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Door het
Midden!
De toekomst van het dorp staat voorop in de
nieuwe samenwerkingen tussen bewoners,
ondernemers, overheden en maatschappelijke
organisaties op het platteland. Zij bewandelen
een ‘nieuwe weg door het midden’.
door sjors de vries en daphne koenders

Illustratie: Ronald van der Heide

Als er één plek is waar bewoners, overheid en instituties experimenteren met nieuwe vormen van
samenwerken, dan is het wel het Nederlandse dorp.
Waren dorpen al de inspirerende koplopers op het
gebied van bottom-up initiatieven, nu vormen ze de
bakermat van samenwerkingen ‘door het midden’.
Coalities van bewoners, ondernemers, overheden
en maatschappelijke organisaties werken samen
aan nieuwe manieren om voorzieningen overeind
te houden of een nieuwe bestemming te vinden
voor gebouwen. Steeds meer dorpen ruilen de
vermeende tegenstelling tussen de bottom-up- en
top-down-aanpak met succes in voor een nieuwe en
meer perspectiefrijke weg door het midden.
Een oude, vervallen monumentale boerderij aan de
rand van het Friese Garyp was veel bewoners een
doorn in het oog. Het pand stond symbool voor dreigend verval in het dorp en een gebrek aan ideeën,
initiatief en middelen. Dat terwijl de boerderij ooit de
trots van het dorp was. “Het was niet meer om aan te
zien. Mensen hoopten zelfs op sloop, zodat de entree
van het dorp weer wat aantrekkelijker zou worden”,
vertelt Johan Timmermans. Hij is aannemer in Garyp
en zag kansen in de vervallen boerderij.
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analyse

Deze initiatiefnemers
beschouwen zich niet
zozeer als alternatief,
maar als partner voor de
overheid en instituties.
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Inmiddels is de boerderij in oude luister hersteld. Aan
de buitenkant dan. Vanbinnen zijn er zeven nieuwe
woningen gerealiseerd. Koopwoningen voor een
bedrag van minder dan 100.000 euro per woning. Ze
zijn bijna allemaal in korte tijd verkocht. Timmermans
over het geheim achter deze succesvolle transformatie:
“Gewoon, goed om je heen kijken en luisteren naar de
behoefte. In onze regio is al jaren sprake van een grote
behoefte aan goedkope koopwoningen voor starters
en eenpersoonshuishoudens. Die worden niet meer
door corporaties en reguliere ontwikkelaars gebouwd,
zeker niet op zo’n kleine schaal. Ik wist dat wanneer
het zou lukken om unieke woningen met nog geen 300
euro aan bruto hypotheeklasten in de markt te zetten,
dit aantrekkelijk zou zijn voor een grote doelgroep en
dat ik hiermee ook kon rekenen op de steun van het
dorp en de politiek.”
Timmermans’ plan lost in één klap het probleem
van de pandeigenaar, de gemeente, enkele jonge
huishoudens en het dorp op. Het inspireerde partijen, bracht ze samen, zorgde voor nieuwe mensen in
het dorp en natuurlijk ook voor werk voor zijn eigen
bedrijf. “Mensen vonden het belangrijk dat de monumentale boerderij een nieuwe functie kreeg, zodat het
pand geen symbool van verval meer zou zijn, maar als
vanouds bijdroeg aan een mooie entree van het dorp”,
aldus Timmermans. Het project is illustratief voor een
nieuwe generatie initiatieven in krimpregio’s. Namelijk
projecten die van onderop worden opgestart, maar
vanuit een realiteitsbesef ‘door het midden’ met overheid en partijen als ondernemers en maatschappelijke
organisaties worden gerealiseerd.

ondernemerschap en pragmatische samenwerking
Initiatieven van bewoners en dorpsgemeenschappen worden steeds professioneler aangevlogen. Het
taboe op een zakelijke benadering van initiatieven
uit de samenleving (zie ook de vorige publicatie Van
Onderop!, oktober 2014) wordt langzaam maar zeker
ingeruild voor een meer realistische en pragmatische aanpak. Sympathie voor een idee van een paar
individuen alleen maakt immers nog geen project. Een
goed initiatief kan niet zonder de medewerking van
partijen, goede financiële onderbouwing en (sociaal)
ondernemerschap. Uit het recente SCP-rapport ‘De
dorpse doe-democratie’ blijkt dan ook dat bewoners
ondernemerschap een belangrijke factor vinden voor
een goed functionerend dorp.
Steeds vaker zoeken bewoners, ondernemers en
gemeenten aan de voorkant naar gedeelde belangen
om op die manier sneller een brug te slaan tussen de
behoeften van bewoners (leefwereld) en het beleid en
begrotingen van de overheid en instituties (systeemwereld). Succesvolle projecten onderscheiden zich
daarom door niet te vertrekken vanuit de schijnbare
tegenstelling tussen de bottom-up en top-down benadering van maatschappelijke opgaven, maar vanuit
wederzijds begrip en waardering voor elkaars rol en
positie. In het verlengde hiervan beschouwen initiatiefnemers zich niet zozeer als alternatief, maar eerder
als partner voor overheid en instituties.
kansen van cultureel erfgoed
Het is geen toeval dat deze nieuwe samenwerkingen

door het midden!

