouw, landschapswaarden en 
verdienmodellen samen kunnen oppakken en vooral dat dit nog beter kan. Door dingen te delen, van elkaar te leren, en vooral elkaar 
verder te helpen. Als we de handen ineen kunnen slaan is geen uitdaging te groot!

LOPPERSUMMUM    
‘Wat als we meer kunnen herstellen dan er schade was?’ vraagt vrijdenker Jakob van Ringen zich af. Het is genoeg, de pijn 
van het leegzuigen van gas uit het binnenste moet afgelopen zijn. Hij ziet mogelijkheden om naar een idyllisch gidslandschap 
te transformeren. Een regio die de weg wijst naar een nieuwe wereld. Door kansrijke initiatieven onderling in samenhang te 
 brengen.

De opgave is helder: hoe maken we dit gebied het eerste in Nederland en in de wereld die zoveel gezonde en duurzame voorraden 
produceert zodat mens en natuur daar niet alleen van kunnen leven, maar er ook gelukkig van worden. Waar voedsel verbouwd wordt 
zonder emissie. Waar CO₂ en methaan wordt vastgelegd. Waar energie wordt gewonnen voor dagelijks gebruik en geleverd aan de 
omgeving. Waar land kan meegroeien met de zeespiegel. En waar de natuur wordt verrijkt, niet met beheer en bescherming, maar 
door het zelf te laten bepalen hoe het ecosysteem het beste werkt. Kortom, door een Loppersummum te creëren. 
Om dit te bereiken ontwerpen we met elkaar een ruimtelijk netwerk waarin we hotspots met elkaar koppelen, met als 
 onderliggende gedachte de zelfredzaamheid van de regio op een inspirerende manier vorm te geven en te concretiseren. Het 
 basisconcept voor de ruimtelijke en agrarische aspecten doen we in samenwerking met ReGen Villages.

Het thema “voedseltoekomst” van Noorderbreedte is ingeleid met een stevig pleidooi voor kringlooplandbouw,  lokale 
 productie en consumptie, vanuit de gedachte dat de grootschalige productie en verwerking op afstand het Groninger 
 Platteland leeg aan het zuigen is. De verdiensten komen niet ten goede aan de Groningers is de stelling. Deze stelling is 
 betwistbaar. 
Ik zal proberen mijn ideeën over het ordentelijk beheren van en verantwoord oogsten uit de groene ruimte te geven. Er is 
genoeg ruimte voor experimenten, maar niet voor verwende consumenten, en bedillerige burgers. De link die vaak  gemaakt 
wordt tussen een gezonde leefstijl en gezond eten vind ik wel heel erg kort door de bocht. Alsof iedereen ineens zijn 
 levensstijl gaat aanpassen en zijn eten gezond gaat bereiden als het lokaal geproduceerd is. Onzin! Burgers die op afstand de 
 boeren aanmoedigen om vooral ons uiterste best te doen hun behoeften te bevredigen vind ik aanmatigend. Maar natuurlijk 
kan iedereen meekijken en meedenken over voedsel.

De overheid moet meer regie nemen zodat de uitholling van ons 
landschap stopt en er een goed geaarde Agrarische Hoofdstructuur 
komt. Om het debat op gang te helpen kunnen bedillerige 
consumenten zich beter even aan de zijlijn opstellen.

#Reacties - Voedsel vergt regie

DOOR HARM EVERT WAALKENS

DIT ZIJN DE DRIE ‘VOEDSEL’ IDEEËN DIE 
NOORDERRUIMTE SELECTEERDE UIT DE 

‘TOUKOMST’-INZENDINGEN:

OVERLEEF DE HONGERSNOOD IN 2028     
Volgens een anonieme inzending is er door de klimaatverandering grote kans op een hongersnood. Om die te overleven 
 moeten we nu actie ondernemen. 

Rond 2028 zal er hongersnood ontstaan omdat onze boeren geen snel ontkiemende gewassen hebben die klaar zijn tussen de hete 
zomers, nattere periodes, droge periodes en strenge winters door. Wij zullen ons als gemeente, provincie, en zelfs land hierop 
 moeten voorbereiden. Reservoirs voor drinkwater en water voor op het land (zoute aardappel?) voedselopslag binnen gemeenten en 
dorpen, zodat als de winter invalt de mensen te eten hebben. Een kleine kerncentrale zodat stroom gewaarborgd blijft.
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Groningen kent zeer verschillende landschappen: Westerwolde, het Oldambt, Middag-Humsterland, Westerkwartier, het 
 Hogeland, Hunsingo etcetera. Deze verscheidenheid vormt een unieke uitgangspositie ook voor het gebruik van de ruimte 
nu en zeker in de toekomst. Niet alles kan overal is de titel van het stikstofrapport van de commissie Remkes – en zo is het. 
De regierol moet weer terug naar de overheid zeker met betrekking tot de ruimtelijke ordening. De afgelopen decennia is het 
 instrument ruimtelijke ordening bij het grofvuil gezet net als het maken van stevige keuzen met betrekking tot het faciliteren 
en vergunnen  van economische activiteiten. 

De resultante van dit beleid is helaas terug te zien in een uitgehold landschap vol compromissen. Daarom hou ik een pleidooi 
om naast een Ecologische Hoofd Structuur (nu NNN), juist nu ook een Agrarische Hoofdstructuur in te richten, onder regie 
van de rijksoverheid. Het gaat over het combineren of scheiden van functies. Een Agrarische Hoofdstructuur doorbreekt de 
compromissen.
Deze compromissen hebben er voor gezorgd dat we in heel veel gebieden frustratielandschappen hebben zien  ontwikkelen. 
Iedereen is ontevreden en het landschap is op veel fronten ‘verkracht’. Oneigenlijke combinaties van landbouw, natuur, 
 woningbouw, industrie en mobiliteit zijn ontstaan door besluiteloosheid en de bestuurders hadden geen enkel idee  welke 
consequenties er verbonden zijn aan het toestaan van activiteiten in de groene ruimte.

De kleinschaligheid en de landschappelijke kwaliteit van bijvoorbeeld Middag-Humsterland, Westerwolde en het 
 Westerkwartier geeft een heel ander perspectief dan de weidsheid en de eindeloze horizon van de Graanrepubliek, het 
 Oldambt.
De Nederlandse Land- en Tuinbouw heeft de kwantitatieve en de kwalitatieve grenzen bereikt en hier en daar ver 
 overschreden. Met name de ecologische voetafdruk van de veehouderijsectoren is totaal uit zijn voegen gebarsten. 
Het gepolariseerd debat over de landbouw moet gederadicaliseerd worden. Het is tijd voor een maatschappelijke dialoog, 
waarin de consument deelt in het vraagstuk van duurzame agrarische sectoren en daarin ook haar verantwoordelijkheid 
neemt.

Er zullen radicale veranderingen en grote stappen nodig zijn. Dit vraagt visie, denkvermogen, doorzettingskracht en door-
zettingsmacht met daarbij een grote mate van solidariteit. Op Europese schaal en met de enorme innovatiekracht van de 
 Nederlandse boeren en boerinnen als troefkaart, liggen er wel degelijk enorme kansen. 
Lokale productie, verwerking en consumptie kunnen een onderdeel zijn van een groter perspectief, maar nooit de vervanging 
zijn van datgene dat Groningen groot heeft gemaakt en groot zal houden.

‘Een Agrarische 
Hoofdstructuur doorbreekt 
de compromissen’
Harm Evert Waalkens

Vorige week heb ik in de rij gestaan voor een Loppersumse boerderij waar ‘het wonder van Scheemda’ te koop was. 
 Superzoete heerlijke doperwten van de Eikemaheert. Kok Dick Soek had me verleid door zo’n erwt te verwerken in een 
 aardappelsalade en daarover te vertellen alsof het een truffel betrof. Bij aardappelsalade noch bij doperwten krijg ik honger, 
maar als de toekomst zo smaakt, dan zet ik mijn handtekening er direct onder.
Groninger boeren maken het landschap. Ooit waren we daar trots op, en maakten ze het land groot. Nu verzetten burgers 
zich tegen de schade die de landbouw veroorzaakt aan lucht, bodem en natuur. En ze kijken de boeren daarop aan. Die gaan 
groter en groter, ze schuiven oude sloten en andere merktekens in het landschap weg, ze gebruiken gif wat weer uit het 
grondwater gezuiverd moet worden, ze brengen stoffen in de lucht die mens en natuur beschadigen. Cru gezegd brengt het 
landbouwsysteem Groningers van het (landbouw)subsidie-infuus naar het infuus in het ziekenhuis, zegt lector Rob Roggema 
daarover. Met zijn allen zitten we vast in ‘frustratielandschappen’. Waar is een uitweg?

De #vrijetoukomst-plannen die we afgelopen week op noorderbreedte.nl een podium gaven geven diverse richtingen aan. 
Nieuwe voedselmakers willen het vooral ‘samen doen’. Harm Evert Waalkens maakt echter in zijn reactie helder waarom dat 
zo lastig is: bedillerige consumenten roepen vanuit hun comfortabele woning hoe een ander het MOET doen. Ik vertaal dat 
maar even zo: velen wanen zich expert, maar slechts weinigen overzien het hele veld. Ondertussen lopen boeren vast: om 
nog iets te verdienen moeten ze grootschaliger werken. Op twitter circuleert een heldere beeldspraak. Kon 40 jaar geleden 
een boer na de verkoop van 1 liter melk een ijsje met drie bolletjes betalen voor zijn kind, anno nu moet hij drie liter melk ver-
kopen voor een bolletje ijs. Een doodlopende weg, maar wel een waar wij, knieperige consumenten, de boeren op geduwd 
hebben. De frustratie is aan beide kanten (de boer en de consument) groot.
Jakob van Ringen wil het aardbevingsherstel benutten om werkelijk een betere wereld te bouwen. Begin bij Loppersum 
en breng dat opnieuw tot leven als ‘Loppersummum’, een regeneratief dorp dat zichzelf voortplant. De verbeelding ziet 
er gaaf uit. Wachtend in de rij voor de Eikemaheert zie ik het voor me: een modern dorp in een prachtig landschap waar 
 Loppersummers circulair wonen en kwaliteits voedsel telen. Mensen uit de wijde omgeving zoeven per bike af en aan – drie 
keer bingo: lichaamsbeweging, goed voedsel en zorg voor een mooi landschap.

#Reacties - Nieuwe voedselmakers

INEKE NOORDHOFF KIJKT NAAR DE REACTIES OP DE #VRIJETOUKOMST-VOEDSEL IDEEËN
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Harm Evert Waalkens (zelf bioboer) snapt de frustratie en ziet de schade door te ver doorgeschoten benutting van de aarde, 
maar hij is er niet van overtuigd dat je dat oplost door je van de wereldmarkt terug te trekken en ‘lokaal’ te gaan werken. 
 #vrijetoukomst-voedsel 3 schetst een horrorscenario: een hongersnood in 2028. Met als oplossing: ontwikkel snel kiemend 
zaad dat in korte tijd voedsel laat groeien, tussen de ijzige winters en hete zomers in. Hopelijk kun je daarmee overleven. 

Rob Roggema beschrijft dat we op eenderde van de grond al voldoende gewas kunnen telen om in onze eigen voedings-
behoeften te voorzien. Kunstmatige intelligentie en hoogwaardige technologie maken het mogelijk om dat circulair te doen. 
Dat komt goed uit, want we hebben bijvoorbeeld extra grond nodig om de natuurlijke (water)systemen weer te herstellen en 
energie op te wekken. In theorie is dat dus een mogelijk perspectief.
Maar hoe kom je daar? De wereld is geen ‘leeg wit vel’ al willen we bij het verzinnen van een toekomstperspectief wel even 
afzien van de hobbels in de echte wereld. Hoe krijg je boeren ‘van hun grond af’ naar een heel ander landbouwsysteem? Gaan 
we importen van weinig duurzame producenten weren? Dat zie je toch niet voor je: een Groninger grens met een douanier 
die ‘vieze’ producten (en wie weet zieke mensen) tegen gaat houden? En heel wezenlijk: hoe zorg je dat consumenten hun 
levensstijl aanpassen? 

Waalkens kijkt naar de overheid: als je ingrijpend wilt veranderen – en dat is nodig – dan moet die de regie nemen, anders 
lukt het echt niet. Daar krijgt hij op internet gelijk in van Berno Strootman, de rijksadviseur voor de leefomgeving. Ook Alex 
 Datema van de ‘nieuwe boeren’ staat daarachter al spreekt de term ‘agrarische hoofdstructuur’ hem niet aan. Misschien is er 
iets anders te verzinnen. De Ecologische Hoofdstructuur van ooit heet nu ook Netwerk Natuur Nederland (NNN).
Met heldere ruimtelijke keuzes en een sterke overheid die daarover regie neemt, zijn we er nog niet. Een sturende belasting 
zal zeker ook helpen. Nu is vervuilen kosteloos en duurzaam werken duurder. Ook met de landbouwsubsidies valt beweging 
te forceren. Zo kunnen grote stappen gemaakt worden. Dat kan een individuele consument of boer niet voor elkaar krijgen. 

