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Titel: Cultuur van tijdelijkheid als inspirator 

Inleiding  

Wij hanteren de stelling dat stagnatie en krimp geen perifeer verschijnsel zijn en niet 

specifiek voor de Veenkoloniën. Ze zijn een terugkerend fenomeen in culturen en 

samenlevingen. En als gevolg daarvan ook in landschappen. Na een periode van groei en 

bloei zijn het de gevestigde belangen die nieuwe ontwikkelingen remmen of tegenhouden. Er 

wordt niet adequaat gereageerd op de veranderende omstandigheden. Gevolgen zijn eerst 

stagnatie, dan krimp, vervolgens verval en in het uiterste geval complete ontvolking van een 

gebied. Het Europese of nationale beleid met de daar gekoppelde subsidies, kan het proces 

van verval temperen maar niet tegenhouden of omkeren. 

Wij richten ons op de achterliggende oorzaak van dit groeiende probleem en bedenken een 

strategie die we vervolgens toepassen op de Veenkoloniën.  

Hoe te denken: duurzaamheidscultuur ontneemt het zicht op vernieuwing 

In onze Noordwest Europese samenleving zijn de gevestigde belangen in wetten en regels 

vastgelegd en zijn onze voorrechten en belangen intensief verweven met overheidsbeleid op 

alle niveaus. Daarmee is ons vermogen te reageren op nieuwe omstandigheden tot een 

kritisch laag niveau gedaald.  

Onze cultuur is defensief ingesteld en volledig gericht op het langdurig waarborgen van 

zekerheden en veilige omstandigheden (vandaar de opmerkelijke populariteit van het begrip 

‘duurzaamheid’ ?). Onzekerheid, verandering, risico, onvoorspelbaarheid zien we als 

beangstigende kenmerken van een leven dat we achter ons hebben gelaten. Maar laten dat 

nu juist de kenmerken zijn van een ondernemende samenleving die zichzelf vernieuwt, die 

bronnen van bestaan weet te vinden en te exploiteren waar we nu nog geen weet van 

hebben.  

Hier stuiten we op een dilemma: onze ‘duurzaamheidscultuur’ garandeert (althans 

ogenschijnlijk) welvaart en welzijn. Maar het tegenovergestelde, namelijk een 

‘tijdelijkheidscultuur’ met als kenmerken: het risico, verantwoordelijkheid voor het eigen 

onderhoud, onzekerheid, pioniersgeest en improvisatie hebben we nodig als een middel om 

onze samenleving op termijn gaande te houden. Ter illustratie: we gedragen ons als een 

levensgemeenschap, bijvoorbeeld een beukenbos, dat aan het einde van de levenscyclus 

zich zelf niet kan verjongen omdat het niet beschikt over de pioniersvegetatie.   

Het langzaam draaiende en het snel draaiende wiel 

Duurzaamheid als doel is niet verwerpelijk. Ook tijdelijkheid zou niet verwerpelijk moeten 

zijn. Beide begrippen zijn conditio sine qua non voor welvaart en welzijn, maar refereren aan 

verschillende aspecten van onze cultuur en geschiedenis die we hier aanduiden met het 

‘langzaam draaiende wiel’ en het ‘snel draaiende wiel’. Beide wielen beschrijven processen 

die essentieel zijn in de geschiedenis, in het heden en in onze toekomst. Beide wielen 

kunnen alleen in samenhang met elkaar functioneren. Ze houden elkaar draaiende, ze 

beïnvloeden elkaars tempo. 
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Het langzaam draaiende wiel beschrijft cycli van vele honderden jaren en beslaat ruimtelijke 

eenheden die het regionale en soms zelf het nationale te boven gaan. Terugkijkend in de 

geschiedenis herkennen we het langzame wiel in complexe sociaaleconomische en culturele 

processen die een herkenbare en langdurige weerslag op het landschap hebben. De cycli 

van het snelle wiel beslaan één tot enkele decennia, betreffen vaak een kleiner gebied, zijn 

minder veelzijdig, vaak zelfs tamelijk eenzijdig, laten hun sporen na in het landschap zonder 

dat ingrijpend te veranderen.  

