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Allianties voor de leefomgeving

Gaston Remmers, Bureau BUITENKANS, mei 2008 

Inleiding
Het project Oude paden – Nieuwe wegen slaat nieuwe wegen in op basis van historische 
paden. Dit resulteert in de (her)ontdekking van een enorme hoeveelheid aan nieuwe oude 
paden en daarmee van een traag netwerk. In dit essay wordt een poging ondernomen om 
na te denken over vormen van participatie die iets toe kunnen voegen aan de gebruikelijke 
manieren. 
Vooral voor het onderhoud zijn zulke nieuwe vormen van belang, want dit is meestal 
het stiefkindje van de goede ideeën en boeiende projecten. Daarmee gaan we ons pas 
bezig houden wanneer een pad al (her)ontwikkeld en toegankelijk is gemaakt. Maar bij 
de ontwikkeling en ontsluiting wordt reeds voorgesorteerd op het beheer. Daar wordt 
de basis gelegd voor de wijze waarop de paden later worden onderhouden en voor hun 
toegankelijkheid wordt gezorgd. Door gemeenschappelijke ontwikkeling en realisering 
kunnen we ervoor zorgen dat de partijen die daarbij betrokken zijn eigenaarschap en 
verantwoordelijkheid voelen, en dus ook geneigd zijn om ook voor het onderhoud zorg te 
dragen. 

De aanleiding voor dit stuk ligt in het project Oude paden – Nieuwe wegen, in het kader 
waarvan de vraag is ontstaan: hoe defi nieer en ontwikkel je rollen en verantwoordelijkheden 
bij de totstandkoming en het onderhouden van paden? In dit stuk wordt een model 
voorgesteld dat in Nederland nog vrij nieuw is: het concept van de actiehabitat. Het kan 
zonder meer worden toegepast op het vormen van brede allianties bij de totstandkoming en 
de instandhouding van paden, maar het kan net zo goed worden gebruikt in allerlei andere 
projecten en processen waarin de medewerking van niet professioneel betrokkenen gewenst 
en zelfs noodzakelijk is. Professionals op gebied 
van ruimtelijke en sociaal-culturele ontwikkeling en 
revitalisering komen er steeds meer achter dat ze 
zonder de medewerking van degenen voor wie ze 
werken niets bereiken. 

Uiteraard is het concept dat hier wordt voorgesteld 
niet hét zaligmakende concept voor participatieve 
processen, maar misschien biedt het voor degenen die 
op dit gebied werkzaam zijn toch een aanzet om in de 
praktijk toe te passen of om verder op door te denken. 
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Participatie
Als er een nieuw project wordt gestart spreken
we grofweg van drie fasen: de ontwikkeling,
de uitvoering en de instandhouding. Die drie 
fasen hangen naadloos met elkaar samen. De 
ene bouwt op de andere voort, en obstakels 
of fouten in een voorgaande fase wreken 
zich zonder meer in een volgende. Als het 
goed is worden kennis en ervaringen uit een 
voorgaand project meegenomen naar een 
volgende, zodat er een doorlopend proces tot 
stand komt. En wie goede ervaringen heeft 
met het beheer van de resultaten van het ene 
project, zal des te meer geneigd zijn vanaf het 
begin aan de ontwikkeling van een volgende deel te nemen. 
Men realiseert zich steeds beter dat het vooral de lokale partners zijn die de bereidheid 
moeten hebben te investeren in het succes van een project en toe moeten willen werken 
naar doelen, die zij zichzelf hebben gesteld. 

Gemeenschappelijk belang
In Oude paden – Nieuwe wegen zijn onder de koepel van een regionaal proces een 
aantal lokale processen en projecten op gang gekomen, waarin burgers, maatschappelijke 
organisaties en overheden samen bij de planvorming, de uitvoering en het beheer betrokken 
zijn. In het ideale geval wordt er een manier gevonden hoe dit proces ook na de looptijd 
van project Oude paden – Nieuwe wegen kan worden voortgezet. Dat kan zijn in de vorm 
van initiatieven van één of meerdere burgers, of als activiteit die door de overheid of een 
maatschappelijke organisatie wordt geïnitieerd. Doorslaggevend is niet wie als eerste een 
initiatief heeft genomen, maar hoe een dergelijk initiatief wordt opgepakt en verder wordt 
uitgewerkt. Wanneer er sprake is van een brede participatie zien we dan ook een alliantie 
tussen alle partijen die lokaal of regionaal van belang zijn. Welke dat zijn, kan van geval tot 
geval verschillen, maar de lokale overheid en de lokale bevolking vormen een constante 
factor. 

We spreken hier dus van een proces met diverse betrokken partijen, die elk eigen 
bevoegdheden, eigen verantwoordelijkheden en eigen taken hebben. Zo’n proces kan nooit 
worden doorlopen zonder dat er sprake is van een gedeeld belang. Er moet daarom altijd een 
sterke verankering zijn in de plaatselijke politiek, bij maatschappelijke organisaties, eventueel 
in het bedrijfsleven, en in de gemeenschap die het betreft. In echte participatieve processen is 
er sprake van meer dan inspraak of consultatie. Lokale burgers en organisaties hebben in alle 
drie fasen, dus in de ontwikkeling, de uitvoering en het beheer, een dragende rol. En die rol is 
geformaliseerd. Burgers nemen dus, net als de overige partijen, niet deel om een individueel 

instanthouding

uitvoering ontwikkeling
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belang te dienen, maar zij vertegenwoordigen het collectieve belang van de plaatselijke 
bevolking. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking door het oprichten van een stichting of een 
vereniging. 

Een mooi voorbeeld hiervoor is Rom Paad (~’ruim baan’), een 
stichting die zich ten doel stelt paden en lanen te ontsluiten en 
toegankelijk te maken die vanouds deel uitmaakten van het 
Friese landschap. Daarnaast valt ook de aanleg van nieuwe paden 
binnen de doelstellingen. Een ander doel van Rom Paad is het stimuleren van onderzoek 
naar de namen (toponiemen) van de verschillende percelen en landschapselementen. De 
oorsprong en de betekenis van die veldnamen zegt veel over de omstandigheden ten tijde 
van het ontstaan en over het oorspronkelijke gebruik. Het onderzoek naar namen is weer 
nauw gerelateerd aan het padennetwerk en is bij uitstek een activiteit die niet zonder de 
medewerking van plaatselijke inwoners kan worden uitgevoerd. Hierop wordt verderop nog 
nader ingegaan.

