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REVUE

Kort nieuws
Mesdag
Het Drents Museum
verwierf Landschap
nabij Vries met
ploegende boer (1877)
van Hendrik Willem
Mesdag (1831-1915). Het
werk maakt onderdeel
uit van de Drentse
Meestercollectie:
een verzameling van
kwalitatief hoogstaande
schilderijen met Drenthe
als onderwerp. Mesdag
logeerde regelmatig in
Vries bij zijn broer Taco.
Het werk is aangekocht
met steun van de
Stichting Vrienden van
het Drents Museum.

Monument voor hoogveen
Het Bargerveen is onthuld als zevende
Aardkundig Monument in Drenthe. Om het
unieke en kwetsbare hoogveengebied te
beschermen, komen er drie waterbuffers
omheen. Deze maken de grondwaterstand
in het natuurgebied Bargerveen stabieler,
wat de natuurontwikkeling een kans geeft.
Mensen krijgen fietspaden, wandelpaden en
recreatieve voorzieningen.
www.provincie.drenthe.nl/
aardkundigewaarden
Dromen van een schone binnenstad
Voor veel Groningers is het een doorn in het
oog: zwerfafval. Het project SchoonSchip
wil daar verandering in brengen met
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educatieve en kunstprojecten. Denk aan
een gratis milieules van de Milieudienst
Groningen, kindercolleges van de
Rijksuniversiteit of een drijvend afvalen lichtkunstwerk van gerecyclede plastic
flesjes tijdens WinterWelVaart.
SOSschoonschip
Nieuwe website Noorderbreedte
Noorderbreedte heeft zijn website vernieuwd.
Neem een kijkje en krijg meteen de digitale
Hoogte-atlas provincie Fryslân cadeau en maak
kans op een exemplaar van de schitterende
Landschapsbiografie van de Drentsche Aa.
www.noorderbreedte.nl

Kijken naar energie
Je kunt in real time meekijken hoeveel duurzame
energie Nederland opwekt uit wind, zon en
biogas. RUG, EnTranCe, TenneT en Gasunie New
Energy willen zo het energiesysteem als één
slim geïntegreerd systeem laten werken.
www.energieopwek.nl
Archeologie op de Kaart
De nieuwe website Archeologie op de
Kaart laat per archeologische periode,
van prehistorie tot moderne tijd, de meest
interessante vondsten en vindplaatsen van
Nederland zien. Hij is een initiatief van het
Rijksmuseum van Oudheden en de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed.
www.archeologieopdekaart.nl

Groninger kerels
Noorderbreedte-fotograaf Marieke Kijk in
de Vegte verzorgt dit jaar de tweejaarlijkse
Post Middendorp-opdracht voor fotografen en beeldend kunstenaars. De provincie
Groningen verstrekt die samen met het
Regionaal Historisch Centrum Groninger
Archieven. Rond het thema water maakte
Kijk in de Vegte twee beeldverhalen over
twee mannen die het Groninger landschap

op hun eigen manier beleven. Akkerbouwer Remt Meijer verbouwt aardappelen
op het vruchtbare land dat ooit zee was.
Wouter Reininga is een avonturier die de
natuur omarmt en over oeroude maren en
nieuwe meren vaart. Het werk is van 13 tot
en met 27 januari te zien in het atrium van
het provinciehuis in Groningen. Voor u deze
kleine sneakpreview.
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Het land van Thies

Foto Marieke Kijk in de Vegte

Stichting Beeldlijn en Filmcollectief Groningen presenteren op
15 januari 2017 in het Groninger Forum de documentaire Het
land van Thies, onder regie van Tom Tieman. De titel slaat op
het land rond het voormalige dorp Euvelgunne, dat ooit vlak
onder de stad Groningen aan het kronkelende riviertje De
Hunze lag. Anno 2016 herinnert de naam van het knooppunt
aan de A7 nog aan het dorpje. Het enige wat is overgebleven
van Euvelgunne is het land van boer Thies Dijkhuis (1947),
een groene corridor tussen de bedrijventerreinen. Als het
aan de gemeente Groningen had gelegen, was het land van
Dijkhuis allang bebouwd. Stom toeval en een flinke dosis
doorzettingsvermogen van Dijkhuis hebben de boerderij en
het land tot twee keer toe gered van de sloop en verkaveling.
Inmiddels heeft het Groninger Landschap zich ontfermd over
de boerderij en de weilanden. Boer Dijkhuis werkt daar nog
alle dagen en verzorgt zeventien koeien. Tieman maakte
een sfeervol portret van een koppige en archaïsche boer die
nu vanuit de woonkamer van zijn boerderij uitkijkt op een
groothandel en een verpakkingsfabriek. ‘Vooruitgang houd je
niet tegen’, vindt hij. ‘Maar jammer is het wel.’
www.beeldlijn.nl / www.noorderbreedte.nl

Nieuwe energie
Lang is erover gepraat, gefantaseerd en gedroomd: wat kunnen
en gaan we doen met het enorme
potentieel van het voormalige
Suikerunie-terrein in Groningen?
Eind oktober heeft de gemeente
de langetermijnplannen voor het
gebied gelanceerd. Het programma
bestaat uit wonen, ondernemen,
onderwijzen en recreëren. Smart
City, duurzame energie, meer
groen en water, kraamkamer voor
onderwijs en experimenteren met
ondernemerschap en woonvormen,
moeten de groei van Groningen
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flink helpen opvangen. Ook is er
ruimte voor geschiedenis. Het (op
het nippertje geredde) Zeefgebouw
speelt daarbij een belangrijke rol.
Verder komen er verbindingen voor
fietsers en voetgangers tussen het
Suikerunie-terrein en de binnen
stad. Ook het Stadspark krijgt een
toegang aan de noordzijde. De hele
visie staat in het te downloaden
boekje Nieuwe energie voor de
Suikerfabriek. (LW)
gemeente.groningen.nl.

Basiskamp
Kunstenaar Edwin Stolk bouwt een militair kamp bij
Frederiksoord. Kamp #EntreNous is gebaseerd op de
Maatschappij van Weldadigheid, waarmee generaal
Johannes van den Bosch paupers uit heel Nederland een
nieuw bestaan wilde geven door wilde gronden in Drenthe
te koloniseren. Het experiment mislukte, maar vormt wel
de bakermat van onze hedendaagse verzorgingsstaat.
Nu ook dit huidige model onder druk staat, gaat Stolk vanuit het kamp onderzoeken wat de alternatieven voor deze
verzorgingsstaat zijn. #EntreNous zal functioneren als
een humanitair militair basiskamp met een opbouwmissie.
Maar in plaats van militairen zullen er kunstenaars in dit
kamp verblijven. Stolk meent dat deze vakmensen aan
de rand van onze samenleving verblijven omdat er geen
markt is voor hun expertise. Hij vindt het echter meer
dan ooit noodzakelijk om hun potentieel te faciliteren
en maatschappelijk in te zetten. Het kamp moet in april
operationeel zijn.
basiskamp-entrenous.tumblr.com

Luisteren naar bewoners
Het landschap is van cruciale betekenis voor de
grootschalige veranderingen waar Nederland voor
staat. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving
en infrastructuur in het recent gepresenteerde
rapport Verbindend landschap. Grote ontwikkelingen
als de energietransitie, nieuwe natuurnetwerken en de
verduurzaming van de landbouw hebben grote gevolgen
voor het landschap. Door de veranderingen als kansen
te zien, kan er juist waarde worden toegevoegd aan het
landschap. De raad adviseert Rijk, provincies en regio’s in
gesprek te gaan met bewoners en open te staan voor de
manier waarop die hun landschap beleven en waarderen.
Door het landschap centraal te stellen, zal de weerstand
tegen veranderingen afnemen. In het rapport staat een
aantal interessante studies van ontwerpbureaus en
onderwijsinstellingen over Groningen en Drenthe. Het
rapport is te downloaden en te bestellen.
www.rli.nl

Bureau RAAAF
ontdekte dat onder het
Suikerunie-terrein een
kolossale palenstad
verscholen ligt. Na het
blootleggen van de
funderingspalen van
slechts één silo ontstaat
een indrukwekkende
betonkathedraal,
zeven meter onder
het aardoppervlak,
die publiek toegankelijk
is en het fundament
vormt voor het Silopark.
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VERLANGLIJST

We zijn jarig!

TEKST
DIRK KUIKEN
FOTO
HELEEN HAIJTEMA

En dit is wat
we willen
Het bruist in Noord-Nederland van de goede ideeën over de toekomst.
Omdat het Noorden niet bepaald hoog op de Haagse agenda staat, stelt
Noorderbreedte in dit jubileumjaar zelf een denktank samen om op grond van
die ideeën een toekomstscenario te ontwikkelen. In vijf afleveringen laten we
typische Noorderbreedte-thema’s de revue passeren. Steeds brengen we een
paar inspirerende mensen bij elkaar om een onderwerp te verkennen.

Nynke Stellingsma (links) en Annemiek Rens
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Het Noorden als
cultureel laboratorium
Het Noorden is een prachtige proeftuin voor culturele
vernieuwing. Juist hier kunnen we kunst en cultuur

Energie en duurzaamheid
Natuur en milieu

verbinden met het landschap én de samenleving.

Ruimtelijke kwaliteit

Zo zeggen curator Annemiek Rens en theaterdirecteur

Sociale vernieuwing en economie

Nynke Stellingsma. Maar dan moeten de culturele

→	Cultuur en erfgoed

instellingen wel meer samenwerken.

Voor zover u het nog niet wist: u behoort tot
een bevoorrechte elite. U leest (deze) Noorderbreedte, komt vast geregeld in het theater
en bezoekt ongetwijfeld ook weleens een
museum of wie weet, zelfs een kunstgalerie.
Maar dit is lang niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Sterker nog: veel mensen moeten
heel wat schroom overwinnen voordat zij een
museum of theater binnenstappen.
Dat is conservator Annemiek Rens van het
Drents Museum een doorn in het oog. ‘Veel
mensen vinden dat ze daarvoor te weinig
culturele bagage hebben.’ Als de noordelijke
cultuur over dertig jaar nog relevant wil zijn,
moeten we die tweedeling tussen cultuurliefhebbers en ‘cultuurmijders’ aanpakken, vindt
ze. ‘Ik zie het als een belangrijke taak van
de culturele sector om ervoor te zorgen dat
deze drempel verdwijnt en dat iedereen zich
welkom voelt. Ik denk daarbij in het bijzon8

der aan jongeren, mensen op het platteland,
uit dorpen en achterstandswijken. Laat hen
meedenken en participeren in wat ze zouden
willen zien, leren en beleven.’
Proud to be a farmer
Nynke Stellingsma, theaterdirecteur in de stad
Groningen, onderkent het probleem. Maar
hoe bereik je de groepen die Rens noemt? ‘Dat
begint met de wil. Niet alleen zeggen dat je
mensen wilt laten participeren, maar dat ook
echt waarmaken. Wij doen als Stadsschouwburg en Oosterpoort veel dataonderzoek bij
onze voorstellingen. Welke mensen komen er
en wie komt er niet? Vanuit die kennis kun je
verbinding zoeken en thema’s ontwikkelen die
maatschappelijk relevant zijn.’
Juist het Noorden is uitermate geschikt om
hier een voortrekkersrol in te vervullen, zegt
Stellingsma. ‘Ik zeg weleens: we genieten hier

van een splendid isolation. We zijn proud to be
a farmer. Wat ik daarmee bedoel? Ik zie hier
bepaalde dingen ontstaan. Slow living? In Amsterdam dromen ze ervan, hier doen we dat
allang. Ideeën kunnen zich hier ontwikkelen
in rust; zonder geschreeuw, haast of hijgerigheid. Het Noorden is een mooi laboratorium
voor makers.’
Voorbeelden genoeg van noordelijke experimenteerdrift. ‘Neem de projecten van Guy
Weizman van dansgroep Club Guy en Roni
of Ola Mafaalani van het Noord Nederlands
Toneel. Zij zijn bezig met social engineering.
Ze brengen thema’s uit de maatschappij in
de cultuur en andersom, proberen de podia
naar de samenleving te brengen. Vanuit die
sociale thema’s nodigen ze mensen uit, gaan
met hen aan de slag. Dan zie je dat mensen die
anders nooit een schouwburg bezoeken, nu
wel komen.’

Het klinkt als het aloude verheffingsideaal:
kunst als middel tot beschaving van het ‘volk’.
Annemiek Rens wil er niet zo’n zware lading
aan geven. ‘Het gaat mij erom mensen het
gevoel te geven dat ze welkom zijn. Ik wil mijn
passie voor kunst met anderen delen, hen
laten genieten van mooie dingen. Ook vind ik
het mooi om mensen anders te laten kijken
naar hun eigen leefomgeving, de wereld om
hen heen.’
Stellingsma gaat verder. ‘Ik voel een verplichting. Dan gaat het niet zozeer om verheffen,
maar we werken hier wel met belastinggeld. Ik
wil dat De Oosterpoort een plaats is voor burgers om samen te komen, een open huis. Want
ik geloof in de waarde van cultuur, dat die
ons helpt om met elkaar gesprekken te hebben over wat ons drijft, wat ons uiteendrijft,
wat ons ontroert. Cultuur kan tot verbinding
leiden, of tot discussie. En als dat hier in het
theater niet gebeurt, dan gaan we de mensen
opzoeken.’
Ze wijst op het project ‘De wijk, de Wereld’ in
Groningen. ‘Zoals Annemiek al aangeeft, zijn
er kennelijk toch nog steeds drempels. Die
wil ik slechten. Daarom gaan we samen met
mensen in de wijken iets maken. Dat hoeft niet
per se een voorstelling te zijn. Het kan ook
dat we mensen opleiden tot lichttechnicus of
decorbouwer, zodat ze werk kunnen vinden in
de cultuursector.’
Rens knikt instemmend: ‘Wij hebben in het
museum nu veel internationale tentoonstellingen. We willen daarnaast meer het Drentse
verhaal naar voren brengen. Bijvoorbeeld de
geschiedenis van de veenarbeiders in Zuidoost-Drenthe en hoe die zijn weerslag heeft
op het huidige landschap en het leven in dat
gebied. Wij willen ook gaan werken met een
panel dat bestaat uit jongeren uit Drenthe.
We willen weten wat zij belangrijk vinden,
wat ze zouden willen zien in het museum.’
Stellingsma ziet het Drents Museum wat
dat betreft als een voorbeeld. ‘Ik vind dat
jullie er heel goed in slagen om die verbinding
te maken. Het museum is niet naar binnen
gericht, maar plaatst Drenthe in de wereld.

