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“Aan de hand van een 
landschap zou men iets 
kunnen vaststellen betref-
fende de aard en gewoon-
ten der bewoners. Een 
landschap is te lezen als 
een boek.” – Koos Schuur





[[[ voor-
woord ]]]
  

In mijn vrije tijd doe ik aan zweefvliegen. Zweefvliegers zoeken 
hun energie, thermiek, in de buitenwereld. Zij kunnen vooraf 
hun route niet uitstippelen, maar zijn afhankelijk van wat er om 
hen heen gebeurt en welke signalen zij waarnemen. Waarnemen 
dus  wat verder is dan het eigen toestel en anticiperen op wat je 
ziet- of denkt- dat er zal gaan gebeuren.

Motorvliegers kunnen hun route volledig plannen wanneer ze 
rekening houden met de hoeveelheid brandstof die ze bij zich 
hebben. Zij hebben hun focus dan ook vooral ín de cockpit en 
kijken zo nodig naar de knipperende lampjes en bewegende 
metertjes die hen nog iets vertellen over de buitenwereld.

De Marne is een gemeente in Noordwest Groningen met 10.000 
inwoners, verspreid over vele kleine kernen. Voorzieningen zijn 
verdwenen en er is sprake van economische schaalvergroting, 
ontgroening en vergrijzing, wat maakt dat De Marne al jaren 
ervaringsdeskundige is op het gebied van krimp. Die ervaring 
leert ons dat –om in de beeldspraak  van het vliegen te blij-
ven- de brandstof van vroeger (groei) op is en de veranderende 
context vraagt om een nieuwe manier van vliegen. 

Wat in een dorp gebeurt, borrelt op. Je kunt het niet plannen. 
Dit is te zien als thermiek, energie. In onze dorpen gebeurt 
veel op eigen initiatief. Ik ben daar trots op en ik denk dat hét 
antwoord is op een veranderende wereld. 

Ambtenaren, bestuurders en andere professionele  partijen 
zouden daar bij aan moeten sluiten. Zij moeten leren om te 
zweefvliegen, in plaats van het motorvliegen dat hen zo 
bekend is.

Herwil van Gelder
Wethouder gemeente De Marne
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Groningen borrelt! Lokaal is voelbare energie aanwezig van 
ontluikende initiatieven door burgers en bedrijven in de 
gemeente De Marne. Bijzondere vormen van samenwerking 
komen tot stand met contacten zowel binnen als buiten de re-
gio. Ontstaan door een gezamenlijk verlangen of pragmatisch 
ingestoken vanuit onvrede met het bestaande. Een intrige-
rend ondernemerschap in de context van een van de sterkst 
krimpende gebieden van Noord-Nederland. Zijn dit de laatste 
stuiptrekkingen van een gebied waarboven donkere wolken 
zich samenpakken of zijn het bottom-up initiatieven die een 
nieuw perspectief ontwikkelen voor een vitaal platteland? 

De opleving lijkt een tegenstelling in een gebied waar de 
komende jaren het aantal inwoners met een kwart zal afne-
men. De helft van de jongeren zal verdwijnen en het aandeel 
ouderen met de helft toenemen. Dit is geen nieuw verschijn-
sel, het doet zich al decennia lang voor. De verwachting is 
dat dit proces echter versneld zal plaatsvinden. Zichtbaar 
zijn inmiddels de leegstaande boerderijen en de verdwenen 
maatschappelijke voorzieningen zoals scholen en winkels. Is 
de verandering dramatisch of gewoon een natuurlijke golfbe-
weging waar de inwoners het gebied zich op aanpassen? Hoe 
wordt dit ervaren? Wat zijn de emoties van de betrokkenen? 
En tot welke acties leidt dit? 

 

[[[ in-
leiding ]]]
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fig. 1
Afname inwoners
De Marne

2013 2040

2013 2040

fig. 2
       Aantal ouderen 
       verdubbelt
       Aantal jongeren
       halveert

Van 14 t/m 18 januari 2013 hebben studenten van de 
bacheloren de masteropleiding interieurarchitectuur van 
ArtEZ op locatie in de gemeente de Marne  aan een methode 
gewerkt om initiatieven van burgers, bedrijven en overheden 
op een beeldende wijze in kaart te brengen. Het doel van de 
methode is om de gebruiker aan zet te krijgen, onderling te 
verbinden en de professional antwoorden te laten formuleren 
op werkelijk gestelde vragen. 

De studenten hebben bijgedragen aan de start van een 
‘emotionele kaart’ van de gemeente de Marne. Zeven groepen 
van 5 à 6 studenten hebben middels interviews het gebied 
en de verhalen in kaart gebracht. Met de betrokkenen is ge-
reflecteerd op de resultaten. De resultaten van de werkweek 
en zijn samengevat in deze publicatie en de uitkomsten zijn 
gereflecteerd in de vorm van een ‘test-run’ met alle betrok-
kenen. 

De werkweek maakt onderdeel uit van een serie verkennin-
gen voor een nieuwe aanpak die nodig is om leefbaarheid in 
de krimpregio De Marne te behouden en te versterken. De 
leegstaande boerderij Oud Bocum vormde in eerdere studies 
het vertrekpunt. De conclusies over mogelijke bestemmingen 
van de boerderij heeft bijgedragen aan het idee dat alleen 
een meervoudige programmatische invulling bijdraagt aan 
een duurzame oplossing van vastgoed welke hun functie 
hebben verloren. Vertalen we dit naar een gebied dan is het 
noodzakelijk om initiatieven te verbinden om zo een nieuwe 
robuuste sociaal economische structuur op te bouwen voor 
de regio.  
 
De regio kan groeien door krimp!

Rob Hendriks, Peter Kiers en Eric de Leeuw 
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krimp
Onder invloed van diverse crises verkeert de economie in zwaar 
weer. De woningbouwproductie is gestagneerd en regio Noord-
Groningen heeft te kampen met leegloop van het platteland en 
trek naar de stad. Langzaamaan komt het besef dat krampachtig 
vasthouden aan het idee dat het morgen weer zo zal zijn als 
vroeger niet het gewenste resultaat gaat opleveren. Ook voor-
zichtige vluchten vooruit om het oude systeem aan de praat 
te houden hebben geen zin. Overheden en private partijen zijn 
op zoek naar oplossingen om te anticiperen op een onzekere 
toekomst. Acceptatie van de situatie zoals deze nu is kan de 
ruimte in het denken geven die nodig is om voorzichtig uit het 
oude iets nieuws op te bouwen. Gemeente De Marne zet in op 
deze koers. 