Misschien is het en-en-en, zoals #vrijetoukomst plan 1 ook beschrijft. Samen veranderen in nieuwe voedselmakers.
Daarom fiets ik rond met een tasje pruimen en doperwten. Meer geld besteden aan beter voedsel, minder aan made in 
 China-impulsproducten. Corona heeft ons laten zien dat je met minder soms ook meer bereikt. Meer thuis eten, meer aan-
dacht besteden aan je eigen veerkracht – dat hoeft allemaal niet meer te kosten maar kan wel meer welzijn opleveren. Op 
de fiets naar Loppersum en keurig op anderhalve meter achter elkaar in de rij. Zullen we dat  ‘Typisch Gronings’ gaan noe-
men? Of allemaal even een ‘Soek-je’ doen om kwaliteitsboeren te belonen en zo samen te werken aan een verandering. De 
 toekomst van Groningen is al begonnen!
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Van wingewest naar zelfvoorzienend, dat is de teneur. De rijkdom 
delen is de internationale exploitanten niet gelukt, daarom voortaan 
Groninger ondernemers aan de knoppen. Zon op alle daken.
En: draai de zonnepanelen ook eens af van de volle zon! 

#vrijetoukomst - Energie

Groningen is van oudsher een energieproducent. Van turf via gas en kolen worden nu 
windmolens en zonneparken aangelegd die ons van energie voorzien. Er is een Energy 
Valley, een New Energy Coalition en iets dat NortH2 heet. Energie lijkt in het Engels 
meer op te leveren dan in het Nederlands. Is dat wellicht symbolisch voor de energie 
zelf, die altijd de snelste weg over de provinciegrens heeft verkozen, waar de voertaal 
een andere was dan het Gronings?
‘Onze energie is niet van ons’, hoor je vaak zeggen, en: ‘we zijn een wingewest’, en: 
‘die windmolens en zonneparken zijn lelijk, die willen we niet’. 
Daar zit wat in. 
Niet voor niets voelt de provincie zich in de steek gelaten, met een schokkende aarde 
opgezadeld, energie weg, puf weg… 
We moeten het over een andere boeg gooien. Een energievoorziening organiseren 
die schoon is, de lucht niet verpest, de ruimte niet belemmert, en toch ons een 
rijkdom aan energie oplevert. Een paar vormen van energie laten het mooie Groningse 
landschap intact, versterken het zelfs, en zijn duurzaam: kleinschalige waterkracht en 
osmose. 
Het zijn niet de meest efficiënte manieren om energie op te wekken, toegegeven. 
Maar ze bieden genoeg lokale oplossingen die de mensen voldoende energie 
leveren voor huishouden en industrie. Als elke boerderij, elke woonwijk zijn eigen 
miniwaterkrachtcentrale zou krijgen, gebruik makend van de getijden en de opwekking 
die plaatsvindt als zilt en zoet water bij elkaar gebracht wordt, dan kan een groot deel 
van het Ommeland zijn eigen energie opwekken. 

DOOR ROB ROGGEMA
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Als we daaraan toevoegen dat elk groter dorp en stad een Gronings eigen houten 
windmolen plaatst, op een dak, in een park, of langs de provinciale of rijkswegen, 
en als we op elk dak een zonnepaneel leggen, dan is er voldoende om onszelf niet 
meer afhankelijk te maken van buitenlanden of grote installaties die zoveel beroering 
wekken. Geen kolen, gas of biomassa-gestookte centrales, geen grote windturbines, 
geen verstikkende zonnevelden. 
Dan hoeven we onze energie niet meer te steken in protest of zorg, maar in genieten 
van zoemende, eigen bronnen.

ZON OP ALLE DAKEN IN GRONINGEN 
Vrijdenker Musetta Blaauw wil het juist voor mensen die het financieel niet breed hebben mogelijk te maken mee te dingen in 
de voordelen van zonne-energie. Door op de grote daken van maatschappelijke partijen zonnepanelen te plaatsen en het voor 
alle inwoners van Groningen mogelijk te maken voor een verlaagd tarief energie af te nemen. 

Dit concept maakt het voor iedere inwoner van de provincie Groningen mogelijk te profiteren van de voordelen van groene stroom 
waarbij er gelijktijdig aan de doelstellingen van CO₂
neutraal zijn wordt gewerkt.

DIT ZIJN DE DRIE ‘ENERGIE’ IDEEËN DIE 
NOORDERRUIMTE SELECTEERDE UIT DE 

‘TOUKOMST’-INZENDINGEN:
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Door de vele energiecoöperaties die Groningen rijk is zie je dat mensen elkaar vinden, samen werken en bouwen aan een 
'Toukomst'. En dat geeft – naast duurzaam opgewekte en bespaarde kWh’s energie – ook mentale energie. Samen aan de 
slag. Samen delen. Samen bouwen. Energie die niet in geld uit te drukken is. Het is de kracht van erbij horen, van meedoen, 
van gelijke kansen en gelijke rechten. De energietransitie in Groningen door onze energiecoöperaties heelt wonden, geeft 
 regie en kracht, en deelt samen de opbrengsten die veel groter zijn dan een NAM ooit kan evenaren.
Zon Op Alle Daken draagt daar graag een steentje aan bij. Als energiecoöperatie zijn we een instrument voor andere energie-
coöperaties om meedoen met collectieve zonnestroominstallaties beschikbaar te maken voor iedereen – ook mensen zon-
der dak of geld. En zelf hebben we alles in huis om samen met eigenaren van maatschappelijk vastgoed daken collectief te 
 ontwikkelen zodat huurders ook kunnen meedoen, energie kunnen krijgen en kunnen profiteren van de opbrengsten.

Rob Roggema schetste een beeld van kleinschalig en duurzaam voor Groningen. Naast het regionale beleid hebben we 
ook nog steeds te maken met het nationale beleid. Waar het Rijk de regio’s vraagt bepaalde contingenten te leveren van de 
 nationale energievoorziening. Het gevolg van dat beleid hebben we ruimschoots kunnen zien bij het Windpark N33 als een 
project van ‘Den Haag’ en niet de regio.
Ook houdt hij geen rekening met de verschillende energiegebruikers. Want mobiliteit en dergelijke zijn wereldwijd goed voor 
25% van het energiegebruik. Een voorbeeld waarbij Noord-Nederland letterlijk en figuurlijk ontspoort, is de verduurzaming 
van het noordelijke spoornetwerk. Waarbij een gedeputeerde zich voor een ambtelijk hobbyproject inspant terwijl ondertus-
sen is bewezen dat treinen op waterstof de slechtste keuze zijn die je maken kan. Dit ook wegens de internationale ontsluiting 
van de regio per spoor. Andere regio’s zetten vol in op 100% elektrificatie van hun spoornetwerken. Want nergens viel het 
woord mobiliteit in combinatie met energie. Een land als Denemarken gebruikt haar overvloed aan offshore wind daarvoor. In 
Denemarken is maar 20% van het spoor elektrisch, de rest is dieseltractie.
Hoe we ons willen verplaatsen bepaalt ook ons energieverbruik. Bij de P+R is een dubbele slag te maken: de elektrische auto 
en fiets opladen en ook als buffer gebruiken.
Ons OV systeem kan ook efficiënter in haar energiegebruik. Door een slimmer en geëlektrificeerd spoornetwerk kunnen we 
besparen op een overvloed aan bussen die vooral het verkeersysteem in de stad Groningen overbelasten. Waterstof zou ge-
schikter zijn voor vrachtwagens en scheepvaart.  
Hoe gaan we ons zo energie-efficiënt mogelijk verplaatsen? Die vraag is nog niet beantwoord.

#Reacties - Groningen geeft energie

#Reacties -  Energie en mobiliteit: de vergeten verbinding

DOOR MUSETTA BLAAUW

DOOR FRANK MENGER

GRONINGEN ENERGIESUPPLIER 2.0 
Een bedrijf dat waterstof gaat omzetten naar energie. Dat ziet een anonieme vrijdenker als dé energie van de toekomst. Maar in 
plaats van een groot energieconcern wordt dit bedrijf gerund door een Groningse ondernemer. 

Niet de NAM, niet de Shell en niet de gasunie. Groningers! De vertegenwoordigers van Groningen die met Groningen in het achter-
hoofd de keuzes gaan maken om ons weer trots te maken op onze provincie en onze vlag.

WAT TE DOEN AAN HET VOLLE ELEKTRICITEITS-
NETWERK? 
Vrijdenker Paul Noteboom ziet nog een grote hobbel voor een Duurzaam Groningen en dat is de capaciteit van het 
 elektriciteitsnetwerk. Hij stelt vier oplossingen voor die dit probleem kunnen verhelpen.  

Als zonnepanelen niet massaal op het zuiden geplaatst worden, maar bijvoorbeeld een oost en west oriëntatie hebben dan  zouden 
we de zwaarte van de aansluiting op het netwerk ook kunnen berekenen op de maximale productie piek en niet op hoeveel er in 
 totaal geïnstalleerd is.

Dat Groningen energie geeft, dat staat buiten kijf. We innoveren, inspireren en zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen. 
Een grote uitzondering daarop is de gaswinning. Als wingewest zien we niet zoveel terug van de energie die uit onze bodem 
 getrokken is. En daardoor ook de energie trok uit onszelf, onze buren en onze huizen.
Met de energietransitie komt daar nu verandering in. De energietransitie brengt een grote verschuiving: van wingewest waar 
energie onttrokken wordt naar een plek waar energie geproduceerd wordt en terugvloeit naar de inwoners. En niet alleen 
naar de dorpen en wijken, maar ook in de dorpen en wijken.
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‘Energie is te 
kostbaar om te 
verspillen’
Bente van Leeuwen

Afgelopen februari ben ik met studenten van Noorderruimte mee geweest om het 'Toukomst'-spel te spelen op een middel-
bare school. Op het beginbord van het spel staan twee grote windmolens. Al snel moet er besloten worden over de toekomst 
van het denkbeeldige dorp. Wat telkens opviel: de windmolens werden meteen van het spelbord afgerukt. Weg met die lelijke 
dingen!
Maar hoe willen we het dan doen? Hoe willen we in Groningen energie opwekken op een duurzame manier, op een circulaire 
manier, en dan ook nog zonder ‘lelijke dingen’?
Deze week staat het thema ‘energie’ centraal in de zoektocht naar een #vrijetoukomst van Noorderbreedte en 
 Noorderruimte. Rob Roggema stelt voor om over te stappen op kleinschalige waterkracht en osmose. Kleinschalige 
 oplossingen, die breed ingezet kunnen worden. Roggema: ‘Als elke boerderij, elke woonwijk zijn eigen miniwaterkracht-
centrale zou krijgen, gebruik makend van de getijden en de opwekking die plaatsvindt als zilt en zoet water bij elkaar gebracht 
wordt, dan kan een groot deel van het Ommeland zijn eigen energie opwekken.’
Vrijdenkers Musetta Blaauw van het plan ‘Zon op alle daken in Groningen’ en Paul Noteboom van het plan ‘Wat te doen 
aan het volle elektriciteitsnetwerk?’ zoeken de oplossing in eenzelfde hoek: dichtbij huis, grote impact. Zij richten zich op 
 zonnepanelen. En dan op elk vlak van ieder dak. Arm of rijk, oost of west: elke zonnestraal moet worden opgevangen. Of hoe 
 Musetta Blaauw het in haar reactie beschrijft: ‘Als energiecoöperatie zijn we een instrument voor andere energiecoöperaties 
om meedoen met collectieve zonnestroominstallaties beschikbaar te maken voor iedereen – ook mensen zonder dak of geld.’
Anonieme denker van het idee ‘Groningen Energiesupplier 2.0’ richt zich meer op de circulariteit. Geld wat in Groningen 
 gegenereerd wordt, terug naar de Groninger. Niet een groot bedrijf van buitenaf moet waterstof om gaan zetten in energie, 
maar juist een Groningse ondernemer.
Frank Menger belichtte in zijn reactie nog een ander punt: de vergeten verbinding tussen energie en mobiliteit. Op welke 
duurzame manier je je verplaatst (elektrisch, rijden op waterstof), heeft invloed op hoe efficiënt je energie gebruikt. Dit doe je 
bijvoorbeeld door bepaalde plannen op nationaal niveau op elkaar af te stemmen: een elektrische trein in de ene regio, en een 
trein die rijdt op waterstof in een andere regio, dat is inefficiënt.
Zit er een rode draad in dit verhaal? Is er een eenduidig antwoord op hoe we de energietransitie vorm willen geven? 
 Misschien niet. Misschien is het geen rechte weg, maar bestaat de route uit vele kleine kronkelige wegen. Her en der een 
T-splitsing, een doodlopende weg, een bospaadje en dan komt het plots allemaal weer op hetzelfde uit. Kleine paden op weg 
naar dezelfde groene plek.
Wel zijn er wegwijsbordjes langs de paden, met woorden als: kleinschalig, circulair en efficiënt. Kleinschalig, want we  willen 
geen grote windmolens die ons landschap verpesten. Maar in elke wijk een miniwaterkrachtcentrale? Of elk dak vol met 
 zonnepanelen? Dat willen we misschien wel. Circulair, want Groningen heeft genoeg uit laten vloeien. En efficiënt, want 
 energie is te kostbaar om te verspillen.