Het museum staat daarmee in de top drie van
Nederland, vind ik. Ik ben altijd nieuwsgierig
naar wat jullie doen.’
De theaterdirecteur ziet iets vergelijkbaars bij
de uitverkiezing van Leeuwarden tot Culturele Hoofdstad 2018. ‘Het heeft een geweldig
verhaal neergezet. De essentie van dat succes
is voor mij de “mienskip”, de gemeenschap.
Die verbondenheid met elkaar vind ik zo
kenmerkend voor het Noorden, die hebben
we hier echt. Waarden als nabij zijn, “naoberschap”. Maar ook de wereld hiernaartoe halen,
en tegelijkertijd met enige afstand naar die
wereld kijken. Een mooi voorbeeld daarvan
vind ik Lost in the Greenhouse (een toneelstuk
over hoe Poolse gastarbeiders hier wonen en
werken, dat zal worden opgevoerd in de kassen van Sexbierum red.). Ik merk dat er rond
Culturele Hoofdstad veel wordt gekeken naar
wat er allemaal niet goed gaat, naar projecten
die niet doorgaan. Maar kijk ook eens naar wat
voor moois er allemaal wel op stapel staat. Ik
zie het ook als taak van de cultuursector om
die boodschap over te brengen. We mogen
onszelf best wat meer op de borst slaan. Ik
zeg altijd: we hebben hier alles en meer. Ik ben
trots op wat je hier kunt en wat hier ontstaat.’
Juwelen en schatten
Toch is er ook reden tot zorg, erkent Stellingsma. Dat er hier mooie, vooruitstrevende
dingen plaatsvinden, wordt elders niet altijd
herkend. En als het gaat om de verdeling van
(rijks)subsidies blijkt het Noorden vaak achter
het net te vissen. Dit jaar was fotomanifestatie Noorderlicht de klos. ‘Het is gewoon zo dat
het Noorden er wat subsidies betreft beroerd
vanaf komt. Er gaat maar een klein deel van
het geld hiernaartoe. Daar valt nog veel winst
te behalen. We zijn ons hier echt wel bewust
van onze culturele juwelen en schatten.
Noorderlicht is zo’n schat, met wereldwijde
aandacht in de pers, en daar voeren we vanuit
de noordelijke provincies ook gezamenlijk
strijd voor. Maar we moeten beter met elkaar
uitdragen dat het hier geen Amsterdam is.

Annemiek Rens (Breda, 1985) is kunsthistoricus. Ze studeerde in 2008 cum
laude af aan de Universiteit Utrecht.
Daarna maakte ze voor verschillende
instellingen en musea tentoonstellingen
en publicaties (onder andere voor het
Kröller-Müller Museum). Ze werkt sinds
drie jaar als conservator in het Drents
Museum in Assen.
Nynke Stellingsma (Sneek, 1963) is sinds
2005 directeur van De Oosterpoort en
de Stadsschouwburg in Groningen.
Verder is zij onder andere voorzitter
van de Vereniging van Schouwburg- en
Concertgebouwdirecties. Stellingsma
was in 2013 één van de Nederlandse
juryleden voor de uitverkiezing van
Culturele Hoofdstad 2018.

Als Noorderlicht verdwijnt, is er niet nog een
zelfde soort fotofestival. We hebben hier van
alles maar één.’
Rens: ‘Wat mij betreft moeten we niet passief zitten wachten op subsidie. Een museum
is serious business. Volgend jaar hebben wij
een tentoonstelling over de American Dream.
Dat gaan we samen doen met de Kunsthalle
in Emden. Zo hopen we meer bezoekers uit
Duitsland te trekken. Daarom hebben we
onlangs een bijeenkomst gehad met ondernemers en andere stakeholders. We willen hen
ook laten meedenken. Dat levert economische
spin-off op.’
Meer samenwerken dus. Niet alleen met het
buitenland, maar ook binnen de noordelijke
regio, stelt Rens. ‘Op dit moment zijn er in
het Noorden drie grote tentoonstellingen.
Bij ons de Russische realisten, in Groningen
Rodin en in het Fries Museum Alma-Tadema.
Dat zijn drie toptentoonstellingen over kunst
in de negentiende eeuw. Ik denk dan: doe
daar iets gezamenlijks mee als noordelijke
9

cultuursector. ‘Bied mensen arrangementen, maak er een lang weekend van met een
bezoek aan alle drie de tentoonstellingen.’
Ze wijst in dit verband op het belang van
projecten zoals We the North, waarin de drie
noordelijke provincies en een aantal stadsregio’s gezamenlijk proberen de interactie
tussen culturele disciplines en tussen stad
en landelijk gebied te versterken.
Verstillen
Bij dergelijke vormen van samenwerking
gaat het ook over duurzaamheid in beleid,
zegt Stellingsma. ‘We hebben te maken met
een grillig politiek landschap. Niet alleen in
Den Haag maar ook wereldwijd, dat zie je
wel aan de uitverkiezing van Donald Trump.
De vraag voor het Noorden is: moeten we
meegaan in die grilligheid? Moeten we steeds
harder schreeuwen om gehoord te worden,
of moeten we juist de richting op van meer
nadenken en verstillen?’
Rens is er wel uit: ‘We moeten het op onze
eigen manier doen. Niet schreeuwen zoals
Trump, maar onze trots aan de buitenwereld
laten voelen, laten zien waar we goed in zijn.’
‘Voor mij betekent dat ook de tijd nemen om
met goede dingen te komen, niet meegaan
met iedere hype’, reageert Stellingsma. ‘Dat
is ook het mooie van het Noorden. Inhoudelijk denken we hier eerst na.’ Haar jonge
gespreksgenoot herkent daar wel iets in. ‘Als
zuiderling is me opgevallen dat hier meer
vanuit het hart gebeurt. Het is oprechter.’
Die noordelijke wijze waarop dingen tot
stand komen, heeft volgens haar ook te
maken met wat je een bepaalde ‘gegrondheid’ zou kunnen noemen. ‘Ik zie de natuur
en de verschillende landschappen als de
belangrijkste waarden van het Noorden. Daar
moeten wij als culturele sector veel meer
mee doen.’ Stellingsma is het daarmee eens.
‘Daarom ben ik ook zo’n fan van Joop Mulder.
Hij heeft met Sense of place voor Leeuwarden 2018 iets blijvends geagendeerd: dat we
ons bewust moeten zijn van het landschap
langs de Waddenzee. Het kustgebied is zo
10

mooi. Die verbinding tussen kunst, natuur en
landschap, daar dragen wij als cultuurmakers
vanuit onze hartslag aan bij. Maar ik snap
ook wel dat het moeilijk is om de waarde van
je leefomgeving in te zien als je bijvoorbeeld
in het aardbevingsgebied woont. Het is niet
leuk als je huis staat te schudden.’
Een dergelijk verschil in perceptie is wellicht
tekenend voor de culturele tweedeling die is
ontstaan. Ook rond het jaar van de Culturele Hoofdstad is die dichotomie duidelijk
zichtbaar. Ondanks alle mooie woorden over
de ‘mienskip’ en ‘van onderop’ hebben veel
Friezen inmiddels het idee dat ze allerlei projecten krijgen opgedrongen. Het plan om in
alle elf Friese steden fonteinen te plaatsen,
viel bijvoorbeeld niet overal in goede aarde.
En waarom zijn er buitenlandse kunstenaars
gevraagd om met een ontwerp voor die fonteinen te komen? Zijn de Friese kunstenaars
niet goed genoeg?
Rens snapt die scepsis wel. ‘Het is de uitdaging om ervoor te zorgen dat het niet een
highbrow-feestje wordt.’ Ook Stellingsma
begrijpt dat mensen zich afvragen wat er
van het mienskip-idee terechtkomt in het
programma van 2018. ‘Maar neem nou het
Groninger Museum. Daar had ook niemand
om gevraagd. Soms moet je tegen de verdrukking in iets tot stand brengen. Naderhand blijkt dan de toegevoegde waarde.
Dan zie je dat het loont om niet altijd toe
te geven aan het sentiment dat alles moet
blijven zoals het is.’
Misschien is dat juist wel de belangrijkste
opdracht voor de noordelijke cultuur de
komende jaren, meent Stellingsma. ‘Je hebt
gidsen nodig, leiders, visionairs. Om iets tot
stand te brengen moet je soms ook tegen
jezelf in durven gaan. Anders kom je niet
tot grote verbeelding. En juist door verbeelding creëer je een gevoel van eigenwaarde,
van trots. Welke kunstenaar zei ook weer:
in iedere klomp steen schuilt een prachtig
beeldhouwwerk?’ ◆

Actiepunten
1) Drenthe, Groningen en Friesland werken
op cultureel gebied nog te weinig samen.
Initiatieven zoals We the North geven het
voorbeeld van waar het heen moet. Laat
zonder de eigen identiteit te verliezen de
grenzen varen en versterk elkaar. Ook het
bedrijfsleven moet hier actief in participeren.
Om de samenwerking te bevorderen moet
er een jaarlijks festival voor cultuur-insiders
komen, waarbij mensen uit het vak elkaar
kunnen ontmoeten en er kruisbestuivingen
kunnen ontstaan. Annemiek Rens geeft zelf
het goede voorbeeld: ‘Ik heb een netwerkje
opgericht voor jonge mensen in de cultuuren erfgoedsector in het Noorden. Daarin
proberen we verbindingen te leggen en
structureel tot samenwerking te komen.
Het is leuk om kunst, muziek, theater en
erfgoed bij elkaar te brengen.’
2) D
 e prachtige natuurgebieden en land
schappen vormen de grootste kwaliteit van
de noordelijke regio. Combineer het cultuuraanbod met die natuur door in samenspraak
met natuurorganisaties programma’s te
ontwikkelen. Rens: ‘Het is mijn droom om in
het museum Van Gogh in Drenthe te laten
zien. Er is een brief van Van Gogh over de
wandeling die hij heeft gemaakt van NieuwAmsterdam naar Zweeloo. Hoe mooi zou het
zijn als het publiek die wandeling ook weer
kan maken! Dat heeft zoveel toegevoegde
waarde om het verhaal van Van Goghs werk
compleet te maken. Dan snap je ook waarom
die schilderijen zo donker zijn.’
3) O
 m de drempel voor mensen om naar een
museum, theatervoorstelling of andere
culturele activiteit te gaan weg te nemen,
moeten er pop-up voorstellingen en presentaties en dergelijke komen op plaatsen waar
jongeren en mensen uit achterstandswijken
sowieso al te vinden zijn. Zorg ervoor dat
deze doelgroepen ook daadwerkelijk bijdragen aan deze initiatieven.

Nieuwe kunstdruk
Het landschap staat centraal in het kleurige, expressieve oeuvre van Harrie Gerritz.
Zijn expositie Torens en Vergezichten is nog tot en met 14 januari te zien bij Galerie
de Vis in Harlingen.
Noorderbreedte biedt 30 genummerde en gesigneerde exemplaren aan van
de kunstdruk Gothiek van het Noorden (40 x 50 cm, op papier van 50 x 65 cm).
Prijs: € 115 inclusief een boekje met ander werk van Gerritz.
Bestellen kan zo lang de voorraad strekt via stichting@noorderbreedte.nl

Poppo en Engel
‘Ik zag een fotoboek van fotograaf Gea Schenk over Poppo en Engel.
Een tweeling die hun hele leven op een boerderij gewoond heeft.
Een prachtige serie foto’s. En toen viel eigenlijk het kwartje.’ (Arjan Ederveen)
Het intieme beeldverhaal over Poppo en Engel was inspiratiebron voor
de grappige en ontroerende voorstelling Walden van Arjan Ederveen en
Jack Wouterse. Dé hit van Oerol 2016 trekt vanaf maart weer door Nederland.
Bestel het boek tegen abonneeprijs via www.noorderbreedte.nl

Verras met Noorderbreedte

Heeft de jarige alles al? Vindt u
een envelop met inhoud niet zo’n
geslaagd cadeau? Verras dan met een
abonnement op Noorderbreedte.
U kunt kiezen uit een abonnement
voor een halfjaar (3 nummers/€ 20) of
een jaar (5 nummers + special/€ 37,50).
Het abonnement stopt weer vanzelf.
Sluit nu gemakkelijk een cadeauabonnement af op de site.

Foto Marieke Kijk in de Vegte

www.noorderbreedte.nl
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‘Tip 10: vermijd tuintrends’
Over mooi en lelijk doet de Werkgroep Boerenerven Drenthe
geen bindende uitspraken. Maar een pergola op een ooit
ingetogen erf is jammer. Op pad in Loon.

Je kunt niet zeggen: dat is goed of dat is fout. De Werkgroep Boerenerven Drenthe keurt niet af. Het is alleen zo dat de groepsleden weten
hoe het traditionele erf eruitzag, hoort te zien, kun je zeggen. Het
enige wat zij kunnen doen, is de kennis delen. Zorgen voor een weinig
bewustwording. Tips geven, misschien.
Vandaag, een zondag achter in oktober, geven Heilien Tonckens en
Janny Oudega van de werkgroep een rondleiding in Loon, bij Assen.
Loon is een op het oog ‘authentiek’ esdorp (brinkdorp met een ernaast
gelegen gemeenschappelijke akker: de es). Een dorp als een openluchtmuseum, met Saksische, rietgedekte boerderijen, een sprookjesachtig
weggetjespatroon en landjes met fruitbomen en levende have tussen
de bebouwing.
Er zijn in Loon nog twee echte boerderijen. De andere zijn verbouwd
tot grote, gerieflijke woningen. Omdat de wereld kleiner wordt en wij
zonder het ons goed te realiseren allemaal ongeveer hetzelfde mooi
vinden, gaan voormalige boerendorpjes als Loon steeds meer lijken
op een bladzij in de tuincentrumbrochure. Het streekeigene gaat eraf.
Overal dezelfde tuinmeubels onder dezelfde platanen, met een pompoen erbij om het af te maken.
12