kramp
De overheden mobiliseren denkkracht en ontwikkelen plannen 
om de krimp het hoofd te bieden. De lokale professionals en 
ingevlogen experts buigen zich over de kwesties en tegelijkertijd 
wordt in een paralleltraject aan de burger gevraagd wat ze van de 
plannen vinden. Het besef dat burgers nodig zijn om gezamen-
lijk nieuwe oplossingen te verkennen is veelal een uitgangspunt. 
Echter de gebruikte communicatie middelen (kaartmateriaal, in 
vakjargon geschreven toelichting en visuals) laten matig toe 
dat ontwikkelkracht van burgers ook daadwerkelijk effectief kan 
worden aangesproken. De primaire reactie op de idee- en plan-
vorming is dan voornamelijk vanuit het eigen perspectief ge-
formuleerd, wat doorgaans leidt tot een focus op de knelpunten 
en niet of in mindere mate op mogelijke kansen. De participatie 
trajecten hebben over het algemeen een informerend karakter en 
zijn vooral gericht op het vinden van draagvlak en legitimatie 
voor de plannen. Gebrek aan een passend instrumentarium staat 
een vruchtbaar dialoog in de weg om gezamenlijke kracht te 
ontwikkelen en de private en maatschappelijke vraagstukken in 
samenhang op te lossen.

de praktijk van gisteren
De professionals van gisteren konden hun bevindingen nog 
doorgeven aan de gebruikers, in deze tijd is echter een vloei-
ender traject nodig van samen optrekken en ontwikkelen. Tot 
voor kort was er een scherpe scheidslijn tussen professionals en 
gebruikers. Elk hadden zij hun eigen werkgebied, taal, verant-
woordelijkheden en dynamiek. Er vond weliswaar altijd een 
gesprek tussen beiden plaats, maar het proces van totstandko-
ming van nieuwe initiatieven verliep hiërarchisch en rechtlijnig. 
Als de gekozen volksvertegenwoordiger nog eens herkozen wilde 
worden, diende hij zijn handelen te baseren op de wensen van 
zijn kiezers. Volgens dit systeem heeft de overheid gehandeld 
ten behoeve van de burgers. 

de burger centraal
De afgelopen jaren is de mondigheid van de burger toegenomen 
en het besef gegroeid dat het handelen van professionals zich 
meer zou moeten richten op de belangen van de gebruikers. Nu 
de tijd van de aanbodsmarkt definitief stagneert en de systemen 
waarmee de lineaire processen werden gefinancierd piepend tot 
stilstand zijn gekomen kunnen we niet anders dan werken met 
nieuwe procesvormen waarbij de eindgebruiker als stuwende 
kracht optreedt.

[[[ achter-
grond ]]]
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“Hoe kan het palet van 
de bestaande instru-
menten aangevuld worden 
op zodanige wijze dat 
er in een vroeg stadium 
een verbindende kracht 
ontstaat tussen profes-
sionals, bestuurders en 
burgers?”

nieuwe rollen en competenties
Dit betekent in de toekomst niet alleen voor de gebruiker een 
nieuwe onwennige rol als opdrachtgever, maar het dwingt ook de 
professional fundamenteel over zijn rol en positie na te denken. 
De gebruiker en de professional zullen een sterke verbinding 
moeten maken gedurende het hele traject van nieuwe initiatieven 
en de ontwikkeling van projecten. Een verbinding waarbij de 
scheidslijn tussen beiden vervaagt en waarin beide partijen 
elkaar nodig hebben om verder te komen. Hierbij wordt er 
continu een dialoog gevoerd en ontstaat er ruimte voor een 
vruchtbare kruisbestuiving.
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wat vooraf ging 

Oud Bokum
Als casus voor de oefening van de studenten kozen we de locatie 
Oud Bokum, een Oldambtster boerderij op de helft van een 
groot boerenerf tussen Kloosterburen en de Waddenzee. Deze 
boerderij is sinds kort in bezit van Remt Meijer, landbouw-
er en tevens eigenaar van de andere helft van het erf: Nieuw 
Bokum. Kort na de verwerving van de boerderij, die decennia 
lang ongebruikt had gestaan, vond er in de zomer van 2012 een 
eerste Zomerschool plaats. Rob Hendriks was gevraagd deel te 
nemen en als architect een oefening te doen met de deelnemers 
aan de Zomerschool als fictieve toekomstige bewoners van de 
schuur. Vanuit de gedachte dat in de schuur de ruimte is voor 
het experiment begonnen we daar. De invulling van het woon-
huis zou de ontwikkelingen in de schuur volgen. In een grote 
maquette gaven de deelnemers gestalte aan hun woonwensen, 
privé en in het collectief. Nadat ook (mogelijke) situaties over 
vijf en tien jaar waren verbeeld konden we een aantal  werkbare 
spelregels noteren die zouden moeten gelden bij een verbouw 
als deze om de kwaliteiten van de boerenschuur te behouden bij 
ingebruikname door bewoners. Een belangrijke conclusie was 
dat om zowel flexibiliteit van de schuur als die van de nieuwe 
functies te behouden het wenselijk zou zijn beiden onafhankelijk 
van elkaar te bewerken. Zo ontstond het idee van unitbouw in de 
beschutting van de kap. 

In een tweede oefening, die volgde in de herfst van dat jaar, 
borduurden ca. vijfentwintig studenten van diverse Windesheim-
opleidingen voort op hetgeen de eerste groep had ontdekt. De 
schuur werd ook hier als een grote paraplu gezien, waaronder 
verblijfsruimtes als meubels zouden kunnen worden geplaatst. 
Het denkbare programma voor deze locatie werd langzaamaan 
complexer dan uitsluitend wonen. 

In een derde oefening, de inzending voor de ideeënwedstrijd 
Noordervisie werkten Peter Kiers en Rob Hendriks onder het 
motto ‘Open de tussenruimte’ door aan de geformuleerde ideeën 
als opmaat voor een samenwerking tussen locaties op een hoger 
schaalniveau. Diverse vrijkomende agrarische en andere ge-
bouwen zouden onze inziens kunnen worden benut voor nieuwe 
opkomende bedrijvigheid in coöperatieve vorm in het landelijk 
gebied. Tegenover de aloude wijze van ontwikkelen waarbij een 
leegstaand pand in één keer wordt verbouwd ten behoeve van 
een nieuw bedachte functie, stellen wij een stapsgewijze ontwik-
keling, waarbij uiteindelijke invulling en tempo niet vooraf zijn 
vastgelegd. Een meer organische groei en transformatie onder 
de bestaande kap. 