De stichting is opgericht vanuit een persoonlijk gevoelde 
betrokkenheid bij het culturele en cultuurhistorische erfgoed van 
het Friese landschap. Maar hier is ook een collectief en publiek 
belang in het spel, dat van toegankelijkheid van het landschap. 
Men tracht de doelen te bereiken door o.a. op strategische 
plaatsen stukjes grond te verwerven. Niet om het bezit van de 

grond, maar om bijvoorbeeld als partij mee te kunnen doen in een kavelruil en op die wijze 
erfdienstbaarheden te vestigen in het belang van de toegankelijkheid, het beheer en het tot 
ontwikkeling brengen van natuur- en cultuurhistorische waarden. In haar activiteiten zoekt 
Rom Paad ondersteuning bij gemeentelijke en provinciale organisaties, maar vooral wil men 
samenwerken met groeperingen die dezelfde doelen nastreven of steunen. Het drieledige 
Stichtingsbestuur van Rom Paad kan gebruik maken van de expertise en de adviezen van een 
netwerk van mensen met kennis van zaken. 

Gemeenschappelijk nut
In de praktijk worden participatieve processen vaak opgestart vanuit een probleem, iets 
wat als negatief wordt ervaren. In veel gevallen zijn het dan ook de bewoners die het 
initiatief nemen voor zo’n proces. Zij zijn ontevreden met een bepaalde ontwikkeling in hun 
omgeving en willen hier verandering in brengen. Het is echter ook mogelijk dat zo’n proces 
wordt gestart door de (lokale) overheid. Vaak wordt het begin van zo’n overheidsinitiatief 
met achterdocht, of op z’n minst met scepsis bekeken. In dat geval praten de spelers alleen 
maar mee om er bij te zijn als het ‘mis’ gaat en ze kunnen ingrijpen door ‘nee’ te roepen. 
Om terug te komen op het initiatief van Rom Paad; de stichting is mede vanuit persoonlijke 
betrokkenheid en zorg opgericht, maar men zag ook de kansen die zo’n inzet van onderop 
heeft. Het voorbeeld van de zwemplekjes hieronder maakt dit goed duidelijk. En ook het 

...net om grûnbesitter 
te wurden, mar om 
sa dwaande as partij 
meidwaan te kinnen...
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toponiemenonderzoek maakt duidelijk dat men niet zozeer werkt vanuit bedreigingen, maar 
vanuit kansen. Door samenwerking met de plaatselijke bevolking wordt enerzijds gebruik 
gemaakt van de enorme kennis over het ontstaan en de betekenis van plaatsnamen. Maar 
ook voor de participanten is er een belang, want zij willen hun erfgoed en de kennis daarover 
graag behouden. Dat doen ze door de kennis verder te ontwikkelen en haar door te geven.
En ten slotte: door haar strategie van (kleinschalige) grondaankopen stelt de stichting veilig 
dat zij een serieuze partij is en in eventuele opbrengsten kan delen, al worden de activiteiten 
niet hierdoor ingegeven. 

Ook de revitalisatie van zwemplaatsen en kanoroutes behoort tot de activiteiten van 
Rom Paad. Een voorbeeld:

Oudere Eastermarders weten nog dat de oostkant van de Burgumer Mar voor iedereen 
toegankelijk was en dat er vroeger meerdere zwemplekjes aan deze kant van de Mar waren. 
Het ‘eerste’ zwemplekje was de ontmoetingsplaats voor de jeugd en naarmate de verkering 
vaster werd verhuisden de paartjes van de ene naar de volgende zwemplek.
Nu is er nog maar één toegang naar de Mar: naar de tegenwoordige zwemplek. De Stichting 
Rom Paad wil eerdergenoemde zwemplaatsen weer in ere herstellen en toegankelijk maken. 
Zodat iedereen weer ongehinderd bij de Burgumer Mar kan komen. Zodat de Mar weer van 
de Eastermarders wordt.

Dit illustreert heel treffend een van belangrijkste kenmerken van cultuurhistorisch erfgoed. 
Het gaat daarbij niet allen om datgene wat offi cieel geïnventariseerd, gecategoriseerd en 
gecatalogiseerd is. Net zo belangrijk als deze canon is het fundamenteel veelduidige geheel 
aan objecten, elementen en structuren die, terloops en onvoorspelbaar, ontstaan, bestaan 
en vergaan, zonder dat enige instantie zich ermee bemoeit. Juist die elementen, die vaak 
alleen voor enkele individuen of groepen betekenis en waarde hebben, geven een ruimte 
veelduidigheid en onvoorspelbaarheid. Waar de een achteloos aan voorbij gaat is voor de 
ander beladen met herinneringen en gehechtheid. 
Juist dit was de drijfveer achter het project Oude paden – Nieuwe wegen. Men wilde de 
verborgen kennis naar boven halen, het informele landschap, het landschap van de burgers. 
Dit landschap omvat ook allerlei ommetjes en binnendoortjes die nooit eerder op een kaart 
terecht zijn gekomen, maar die wel een onmisbaar onderdeel van het landschap zijn.

De gebruikelijke strategie: keuze voor uitbesteding
Wat nu als een pad er eenmaal ligt, opgeknapt, opnieuw aangelegd, of als nieuw gedeelte 
tussen bestaande elementen? Het meest gebruikelijk is dat staande instituties (Staatbosbeheer 
de provinciale landschappen, natuurmonumenten, landschapsbeheer, gemeenten, enzovoort) 
als de meest aangewezen lichamen zorg dragen voor het beheer van gerealiseerde projecten. 
Dat lijkt ook zo logisch: zij bekommeren zich elke dag uit hoofde van hun taak en functie om 
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het betreffende object of gebied. De omvang en de ‘eeuwigheid’ van de instituties bieden 
garanties voor beheer voorbij de waan van de dag, in de nabijgelegen toekomst, zo was de 
gedachte. Dit past in een maatschappij waarin burgers erop vertrouwen dat de instituties hun 
werk doen, en waarin burgers het een verademing vinden dat ze taken kunnen uitbesteden. 
Het is overzichtelijk, men wil zich ook niet overal mee bemoeien. 
De maatschappij verandert echter. Burgers willen niet meer alles afschuiven naar instituties, 
hiërarchie en traditionele verhoudingen vormen niet meer een vanzelfsprekend startpunt 
voor gezag, men wil uitdrukking geven aan individuele of collectieve betrokkenheid en men 
wil verantwoordelijkheid nemen. Burgers trekken de organisatie van hun leven weer meer 
naar zich zelf; men vindt het een verademing om zich weer te verbinden met de directe 
leefomgeving. Betekenisgeving wordt belangrijk gevonden. Dit leidt tot gemeenschapszin op 
lokale schaal. Niet voor niets is het aantal lokale initiatiefgroepen de laatste 10-20 jaar enorm 
gegroeid. 