Heilien Tonckens is net ergens vandaan gekomen, een rijzige vrouw
met een lange jas. ‘Groen advies’ staat er op haar kaartje. We staan
op de Brink voor de Herberg van Loon. Een wandelgroep passeert,
wielrenners, mountainbikers. Het miezert licht. In heel Nederland
bestaan dorpen langzamerhand geheel uit verbouwde boerderijen,
zegt Tonckens. Overal zijn boerenerfwerkgroepen actief. Motto van de
groep Drenthe: ‘Uw erf goed is ons erfgoed’. Voor het ideale erf zoals
de werkgroep het voor ogen staat, moeten we terug naar de jaren
vlak na de oorlog. De Drentse boerenerven waren sober, eenvoudig,
functioneel, in harmonie met het landschap. ‘Daar kun je mooi mee uit
de voeten’, zegt Tonckens in de herberg, waar de koffiemachine alles
overstemt. Janny Oudega, net aangeschoven, kwam bij de werkgroep
in 2003, het Jaar van de Boerderij. Sindsdien hebben ze veel in gang
gezet.
Neem het boekje 12 duurzame tips voor boerenerven. Tip 1: maak onderscheid tussen ‘voor’ en ‘achter’ (de siertuin aan de voorkant van de
boerderij, het werkerf erachter). Tip 3: plant eiken, lindes of kastanjes.
Tip 4: kies een functionele haag. Tip 10: vermijd tuintrends. ‘Beperk’
pergola’s, leilindes en wintergroene heesters.
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Je moet bescheiden blijven om te passen in het landschap,
zegt Oudega, opnieuw onder koffiegeraas. Van wie moet
je bescheiden blijven? Van hen moet niets, zegt Oudega.
Ze wijzen alleen op wat van waarde is. Het erfaanzicht
zoals het was. Over mooi en lelijk doen ze geen algemeen
geldende uitspraken. ‘Ik ben wel van: dit is lelijk’, zegt
Oudega. ‘Dat moet ik eigenlijk niet zeggen, maar sommige
dingen zijn gewoon jammer.’
We doen eerst een inventarisatieronde door het dorp.
Over de Brink, over klinkerwegen. Loon is een open dorp,
functioneel rommelig, met boerenhuizen en schuren die
elkaar de ruimte geven. Bij een van de eerste boerderijen
die we passeren, is de erfafscheiding mooi gedaan: een
paar simpele veldkeien langs de weg, ter markering van
privé en publiek. Een hek of heg hoeft niet.
Het is wat harder gaan regenen. Oudega, brilletje, capuchon, wijst dingen aan op erven, opritten, in voortuinen.
Daar, laurier. Een sierbeuk. Alles met ‘sier’ is niet nodig.
De werkgroep heeft liever geen groenblijvende heesters.
Wintergroene struiken werken als een schutting, waar
een open doorkijk gewenst is. Tonckens: ‘Coniferen, laurier: mag het wat minder?’
‘Kijk, hiervan zeggen we: dit had niet gehoeven.’ We staan
stil voor een tuin met nadrukkelijke sierelementen. Blikvanger is een ‘lindenframe’, een gevelhoge pergola met
leilindes, lindes die je in gewenste vormen kunt leiden. Nu
jong, het blad gevallen, maar in zomerse, volgroeide staat
de gevel aan het zicht onttrekkend. Plaats liever knotlindes als zonwering, maar niet pal voor de ramen natuurlijk.
Een huis met koperen dakgoten. ‘Hier gaat jammer genoeg veel mis’, zegt Oudega. Bellen ze weleens aan? Nee.
Oudega gooit weleens een foldertje door de bus.
Wat doet een plataan op een Drents erf? Historisch gezien
niets. Misschien houd je de migratie van soorten niet tegen. De wereld is een dorp, maar daarom hoeven Drentse
esdorpen niet inwisselbaar te worden met willekeurig
welk ander dorp. ‘Je had het ook met een paar appelbomen
kunnen doen,’ zegt Tonckens.
Bij de volgende woonboerderij komt alles samen. Alles
wat ze bedoelen van hoe het niet moet. Liever niet. De
bewoners hebben de oorspronkelijke boerderij afgebroken
en een nieuwe, boerderijachtige woning gebouwd, naar
eigen inzichten. Een nieuwbouwtuin, een prieel, een vijver.
Platanen, een oprijlaan. Wie hier verantwoordelijk voor
zijn, kun je niet zien doordat de woning schuilgaat achter
wintergroene heggen en heesters.
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Alsof ze elkaar aansteken: even verderop staat nog zo’n
schrikbeeld. Oudega wil dit dieptepunt net van commentaar voorzien als de vrouw des huizes naar buiten komt.
Zij en haar man willen zo ook graag met de excursie meelopen. ‘Die lijkt ons interessant.’
Ondanks het natte weer heeft zich een behoorlijke groep
voor de herberg verzameld. Een mens of 25, 30, meestal
wat ouderen, met paraplu’s, een hond. Mensen uit Loon en
omgeving, iemand uit Taarlo, Annen, Assen. Het echtpaar
uit de nieuwbouwwoning is er ook. Hij is oud-Loner, na
jaren in Assen op het oude nest teruggekeerd. We splitsen
op in twee groepen.
Een heg, op de hoek van de Brink. Een beukenheg. ‘Iedereen gaat voor de beuk’, zegt Tonckens. Terwijl de meidoorn overal in de houtwallen staat. Die kun je stekken, er
een heg van maken. In de winter verliest hij mooi zijn blad.
We lopen langs plassen, over de kruising Peeloërweg,
Asserweg, Gasterenseweg. Tonckens wijst op de stookhokjes bij de huizen, gebruikt om het varkensvoer in te
koken, de randen van erven, de randloosheid bij bewoners
die het hebben begrepen: alleen een strookje gazon tussen
openbare weg en schuur. Coniferen, helaas. Je denkt dat
die hier horen, maar ze kwamen hier pas in de jaren zestig.
Voorbij de mountainbikeshop, een van de laatste winkels hier. Een ijzeren hek voor een oprit. ‘Dit detoneert.’
‘Wat moet je er dan neerzetten?’, vraagt iemand. ‘Niets.’
Hortensia’s tegen een boerderijmuur, in de drup van de
dakgoot. Zo zinloos. Een sobere kiezelstrook is zo functioneel. Twee huizen verder woont een van de deelnemers
aan de excursie. ‘Hou je koest, hè’, zegt ze lachend tegen
Tonckens. Het valt mee: ‘Ik zou alleen die rododendron
weghalen.’
We kruisen de groep-Oudega. Janny Oudega vertelt net
over de stookhokken bij de huizen. Er is ook een tijdje een
stookhokkenwerkgroep geweest. Nu hebben ze de stookhokken bij de huizen getrokken, of ze een nieuw leven
gegeven als bed and breakfast. Waarom zijn de boeren
weggegaan uit Loon? Ze hadden een gemengd bedrijf, zegt
Oudega, waren te klein om te overleven. Staatsbosbeheer
heeft veel land opgekocht.
De hekjes voor de voortuintjes zijn hier vaak betonpaaltjes verbonden door een enkele ijzeren stang. In een gerenoveerde gevel zitten helaas te witte voegen. De huizen
zijn van grijsbruine baksteen, alle behalve één, misschien
gebouwd door een Groningse immigrant die zijn eigen
bakstenen meenam. Het riet van de daken was goedkoper
dan dakpannen. Later zijn ze het mooi gaan vinden.

‘Ik ben wel van: dit is lelijk. Dat moet ik eigenlijk niet zeggen.
Maar sommige dingen zijn gewoon jammer’
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We vinden de groep-Tonckens weer bij het nieuwbouwhuis van de
oud-Loner en zijn vrouw. Die nodigen iedereen uit om even in hun achtertuin te kijken, waar alle regels van de erfwerkgroep met voeten zijn
getreden. Een grote veranda van zwarte plavuizen, loungesets, een
rastermuur met wat ze bij het tuincentrum ‘natuursteen’ noemen.
Op de plek van het huis stond café Aling, vertelt de bewoner. Aangekocht, café Aling gesloopt, drie nieuwe woningen gebouwd. Ze hebben
geprobeerd het in de stijl van het dorp te houden, zegt hij, met een
moderne touch. ‘Dat vind ik plezieriger en mooier.’
In zijn achtertuin moet iedereen zelf weten wat hij doet, zegt Oudega,
terug op de Balloërweg. Het vooraanzicht bepaalt het karakter van
een dorp. Je kunt op een goede manier afwijken van de traditie, maar
daarvoor moet je de traditie kennen.
16

Voor het gevoel manifesteert slechte smaak zich altijd in nieuwbouw.
Vroeger was ook niet alles mooi, zegt Oudega. Maar moderne bouwwerken hebben geen verhaal. Misschien zijn die verhalen nodig om iets
te leren waarderen. Of misschien loopt onze eigen esthetische ontwikkeling een halve eeuw achter de gebouwde feiten aan.
Voor of naast de boerderij was vroeger de moestuin voor eigen gebruik, schrijft de werkgroep. Behalve groente stond er vaak een rijtje
duizendschoon of dahlia’s. Zo’n detail brengt de herinnering op gang:
o ja, die dahlia’s. Die half verweerde palen van het hekje, die witte kiezels, de geur van groene zeep. Zo was het.
‘We willen mensen leren kijken’, zei Heilien Tonckens eerder vanochtend bij de herberg. ‘Als we dat kunnen meegeven, is onze rondleiding
geslaagd.’ ◆

FOTOREPORTAGE

FOTO'S
KEES VAN DE VEEN
TEKST
ANNELIES VAN DER GOOT

O

dennenboom
Rex Leber houdt van coniferen. Samen met twee andere vrijwilligers
beheert hij het Pinetum Quatrebras in de Groninger wijk Lewenborg. Een
pinetum is een tuin met alleen kegeldragende bomen, coniferen dus. Het
is de schoonheid van de boom die Leber drijft. De kleuren, de vormen
en de verschillen tussen de soorten zijn prachtig, vindt hij. De conifeer
heeft in Nederland niet zo'n goede naam. Maar volgens Leber kijk je dan
niet goed. 'Als je niet verder kijkt, dan zie je ook niks.'
De tuin telt 120 soorten van over de hele wereld. Ze gedijen prima samen
in een tuin, de inheemse en exotische soorten samen.
Het pinetum maakt onderdeel uit van het door Louis le Roy vormgegeven groengebied in Lewenborg en is openbaar toegankelijk. Iedereen is
van harte welkom om eens verder te kijken. Alleen rond de kerst is het
hek gesloten. U snapt wel waarom. ◆
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Lawsoncipres
Verenigde Staten, van ZuidwestOregon tot Noordwest-Californië.
Veel gebruikt voor hagen.

Bijzondere vorm van de Taxus baccata
Europa, Algerije, Klein-Azië tot in Perzië.
Normaal een sombere boom, daarom veel
aangeplant op kerkhoven.

Weymouthden
Noord-Amerika.
Genoemd naar de ontdekkingsreiziger
George Weymouth.

Slangeden
Komt voor in alle gebergtes van
Europa.
Is een cultuurvariant van de
ouderwetse kerstboom.

Tranenden
Van Himalaya tot Afganistan tot Nepal.
De naalden hangen geknikt naar beneden,
vandaar de naam tranenden.

Patagoniëcipres
Komt voor in koude en vochtige
streken, van de Sur Grande in Chili tot
de Straat van Magelhaen in Argentinië.

WIENS BROOD MEN EET
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Zo ver, zo dichtbij
Eet je paling, dan eet je een vissoort die worstelt voor overleving.
Boycot de paling en je boycot ook de visserman die de soort probeert te
redden. Engrienetsiis worstelt met grote dilemma’s op het Heegermeer.

Uit de mistige verten komt over het water een
dieselmotor aanploffen. De laatste palingvisser die ons eigen Heeg nog telt, Freerk
Visserman, bestuurt de boot. Overal in Heeg
is de palinggeschiedenis nabij. Al die schattige
oude huisjes die u kent van zeilvakanties zijn
gebouwd met opbrengsten van de handel met
Londen, waar de Hegemer aal eeuwenlang
gretig aftrek vond.
Zijn voorvaderen tot minstens acht generaties
terug gingen hem voor in het vak. Toen Napoleon hen om een achternaam vroeg, was er
maar één antwoord mogelijk. Toch lag het niet
voor de hand dat Freerk in zijn vaders voetsporen zou treden. Met banen als vrachtwagenmonteur en lange wereldreizen vulde hij zijn
tijd, tot het besef kwam dat de vrijheid die hij
op reis genoot nog het meest binnen bereik lag
in zijn eigen dorp, als binnenvisser.
Ondanks al die palinggeschiedenis om ons
heen, eten wij nooit paling. Een dier van de
Rode Lijst ligt namelijk zwaar op de maag. Dat
wij de visserman al wat langer kennen, scheelt
bij een pittige discussie over de morele kant
van de commerciële vangst van een bedreigde
diersoort.
Er zijn nog vissers die weten hoe het vroeger
was: dat het voor de sluizen wit zag van de
glasaal die naar binnen wilde. Dat gebeurt al
lang niet meer, maar toch gaat het langzaam
beter met de paling. Terwijl het roze uit de
wolkenlucht wegtrekt, gaat Visserman er
even voor staan: ‘Door paling te eten, help
je de soort juist in zijn voortbestaan – dat is
24

mijn stelling. De palingvissers helpen de vis bij
de trek door jonge glasaaltjes uit te zetten in
het binnenwater en volgroeide aal naar zee
te brengen. Als we stoppen met paling vissen,
blijft het slecht gaan met de paling, want alle
obstakels, de gemalen en sluizen en stroperij,
blijven bestaan.’
Boog voor boog trekt Visserman de fuik naar
de boot toe. Hij leegt de inhoud in het volgende
vak. In het laatste vak blijft de vangst over. Een
kilo of tien, bestaande uit krabben, zoetwaterkreeftjes, kleine en grote witvis en een enkele
paling. In de bun, een bak water op de boot,
verzamelt hij de vis. Als alle fuiken leeg zijn,
sorteert hij de vangst. Een kleine snoekbaars,
ook een gewilde vis, gaat weer overboord:
‘Groei nog maar even verder, ik zie je over een
jaar wel weer.’
Hij worstelt met een dikke paling: ‘Dit is een
skiere iel, stevig grijs vel, grote ogen op de
zijkant van zijn kop. Deze is geslachtsrijp en
klaar om naar Mexico te zwemmen.’ Toch zal
het beest in een van de Friese restaurants bij
een gast op het bord komen. Maar regelmatig
zetten Visserman en zijn collega’s massa’s van
dit soort volgroeide paling bij Harlingen over
de dijk om ze de Atlantische oversteek te laten
maken en zich in de Sargassozee voort te laten
planten. Ook de jonge aal, glasaal, krijgt hulp
om de weg terug het zoete Friese water in te
vinden: ieder jaar zetten de Friese binnenvissers 200 duizend glasaaltjes uit. Eet je geen
paling, dan maak je ook dit werk niet mogelijk
– wil de visser maar zeggen.

Vandaag blijft er een emmer wolhandkrabben
over, lollige beestjes met groteske poten die
klaar voor de aanval gaan staan als je je hoofd
over de emmer buigt. Het grootste deel van
de vangst gaat overboord, inclusief de prima
eetbare soorten zoals zeelt, pos (in het Fries
heel aanlokkelijk snotteposk geheten), grondel,
brasem, karper en baars. Ze gaan overboord
omdat het vangen van die schubvis voorbehouden is aan sportvissers – maar meer nog
omdat wij Nederlanders liever kweekvis zonder
graatjes eten, uit Afrika of Azië.
Tiden hawwe tiden, zeggen we in het Fries,
niets blijft zoals het is. De vissers van voorheen
hadden geen Chinezen aan de telefoon die om
een vliegtuiglading wolhandkrab bedelen. En
ook geen Canadese cameraploegen die dit oude
ambachtswerk willen vastleggen. ‘Ik kan alle
dagen wel met een cameraploeg het water op
en die Chinezen zijn bijna niet te houden om de
wolhandkrab af te nemen. Dat is op dit moment
van het jaar mijn belangrijkste inkomstenbron.’
Mijmerend over de ethiek van palingconsumptie, dringt zich het besef op dat het
water om ons heen klotst van de bijna gratis,
voedselmijl vrije, eerlijk gevangen zoetwatervis – die volgens onze antieke kookboeken overheerlijk is. Helaas – alleen voor
sportvissers. En met graatjes. ◆
www.electriceel.nl
De paling van Freerk Visserman is in
Friesland te koop via www.destreekboer.nl
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Naïviteit
is soms nodig
Terwijl steden in het Westen van het land als een tierelier groeien,
dreigt de periferie uit beeld te verdwijnen. Als tegenreactie schreef
Rijksbouwmeester Floris Alkemade het essay De emanicipatie
van de periferie. Noorderbreedte sprak met hem.