Tenslotte werd de locatie opnieuw ingebracht bij een oefen-
ing met studenten; ditmaal veertig bachelors en masters van 
Artez -interieurarchitectuur. Bij hen was de zoektocht van Remt 
Meijer naar een nieuwe programmatische invulling van Oud 
Bokum exemplarisch voor de ambitie van vele ondernemende en 
inventieve boeren en burgers op het Hogeland, op zoek naar een 
nieuwe dynamiek in tijden van krimp en recessie. In deze oefen-
ing werd niet zozeer gezocht naar nieuwe ideeën voor de plek, 
als wel naar nieuwe wijzen van communiceren tussen burger-
initiatiefnemers en professionals, het leggen van verbanden en 
het samenwerken om tot resultaat te komen.

Om het gebied op een intensief zintuiglijke manier te ondergaan 
en te leren kennen zijn we beginnen met een stiltewandeling. Op 
de dag dat zich dankzij hevige sneeuwval de langste file ooit in 
Nederland bezig was te ontwikkelen liepen wij voor zonsopkomst 
in optocht van Oud Bokum naar de Waddenzee. Traag zagen we 
het land zijn kleur krijgen, ontdekten we dat het vlakke land hier 
glooit, hoe het wad klinkt in de winter en de boeren ‘s winters 
hun bevroren landerijen voorbereiden op de lente. 

Noodervisie inzending DAADkracht 2012
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hoe het zou kunnen

van schaak naar go
In het westen spelen wij Schaak, in het oosten heeft men Go. 
Beide spelen worden gespeeld met witte en zwarte stukken 
op een in rechthoeken verdeeld bord. Go heeft beduidend 
minder regels dan schaken, een vergelijkbare complexiteit en 
toch eindeloos veel meer spelvarianten. Bij het nadenken over 
wat er nodig is om in deze tijd tot nieuwe werkende proces-
sen en verhoudingen te komen zou het nuttig kunnen zijn het 
Go-spel te bestuderen. Met name in de wijze waarop voor-
heen gescheiden werelden van professionals en leken elkaar 
vandaag proberen te vinden heeft het spel vel te bieden. Waar 
Schaken vooral een kwestie is van het eindeloos doorrekenen 
van de verschillende spelvarianten (de reden dat de computer 
beter speelt dan de mens) gaat het bij Go meer om het kun-
nen maken en lezen van krachtige vormen. Het is dan ook niet 
voor niets dat zelfs het meest geavanceerde computerpro-
gramma nog steeds niet in staat is van een meester-Go-speler 
te winnen. Bij Schaak staan de tegensanders tegeonover 
elkaar en bestrijden zij elkaar totdat één van beiden vernietigd 
is en verliest. Bij Go wordt vanaf een leeg bord geboouwd 
aan stellingen van beide spelers, totdat er een evenwicht 
ontstaan is waar beiden niets meer aan willen wijzigen. De 
puntentelling die dan volgt levert een winnaar en een veriezer 
op, maar zou ook achterwege kunnen blijven. Het proces van 
balanceren, duwen, trekken, bouwen aan harmonie, sterkte, 
lichtheid, flexibiliteit, etc. is minstens net zo boeiend als de 
eindtoestand bepaald door de randen van het bord. Een speler 
kan zelf bouwen en/of proberen de bouwwerkzaamheden van 
de ander te beinvloeden of te verstoren Wanneer een van 
beiden te gretig is kan dit eenvoudig door de ander gecorri-
geerd worden. Zo bouwen beide spelers op elkaars schouders 
voort, continu aftastend wat de ander wil en om hierop de 
eigen strategie aan te passen. Het doel is uiteraard te winnen, 
maar dit hoeft niet te gebeuren met de vernietiging van de 
ander. Het gaat samen op en het resultaat is een vreedzame 
coexistentie. 
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De veronderstelling bij aanvang van de werkweek was dat 
beeldende kracht een bijdrage kan leveren aan de bewust-
zijnsvergroting bij de betrokkenen, de onderliggende vragen 
kan blootleggen en reflectie hierop de wederkerigheid tussen 
betrokken partijen zichtbaar kan maken. De wederkerigheid is de 
brandstof voor nieuwe verbindingen. 

De aanpak richt zich op het vergaren van kennis en tegelijkertijd 
op het stimuleren  van beweging, echter bij aanvang van dit 
onderzoek naar complexe veranderprocessen is het niet duidelijk 
wat er precies ‘gekend’ moet worden. 

Beeldende kunst fungeert als een dynamische generator voor 
reflectie. In essentie mobiliseert de methode zelfonderzoek 
door de ‘onvoorwaardelijk positieve vraag’ te ontlokken bij de 
geïnterviewden. De opgave van de methode is snelheid aan de 
innovatie te geven en positieve verandering te bewerkstelligen. 
De methode geeft ruimte aan ontdekken, aan dromen en waar 
maken in plaats van ontkennen, kritiek geven en negativiteit. Op 
een fundamenteel niveau zoekt de methode naar het bevorderen 
van  constructieve verbinding tussen een groep mensen en het 
grote geheel waarover zij praten.  De reflectie bevordert inzicht 
in gewenste capaciteiten, prestaties, kennis, innovaties, wens 
dromen, mogelijkheden, waarden, piekmomenten en toekomst-
beelden die mensen nastreven en wenselijk achten.

De methode bestaat uit 4 ontwikkel stappen; opnemen, geven, 
reflectie en hernemen. Het resultaat is een persoonlijk en 
gezamenlijk leer- en ontwikkelcyclus.  Na iedere cyclus vormen 
de nieuwe inzichten en vragen het vertrekpunt voor de volgende 
cyclus. 
 

Stap 1 Opnemen
Op een verhalende manier houdt de groep zich bezig met het 
landschap en het onderzoek. Daarvoor zijn ze op de hoogte 
gesteld van allerlei plaatselijke condities die ten grondslag 
liggen aan culturele of sociale verschijnselen en processen. Om 
deze ‘bewegende’ processen te begrijpen moet er zelf ook bewo-
gen worden. Landschappelijke veranderingen en sociale bewe-
gingen laten sporen en tekens achter in de grondlagen die als 
een verhaal van het gebied gelezen kunnen worden. Een archeo-
loog leest het verhaal van de aardlagen letterlijk, de kunstenaar 
abstraheert. Door een zevental thematische wandelingen, met als 
doel de vragen bloot te leggen die door de antwoorden worden 
bedekt, wordt er met een frisse blik gekeken naar het gebied. De 
volgende thema’s zijn bij een groot aantal inwoners, ambtsdra-
gers en externen, binnen het onderzoeksgebied aangekaard:
1. Verhalen
2. Verdwijnen
3. Identiteit
4. Ankerpunten
5. Transformeren
6. Verplaatsen
7. Grenzen en randen

Stap 2 Geven
Door het verzamelen van verhalen, waarop kritisch gereflec-
teerd wordt, komt de emotionele laag bloot te liggen. Het gevoel 
achter het verhaal is de bewuste reflectie van een emotie. Het 
doel is om een constructief dialoog opgang te brengen. Om 
open te kunnen staan voor het waarnemen van gevoel bij zowel 
ontvanger als zender is de eigen sensitiviteit vooraf ‘gesterkt’ 
door een ‘stilte wandeling’ en een critical response training.