#Reacties - Kleinschalig, circulair en efficiënt
BENTE VAN LEEUWEN BLIKT TERUG OP DE REACTIES OP #VRIJETOUKOMST- ENERGIE
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Groningen krijgt meer water dan Friesland en we halen oogsten 
uit ondergelopen land. Grote getijde-natuurgebieden worden 
toeristische trekpleisters. Een dijk naar Duitsland houdt de Eems-
Dollard veilig en natuurrijk. Groningen excelleert in woonarken en de 
slibindustrie floreert.

#vrijetoukomst - Water

Het gevaar komt tegenwoordig van alle kanten. De regenbuien zijn, als ze vallen, 
heviger dan ooit tevoren. De zeespiegel bedreigt onze kust. Ontwatering van de 
landbouwgrond doet de bodemdaling verder toenemen en de bodem verdrogen. 
Groningen hangt als laatste aan de string van watertoevoer als het droog is. Eerst de 
Randstad, dan, via het IJsselmeer het oosten en Friesland. Dan de provincie Groningen 
met als laatste de Veenkoloniën. 
Wat we wegpompen in zee komt nooit meer terug, het land zakt dieper weg en is 
als een badkuip, klaar om vol te lopen. Dan moeten we nog harder gaan pompen. En 
ondertussen stijgt het zeewater tot de rand van de dijken. 
Dat zal zo’n vaart niet lopen. En bovendien, we hebben onszelf altijd uit de nesten 
gewerkt met hogere dijken, meer pompcapaciteit en slimme nieuwe technologie. 
Toch?
Maar de rek is eruit. De grenzen aan wat we technisch kunnen komen in zicht, of 
worden zo’n krachttoer dat een kleine verrassing het hele kwetsbare systeem in duigen 
kan doen vallen. De veerkracht moet daarom vergroot worden en er is een belangrijke 
partner waarvan we daarbij veel kunnen leren: de natuur zelf. Zoals de zandmotor en 
de Marker Wadden hebben laten zien, kan de dynamiek van zee, land, aanslibbing, 
bodemvorming en natuurontwikkeling een nieuw veilig land helpen doen ontstaan. Als 
we de Groningse kustlijn nu weer eens iets perforeren, dan kan het rijke slib en zand 
de Groningse bodem mee helpen groeien en weerbaar worden tegen de daling. Het 
land groeit weer mee, rijst op uit de zee, en wordt van nature weer veilig. 

DOOR ROB ROGGEMA
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Dat biedt niet alleen veiligheid, maar ook een nieuwe vruchtbaarheid, een nieuwe 
Groninger zeeklei wordt immers gratis aangevoerd. In dit landschap herstelt de natuur 
zich en ontstaat een veerkrachtig landschap dat water kan vasthouden, als een spons. 
Droogte krijgt geen vat meer op de gewassen en de bodem, stofstormen zijn voorgoed 
verleden tijd. 
Het biedt ook een aantrekkelijke omgeving waar het goed wonen is. Beschut, in de 
natuur, met het vruchtbare land naast de deur. En je kunt er nog es wat zien. Vanuit 
schuilhutten of kleine zeilschepen de nieuwe wetlands bezoeken geeft de recreant 
zicht op nieuwe natuur: vogels, herten, zeedieren en zilt, brak en zoet plantenleven. 
Zelfs duikers zullen er de onderwaterwereld kunnen verkennen in de nieuwe plassen, 
nieuwe kreken en nieuwe kustwateren. 
Tenslotte oogsten we van dit nieuwe water een rijkdom aan gewassen en haute 
cuisine schaal- en schelpdieren en vis wordt er in drijvende restaurants gegeten.
En in, op en boven het water wordt gewoond. 
Groningen: het nieuwe Friesland. Maar dan mooier, duurzamer en rustiger.

Groningen: het nieuwe Friesland. 
Maar dan mooier, duurzamer en 
rustiger
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EEN NIEUWE DOLLARD    
Een anonieme vrijdenker ziet de toekomst van het Groninger water als volgt: geef er aan toe! We moeten meebewegen,
het water toelaten, hand in hand met de natuur. 

Geen dure dijkverhogingen meer, maar daar waar het kan duinen opspuiten. Gewoon over de dijken heen en een paar honderd meter 
het land in. Laat de zee binnen, daar waar de bodemdaling het ergst is en creëer zo een aantal meren in de provincie. Verbind deze 
en de bestaande met elkaar en neem afscheid van dorpen die niet houdbaar zijn.

GETIJDEN DELTA EEMS-DOLLARD 
Hoe maken we ons als Groningers weerbaarder tegen overstromingen? Door een dijk te bouwen natuurlijk! Volgens vrijdenker 
Hendrik Jan Oterdoom ligt de oplossing hier: een dijk met een waterkrachtcentrale tussen de Eemshaven en Noord-Duitsland. 

Het idee bestaat uit de aanleg van een dijk/ waterkering tussen de Eemshaven en Noord-Duitsland, met als doel de  Eems-Dollard 
verder te ontwikkelen als natuurgebied en de bewoners te beschermen tegen tegen overstromingen bij  stormvloed en harde 
 noordwestenwind.

ZEEWAARDIGE WOON/WERKSCHEPEN VOOR 
 VLUCHTELINGEN  
Vrijdenker Rogier A. van Apeldoorn combineert in zijn 'Toukomst'-idee een groot probleem met een grote kans. Het  probleem: 
weinig woonruimte en opvang voor vluchtelingen. De kans: het producerend vermogen van de provincie Groningen.

De zeewaardige woon- en werkschepen kunnen over de hele wereld ingezet worden, en kunnen in de provincie en in de 
 EemsDollardregio (NL-D) gemaakt worden. […] Veel mensen aan het werk in de regio en een oplossing voor een schrijnend en mens-
onterend mondiaal probleem.

NIEUWE STATENZIJL, MIGRATIEGEBIED 
 WESTERWOLDSE AA
Vrijdenker Harm Evert Waalkens wil van het uitwateringpunt van de Westerwoldse Aa, Nieuwe Statenzijl, een groot 
 migratiegebied maken. Dit zou het grootste getijden natuurgebied van Europa kunnen worden. Wat biedt dit gebied? Een ideale 
broedplek voor zeearenden, een betere weerbaarheid tegen zeespiegelstijging en de ecologische diversiteit zal in enorm toene-
men. 

Dit voorstel richt zich in de eerste plaats op het de-blokkeren van de barrières die er nu zijn bij NieuweStatenzijl. Het idee is om een 
groot migratiegebied in te gaan richten naast het uitwatering punt in de Westerwoldse Aa. Een gebied van 500 tot 1000 hectare als 
brak watermoeras in te gaan inrichten, waar de gedempte getijden vrij spel hebben.

WEERZIEN; DE WEER WEER OPEN   
De vereniging van Dorpsbelangen Den Horn wil de Weer, wat vroeger een schipsloot was, weer open maken. Deze heropening 
zal positief kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige waterhuishouding, zowel bij droogte als bij vernatting. 
Lange tijd was “de snik” het belangrijkste vervoermiddel van de stad naar Den Horn en vice versa. Deze trekschuit voer een 
stuk over “de Weer”, een schipsloot die via het Aduarderdiep en het Hoendiep Den Horn via het water met Groningen verbond. 
De straatnamen “Weersterweg” en “Lange Weersterweg” herinneren nog aan deze in de vorige eeuw gedempte vaart.

DIT ZIJN DE ACHT ‘WATER’ IDEEËN DIE 
NOORDERRUIMTE SELECTEERDE UIT DE 

‘TOUKOMST’-INZENDINGEN:

NOORDERBREEDTE DIGITALE SPECIAL № 1 #VRIJETOUKOMST - WATER



HUISVESTING OP HET WATER MET 
 TOEKOMSTPERSPECTIEF  
Ook een andere (anonieme) vrijdenker ziet water als een potentieel woongebied. Namelijk door woonarken te bouwen: 
 recreatiewoningen op het water. Voor wie? Eerst voor mensen uit het aardbevingsgebied die tijdelijke huisvesting nodig hebben 
vanwege de versterkingsopgave. Later voor toerisme. 

Dure tijdelijke huizen die na tien jaar hun waarde verliezen zijn niet meer nodig. Mensen kunnen op een exclusieve en  prettige manier 
tijdelijk worden gehuisvest. Eindelijk iets om naar uit te kunnen zien! Er worden voorzieningen gemaakt die later  recreatievaart met 
schepen en kano’s stimuleren.

KUSTZONE DIE MEEGROEIT MET DE 
 ZEESPIEGELSTIJGING 
Hoe lang blijft één dijk genoeg om ons te beschermen tegen zeespiegelstijging? Vrijdenker Henk van Norel heeft een oplossing 
bedacht: er moet een brede kustzone komen. 

De huidige zeedijk blijft bestaan. Het water kan via duikers door de dijk naar de polders aan de binnenzijde stromen. De duikers zijn 
afsluitbaar. De veiligheid is gewaarborgd. Bij hoog water op zee staan ze dicht en keert de huidige zeedijk het hoge water. Aan de 
binnenzijde van de polders langs de kust komt een lage dijk die hoog genoeg is om normale waterstanden op zee te keren.

RIJZEND LAND 
Een anonieme vrijdenker met een ambitieus plan: laagliggende gebieden tijdelijk onder water zetten zodat het land weer kan 
opslibben. Dit is een duurzame oplossing tegen verzilting en het zorgt voor een veiligere kust. 

En een ander voordeel: tijdens dit proces zullen in een relatief kort tijdsbestek (50-100 jaar), verschillende spectaculaire 
 landschappen elkaar opvolgen. Iedere 25 jaar wordt het proces op een andere locatie langs de kust in werking gesteld bij een te 
laag gelegen gebied. Hierdoor kan men in één mensenleven alle stadia van de Waddenzee beleven, van wadden en geulen tot hoge 
 kwelders.

Huisvesting op het water met 
 toekomstperspectief

NOORDERBREEDTE DIGITALE SPECIAL № 1 #VRIJETOUKOMST - WATER



Noorderbreedte heeft duidelijk een voorkeur voor ‘werkelijk vernieuwende plannen’. Ik denk dat de overheid door de 
 spreiding van bestuurlijke verantwoordelijkheden niet meer in staat is tot de grote daden waarvan Noorderbreedte droomt. 
En ik ben daar stiekem blij om, want het landschap heeft naar mijn idee meer baat bij evolutie dan bij revolutie. 
Vanuit water zie ik voor Groningen twee grote uitdagingen. De één heeft te maken met ons achterland, het Drents Plateau. 
De ander met ons voorland, de zee. Beiden liggen op een hoger niveau dan het grootste deel van onze provincie en het hoog-
teverschil met de stijgende zeespiegel zal alleen maar toenemen. Het merkwaardige feit doet zich voor dat de Drentse beken, 
zodra ze de provinciegrens van Groningen zijn gepasseerd, ophouden te bestaan en het beekwater als kanaalwater de weg 
naar zee moet vinden. Aan alle kwaliteit die in de Drentse beekdalen is opgebouwd, komt abrupt een einde. De laatste 30 
 kilometer van de reis naar zee wordt anoniem afgelegd. Bij de Westerwoldse Aa speelt precies hetzelfde, maar dan volledig 
op Gronings grondgebied: het laatste stukje ontbreekt.
In het idee ‘Groninger diepen en maren’ willen we het stelsel van historische waterlopen benutten om van de reis van het 
Drentse beekwater naar zee weer een glorietocht te maken. Stelt u zich voor dat de Hunze weer langs de stadsrand van 
 Groningen stroomt en het Reitdiep ruimte krijgt om tussen de oude dijken te meanderen en buiten haar oevers te treden. 
Stelt u zich het Damsterdiep voor dat weer de uitstraling heeft van de eerste industrie-as die Groningen rijk was, met molens, 
kalkovens en steenfabrieken, herbestemd en aangevuld met eigentijdse economische functies. Gedempte maren worden her-
steld en alle Groninger dorpen op het Hogeland zijn onderling verbonden via het water, dat vrij bevaarbaar is. Waar ruimte is 
worden de maren verbreed en voorzien van natuurvriendelijke oevers, waardoor de capaciteit wordt vergroot. Dat draagt bij 
aan snelle afvoer van neerslagpieken én aan het opbouwen van waterbuffers voor tijden van droogte.
Misschien geen ‘werkelijk vernieuwend plan’, maar wel een plan dat uitgaat van bestaande kwaliteiten en het Groninger 
 landschap, waarvan we zo veel houden, zich mee laat ontwikkelen met de opgaven van deze tijd.

#Reacties -  Meer baat bij evolutie dan bij revolutie
DOOR MARCO GLASTRA

Een stap-voor-stapbenadering met oog voor alle belangen is uiteindelijk 
effectiever dan het lanceren van ‘werkelijk vernieuwende plannen’. Marco 
Glastra, directeur van stichting Het Groninger Landschap, laat een 
tegengeluid horen.