De Rijksbouwmeester zit in hemdsmouwen aan een grote vergader
tafel op de vierde verdieping van het ministerie van Financiën. Om
hem heen in de grote open ruimte gaan het werk en het geroezemoes
door. Floris Alkemade lijkt het níet te horen; hij is de rust zelve en praat
geconcentreerd over zijn essay. Nee, een nóódzaak voor dit essay is er
niet, zegt hij, maar nu het steeds over de groei van de steden en dan
met name Amsterdam gaat, wil hij aandacht vragen voor de randgebieden. ‘Want als je groei als enige maat voor ontwikkelingen neemt,
serveer je tegelijkertijd een groot deel van Nederland af. Mijn boodschap is: neem die periferie serieus.’
U constateert een ruimtelijke tweedeling, hoe ziet die eruit?
‘Nu de economische crisis naar een einde gaat, zie je dat de druk op
het land heel ongelijk verdeeld is. In het midden van Nederland tekent
zich een nieuw stedelijk gebied af, groter dan de huidige Randstad.
Dit “nieuw Nederlands midden” is niet gepland. Er was altijd wel een
vorm van spreidingsbeleid vanuit de Rijksoverheid, maar daarmee valt
de ontwikkeling van dit gebied niet afdoende te verklaren. Het kent
een autonome ontwikkeling, met het landschap als basis: hoe rivieren
lopen, hoe mensen verbonden zijn met dat landschap en hoe ze op
26

grond daarvan keuzes maken. Keuzes dus die je maar zeer ten dele
stuurt. Later komen daar technologische ontwikkelingen bij die je wel
kunt sturen, zoals de infrastructuur. Die bepaalt welke reisafstanden
naar je werk je je kunt veroorloven. In die complexe wisselwerking is er
een stedelijk systeem ontstaan, een netwerk, dat je ook als metropool
zou kunnen definiëren, maar zonder de dichtheid van een metropool.
Dat zie ik als een kwaliteit. Met 10 miljoen inwoners heeft dit nieuw
Nederlands midden ongeveer evenveel inwoners als Greater London of
Parijs, maar dan verspreid langs de randen van een groot groen middengebied. Bij ons kun je dus juist in het midden nog groeien. Londen
en Parijs, met een enkelvoudig stadscentrum, kunnen dat niet meer en
dat heeft grote negatieve gevolgen voor de leefbaarheid.’
En de periferie?
‘Ik wil benadrukken dat we de stedelijke ontwikkeling van Nederland
geanalyseerd hebben zonder moreel oordeel. Beide delen van Nederland zijn zeer verschillend, maar niettemin te zien als een samenwerkend geheel. Door de kaart van Noord-Nederland een slag te draaien
zijn de gebieden even groot, 100 bij 125 kilometer. Zo zijn ze goed te
vergelijken. Tegelijkertijd kijk je door die draaiing met een nieuwe blik

De periferie volgens Floris Alkemade:
ruimte voor voedselproductie en energietransitie
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naar de kaart. En dan valt je op dat de periferie in een heel ander ritme
terecht is gekomen dan het nieuwe midden. Er heerst een andere dynamiek. En vanuit het besef dat je maar zeer beperkt macht en invloed
hebt om op deze grote schaal te sturen, moet je kijken hoe je met die
andere dynamiek omgaat. Natuurlijk, de krimp is hard, natuurlijk is dat
moeilijk, maar kijk naar de eigenschappen van het ritme.’
Wat bedoelt u daar precies mee?
‘De vraag is hoe je de periferie kunt inzetten. Ik denk dat het gebied
grote potentie heeft voor verschillende opgaves waar we voor
staan, bijvoorbeeld voor de energietransitie en het circulair maken
van onze samenleving. Het stedelijk midden heeft duurzame energie
nodig, maar heeft nauwelijks ruimte om die allemaal zelf op te wekken. Als de energietransitie iets nodig heeft is het dus ruimte, en die
heeft de periferie. Datzelfde geldt voor de voedselproductie: ook
daarvoor heeft de periferie ruimte. Dus de beide delen van Nederland hebben elkaar nodig, ze zijn complementair. De ontwikkelingen
die je nu in het midden van Nederland waarneemt, zijn vol te houden
als we het belang van de periferie inzien. Ik denk dan ook dat er voor
de periferie een aparte agenda moet komen die de betekenis en
noodzaak ervan verkent.’
En als Noord-Nederland, met Groningen als krachtige stad, zegt:
we zoeken aansluiting bij Noord-Duitsland?
‘Dat kan natuurlijk. Zie jezelf als middelpunt van de wereld. Dan
krijg je heel andere kaarten. De Hanze was bijvoorbeeld een logisch
samenwerkingsverband. Je kunt Noord-Nederland ook als onderdeel van een groot energieproducerend gebied rond de Noordzee
beschouwen, ook een boeiende constellatie. Ik ben van mening dat
we Europa juist op energiegebied als samenwerkend systeem verder
moeten uitbouwen. Voor deze urgente en hoogtechnologische opgaves lijkt Noord-Nederland goede kaarten te hebben.’
Je hoort in Noord-Nederland vaak zeggen dat de energietransitie
kansen biedt. Maar het lijkt aan regie te ontbreken. Wie gaat deze
ommekeer organiseren?
‘De provincie. Misschien moet je er zelfs een nieuwe bestuursvorm
voor vinden, die ook kijkt naar de ruimtelijke impact van de plannen.
Er komt natuurlijk een nieuw kabinet, waarvoor de energietransitie
ongetwijfeld hoog op de agenda zal staan. Ik ben benieuwd met
welke ideeën het komt over de regievoering. We hebben het Klimaatakkoord getekend, we zijn ons bewust van de noodzaak, dus er moet
wat gebeuren. Nu de VS zich terug lijken te trekken, komen er nog
meer kansen voor Nederland om een beslissende technologische
voorsprong op energiegebied te nemen, net zoals we die bijvoorbeeld
hebben op het gebied van de waterhuishouding. Dit is kennis die we
kunnen exporteren, kennis die de wereld beter maakt.’
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Onderschat u de problematiek in de periferie niet? Werkloosheid,
vergrijzing, leefbaarheid die onder druk staat? Groningen is murw
door de aardgaswinningsproblematiek.
‘Ja, misschien onderschat ik dat. Maar ik denk dat we naar een
andere manier van leven moeten. Ik kan me best voorstellen dat
mensen er nu depressief van worden, maar het is een fase waar we
doorheen moeten om nieuwe kansen te zien. Ik kom zelf van het
Brabantse platteland en als ik kijk hoe innovatief dat gebied nu is,
en hoe vernieuwend! Maar tegelijkertijd zie en voel ik de verbondenheid met de ondergrond. Na het faillissement van DAF is het
Eindhoven en Helmond gelukt om innovatieve centra op het gebied
van automotive te worden; de technologie en software voor de
zelfrijdende auto worden daar ontwikkeld. Het economisch krachtenspel is zich in Nederland dus aan het herverdelen. En dat vind
ik het mooie van de periferie: die kan dynamischer zijn en zich veel
radicaler opstellen. Dat kan in het stedelijk gebied steeds minder.
Belangen- en bewonersgroepen zullen radicale verandering daar
tegenhouden.’
Aantasting van het landschap door hoogtechnologische ontwikkelingen is een grote zorg in Noord-Nederland.
‘Het moet natuurlijk niet zo zijn dat je zegt: we zetten alles vol
met windmolens, het dondert toch niet. Ik denk dat we slimmere
technieken moeten ontwikkelen, fundamentele technische, maar
ook maatschappelijke innovaties, en juist dat is het domein waar de
periferie aan nieuwe betekenis kan winnen. Je moet niet interen op
wat je hebt, je moet de bodem niet uitputten, de biodiversiteit niet
uithollen. Noord-Nederland heeft prachtige landschappen, je moet
dus zoeken naar technologische ontwikkelingen die geen schade
doen aan het landschap. Circulaire economie, het besef van duurzaamheid, innovatieve technieken, daar gaat het om. Ik ben geïnteresseerd in wat ik groene moderniteit noem, daarmee bedoel ik dat
we niet terug moeten naar hoe duurzaam onze voorouders waren,
maar vooruit moeten kijken naar hoe duurzaam onze kleinkinderen
zullen zijn.’
Hebt u als ontwerper een beeld bij dat nieuwe energielandschap?
‘We moeten vernieuwend denken. In de VS hebben ze spiraalvormige zonneweides. Die zien er lang niet slecht uit. Maar ik denk
ook aan de weilanden die een nieuwe betekenis kunnen krijgen als
we failliete boerenbedrijven ombouwen en van grasland zonneenergieland maken. Zo komt er een nieuwe bedrijfstak. Zouden we
voor Noord-Nederland verzonken komvormige zonnebekkens in de
grond kunnen bedenken, zodat die onzichtbaar zijn en de horizon
niet aantasten? Of misschien rivieren van zonnepanelen. Dan maak
je een artificieel landschap waar natuur en techniek nieuwe verbindingen aangaan. Nieuwe technologie kan bevrijdend werken. Oude

technologie is vaak monofunctioneel en veroorzaakt daardoor vaak
problemen voor anderen. Nieuwe technologie moet mogelijkheden
en kwaliteiten bieden voor meer domeinen tegelijk. Dan wordt de
oplossing van de een ook de oplossing voor de ander.’
Hoe gaat u Groningen als nieuw wingewest verkopen?
‘Groningen moet natuurlijk weer eigenaar worden van de energie die
het zelf produceert. In de vorm van zonneparken kan dat ook goed.
In Texas is het zo dat als je de grond bezit, je die tot het middelpunt
van de aarde bezit, maar dat is bij ons niet zo. Het gas was niet van de
Groningers, maar met zonne-energie ligt dat anders.’
Energieparken en hoogtechnologische landbouw leveren vast niet
veel nieuwe banen op.
‘Ik denk inderdaad dat die nieuwe technieken niet veel banen opleveren, al moet je niet onderschatten hoeveel handwerk daarbij komt
kijken. Maar er zullen kenniscentra komen, en die zijn er ook al, die wel
banen op kunnen leveren. Maar we zien natuurlijk ook dat er verschillende soorten banen zullen verdwijnen. Een vaste baan is nu al niet
meer vanzelfsprekend. Maar misschien kun je ook op dat gebied op
ontwikkelingen vooruitlopen. Je kunt in het Noorden experimenteren
met het basisinkomen. Je kunt een economie opzetten die op andere
principes gebaseerd is.’
U schetst nu een soort utopie.
‘Ja, dat is misschien wel zo, maar zo wil ik graag denken. Juist dit is het
gebied waar het kan. Dan word je niet voortdurend in de positie van
wij lopen achter, wij hebben problemen gedwongen, maar juist in een
radicale, vernieuwende en experimentele pionierspositie. Ik geef toe
dat dit een menging van naïviteit en utopie is. Maar toch denk ik dat dit
het gereedschap is dat je moet inzetten. Er is nu ruimte voor radicale
vernieuwing. Het is moeilijker dan ooit, maar ook interessanter dan
ooit. Zeker nu alles vastloopt als je alleen op financiële rentabiliteit
moet sturen, want de daarvoor benodigde middelen zijn er niet. Niet
dat Noord-Nederland nu de revolutie moet uitroepen. Maar experimenteren met het basisinkomen kan een intrigerende start zijn. Dan
komt de rest van de wereld kijken hoe u dat doet. Dan bouwt u kennis
op die nog niemand heeft.’
Wordt weleens tegen u gezegd dat u naïef bent?
‘Haha, u bent de eerste die dat zegt. Misschien is dat zo. Naïviteit is
soms nodig. Ze maakt dat je heldere vragen stelt: wat verlangen we,
wat hebben we nodig? Als je uitsluitend vanuit klassieke principes en
geldstromen denkt, loop je juist in een krimpgebied snel vast. Je moet
groter denken, vanuit een verlangen en een visie.’ ◆
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Who cares?
De Rijksbouwmeester schrijft een
ontwerpprijsvraag uit voor de
ontwikkeling van nieuwe woonen leefvormen in monoculturele
woonwijken in Groningen, Rotterdam, Almere en Sittard-Geleen.
Alkemade: ‘Onze woningen sluiten
niet meer aan op de veranderende
samenleving. Denk aan de groeien-

1

2

de groep ouderen die steeds langer
thuis moeten wonen. Eenzaamheid
is een groot probleem. Hoe kunnen
ontwerpers ervoor zorgen dat we
elkaar weer ontmoeten? De naoorlogse monoculturele wijken, die ik
ook reken tot de periferie, zullen op
de schop moeten.’

Het nieuwe Nederlandse midden, de
economische motor van Nederland

www.nederlandwordtanders.nl
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COLUMN

Kees Kooman is auteur.
Hij schreef onder andere
Boerenbloed, een boek
over de gevolgen van
de schaalvergroting in
de landbouw rond zijn
woonplaats Ee. Dit is
zijn laatste column voor
Noorderbreedte.

FOTO FJODOR BUIS

De Shinkansen
van 2066
Wie zich wil inleven in de postkoetsreiziger van
vorige eeuwen kan ik van harte de Nederlandse
Spoorwegen aanbevelen. In het bijzonder het
traject Den Haag-Utrecht, vertrektijd 47 minuten over het hele uur. Een humorist heeft de
naam voor de daartoe bestemde treinmodellen
bedacht: sprinter. U kunt zich misschien nog de
publieke verontwaardiging herinneren over het
ontbreken van toiletten in de rijtuigen en de aanwezigheid van plaszakken voor hoge nood.
Het sprinten van dorp naar dorp leidt blijkbaar in
de machinekamer tot acute ademnood en neemt
daardoor bijna twee uur in beslag. Alle tijd voor
de reiziger om zich de picknickmanden voor te
stellen van de diligence en in gedachte de verse
vijgen te horen vallen van snuivende paarden.
De sprinter van de NS: een van de verworven
heden van het rijke Westen, een contradictie
met het eeuwig tijdgebrek van de moderne
Nederlander. Druk, druk met Twitter, Facebook,
DWDD en andere overbodige flauwekul. Opzij,
opzij, wij hebben ongelooflijke haast. Op de perrons zag ik in de deinende massa een navenante
hoeveelheid schichtigheid en tics. Een enkeling
kon hier zelfs met de oren klapperen, spektakel!
Het doet er weinig toe hoe ik in de moderne
diligence van Den Haag naar Utrecht was beland. Niets liever dan reizen per trein, behalve
wanneer een blikkerige vrouwenstem om de
drie minuten een nieuwe bestemming aankondigt, met daarbij de opsomming van al de nog te
volgen bestemmingen.
Prenatale mijmeringen, nu met u gedeeld, kunnen het maagdelijk papier bereiken dankzij
het getsjilp van merels en het zacht getik van
regen tegen het dak van mijn nieuwe werkplek.