We zien dan nu ook de keerzijde van de gebruikelijke strategie zichtbaar worden. Bewoners 
hebben al snel het idee dat in hun leefomgeving is ingegrepen zonder dat zij ervan wisten. 
En omdat het hun leefomgeving is, willen ze er iets over te zeggen hebben. Vaak betekent 
dit weerstand tegen een ingreep. De burgers zijn mondiger geworden, zo is de opvatting. 
Maar ook vaardiger. Daarom worden zij steeds vaker bij de uitvoering betrokken, maar in de 
gebruikelijke beheersstrategie wordt weinig gebruik gemaakt van hun vaardigheden en vooral 
van de wil om zich in te zetten. Een project wortelt dan minder goed in de lokale samenleving 
en een duurzaam proces zoals boven geschetst komt niet op gang. 
Kortom: de gebruikelijke beheersstrategie leidt tot onderbenutting van het gerealiseerde 
project, tot onderbenutting van aanwezige capaciteiten, tot duurdere projecten, maar ze 
draagt niet of onvoldoende bij aan het sociaal-economische leven in de regio. 
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Naar een nieuwe strategie: gedeelde verantwoordelijkheid

De nieuwe sociaal-culturele waarden die manifest worden in Nederland (zorg voor lokale 
omgeving, verbinding, gemeenschapzin, betekenisgeving, enz), zijn uitnodigend voor het 
ontwikkelen van gedeeld eigenaarschap, zoals het door de strategie van grondaankopen 
door stichting Rom Paad letterlijk tot uitdrukking komt. Maar ook in overdrachtelijke zin is er 
sprake van gedeeld eigenaarschap, namelijk waar het gaat om verantwoordelijkheid voor de 
instandhouding en het blijven functioneren van een padennetwerk. Het past ook zeer goed 
bij de toenemende complexiteit van de samenleving; er is niemand meer die alles doorziet 
en controleert, we hebben elkaar nodig en zijn ten diepste van elkaar afhankelijk – en toch 
individueel en zelf verantwoordelijk. De uitdaging voor nieuwe beheersconcepten is dan ook 
om die door vele actoren gedragen complementariteit zichtbaar te maken en te benutten. 
Gedeeld eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid zijn bij uitstek procesvariabelen: 
ze zijn zowel uitkomst als voorwaarde. De vraag is dan ook: hoe ontstaat gedeelde 
verantwoordelijkheid?

Kernelement: toe-eigening
De sleutel tot gedeelde verantwoordelijkheid is toe-
eigening. Toe-eigenen is het je eigen maken, als ware 
het van jezelf, deel van jezelf. Het is iets anders dan 
iets in bezit nemen; het is het koesteren, en met liefde 
omgeven.

Een belangrijke ingang voor toe-eigening is 
identiteit. Dat is een zeer gangbaar begrip in het 
plattelandsjargon. Identiteit staat voor ‘je identifi ceren 
met’, en daarbij wordt vaak geput uit het rijke 
verleden, dat weggemoffeld bleek, maar eenmaal opgepoetst erg aanspreekt: ‘ja, daar 
komen we vandaan, dit is een deel van jezelf. Dit betreft zeker niet alleen de canonieke 
cultuurhistorie, datgene wat we offi cieel als waarde hebben vastgesteld, maar vaak juist 
de kleine elementen en verhalen uit de streek. Het zichtbaar maken ervan genereert een 
besef van oorsprong. Het opent daarmee de vraag ‘waar naar toe’, en helpt die vraag 
te beantwoorden. Het is dus zeer ondersteunend bij het vormgeven van duurzame 
ontwikkeling. Het project Oude paden – Nieuwe wegen is een treffend voorbeeld van de 
inspirerende kwaliteit van tastbare geschiedenis. 

Werken met identiteit heeft ook een valkuil, namelijk dat je er aan vast blijft klampen: 
conserveren en behoeden om te behouden. Dat is de hond in de pot. Het besef van 
oorsprong verstart hierdoor, en kan niet worden omgezet in vitalisering van het bestaande. 
Het gaat erom dat identiteit werkzaam gemaakt wordt voor ontwikkeling. 
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Werken met actiehabitats

Voor het project Oude paden – Nieuwe wegen zou het zinvol kunnen zijn om het concept 
actiehabitat toe te passen en uit te testen. 
Wat is een actiehabitat? Een actiehabitat omvat die omgeving waarin een mens zinvolle actie 
kan ondernemen, en waarvoor hij / zij zorg koestert en verantwoordelijkheid wil nemen. Het 
is de geografi sche eenheid die hij / zij tot bloei probeert te brengen. 
Belangrijk is te onderkennen dat actiehabitats hiërarchisch geordend zijn; de kleinste habitat 
past binnen een grotere, enzovoort. De kleinste habitat is voor de meeste mensen het eigen 
huis, soms de eigen kamer daarbinnen. Vervolgens de achter- en / of voortuin. De stoep 
op straat die met weer andere buren gedeeld wordt. De straat zelf. De wijk. De buurt. De 
gemeente. De regio. Het land. De wereld. Een soort Russisch poppetje, waarbij iedereen 
aan de poppetjes zelf een andere betekenis toekent. In de stad kom je bijvoorbeeld als 
actiehabitat nogal eens het trapportaal tegen, dat gedeeld wordt met de buren. Eigenlijk heel 
simpel, zoals kinderen de wereld en hun plek daarin tekenen. 
De maat en schaal van die habitat verschillen van persoon tot persoon. En ook in het leven 
van één persoon kan de actiehabitat veranderen, al naar gelang de individuele voorkeuren en 
levensomstandigheden. Zo is ook de omgekeerde beweging van wijde omgeving naar buurt 
naar straat en uiteindelijk naar de eigen vier muren zeer goed mogelijk.