De andere uitdaging is de zee. De zee waaraan we in Groningen zoveel te danken hebben. We hebben de beste 
 zeekleigronden en zijn wereldleider in pootaardappels. We hebben scheepswerven en rederijen die over de hele wereld varen. 
Maar door de steeds hogere dijken en het sluiten van de kustlijn houden we de zee volledig buiten de deur en profiteren niet 
langer van de rijkdom die de zee te bieden heeft. Waar de zee toegang heeft, groeit het land mee met de zeespiegelstijging. 
Binnen de dijken zakt het land echter steeds dieper door klink, veenoxidatie en gaswinning. 
Rob Roggema legt de vinger op de zere plek en komt met de goede oplossing: het perforeren van de zeedijk. Veel geselec-
teerde ideeën borduren hierop voort: het gecontroleerd binnenlaten van de zee om het land achter de dijk weer te voorzien 
van een verse kleilaag. Het goede nieuws: daar zijn we in Groningen al mee begonnen! Er wordt slib ingevangen, gerijpt 
in kleirijperijen en vervolgens gebruikt voor ophogen van landbouwgronden en de bouw van brede groene dijken. Delfzijl 
krijgt weer kwelders en we leggen weer dubbele dijken aan. Bijna ongemerkt is de hele kust tussen Nieuwe Statenzijl en de 
Eemshaven zich aan het ontwikkelen tot een kustzone en wordt de dijk op steeds meer plekken geperforeerd. Juist door 
het respecteren van de primaire kering gaat dit in goede harmonie, heel anders dan in Zeeland waar het ontpolderen van de 
Hedwigepolder de verhoudingen op scherp heeft gezet. Ik sluit niet uit dat een stap-voor-stapbenadering met oog voor alle 
belangen uiteindelijk effectiever is dan het lanceren van ‘werkelijk vernieuwende plannen’, uiteraard met een knipoog naar 
Noorderbreedte. De ervaringen die we nu opdoen om natuurlijke processen te benutten voor kustveiligheid, kunnen nog wel 
eens in grote delen van de wereld van pas gaan komen.

‘Waar de zee toegang heeft, 
groeit het land mee met de 
zeespiegelstijging’
Marco Glastra
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Water is de bron van ons leven – zonder schoon drinkwater gaat het niet. En het is ook een noodzakelijk onderwerp bij 
 serieuze plannenmakerij over de inrichting van ons land. We moeten de veerkracht van het land vergroten, water  opvangen 
en langer vasthouden. Waarom? Omdat de zeespiegel stijgt en het land steeds dieper zakt. Wat dat betekent is voor de 
 meesten van ons een enorme denkstap. Toch lukte dat verrassend veel Groningers want de meeste werkelijk ‘vrije’ toekomst-
plannen gaan over water.

‘Generaties lang proberen de boel droog te krijgen. En nu deze onzin’, reageert Hendrik Visser op twitter. Hij heeft gelijk in het 
eerste: eeuwenlang werkten we aan droogmalen van het land zodat er mensen kunnen wonen en voedsel verbouwen. Maar 
daarin zijn we te ver gegaan, zo is inmiddels algemeen (en wetenschappelijk onderbouwd) vastgesteld. Het droge land zakt te 
ver in – dat verstikt de lucht die we nodig hebben om te ademen. En de zee stijgt harder dan we ons eerder konden voorstel-
len. Het na de Tweede Wereldoorlog op grote schaal ingezette waterbeleid (sloten dicht terwille van de landbouwproductie 
en het water zo snel mogelijk wegpompen naar zee) is ten onder gegaan aan zijn eigen succes.

De waterrijke ‘vrijeToukomst'-plannen doen Kees de Graaf sterk denken aan de inzending van @EnnoZuidema voor de Eo 
 Wijersstichting. In 1997 tekende Zuidema ‘Wadiant’, een open noordelijke getijdenkust, in de wandelgangen kreeg zijn plan 
dan ook de bijnaam ‘doorgeprikt’. Zuidema’s toenmalige concept: maak van de noordelijke kust een ruig gebied waarin getij-
den de ruimte krijgen. Een gebied met potentie zoals de Highlands in Schotland. Laat die brakke natuurzone het land erachter 
beschermen tegen de zee en bouw een economie rondom die wildernis. Daarmee gaf hij toen een heel nieuw antwoord op 
de vraag die de EO Wijersprijsvraag (met Noorderbreedte als partner!) formuleerde: hoe ziet een welvarende periferie eruit? 
Bedenk een krimpgebied zonder angst voor leegte.

In het debat over ‘vrijeToukomst’ komen er praktische bezwaren tegen visionaire herinrichtingen. ‘Ik woon onder dat  blauwe’, 
tweette Erik. Een begrijpelijke opmerking. Op het kaartje met de ‘vrijeToukomst'-plannen staat veel meer water getekend 
dan er nu is. In die denkbeeldige toekomst gaan hele streken (of stroken) onder water, zoals bij Winschoten is gebeurd met 
de Blauwestad en bij Harkstede met Meerstad. Maar vrijdenkers hebben fantasie: ze bedenken oplossingen – hoog en droog 
wonen op een wierde met rondom zee zoals vroeger, of huizen op het water – arken. Wonen aan de kust kan zo leuk zijn! Dus 
Erik: fantaseer maar dat je OP dat blauwe woont!
Belangrijk punt van Rob Roggema, de lector die erop hamert dat we bij het beoordelen en belonen van ‘Toukomst’-plannen 
vooral ver vooruit moeten durven kijken, is dat beleidsmakers veelal gericht zijn op praktische belemmeringen en oplossingen 
voor hedendaagse problemen.

#Reacties -  Wonen op het water
WATER LEEFT. HET MAAKT VEEL REACTIES LOS. INEKE NOORDHOFF VAT ZE SAMEN

Bij Waterschap Noorderzijlvest mist de fractie Water Natuurlijk een toekomstvisie, zo laat de partij weten in een reactie. Met 
een ‘blauwe omgevingsvisie’ komt daar beleidsmatig nu wel wat beweging in, zo vertellen ze, maar ze herkennen de analyse 
van Roggema. Codewoord om in bestuurlijke kringen nu toch de blik verder vooruit te richten is ‘robuust watersysteem’. Nu 
de droogte zich zo manifesteert beginnen zelfs landbouworganisaties daar belangstellend naar te kijken. En wie boeren wil 
betalen voor ‘wateropvang’ heeft hun gewillige oor.
Belangstellend wisselde Water Natuurlijk afgelopen week informatie uit met Marco Glastra van het Groninger Landschap. Die 
heeft samen met andere organisaties het idee ‘Groninger diepen en maren’ ingebracht bij ‘Toukomst’. Inzet: gebruik de his-
torische waterlopen voor natuur- en klimaatopgaven en versterk de diepen als erfgoedlinten. Het geheel biedt volop kansen 
voor leefbaarheid en toerisme. Ook bij hem wordt de kaart van Groningen dus echt veel blauwer dan nu.
Natuurorganisaties hebben dat bij de Hunze al met succes uitgeprobeerd: deze oude rivier was eind vorige eeuw gekanali-
seerd en het land eromheen drooggemalen. Na 30 jaar duwen en trekken is de rivier nu grotendeels verbreed, het land er-
omheen vernat en biedt het plek aan verbazingwekkend diverse planten en dieren. Met een fraaie fietsroute erdoor vergroot 
dit de aantrekkelijkheid en verdiencapaciteit van de streek. Ook aan de Groninger kust zijn de dijken tussen Delfzijl en de 
Eemshaven afgelopen jaren op innovatieve manieren versterkt; feitelijk zijn er piepkleine beginnetjes gemaakt met ‘doorprik-
ken’ waar Zuidema het over had. Er zijn zilte stroken land gemaakt en slib wordt ingevangen en hergebruikt om het land op te 
hogen.
Glastra is een man van de praktijk. Daarom waarschuwt hij: kijk uit dat je met grootse veranderplannen de verhoudingen in 
de samenleving niet verziekt. Denk aan de Hedwigepolder en hoe de boeren tegenover de natuurbeschermers kwamen te 
staan. Die strijd heeft diepe kloven in de samenleving geslagen en veel veranderbereidheid teniet gedaan. Daarmee legt hij de 
vinger op een hele zere plek.

Eisse Luitjens en Herman Beerda van Waterschap Noorderzijlvest vinden het een goed idee om de veerkracht van de natuur 
te gebruiken en mee te bewegen met de zee. ‘We geloven dat de inzet van natuurlijke waarden veel meer zoden aan de dijk 
zet om ons veranderende klimaat (mede) het hoofd te bieden. Want over die zoden aan de dijk gesproken: dijken kunnen we 
niet eeuwig blijven verhogen en verdubbelen. En waar vroeger de nadruk lag op het zo snel mogelijk afvoeren van teveel wa-
ter, denken we nu veel nadrukkelijker na over het meer en beter vasthouden van water, het aanvoeren van water en het ber-
gen van water’, schrijven zij. Naast dat ‘meeveren’ zijn er nog tenminste drie denkrichtingen, zo brengen ze in:  beschermen, 
terugtrekken en juist zeewaarts gaan. Een toekomstbestendige oplossing ligt volgens Waterschap Noorderzijlvest in een 
combinatie van alle vier deze denkrichtingen. 

‘Wat we kiezen hangt er ook mee samen wat we met die grond willen, want als het gebied achter de dijk een natuurlijke 
waarde krijgt kan het met (veel) minder water toe. Als we met z’n allen blijven kiezen voor landbouw in deze regio, moet 
er óf tot in lengte van dagen zoetwater naar toegebracht worden óf moeten we toe naar de teelt van zouttolerante en/of 
 droogteresistente gewassen.’ Dus ook de bestuurders onderkennen dat er een flinke inspanning nodig om de ‘sponswerking’ 
die  Roggema noemt te realiseren. 
Goed nieuws van de waterschappers voor de twee laatste water-plannen van #vrijetoukomst. ‘Bij onze buren in het 
beheer gebied van waterschap Hunze en Aa’s staat men op het punt een pilot uit te voeren om slib uit Eems en Dollard op 
 kleigronden aan te brengen. Ook wij zijn razend benieuwd naar de eerste resultaten.’ 
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De toekomst is van de kinderen; toekomstkunde op alle scholen.
We bouwen de grootste bewegende drie-D kaart ter wereld om 
verleden en toekomst te visualiseren. Geef inwoners de ruimte;
‘wij zijn het idee’. 

#vrijetoukomst - Route

De toekomst is van ons allemaal, maar vooral van de toekomst. Als we die samen 
willen vormgeven zullen we de manier waarop we dat doen ook samen moeten 
bedenken. 
De uitdagingen zijn legio, zeker in Groningen: hoe gaat het aflopen met de landbouw? 
Kunnen we een economische ontwikkeling in gang zetten die lokaal neerslaat? Zal 
het klimaat de kwaliteit van ons leven bedreigen? Houden de aardbevingen ooit op? 
Worden we overspoeld door pandemie-vluchtelingen uit de Randstad? Vraagstukken 
die niet 1-2-3 opgelost zijn. 
Een toekomst voor ons allemaal vergt dat we over onze schaduw kunnen heen 
springen. Verder kijken dan ons eigen belang hier en nu. Oog hebben voor iets wat 
onzeker is en zich in een verder weg gelegen toekomst bevindt. Maar ook, de best 
mogelijke bijdrage leveren aan die toekomst, doen waar je het beste in bent. Daarbij 
hebben we iedereen nodig: innovatieve denkers die dromen over hoe het eens zal 
worden, en mensen die concreet zijn en zich afvragen: ‘hoe gaan we dat dan doen?’
De toekomst is onzeker, en wordt gevaarlijk als we risico’s mijden. Dan immers 
bedenken we wat er al is, terwijl de toekomst zeker anders zal zijn. Om onszelf de 
vrijheid te gunnen nieuwe dingen te bedenken moeten we mensen die we normaal 
gesproken te ver van de werkelijkheid vinden staan, de dromers, fantasten, de 
creatieve sector, ontwerpers en kunstenaars, ons laten vertellen hoe de toekomst 
er uit kan zien. Geen bekende verhalen, maar echt origineel, zodat je ogen geopend 
worden en je een geheel nieuw perspectief op de werkelijkheid kan gaan zien. 

DOOR ROB ROGGEMA
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Dat is nodig omdat we te maken krijgen met een toekomst die in weinig lijkt op het 
verleden. Een die vol met onzekerheden zit en onvoorziene ontwikkelingen. Dan 
hebben we een geleide nodig, iets of iemand die ons zicht biedt, en laat zien waar we 
ongeveer heen moeten bewegen. Dat is ook wel visie of verbeelding.
Dit beeld, hoe het er ook uitziet, kan alleen maar gevonden worden als we onze 
bakens verzetten, naar ideeën die tot voor kort onmogelijk leken, de perifere ideeën die 
mensen uit Groningen hebben ingeleverd. In die ideeën zit een belangrijke rode draad: 
we zullen veel meer moeten meebewegen met veranderingen dan dat we alles bij het 
oude kunnen laten. Dan immers zijn we gedoemd tot mislukking.