Gezegend zij de stilte, nou ja, met uitzondering
van die ene tractor die een spoor van decibellen
trekt door de verlatenheid van het platteland.
Boeren, nog maar 2 procent van de beroeps
populatie maar wel grootgrondbezitters met de
exploitatie van 54 procent van alle beschikbare
grond in het Koninkrijk der Nederlanden. Zij
garanderen, behalve een enkele strontkar, zeldzaam geworden vergezichten, een horizon met
– kijk daar! – opbollende zeilen van een bootje
op het Lauwersmeer.
Bijna anderhalf decennium geleden verleid door,
de achteraf valse, regeringsbelofte van een
snelle treinverbinding met het Westen, de Zuiderzeelijn. Bij Drachten werd de snelle toekomst
uitgebeeld door een modeltrein, één op één. Je
reed verlangend langs, verlamd door de gedachte
straks bij Almere onvermijdelijk klem te komen
zitten in een file van autowielen. Wacht maar, zo
sprak je jezelf bemoedigend toe, straks zal alles
anders zijn. Beter. Sneller. Het achterliggende
idee: het lege land van ‘boven Zwolle’ verbinden
met het overvolle Westen. Zo simpel kan regeren
en vooruitzien zijn.
De zegeningen van een Shinkansen ondervond
ik sedertdien enkele keren in Japan, een land dat
rigoureus afkickte van asfaltverslaving. Zo zag ik
mijzelf vanuit Groningen Amsterdam binnenrijden, onderuitgezakt in luxe binnen een uur. Wat
kon jachtig leven mooi zijn: zachtjes tikkende
regen van Ee (die je hier kunt horen) combineren met de bruisende metropool. Geduld lezer,
van wie ik met deze belofte afscheid neem, de
evenknie van de Japanse sneltrein zal er komen in
het jaar 2066. De stilte van het lege land zal dan
onbetaalbaar blijken. ◆
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KIJK!

GRONINGEN
De gemeente Groningen wil een ‘slim fietspad’ aanleggen van Winsum
en Sauwerd naar Groningen; een veilige, snelle route voor fietsers. ‘Een
goed idee’, vindt Katherine Stroebe, die in de Concordiawijk woont, ‘om
mensen te verleiden de auto te laten staan en op de fiets te komen. Alleen moet het niet ten koste gaan van het groen in de stad.’ De geplande
route loopt langs het spoor van de ACM-fietsbrug over het Reitdiep tot
aan de Bessemoerstraat. Hier zouden veel bomen moeten sneuvelen.
Dat is jammer, vindt Stroebe. Deze groenstrook langs het spoor maakt
bovendien deel uit van de stedelijke ecologische hoofdstructuur.
Om te voorkomen dat de gemeenteraad instemt met de voorgestelde
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TEKST ANNELIES VAN DER GOOT
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route, heeft ze een petitie opgesteld. Tegen de kaalslag en voor een
alternatieve route. Want die is er wel. Met een paar buurtgenoten
heeft Stroebe uitgevogeld dat de route door de Voermanstraat en de
Grote Beerstraat net zo snel is en voldoet aan de eisen: de weg is breed
en er zitten weinig bochten in. Hij is ook nog eens een stuk veiliger dan
de voorgestelde nieuwe route langs het spoor. Daar woont niemand en
dat geeft, vooral ’s avonds, een onveilig gevoel. Stroebe hoopt dat de
gemeenteraad kiest voor slim én groen. ◆
stopbomenkapspoor.petities.nl

ANDERLAND

Hoe ziet de kaart van NoordNederland eruit door de ogen van
een dier? Vergeet de mensenkaart
en kijk met specialisten mee naar
een ander land. Ep van Hijum,
amateur-bioloog en fotograaf
over de wereld van libellen.

TEKST
EP VAN HIJUM
KAART
JAN WAAL
ILLUSTRATIE
ERIK VAN OMMEN

Libelle

Hebt u zich in weleens afgevraagd waar in
de nazomer al die libellen in uw tuin vandaan
komen? Met name in augustus en september
snorren er ineens tientallen achter in uw tuin.
Ze vliegen omhoog en omlaag, vliegen ineens
zijwaarts en duiken achter andere insecten
aan. In dit artikel krijgt u enige informatie
over deze bijzondere insectensoort, waardoor
u misschien met nog meer interesse naar
libellen gaat kijken.
Libellen zijn dus bijzonder, want voordat u ze
vliegend kunt bewonderen hebben ze al een
lange levenscyclus achter de rug. De langste
tijd verblijven ze als larve in het water en deze
periode kan zelfs wel – afhankelijk van de
soort – tot vijf jaar duren. Ze beginnen als eitje en hieruit komt de prolarve die vervolgens
vervelt tot een larve. Met een vangmasker
grijpen ze prooien: watervlooien, insecten,
kleine visjes maar ook soortgenoten. Eten is
eten, nietwaar? De larve vervelt een aantal
keren en deze nimf ondergaat al veranderingen die hem voorbereiden op een leven
als volwassen libel. Als de larve voldoende is
ontwikkeld kruipt hij bij een stengel die uit het
33

water steekt omhoog. De huid barst open en
de libel sluipt uit. Na zijn vleugels te hebben
opgepompt moet hij zich eerst laten drogen,
en dat is de meest kwetsbare periode. Kikkers en padden plukken met hun lange tong
de libellen van de stengels en zelfs vogels
doen mee met dit verwachte feestmaal. De
witte kwikstaart bijvoorbeeld trekt eerst de
vleugels van de libelle en eet deze vervolgens
op. Als aandenken aan deze schranspartij
liggen er soms honderden vleugeltjes aan de
waterkant.
De voortplanting gaat niet alledaags. Om
voor nageslacht te zorgen houdt het mannetje het vrouwtje achter bij de kop vast en
dan is er een probleem. Zowel de mannetjes
als vrouwtjes hebben de geslachtsorganen
aan het uiteinde van het lichaam en als je zo
rondvliegt gaat een gewone paring moeilijk. De natuur heeft de volgende oplossing
gevonden: voordat het mannetje het vrouwtje
vastpakt, brengt hij zíjn spermapakketje naar
de onderkant van zijn borststuk – het secundaire geslachtsorgaan. Het vrouwtje brengt
vervolgens haar uiteinde naar dit borststuk.
Zo rondvliegend, en soms ook zittend op de
grond of in de begroeiing, wordt dit het paringswiel genoemd. Het mannetje heeft nog
iets bijzonders. Om zeker te weten dat zijn
sperma het vrouwtje zal bevruchten, borstelt
hij – indien nodig – eerst het zaadpakketje
van een ander mannetje eruit. Er kan toch
maar één de sterkste zijn?
Er zijn twee groepen libellen: de juffers
en echte libellen. Juffers hebben een smal
achterlijf en houden in rust de vleugels bij
elkaar, echte libellen zijn forser en houden
in rust de vleugels gespreid. In Nederland
komen 26 juffersoorten voor en van de echte
libellen kunt u 45 soorten tegenkomen. De
hoogste rijkdom aan soorten vindt u in matig
voedselrijke tot voedselarme gebieden, in
open kleigebieden is de diversiteit laag. In
natuurgebieden komt een grote variatie aan
soorten voor. In de Delleboersterheide leven
zelfs 49 soorten verspreid over het jaar en de
Lindevallei met zijn 45 soorten is ook een rijk
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gebied. Toch zijn het niet alleen natuurgebieden waar ze voorkomen. De minst kritische
soorten verschijnen bij uw vijver, zelfs midden
in de stad. Libellen hebben water nodig om
zich voort te planten en daardoor zult u de
meeste soorten hier ook aantreffen.
Het gaat goed met de meeste soorten. Dit
komt onder meer door de verbetering van de
waterkwaliteit, veel herstelwerkzaamheden
in de waterrijke natuur en natuurlijk de klimaatverandering. Zuidelijke soorten zoals de
vuurlibel worden steeds algemener, maar de
opwarming betekent ook dat libellen die houden van koudere omstandigheden het steeds
moeilijker krijgen.
Gelukkig komt het besef steeds meer dat natuurbeheer- en behoud ertoe doet. Een goed
voorbeeld is het beheer van watergangen. De
groene glazenmaker is sterk afhankelijk van
krabbenscheer om eitjes af te zetten tussen
de stekelige bladeren, want hierdoor kunnen
predatoren er niet bij komen. Meer dan vroeger houden natuurbeheerders nu rekening
met deze kritische libellensoort. Ze schonen
de watergang voor de helft, waardoor er het
jaar daarop nog steeds larven kunnen uitsluipen in die sloot. ◆

In de onlangs verschenen atlas Libellen
in Drenthe van onder anderen René
Manger en Libellenrijk Fryslân – mei
ljochtsjende wjukken oer it wetter
van onder anderen Eduard Peter de
Boer staan de libellen uit deze twee
provincies beschreven.
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PANTA RHEI
IN DE ACHTERTUIN
Sommige mensen pakken het vliegtuig naar Afrika om de
Big Five te spotten. Of maken een dagtocht naar de Wadden
voor een ontmoeting met zeehondjes. Maar ook in onze
tuinen, stadsparken en bossen zijn dieren. Wat doen die met
ons? Meer dan we denken, ontdekte Akke Folmer in haar
promotieonderzoek.
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‘Ineens realiseert iemand zich
deel te zijn van de schepping,
een nietig onderdeeltje van
het machtige geheel’

Een doordeweekse middag. In de bossen van
Diever strekt een handvol wandelaars de
benen, al dan niet met hond. Zij hebben het
goed bekeken. De zon schijnt en de herfstige
kleurenpracht is een lust voor het oog.
Geograaf Akke Folmer (45) is hier opgegroeid.
Achter de koffie in het pittoreske Landhotel
vertelt ze hoe ze veel buiten was vroeger.
Ze klom in de bomen van het Drents-Friese
Wold, of schudde daar flink aan om hazelnoten te scoren. Ook beestjes zoeken in de
sloten was een geliefd tijdverdrijf van Folmer
en haar vriendinnetjes.
Voor haar promotieonderzoek keerde de
geograaf terug naar Diever. Het was een
van de noordelijke locaties waar ze met
wildvreemden van allerlei leeftijden rondwandelde om hen te horen vertellen over hun
lievelingsplekken.
Folmer, docent toerisme aan Hogeschool
Stenden in Leeuwarden, promoveerde in
oktober aan de Groningse universiteit op
Wildlife: a hidden treasure of green places
in urbanized societies? Ze onderzocht of en
hoe dieren bijdragen aan de waardering
van plaatsen. Ze vergeleek het belang van
dieren op groene plekken dicht bij huis met
het belang van dieren op bestemmingen van
dagtochten en vakanties.
Kemphaenties
Zou het kloppen wat haar overgrootvader in
zijn memoires noteerde? Een zorgelijke stelling was het, opgetekend in het dialect van
het grensgebied tussen Drenthe en Friesland. Folmer begint er haar dissertatie mee:
‘A’k mien aachterkleinkiender vertelle van de
kemphaenties die daansten en mit heur veren
pronkten op een mooi plakkien an de Lende,
kieken ze me vremd an. Een naachtegaol
hebben ze nog nooit heurd en wat d’r van de
netuur nog over is, zien ze op ’e tillevisie.’
In de eerste vier hoofdstukken van haar boek
gaat het om de vraag of er überhaupt een
relatie is tussen dieren en waardering van
de natuur. Folmer ontdekte dat deelnemers
aan enquêtes dieren doorgaans niet expliciet
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noemen als unique sellingpoint. ‘Als je mensen vraagt waarom ze een gebied aantrekkelijk vinden, komen ze met vrij algemene
landschappelijke elementen. Groen, openheid,
stilte noemen ze vaak. Dieren en ook planten
veel minder. Slechts negen procent van de
Nederlandse bevolking noemde die in mijn
onderzoek. Dat kan zijn omdat de rest de
aanwezigheid van dieren niet speciaal vindt.’
Opmerkelijk is dat dieren vervolgens, aldus
Folmer, wel significant blijken bij te dragen
aan de waardering. Mensen die de aanwezigheid van dieren wel expliciet zeggen te waarderen, geven namelijk significant een hoger
cijfer aan hun favoriete groene plek.
Panta rhei
Welke rol spelen de verschillende soorten
dieren – van reeën tot eekhoorns, van dassen tot adders? Om daarachter te komen
trok Folmer de wandelschoenen aan. Dertien mensen, allen noorderlingen, tussen de
drieëntwintig en vijfentachtig jaar, gingen
haar als gids voor naar hun favoriete plek,
van de Prinsentuin in Leeuwarden tot het
Lauwersmeergebied of een bos. Het werden
stevige wandelingen met diepte-interviews.
In het bos van Diever vertelde een dame dat
haar reguliere wandelingen daar meteen
geslaagd waren als een eekhoorn haar pad
kruiste.
Folmer bemerkte dat de dieren dicht bij huis,
in de vertrouwde omgeving, een veel steviger stempel drukken dan bijzondere beesten
bij toeristische uitstapjes. ‘Dieren dicht bij
huis helpen herinneringen ophalen. Mensen
gaan vaak niet bewust naar dieren op zoek,
maar als ze een vogel horen fluiten, herinneren ze zich bijvoorbeeld hun vader, die
veel vogels kende.’ Het dier dat ogenschijnlijk niets bijzonders is – want deel van de
buurtinventaris – weet diepzinnige sensaties op te roepen. Ineens realiseert iemand
zich deel te zijn van de schepping, een nietig
onderdeeltje van het machtige, voortdurend
veranderende geheel waarover de Grieken
met de woorden panta rhei spraken.

Flag ship species
Akke Folmer legde de minder beroemde dieren onder de loep. Naar
zogeheten flag ship species is al het
nodige onderzoek gedaan. Het is
geen nieuws meer dat deze vlaggenschipbeesten prima ambassadeurs
zijn voor de natuur. In Afrika de Big
Five – olifant, neushoorn, leeuw,
luipaard en buffel. In Nederland de
zeehond, als icoon van de Wadden.
Folmer vergelijkt het met het stukje
bij beetje in je hart sluiten van een
vreemde stad: eerst bekijk en bewonder je de highlights, daarna ga je
op zoek naar de verborgen schatten.
Volgens Folmer is het op de kaart
zetten van de Wadden, via marketinginstrument zeehond, nog niet
helemaal geslaagd. Het gebied is
onlangs uitgeroepen tot Mooiste
Natuurgebied van Nederland, maar
de effecten daarvan moeten nog
blijken. Het predicaat Werelderfgoed
dat in 2009 werd verkregen leverde
in elk geval niet meer bezoekers op,
zegt Folmer. Dagtochtmensen en
vakantiegangers uit Noord-Nederland vormen de grootste bezoekersgroep.