[[[ metho-
diek ]]]  
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Stap 3 Reflectie
De onderzoekers ondervinden dit verhaal en de emotie op hun 
eigen manier. Deze ervaring van de emotie is een grote mate 
van abstractie van de verschillende verhalen en ervaringen is 
een vorm van kennis of inzicht, die door ondervinding geleerd 
wordt. Alleen op deze wijze is het mogelijk om verbanden te 
kunnen zien.

Stap 4 Hernemen
Uiteindelijk is er een grafische weergave ontwikkeld om het 
‘emotionele landschap’ weer te geven (de biografie van het 
landschap). Zaken die verbindend werken in een gebied, maar 
niet op de gebruikelijke kaartbeelden zijn terug te vinden. Het 
gaat om het in beeld brengen van het bindweefsel van de regio, 
de niet zichtbare maar de wel voelbare relaties. De emotielaag in 
het landschap.
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Lopend door de straten van een Gronings dorpje,
Tref ik iets aan wat on-Nederlands aanvoelt.
Leegstaande huizen, huizen die in verval geraken.
Ik ken dit niet.
Is dit omdat mijn ogen alleen gericht zijn op de steden?
Houdt ik mezelf alleen bezig met stedelijke activiteiten?
Nu sta ik oog in oog met een werkelijkheid die je ziet, ruikt, hoort, en aanvoelt.
Alle zintuigen vertellen mij dat dit de werkelijkheid is.
Topografisch gezien behoort dit zeker tot de lage landen. 

Chris Mulder - student
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[[[ inter-
views ]]]
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[[[ ver-
halen ]]]
  

ver·haal (het; o; meervoud: verhalen) 

1 vertelling, bericht, verslag

Aan de hand van verhalen die inwoners van gemeente De Marne 
hebben verteld is een beeld geschetst over de ervaring van 
wonen in een krimpgebied. De verhalen bieden nieuwe inzichten 
waar cijfers en statistieken tot nu toe niet bij konden. Volgens 
de bewoners heeft de krimp van een gebied invloed op vrijheid. 
Aan de ene kant wordt vrijheid vergoot in de zin van meer ruimte 
en natuur, aan de ander kant wordt de vrijheid beperkt doordat 
er minder voorzieningen in de directe omgeving aanwezig zijn. 
Voor het verbeelden van de individuele ervaringen is de vogel 
als metafoor gebruikt.  
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Guy[1.1]

“Ik mis hier eigenlijk niks. Alles 
wat je wil doen, kan je hier 
doen”

[1.2]

“De gemeente blokkeert
werkgelegenheid.”

Ijsbrand de Weerd

“Het dorp is doods. Ik mis leven 
in de brouwerij.”

[1.3] Nico
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[[[ ver-
dwijnen ]]]
  

ver·dwij·nen (werkwoord; verdween, is verdwenen) 

1 onzichtbaar worden, uit het oog raken; zoekraken

Door krimp in gemeente De Marne wordt verdwijning ervaren. 
Echter bestaat er naast  het fenomeen verdwijnen ook verschij-
nen. Dit kan worden gezien als een vicieuze cirkel, het is een 
proces. In steden wordt dit ook ervaren, maar het verschil zit in 
de tijd tussen het verdwijnen en het verschijnen. In De Marne 
komt het proces langzaam op gang, wat te maken zou kun-
nen hebben met twee drempels die het proces belemmeren of 
compleet blokkeren. De missende elementen zijn toelating bij 
vernieuwing en acceptatie bij verdwijning. Wellicht kan er beter 
met krimp worden omgegaan door deze drempels weg te halen, 
waardoor angst en onrust worden weggenomen. De inwoners 
moeten het verdwenen dagelijks ritme zien terug te vinden om 
weer in balans te raken. 
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“Houdt mensen niet vast.” 
[2.1] Anne Hilderink

[2.3] Gaele Postma 

[2.2]

“Ik mis een visie op dit 
gebied, op wat het had 
kunnen zijn.” 

Peppie Wiersma 
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[[[ iden-
titeit ]]]
  

iden·ti·teit (de; v)
 
1 gelijkheid: zijn identiteit bewijzen bewijzen dat men de per-
soon is voor wie men zich uitgeeft

2 eigen karakter

Krimp zorgt voor verandering bij het identificeren met een regio. 
De oude identiteit wordt overrompeld met moderne veranderin-
gen en inzichten. Waar vroeger hiërarchie een grote rol speelde 
bij de lokale bevolking, zijn nu alle inwoners gelijkwaardig. 
Dorpen zijn dankzij mechanisatie niet meer afhankelijk van de 
economische situatie van omliggende boerderijen. Iedereen is 
onafhankelijk van elkaar. Dit zorgt voor ontvreemding, maar 
ook voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Identiteit is 
vormgegeven aan de hand van planten. De ene persoon is een 
diepgewortelde boom, terwijl een ander omschreven kan worden 
als een uitgewaaide paardenbloem die bij toeval in De Marne 
terecht is gekomen. Samen werken ze aan het vormen van een 
nieuwe identiteit. 
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[3.1]

“Krimp is de nieuwe groei, 
maar dan moeten over-
heidsinstanties daar
wel aan mee werken.” 

Peter Modderman [3.2]

“De straat was de winkelstraat 
van het dorp, nu zijn er nog 
maar drie winkels over.”

Sijke en Eiko Tilma 

[3.3]

“Hornhuizen is een beetje
anarchistisch, en dat ben 
ik ook.”

Marijke Hoogeboom
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[[[ anker-
punten ]]]
  

an·ker (het; o; meervoud: ankers) 

1 zwaar ijzeren voorwerp met armen dat dient om een niet-
gemeerd schip vast te leggen: het schip ligt voor anker

2 (bouwkunde) ijzeren of stalen houvast aan balken of in met-
selwerk tegen het uitwijken van de muren naar buiten

Krimp is ook van invloed op de komst van nieuwe ankerpunten. 
Nieuwe initiatieven komen tot stand en er is een groeiproces 
van vertrouwen tot stand gekomen. Het beleid van de gemeente 
wordt aangepast aan de krimpbewegingen  en is onder ander 
gefocust op het creëren van nieuwe houvasten, ankerpunten.  De 
invloed van de gemeente speelt hier een belangrijke rol, maar 
ook actieve participatie van de inwoners van de gemeente is van 
groot belang. 
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[4.1]

“Ambtenaren, bestuurders en 
professionele partijen moeten 
leren om te zweefvliegen, in 
plaats van het motorvliegen dat 
hen zo bekend is.”

