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Hoe kan het sociale en fysieke landschap van Noord-Nederland, ondanks de negatieve invloeden, verbeterd,
zelfvoorzienend en leefbaar blijven en hoe zetten we de dynamiek van de regio in voor nieuwe kansen? De toekomst
zonder fossiele brandstoffen bestaat uit het meebewegen met de dynamiek van het landschap!

Relatie tussen mens en landschap

Een goede relatie tussen de mens en het landschap is van essentieel
belang voor de toekomst. Grondstoffen, voedsel, water en energie die
de mens nodig heeft om te overleven zijn afkomstig uit de omgeving
waarin we leven. Om in deze basisbehoeften te kunnen voorzien, is
er sprake van een voortdurende wisselwerking tussen het landschap
en haar bewoners. Onze omgeving wordt door deze wisselwerking
gevormd: er wordt energie in het landschap gestoken en er wordt
energie in de vorm van grondstoffen, zoals voedsel, onttrokken uit
het landschap. Om deze wisselwerking ook voor de toekomst in
stand te houden, moet hiertussen wel een balans worden gevonden.
Beleid dat enkel is gericht op extractie en economisch gewin heeft
op lange termijn namelijk uitputting tot gevolg. De toekomst zal dus
bestaan uit het behouden van de balans tussen de mens en haar
omgeving. Er zal dus meer moeten worden meebewogen met de
dynamiek van het landschap.

Meebewegen met de dynamiek

Ook in Noord-Nederland zal men op een andere manier moeten gaan
reageren op de aanwezige dynamiek. Er is onder andere sprake van
een hoge werkloosheid en bevolkingskrimp maar ook van bodemdaling,
aardbevingen en verzilting. Deze combinatie van factoren is samen met het
landschap en de bewoners typerend voor de regio en een toekomstvisie zal
dus vanuit deze aanwezige dynamiek moeten ontstaan.
Toch worden veel plannen in de regio nog ontwikkeld vanuit visies die niet
aansluiten op de dynamiek van de omgeving. Voorbeelden hiervan zijn de
plannen voor een HSL naar Noord-Nederland, om de relatieve afstand tot
de Randstad te verkleinen, en Blauwe Stad, dat bedoeld is om mensen van
buiten de regio aan te trekken om in
Oost-Groningen te gaan wonen. Beide plannen werken niet met de dynamiek
van de regio maar proberen hier tegenin te gaan.

De transitie van Noord-Nederland

De trends op macro niveau hebben gevolgen op
het microniveau. Boeren in noordoost Groningen
zien de regio leeglopen. Tegelijkertijd verzilt de
landbouwgrond, waardoor de toekomst van de
aardappelteelt in het gebied wordt bedreigd. Naast de
landbouwproblemen kampt de regio met de gevolgen
van aardbevingen, krimp en vergrijzing waardoor
er voor de toekomst van het gebied naar nieuwe
mogelijkheden zal moeten worden gezocht.
Van een dynamische regio moet de transitie naar
een stabiele maar toch flexibele omgeving worden
gemaakt. Deze stabiliteit heeft als fundament drie
pijlers: Energie, voedsel en water. Op regionaal
niveau is dus zelfredzaamheid van cruciaal belang.
Door in de toekomst de problematiek van het gebied
aan te grijpen als nieuwe kans, kan een NoordNederland ontstaan dat economisch gezien minder
afhankelijk is van de rest van Nederland en waarin de
kracht zit in de kwaliteiten van de omgeving.

Plannen vanuit de kwaliteiten van de regio
Voor de kustzone is de verwachting dat in 2050 het gebied ernstig verzilt is door de combinatie van waterstijging (zout)
en bodemdaling (aardbevingen). In 2070 en verdere toekomst wordt het naar waarschijnlijkheid nog erger. Als men dit
aangrijpt als kans voor de regio zou dit kunnen betekenen dat Boeren beginnen met het telen van zouttolerante soorten
zoals lamsoor, zouttolerante aardappels en bieten. Zeewier bijvoorbeeld is rijk aan eiwitten en kan in zee geteeld
worden in de vorm van zee-akkers. Dit gebeurt al in delen van Zuidoost Azië maar ook de provincie Zeeland heeft een
kleine testlocatie. Dit zou in 2070 kunnen leiden tot zeeboerderijen, waardoor een extra dimensie aan het landschap
wordt gegeven. De zee valt in de toekomst dus evenzeer onder een ‘beleefbaar landschap’.

Doorsnede 2016

Doorsnede 2070

Toekomstig Noord-Nederland kenmerkt zich dan als volgt: landinwaarts is de grond niet verzilt, maar de verzilting neemt
toe dichterbij de kust. De zee is de derde zone van de dwarsdoorsnede.
Ieder van de drie gebieden heeft zijn eigen sterktes en zwaktes: landinwaarts is veel zoet water beschikbaar, verzilting
maakt andere vormen van landbouw mogelijk en op zee en aan de kust zijn de windsnelheden hoog en ontstaan kansen
voor buitendijkse landbouw. Onderling zijn de drie landschappen van elkaar afhankelijk, maar de gehele regio is door
uitwisseling van specialismen zelfredzaam en toekomstbestendig.

(Noord-) Nederland zal in 2070 dus niet langer gevormd
moeten worden door ingrepen die tegen de dynamiek
van de omgeving in gaan, maar men zal met de bewoners
op zoek moeten naar de specifieke kansen van de regio.
Alleen door een gebied te benaderen vanuit haar eigen
perspectief los van belangen uit andere delen van
Nederland kunnen succesvolle oplossingen ontstaan die
de unieke kwaliteiten van de regio versterken en het zo
klaarmaken voor de toekomst.

Auteurs:
Thomas Rosema Ma Architectuur
Jeppe de Vries, Ruimtelijke Wetenschappen
Joey Koning, Ruimtelijke Wetenschappen
Wim Ykema, Ruimtelijke Wetenschappean
Cora Jongsma, Ma Landschapsgeschiedenis
Machiel Koman Ma Landschapsgeschiedenis
Massimo Koester Ma Social Psychology / Environmental psychology
Jana Etmann Ma Environmental psychology