Een dier geeft je de mogelijkheid om op
jezelf, op anderen en op je leven te reflecteren, schrijft Folmer. Vooral bij oudere
gesprekspartners die al het nodige hadden meegemaakt in het leven stelde ze die
werking vast.
Vooral vogels zijn meesters in het opwekken
van filosofische mijmeringen, volgens Folmer.
Hoe dat zit verdient in haar ogen nader
onderzoek. Maar zeker is wel dat vogels het
meest voorkomen in het alledaagse buitenleven. ‘Ze zijn altijd aanwezig, zelfs binnen in
huis hoor je ze al.’ Een ree staat niet zo snel
in de achtertuin, en ook voor een ontmoeting
met een hermelijn of een eekhoorn moet je
doorgaans meer moeite doen.
Beloning
Met man en drie kinderen woont Akke Folmer
in Stiens. Daar trekt ze er dagelijks op uit
met de hond Boedha. Pas ontwaarde ze voor
het eerst in haar leven twee ijsvogels in het
Leeuwarder Bos. Prachtig, maar ze heeft
persoonlijk meer met reeën. In Diever zag ze
die haast nooit, nu ziet ze die vaak, vertelt
ze, en soms nog dichtbij ook. Een kwestie
van ervaring, weten waar je kijken moet.
Over hoe ervaring, via de beloning van het
oog in oog staan met het dier, de band met
de natuur versterkt, schrijft ze ook in haar
proefschrift. Mooi voorbeeld is de veertiger
die haar meenam over het Balloërveld op
zoek naar adders, die ze ook vonden. Zelf
was Folmer bij die wandeling nerveus: ‘Ik liep
met die man ook ín de heide. Ik had als kind
geleerd dat je dat niet mag doen, omdat zo’n
adder kan bijten.’
Dieren kunnen een breed publiek verbinden
met de wereld en zijn de verborgen schat
van groene plekken in verstedelijkte samenlevingen zoals Nederland, stelt Folmer. De
toeristisch-recreatieve sector, natuurorganisaties en beleidsmakers moeten daarom
beter zorgen voor de natuur dicht bij huis.
‘De laatste jaren is veel minder geïnvesteerd
in natuurbehoud, waarschijnlijk ook door de
crisis, budgetten zijn enorm afgenomen.’

Folmer pleit er verder voor natuurgebieden
te verbinden, via groene strookjes of wildtunnels. Zo kunnen dieren tevens doordringen in de bewoonde wereld. Van wilde natuur
dicht bij huis is ze ook een voorstander, ze
zag zelf wat een populaire kinderattractie de
omgewaaide bomen waren die na een storm
in Stiens een poos bleven liggen. Haar wens
is dat schoolkinderen meer met natuur in
aanraking komen.
Haar eigen drie pubers zijn niet besmet
geraakt met het buitenvirus. Ze verkiezen
hun digitale gadgets boven erop uit trekken.
‘Onze kinderen gingen met school één keer
per jaar naar een bos, dat was het. Ik heb het
weleens genoemd op school, maar er is geen
tijd voor meer buitenactiviteiten. Als ik naar
mijn eigen jeugd kijk, herinner ik me hoe wij
hier bij het hunebed een paar bomen hebben
geplant, op een vuilnisbelt die werd opgeruimd.’ ◆
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WIE MAAKT NOORD-NEDERLAND?

Ruimte voor
de ander
TEKST
ANNELIES VAN DER GOOT

Noord-Nederland verandert voortdurend. Er wordt gebouwd,
verbouwd, gesloopt, aangelegd, ingericht, heringericht, aangeplant,
gerooid, onder water gezet, drooggemaakt, opgeworpen, uitgegraven,
gereconstrueerd en gerestaureerd. En het is nooit af. Wie zijn de
mensen die ons landschap maken? En waar laten zij zich door leiden?

Naam: Maartje ter Veen (Delft, 1977).
Functie: Zelfstandig architect bij Studio MARCHA! in Groningen.
Opleiding: Architectuur TU Delft.
Goed geslaagd in Noord-Nederland: ‘De compacte stad Groningen en zijn
verbinding met het Ommeland. Stedelijk leven, maar toch alles op de
fiets bereikbaar en het Ommelander vakantiegevoel dichtbij.’
Zou graag aan de slag willen met: ‘Marian Counihan (filosoof, wiskundige
en ondernemer) om een project op te zetten over (inter)actie en
diversiteit in de openbare ruimte van Groningen.’
Waar heeft Maartje ter Veen Noord-Nederland gemaakt?
– IABR-inzending Slimme Energiestad Groningen.
– ARCH.incubator Academie van Bouwkunst Groningen.
– MAAK050 en de Community Lover’s Guide Groningen en kaart.
– RUIMTE in STAD.
– De JA! van Groningen.
– De Narratieven, met Atelier Stadsbouwmeester en Erik Dorsman.

Foto Marieke Kijk in de Vegte
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In haar kleine kantoortje in het Kasteel in
Groningen zit architect Maartje ter Veen geen
tel stil op haar wat versleten, anatomisch
verantwoorde krukje. Ze wappert met haar
handen om haar betoog kracht bij te zetten,
duikt in haar boekenkastje om dat ene belangrijke boek te zoeken en grijpt haar laptop om
iets te laten zien. Als architectuur politiek zou
zijn, was Maartje ter Veen de optimistische
en energieke fractieleider van de PveBW, de
Partij voor een Betere Wereld. We moeten aan
de slag om de samenleving beter te maken
voor iedereen. En wel onmiddellijk. Ter Veen is
alvast begonnen.
Judith Butler
‘Kijk, dit kreeg ik cadeau van een vriendin.’ Ter
Veen laat een boekje zien. Het veelbesproken
essay We moeten allemaal feminist zijn van
Chimamanda Ngozi Adichie. ‘Een geweldig verhaal, en zó waar.’ Ngozi Adichie schrijft op een
lichtvoetige manier over feminisme: mannen
en vrouwen zijn verschillend, maar ze verdienen dezelfde kansen. ‘Dat bracht me terug bij
mijn oude feministische boeken uit de tijd dat
ik genderstudies deed aan de UvA’, zegt Ter
Veen en ze pakt Genderturbulentie van Judith
Butler erbij. ‘Butler beschrijft heel goed hoe
we met z’n allen in een systeem zitten, hoe
we steeds weer dezelfde patronen volgen.
Maar juist omdat we die vaste rollen steeds
opnieuw moeten bevestigen, is er ruimte voor
verandering. Je kunt de wereld om je heen dus
veranderen binnen het bestaande systeem.
Het kost alleen veel moeite omdat je tegen de
heersende normen in moet gaan.’
Maar als je nou tevreden bent met je leven
volgens vaste patronen, daar is toch niks
mis mee? ‘Dan geef ik je het voorbeeld van
de vrouwelijke rapper Solé. Ze zegt: “mensen
zeggen dat ik mannelijk ben omdat ik van
vechtsport houd.” Dat is toch grappig? Blijkbaar past van vechtsport houden bij ons idee
van mannelijkheid. Hier klopt dat niet, want zij
is een vrouw. Onze conclusie zou ook kunnen
zijn: vechtsport is ook vrouwelijk. Zo moeilijk
is het dus vaste patronen te doorbreken. We

moeten uit het patroon breken, om te voorkomen dat het ons belemmert te kunnen zijn wie
we zijn. Dat is moeilijk, maar het kan. En daar
gaat mijn werk ook over. Juist ontwerpers
kunnen een rol spelen bij die systeemverandering. Zij kunnen de vraag achter de vraag
onderzoeken: wat is er aan de hand en hoe
kunnen we anders kijken? Ontwerpers kunnen
dat verbeelden en verwoorden en uiteindelijk
veranderen.’
Babette Porcelijn
‘Het heeft lang geduurd voordat ik wist dat
ik niet pas in het standaardbeeld van de
architect. Ik stapel geen stenen, ik bouw
geen gebouwen, ik ontwerp en onderzoek en
combineer die twee. Ik ben in Delft opgeleid,
en daar gaat iedereen er min of meer vanuit
dat je een bouwend architect wordt. De studie
in Amsterdam heeft me geholpen uit de kast
te komen als een onderzoekend architect.
Het heeft lang geduurd voor ik daar goed
vorm aan kon geven. Maar nu val ik steeds
meer samen met wat ik wil zijn: architect
en onderzoeker. Mijn werk speelt zich af op
twee schalen. Een grote schaal: bijvoorbeeld
structuren analyseren. En een kleine schaal:
met mensen werken, op straat en in de buurt.
De vraag is wat ik op beide schaalniveaus kan
veranderen om een inclusieve en duurzame
samenleving te maken.
‘Ik ben begonnen met het onderzoek Design as
Gamechanger. Hoe kan ontwerpen leiden tot
die inclusieve en duurzame wereld? Geen idee
waar het in uitmondt, dit onderzoek, maar ik
houd er op mijn site een blog over bij. Het boek
De verborgen impact van Babette Porcelijn
vormt daarbij een bron van inspiratie. Het
gaat over een duurzame samenleving en hoe
je zelf iets kunt doen om dingen te veranderen. Ik werd getroffen door haar reden om dit
boek te maken. Toen ze vernam dat de zestien
grootste containerschepen even vervuilend
zijn als alle auto’s in de wereld bij elkaar,
realiseerde ze zich dat we eigenlijk niets
weten van onze impact op het ecosysteem
(de vergelijking betreft de uitstoot van zwa-

velzuur, red.). En toen besloot ze iets te dóen.
Ik wil ook wat doen en ik vind dat we allemaal
iets moeten doen. Anders kun je net zo goed
meteen in je kist gaan liggen.
‘Kijk naar mijn leven. Ik noem dat een mono
sociaal leven. Ik zie de hele dag mensen zoals
ik: zelfde opleiding, zelfde soort werk, zelfde
inkomen. Zo’n groep trekt “zelfsoortige”
paden door de stad of het land. De leden ontmoeten de ander niet. Ontzettend saai en niet
gezond. Groningen wordt naar mijn gevoel
ook steeds monosocialer, minder divers.
‘Ik verhuis binnenkort naar een nieuwe werkplek. Daar ga ik onderzoeken hoe ik daar duurzaam en gezond kantoor kan houden en hoe
inclusief of divers ik kan zijn. Dan zie ik wel of
ik de grenzen van het systeem tegenkom.’
Lieven de Cauter
‘Ik las een leuk artikel van Mark Minkjan over
“AirSpace”, een term bedacht door publicist
Kyle Chayka. AirSpace is de esthetische eenheidsworst die je ziet in Airbnb-appartementen, koffietentjes, werkplekken en winkels.
Deze stijl verspreidt zich via social media over
de hele wereld. Maar niet iedereen kan zich
een koffie van drie euro in een hip tentje veroorloven of een vakantie in een duur Airbnbappartement. Dat is voorbehouden aan een
bepaalde groep mensen, hoog opgeleid en
goed verdienend.
‘Filosoof Lieven de Cauter heeft hiervoor
de term “capsulaire samenleving” bedacht.
Daarmee bedoelt hij dat we ons uit angst voor
de ander terugtrekken in een capsule, in onze
auto, in onze huizen, in onze wijk. Daardoor
kunnen we alleen nog door een filter naar de
werkelijkheid kijken. We ontmoeten de ander
niet meer.
‘Ruimte is hierin van wezenlijk belang. We
hebben onze steden zo vormgegeven dat
we in onze capsules kunnen blijven zitten.
Als je er goed over nadenkt, hebben we veel
ruimte voor de auto gereserveerd. En in al die
ruimte ontmoet je niemand, want je zit in je
auto. Maar ook sociale media zijn capsulair.
Facebook of twitter lijken plekken waar je
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ook mensen van buiten je netwerk ontmoet, maar dat blijkt
helemaal niet zo te zijn. Ook in deze virtuele ruimte zit je in
een capsule, je hebt alleen contact met mensen uit je eigen
sociale groep. Je creëert er statische identiteiten mee. Je
wordt minder vloeibaar en hebt geen open vizier. Ruimte kan
dus veel negatieve dingen ondersteunen, maar ik denk dat je
dat als individu kunt veranderen.’
Kees Dorst
‘Met Designing for the Common Good schreef Kees Dorst een
fantastisch boek over hoe ontwerpen een bijdrage kan leveren aan een betere samenleving. Dorst is professor of design
innovation aan de University of Technology in Sydney. Zijn
houding is dat we moeten kijken naar het positieve. Wat willen we wél? Ja, briljant in z’n eenvoud vind ik dat. Niet kijken
naar wat niet kan of mag, maar dat omkeren. Ik heb het in de
praktijk gebracht in de JA! van Groningen. Dat is een database van goede plaatsen in de stad. Veel bewoners hebben
daaraan bijgedragen door te vertellen wat zij een goede plek
vinden. Dorst inspireert omdat hij kennis heeft én deelt over
hoe ontwerpen een bijdrage kan leveren aan innovatie. Dat
past bij mijn eigen onderzoek Design as Gamechanger.’
Kinderen
‘Door mijn kinderen ben ik nog gedrevener geworden. Zij zijn
mijn grootste bron van inspiratie. Toch vind ik het lastig dat
je dat nu opschrijft. Het is zo typerend voor vrouwen om
het over kinderen te hebben. Ik ben opgegroeid in een zeer
feministisch gezin. Een ouderwets soort feminisme: de barbie
kwam er niet in. Je moest als meisje een beetje een jongen
zijn. Mijn ouders, beiden wiskundige, hadden ook liever dat ik
een nog technischer studie dan bouwkunde zou kiezen. Maar
ik ben juist goed in het creatieve en dat wordt over het algemeen niet als heel mannelijk gezien. Het is belangrijk voor mij
om mijn kinderen te laten zien wat ik doe, hoe ik mijn leven
leef, niet wat ik roep, maar wat ik doe. Het is voor mij ook veel
lastiger geworden om stom werk te doen nu ik kinderen heb.
Want dan zou ik die tijd veel liever besteden om bij hen te zijn.
Dus ook dat is voor mij een drijfveer om te doen wat ik echt
graag wil. Schrijf toch maar op.’ ◆
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1 tot en met 3
Slimme Energiestad Groningen. Groningen is in 2035
(van boven naar beneden) een compacte groene
stad voor alle inwoners, heeft een ringstraat met
een energienetwerk en een groene boulevard voor
voetgangers, fietsers, elektrische auto's en light rail,
en is de spil van de Nordic City, een regionaal en duurzaam
energie-netwerk. slimmeenergiestadgroningen.nl
4

Nieuwe werkplek van Studio MARCHA!
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Ter Veens boeken
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ACHTERGROND

TEKST
INEKE NOORDHOFF
FOTO’S
REYER BOXEM

Bulten en hopen
met een verhaal
Hoe breng je de vroegere bewoning van de Waddenkust weer beter op
het netvlies? Het terpen- en wierdenproject geeft het begin van een
antwoord in Warffum, Ulrum, Godlinze, Hallum, Firdgum en Wijnaldum.