WIJ ZIJN HET IDEE 
Dit idee treedt buiten alle kaders. Vier vrijdenkers -of misschien beter ‘vrijdoeners’- schreven een manifest. Susan  Wierenga, 
Jan Dirk Gardenier, Erik Wong en Lammert Meinema, alle vier inwoners van de gemeente het Hogeland. Ze dienen geen 
 specifiek plan in, zij zijn het plan. En, ze zijn allang begonnen. 

Wij passen niet in hokjes. We passen eigenlijk ook niet in de provincie. Sterker nog, ons gebied is de provincie van land en het wad. 
Wij zijn de aanjagers van dit anarchistische netwerk. Wij vinden het niet nodig om een stichting, projectgroep of stuurgroep op te 
richten. We bepalen als collectief de regels en kaders.

DIT ZIJN DE VIER ‘ROUTE’ IDEEËN DIE 
NOORDERRUIMTE SELECTEERDE UIT DE 

‘TOUKOMST’-INZENDINGEN:

TOEKOMSTKUNDE OP ALLE SCHOLEN     
Hoe bereik je verandering? Je kan doelen stellen, maar hoe zorg je dat ze gehaald worden? Volgens de anonieme vrijdenkers 
achter dit idee is de jeugd een goede plek om te beginnen. Zij stellen een wekelijks lesprogramma voor gericht op de duurzame 
 ontwikkelingsdoelen van de VN dat op elke school gegeven zal worden. 

Bij een circulaire economie gaat het om het sluiten van kringlopen, het streven naar meervoudige waardecreatie, het kiezen van 
een passende strategie, het vormgeven van een organisatie die daar bij past en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Om 
dit te begrijpen en om brede welvaart te kunnen bereiken is bewustwording van alle stakeholders nodig. Laten we beginnen bij het 
 onderwijs.

FLUID LANDSCAPE  
Vrijdenker Peter Abbink wil de grootste beweegbare kaart ter wereld maken. De bedoeling is dat deze 3D-kaart ontwikkelingen 
vanuit het verleden, het heden en de toekomst levendig weer kan geven. Het doel? Educatie, recreatie en communicatie

Wilt u de middeleeuwse inpolderingen door de Aduarder monniken laten zien, of smeltende ijskappen van Antarctica? De 
 ontwikkeling van Blauwestad of stedelijke ontwikkelingen in Bagdad? Uw fantasie is de beperkende factor.

EEN GRONINGER SCHEURKALENDER
VOOR ALLE GRONINGERS! 
De Groninger Scheurkalender, een initiatief van Hent Hamming, bestaat al sinds 2015. Het 'Toukomst'-idee is om de Groninger 
Scheurkalender een enorme boost te geven: elk huishouden krijgt twee gratis kalenders. Het doel: Groningen op een positieve 
manier in beeld brengen, want dat motiveert.  

Onder het motto ‘niet scheuren maar verbinden’ zijn we sinds 2015 op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag ‘Wat beweegt 
jou in Groningen? Wat raakt je en maakt je blij?’ Het antwoord op deze vraag kunnen Groningers (en sympathisanten) in de vorm van 
persoonlijke foto’s, gedichten en tekeningen via de website insturen. 
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Ik heb hart voor de publieke zaak en het lokale bestuur. Zo was ik zelf ooit beleidsambtenaar. Ik geloof in een sterke overheid, 
constructief debat en gezamenlijk geld om vorm te geven aan de wereld om ons heen. De vraag is: hoe doe je dat?
Het proces rond de besteding van 100 miljoen euro in de provincie Groningen lijkt vastgelopen in een chaotische kluwen 
‘ideeënbundels’. De overheid is dol op dit type beeldspraak: ‘We gaan constructief bundelen’. Maar hoe dat bloemschikken 
van ideeën werkt weet niemand. Gaan we voor een vrolijk veldboeket of voor een verstilde Japanse compositie? Dat geldt 
ook voor het spreekwoordelijke ‘keukentafelgesprek’ een andere overheidsfavoriet. Het klinkt verleidelijk en concreet, maar 
ontmoeten burgers en overheid elkaar daadwerkelijk aan de keukentafel? In mijn gemeente Het Hogeland is die keukentafel 
sowieso een brug te ver: Daar wordt – anderhalf jaar na de gemeentelijke herindeling – nog steeds met bureaus en 
koffiemachines gesleept.

Als het woord ‘toekomst’ valt dan gaat de overheidsblik op oneindig. Het schuiven met bureaus verstomt, de leesbril gaat 
af. Dat resulteert in onscherpe vergezichten en een overwaardering van het woord ‘idee’. Want de toekomst is groots en 
meeslepend: we moeten met z’n allen op zoek naar dat geniale, iconische idee.

Na 25 jaar ontwerppraktijk en kunstonderwijs heb ik geleerd dat het zo niet werkt. Ideeën ontstaan door te doen. Een 
goed idee is altijd dichtbij, nooit ver weg. Stop met dat dramatische gestaar naar de horizon en kijk om je heen: het bruist 
in Groningen van de ‘doeners’. Plekken, mensen, initiatieven. De toekomst is niet daar, de toekomst is hier, hij is allang 
begonnen. Daarom schreef ik samen met Suzan Wierenga, Lammert Meinema en Jan Dirk Gardenier het manifest ‘Wij zijn 
het idee’. Het is een pleidooi om doeners in plaats van ideeën te ondersteunen, te kijken naar wat er is.

Een paar dagen geleden organiseerde gemeente Het Hogeland een online bijeenkomst. De start van de campagne ’Kop op 
’t Hogeland’. De gemeente heeft namelijk 20 miljoen ‘extra’ te besteden. Het beeld begint vertrouwd te worden: een ‘live’ 
uitzending op YouTube met links de bestuurders en ambtenaren zichtbaar in een studio en rechts de burgers in een chat-
kanaal. Het contrast was groot. Links ging de blik weer op oneindig: Toekomst, idee, met z’n allen, bundelen, voorwaarden, 
vaag… Dat hebben we eerder gehoord. Rechts – in de ‘live chat’ – ging het er een stuk concreter aan toe. Zo’n 160 burgers/
doeners leverden vrolijk commentaar en voerden een geanimeerd gesprek. De meesten kennen elkaar, werken allang samen 
waar nodig en maken gebruik van elkaars kennis en vaardigheden.
‘Hallo burgemeester Henk Jan Bolding’ – waar ik overigens een zwak voor heb – ‘het gebeurt niet straks en in de verte, de 
toekomst is hier, nu, recht onder je neus!’

#Reacties -  Een goed idee is altijd dichtbij
DOOR ERIK WONG
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Erik Wong begon als 
beleidsambtenaar bij de 
Gemeente Amsterdam, werd 
grafisch ontwerper en docent, 
viel als een blok voor het 
Groningse Hogeland en begon 
Wongema in Hornhuizen. 
Wongema wil doorgroeien 
tot ‘het Forum van het 
platteland’.



Op deze plek sporen NoorderRuimte en Noorderbreedte ons al een aantal weken aan tot grootsdenken. Groots en 
meeslepend naar een toekomst kijken om zo te voorkomen dat we eindigen met een toekomst gelijk aan ons verleden. Klein 
denken helpt ons niet vooruit.

Het is waar, zonder gedurfd denken, zonder uit ons standaard wereldbeeld te stappen, misschien zelfs zonder onze 
mythes af te breken komen we niet op nieuwe vergezichten. Het model van Sohail Inayatullah uit de futurologie, ‘Casual 
Layered Analysis’, werkt in dit licht verhelderend. We kunnen in feite alleen veranderen als we ook diepere lagen, diepere 
overtuigingen durven aan te pakken. Te onderzoeken, af te breken en opnieuw op te bouwen.

Het is de vraag of iedereen dit zelf moet kunnen of willen doen. We hebben, om stappen te kunnen zetten richting een andere 
toekomst, ‘de stip op de horizon’ nodig. Maar niet iedereen is hiertoe in staat. Niet iedereen heeft of maakt de tijd om vrij om 
naast de dagelijkse gang van zaken en praktische bezwaren groots te denken.

Daar komen de meesten van ons in de knel.

Daarom wil ik hier voorstellen om klein te beginnen. Begin er bij jezelf open te stellen voor het onbekende. Dat is al een 
uitdaging op zich, het dagelijkse bevragen om zo het ongewisse, de verandering te laten ontstaan, zich te laten ontvouwen 
voor jouw ogen.

Laten we dan de meest visionaire ideeën bekijken en daaruit die ene die ons het meeste aanspreekt kiezen! Die ‘stip op 
de horizon’ waar je het meeste van verwonderd en geprikkeld raakt, zodat je met plezier de eerste stappen kan bedenken 
richting deze stip.

#Reacties -  Kleine stappen, groots vooruit!

Jouw fijnste toekomst kiezen lijkt misschien een verwend idee, de gemiddelde Calvinist haalt hier haar neus voor op. Maar 
de motivatie en ‘het zin hebben’ in een toekomst is essentieel voor het slagen van deze toekomst. Zoals in het werk van 
klimaatpsycholoog Renee Lertzman steeds terugkomt: mensen komen in beweging, als ze positief gemotiveerd worden. Dan 
kunnen mensen innovator worden van een gewenste toekomst. Doem en negatieve verhalen remmen ons af en geven ons 
zelfs een reden om even lekker rebels in het hier-en-nu te consumeerderen.

Stel we kiezen allemaal onze eigen stip, hoe werken we dan samen? Komt er dan een moment dat we elkaar verliezen, dat 
blijkt dat we allemaal op weg zijn naar een andere plek op de horizon? Alexander D’Hooghe (architect en stedenbouwer) zei 
het ooit zo prachtig in een lezing bij het Rotterdamse Stadmakerscongres, om het belang van participatieprocessen aan te 
geven: ‘Als we niet oppassen hebben we elkaar de hersens al ingeslagen voordat de wereld vergaat.’

Hij heeft gelijk, we moeten met elkaar blijven praten, maar het oneens zijn is essentieel voor het slagen van een beweging 
naar een ander perspectief. Er is meer dan één toekomstbeeld nodig. We kunnen niet bouwen op één collectief idee over de 
toekomst. Dat werkt beklemmend. We hebben onze eigen onderzoekende innovatiekracht nodig. Daarom moeten we varen 
op intuïtie, op dromen en daadkracht. Soms doen we dat samen en soms alleen.

De toekomst is de som van onverwachte gebeurtenissen en het resultaat van onze eigen acties. We hebben daarmee alleen 
met onze eigen keuzes en actie invloed op onze toekomst. Dat vraagt dagelijkse actie richting een gewenste stip. Dus zodra je 
jouw stip(pen) hebt gevonden maak je een plan, een plan voor de kleine en grotere persoonlijke acties en stappen.

Hoe doe je dat? Hoe kom je van een verre stip naar persoonlijke acties. Daar is een truc voor. Neem een klein onderdeel van 
jouw gewenste toekomst over 10 jaar. Begin met iets waar jij invloed op hebt. Bijvoorbeeld ‘het delen van spullen’. Stel jezelf 
twee vragen: Wat droom je voor jezelf over 10 jaar? Meer, minder of eenzelfde hoeveelheid aan spullen delen met anderen? 
En herhaal deze vraag voor wat jouw verwachtingen zijn wat betreft het delen van spullen over 10 jaar. In het verschil tussen 
deze antwoorden zit jouw innovatiekracht. Daar kan je mee aan de slag, vandaag al. Is het antwoord gelijk? Met dit thema 
hoef je niks te doen, hier ben je al lekker op dreef.

Het is waar: Klein denken helpt ons niet vooruit. Maar kleine stappen in het ongewisse zeker wel. Stap daarom vandaag nog 
richting een stip op de horizon, waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Laten we groots denken en klein beginnen.

‘Het is waar: Klein denken helpt ons 
niet vooruit. Maar kleine stappen in 
het ongewisse zeker wel’
Maartje ter Veen

Als klein denken ons niet vooruit helpt, hoe moet het dan wel? Volgens 
Maartje ter Veen is zin hebben in de toekomst essentieel. In dit blog laat 
ze zien hoe we het heft in handen kunnen nemen zodat we nú allemaal 
beginnen met het maken van de toekomst waar we blij van worden.

DOOR MAARTJE TER VEEN
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Vijf kilometer duinen bij Harlingen;
Een brug naar Terschelling;
De kust wordt weer kwelderland – nat met terpen om te wonen.

Er was in Friesland, bij Fryske Fiersichten, net als nu in Groningen met 'Toukomst', een pot met geld ‘om de toekomst beter 
te maken’. In Groningen is het boetegeld van de NAM en overheid voor de aardbevingen, in Friesland was het tafelzilver 
verkocht (energiebedrijf). Reden voor de provincies om bewoners te vragen mee te denken over de toekomst. ‘Want 
opzienbarende ideeën sneuvelen in de politiek helaas vaak door het eeuwige streven naar consensus’, zoals de toenmalige 
Friese commissaris van de Koningin, Ed Nijpels, zei.