Het actiehabitat – concept veronderstelt dat je met alle habitat-niveaus een levende, en 
dus persoonlijke relatie onderhoudt. Dit betekent niet dat men iedereen persoonlijk kent. 
Maar het veronderstelt wel dat men verantwoordelijkheden op kleine schaal respecteert 
en waardeert ook al is men zelf een wereldspeler. Het is bijvoorbeeld niet consistent om je 
op nationale schaal in te zetten voor vermindering van de CO2 uitstoot, maar tegelijkertijd 
je neus op te halen voor de geraniums op het balkon die door je buurvrouw worden 
vertroeteld, als ware dat te min. Ook dat is een vorm van zorg, een bijdrage aan het milieu; 
op bescheiden schaal weliswaar, maar desondanks relevant. Omgekeerd geldt dat als je 
louter actief bent op habitatniveaus van bescheiden omvang, ook bescheidenheid past in je 
oordeel over acties op hogere schaalniveaus. Daarmee tekent zich ook heel snel de grens van 
de verantwoordelijkheid en medezeggenschap af, die iemand kan nemen, of die aan iemand 
gegeven kan worden. 

Wat betekent dit concept voor het beheer?
In termen van beheer zou het dus kunnen helpen om in een gebied de actiehabitats te 
bepalen. Wenselijk is daarbij dat alle soorten actiehabitats ‘gedekt’ zijn: van mensen die een 
klein onderdeel voor hun rekening nemen, tot anderen die een grotere actieradius hebben. 
Wederzijdse erkenning van elkaars toegevoegde waarde is uitermate belangrijk. Een straat 
waarin alleen mensen wonen die regionaal actief zijn, levert nog geen boeiende straat 
op; er moeten op z’n minst enkele bewoners zijn die er speciaal een eer in leggen om op 
straatniveau bezig te zijn. 
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Actiehabitats identifi ceren
Een actiehabitat bakent de ruimte af van een plek, van een ruimere (woon)omgeving, een 
hele streek of zelfs daarbuiten. Men kan ze net zo gemakkelijk vinden als bijvoorbeeld 
de omvang van een dorps– of stadslandschap, zoals dat is gebeurd in het project 
Dorp2000Anno. Daar is aan de bewoners gevraagd op een kaart aan te geven waar de 
grenzen van het dorp lagen. Een dorpslandschap verwijst naar een collectief ervaren geheel, 
een collectieve actiehabitat. Die is samengesteld uit individuele actiehabitats. Voor een te 
onderhouden padenstructuur zou je kunnen vragen naar de actiehabitat van allen die als 
mogelijke beheerders in aanmerking komen: tot hoe ver voel jij je betrokken, waarvoor wil jij 
je inzetten? De uitkomsten kunnen vervolgens worden ingetekend op de padenkaart. Daarna 
is het uiteraard van belang om aard en omvang van de werkzaamheden en inzet door te 
spreken en vast te leggen. Daarbij kan het ook gaan om het verstrekken van gereedschappen, 
zowel letterlijk, harken en snoeischaren, maar ook overdrachtelijk: hoe kan ik mensen laten 
delen in de geschiedenis, het verhaal van dit pad? En hoe geef ik noodzakelijke informatie 
aan hen door, bijvoorbeeld over het al dan niet meenemen van honden.

Rollen en verantwoordelijkheden

De identifi catie van actiehabitats is in de praktijk een zeer werkbare manier gebleken om een 
goede verdeling van rollen en verantwoordelijkheden in het beheer te vinden. In het beheer 
van openbare paden zou dit eveneens zo kunnen werken. 

Subsidiariteit
Dit kan gekoppeld worden aan het begrip subsidiariteit. Dat begrip komt voort uit het denken 
over Europese samenwerking, en betekent de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk te 
leggen, namelijk daarheen waar die goed kan worden opgepakt. Dit lukt alleen wanneer drie 
randvoorwaarden ingevuld zijn:

--- Een grotere, machtigere organisatie is bereid om afstand te doen van een deel van haar 
 verantwoordelijkheden en budgetten, en aan de andere kant iets op zich te nemen, iets wat 
 afgestoten wordt door een laag daar weer boven. 
--- Dit betekent tegelijk ook dat de laag eronder in staat wordt gesteld zelf iets aan te pakken. 
 Daar hoort ook bij dat mensen op dit niveau de beschikking krijgen van gereedschappen en 
 budgetten.
--- En een derde randvoorwaarde is de aanwezigheid van een gedeelde context. Daarmee 
 wordt het volgende bedoeld: als de actiehabitat van mevrouw X de 50 meter aan weerzijden 
 van haar voordeur beslaat, is dit nog geen garantie dat dit stuk weg van 2 maal 50 meter 
 ook daadwerkelijk verzorgd wordt op een manier die passend is bij een wandelpad. 
 Zij zal zich het idee van een wandelpad voor haar deur moeten toe-eigenen. En daartoe is 
 het nodig het bewuste pad ‘talk-of-the-town’ te laten worden: door gesprekken, info-
 avonden, evenementen enz. Het gaat dus niet alleen om een gedeelde ruimte in materiële 
 zin, maar ook in sociale en mentale zin: een ruimte waarvan we wederzijds weten wat die 
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 voor ons betekent, wat we ermee 
 willen en kunnen en hoe we dit 
 met anderen willen delen.

Een netwerk voor het beheer van een netwerk
Bekeken vanuit het perspectief van de actiehabitat, ontvouwt zich een gestapeld, verbonden 
en fi jnmazig netwerk van beheersorganisaties met elk een eigen signatuur en vaardigheden 
die hen van de andere spelers in dat netwerk onderscheiden. Voor elk stuk van het tracé 
kan iemand verantwoordelijk gemaakt worden. Die verantwoordelijkheid moet passen in 
de actiehabitat van de persoon of organisatie, anders komt er niets van. Met name buiten 
de natuurgebieden, waar de grootste vragen op beheersgebied liggen, is het zinvol om die 
actiehabitats in kaart te brengen.

 Fijnmazige, wisselende paden Robuuste, permanente structuur
Actiehabitat Lokaal, klein Regionaal, groot
Publiciteit, communicatie ‘local speak’, dorpspomp VVV’s enz
Beheer Informeel beheer Institutioneel beheer
Schaal In / rondom dorp Regionale schaal, tussen dorpen
Organisatie Dorpsvereniging, heemkunde- Landschapsbeheer Friesland,
 kring, straatvereniging, individu enz. agrarische natuurverenigingen
Beleving van drager Direct contact, bezield Contact op afstand
actiehabitat

Tabel: De verhouding tussen uiteenlopende actiehabitats, padenstructuur en organisatiekarakteristieken

Het is belangrijk te onderkennen dat noch de actiehabitats, noch de context statisch zijn. 
Ze verschuiven, veranderen, met name op de lagere schaalniveaus. In plaats van dit als een 
argument te zien om dan maar weer terug te vallen op de grote, ‘stabiele’ organisaties, zou 
dit juist als argument en uitnodiging kunnen worden gezien om continue voeling te houden 
met wat speelt en wat werkt. Een continue monitoring zogezegd. En tegelijk ook nieuwe 
grenzen op te zoeken. Overal in Nederland worden momenteel nieuwe beheersconstructies 
uitgedacht, bijvoorbeeld wanneer agrarische natuurverenigingen in toenemende mate 
beheerstaken van klassieke organisaties overnemen. Daarom is de lijn tussen fi jnmazige paden 

Identifica

verantwoordelijkheid 
zo laag mogelijk
(subsidiariteit)

identifi catie van 

actiehabitats

creëren van 
gedeelde context
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en robuuste structuren in de tabel hierboven ook gestippeld. Die grens zou niet moeten 
worden beschouwd als een eens en voor altijd vaststaand gegeven, maar als een proces dat 
continue veranderingen toelaat.