Dorpenlab in Holwerd.
Foto: Ruben van Vliet

vaak rondom cultureel erfgoed ontstaan. Erfgoed is
verankerd in de historie van het dorp en ook vandaag de dag nog veelbetekenend voor de identiteit
van een plaats en haar bewoners. In menig kerk zijn
bijvoorbeeld vele generaties dorpsbewoners gedoopt,
getrouwd en begraven. En de monumentale fabriek
maakt vaak onmiskenbaar onderdeel uit van de identiteit en het aanzicht van een dorp. Iedereen kent wel
iemand die er heeft gewerkt.
In de praktijk blijkt dat de toestand van beeldbepalende gebouwen vaak de aanleiding is dat bewoners
zich mobiliseren en na gaan denken over de toekomst
van het dorp. Ook staan passende invullingen van
deze panden hoog op de agenda van gemeenten. De
geschiedenis en betekenis van deze gebouwen biedt
kansen voor samenwerkingen tussen bewoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties. Daarnaast biedt erfgoed ook aanknopingspunten
bij het zoeken naar nieuwe invullingen en economische activiteiten voor de dorpen.
door het midden
In de Hoeksche Waard zijn bewoners, ondernemers,
gemeenten en regio met elkaar in gesprek over het
gezamenlijk versterken van de lokale economie, onder
andere over het creëren van nieuwe kansen voor
monumentaal agrarisch vastgoed. Dit gebeurt onder
aanvoering van een aantal ambitieuze ondernemers.
Zij beseffen zich dat de eigen belangen grotendeels
gedeelde belangen zijn. Plannen voor een nieuwe toekomst voor hun boerenerf koppelen ze waar mogelijk

aan maatschappelijke behoeften als zorg, diensten en
werkgelegenheid.
Hèlen Sturm is een drijvende kracht achter deze
samenwerking ‘door het midden’. Ze is bezig met
haar Peerdegaerdt, van oorsprong een monumentale fruitteeltboerderij, veehouderij en stoeterij die
is getransformeerd tot modern landgoed. Naast de
oorspronkelijke activiteiten worden er ook diensten en
maatschappelijke functies aangeboden, zoals coaching
en dagbesteding. Sturm ontwikkelt op creatieve wijze
een hybride verdienmodel waarmee ze niet alleen de
monumentale boerderij en Mien Ruys-tuin in goede
staat wil behouden, maar bovendien aansluit op de
gemeentelijke WMO-taken, duurzaamheidsambities
en de versterking van de landschappelijke kwaliteit. In
samenwerking met andere ondernemers, versterkt ze
de lokale economie en zet ze de regio als recreatiegebied op de kaart.
De uitdaging van samenwerkingen door het midden is dat initiatiefnemers en overheden zich beseffen
dat je elkaar wat moet gunnen en flexibel moet zijn.
Men moet bereid zijn niet alleen de agenda’s te delen,
maar er ook een gemeenschappelijke naast te leggen.
Hét recept voor het mislukken van een goed plan is
het aan de voorkant in beton gieten, bleek tijdens de
verschillende bijeenkomsten van de dorpenacademie.
“Wanneer je weinig concessies kan doen, maak je je
eigen plan erg kwetsbaar. Wie zijn initiatief wil laten
slagen moet ruimte kunnen bieden aan andere belanghebbenden, zoals de gemeente, om ook hun ambities
erin kwijt te kunnen”, is ook de conclusie van initiatiefnemer Johan Timmermans.
In het Achterhoekse Mariënvelde begrijpen ze dat.
Daar namen bewoners het initiatief voor een Brede
Maatschappelijke Voorziening, een sport- en activiteitengebouw gecombineerd met een zorgcoöperatie gericht op het welzijn van de Mariënvelders. Ook hier was
het cruciaal om aan te sluiten op de behoefte en op
zoek te gaan naar het ‘gedeelde eigenbelang’. Initiatiefnemer Freek Jansen: “We maakten voor de bewoners
zichtbaar dat er eendracht nodig was, omdat er anders
stilstand of zelfs een forse achteruitgang zou ontstaan.
Dat is funest in een krimpend dorp als Mariënvelde.”
De initiatiefnemers gingen persoonlijk langs de deuren
met een enquête. De resultaten waren opvallend eensgezind. “Het bevestigde niet alleen dat we op de juiste
koers zaten, maar het gaf ons ook een vlijmscherp
verhaal richting de politiek. De bewoners grepen de
verkiezingstijd aan om de wensen ook hoog op de politieke agenda te krijgen.” Met succes: “Binnen vijftien
maanden hebben we zelf ons gebouw gebouwd.”
verzilver de kansen in dorpen
Van veel initiatieven in deze publicatie delen bewoners, ondernemers, overheid en instituties het eigenaarschap van de opgave en oplossing. Zowel in de
Hoeksche Waard als in Mariënvelde werken tientallen
individuen vanuit hun eigen rol en competenties aan
het succes. “Partijen met uiteenlopende belangen blijken in de praktijk verrassend vaak gedeelde belangen
hebben. En iedereen heeft vanuit zijn eigen betrokkenheid vaardigheden die van grote waarde kunnen
zijn bij de realisatie”, aldus Jansen. “Mij zie je niet op
de bouwplaats, dat laat ik over aan de mensen die daar
verstand van hebben. Laat maar mij organiseren.”
Het werken met menselijk kapitaal en (professionele) competenties was ook een bewuste strategie
van de bewoners van Kessel die met elkaar kasteel De
Keverberg opnieuw opbouwden. Sinds de verwoesting
in de Tweede Wereldoorlog was het kasteel een ruïne in
het hart van het dorp, die ondanks alles toch van groot
belang bleef voor de identiteit van het dorp. De bewoners inventariseerden hun professionele vaardigheden
en vroegen de gemeente als partner in hun initiatief.
“Toen deze besloot mee te werken, benaderden we
samen andere partijen voor onder andere de financiering”, aldus Har Timmermans, een van de initiatiefnemers. Een voortvarende samenwerking. Het kasteel is
nu weer een belangrijke plek voor de identiteit van het
dorp en het initiatief is een goed voorbeeld van hoe
erfgoed de motor kan zijn voor samenwerking door het
midden.