De Friezen brachten destijds 750 ideeën naar voren, in Groningen zijn er nu in het kader van 'Toukomst' ruim 900 
toekomstplannen ingediend. De Groningers kiezen komende maanden welke ‘grootse’ 'Toukomst'-plannen gerealiseerd 
worden. Lector Rob Roggema legt in een interview met Merel Melief uit dat mensen de toekomst doorgaans dicht bij huis 
zoeken omdat het buitengewoon lastig blijkt om je een andere wereld voor te stellen dan je huidige. Maar als je perspectief 
zoekt, moet je juist wél ver voorbij je eigen drempel kijken. Friesland begon met lef.

#Reacties -  Het belang van vrij denken 
DOOR INEKE NOORDHOFF

Als je toekomstperspectief zoekt, moet je ver voorbij je eigen drempel 
kijken. Bij de Friese vergezichten uit 2006 verwaterden de vergezichten. Bij 
'Toukomst' moeten we dat voorkomen. Daarom zet Noorderbreedte met 
#vrijetoukomst de schijnwerper op enkele 'vrije gedachten'.

NOORDERBREEDTE DIGITALE SPECIAL № 1 #VRIJETOUKOMST - ROUTE



Een zeedijk van glas;
Herstel van Waddeneiland Bosch;
Strekdammen boven de eilanden zodat er een tweede Waddenzee ontstaat.

De stelling van Roggema maakt nieuwsgierig naar hoe het de ‘ver van huis’- ideeën uit Friesland is vergaan – je zag er al 
zes langskomen. De Friezen pakten het professioneel aan: bij Fryske Fiersichten in 2006 werd de beste futuroloog van het 
land, Wim de Ridder, ingehuurd om de bewoners uit te dagen. Ed Nijpels stimuleerde de Friezen waar hij kon om met allerlei 
onverwachte vooruitblikken te komen. Het kon hem niet controversieel genoeg zijn. Maar ondanks die open houding waren 
de bestuurlijke inperkingen al druk aan het werk. De ideeën moesten namelijk betrekking hebben op drie speerpunten: de 
Friese identiteit, Friesland als aantrekkelijk woon- en werkgebied en Friesland als thuis voor jonge talentvolle mensen. Want 
dat was en is de richting waarin Friese overheden sturen.

Na het ‘ophalen’ van de plannen werden die ‘geselecteerd, getrechterd, verrijkt en aan elkaar verbonden’. Daaruit kwam de 
volgende top tien: duurzame herinrichting van de Afsluitdijk, deltaplannen voor de woningvoorraad, kerken en het primair 
onderwijs, elektrificatie van het verkeer, internationale ontmoetingsplek voor Friezen, proeftuin internettoepassingen, 
Stadige Streek (rust, bezinning en ruimte), Sport experience en vermarkten van Friesland. Die tien onderwerpen zijn in 2008 
geïntegreerd in het reguliere beleid en de speciale programmacoördinator van Fryske Fiersichten werd eind 2010 naar huis 
gestuurd. Daarom stagneert nu de kennis bij de overheid wat er precies van elk plan terecht is gekomen.

Extreme plannen als duinen bij Harlingen, een strekdam boven de Wadden en de doorzichtige zeedijk, hebben het duidelijk 
(nog) niet gehaald. Een ander extreem plan kwam er wel: Leeuwarden werd tot grote verrassing van velen in 2018 Culturele 
Hoofdstad. Volgens Klaas Sietse Spoelstra is het ‘zaadje’ van LF2018 geplant tijdens de Fryske Fiersichten. Maar vervolgens 
haalde het extreme idee niet de ‘toptien’ van de beleidsmakers. Misschien is dat ook niet toevallig. ‘Vraag is of de overheid 
de beste katalysator van toekomstplannen is. Vaak zijn buitenboordmotor processen (interventies) nodig om uit de politieke 
waan van alle dag te komen voor lange termijn vraagstukken. Zo is dat ook bij LF2018 gebeurd,’ zegt Spoelstra. Tijdens 
LF2018 waren er ‘ongewone’ bijeenkomsten onder leiding van Maarten Hajer over de toekomst. En dat krijgt nu weer een 
vervolg in onder meer Vonketon. Zo vermenigvuldigt het zaadje van de vrije gedachten zich nog steeds.

Het langste bos van Nederland groeit in Groningen;
Bosvesting rondom de stad;
Samen één miljoen bomen planten.

De stelling van Roggema maakt nieuwsgierig naar hoe het de ‘ver van huis’- ideeën uit Friesland is vergaan – je zag er al In 
Groningen haalde de overheid landschapsarchitect Adriaan Geuze van Bureau West 8 binnen om op grond van de ingebrachte 
'Toukomst'-ideeën te schetsen hoe een inspirerende toekomst van Groningen eruit zou kunnen zien. En in dat kader zijn ze nu 
aan het bundelen (groen bij groen, water bij water, cultuur bij cultuur), trechteren (haalbaar/erg lastig) en verrijken (past mooi 
daar). Met het inhuren van West 8 staat de overheid een beetje op afstand – en dat is in het kader van het doel ‘vertrouwen 
van bewoners winnen’ een goede zet. Ook is daarmee georganiseerd dat er een vooruitziende blik over de plannen gaat. 
Bovendien heeft West 8 verstand van slimme grootschalige landschappelijke inpassingen. Dat is allemaal heel hard nodig.

Lector Rob Roggema heeft recent met zijn studenten van NoorderRuimte (Hanzehogeschool) onderzocht in hoeverre de 
toekomst een rol speelt in het beleid en in de toekomstplannen van gemeenten en de provincie Groningen. Dat valt heel 
erg tegen. Het meeste beleid gaat ervanuit dat de wereld ongeveer blijft functioneren zoals ze doet. Een pandemie die alles 
stillegt, honger, chronisch watergebrek of overstroomd kustland – dat bestaat in beleidsnota’s amper. En als het al voorkomt, 
dan hooguit als incident waar hulpdiensten op af moeten. Waar is ruimte in die toekomstplannen om in te spelen op 
problemen die we nu nog niet kennen? Hoe gretig zijn onze bestuurders om na te denken over grootschalige maar complexe 
zaken zoals de klimaatverandering of oversterfte als gevolg van intensieve (landbouw)industrie? Beleidsmakers en politici 
durven daar amper naar te kijken, zo blijkt uit dit onderzoek. Het effect van die benauwde blik is dat we nauwelijks investeren 
in onze veerkracht en dat we straks bij grote nieuwe problemen onvoorbereid zijn – want druk met de kleine rimpelingen in 
ons bestaan.
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De Weer weer open;
Een nieuwe Dollard;
Zeewaardige woonschepen.

Ook de meeste 'Toukomst'-plannen gaan over de korte termijn en houden weinig rekening met grotere veranderingen, 
zo bleek toen onderzoekers die ideeën op dezelfde manier indeelden als de bestuurlijke toekomstplannen. Groningers 
brengen net als hun bestuurders vaak ideeën in die problemen oplossen waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. Juist 
daarom is het zo belangrijk, betoogt Roggema, om de enkele toekomstplannen die wel verder weg kijken, te benutten. 
Want gemeenschappen die het aandurven om werkelijk vrije plannen de ruimte te geven, zullen veerkrachtiger blijken bij 
onverwachte grote veranderingen. Je huis mee laten bewegen met het getij, wie verzint dat? Een gek, een angsthaas, een 
vrijdenker? Vast geen ambtenaar. Misschien een eigenzinnige Groninger! 

Groningen herbergt velen die zich autonoom voelen en onafhankelijk opstellen. Dat werd ook glashelder toen 
Noorderbreedte met bewoners sprak over de vraag wat volgens hen voor de toekomst van Groningen fundamentele 
waarden zijn. Sluit aan bij de drang van mensen om op hun eigen ‘vrije’ manier te leven, concluderen we dan ook in 
het Noorderbreedte-essay Tijd om te delen. Veel van die autonome Groningers hebben moeite om zich te voegen en zij 
brengen hun gedachtes ook niet altijd even gemakkelijk in bij 'Toukomst'. De meer gedurfde toekomstvoorstellen blijven 
ook door dat mechanisme dus gemakkelijker buiten beeld. Dat is jammer want juist verrassende, onverwachte en originele 
toekomstprojecten zijn in staat om Groningen op te fleuren en te zorgen dat mensen weer zin krijgen om te bouwen aan hun 
leven en de toekomst.

Normaliter is onze voorstelling van wat er in de toekomst kan gebeuren beperkt en we houden ons bewustzijn van grote 
risico’s graag in de sluimerstand. Toch is het ontzettend belangrijk om extremere gedachten over de toekomst toe te laten. 
Die kunnen ons helpen om te anticiperen op ingrijpende gebeurtenissen en veranderingen. Vrijere toekomstbeelden kunnen 
nieuwe krachten losmaken. Duinen om Groningen? Hoe leuk kan dat zijn! Of plant dat langste bos van Nederland hier! Laat 
je verleiden door dit soort perifere ideeën. Koester ze, kauw erop, probeer het uit. Geniet ervan en waardeer het afwijkende. 
Daar zul je geen spijt van krijgen, aldus Roggema, want alle bestuursorganen richten zich als vanzelf al naar ‘een beetje 
doordoen’.

Rijzend Land – kustland dat meegroeit met de zeespiegel;
AdoptIdee – tegen terminale serieusheid;
Toekomstkunde als verplicht vak op alle scholen.

De komende maanden wordt door 'Toukomst'-bezoekers, een panel Groningers en West 8 gekozen waar het geld van 
'Toukomst' naartoe gaat. Wat past bij het eigene van Groningen? Waardoor krijgen bewoners weer zin in de toekomst?

Wat we leren van Friesland is dat de overheid haar tentakels overal tussen heeft en gaat krijgen. Politici, gemeenten en 
provincie buigen zich over oplossingen van de dagelijkse ongemakken in ons welvarende bestaan. Maar ze laten als vanzelf 
de potentieel grote risico’s en mogelijke veranderingen uit beeld verdwijnen want die zijn onvoorspelbaar. En wat slecht te 
overzien is, valt lastig te regisseren en dat is moeilijk voor bestuurders. Denk maar aan het risico op een pandemische ziekte 
wat we zo ver van ons schone bed hadden geplaatst dat we onze vaccinfabriek verkochten – alle waarschuwingen van 
experts ten spijt. Of aan het van de realiteit losgezongen idee dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa zou kunnen 
worden! Het plan zat niet in de gemodelleerde toekomstbeelden van de overheden, maar werd via de buitenom route toch 
uitgewerkt en binengesmokkeld. Om uiteindelijk een grote bron van vreugde en trots te worden.

Juist de vergaande scenario’s, de ongewone visies, de plannen die je van je stoel doen wippen, kunnen Groningen 
weerbaarder maken en tegelijkertijd de eigenzinnigheid van de regio onderstrepen. Lekker vrij en autonoom – Typisch 
Gronings! Wie werkelijk een verandering teweeg wil  brengen, heeft extreme plannen nodig. Maak het onvoorspelbare 
mogelijk: laat het kustland meegroeien met de zeespiegel en plant het langste bos van Nederland in Groningen!
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TIJD OM TE DELEN 

'Toukomst' wil Groningen vooruit helpen. Hoe? Verdeel de rijkdom van het 
landschap en geef bewoners tijd om dat op hun eigen wijze ter hand te nemen. 
Overheden geef je bewoners ruimte want ‘Dij t dut mout t waiten’. In dit essay 
lichten Noorderbreedte en Studio MARCHA! toe waar kansen liggen. 

Gedroomd Groningen 
Waar ligt een mooie toekomst voor Groningen? In dromen kun je achter de horizon reiken. Groningers zijn nuchter, die 
dromen niet zo snel. Toch heeft 'Toukomst' bijna negenhonderd toekomstplannen ‘gevangen’. Dat is een geweldige oogst 
gezien het immense wantrouwen tegen de overheid die 'Toukomst' in het leven riep. Vele Groningers hebben zich laten 
verleiden om ‘vrij’ mee te denken over hun eigen toekomst. 
We hebben nu heel veel ideeën om Groningen vooruit te helpen. Plannen waarvoor gewoon ‘nooit eerder geld was’, ‘ideeën 
die nog geen plek hebben in overheidsplannen’, of ‘eigenzinnige dromen’. Alle 900 zijn ingediend door betrokken bewoners, 
onder woorden gebracht en toevertrouwd aan de 'Toukomst'-site. Er is 100 miljoen euro om deze ideeën werkelijkheid te 
laten worden. Hoe verder?

Essay  Bente van Leeuwen, Maartje ter Veen en Ineke Noordhoff  ○ Illustraties Maartje ter Veen

 

Wat vooraf ging  
Groningen onderging haar lot als ‘aardgas regio’ decennialang vrij rustig. Bescheiden haast - of zelfs dociel? De bodem zakte, 
maar zolang er banen kwamen, boeren hun grond verpachten aan de gasboorders, de NAM, waterschappen en gemeenten 
betaalden voor nieuwe kades en gemalen, en er voor miljarden aan opbrengst naar de staatskas vloeide, maakten de 
bewoners daar weinig problemen over. Tot de aarde ging beven en de veiligheid van bewoners in het geding kwam. Toen 
veranderde alles. 