Niet over het hek gooien
Afstaan van verantwoordelijkheden betekent niet dat men een organisatie of een netwerk 
van vrijwilligers dan maar aan hun lot overlaat. Samenwerking met professionals blijft 
onmisbaar om goed beheer te kunnen regelen. Een organisatie als Stichting Doarpswurk is, 
mede vanwege haar rol als fi jnmazige ondersteuner van de provincie Fryslân een belangrijke 
‘mediator’ en professionele ondersteuner van de nog verder vertakkende organisaties 
op lokaal niveau, zoals dorpsbelangen en dorpshuizen. In veel gevallen zijn deze juist de 
initiatiefnemers bij de ontwikkeling van een pad, en als logisch gevolg zouden zij dus ook 
betrokken moeten zijn bij het beheer. Daarbij is het zaak hen zo goed mogelijk te informeren 
en te ondersteunen bij het vinden van op hun situatie toegesneden mogelijkheden. Dit is 
maatwerk. 

Kennis delen is kennis vermenigvuldigen
Doarpswurk behartigt de belangen van Friese burgers die op hun beurt weer de krachten 
bundelen in plaatselijke belangengroepen. Het project Oude paden – Nieuwe wegen heeft 
prachtig laten zien hoe organisaties op alle niveaus juist daar worden ingezet waar ze op hun 
best zijn: van het projectbureau Belvedere als nationaal kader naar Plattelânsprojekten van de 
provincie Fryslân, van daar naar Doarpswurk, van daar naar de lokale belangenverenigingen, 
en van daar naar de individuele burgers. Steunpunt Monumentenzorg Fryslân treedt op 
als formele eigenaar, en organisaties als Landschapsbeheer Friesland en het Lectoraat 
Plattelandsvernieuwing van hogeschool Van Hall Larenstein als begeleider. Voor allemaal 
samen ligt er de uitdaging hun eigen kennis en vaardigheden in dit netwerk optimaal in te 
zetten en door die samenwerking verder te ontwikkelen. Dat heeft betrekking op het hele 
traject van planvorming, besluitvorming, 
uitvoering en beheer. Het oogmerk 
is in eerste instantie gericht op die 
aspecten die in het directe belang zijn 
van de betreffende actor, maar er ligt 
een enorme meerwaarde in het feit 
dat elke actor van de andere kan leren. 
Actief burgerschap, ruimtelijk-culturele 
profi lering en sociaal-economische 
ontwikkeling worden daardoor in een 
mooie onderlinge wisselwerking gebracht.

cultuurhistorisch 
erfgoed

ruimtelijke
ontwikkeling

burger-
participatie
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Hoe te organiseren en fi nancieren?
Er is dus een organisatiestructuur nodig die de verschillende actiehabitats verknoopt. Je kunt 
denken aan een ‘padenplatform’. Het meest logisch lijkt het om de coördinatie daarvan te 
laten doen door een regionaal opererende partij, die voeling met en begrip heeft voor het 
veranderende karakter van het lokaal beheer. Je zou kunnen zeggen dat de cake wordt 
gebakken door de regionale, robuuste structuur, maar dat het toefje op de cake wordt 
geboden door de lokale, wisselende paden. Dit toefje maakt het verschil tussen een leuk 
padennetwerk, of een padennetwerk dat leeft, en waarover bewoners – en wandelaars – 
met plezier en trots over vertellen. De toegevoegde waarde van het wandelpad zal, gek 
genoeg, dus geborgd worden door iets wat niet te borgen of vast te pinnen valt, namelijk het 
lokale niveau van persoonlijke betrokkenheid. Maar ook door de houding van degenen die 
verantwoordelijk zijn voor de grotere structuur. Het succes staat en valt met hun persoonlijke 
instelling en vaardigheden. Kunnen zij anderen inspireren en lukt het om het beste uit mensen 
te halen? 

Het padenplatform kan worden gezien als een opmaat voor een omvattender, integraler 
verhaal. Paden en wandelstructuren vormen immers maar een onderdeel van het leven op het 
platteland. Paden staan voor verbinding, en aan dit kralensnoer kunnen talloze activiteiten 
gekoppeld worden, variërend van horeca, educatie (natuur, geschiedenis), workshops, enz. 
De paden zijn immers ‘geladen’ met informatie over natuur, landbouw en historie. Deze 
lading kan ten gelde worden gemaakt: zoals scholen het beheer van een stuk natuur op 
zich nemen (bijvoorbeeld in de provincie Overijssel), zouden ze ook het beheer van een pad 
kunnen verzorgen. Een bedrijf kan een (deel van een) pad adopteren. Een horecaondernemer 
is gebaat bij een pad nabij zijn locatie, en zou mee kunnen betalen aan het onderhoud. 

Zo ontstaat er een complexer web van fi nanciering en betrokkenheid, waarbij meerdere 
partijen delen van het netwerk omarmen. Een padennetwerk heeft daarom ook de meeste 
kans van slagen daar waar dynamiek is. Aansluiting bij andere ruimtelijke ontwikkelingen in 
de regio wordt daarmee voor de hand liggend. Het kan op een gegeven moment zelfs zo zijn 
dat de aanleg van een uitbreidingslocatie de ontwikkeling en beheer van een pad fi nanciert, 
zelfs als het pad veel verder loopt dan de uitbreidinglocatie zelf, in gebieden waar weinig 
dynamiek is, maar waar wel een veelzeggende deel van het pad ligt. Die uitbreidingslocatie 
wordt daar namelijk interessanter door. 