Onze cultuur en beleid zijn eenzijdig gericht op het langzaam draaiende wiel. Onze plannen 

maken we voor de eeuwigheid. We zijn het snel draaiende wiel en het belang van 

tijdelijkheid totaal uit het oog verloren. Daarmee hebben we de aanjager van samenleving en 

landschap afgekoppeld. We stevenen af op een nijpende stagnatie en we frustreren 

innovatie. Na het stilvallen van het sneldraaiende wiel, verliest ook het langzaam draaiende 

wiel vaart en komt uiteindelijk tot stilstand. Samenleving en landschap komen tot stilstand. 

Hoe komen we uit deze impasse? De enige remedie is ons te richten op het aanjagen van 

het kort draaiende wiel. Maar hoe doe je dat, in een land waarin elke menselijke beweging, 

elke vierkante centimeter gestuurd en beperkt wordt door stapels met wetten en richtlijnen ? 

Een belangrijk instrument is de herintroductie van tijdelijkheid, in de brede zin van het woord 

dus met alle risico’s en onzekerheid van dien en met de pioniersgeest, improvisatiedrift en 

innovatietalent die daarbij horen.  

Hoe te zien; comfortzones en stretchzones 

In de Veenkoloniën herkennen we het langzaam draaiende wiel in het eeuwenlange proces 

van landgebruik en landschapsvorming. Het veen werd in gebruik genomen, ontwaterd en 

afgegraven, omgezet in een agrarisch landschap, doorsneden met de typische linten. Dit 

landschap is de ‘comfortzone’; een rustig, groen landschap met een eigen gezicht en met 

oude verhalen waarin mensen graag willen wonen en zich thuis voelen. 

In de korte cycli van wisselend landgebruik door de eeuwen heen, van jacht naar vervening, 

graangewassen, aardappelteelt en veeteelt, herkennen we het snel draaiende wiel, dat 

evenzeer zijn sporen in het landschap heeft nagelaten en de identiteit mede heeft bepaald. 

Stromen van voorbijgangers hebben met hun dagelijks werk en leven het landschap 

gemaakt tot wat het nu is. 

Nu moeten we in dit landschap het snel draaiende wiel opnieuw aanjagen en dat doen we 

door ‘stretchzones’ aan te wijzen als pilot gebieden, waarin ruimte wordt gemaakt voor 

tijdelijk landgebruik. Hier zullen de kiemen ontstaan van nieuw landgebruik. Het verschil in 

ruimte en schaal tussen de linten en landbouwvlakken zal blijven bestaan, zodat nieuwe 

activiteiten en ondernemingen zullen bijdragen aan de bestaande identiteit. Vooral vanwege 

het surplus aan ruimte en de ijzersterke structuur zijn de Veenkoloniën bij uitstek geschikt 

voor een proefneming met tijdelijkheid. 
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Hoe te spelen; tijdelijkheid als remedie 

Wij stellen een proef voor als volgt: 

Het snel draaiende wiel krijgt in de stretchzones volop de ruimte, zowel fysiek als in de vorm 

van een zekere tijdelijke ‘regelvrijheid’.  

We onderscheiden verschillende niveaus van tijdelijkheid; beperkt tot een omlijnd gebied en 

binnen een bepaald tijdvak, dat kan variëren van 5 tot 25 jaar, afhankelijk van de effecten op 

de omgeving en van de hoogte van de noodzakelijke investeringen.  

Zowel in de linten als in de open landbouwvlakken worden stretchzones geselecteerd, die 

vervolgens door bewoners, plaatselijke ondernemers maar ook door nieuwe import-pioniers, 

(net als vroeger) gebruikt zullen worden voor een veelheid aan nieuwe initiatieven. Een groot 

deel van de bestaande regels op het gebied van ruimte, milieu en economie wordt tijdelijk 

buiten werking gesteld en vervangen door een set eenvoudige spelregels, die bewaakt 

worden door een scheidsrechter, bijvoorbeeld de provincie.  