Het is geen toeval dat deze
samenwerkingen vaak
rondom erfgoed ontstaan.

Termen als ‘bevolkingskrimp’ en ‘participatiesamenleving’ vallen niet snel meer in gesprekken met
initiatiefnemers en professionals. Ze zijn vooral bezig
om op praktische wijze invulling te geven aan nieuwe
kansen en samenwerkingen die dorpen perspectief
bieden. De zorg om leegstand of het verdwijnen van
voorzieningen gaat steeds vaker gepaard met de overtuiging dat de veranderende economie en de unieke
kwaliteit van dorpen, die zich in Nederland doorgaans
op acceptabele afstand van de benodigde stedelijke
voorzieningen bevinden, ook daadwerkelijk kansen
bieden.
overheden, instituties en initiatiefnemers helpen elkaar
Om deze mogelijkheden te verzilveren, moeten er
nieuwe wegen bewandeld worden. Initiatiefnemers
moeten zich goed realiseren dat de slaagkans van hun
project valt of staat met de steun en medewerking van
de overheid en de omgeving. Dat kan soms betekenen
dat je open moet staan voor concessies aan je plan of
het eigenaarschap ervan. Maar ook dat jouw verhaal
moet aansluiten op een gemeenschappelijk verhaal.
‘Hoe krijg ik het dorp of de gemeente zover dat ze mijn
project gaan begrijpen of steunen’ moet worden ‘hoe
kan mijn project een bijdrage leveren aan het voorzien
in de behoeften van het dorp’. Met een groot draagvlak, gedeeld eigenaarschap en heldere communicatie
helpt de initiatiefnemer ook de overheden en instituties. Het vergemakkelijkt de afweging om te gaan
samenwerken en investeren.
Overheden, woningcorporaties, zorgpartijen en
energiebedrijven kunnen initiatiefnemers ondersteunen door een actieve opstelling, in plaats van de
passieve opstelling die de praktijk helaas nog kent.
Dat vergroot de kans op het verbinden van belangen
en (financiële) middelen en helpt om de benodigde
snelheid in processen te krijgen. Initiatieven komen
sneller van de grond als overheden hun omgevingsmanagement moderniseren en de eigen financiële
systemen aanpassen aan de nieuwe economische
en maatschappelijke werkelijkheid. Ook kunnen ze
initiatiefnemers helpen in het slim navigeren door het
stelsel van beleid en wet- en regelgeving.
Aan gemeenten de uitdaging om ruimte te bieden
aan nieuwe functies en partijen in een gebouw of
gebied. Zo zal dreigende massale leegstand op de
boerenerven alleen voorkomen kunnen worden door
deze percelen meer planologische ruimte te geven
voor alternatieve verdienmodellen. Overheden en
financiers kunnen obstakels wegnemen voor nieuwe
slimme combinaties van commerciële en maatschappelijke functies en verdienmodellen. De energiewereld
door het beter organiseren van de maatschappelijke
baten en het lokale eigenaarschap van de energietransitie. En veel woningcorporaties kunnen nog een hele
slag maken van zelfstandig opererende huisvester naar
partner van ondernemers, investeerders en bewoners.
Een goed voorbeeld van dit laatste is tot slot te
vinden in Friesland waar de bewoners een complex
van de sloop redden en onder de noemer Doarpskorporaasje Jirnsum taken van woningcorporaties
overnemen. Om dit voor elkaar te krijgen zetten zij een
samenwerking op touw tussen de provincie Fryslân,
de gemeente Leeuwarden, woningcorporatie Elkien,
de Rabobank en enkele financiers uit het dorp. Dit
reikt verder dan een initiatief om de leefbaarheid te
bevorderen; het gaat hier om sociale innovatie. Het is
zeker geen toeval dat deze eerste wooncoöperatie van
Nederland is opgericht in een Fries dorp.
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initiatieven
het boerespul in garyp

Betaalbare
woningen in
leegstaande
boerderij

Timmermans in gesprek met minister Blok over zijn
missie om woningen tegen zeer lage maandlasten te
realiseren. Foto: De Tsjoender

kasteel de keverberg in kessel

Van ruïne
tot regionale
trots
Aan de oever van de Maas, omgeven door
een golvend landschap, staat midden
in Kessel een bijzonder monumentaal
kasteel: De Keverberg. Verwoest in de
Tweede Wereldoorlog, onlangs door een
groep bewoners weer opgebouwd. Na
ruim 70 jaar is De Keverberg geen ruïne
meer, maar de trots van Kessel en haar
bewoners.
De basis van het kasteel stamt van rond het
jaar 1000 en is van typisch Limburgs mer
gelsteen. Het moderne bovenste gedeelte
met de torens stamt uit 2015 en is gemaakt
van staal, glas en leien. Een bijzondere com
binatie van oud en nieuw is de afronding
van het lange verhaal over de verwoesting
en wederopbouw van het kasteel, dat een
diepe symbolische functie heeft voor de
identiteit van het dorp en haar bewoners.
Ruïne in het dorp
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het
kasteel opgeblazen door de Duitsers. Een
ruïne bleef over. Na de oorlog begonnen de
4

