Eo Wijers-brigade strijkt neer in de Veenkoloniën
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De Eo Wijers-stichting ontwikkelt zich tot de mobiele brigade van de ruimtelijke
ordening. In 1985 begon de stichting met alleen een prijsvraag, bedoeld om de
methodiek van het regionaal ontwerp onder de knie te krijgen. Inmiddels schiet zij
regio’s te hulp die kampen met dilemma’s waar vertrouwde strategieën en concepten
geen antwoord op bieden. Het gebundelde creatieve vermogen van tientallen
deelnemers aan de prijsvraag blijft de kurk waar de Eo Wijers-aanpak op drijft, maar
is lang niet meer het enige bestanddeel.
Het toneel van de negende prijsvraag, die over ‘krimp, energietransitie en ruimtelijke
kwaliteit’ gaat, wordt de Veenkoloniën. Dat is de uitkomst van de eerste
prijsvraagronde waarin zes regio’s zichzelf kandidaat stelden. Zij moesten vervolgens
flink aan de slag, want onderwerp van een Eo Wijers-prijsvraag word je niet meer
zonder slag of stoot. Elke regio moest de eigen opgave in een jaar tijd zo scherp en
overtuigend mogelijk formuleren. Een serie werkconferenties hielp hen daarbij.
Bovendien kon ieder rekenen op de steun en goede adviezen van twee
afgevaardigden uit het Bureau van de Eo Wijers-stichting, een gezelschap senioren
en oudgedienden die hun kennis en ervaring belangeloos ten dienste stellen.
Onbevangen blik
Deze wedloop om uitgeroepen te worden tot prijsvraagregio was een ware
evenwichtsoefening. Deelnemende regio’s investeerden in onderzoek en denkkracht.
Maar de resultaten daarvan mochten niet te dicht in de buurt van een oplossing
komen, want dat zou de onbevangen blik van de prijsvraagdeelnemers vertroebelen.
Zo beschikt de regio Waterpoort (op de grens van Noord-Brabant, Zeeland en ZuidHolland) al over een uitgewerkt concept voor een bio-based economy, waarin de
landbouw grondstoffen aanlevert voor de chemische industrie. Noord-Limburg is al
ver op streek met de ontwikkeling van een kennisintensieve agrofoodregio,
gebaseerd op de cradle to cradle-gedachte.
Exploitatiemodel
Door de benadering in zes regio’s tegenover elkaar te zetten en te confronteren met
de visies van deskundigen, heeft deze eerste ronde op zichzelf al resultaat. Er is
meer zicht ontstaan op de schakel tussen krimp en energietransitie. Die blijkt in hoge
mate financieel. ‘Het dilemma is hoe naast de fysieke keten ook de financiële keten
kan sluiten, stelt de regio Noord-Limburg, want de gegenereerde opbrengsten blijken
maar zelden ten goede te komen aan de regio zelf. Dat dilemma speelt ook in andere
krimpregio’s. Prijsvraagdeelnemers lijken zich niet te kunnen beperken tot een
investeringsraming met financieringskansen, maar op zoek te moeten naar een
sluitend exploitatiemodel. Restwarmte, biovergisting en gesloten energiekringlopen
kunnen daar een rol in spelen. Energie die ontstaat als (bij)product van de landbouw,
industrie of ander ruimtegebruik, kan worden benut voor de economie in de regio
zelf, die dan niet met de bevolking hoeft mee te krimpen. In een volwaardig
energielandschap is de ruimtelijke ordening daarop afgestemd. De Veenkoloniën
lenen zich voor de ontwikkeling van zo’n energielandschap van de derde generatie

(na de vervening en de gas- en oliewinning), aldus Baukje Galama, burgemeester
van Stadskanaal en bestuurlijk ‘vaandeldrager’ bij de Eo Wijers-nominatie.
Derde ronde
De eigenlijke prijsvraag is de tweede ronde. De inzendtermijn sluit begin januari 2012
en geïnteresseerde ontwerpers kunnen zich via de website van de Eo Wijersstichting inschrijven. Daarna volgt de derde ronde. De stichting laat de regio’s niet
los, de Veenkoloniën als winnende regio noch de andere vijf (Waterpoort, NoordLimburg, de Achterhoek, de Eemsdelta en de Kop van Noord-Holland). Ze kunnen
rekenen op blijvende betrokkenheid van de stichting bij hun omgang met krimp en
energietransitie. Hulptroepen blijven beschikbaar. En andersom zal de buitenwereld
dankzij dit initiatief beter op de hoogte blijven van de vorderingen en de resultaten.
De Eo Wijers-stichting weet betrokken en gedreven vakgenoten te mobiliseren in
verschillende rollen en in steeds grotere aantallen. In een tijd waarin de publieke
ontwikkelingskracht verschraalt en de gebruikelijke werkwijzen razendsnel
achterhaald raken, is zo’n ruimhartig aanbod meer dan welkom.
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