Herwil van Gelder [4.2]

“Je moet dingen doen, maar  
          ook weten wat je juist
          niet moet doen.”

Gert Noordhoff

[4.3]

“De Marnemens:
Creatief en zelf-
standig.”

Berdien Bartelds
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[[[ transfor-
meren ]]]
  

trans·for·me·ren (werkwoord; transformeerde, heeft getransfor-
meerd) 

1 omvormen, vervormen

Door de krimp vinden er transformaties plaats zowel in het 
landschap als in de samenleving. Ondernemers zijn gedwon-
gen hun onderneming te beëindigen, omdat de lokale bevolking 
naar de stad trekt. Transformatie wordt door mensen op verschil-
lende manieren geïnterpreteerd. Terwijl Erik Wong als roman-
ticus zelf verliefd is geworden op het Groningse platteland, is  
Wouter Hoogland constant bezig met het inspireren van anderen 
en met zijn vernieuwende inzichten mensen bijna omverblaast. 
Beide mannen kunnen worden gezien als transformatoren op hun 
eigen manier. Aan de andere kant is boer IJsbrand vastgeketend 
aan zijn grond en (nog) niet flexibel genoeg om mee te gaan in 
de transformatie.
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[5.1]

KIJKEnD nAAR EEn fILM WAAR DE 
HOOfDpERSOOn GAAt, DAAR WAAR IK nIEt DURf...

StAD DORp

“Ik zit liever aan de randen,
dan in het midden van 
het schip.”

Erik Wong [5.2]

“Wij zijn een samenloop
van omstandigheden.”

MEEGEVOERD DOOR DE WInD; WEGGEBLAZEn,
VERDWAALD, GELAnD En DAAR WEER VERDER..

Wouter Hoogland

[5.3]

“Ik ben ongemerkt
teveel verbonden.”

WIE OOGSt BOER IJSBRAnD?

Boer Ijsbrand
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[[[ ver-
plaatsen ]]]

ver·plaat·sen (werkwoord; verplaatste, heeft verplaatst) 

1 een andere plaats geven: een kast verplaatsen; zich ver-plaats-
en in iemands toestand indenken

Verplaatsing maakt mensen mobiel. Dit maakt het krimpver-
schijnsel voor mensen die de mogelijkheid hebben zich te 
verplaatsen minder ernstig. Deze groep geïnterviewden maakte 
duidelijk dat zij geen krimp ervaren of geen last van de krimp 
ondervinden. Minder of niet mobiele inwoners van de gemeente 
vertelden dat zij wel grote problemen ondervonden van de 
krimp. Doordat zij zich niet goed kunnen verplaatsen wordt het 
leven zwaarder als de lokale supermarkt sluit en er meer gereisd 
moet worden voor de eerste levensbehoeftes. Verplaatsing of 
mobiliteit is afgebeeld met onder andere een boot met bijbe-
horende quote: ‘Je moet roeien met de riemen die je hebt’.
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acceptatie
dealen met de situatie
open
eerlijk       
vindingrijk
   

[6.1]

Roeien met de riemen 
die je hebt.

‘‘nabijheid en kwaliteit horen tegenwoordig niet 
meer bij elkaar. Leefbaarheid heeft een nieuwe 
betekenis gekregen in dit gebied.’

Enno Zuidema [6.2]

“Je moet creatief zijn om geld 
te verdienen.”

nuchter, enthousiast, optimistisch , 
positief,  gevoelig, vooruitstrevend 

afhankelijk van verplaatsende toeristen 
 

 Klaar voor de start, Af!

Een jongen met een breed 
toekomstperspectief die er 
voor wil gaan. 

Siebrand Solinger

[6.3]

“In niekerk is alleen nog 
maar een garage..”

Veel voorzieningen zijn 
verdwenen. 

Inwoner
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[[[ grenzen
en randen ]]]
  

grens (de; v(m); meervoud: grenzen) 

1 denkbeeldige, scheidende lijn: een staatkundige grens; de 
grenzen overschrijden (of: te buiten gaan) te ver gaan

rand (de; m; meervoud: randen) 

1 omtrek, omlijsting: de rand van de bril

2 boord, kant: de rand van de afgrond

Grenzen zijn aan het vervagen. Krimp zorgt ervoor dat er een dif-
fusie plaats vindt van meerdere dorpen en gehuchten. Er wordt 
gecentraliseerd. De grens is niet meer het einde van het dorp, 
de hele gemeente wordt langzamerhand met elkaar in verbinding 
gebracht. Aan de andere kant ontstaan er door de centralisatie 
randen rondom het centrum. Deze randen bieden meer rust en 
natuur waardoor de leefkwaliteit in de gemeente wordt verhoogd. 
In één van de interviews is een roodborstje verwerkt, omdat 
er ondanks centralisatie en vervreemding een sterk gevoel van 
vertrouwelijk in stand is weten te houden.  
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“Iedereen bedenkt
doemscenario’s.”

“Kijk dat roodborstje,
die komst hier elke dag.”
vertrouwen
wijs

[7.3] Dhr. A. Sligter

“Ze willen ons centreren,
waardoor we 
verdwijnen.”

[7.1]

leegte

bron van irritatie, 
opgewekt door verandering 
binnen de grenzen

Van der Luit 

“Ik heb nooit in mijn jeugd 
ervaren dat er een 
muur op mij af komt.”

[7.2]

solidariteit

De kat uit de boom kijken,
meer verbinding.

Remt Meijer
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[[[ her-
nemen ]]]