Actiehabitats kunnen aldus het beheer van paden invulling geven; tegelijk vormen paden 
maar één ingrediënt waarmee de actiehabitat van een individu of organisatie gevuld 
is. InnovatieNetwerk heeft een boeiend concept ontwikkeld, waarin actiehabitats van 
burgers, boeren, marktpartijen en overheden verbonden worden op (sub-)regionale schaal, 
en op meerdere thema’s. Dat concept heet buurderij. Een buurderij is een nieuw soort 
plattelandsonderneming waaraan het beheer van die regio in vertrouwen kan worden 
overgelaten. In Nederland worden momenteel op diverse plaatsen buurderijen ontwikkeld 
(Haarlemmermeer, Schouwen-Duivenland, Deventer). Zo werkt men in de Haarlemmermeer 
aan een buurderij van 240 ha tussen Nieuw-Vennep en Lisserbroek, waarin regionale 
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opgaven met betrekking tot waterberging, groenaanleg, recreatie en educatie worden 
gekoppeld aan landbouw, ondernemerschap, en bewonersbetrokkenheid. En dit is slechts 
één van de vele voorbeelden van nieuwe beheers- en fi nancieringsmechanismen die aan het 
ontstaan zijn in Nederland. 

Van privé naar publiek

Misschien klinkt het verknopen van actiehabitats als het verbinden van geografi sche 
eenheden. Dat klopt, maar er is meer. Kern van een actiehabitat is: 

--- dat mensen dingen doen die passen in hun levenswijze, hun interessen en hun talenten; 
--- dat zij die capaciteiten die ze hebben inzetten en aanwenden voor die actiehabitat;
--- dat het individuele potentieel wordt aangewend voor een collectief belang. 

Anders gezegd, dat het privé-domein wordt versmolten met het publieke domein.
Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat iemand die bij de reinigingsdienst werkt, ook het 
pad in zijn straat schoonveegt, al heeft hij daar geen formele opdracht voor. Anderen zijn 
uitstekende managers in hun bedrijf, en zouden die kwaliteiten ook kunnen inzetten in 
hun gemeenschap. Velen die met passie in hun beroep werken zullen het uit persoonlijke 
ervaring kennen dat hun professionele leven en hun privé leven steeds meer raakvlakken 
gaan vertonen. Het gekke is vaak, dat hoe meer die twee sferen in elkaar overlopen, hoe 
effectiever men wordt. Mensen ontlenen veel zeggingskracht in hun werk aan dat wat zij 
privé doen. Men kan daar als het ware alvast iets uittesten, erop refl ecteren en het vervolgens 
meenemen naar de werkvloer. En omgekeerd spelen de professionele inzichten een rol in de 
privé-activiteiten. 

Een paar handvatten

Het kan niet overal 
In de expert-meeting kwam hiervoor een treffend voorbeeld van een situatie in een dorp aan 
de orde. Een groot landbouwbedrijf ‘bezet’ de es in dit dorp. Dit landbouwbedrijf is niet ertoe 
te bewegen wandelpaden over het eigen terrein aan te leggen, laat staan te onderhouden. Men 
heeft van alles geprobeerd, om de eigenaar te verleiden en te overtuigen, maar het was vechten 
tegen de bierkaai. Verstandiger is dan deze hobbel te omzeilen, het pad letterlijk te verleggen, 
en daar iets moois van maken. 
Deze inschatting moet uiteraard gemaakt worden bij de ontwikkeling van de padenstructuur. 
Het maken van een krachtenveldanalyse is dan een goed idee: waar kan het wel, en waar niet?

Rural Code: hoe gedraag je je in het buitengebied?
Aarzelingen van (particuliere) terreinbeheerders om mee te werken aan padenaanleg hebben 
soms te maken met het ongewenste gedrag van wandelaars: luidruchtigheid, vernieling, buiten 
de paden gaan waar het niet kan enz. Dit kan ook consequenties hebben voor het beheer, dat 
kan meer vergen. In Engeland is er sprake van een rural code: je behoort je op een fatsoenlijke 
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manier te gedragen in andermans land. Die vanzelfsprekendheid is er nog niet in Nederland, 
en heeft voor een deel niet eens te maken met het feit dat men niet wil, maar simpelweg 
omdat men niet beter weet. We zijn er niet meer (en nog niet) aan gewend om van andermans 
eigendom gebruik te maken, noch het in leen te geven. Het ‘ter bede gaan’ is hier een mooie 
Friese traditie. Wanneer een grondeigenaar zijn terrein ter beschikking stelt, moet dit recht elk 
jaar opnieuw bevestigd worden. De gebruikers trekken erop uit om dit recht weer voor een 
bepaalde periode vast te stellen. 

Veel wandelaars hebben ook simpelweg geen idee van de consequenties van hun gedrag voor 
het pad of het omliggende land. Boeren kunnen bijvoorbeeld geen honden op hun terrein 
dulden. Mensen van buiten snappen dat niet. Maar als hen wordt uitgelegd dat honden 
neosporen met zich mee dragen, die koeien met het gras binnen krijgen, en die vervolgens in de 
melk terechtkomen, die vervolgens niet meer geschikt is voor consumptie, stelt zo’n wandelaar 
zijn mening bij.

Met zo’n verhaal wordt de leefwereld van de wandelaars kortgesloten met die van degenen 
die zijn brood met de grond moet verdienen. Dit betekent vooral dat veel geïnvesteerd moet 
worden in het vertellen van het hoe en waarom van het beheer, zodat een en ander voelbaar 
wordt voor de wandelaar. Zo kan een ruimte groeien, van gedeelde fysieke ruimte naar gedeelde 
mentale ruimte. En dan pas gaat het ook werken. Boven is al kort aan de orde gesteld dat ook 
dit onder de actiehabitat kan vallen: hoe vertel ik anderen wat hier wel en niet kan of mag. 
En onpersoonlijk verbodsbord werkt dan minder goed dan informatie met een persoonlijker 
stempel. Natuurlijk kan en wil niemand de hele dag op de loer liggen en de boel in de gaten 
houden. Maar mensen zijn vindingrijk genoeg om allerlei manieren te vinden om samen te 
realiseren dat de rural code steeds bekender wordt.

 
Aansprakelijkheden en padbeheer

Onlangs gebeurde dat Fryske Gea werd aangeklaagd door een vrouw die van het pad afging, 
en haar pols brak. Gelukkig wist Fryske Gea het pleit te winnen met een beroep op de eigen 
verantwoordelijkheid van de vrouw, maar het geeft aan hoe gevoelig padbeheer kan liggen. 
Het ene antwoord kan zijn dat je alle beheer onderbrengt bij een organisatie die juridisch 
weerbaar is, en de paden beheert met veiligheid als leidend criterium. Op die manier zou een 
wandelpad steeds meer gaan lijken op de verkeersruimte, met al zijn geboden, verboden en 
aansprakelijkheden die daarbij horen. 