‘Op de lagere school had de meester wel verteld
dat wij in een terpdorp woonden. Maar het
kwartje viel pas echt toen ik op de ijsbaan was
en ineens zag hoe die in de terp lag. Het was
een oude afgraving.’ Landschapshistoricus
Jeroen Wiersma (30) is geboren in het Friese
terpdorp Ferwerd. Hij werkt nu voor het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit
Groningen aan het terpen- en wierdenproject
in Groningen en Friesland.
Wiersma ontrafelt de geschiedenis, zoekt naar
informatie over het landschap en herleidt uit
(oude) bronnen wat er gebeurd is. Maar bovenal
is hij bezig met de vraag: hoe kun je mensen
interesseren voor hun woonomgeving? Want
het verhaal over terpen (Fries) en wierden (Gronings) is te mooi om te laten verkruimelen.
Vandaar het terpen- en wierdenproject in zes
dorpen aan de noordkust: Warffum, Ulrum,
Godlinze, Hallum, Firdgum en Wijnaldum. Dat
heeft drie doelen: bewoners meer betrekken bij
hun leefomgeving, de regionale geschiedenis
onderzoeken en stimuleren dat het erfgoed gekoesterd wordt. Als een goed recept is gevonden, gaan ook de andere terp- en wierdedorpen
meedoen aan het in 2014 begonnen project. Behalve van de provincies Groningen en Friesland
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en gemeenten De Marne, Eemsmond en Delfzijl
komt er geld uit de EU-pot (Leader-programma)
en van het Waddenfonds.
Vanaf Warffum nemen we de Kloosterweg.
Net over het spoor wijst Wiersma: kijk daar
links. Het veld waarin graan staat te wuiven,
glooit omhoog en dan weer naar omlaag. Hoe
groot zal de glooiing in het landschap zijn?
Vijftig bij vijftig meter? Deze bult in het veld is
wat er over is van een wierde – een plek waar
eeuwen geleden mensen beschutting vonden
tegen de zee. Dit was een woonheuvel van een
meter of drie hoog, langzaam aflopend naar
het maaiveld. Wiersma vertelt hoe onze verre
voorouders deze wierde in de loop van eeuwen
plag voor plag hebben opgeworpen. Mogelijk
stond er eerst een veehoedersschuurtje op en
groeide dat uit tot een nederzetting van een
paar huizen – een drenkplaats in het midden
zodat de mensen en hun vee er veilig waren als
het zeewater bij winterdag over de landerijen
spoelde. Deze wierde is aangelegd tussen 600
en 1100 na Christus.
Amper een kilometer zuidelijker zien we nog
een verhoging in het landschap, een bedekte
afvalberg. Wiersma grijnst. ‘Gek idee: de ene
heuvel is in vijf eeuwen door mensen gemaakt,

de andere is de rotzooi van hoogstens een paar
decennia.’ De afvalberg is keurig ingedekt met
schaamgroen. Ook veel wierdes zijn tegenwoordig ‘in het groen’ komen te staan. ‘Ten
tijde van de ruilverkaveling zijn er vaak bosjes
bij de dorpen aangelegd waar mensen de hond
uitlaten. Dat is prima, maar nu de bomen groter
zijn, benemen ze vaak het zicht op de wierde –
dat is dan wel weer jammer.’
Die ruilverkavelingen houden Wiersma bezig. ‘Ik
denk vaak: wat gebeurde er in die jaren zestig
nou eigenlijk? De boerderijen werden groter, het
land werd herverdeeld om een kleiner aantal
boeren een betere kans op overleven te geven.
En de opbrengst steeg gigantisch. Ik lees nu een
prachtig boek over hoe mensen aarden in hun
streek en horen bij een bepaald gebied – Het
herdersleven van James Rebanks. Dat boek gaat
over een schapenboer in het Lake District in
Engeland, maar je kunt het transponeren naar
andere gebieden. Het lijkt wel of we in onze
ruilverkaveling de menselijke maat zijn kwijtgeraakt. De verbinding tussen mensen en hun
leefgebied is de laatste halve eeuw veel losser
geworden.’
De mechanisering, de uitvinding van kunstmest
en gewasveredeling hebben het boerenbedrijf

Jeroen Wiersma op de terp van Firdgum
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en het gebruik van het landschap totaal veranderd. ‘Ik sprak voor dit terpenproject met drie
boerengeneraties uit Firdgum. Opa Vogel had
een gemengd bedrijf in de jaren vijftig van de
vorige eeuw, zijn kleinzoon is gespecialiseerd in
pootaardappelen. Hetzelfde bedrijf ziet er nu
totaal anders uit. Als ik me voor ogen haal hoe
het kustlandschap er vijftig jaar geleden uitzag,
zie ik vooral een landschap met veel meer
mensen. Om een grote boerderij waren in de
zomerperiode vaak wel 100 tot 150 mensen aan
het werk. Die woonden in kleine huisjes daar
vlakbij of in de dorpen, en ze waren aan de slag
op het land. Het was een drukte van belang in
het landschap en de dorpen. Nu is het veel leger.
De meeste arbeidershuisjes zijn afgebroken. Ze
zijn daarmee ook uit ons collectieve geheugen
verdwenen.’
Op de boerderijen verdienen de boeren wel geld
maar is er nauwelijks werk meer voor anderen.
Daardoor kampen de dorpen met krimp, sluiten
scholen en winkels en verdwijnt de levendigheid. Bewoners die blijven moeten elders werk
zoeken. De laatste opschaling van de landbouw
heeft het historische landschap grotendeels
weggevaagd. Veel glooiingen zijn recht getrokken. Als er al incidenteel historische elementen
in het landschap zijn overgebleven, weten de
meeste mensen niet meer wat die zijn en waardoor die daar zijn ontstaan doordat ze er niet
meer dagelijks mee leven en werken.
Wat ook niet helpt is dat veel terp- en wierdedorpen ver van de zee zijn komen te liggen
door indijkingen van kwelders. Daardoor is het
besef van de nabije zee, met havens, visserij en
ook de dreiging ver weggezakt. Wiersma was
verheugd toen een kaart van Warffum uit 1683
opdook. Die laat duidelijk zien waarom het dorp
een haven heeft: Warffum lag aan zee en leefde
met het water. ‘Je ziet alle huisjes en wegen
liggen en zo kun je terughalen hoe de mensen
leefden. Neem het Johannietenklooster. Dat had
twee grote boerderijen, een ten noorden en een
ten zuiden van Warffum. Tussen die boerderijen liep een ossengang. Dus je mag aannemen
dat de boeren op de kweldergronden ossen
vetmestten.’
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Vanuit Warffum rijden we door het hedendaagse landschap naar zee. Over de slaperdijk boven
Warffum die kronkelt om de plaatsen waar
de dijk ooit doorbrak en waar de klei dus nooit
meer goed grip krijgt op de bodem. Hier en daar
is tussen de weg en de slaperdijk in zo’n wat
onverwachte kronkel nog een kavel die glooit.
Wiersma raakt enthousiast: ‘Dit soort elementen in je landschap wil je niet kwijtraken, dit
zijn stukken van een oude kwelderwal. Kijk die
kronkelende sloot, dat is een voormalige kreek.’
We moeten dan nog twee kilometer rijden voor
we de koele zeebries voelen van de Waddenzee.
Essentie van het terpen- en wierdenproject is
dat het verhalen meer tot leven moet brengen
zodat ze de streektrots kunnen voeden. Daartoe werken onderzoekers samen met de lokale
bevolking. De bewoners zijn namelijk uiteindelijk degenen die de verhalen verder kunnen
brengen. In het begin waren de onderzoekers
(archeologen en landschapshistorici) weleens
teleurgesteld over het aantal bewoners dat
afkwam op activiteiten die zij organiseerden.
Gaandeweg hebben zij hun rol beter gevonden.
‘Je krijgt bij zo’n eerste bijeenkomst toch de
mensen die het landschap al boeiend vinden,
the usual suspects. We proberen hen te voeden,
en met hen samen manieren te verzinnen zodat
het verhaal breder beleefd kan worden. In
Hallum is dat goed gelukt.’ Sommige bewoners
waren zich er niet heel bewust van dat ze in
een terpdorp wonen. ‘Als de mensen het zelf al
niet weten, hoe moeten ze het dan waarderen,
laat staan uitdragen?’ Maar door het enthousiasme en de energie uit het project is dat
gekanteld. Schoolkinderen maakten een enige
video over hun terpdorp. ‘Die kinderen zijn zich
nu veel meer bewust van hun woonomgeving.
Via hen krijg je de ouders mee en zo bereik je
een nieuwe doelgroep.’
Er kwam ook onderzoek: wetenschappers
en amateurs deden grondboringen en uit het
archeologisch depot en het Fries Museum kwamen belangrijke archeologische vondsten tijdelijk terug naar het dorp. ‘Daarmee maak je echt
iets los onder de bewoners.’ Soms helpt nieuw

onderzoek om de streekgeschiedenis scherper
te krijgen. ‘We beginnen bij vragen van bewoners en gaan samen met lokale amateurs op
zoek naar antwoorden.’ Binnenkort beginnen
in Godlinze grondboringen om beter in beeld te
krijgen waar de eerste mensen zich vestigden.
‘Dat we gaan boren, vertelt zich rond en daar
komen bewoners op af.’
Helemaal mooi is het als het onderzoek mooie
resultaten oplevert. In Ulrum is dat goed gelukt:
‘We weten nu veel meer over het ontstaan van
de dubbele wierde. De Kerkstraat vormt de verbinding tussen de twee. Op de oostelijke wierde
vind je een gigantisch dikke mestplak; die is dus
al veel langer bewoond. De westelijke wierde
blijkt in korte tijd te zijn opgehoogd. Daar zat
een soort handelscentrum met ambachtslieden: stoelbinders, kiepkerels, marskramers, dat
soort lui. Met die kennis, verdiept het verhaal
over het leven op de wierde zich. Je ziet bij wijze
van spreken de drukte in de herbergen voor je.’
Dat brengt de projectleiders en bewoners bij de
derde vraag: hoe laat je die rijke geschiedenis
zien? Er is ook geld voor fysieke investeringen
in het landschap die het verhaal beter helpen
vertellen. Zo maakt in Firdgum nu een schelpenpad de terp beter zichtbaar. Op de terp
zelf kunnen bezoekers in een vanuit een ander
project nagebouwd zodenhuis bekijken hoe
duizend jaar geleden bewoners een huis maakten met vette zeeklei. ‘We proberen op kleine
stukjes die historische kenmerken van het
gebied terug te brengen of beter te laten zien.
Zo maken we het dorp weer meer een oord
waar je trots op bent en waar je graag woont.
De hele kuststreek zit nu publicitair vaak in
de verkeerde hoek – als krimpregio. Maar hij
heeft zo’n rijke historie, er ligt zoveel moois
in dat kustgebied. Als je weer tot leven kunt
brengen hoe het vroeger was, maakt dat in de
regio nieuwe energie los. Dat helpt de dorpen
toekomstbestendiger te maken.’ ◆
Voor de video van de schoolkinderen uit Hallum:
https://goo.gl/0FQmkP

▲	In 1683 maakte een
schoolmeester deze kaart
van Warffum. Hij tekende
de huizen en wegen heel
precies. Rechtsonder ligt de
Kloosterwierde. Vandaar loopt
een pad dat aansluit op de
ossengang naar de tweede
boerderij (Hoijsum) van het
klooster dicht bij de kwelder
- waar de dieren vet werden
gemest. De ossengang liep
vanaf deze boerderij helemaal
door naar het zuiden van
het dorpsgebied, waar een
groot weilandencomplex lag
dat in het bezit was van het
klooster.
◄	De Kloosterwierde bij
Warffum.
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Noorderbreedte bestaat veertig jaar.
In die tijd is het landschap in NoordNederland behoorlijk veranderd. Dit jaar
nemen we steeds een klein stukje onder
de loep.

TEKST
ANNELIES VAN DER GOOT
KAARTEN
JAN WAAL

MAKKUM

In 1976 was ik acht jaar. Op hoogtijdagen gingen we de Afsluitdijk over
naar pake en beppe in Makkum, een eindeloos saaie reis vonden mijn
zusjes en ik. ’s Middags, na de warme maaltijd met roze Saromapudding toe, gingen we een blokje om. Einddoel was altijd de haven. De
haven met de grote loods van scheepsbouwer Amels aan de overzijde,
ooit kort in het bezit van de president-elect Donald Trump. Aan deze
zijde van de haven lagen de schepen van de Makkumer IJsselmeervissers aan de kade. Verder dan de haven kwamen we niet. Gek, want niet
zo ver van het dorp was een heus strand, de Sânkop, een prachtplek
voor kinderen om te spelen. Er stonden zelfs een klimrek en een draaimolen in het zeer ondiepe water. (Echte zwemmers, zo vertelde mijn
moeder met wie ik onlangs een bezoek bracht aan de Sânkop, doken
liever in het Makkumerdiep, de vaargeul naar het dorp. Daar verdronk
dan ook weleens iemand.)
Waarom kwamen we niet op het strand? Misschien waren de drie
kilometer die het dorp van het recreatiegebied scheidden net te ver.
Misschien was de wereld van bikini’s en zonnebrillen niet te verenigen
met het christelijke arbeidsethos van mijn familie. Was ledigheid niet
des duivels oorkussen? Drie kilometer en een wereld van verschil.
Veertig jaar later is het recreatiecomplex aan de IJsselmeerkust nog
steeds afgesloten van Makkum. Nu gescheiden door jachthavens en
aanverwante bedrijven. Bovendien vormen de waarden, het buitendijks gebied tussen dorp en IJsselmeer, een flinke buffer. Natuurbeheerder It Fryske Gea heeft er drie: de Noordwaard, de Zuidwaard en
de Kooiwaard. Alleen de Zuidwaard is opengesteld voor het publiek.
Door de Natura 2000-status van de drie waarden kan het recreatie
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gebied niet verder groeien de kant van het dorp uit. De uitbreiding
heeft in zee plaatsgevonden.
Het oude dorp Makkum, met de rustieke dorpskern, de kleine huisjes
achter de dijk, de sluis met de leugenbank en de waag die aan de bloeiperiode in de zeventiende en achttiende eeuw herinnert, heeft een
recreatieve pedant gekregen aan en in het IJsselmeer. Hier vind je een
boulevard, een camping met chalets, bungalows en luxe stacaravans,
een surfschool, een jachthaven, horeca en boetiekjes. Plus het in zee
gebouwde Beach Resort Makkum, waar je bijvoorbeeld een rietgedekte
vissersvilla kunt huren. Dit Makkum in Zee is sinds de jaren negentig
van de vorige eeuw ontwikkeld op twaalf hectare opgespoten land in
het IJsselmeer.
Projectontwikkelaar Marcel Coltof kon het toentertijd al nauwelijks
geloven: ‘Bouwen in het IJsselmeer, zoiets krijgen we nooit meer voor
elkaar’, verzuchtte hij in de Leeuwarder Courant. De Friese architect
Abe Bonnema waarschuwde voor ‘ghetto’s van vakantiehuizen’ die
het karakter van de Friese IJsselmeerkust aantasten en geen rekening
houden met de karakteristieken van het Friese landschap. Hij was
opgelucht dat de uitbreiding van het recreatiegebied niet ten koste zou
gaan van het oude dorp, juist door die drie kilometer die ertussen ligt.
Maar hij hield zijn hart vast voor Hindeloopen en Workum. Natuurlijk
werd er geschermd met economisch belang en werkgelegenheid. Nu er
plannen liggen om bij Hindeloopen eilandjes in het IJsselmeer te maken
voor de uitbreiding van een camping, zou het goed zijn eens uit te zoeken wat precies de economische opbrengst is voor de lokale gemeenschap van dergelijke grote ingrepen in het landschap. ◆

Makkumerdiep

Makkum

Idsegahuizum
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TEKST WIM BOETZE
FOTO’S PETER DE KAN

Eeuwige rust
in een nieuw
landschap
Wim Boetze en Peter de Kan ontdekten een opmerkelijk
verschil in het troostend gehalte van begraafplaatsen bij
Hoogeveen en Witteveen. De kale dodenakker van de nieuwe
begraafplaats Zevenberg is het voorlopig dieptepunt.