Wat als..
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Wat als..
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                 Diep verscholen tussen 
               de bladeren, kraakt het ei. Een zacht 
             getik is hoorbaar. Met zijn snavel breekt 
           hij de schil, maakt zich los. Voor het eerst ziet hij 
zijn nest. Leeg. Instinctief begint het vogeltje te tjilpen, zonder te weten waar op te hopen. Het blijft stil, geen reactie. 
Het jonge vogeltje tuurt over de rand van zijn nest. Duizelingen... Geen uitweg. Een diepe teug lucht; “TJILP! TJILP! 
TJILP!” De vogel geeft het op, er is niks, niemand. Hulpeloos laat hij zich vallen in het nest, uitgeput. Zijn ogen nauwelijks 
open kunnen houden. Door het dunne spleetje zicht dat hij nog heeft, kijkt hij omhoog, turend door de bladeren en 
takken. Zijn blik valt op een ander nest, ver boven hem, aan de andere kant van de stam. Ik hoor het getjilp, 
niet kunnen zien waar het vandaan komt. Het klinkt dichtbij, maar te ver om er bij te kunnen. De schillen 
van mijn ei, die ik zojuist heb afgeschut, liggen verspreid over mijn nest. Ik voel de zonnestralen op 
mijn veren, ze verwarmen me. Ik adem de frisse lucht, verwonder me over de wereld die ik om mij 
heen zie. Uitgestrekte velden, met aan de horizon een bos. Wat zou daar zijn? Als ik groot ben ga ik daar 
kijken, maar kom weer terug. Deze boom is mijn plek. Haastig speurt ze de velden af. ‘Ik móet eten vinden, 
en snel ter...’ De gedachte krijgt de kans niet om zich te ontvouwen, haar oog valt op een blauwe veer. 
Het steekt uit het gewas, maakt haar nieuwsgierig. Vluchtig daalt ze, scheert langs de blauwe veer. Ze vangt 
  een glimp op van het mannetje. De blauwe veer is enig in zijn soort, omringt door doffe, grijze 
   veren. ‘Die redt het niet lang meer’, denkt ze terwijl ze weer opstijgt. Als ik tijd heb ga 
  ik nog wel ’s kijken. Het mannetje houdt zich schuil in het gewas. Zijn vleugel is gebroken, kan 
  zich niet verplaatsen. Gelukkig liggen er nog wat zaden om hem heen, die hij zonder te bewegen 
  met zijn snavel tot zich kan nemen. De voorraad slinkt, hij voelt zich verloren. ‘Kwam er maar 
     iemand helpen’, denkt het mannetje, terwijl hij met weemoed terug denkt 
      aan de tijd dat hij vogelvrij was. BAM! Een harde klap tegen het raam
      Een moment is het zwart voor mijn ogen. Ik voel mijn pootje...
       Kan ‘m bewegen. M’n kop..kan ik draaien. Ik kom overeind
       schut mijn veren uit. Mijn rechtervleugel..pijnlijk. Ik ben
       nog aan het bijkomen van de klap, wanneer ik ‘m zie 
       aankomen. De grote ogen meteen op mij gericht.
                 Diep verscholen tussen 
               de bladeren, kraakt het ei. Een zacht 
             getik is hoorbaar. Met zijn snavel breekt 

[[[ ver-
halen ]]]
  



37

Wat als..
de verhalen
vervagen?

gedachten los      p ik   at er ideeën     
en. Het hier     is bij      ondragelijk    

klapperende oren van de stilte. Met 
slome pas beweeg ik op het ritme van 
de wind. Alsof de natuur zijn kracht wil 
demonstreren en mij mee
neemt

Wervelend komt de inspiratie tot mij 
onverwachts helder en eigen. Ik kijk 
omhoog en zie de wolken voorbij 
gaan. De ganzen gakken in de verte.
De zilte geur word sterker. De inspira-
tie kent zijn weg en neemt het voor-
touw. Ik volg....   
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[[[ ver-
dwijnen ]]]
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Wat als..
de stempel 
vervangen wordt?

Alle mensen die zich herkennen in 
bewust kiezen centreren zich in de

Marne

Bedrijven geïnteresseerd in biologische 
producten gaan hier verbouwen/vestigen.

Meer werkgelegenheid.

Politiek wil pronken met positieve stempel
van de Marne en pomt er geld in.

Mensen als Anne kunnen hun projecten 
uitvoeren.

Universiteiten en hogescholen raken geïnteresseerd 
in de rijkheid van het gebied. Ze zetten opleidingen 

en onderzoeken op in de Marne

Alle mensen die zich herkennen in 
bewust kiezen centreren zich in de

Marne

Bedrijven geïnteresseerd in biologische 
producten gaan hier verbouwen/vestigen.

Meer werkgelegenheid.

Politiek wil pronken met positieve stempel
van de Marne en pomt er geld in.

Mensen als Anne kunnen hun projecten 
uitvoeren.

Universiteiten en hogescholen raken geïnteresseerd 
in de rijkheid van het gebied. Ze zetten opleidingen 

en onderzoeken op in de Marne

Alle mensen die zich herkennen 
in bewust kiezen, centreren zich 
in De Marne.

Bedrijven geïnteresseerd in biolo-
gische producten gaan hier verbouwen/
vestigen.

Politiek wil pronken met positieve 
stempel van De Marne en pompt er 
geld in. Mensen kunnen projecten 
gaan uitvoeren.

Universiteit en hogescholen raken geïn-
teresseerd in de rijkheid van het gebied. 
Ze zetten opleidingen en onderzoeken 
op in De Marne.
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[[[ identi-
teit ]]]
  

HERSTELD HERVORMD

CHRISTELIJK GEREFORMEERD

NEDERLANDS HERVORMD

VRIJZINNIG HERVORMD

negatief

positief

MEER SOCIALE COHESIE

gericht op nu

gericht op vroeger
gericht op toekomst
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..ieder dorp een eigen faciliteit als onmoetingsplek creeërt? 

ziekenhuis 

kerk

speeltuin

kapper

bakker

school

Wat als?...

Soci
ale 

cohe
sie

Wat als..
ieder dorp een eigen
faciliteit als ontmoetings-
plek creëert?
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[[[ anker-
punten ]]]
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Wat als..
alle negatieve 
perceptie wegvalt?
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[[[ transfor-
meren ]]]
  

Landschapsontwikkeling

 Les geven

 Wongema

Boederij de Weerd  

 Hoogland / Versteegh 

AMSTERDAM

 EXPORT

HORNHUIZEN

GRONINGEN

AMERIKA AZIE AFRIKA

Wouter Hoogland |    Gebiedsontwikkelaar   
 
Erik Wong |   Ondernemer, docent, ontwerper

IJsbrand de Weerd |  Boer

wat als iedereen wegtrekt en alleen de boeren blijven?

actief
non-actief

'' door de krimp groeit de natuur ''
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wat als iedereen wegtrekt en alleen de boeren blijven?

actief
non-actief

'' door de krimp groeit de natuur ''

wat als iedereen wegtrekt en alleen de boeren blijven?

actief
non-actief

'' door de krimp groeit de natuur ''

Wat als..
iedereen vertrekt en 
alleen de boeren blijven?

“Door krimp
groeit de natuur”
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Winkel

Bewoners

B

Zorg

Z

W

W

Nie
t M

obi
el

We
l
Mo
bi
el

[[[ ver-
plaatsen ]]]
  

NIEKERK

LEENS
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“Verplaatsing zorgt ervoor dat krimp niet wordt ervaren. 
Met andere woorden; krimp wordt ervaren op het 
moment dat men zich niet kan verplaatsen.”