Dit is niet wenselijk, en gezien hetgeen hierboven onder punt 2 is gezegd, werkt het uitermate 
contraproductief. We zien ook breed maatschappelijk een kentering. Steeds meer mensen 
verzetten zich tegen de oprukkende claimcultuur, die de keerzijde is van een bevoogdende 
overheid of beheerder. Interessanter is het dus te investeren in gedeelde context: jij bent 
verantwoordelijk voor wat je doet. en jouw gedrag heeft ook consequenties voor anderen. Als 
gebruiker kan je bijdragen aan het beheer van het gebied door er geen misbruik van te maken. 
Wederom: investeren in de gedeelde ruimte, fysiek en mentaal.
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Toe-eigening begint al in de ontwikkelingsfase
Deelname in het ontwikkelingsproces versterkt eigendomsgevoel en bereidheid tot beheer. 
In die fase tekenen zich reeds de actiehabitats af, waarop later kan worden voortgeborduurd. 
Duidelijk is dat organisaties en processen moeten veranderen. Maar hoe? Om deze vraag te 
beantwoorden, zullen we meer onderzoek moeten doen en meer werkwijzen in de praktijk 
uittesten. We moeten daarbij niet alleen het effect van een nieuwe fysieke inrichting 
onderzoeken, maar er vooral achter zien te komen hoe die nieuwe inrichting tot stand wordt 
gebracht, en wie erbij en op welke manier betrokken zijn. Als men daarbij vanaf het begin ook 
in het oog houdt hoe de uitvoering en het onderhoud kunnen worden vormgegeven, kan die 
vraag aan het eind ook beter worden beantwoord. 

Zo’n proces vraagt vaak veel tijd en bestaat uit een vele stappen. In de uitvoering kunnen 
bewoners en andere participanten een actieve rol spelen en we kennen juist bij het realiseren 
van paden al vele voorbeelden. Bewoners zijn immers ook professionals, vaak op gebieden 
die juist bij de uitvoering aan bod komen, zoals wegenbouw, groenaanleg en dergelijke. 
Daar hoort uiteraard ook het reshuffelen van budgetten bij. Echte participatie eindigt niet 
met de vaststelling van de plannen. Betrokkenheid bij de uitvoering, maar zeker ook (mede)
zeggenschap over budgetten is belangrijk, want via de fi nanciën worden tijdens de uitvoering 
nog belangrijke keuzes gemaakt en soms zijn dit keuzes die de kwaliteit niet ten goede komen. 

Daarnaast kan tijdens de uitvoering gekeken worden naar mogelijke participatie van bewoners 
in onderhoud en beheer. In sommige woonwijken zijn hier op basis van afspraken tussen 
woningcorporaties, gemeenten en bewonersorganisaties werkbare afspraken over gemaakt, 
tot en met het toekennen van beheersbudgetten die door de bewonersorganisaties naar 
eigen inzicht kunnen worden besteed. Emmen Revisited is hier een goed voorbeeld van. De 
participatie wordt dan een doorlopend proces van vele betrokken partijen. En ook dat is immers 
een van de beweegredenen van het project Oude paden – Nieuwe wegen. 
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Een voorbeeld: actiehabitats in Groningen: Kornhorn

Kornhorn, in het Groningse Westerkwartier, heeft sinds een jaar of tien een boeiende ontwikkeling 
doorgemaakt. In samenwerking met Staatsbosbeheer is daar het Curringherveld ontwikkeld, een 
natuurgebied van 2.5 hectares, nabij het dorp, waar de lokale geschiedenis zich naadloos heeft 
vermengd met natuurontwikkelingsopgaven. In tien jaar tijd is een voor een belangrijk deel door de 
bewoners van Kornhorn onderhouden gebied ontstaan, is er een beheersorganisatie opgericht (Stichting 
Curringherveld), is de trots van het dorp opgekrikt, zijn talloze aanverwante activiteiten georganiseerd, 
heeft de lokale school en enorme impuls gekregen en trekt het inmiddels aandacht en bezoekers van ver 
voorbij de dorpsgrenzen. 

Voorzitter Lea van der Tuin: “Stichting Curringherveld is een overkoepelende stichting voor een aantal 
werkgroepen die zich bezighouden met het natuurgebied Curringherveld in Kornhorn. Het bijzondere is 
dat de werkgroepen er eerder waren dan de stichting. Eerst had je de werkgroep Cultuur en Historisch 
Erfgoed Kornhorn (C&HEK) onder Plaatselijk Belang. Toen er meer werkgroepen werden opgericht en 
het succes uit zijn jasje groeide, hebben we een stichting opgericht om alles in goede banen te leiden. 
Dit doen we door de grote lijnen te coördineren en de lijnen kort te houden. De stichting bestaat uit 5 
bestuursleden en in iedere werkgroep zit iemand van het bestuur. […] Zo’n natuurgebied is belangrijk 
en het hele dorp is erbij betrokken. Er is zelfs een particulier geweest die een stuk grond kocht, zodat 
wij dat konden gebruiken. Vanwege die betrokkenheid ben ik voorzitter geworden. Zelf kom ik niet 
uit Kornhorn, maar ik zie hoe zo`n kleine gemeenschap zich inzet, dat is geweldig. Het dorp telt 600 
inwoners en hiervan zijn 40 mensen vrijwilliger in een werkgroep. Ik denk dat we met de stichting het 
Curringherveld nog dichter bij de mensen hebben gebracht.”

Staatsbosbeheer voelde zich door de actieve houding van de werkgroepen uitgedaagd samen met het 
dorp te zoeken naar een nieuwe beheersvorm. Dit was spannend voor het dorp: kunnen we dit aan, 
en houden we het vol? En het was ook spannend voor Staatsbosbeheer: kan en mag je zo’n klein dorp 
zoveel vrijheid, maar ook zoveel verantwoordelijkheid geven? 
De kern van het succes is dat de inwoners van Kornhorn en omgeving zich inspannen zowel in bij 
praktisch uitvoerend werk als bij de organisatie, overleg met gemeente en provincie, het verwerven 
van subsidies. Deze vorm van samenwerking is sinds 1998 geleidelijk steeds meer geïntensiveerd en 
uiteindelijk heeft men in juni 2007 de Stichting Curringherveld opgericht. Daarbij speelde mede een 
rol dat SBB door veranderingen in het provinciale beleid niet meer automatisch te koop aangeboden 
gronden in bezit krijgt. Een van de taken van de stichting bestaat dus ook uit het verwerven van 
budgetten voor de aankoop van gronden. Dit alles uiteraard in samenspraak en met ondersteuning van 
gemeente en provincie.