Een huis is als een tweede lichaam. Het is een plek waar je zelf over gaat; die ligt binnen je cirkel van invloed. Na de grote 
beving van 2012 pakten de NAM en overheden het stuur over. Zij gingen uitrekenen of je huis veilig was - en daarna zouden 
ze dan de schade vergoeden. Maar elk half jaar kwamen er nieuwe richtlijnen en kon je huis opschuiven van ‘onveilig’ naar 
‘veilig’, ergens daar tussenin of weer terug. Met alle onzekerheid en grote financiële gevolgen vandien voor de bewoners 
en hun portemonnee. In hun benadering en manier van opereren van de NAM en overheden is de menselijkheid ver zoek 
geraakt. Naast alle onzekerheid en financiële schade heeft die benadering veel Groningers diep gekwetst. 

Een huis staat niet op zichzelf; het is deel van de omgeving. Om ieder mens kun je zo een cirkel van betrokkenheid trekken. 
Landschap, dialect, architectuur, bakstenen en muziek bepalen mede wie je bent. Dat gaat heel ver: zelfs het geluid dat 
je maakt als je niest is cultureel bepaald! Ten gevolge van de versterkingsoperatie veranderen dorp en landschap in één 
decennium waar eerder een halve eeuw voor nodig was. Hoe kun je als bewoner in vredesnaam verbinding houden met je 
eigen huis en leefomgeving als die zo snel veranderen? Overheden hebben het met hun reacties op de aardbevingen dat nog 
moeilijker gemaakt doordat ze letterlijk de zeggenschap van bewoners over eigen huis én leefomgeving uit handen hebben 
getrokken. 

‘Toukomst’  
Dat brengt ons bij het Nationaal Programma Groningen (NPG). Dit overheidsorgaan investeert tot 2030 extra in economie, 
leefomgeving, banen, onderwijs, natuur en klimaat in het aardbevingsgebied. Via dit ‘hulpprogramma’ vloeit er 1,15 miljard 
euro terug naar het aardgasgebied. Dat bedrag komt bovenop het herstel van schade, het herbouwen van dorpen, de vraag 
of je de nieuwe huizen langs dezelfde straat bouwt, of je er evenveel nodig hebt, of je ze kleiner of groter maakt, van baksteen 
bouwt of duurzamer bouwmateriaal etc. Evenmin gaat het over ‘normale’ overheidstaken (van gemeenten, provincies, rijk 
en waterschappen) zoals het verbeteren van de zeewering, het omschakelen naar duurzame energie, herstel van de natuur, 
upgraden van onderwijs, vernieuwen van de zorg en verduurzamen van de landbouw. 
'Toukomst' is onderdeel van het NPG. Het is erop gericht om plannen, ideeën en dromen van Groningers op te halen en te 
helpen realiseren. Daar is 100 miljoen (van de totale pot met 1,15 miljard) voor uitgetrokken. In verband met de begrijpelijke 
en overheersende ‘overheids-aversie’ van veel inwoners is ervoor gekozen 'Toukomst' los te koppelen van het NPG. 
Landschapsarchitect Adriaan Geuze en zijn bureau West 8 voeren het zelfstandig uit. In een interview met Noorderbreedte 
(december 2019) deed hij een hartstochtelijke oproep: stop met top-down toekomstplannen. De door bewoners ingediende 
plannen, ideeën, dromen en wensen zijn dan ook leidend. Daarna volgt een drietrapsraket: 1) West 8 brengt indieners bij 
elkaar en samen bundelen ze de plannen zodat er grotere programma’s ontstaan. Bijvoorbeeld: een dorpsbos en boomwallen 
worden gebundeld tot een breder plan voor een groener Groningen. 2) Een bewonerspanel bepaalt waar de 100 miljoen in 
geïnvesteerd wordt. 3) West8 tekent een brede toekomstvisie. Dit stuk, dat op de bewoners input is gebaseerd, dient als basis 
voor alle gemeentelijke en provinciale plannen. 
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Kernwaarden  
Hoe kies je wat de meeste vooruitgang kan opleveren? Noorderbreedte en Studio MARCHA! hebben in brede kring gezocht 
naar kernwaarden waarop deze belangrijke afwegingen kunnen steunen. De kernwaarden die we hieronder presenteren zijn 
voor Groningen essentieel. Ze aarden in het verleden, refereren aan het heden en bieden ankers voor de toekomst. 

Vrij&open   
Op de eerste plaats staat vrij&open. Dat gaat over de drang van mensen om op hun eigen manier te leven. Gelukkig is er in 
het Ommeland ruimte en is het eigen erf - de plek waar geen vreemde ogen meekijken - ook ruim. Voeg daarbij het landschap 
met de uitgestrekte horizon; je krijgt bij het Groninger landschap een 80 kilometer lange kust cadeau. Met wind en schone, 
gezonde lucht als bonus. 
De vrijheidsdrang is een heel cruciale waarde: Groningers, en zeker de ommelanders, zijn in het verleden geknecht door 
rijke boeren, door de stad en door de NAM. Die herhaalde vormen van uitbuiting en onderdrukking maken dat achterdocht 
dicht onder het oppervlak zit. Dat wantrouwen geldt niet zozeer voor nieuwkomers, die zijn van harte welkom - al maken 
Groningers er soms weinig woorden aan vuil. De terughoudendheid komt wél naar voren bij ‘mensen van elders’ die zich 
ermee komen bemoéien. Alleen wie oprecht is en belangeloos opereert krijgt misschien een voetje tussen de deur. 
De ligging aan open zee is sterk vormend geweest. Eerst toen de pioniers in het kustland op het beslikte land vee gingen 
houden en wierdes opwierpen om veilig te kunnen wonen. Later toen ze dijken aanlegden - ook al iets waarvoor je moet 
samenwerken. Ondernemerszin maakte veel boeren rijk, en gaf ongeveer een eeuw werk aan een afhankelijke arme 
arbeidersklasse. Maar dat is verleden tijd. Op het land is nu amper meer werk, een enkele (groot)grondbezitter is vermogend 
maar zijn uitgestrekte grootschalige akkers bezorgen de dorpen weinig werk of welzijn. Bovendien drukt de grootschalige 
landbouw de natuurlijke processen weg en tast ze de schoonheid en variatie van het landschap aan. De inmiddels 
genationaliseerde dijken vormen een muur tussen land en zee.
Groningen gaat nu dan ook over ruimte om te vernieuwen, om wind en zee beter te benutten in ons leven. Om de bodem 
weer voedend te laten zijn voor het leven van de bewoners. Om stadjers een gezonde woonstee te bieden in dorpen langs de 
kust. Misschien geënt op hoe mensen vroeger in het kustland op wierdes samenleefden omdat ze dan beter zijn opgewassen 
tegen de stijgende zeespiegel. Vrije stadjers die meegenieten van het autonome ommeland. Dichter bij de kracht van de 
natuur, bij de bron van leven.

Slim&eigen    
Vanuit kloosters is de provincie eeuwen geleden ontgonnen en geëxploiteerd. Uiterst vernuftig is de turf opgegraven 
en verkocht. De laatste vijftig jaar is uit het diepe zandsteenlagen aardgas gewonnen. Wat wordt de volgende bron die 
Groningen vooruit kan stuwen? 
Studentenstad Groningen trekt veel jonge, slimme koppen die gretig zoeken naar innovaties. Wat de universiteit van 
Groningen anders maakt dan Leiden of Utrecht is de excentrische ligging (ruimte, schone lucht, ver van huis) en het 
ommeland, dat authentieke platteland met eigenzinnige bewoners. Het zijn misschien relatief bescheiden mensen op het 
platteland, meer doeners. De slimme zelfverzekerdheid die bij (jonge) stadjers hoort, en de ingetogen praktische inslag op het 
ommeland kan afstand scheppen. De trek naar de stad is nu dominant; in de stad zijn banen en daar is vermaak. 
Maar de wereld verandert en ook percepties over stad en platteland kunnen vloeibaar worden. In tijden van groeiende 
gezondheidsrisico’s worden schone lucht en ruimte weer meer van waarde. De e-bike en nieuwere vormen van vervoer 
verleggen de pendel-grenzen. Er liggen kansen voor het ommeland om de eenzijdige oriëntatie op de stad meer wederkerig 
te maken. Misschien leert een stadjer die zich in een dorp vestigt van de buren vogelgeluiden herkennen en kan een ICT'er 
landbouwers in de omgeving helpen met nog slimmer beregenen van het land. Via het praktische leven kan wederzijds 
respect groeien en ontstaan kansen. Zoals de houten Groninger windmolen velen verraste: populair omdat techniek en bouw 
een menselijke schaal hebben; handzaam omdat er weinig vergunningsleed bij komt kijken. Een beter geïntegreerd leven van 
stad en ommeland kan Groningen een boost geven. Energietransitie, duurzame voedselproductie, circulair leven - heel veel 
moet komend decennium totaal anders. Groningers bedenken er iets slims voor; en ze maken het ook. Een vruchtbare mix 
van denk- en doekracht.
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Samen&apart    
Mensen zetten zich in, voor elkaar én hun omgeving. Maar Groningers zijn soms ook behoorlijk op zichzelf. Dat klinkt strijdig. 
Toch hoeft dat niet zo te zijn. Waar je je verbonden en betrokken voelt, ben je thuis. En waar je je verbonden voelt, zet je je in 
als er problemen zijn. Daarom doet het ertoe dat buren elkaar kennen en soms samen optrekken. Je hebt elkaar nodig omdat 
je soms problemen moet oplossen die je in je eentje niet lukken. 
Samen energie opwekken is een goed startpunt voor meer sociale cohesie. Het brengt mensen bij elkaar en daarna ontstaan 
gemakkelijker gesprekken over hoe iets beter kan. Wanneer mensen een gedeeld belang hebben, vinden ze elkaar over 
het algemeen gemakkelijker. Daarom ontstaan er kansen voor nieuwe sociale verbanden bij het meer circulair maken van 
de samenleving en het verduurzamen van de landbouw. Coöperatieve verbanden kunnen kleinschalige streekproducenten 
bijvoorbeeld aan consumenten binden. Anderzijds kan de intensieve landbouw ook doorontwikkelen naar verticale teelten 
(footloose, zonder dure grond). En zelfs naar de stad verhuizen - om vanuit industriële gebouwen te produceren. 
Vernieuwing van de landbouw kan het ommeland meer ruimte geven voor natuurherstel en het landschap veerkrachtiger 
maken tegen klimaatveranderingen. Als dat wiel eenmaal gaat draaien, kan het snel gaan: de verdere variatie en vergroening 
van het ommeland zal ook het woonklimaat aantrekkelijker maken. Juist voor Groningen, waar landbouw en stad in 
elkaars invloedssfeer liggen, zijn er kansen om bij deze transities voorop te lopen. Meer groene gezonde buitenruimte voor 
oververhitte stadjers, wilde planten en dieren. Stad en Ommeland: dat kan het beste van twee werelden worden wanneer ze 
elkaar omarmen. 

Het kompas trilt     
Vanuit het verleden, via het heden trokken we in het voorgaande een lijn rechtdoor naar de toekomst. Maar zo lineair zal het 
vermoedelijk niet gaan. 

Waar stellen we op scherp? Groningen is niet één gebied; je hebt de kust, het bossige oosten, de stad met zijn venige 
ommeland... En Groningers heb je in duizenden soorten en maten. Een Noordbroekster wordt in Zoutkamp wel even apart 
aangekeken, vissers zijn een ander slag dan boeren en postbodes hebben andere vaardigheden dan managers. De wijzer 
in ons kompas trilt; soms zwaait hij uit. Groningers zijn erg op zichzelf maar ze zijn ook sociaal en zoeken elkaar op. Hoe 
belangrijk is ‘verbinding’? Het schuurt en beweegt. 
Gegeven zo’n diversiteit in landschappen en mensen, in dialecten, gemeenschappen, opleidingsniveau, welvaart en 
belangstellingssferen is het heikel om iets te zeggen over Groningers en hun leefgebied. En nog lastiger wordt het als je het 
over de toekomst gaat hebben. Want wie zijn de Groningers van straks? Vast niet dezelfden als nu - vermoedelijk vaak zelfs 
geen familie. Toch gaan we dat doen. Welke kernwaarden helpen Groningen vooruit? 