Het zal niemand vreemd zijn dat een bezoek aan een
kerkhof of begraafplaats rust en bezinning geeft. De
rijke aanplant, evenals de grote variatie aan proza
op de zerken, maken dat we voor een moment de pas
inhouden om ruimte te geven aan diepere gedachten.
Hoe verschillend je daartoe kunt worden uitgenodigd,
ondervonden we tijdens een bezoek aan de twee begraafplaatsen bij Witteveen en Hoogeveen. Beide plekken hebben een geschiedenis van heideontginningen.
De bodem van begraafplaats Zevenberg was tot 2005
drie eeuwen lang landbouwgrond. De graven van Witteveen staan vanaf 1937 op beboste ontginningsgrond.
Witteveen
Voor een jonge ontginning van nog geen negentig jaar
oud ligt Witteveen er prachtig lommerrijk bij. Het dorp
is ruim van opzet. In het midden een park in de maten
van een klein stadspark. Grenzend aan de oostelijke
dorpsrand ligt het gemengde naald-/loofhoutbos met
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daarin de begraafplaats. Tussen de stoere volgroeide
bomen liggen de graven langs een bescheiden stelsel
van zandpaden. Er heerst een weldadige rust, die gedurende ons bezoek door geen mens of voertuig wordt
verstoord.
Bij het entreehek, dag en nacht te openen, hangt een
geplastificeerd A4-tje met de ‘Voorschriften grafbedekkingen van toepassing op de Bosgraven in Witteveen’: ‘De grafbedekking moet een natuurlijke uitstraling hebben, passend bij de sfeer van een bos. Hier
mogen daarom uitsluitend graftekens van ongeverfd
hout, zwerfkeien of maaskeien worden geplaatst.
Onnatuurlijke materialen als kunstbloemen zijn niet
toegestaan. Wel toegestaan zijn brandende kaarsen of
lantaarns. Er mag beplanting worden geplaatst, mits
dit een in het bos passende soort is. Eenjarigen zijn niet
toegestaan. Om het karakter van het bos te behouden
verstrekt de gemeente een lijst met vaste planten en
struiken die op het terrein een natuurlijke aanvulling

▼
►

Bosbegraafplaats Witteveen
Begraafplaats Zevenberg, Hoogeveen
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zijn en die hier wat betreft grondsoort en schaduw ook kunnen gedijen. Planten mogen verwilderen, mits ze niet over een
buurgraf heen groeien.’ En dan volgt een namenlijst van planten
die zijn goedgekeurd.
Zevenberg
De begraafplaats Zevenberg is de jongste van tien begraaf
plaatsen binnen de gemeente Hoogeveen. De naam is vermoedelijk afgeleid van zeven nabijgelegen grafheuvels, waarvan nog
enkele gespaard zijn.
Sinds 2012 wordt er verspreid over het eerste beschikbare
(zuidelijke) veld begraven. In de toekomst zal de hele begraafplaats twaalf hectare groot zijn, waarbij een crematorium is
inbegrepen en een noordelijk grafveld. Het crematorium, dat nu
in aanbouw is, komt centraal te liggen in het hele complex.
Landschapsarchitect Bruno Doedens maakte in 2005 het ontwerp met ruimtelijk vormgever Theo Heldens. De opzet was om
een meer landschappelijke dan parkachtige begraafplaats te
maken, wat betekende dat de om te vormen landbouwkavels in
het midden open grafvelden zouden worden. Boombeplanting in
de kavelranden zou de openheid versterken. Urnen bijzetten en
bovengronds begraven zou plaats moeten vinden in een reeks
van dertien in lijn gemetselde kamers langs de oostelijke rand
van het veld.
Wijzigingen in de afgelopen jaren hebben de kwaliteit van het
ontwerp niet verbeterd. Zo zijn de veldpaden geasfalteerd.
Ook bestaat de wand met kamers voorlopig uit één gemetselde
kamer en twaalf haagblokken van beuk en berk in de contouren van gemetselde kamers. Het beleid is om telkens als er een
kamer volledig gevuld is het naastgelegen beuken-/berkenblok
te vervangen door een gemetselde kamer. Door zo de kosten te
spreiden komt het op termijn toch nog goed met het ontwerp.
Maar hoewel deze begraafplaats letterlijk zijn mooie kanten
heeft, willen onze gedachten tussen de graven op het open
veld maar niet tot mijmeren komen. Er zijn geen bomen, er is
geen beschutting. Overal liggen de vegertjes, de gietertjes en
de plastic dozen met schoonmaakspullen zichtbaar en verweesd achter de grafstenen. Hier geen dennengeur en het ijle
geluid van boompiepertjes, maar het hoge gejank van de A28.
Het zacht glooiende reliëf van het veld is streng doorsneden en
wiskundig ingedeeld door het padenpatroon. Verspreid over het
veld staan groepjes zerken. Ze lijken de eerste bezoekers op een
groot manifestatieterrein. Waar vinden we troost en poëzie in
zoveel prozaïsch beeld?
Misschien straks, als de gespaarde kiemplanten van berk en den
tussen de graven wat groter zijn geworden? ◆
52

53

BOEKEN

Reisvogels: vogels van de marges

Reisvogels
Jan van de Kam, Theunis Piersma
Uitgeverij Bornmeer
ISBN 9789056153816
€ 35

Steltvogels, wadvogels, weidevogels, trekvogels,
reisvogels: in alle soorten en maten komen ze voorbij
in het nieuwste boek van Jan van de Kam, wadvogelfotograaf. Wie de vogels van het wad volgt, vliegt
meteen de hele wereld over, en dat is precies wat Jan
van de Kam heeft gedaan. Het boek is ‘een ode aan de
vogels die plaatsen en mensen wereldwijd verbinden’.
De foto’s zijn prachtig en gevarieerd: van intieme
close-ups van de opwarmknuffels in een kievieten
familie tot de vergezichten met grote zwermen
kanoeten in het Arctische landschap van IJsland.
De bijschriften van de foto´s staan, met de begeleidende teksten van bioloog Theunis Piersma, in
aparte delen van het boek. Uit deze verhalen blijkt
dat er vele soorten steltvogels zijn: kanoeten, kluten,
plevieren, strandlopers, om er maar een paar te
noemen. Ze zijn onderling verschillend, maar één
ding hebben ze gemeen: hun grote reislust. De rosse
grutto bijvoorbeeld trekt ieder jaar van Alaska naar

Nieuw-Zeeland en weer terug. Non-stop, zo’n slordige 10 duizend kilometer. De vergelijking met ‘vliegmachines’ is dan ook gauw gemaakt. Daarvoor is het wel
nodig dat ze eerst flink eten, want het vet hebben
ze op de vlucht nodig als kerosine. Om zulke lange
tochten te kunnen maken, zijn hun lichamen perfect
aangepast. Zo krimpen organen die niet nodig zijn
tijdens de vlucht. Op precies het juiste moment gaan
ze en route, over de flyways, de onzichtbare snelwegen in het luchtruim, op weg van broedgebied naar
overwinteringsgebied. Bijna onvoorstelbaar. Bewonderenswaardig.
De bewondering voor de vogels geldt overigens ook
voor de fotograaf. Met een vleugje jaloezie. Immers,
de fotograaf is toch ook maar mooi de hele wereld
over gereisd, achter die vogels aan. Gelukkig kunnen
wij lezers als vanuit onze leunstoel meereizen naar al
die bijzondere plekken. Met de kanoet, de strandloper
of de franjepoot als reisgids.

En ik herinner me Titus Broederland
Onlangs verscheen de vijfde roman van Auke Hulst, En
ik herinner me Titus Broederland. De in Hoogezand-Sappemeer geboren Hulst brak in 2012 door met zijn sterk
autobiografische roman Kinderen van het ruige land. Dat
boek las ik destijds met veel plezier. Het is weliswaar fictie, maar de jonge jaren van de schrijver op het Groninger
platteland zijn in de roman nadrukkelijk aanwezig. Hij
groeide op in het buurtschap Denemarken, zo ongeveer
boven op de gasbel van Slochteren. Het uit elkaar vallende gezin in Kinderen van het ruige land woont ook op
een afgelegen plek in een sterk in verval rakend huis.
De tweelingbroers Broederland leven in En ik herinner me
Titus Broederland onder vergelijkbare omstandigheden,
ook al beschouwen ze hun directe omgeving zelf aanvankelijk als een soort paradijs; een eigen koninkrijk in een
afgelegen bos. In beide romans gaat het om de belevingswereld van jonge, ontwortelde mensen, kinderen nog,
die buiten de samenleving staan. In beide romans ook is
er maar één ouderfiguur, die zich aan de kinderen weinig
gelegen laat liggen. De wereld in En ik herinner me Titus
Broederland is hard en emotieloos. Geweld speelt een
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belangrijke rol. Wapengebruik, moord en diefstal lijken
normaal.
De tweeling vertrekt uit het ouderlijk huis en gaat op
reis als de woning door een zinkgat wordt opgeslokt. De
broers komen terecht op een vooroorlogs platteland in
een vijandige, door godsdienst en de winning van grondstoffen bepaalde wereld, waar niemand hen accepteert.
Uiteindelijk verliezen ze ook elkaar definitief uit het oog.
Weliswaar minder nadrukkelijk dan in Kinderen van
het ruige land, is ook in dit boek de provincie Groningen
aanwezig. Wie het hele boek door over het delven van
‘aardbloed’ en het misschien wel daardoor veroorzaakte
‘zinkgat’ leest, denkt al snel aan de door gaswinning
veroorzaakte aardbevingen in het Groningerland. De
overal in het landschap opduikende ‘bloedpijpen’ doen
onmiddellijk aan boorlocaties denken. Net als de boeren
in de roman drinken ook de tweelingbroers geregeld
‘fladderak’ en dat is een sterke drank die je toch onmiddellijk met Groningen associeert. Er zijn meer overeenkomsten. Auke Hulst schreef opnieuw een buitengewoon
boeiende roman.

En ik herinner me
Titus Broederland
Auke Hulst
Uitgeverij Ambo/
Anthos
ISBN 9789026333477
€ 19,99

Laagtekaart van Friesland
Je kunt bang worden van de gedetailleerde hoogtekaarten in de
Hoogte-atlas Provincie Fryslân van Daniël van Buren. Veel blauw en
paars. Land dat tot drie meter onder het Normaal Amsterdams Peil
ligt. Land dat alleen droog blijft dankzij onze ingenieuze dijken die
de zee buitenhouden en de grote gemalen die pompen en pompen en
pompen om het overal van nature opborrelende grondwater terug te
sluizen naar de zee.
Van Buren heeft de nieuwste hoogtekaarten gebruikt om deze atlas
te maken. Sinds we met vliegtuigen en laserstralen de hoogteligging
van de bodem van iedere vijftig centimeter exact kennen, is er zeer
gedetailleerde informatie beschikbaar. Van Buren werkt als hydroloog
bij de provincie Fryslân en voor hem is het dus bij uitstek belangrijk om
te weten hoe hoog – beter gezegd: hoe laag – het land ligt.
Maar hij is ook een kaartenman en dus heeft hij gezocht naar een
manier om die nieuwe gegevens inzichtelijk te presenteren. Dat is goed
gelukt. Zelfs zo goed dat de hoogtekaarten verrassende dingen prijsgeven over de geschiedenis van het landschap. Als lezer kun je als een
soort moderne ontdekkingsreiziger door de atlas bladeren en met een
nieuwe dimensie kijken naar plaatsen die je kent. Soms zie je ineens
een voormalige rivierbedding door de weilanden lopen, zoals op de
kaart van Grouw. De Oude Muzel kronkelt er van Raerd naar Jirnsum.
In het echt is het een onooglijke slootje. En van Jirnsum naar het
Sneekermeer zie je de ingepolderde moerassen: drooggelegd door een
netwerk van kaarsrechte sloten die het water meenemen. Het land ligt
er ver onder de zeespiegel.
Door het slimme kleurgebruik geven de kaarten een boeiend verhaal
prijs. We kunnen alle Friezen aanraden om deze atlas in huis te halen:
al was het maar om te weten waar ze naartoe moeten als er iets
verschrikkelijk misloopt met ons waterbeheer.
INEKE NOORDHOFF

HOOGTE ATLAS
Provincie FRYSLÂN
1 : 25.000

D.S. van Buren

Hoogte-atlas Provincie Fryslân
Daniël van Buren
€ 49,85 (Op aanvraag gedrukt in
de print-on-demand boekwinkel
van www.pro-book.nl)
Gratis digitaal te downloaden via
www.noorderbreedte.nl

Groeten uit Assen
Erik van Echten
Uitgeverij Kleine Uil en
Koninklijke Van Gorcum
ISBN 9789492190307
€ 25

ANNELIES VAN DER GOOT

Groeten
uit Assen

Het is simpel: neem een oude foto van een plek, ga naar exact
dezelfde plek en neem weer een foto. Zo kun je zien hoe de
tijd heeft huisgehouden. Groeten uit Assen. Honderd jaar veranderingen in de stad heeft nauwelijks tekst nodig, de foto’s
zeggen alles. Erik van Echten, opgegroeid in Assen, koos honderd foto’s uit de collectie van het Drents Archief en maakte
daar steeds een foto van de huidige situatie bij. In het mooi
uitgevoerde boek staan beide foto’s lekker groot afgedrukt
naast elkaar. Als kijker hoef je alleen maar te kijken en je te
verbazen. Over plekken die gelijk zijn gebleven en plekken die
onherkenbaar zijn veranderd. De Witterstraat bijvoorbeeld,
waar de gasfabriek stond en nu dertien bouwkavels te koop
staan op een braakliggend terrein. Jammer, denk je, wat had
dat nu geen bruisend creatieve plek kunnen zijn, zoals de
Westergasfabriek in Amsterdam. Maar dat is onrealistisch
en nostalgisch geneuzel. Al komt ‘jammer’ wel vaak op bij het
zien van het oude Assen. Jammer dat die prachtige bomenrijen langs de Oostersingel verdwenen zijn. Jammer dat auto’s
en reclame-uitingen (wat doen die borden toch zo ver op de
stoep?) het straatbeeld nu domineren. Is er dan niets verbeterd? Je hoeft alleen maar naar de vele handkarren op de
foto te kijken. Zwaar werk. Of de plaggenhut aan de rand van
Assen. De rode bakstenen kubus die ervoor in de plaats is gekomen, is misschien niet het toppunt van architectuur, maar
reken maar dat het binnen lekker warm is en beschut.
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Noorderbreedtefilmweekend

31 MAART TOT EN MET 2 APRIL

De boer op
De mooiste verhalen van het platteland
Van vrijdag 31 maart tot en met zondag
2 april organiseren we weer een filmweekend
op Vlieland. Rond het thema 'De boer op'
heeft Podium Vlieland zes speelfilms en
documentaires uitgezocht.
Het zijn films – variërend van een
aangrijpend drama, een intelligente thriller
tot een wonderschone documentaire –

waarin boeren worstelen met traditie,
schaalvergroting en regelgeving. Films
ook met oog voor de details van het
boerenbedrijf en het samenleven in harmonie
met de natuur.
Alle films worden ingeleid door programmeur
Adwin de Kluyver. Tussendoor is er alle tijd

om te genieten van het eiland. We bieden
een aantrekkelijk arrangement voor dit
filmweekend aan.
Kijk voor meer informatie, prijzen
en boeking op www.podiumvlieland.nl.
Op deze site vindt u ook de volledige
programma-informatie.