Een van de redenen waarom het zo goed heeft gewerkt was dus dat het te beheren gebied paste bij de 
actiehabitat van het dorp. Het maakte deel uit van zijn natuurlijke, maar ‘uitgedroogde’ dorpslandschap. 
De ontwikkeling ervan deed het dorp ademen, en bewoners snakten ernaar – deels onbewust – om 
iets dorpseigens (het omringende landschap) tot leven te wekken, dat door ruilverkavelingen en 
landbouwmodernisering als een spons opgedroogd was. 
Het concept ‘actiehabitat’ is in Kornhorn niet toegepast, want hier is het vanzelf gegroeid. Maar het 
vinden van de actiehabitats kan wel een manier zijn om zo’n proces van de grond te krijgen en te 
continueren.
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De ontwikkeling van actiehabitats: een persoonlijk relaas 

Ik ben ruraal socioloog en woon met mijn gezin in de Trouringhstraat in het Amsterdamse stadsdeel Bos en 
Lommer. Aan den lijve heb ik ervaren hoe zich mijn actiehabitats ’ontvouwden’. Toen ik er 6 jaar gelden kwam 
wonen, knapten we eerst het huis op. Daarna hadden we tijd om zorg aan de tuin de besteden. Vervolgens 
kregen we contact met de buren, waarmee we samen een auto aanschaften. Op de stoep ontmoetten we 
anderen, waaronder een 90-jarige man, die er al 60 woont, en voor wie de straat zijn domein was, zijn 
uitdrukkelijke actiehabitat. Zijn zorg voor de straat (praatjes maken, anderen aanspreken op hun vuilstortgedrag 
enz), verbond de bewoners. Een oproep volgde van een bewoner om een straatfeest te organiseren. Dat lukte. 
Een website werd opgericht. Het jaar daarop organiseerden we een kunstproject en vulden we de kozijnen 
van de ramen op bergingsniveau met onze schilderijen. Deze openlucht-tentoonstelling werd geopend door 
de stadsdeelvoorzitter, en twee jaar na dato fl euren de producten nog steeds de straat op. Meer hierover is te 
vinden op www.trouringhstraat.nl.

Zelf besloot ik anderhalf jaar gelden mijn actieradius te verleggen. Ik richtte Vereniging Boerenstadswens op, 
een vereniging die zinvolle relaties wil ontwikkelen met het land rondom de stad. Die ontstond op het moment 
dat ik met mijn gezin een nieuw huis zocht. Ik dacht altijd dat ik op het platteland thuishoorde.  Maar om 
diverse redenen lukte het niet om daar een plek te vinden die ons paste. Ik realiseerde me toen dat als ik mijn 
leven niet naar het platteland kon brengen, ik het platteland dan maar in mijn leven moest trekken. Toen ik 
me dat realiseerde werd mijn leefgebied plots veel groter: namelijk het gehele ommeland van Amsterdam. 
Dat was mijn achtertuin! Dat voelde plots veel nabijer dan ooit tevoren. En daarmee werd ook de behoefte 
geboren om ervoor te zorgen dat die achtertuin er goed uitzag. Mijn huidige actiehabitat is dus Amsterdam 
en zijn ommeland geworden. Dat is prachtig. Tegelijk blijft het belangrijk om daarin dingen te doen die logisch 
passen in mijn leven en die mij en mijn gezin voeden, en niet al te abstracte zaken na te jagen. Dat is wat ik 
bedoel met een levende relatie onderhouden met je actiehabitat: als het je niet voedt dan klopt er iets niet. 
Actiehabitats kunnen dus verschuiven en veranderen. www.boerenstadswens.nl 
Vereniging Boerenstadswens ontstond toen mijn persoonlijke omstandigheden mij vroegen me te verhouden 
tot het buitengebied, mijn werkdomein zogezegd. Dat spoorde heel goed met mijn professionele analyse van 
de relaties tussen stad en platteland. Ik wist dat er zeer veel activiteit gaande was op het agrarische platteland 
om te verbreden, om ‘iets’ voor de stad te doen, en zodoende meer levensvatbaarheid te creëren voor de 
boerenbedrijven. Ik zag ook dat veel agrarische natuurverenigingen en – coöperaties vrijwel  ‘in den blinde’ 
aan het werken waren, omdat ze geen aanspreekpunt in de stad hadden. De stedelingen die wij zijn, werden 
benaderd als individuen, als een zak losse aardappels, waarvan er af en toe wel een eentje uitviel en op het 
bedrijf langs kwam. Dat zet weinig zoden aan de dijk. De stedelijke vraag is totaal niet gearticuleerd. 

Vereniging Boerenstadswens heeft als uitdrukkelijk doel die vraag te articuleren, en een ‘zusterpartij’ te zijn 
voor de organisaties van boeren. En dat doen we het beste door ons niet teveel zorgen te maken over de 
boeren, maar door de stedelijke kwesties in beeld te brengen. En ons niet te zien als consumenten, maar als 
stedelingen die vele hoedanigheden en kwaliteiten hebben: wij zijn vaders, moeders, buurtgenoten, leden van 
een sportvereniging, deelnemers aan wijkraden, en, niet te vergeten, professioneel actief in het bankwezen, 
woningbouwcorporaties, gemeentebesturen, als lerares enzovoort. Zo verknoop ik op dit moment doelbewust 
mijn professionele netwerken met mijn privé-netwerken. Het werkt, want er zijn diverse boeiende projecten 
aan het ontstaan. Ik steek er momenteel behoorlijk wat ‘professionele’ tijd in, maar met plezier. Er komen zelfs 
een enkele nieuwe opdracht voor terug. En zo geldt het voor meerdere leden van de vereniging. Netwerken 
verdubbelen zich, en de output verviervoudigt. In een tijd van scheiding van functies en het vermijden van 
dubbele petten lijkt dit een onmogelijke situatie; toch is het mijn stellige overtuiging dat we niet verder 
komen als we niet al ons hoedanigheden als mens in de strijd gooien. We moeten daarom onszelf en elkaar 
aanspreken op al die hoedanigheden. Ze wakker kietelen en waarderen. Als consument kan ik niet zoveel doen 
als van mij een ander (meer streekgebonden) koopgedrag door een boer gewenst wordt; als stedeling kan ik 
veel meer, ik kan mijn netwerken inzetten en dat levert veel meer op.

Gaston Remmers
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