Een Fries dorp, een vervallen boerderij en
een ondernemer met een missie. Welkom
in Garyp, waar Johan Timmermans door
middel van herbestemming op verschillende manieren de krimp in zijn dorp probeert tegen te gaan. Zijn huidige project:
het transformeren van een oude boerderij
tot zeven betaalbare woningen.
De monumentale boerderij aan de rand van
Garyp is omstreeks 1900 gebouwd en ont
worpen door W.C. de Groot, een architect
van wie de ontwerpen typerend zijn voor
Leeuwarden en omgeving. Aannemer Johan
Timmermans (De Timmermantsjoen
der) kocht in 2015 het vervallen pand en
renoveerde het tot zeven woningen. Al voor
de werkzaamheden begonnen, waren er vijf
van de zeven verkocht.
Inspelen op behoeften van het dorp
De transformatie van de boerderij is het
tweede project waar Timmermans zich aan
waagt. En als het aan hem ligt, volgen er in
de toekomst nog meer herbestemmingen.
In de vorige editie van dit kennisprogramma
kwam zijn project De Eendracht al aan bod,
een voormalige melkfabriek die Timmer
mans inmiddels succesvol heeft herbe
stemd tot multifunctionele locatie met
ondermeer zorgwoningen, kantoren, een
kinderdagverblijf en een huisartsenpost.
Oorspronkelijk hield Timmermans
zich als aannemer voornamelijk bezig met
verbouwingen, maar toen hij zijn dorp door
krimp zag veranderen, ging hij op zoek naar
manieren om zijn expertise in te zetten om
Garyp levendig te houden. “Ik vind het zon
de als het hele dorp tegen zo’n onbruikbaar
en vervallen monument aankijkt, terwijl
er ondertussen jonge mensen wegtrekken
omdat er geen geschikte woningen voor

nonnen van de zusterorde die het kasteel
in bezit had, al aan een traject om het op
te bouwen, maar zij kregen de financiering
niet voor elkaar. In 1953 kocht de gemeente
Kessel het monument met hetzelfde doel,
maar ook deze poging kwam niet van de
grond.
Er werd besloten om het kasteel te consoli
deren in plaats van te restaureren. Jaren
lang was de ruïne een bijna vanzelfsprekend
onderdeel van het dorp. Kinderen speelden
er en het werd jaarlijks in de zomer gebruikt
als openluchttheater en diende in de herfst
als decor voor een spooktocht.
Lokale kennis benutten
Natuurlijk ging de ruïne de bewoners aan
het hart. Daarom besloten zij toch weer een
poging te doen om het kasteel opnieuw op
te bouwen. Dit keer lukte het. In oktober
2015 opende De Keverberg opnieuw haar
deuren.
Hoe komt het dat het na decennialange
pogingen in 2015 een groepje bewoners
wel is gelukt? “Misschien waren we met
de juiste mensen, of hadden we het juiste
plan”, zegt Har Timmermans, één van
de initiatiefnemers. “Maar waarschijnlijk
waren we gewoon op het juiste moment.”
In 2010, twee jaar nadat de initiatief
nemers met de plannen waren begonnen,
fuseerde de gemeente Kessel samen met
enkele omliggende gemeenten tot de
gemeente Peel en Maas. “Er was daardoor
opeens meer geld beschikbaar en het lukte
om financiering te krijgen.” De gemeente,
provincie, sponsoren, sympathisanten en

“Met de herbestemming van de boerderij hoop
ik dat jonge mensen blijven en er nieuwe
mensen in Garyp komen wonen, zodat de
Spar open kan blijven en het verenigingsleven
blijft bestaan.”
hen zijn. Met de herbestemming van de
boerderij hoop ik dat zij blijven en dat er
nieuwe mensen in Garyp komen wonen,
zodat de Spar open kan blijven en het
verenigingsleven blijft bestaan.”

de boel beter plat kon gooien om vervol
gens nieuwbouw te realiseren. Dat was
het moment dat ik ben weggelopen van de
onderhandelingstafel. Dan maar zonder
subsidie door.”