Wat als..
de mobiliteit wegvalt? [1]
of de mobiliteit versterkt? [2]

[1]

 [2]
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[[[ grenzen
en randen ]]]
  

Schandpaal

Supermarkt in aanbouw

Supermarkt die verdwijnt

Dokterspost

School

School die verdwijnt

Protestante kerk

Katholieke kerk

Per persoon grens

Persoon

Uitkijk
Dokterspost die verdwijnt

Grenzen en randen 

Wongema
Coop van der Luit

Weefatelier Annie Gijzel

Dieren boetiek Pruim
Stedelingen uit Groningen

A. Sligter - ‘t StortUlrum

Zoutkamp

Hilko Oosterhuis

Remt Mijer - Bokum

Eenrum

Warfhuizen

Vierhuizen

Hornhuizen

Mensingeweer

Houwerzijl

Lauwersoog
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Wat als..
de dorpen beginnen te lopen, 
hun grenzen veranderen, 
randen verschuiven.

Wat gebeurd er dan 
met boer Remt?
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[[[ opnemen ]]]
  

Bewoner:-
“De manier van werken met 
interviews waarbij je iemand 
een stem geeft, maar dat het 
net zo belangrijk is hoe het 
verhaal is binnengekomen 
bij jou als maker van het 
interview, dat vind ik een 
mooie en ook eerlijke 
manier om informatiedrager 
te zijn. Want het gaat twee 
kanten op.  De informatie 
gaat door jou heen.”

Bewoner
“Het beeld van krimp is een bril 
die je opzet. En die gaat je blik 
bepalen. Met die bril heb je al 
een oordeel over het gebied en 
dat is niet vrijblijvend. Dus is het 
heel belangrijk om te formuleren 
hoe je kijkt en wat er is. Dat 
wat er is moet goed benoemd 
worden. We zijn werelderfgoed 
gebied. Wanneer je naar dit 
gebied als werelderfgoed kijkt, 
dan kijk je heel anders dan 
wanneer je kijkt vanuit krimp. 
Ik heb eigenlijk helemaal geen 
probleem.”

Wethouder:
“Ik vind dit een leerzaam proces 
juist door met een andere insteek 
te werken, door niet meteen in 
oplossingen te denken maar de 
tijd te nemen om te luisteren naar 
bewoners en hier vervolgens iets 
mee te doen. Gelijkwaardigheid daar 
gaat het om! Geen statische structuur 
maar openheid en gelijkheid.”

Student:
“Mensen voelen een sterke 
band met de omgeving en 
zijn diep geworteld en velen 
onverplaatsbaar. Die hebben 
we verbeeld in de gevlochten 
wortels.”

Bewoner:
“Voorzieningen lopen terug, maar de 
uitstroom van bewoners valt best mee.
De Krimp is een uitdaging maar bewoners 
moeten deze wel aangaan.
‘’Je komt hier wonen om de omgeving’’ Je 
hebt tegenwoordig allemaal een auto om 
verderop boodschappen te kunnen doen. 
Door kerken wordt ook omgezien naar de 
mensen dit is ook een bindende factor.
Het is een rouwproces de krimp van een 
dorp, daar moet je eerst doorheen, vroeger 
is weg. Leefbaarheid is meer dan het stug 
in stand houden van winkels maar gaat om 
samenzijn. Buren zijn hier veel belangrijker 
dan in de stad, in de kleinere dorpen is de 
sociale cohesie hoger en er heerst een 
positivisme meer nog dan in de grotere 
dorpen.”

Bewoner:
‘’Het is van belang hoe je 
de dorpjes (pareltjes) aan 
elkaar bindt tot een snoer. 
Sterke punten moeten 
worden uitgedragen.”

Bewoner:
“Het is heel belangrijk om te weten 
hoe je kijkt en met welke bril. Ik 
ervaart de krimp niet als probleem. 
Het is een landelijke kwestie en niet 
zozeer regionaal. De vraag is hoe 
ga je als burger om met de ruimte. 
Inspirerend is het eindresultaat!!”

Bewoner:
“Het gebied vergrijst doordat er 
weinig kansen/ groei moge-
lijkheden zijn in de omgeving. 
Je neemt het bedrijf van je ouders 
over, en zo niet dan verplaats je 
naar een gebied met werkgel-
egenheid.” 
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Erik Wongema:
“De relatie die de studenten hebben gelegd 
tussen de geïnterviewde is interessant. Ze 
hebben de geïnterviewde een rol/ positie 
gegeven. Eric neemt het volgende mee 
uit de werkweek: de manier van werken, 
interviewen en de informatie vervolgens 
persoonlijk verwerken en een gelijkwaar-
dige plek geven.”

Wethouder:
“Wat opviel was dat het 
lastig was dat als je een 
rijtje woorden gebruikt als 
school, trouw, vitaliteit, 
identiteit, je meteen vervalt 
in de inhoud in plaats van 
hoe praat je met elkaar.” 

Bewoner:
“Als de mobiliteit wegvalt zal het 
inderdaad moeilijker zijn voor een 
groep mensen om hier te blijven 
wonen. De busverbindingen zijn 
hopeloos hier. Daarom heb ik 
onlangs zelf mijn rijbewijs gehaald. 
Wat de studenten hebben opge-
schreven is een goede weergave van 
wat we met de studenten hebben 
besproken.”

Bewoner:
“Wij noemen het ook: krimp is 
nieuwe groei. Zo hebben jullie het 
boekje ook genoemd.”

Bewoner:
“Ik heb er niet veel last van, maar kan 
me voorstellen dat anderen, vooral 
ouderen in het dorp dit wel hebben. 
Dat hebben ze goed weergegeven. 
Er wordt veel over krimp gepraat en 
daardoor ontstaat een smet op het 
gebied. Dat is niet nodig.” 

Student:
“Ik vond het fijn 
dat we bij u thuis 
hebben mogen 
kijken.”

Wethouder:
“Ik was blij verrast 
door de resultaten.“

Bewoner:
“Grotere dorpen hebben 
meer te verliezen faciliteiten 
enz. Het is belangrijk toch 
te proberen de leefbaarheid 
in stand te houden. Er 
worden veel activiteiten 
georganiseerd er komt iets 
anders voor terug.”

Bewoner:
“Komt tot nieuwe 
inzichten door deze 
gespreken. De nega-
tieve insteek op krimp 
is helemaal niet 
nodig, een positieve 
kijk is belangrijk.”

Bewoner:
“In mijn geval was het 
gesprek te kort, alhoe-
wel de studenten van 
11 tot 2 geweest zijn. 
Ik vond het inspirerend 
om met deze club in 
gesprek te zijn.”

Wethouder:
Er is een groot verschil tussen hoe we ons als gemeente 
presenteren en hoe de buitenwereld daar over denkt. Dus 
gaan we er nog meer werk maken om helder te krijgen 
waarmee wij bezig zijn.” 
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[[[ na-
woord ]]]
  

De werkweek was zeer intensief. Binnen een compact tijdsbestek 
van een één week is met een grote hoeveelheid betrokkenen 
via ongebaande paden toegewerkt naar een eindresultaat. De 
open aanpak heeft het effect gehad van een pressurecooker. 
Tijd leek de beperkende factor om een kwalitatief hoogwaardige 
uitkomst na te streven. Uiteindelijk is het volledig doorlopen 
van de cyclus belangrijker dan het bereikte kwaliteitsniveau. De 
uitkomsten zijn overdraagbaar, anderen kunnen doorwerken op 
het beschikbare materiaal en op hun wijze de volgende cyclus 
doorlopen.