Succesvolle, rendabele initiatieven zullen de tijdelijke status overleven en schuiven 
vervolgens door naar bestaande gebouwen of kavels in het gebied. Dat zal niet meer dan 10 
tot 30% zijn. De overige bedrijfjes, plannen en uitvindingen zullen sneuvelen, maar sporen 
nalaten in de vorm van moderne legendes. Van de blijvende vernieuwingen zal een deel 
overgenomen worden door anderen, hier in de Veenkoloniën, maar ook elders. Sommige 
daarvan zullen een grote verspreiding krijgen, wellicht in de vorm van nieuwe coöperaties of 
compagnieën, zoals eens in de vervening, de aardappelteelt en de strokartonindustrie. De 
linten blijven en zullen opgefrist worden met nieuwe gebouwen. Ook de grote vlakken 
daartussen blijven, enkele daarvan minder open dan nu, soms wellicht dicht begroeid met 
bos en windmolens daarboven, andere nog steeds open maar dan als biologische 
melkveehouderijen die naar Duitsland exporteren.  
 
Hoe te vertellen: communicatieplan 

Een deel van de bewoners zal deze proef geen goed idee vinden. Maar een ander deel zal 
hiervan profiteren en het initiatief nemen voor nieuwe activiteiten. Ook zullen pioniers van 
elders aangetrokken worden. Dorpen, buurtschappen en particulieren kunnen zelf bepalen of 
zij mee willen doen of niet. Daarvoor organiseren we een rondreizende informatieploeg. De 
Veenkolonisten zelf organiseren mentaal eigenaarschap en daarmee draagvlak voor de 
proef. Een “identiteitsfabriek” beschrijft de code voor tijdelijke ontwikkeling uitgaande van het 
karakter van het bestaande. Wij gaan er van uit dat vele buurtschappen mee zullen willen 
doen, bijvoorbeeld waar leegstand is, of de bevolking sterk verouderd, of juist daar waar veel 
jonge en actieve mensen wonen. 
Maar ook op een hoger niveau willen we een actieve houding, namelijk van lokale 

overheden. Wij veronderstellen dat een gemeente als Buinermond interesse heeft en zich 

actief wil inzetten om als proefgebied te functioneren, en dat de provincie Groningen staat te 

popelen om dit experiment te begeleiden als facilitator en scheidsrechter. We dromen ervan 

dat Nederland deze gedachtegang in Europa verspreidt.  
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Hoe te handelen; de praktijk van tijdelijkheid 

Wat levert het op ? Dat weten we niet en dat hoort ook zo als het om de toekomst gaat. Deze 

actie gaat niet uit van een vooraf geplande eindsituatie maar verwelkomt het onverwachte en 

het onvoorspelbare. 

Zal het buiten werking stellen van regels niet leiden tot chaos, milieuschade en conflicten? 

Wij denken dat er zeker lokale conflicten zullen ontstaan, maar verwachten geen 

onoplosbare problemen. De proef sluit aan bij de aanwezige pionierskwaliteiten en sociale 

samenhang in het gebied. Zowel de bevolking als het landschap kan tegen een stootje. De 

scheidsrechter treedt op indien nodig. Wie baalt vertrekt, wie wil ondernemen of 

experimenteren is welkom. 

Is tijdelijkheid niet strijdig met een duurzame toekomst? Omdat deze tijdelijke ingreep het 

snel draaiende wiel weer op gang brengt en daarmee nieuw leven zal brengen in het door 

het langzaam draaiende wiel gevormde landschap, is deze actie een toonbeeld van 

duurzaamheidsbevordering.  

Tijdelijkheid als oplossing voor duurzaamheid! 

 

 

 

 

 