Lange adem en ondernemersvernuft
Het lopen van risico om iets voor elkaar
te krijgen in een krimpend dorp als Garyp;
Timmermans kan er een boekje over open
doen, want om tot de bouw te komen was
flink veel geduld en ondernemersvernuft
nodig. Oorspronkelijk was zijn plan om
de woningen te gaan verhuren onder de
liberalisatiegrens. “Maar ik liep tegen hoge
muren op. Op het gebied van vastgoed
in krimpregio’s willen banken geen risico
nemen, daarom kreeg ik de financiering
eerst niet rond.”
Omdat de boerderij een rijksmonu
ment is, hoopte Timmermans in aanmer
king te komen voor een subsidie om de
onrendabele top te financieren. “Ik heb
subsidie aangevraagd voor het opknappen
van het monument en voor het huisvesten
van starters. Beide aanvragen zijn niet
gehonoreerd. Als je de woningen door
verhuurt of doorverkoopt is het lastig
om subsidie te krijgen. Op een gegeven
moment zeiden ze bij de provincie dat ik

Kijken naar de toekomst
Al met al was het een lang traject, waarin
Timmermans vastliep in zijn missie om de
woningen onder de huurliberalisatiegrens te
realiseren. Er zat er niets anders op om de
woningen te verkopen in plaats van verhu
ren. Tegen een lage prijs, dat wel. Dit lukte
dankzij een gunstige hypotheek van het
restauratiefonds, die beschikbaar is voor
monumenten. “De monumentenstatus was
dus een zegen voor deze herbestemming.”
In de toekomst hoopt Timmermans
vaker in de behoeften van Friese dorpen te
kunnen voorzien. Samen met twee andere
specialisten heeft hij een stichting opge
richt, waarmee hij inzet op het ontwikkelen
en uitwisselen van kennis op de vlakken
waar hij, al proberende, tegen muren opliep.
“Hiermee hoop ik de kans op succesvolle
herbestemming van monumentale panden
als middel om dorpen levendig te houden te
vergroten.”

vrijwilligers zorgden samen voor de beno
digde 5 miljoen.
Toch kwam de drijvende kracht vooral
uit het dorp. “We hebben veel lokale kennis
ingeschakeld. Ruim 60 dorpsbewoners
waren intensief betrokken. Ook haalden we
lokale expertise vanuit allerhande vakgebie
den binnen. Deze intensieve samenwerking
met zoveel betrokkenen is zeer belangrijk
geweest voor het succes.”

symbool voor de identiteit van Kessel. Wij
kunnen dit samen aan, is de boodschap die
het kasteel lijkt uit te stralen. Tekenend is
dan ook dat de voornaamste functie van het
kasteel niet het aantrekken van toeristen
is, maar dat het eerder functioneert als
voedingsbodem en ‘totempaal’ voor de ge
meenschap zelf. Er worden bijeenkomsten,
huwelijken en begrafenissen gehouden en
het kasteel als regionale trots zorgt voor
sociale cohesie in Kessel en de omliggende
dorpen.

Vliegwiel voor andere projecten
Door de grote betrokkenheid vanuit het
dorp is De Keverberg meer dan ooit een

www.detsjoender.nl

www.kasteeldekeverberg.nl

Dankzij een goede lopende samenwerking is kasteel De Keverberg weer de trots van Kessel. Foto: Ruimtevolk
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watersnoodmuseum in ouwerkerk

Kleinschalig burgerinitiatief
is nu museum van 3500
vierkante meter

Het Watersnoodmuseum in het Zeeuwse Ouwerkerk
bestaat dankzij 120 vrijwilligers. Wat rond de eeuwwisseling begon als kleinschalig burgerinitiatief, is inmiddels
uitgegroeid tot een professioneel museum met 80.000
bezoekers per jaar.
November 1953. Een historisch moment. Op 6 november
om 23.55 uur wordt het laatste gat in de dijk gedicht bij
Ouwerkerk. Een gevoel van opluchting maakt zich meester
van de mensen die aan de radio en televisie gekluisterd zijn.
Nederland is weer veilig, enkele maanden na de afschuwe
lijke watersnoodramp waarbij 1835 plus één mensen over
leden. Plus één, voor het kind dat in de vroege morgen al
dobberend op een dak werd geboren en kort daarna samen
met zijn moeder overleed.
Het Watersnoodmuseum ontvangt inmiddels 80.000 bezoekers
per jaar. Foto’s: Watersnoodmuseum

Persoonlijke verhalen
Vier caissons, bunkerachtige betonnen bouwwerken,
werden gebruikt om het water te stoppen op de plek,
die inmiddels een nationaal monument is. Toch werd er
jarenlang niets op deze historische plek georganiseerd. Het
initiatief voor het Watersnoodmuseum ontstond toen in
1993 overlevenden en nabestaanden bijeen kwamen voor
de Nationale Herdenking. Ze kwamen tot de conclusie
dat de ramp niet vergeten mocht worden en ze begonnen
plannen te maken voor een plek waar het verhaal herinnerd
en herdacht zou worden. Het duurde tot 2000 voor werd
besloten dat de caissons van Ouwerkerk deze plek zouden
worden.
In april 2001 werd het Watersnoodmuseum officieel
geopend. “Het begon allemaal heel beperkt in één caisson,
maar iedereen kwam ernaartoe”, vertelt directeur Siemco
Louwerse. “Veel mensen die de ramp hadden overleefd
vertelden hun verhaal, soms voor de eerste keer. Op die
persoonlijke verhalen is de collectie in ons museum nog
steeds gebaseerd en veel van onze vrijwilligers hebben de
ramp zelf nog meegemaakt.”