De werkdagen van 8.00 tot 23.00 werden door niemand als 
teveel beschouwd, de betrokkenheid van de deelnemers was 
groot en in het veld werd ook de aanwezigheid van ‘de flow’ 
gevoeld bij de onderzoekers. De koppeling van leren en het 
zoeken naar de betekenis voor het gebied heeft daar zeker aan 
bijgedragen.
De gekozen aanpak van zenden, ontvangen, reflecteren is een 
effectieve manier gebleken om common ground te vinden, 
waarbij geen dualiteit maar symbiose tussen onderzoeker en 
onderzochte kon ontstaan. 

De stapsgewijze opbouw van de week is effectief gebleken en als 
prettig ervaren. Starten met inladen van algemene informatie, 
houding aannemen ten opzichte van de ander, data vergaren 
en reflecteren. De studenten vonden het fijn dat zij niet vooruit 
hoefden te kijken naar de volgende stap, omdat de organisatie 
deze taak voor haar rekening nam. Door in stappen van 2 uur te 
werken en daarna de gevonden resultaten te bespreken, kon alle 
energie in die ene stap worden verwerkt. 

De valkuil ligt op de loer om te veel naar een resultaat toe te 
werken waarvan de uitkomst al bekend is. Het vraagt om alert-
heid van de organisatie om open te plannen ook als de volgende 
stap nog niet bekend is.

Het filter van de grafisch ontwerper bleek een effectieve aanpak 
aan gelijkwaardigheid in informatie en informatie-overdracht, 
waardoor het makkelijker was om verbindingen te zien, te zoeken 
en te delen. 

Merkbaar is dat de methode er voor zorgt dat er geen weerstand 
wordt opgeroepen. Beide kanten behandelen elkaar zonder oor-
deel en met respect. Dat is alleen te bereiken als je als onder-
zoeker goed in de modus komt om emotie te voelen. We kunnen 
constateren dat deze aanpak heeft gewerkt. 
De resultaten in deze publicatie zijn nadrukkelijk niet bedoeld 
als eindproduct maar juist als een startpunt en uinodigend voor 
een nieuwe ontwikkelronde. 

Bijzondere dank gaat uit naar de gastvrijheid, betrokkenheid en 
mogelijkheden die ons geboden zijn door Wongema, 
in Hornhuizen en door Remt Meijer op Oud Bokum. 

Tenslotte is er grote dank voor het vertrouwen en de financiële 
bijdrage van gemeente De Marne en provincie Groningen, voor 
een project met een open aanpak waarbij het eindresultaat niet 
te garanderen is. 
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Oneindig
nietig en bang
zonsopgang
schemerig
wandelend in de groep
maar toch alleen 
stilte en gebrom 
snuivende neuzen die de stilte doorbreken
kou snijdend langs je wangen
alleen maar toch samen
begin met veel gedachten 
rust in je hoofd
opgaan in de omgeving
verdwijnen in de kou

Ellen Kiers - student



54

Studenten: 
ArtEZ hogeschool voor de kunsten

Ma Interieurarchitectuur 2e jaar:
Daphne van Rosmalen
Mirna Koghee
Robert Van Middendorp

Ma Interieurarchitectuur 1e jaar:
Annet Braakman 
Frederique Hanlo 
Jorien van Glabbeek 
Rike van de Grift 
Sahar Jaber 
Yvonne Schulte 

Ba Interieurarchitectuur 3e jaar:
Aaltsje Venema
Alexandre de Vos
Annefleur Nuij
Chris Mulder
Claire de Zoete
Daphne van der Ploeg
Ellen Kiers
Frank Twilt
Gerdine Tijssen
Hans de Jong
José Koers
Mariska Hoppen
Marit Boers
Martijn van Silfhout
Ramona Uittenbogaard
Sam Eerdman
Sharon Sportel

Ba Interieurarchitectuur 2e jaar:
Arnold ten Katen
Berdien Westerink
Cathelijn Donraadt
Charlotte Louter
Christina Bută
Dieuwertje Vogt
Esmée Richardson
Falco Fröling
Hanneke Andringa
Ina Wintels
Linda Coelingh
Liz van den Berg
Martine Geurtzen
Shekinah Wouter
Theon Valks
Tom Vonk
Toon van Welsum

Docenten ArtEZ:
Bart van Rosmalen
Christiaan de Bruijne
Eric de Leeuw
Henk de Haan
Ingrid van Zanten
Irene Müller
Jesse van Lienen

Geïnterviewden:
A. Sligter
Annie Gijzel
Anne Hilderink
Arnold Veeman
Berdien Bartelds
Boer Ijsbrand
Dhr. Ekster
Dhr.  van de Luit
Dorine Sibbes
Enno Zuidema
Erik Wong
Harm
Herwil van Gelder
Jan Huizinga
Jan Oostindiën
J.H.Pruim
Gaelle Postma
Gerda de Jong
Gert Noordhoff
Guy
Hilko Oosterhuis
Joke hoekstra
Jorik Tromp
K.Posthumus
Kiki Bakama 
Marijke Hoogeboom
Mevrouw Buikema
Nico
Peppie Wiersma
Peter Modderman
Remt Meijer
Ria
Sijke en Eiko Tilman
Siebrand Solinger
Ton
Wouter Hoogland
Yvonne Bos van der Haar



Organisatie:
DLVZ/ - Eric de Leeuw 
www.deleeuwvanzanten.nl
Bouwwerk - Peter Kiers 
www.peterkiers.com
DAAD architecten - Rob Hendriks 
www.daad.nl

Redactie:
Tekst en communicatie - Minke Kiers 
Ontwerp - Pieter Jan Boterhoek 
www.pieterjanboterhoek.com
Ondersteuning redactie - Sietse van Elderen

Catering en verblijf:
Wongema Hornhuizen
www.wongema.nl

Colofon:
ArtEZ organiseert dit project in samenwerking
met Rob Hendriks van DAAD Architecten, Peter
Kiers van Bouwwerk (duurzame ontwikkeling en
participatietrajecten) en Eric de Leeuw van DLVZ/.
 
Het project is mede mogelijk gemaakt dankzij
financiële ondersteuning van gemeente De Marne,
de provincie Groningen, ArtEZ hogeschool voor de 
kunsten, DAAD, BOUWWERK en DLVZ/.