Deel de rijkdom     
De rijkdom van de plek is cruciaal. Werkelijk iedereen bezingt die kracht van Groningen, maar tezelfdertijd betreuren velen 
dat de grootschalige landbouw ons daarvan heeft vervreemd. Het open landschap aan zee, de vruchtbare zeeklei, de wind 
die ongehinderd het land opwaait, de schatten in de bodem, het ondiepe zoute kustland. Die kracht van het landschap zal 
ook in de toekomst een rijke bron zijn. We weten nog niet precies hoe we het landschap gaan benutten, maar wél dat het 
belangrijk is dat we het éérlijker doen dan in het verleden. De stad overheerste eeuwenlang het ommeland (bijvoorbeeld met 
de turfwinning en het stapelrecht). De rijke boeren deelden hun ‘macht-en-pracht’ niet fair met de arbeiders. En de welvaart 
van de gaswinning is opgesoupeerd door alle Nederlanders. De les uit het verleden is dat we waken voor sociale ongelijkheid 
en dat we alert zijn op erkenning van de menselijke dimensies. 
Daarom moeten we de rijke bron eerlijker verdelen en zorgen dat de baten sterker verankerd raken in het leven van de 
bewoners. Toekomstig Groningen verenigt een rijk landschap met een rijk leven voor haar bewoners. We kunnen dichtbij 
beginnen. Lokaal voedsel verbouwen, energie opwekken en huizen bouwen van materialen uit de omgeving bijvoorbeeld. Dat 
alles helpt om mensen meer te verbinden met de kracht van hun regio en ze bewuster te maken van hun impact. De keuzes 
van 'Toukomst' kunnen daarop aansluiten door bewoners te laten delen in de opbrengst. 
Dat circulaire lokale leven vindt plaats midden in het geglobaliseerde bestaan. Want we zijn tevens onderdeel van wereldwijde 
netwerken waarin kennis gedeeld wordt en vriendschappen ontstaan. Local en global gaan een vruchtbare relatie aangaan. 
Stad en ommeland omarmen elkaar op een nieuwe manier. Ver voorbij wat wij nu kunnen verzinnen. Welke energie levert 
de harde wind aan de kust? Is de schone lucht te verschepen? Countryside, the future, de expositie van Rem Koolhaas in 
Guggenheim New York gunt ons een glimp van die toekomst.

Dus: Steun initiatieven die aansluiten bij de natuurlijke kracht van Groningen, zoals de ligging aan zee. Deel de 
baten met de lokale gemeenschap en benut kennis en inspiratie uit het wereldwijde (stedelijke) netwerk. 
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Gééf tijd     
Onze samenleving staat voor ingrijpende technische èn sociale veranderingen. De richting is redelijk duidelijk: we gaan van 
het gas af, duurzaam energie winnen, diervriendelijk eten, gezonder leven, minder vervuilen, ons voorbereiden op een hogere 
zeespiegel en pandemische ziekten. De urgentie is glashelder. En we hebben overduidelijk haast want de aarde verdraagt ons 
huidige leven niet. Maar hóe gaan we dat in vredesnaam voor elkaar krijgen: welke technieken werken, hoe krijg je mensen 
zover dat ze hun leven aanpassen en waarmee duw je ondernemers een andere richting op? 
Onze toekomst begint niet op een lege bodem. Het land is ingericht, Groningen is in gebruik bij de mensen die er leven. 
Zij hebben belangen, gewoontes, relaties en herinneringen. Daar komt behoudzucht uit voort - het is goed om je dat te 
realiseren. Overheden die veranderingen afdwingen, oogsten daarom vaak verzet. Vernieuwingen die door bewoners zelf 
geïnitieerd worden, stap voor stap uitgebouwd en geconstrueerd kunnen soms om die behoudende krachten heen zeilen. 
Maar ze vergen wel een ander horloge. In deze tuinen moet eerst geschoffeld de zaadjes moeten ontkiemen, bewaterd en 
groeien. Zo veranderen kost eerst tijd. En ruimte om te ontdekken hoe iets groeit en op welke plek dat het beste gaat. Daarna 
volgen mensen met andere kennis en inzichten, beter gereedschap en globalere netwerken. Met ‘aanhakers’ ontstaan nieuwe 
circuits. Wie bewoners in de voorhoede zet, gééft tijd. Bewoners die aan de toekomst bouwen némen ook de tijd. 

We moeten eerlijk zijn: onze overheid maakt geen hamburgers van aardappels of ontwerpt wadboeien waar toeristen in 
slapen. Dat doen mensen, bewoners van een streek, ondernemers die daar werken aan hun toekomst. Vaak begint dat 
bescheiden. Het kan groeien en het kan ook uitgroeien tot iets substantieels. Maar begin niet met termen als ‘iconisch’ - 
dat jeukt Grunnegers al snel. Ben Woldring bouwde op het Hogeland college zijn eerste website ‘voor school’. Begin maar 
gewoon, in kleine beginnetjes zit het grootse. 
‘Toukomst’ heeft een lange horizon. Er is geld voor tien jaar (tot 2030) en het toekomstbeeld schetst de provincie over 20 
jaar (in 2040). Dat is belangrijk want het zingt daarmee los van de politieke agenda met elke vier jaar (her)verkiezingen en de 
behoefte om iemand een lintje te laten doorknippen. 

Dus Gééf ‘Toukomst’-initiatieven de tijd. De omvang is in eerste aanleg onbelangrijk. Wat klein is, kan ‘groots’ zijn 
of worden. Het is bovenal van belang om te beginnen. 

Laat los     
Leidend bij ‘Toukomst’ is wat de bewoners willen. Dat uitgangspunt van de NPG maakt schatplichtig. Wie mensen oproept 
ideeën in te brengen ‘die eerder in pijplijnen bleven steken’ (zoals de NPG deed) kan niet anders dan diezelfde ideeën nu wél 
vooruit helpen. 

Groningen loopt over van de frustratie ten aanzien van de daadkracht van overheden. Aardbevingsslachtoffers zijn in de 
steek gelaten door de rechtstaat. De boven hen gestelde overheden hebben het leed van de Groningers verkeerd ingeschat, 
veronachtzaamd en zich een slecht verliezer getoond toen eindelijk boven tafel kwam hoe autoriteiten hun burgers hebben 
blootgesteld aan exploitatiedrift. De impact daarvan op het persoonlijk leven van de Groningers is groot en het daaruit 
gegroeide wantrouwen naar overheden is duidelijk waarneembaar. 
Nu gaat er 1,15 miljard naar de NPG als ‘zoenoffer’. Dat komt bovenop de kosten van herstel en versterking - en alle daarbij 
ontstane schades. Het is éxtra. Een elfde daarvan, 100 miljoen, is gereserveerd voor 'Toukomst', voor plannen van de 
bewoners zelf. Met Fryske Fiersichten mochten Friezen in 2006 ook plannen maken voor de toekomst. Aanleiding was toen 
de privatisering van het energiebedrijf en het miljard dat uit die verkoop naar de provincie vloeide. Ook toen kwamen er 
honderden ideeën van bewoners. Net als bij ‘Toukomst’ werden de bewonersplannen geclusterd. Daarna verdwenen de 
vergezichten grotendeels uit beeld. Misschien kregen ze een plaats in het reguliere beleid, maar dat is niet terug te vinden. 
Van het NPG-geld stroomt 1,15 miljard via provinciale en gemeentelijke begrotingen naar een beter toekomstperspectief voor 
Groningen. Daar moeten bestuurders scherp op sturen. Die plannen moeten zo gemodelleerd worden dat ze passen in de 
beleidsuitgangspunten en vergunningstrajecten. Dat hoort bij onze rechtstaat. 
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Maar nu even niet. Bij 'Toukomst' moeten bestuurders bewust de andere kant uit kijken. Deze plannen, ter waarde van 100 
miljoen, verdienen een open ontvangst in de bureaucratieën. Dij ‘t dut, mot ‘t waiten. Zie het als een geste van dienstbaarheid 
en misschien zelfs als een erkenning van eerder falen. ‘Toukomst’ is natuurlijk geen verzoeningscommissie, maar het geeft 
overheden de kans om te stáán voor hun getergde inwoners. Door los te laten en met de toekomstplannen, ideeën en 
dromen van Groningers mee te bewegen. 
Het zal niet gemakkelijk zijn. Zeker niet. Maar het allermoeilijkst is ‘Toukomst’ voor de Groningers zelf. Het aanvaarden van het 
zoenoffer zal soms mensen bij elkaar brengen en krachtiger maken; dan kan het werken als een motor voor vooruitgang. 
Maar soms ook brengt dit boetekleed mensen in een spagaat tussen het eigenbelang en de gemeenschap. Bewoners 
moeten dealen met afgunst, armoede, te veel fantasie of juist een gebrek daaraan bij zichzelf en de buren. En dat in een door 
frustratie en woede getekend gemoed. Dat is pas echt lastig! 

Dus Overheden blijf af van het ‘Toukomst’-geld. Faciliteer je inwoners in hun dromen en wensen. Misschien is 
wat ze willen piepklein en kan het groeien, misschien is het leergeld of slechts een kort feestje. Geef het tijd en 
ruimte en laat het rijpen en aarden. Bouw er op voort. 
Want dat ís namelijk de toekomst, onze gezamenlijke toekomst. 

Open einde    

Dit is niet het einde. Het
is niet het begin van het
einde, het is misschien
het einde van het begin 
(Citaat van Winston Churchill in 1942, wakker gekust door Rutte in tijden van Corona). 

De makers     
Noorderbreedte schrijft en verbeeldt in haar tijdschrift al 44 jaar hoe Noorderlingen in hun omgeving leven - een relatie die 
Studio MARCHA! onderzoekt. Wij zijn kritisch en onafhankelijk, maar onze loyaliteit ligt bij de bewoners. In dit essay buigen 
we ons over de vraag: wat gaat de Groningers werkelijk vooruit helpen? We hebben het geschreven maar niet allemaal zelf 
bedacht: dat deden we met Groningers - uiteraard.  

Met het project ‘Typisch Gronings’ ontwikkelden we met Studio MARCHA!, Station Loppersum en de Vereniging Groninger 
Dorpen gereedschap om te verkennen wat voor Groningers individueel en collectief belangrijk is. Door dat onderzoek samen 
met buren en dorpsgenoten te doen krijgen bewoners meer stem in de grote verbouwing van huis, dorp en landschap. De 
bijeenkomsten met bewoners leveren een groeiende oogst aan kennis op over hoe ziel en zaligheid van mensen in Groningen 
is verbonden met de leefomgeving. 

Daarom stelden Noorderbreedte en Studio MARCHA! aan West 8 voor om die kennis uit te breiden met een debat over de 
vraag: wat helpt Groningen vooruit? Welke kernwaarden moeten bij de keuzes van 'Toukomst'-plannen een rol spelen? We 
hebben onze peilstok diep laten zakken in alle reacties en opmerkingen en daaruit de grote lijn boven water getrokken. Zo 
kwamen we tot de belangrijkste kernwaarden voor de toekomst van Groningen: deel de rijkdom, geef tijd en laat los. Hierin 
komen zoveel mogelijk gevoelens en noties van de door ons geraadpleegden terug. Maar natuurlijk niet alles. We hebben ons 
gesteund gevoeld door de opdracht die we van velen kregen: DURF TE KIEZEN. 

We danken alle mensen die ons hebben geholpen met hun kennis, emotie en kunde van harte. Speciaal woord van dank gaat 
uit naar de deelnemers van onze digitale sessies op 17, 24 en 27 maart 2020. Het zijn: Alie Alserda, Sandra van Assen, Kim van 
Dam, Geir Eide, Jan-Dirk Gardenier, Sijas de Groot, Marieke van der Heide, Martin Hillenga, Tijmen Hordijk, David van Inden, 
Goffe Jensma, Bente van Leeuwen, Merel Melief, Ineke Noordhoff, Louis Stiller, Henk Tienkamp, Harm Evert Waalkens, Leonie 
Wendker, Liesbeth van de Wetering en Mayke Zandstra.
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Het Lectoraat Ruimtelijke Transformaties is ambitieus. Het speelt een leidende rol in het 
onderzoek naar het ontwerpen en realiseren van een omgeving waarin de mens en andere 
organismen in Groningen, Noord-Nederland en wereldwijde ecosystemen langdurig kunnen 

voortbestaan. Het lectoraat is onderdeel van Kenniscentrum NoorderRuimte en het Institute for 
Future Environments.

Het Institute of Future Environments is een nieuw multidisciplinair instituut waarin 
de disciplines Architectuur, Built Environment en Facility Management focussen op 

toekomstbestendige inrichting van de ruimte en het gebruik van die ruimte. Het instituut richt 
zich op thema’s als ruimtelijke transformaties, digitalisering, (urban) facility management en 

klimaatadaptatie.

Het Kenniscentrum NoorderRuimte doet praktijkgericht onderzoek naar de gebouwde 
omgeving in Noord-Nederland. Hierbij richt NoorderRuimte zich op vier thema’s: aardbevingen, 

duurzaamheid, gezondheid & welzijn en leefbaarheid. Nieuwsgierigheid en passie voor een 
verbeterd (her)ontwerp van de gebouwde omgeving staat hierbij voorop. 

Ja ik doe mee
blik op de toekomst

We wonen duurzamer, reizen bedachtzamer, eten meer uit eigen  regio 
en kijken anders naar het landschap om ons heen.  Noorderbreedte 
biedt onafhankelijke journalistiek en inspirerende fotografie die jou 

met nieuwe ogen naar Noord-Nederland laat kijken. Noorderbreedte, 
 omdat een andere toekomst vraagt om anders handelen. Ga naar
noorderbreedte.nl en klik op ‘Doe mee’.

•  Inspirerende verhalen over onze 
leefomgeving in ons prachtige tijdschrift

•  Online toegang tot het hele archief sinds 
1977 met bijna 5.000 verhalen

•  Samen in touw voor een duurzamer 
Noord-Nederland



Betrokken bij het Noorden
Jij ook? Word abonnee!

noorderbreedte.nl
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