Groei tot professioneel museum
Later is het museum uitgebreid tot vier caissons, een opper
vlakte van 3500 vierkante meter waar bezoekers alles te
weten komen over de watersnoodramp. Van de persoonlijke
verhalen van overlevenden tot informatie over de dijken in
Nederland. De organisatie bestaat uit 120 vrijwilligers en vijf
betaalde parttime krachten, waaronder de directeur.
Het museum telt ruim 80.000 bezoekers per jaar: toeristen,
leerlingen en organisaties die gerelateerd zijn aan water.
Ook reizigers van riviercruiseschepen die aanleggen in
nabijgelegen havens worden met bussen naar het museum
gebracht. “Vanuit deze schepen hebben we veel Amerikaan
se bezoekers”, aldus Louwerse. Hij merkt dat het verhaal
over de Watersnoodramp relevant blijft. “Juist nu, in tijden
van klimaatverandering en internationale zorgen om het stij
gen van de zeespiegel, is er aandacht voor het Nederlandse
watermanagement en de geschiedenis daarvan.”
Kenniscentrum voor waterveiligheid
Het toekomstplan is om vanuit het museum een kenniscen
trum op te richten voor waterveiligheid. Dit om de kennis
verder te verspreiden en valoriseren, maar ook om het
museum in de toekomst te financieren, want de vraag is of
het model gebaseerd op zoveel vrijwilligers die ‘op leeftijd’
zijn, duurzaam is voor de langere termijn. Het museum krijgt
slechts een bijdrage van 4900 euro per jaar van de gemeen
te en verder geen subsidie van de provincie. Dus moet het
museum haar businessmodel vernieuwen.
Deze plannen zouden het Waternoodmuseum ook op de
kaart kunnen zetten in een internationale context. Louwerse
is momenteel bezig met het leggen van deze buitenlandse
contacten. Vooralsnog gaat het goed. “We hebben bijna
wekelijks internationale cameraploegen over de vloer. Items
over Nederland als waterbouwnatie zijn gewild. Uit de
historie die zich hier afspeelde, zijn immers de deltawerken
voortgekomen.”
www.watersnoodmuseum.nl
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dorpenlab

Een pakkend verhaal waarin verschillende
partijen zich herkennen is cruciaal voor een
succesvol initiatief. Dat was de conclusie van
het Dorpenlab in Noord-Nederland rondom
nieuwe businessmodellen voor leegstaande
panden en coöperatief werken.

Een sterk
verhaal
“In 2025 ligt Holwerd weer aan Zee.” Een enthou
siaste voiceoverstem. Op de achtergrond beelden van
spelende kinderen op het strand. Toeristen die op
bergschoenen door de kwelder wandelen. Strandstoelen. Het uitzicht op Holwerd met zijn monumentale
dorpsgezicht. Als het filmpje stopt, is het even stil in
het Projectbureau van Holwerd aan Zee waar het Dorpenlab voor initiatieven uit Friesland en Groningen
plaatsvindt.
Met dit verhaal hebben vier initiatiefnemers het
hele dorp achter hun idee gekregen. Het verhaal is een
wenkend perspectief voor Holwerd en haar bewoners,
die graag zouden willen dat hun dorp niet achter de
dijk ligt, maar weer aan zee. Net als vroeger. Dat zou
het dorp vooruit helpen en ervoor kunnen zorgen dat
de leegstaande panden een nieuwe bestemming als
hotelkamer krijgen. Dat is het doel van hun tweede
initiatief: Hotel Holwerd.
gedeeld verlangen
“We hebben de bewoners een gedeeld verlangen
voorgespiegeld dat past bij de historie en kwaliteiten
van het dorp”, vertelt initiatiefnemer Jan Zijlsta. “Een
dorp met een bloeiende economie. We moesten van
ver komen. Telkens als het over krimp ging, stonden
er hier cameraploegen. Holwerd was een spookdorp,
daar hoefde je niet meer naartoe en je moest er al
helemaal niet gaan wonen.” Hoewel Holwerd nog niet
aan zee ligt, is er dankzij het verhaal van de initiatief6

nemers veel veranderd. “Terwijl de haalbaarheid nog
onderzocht wordt, is het hele dorp er wel over aan het
nadenken”, aldus Zijlsta. En het tijdenlang gesloten
Amelanderveerhuis is weer open.”
niet vanuit problemen denken
Henk Timmerman, de initiatiefnemer van bierbrouwerij Maallust in Veenhuizen (zie pagina 18), is als
expert bij het Dorpenlab aanwezig. Hij staat achter
deze werkwijze. Ook voor zijn initiatief was het delen
van het gezamenlijke verhaal cruciaal voor het succes.
Hij gebruikte de cultuurhistorie van het gevangenisdorp Veenhuizen. De grondstoffen komen uit de regio
en de bierbrouwerij is gehuisvest in de voormalige
graanoverslag van het dorp. Zijn mede-initiatiefnemers heten ‘zware jongens’. Het biermerk kreeg landelijk bekendheid.

“We hebben een gedeeld
verlangen voorgespiegeld
dat past bij de historie en
kwaliteiten van het dorp”

Vaak ontstaan burgerinitiatieven vanuit een gemeenschappelijk probleem. De kerk staat leeg, het buurthuis moet sluiten, er is krimp en werkloosheid of de
openbare ruimte kan wel een opknapbeurt gebruiken.
Bewoners besluiten ‘iets’ te gaan doen. Met elkaar. En
al snel is er een discussie over ‘wat’ er moet gebeuren
en ‘hoe’ het moet gebeuren.
“Voor je het weet, gaat het alleen maar over problemen”, zegt Timmerman. “En dat werkt niet, want
je dorpsgenoten en de gemeente hebben al genoeg
problemen. Zij voelen zich niet geroepen om mee te
gaan doen. Maar waarom initiatiefnemers vaak aan
projecten beginnen, is omdat ze trots zijn op hun
woonplaats, ze willen de kwaliteiten benutten zodat
het dorp prettig leefbaar blijft voor henzelf en hun
kinderen. Maar deze drijfveer wordt vaak als eerste
vergeten. Kortom, niet het ‘wat’ en ‘hoe’ maar het
‘waarom’ van een initiatief moet begrijpelijk zijn voor
iedereen en aanstekelijk werken voor de betrokken
partijen, dat is de centrale boodschap van het Dorpenlab in Holwerd.
de kracht van de historie en eigenheid van het dorp
Dit ‘waarom’ was ook de sleutel in Mariënvelde in de
Achterhoek, waar bewoners samen een Brede Maatschappelijke Voorziening en een zorgcoöperatie runnen. In tijden van krimp vroeg iedereen zich af hoe de
toekomst van het dorp eruit zou zien. De sporthal was
al gesloten. “We wilden zorgen dat ons dorp ook in de
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Drie initiatieven centraal
Tijdens het Dorpenlab Noord-Nederland brachten
drie initiatieven hun vragen in:
• Hotel Holwerd: een plan om verschillende leegstaande woningen in Holwerd te transformeren
tot een groot hotel met kamers verspreid over
het dorp.
• Houd Onderdendam Overeind (HOO!): een
initiatief uit het Groningse dorp Onderdendam
dat te maken heeft met aardbevingsschade. In
plaats van enkel herstel, willen de bewoners de
situatie benutten om tegelijkertijd te investeren in de toekomstbestendigheid van het dorp,
onder andere door energieneutraal te worden,
maar ook door nieuwe functies voor leegstaande
panden te zoeken.
• Coöperatie Markebeheer: een initiatief uit het
Oost-Groningse buitengebied Onstwedde, waar
de bewoners zelf de natuur beheren en de ambitie hebben om het hout dat ze daarmee winnen
op een duurzame manier te gebruiken.

Tijdens het Dorpenlab komen professionals en initiatiefnemers uit verschillende regio’s met elkaar in contact.

toekomst nog levendig was en dat er voor alle leeftijden
iets te doen is”, vertelt initiatiefnemer Freek Jansen.
Met deze boodschap gingen de initiatiefnemers
huis-aan-huis met een enquête. Daarnaast kwam er
een grote zichtbare brievenbus voor ideeën. Ook de basisschoolkinderen werd gevraagd de toekomst van het
dorp te tekenen. Zo werd het gesprek via de kinderen
ook aan de keukentafels gevoerd. “Een paar maanden
later, zetten we vier borden langs de weg met alleen de
tekst ‘Toekomst Mariënvelde’ en een datum, tijdstip en
naam van het café. Het zat er stampvol. Iedereen wilde
meedenken en betrokken zijn bij de Brede Maatschappelijke Voorziening. En dat zijn ze nu nog steeds.”
Elk dorp heeft zijn eigen historie en kwaliteiten.
Mensen wonen er veelal naar tevredenheid en voelen
zich verbonden met het gebied. Hierin schuilt een
enorme kracht. De sleutel is om het verhaal dat ten
grondslag ligt aan het initiatief naar boven te halen.
Duik de cultuurhistorie in: hoe heeft het dorp zich
gevormd tot wat het nu is? Kijk naar de geschiedenis,
wat is er gebeurd? Leg de klassenfoto’s bij elkaar, dit
zegt veel over de verschillende generaties die er opgegroeid zijn en vaak nog steeds wonen. Maar bovenal:
vraag aan de andere bewoners wat er leeft. Wat moet
er gebeuren volgens hen?

Dorpenlab
In de Dorpenlabs van het Kennisprogramma Van
Onderop! staan de kennisvragen van initiatiefnemers in een bepaalde regio centraal. Zij leren
van initiatiefnemers uit andere regio’s en van
elkaar. Ook wordt er vakinhoudelijke expertise
ingeschakeld om initiatiefnemers concreet verder
te helpen met hun initiatief. Om de volgende stap
te zetten, zijn ook de samenwerkingspartners
zoals gemeente en maatschappelijke organisaties
tijdens het Dorpenlab aanwezig.

Wandeling door Holwerd tijdens het Dorpenlab
Noord-Nederland. Foto’s Ruben van Vliet
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dorpenacademie

Tips uit de
Dorpenacademie
De bijeenkomsten van de Dorpenacademie die in het kader van
het kennisprogramma Van Onderop! waren georganiseerd ston
den in het teken van nieuwe samenwerkingen door het midden,
bijvoorbeeld r ondom het herbestemmen van monumentale
panden. Een selectie tips van de deelnemers.

‘Geef het initiatief een plek in
de verhaallijn van het dorp’

‘Neem de tijd om elkaar
te begrijpen’

freek jansen - initiatiefnemer van de brede maatschappelijke
voorziening in mariënvelde

rainer kersten - wethouder wonen en verkeer in vaals

“Wanneer het gaat om draagvlak voor een initiatief is het belangrijk
dat initiatiefnemers een inspirerend verhaal vertellen, dat past bij
de cultuur en historie van het dorp. Je kunt mensen maar eenmaal
kennis laten maken met je plan. Daarin is het belangrijk dat er ie
mand is die het inspirerend kan vertellen, het kan onderbouwen, die
de visie en de missie kan delen. Ook is het van belang dat het ver
haal klopt. Het moet een gemeenschappelijk verhaal zijn, niet alleen
jouw verhaal. Daarmee kun je een heel dorp meekrijgen, maar ook
de plaatselijke, provinciale en nationale overheid en politiek. Zorg
voor win-winsituaties voor iedereen. Dat maakt het succes.”

“Ik was van tevoren erg benieuwd hoe verschillende partijen vanuit
hun eigen positie naar een project kijken en er samen een succes
van weten te maken. Daarover heb ik tijdens de bijeenkomst van de
Dorpenacademie veel geleerd. Door te verdiepen in elkaars motie
ven en niet meteen over geld of bestemmingsplannen te beginnen,
kom je samen verder. Maar het helpt ook om uiteindelijk efficiënter
om te gaan met beschikbare middelen. Ik voel nu beter aan hoe
ik bewoners op weg kan helpen.” (Fragment uit Leren van andere
dorpen, artikel over de Dorpenacademie in ROMagazine)

‘Erfgoed biedt kansen’
‘Elk project heeft zijn
gedeelde eigenbelang’
corine flendrie - van der schoot - programmamanager bevolkingsdaling en ruimte bij het ministerie van infrastructuur en
milieu in den haag
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een van de opdracht
gevers en partners van het kennisprogramma. “Netwerkvorming
binnen en tussen regio’s en kennisuitwisseling is voor het ministerie
belangrijk om krimp als beweging te begeleiden, in plaats van te be
strijden. Het kennisprogramma draagt hieraan bij, omdat het uitgaat
van de kracht van dorpen en de vraagstukken positief benadert. Elke
regio, elk dorp is bijzonder en heeft door de mensen die er wonen
en werken een eigen aanpak. In dit kennisprogramma komt al deze
kennis samen en leert men van elkaar.”
“Dankzij de Dorpenlabs van de afgelopen jaren hebben we meer
inzicht gekregen in de succesfactoren voor nieuwe samenwerking
tussen initiatiefnemers en overheden. Elk project heeft zijn ‘gedeel
de eigenbelang’: de ondernemer wil bijvoorbeeld ruimte voor zijn
verdienmodel en de gemeente wil dat er arbeidsplaatsen komen.
Openheid hierover leidt ertoe dat plannen kunnen worden aan
gepast, zodat het in het voordeel is van alle betrokken partijen. In
het Dorpenlab in Hoeksche Waard zagen we bijvoorbeeld dat de
ondernemers openhartig met elkaar spraken over businessmodellen
en bestemmingsplannen. Hier werden de kiemen gelegd voor een
gebiedsgerichte samenwerking. Enkele dagen na de bijeenkomst
werd de ‘Gouden Driehoek van de Hoeksche Waard’ aangekondigd in
een gezamenlijk persbericht.”
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hans magdelijns - senior adviseur erfgoed bij de rijksdienst voor
het cultureel erfgoed in amersfoort
Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het als opdrachtge
ver van dit kennisprogramma belangrijk dat erfgoed gebiedsgericht
en in brede zin benaderd wordt, zoals gebeurde tijdens de Dorpen
academie. “Niet alleen het monument zelf is voor ons van belang,
maar ook het erfgoed in samenhang met de omgeving en andere
ruimtelijke ordeningsvraagstukken. De initiatieven uit het kennispro
gramma gaan vaak over dit soort vraagstukken en het is voor ons
interessant om te horen wat er speelt. De netwerken die tijdens de
bijeenkomsten ontstaan, blijken erg waardevol.”
“Aan initiatiefnemers wil ik meegeven: wees niet bang voor het stem
peltje ‘monument’. Hoewel de cultuurhistorische waarden belangrijk
zijn, liggen er zoveel kansen om met erfgoed plannen te ontwikkelen!
Er mag heel veel wél, als we het maar zorgvuldig doen. Beter een
levend monument in aangepaste vorm dan een dood monument dat
geen functie heeft. Een andere belangrijke tip is dat initiatiefnemers,
gemeenten en andere betrokken partijen contact met elkaar leggen.
Initiatiefnemers weten soms niet hoe ze verder moeten en gemeen
ten lopen wel eens vast op een vraagstuk, terwijl partijen op andere
plekken hier al ervaring mee hebben en graag vertellen hoe zij dat
hebben aangepakt. Ook zijn er verschillende kennisbanken rondom
erfgoed waar initiatiefnemers en gemeenten uit kunnen putten, bij
voorbeeld de website van de Dorpenacademie of het Kenniscentrum
Herbestemming Noord.”
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‘Wees geen alternatief voor,
maar partner van de overheid’

‘Vul leegstand zoveel mogelijk
in met initiatieven’

marvin chirino - adviseur trias subsidies in venlo

martin cnossen - expert herbestemming in friesland en groningen

“Staar je niet blind op je eigen plan en het beter willen doen dan
overheden en instituties, maar probeer elkaars wereld te begrij
pen, zodat je met elkaar verder komt. Hier in Limburg raken steeds
meer partijen overtuigd van de ‘quatro helix’: samenwerking tussen
overheden, bedrijven, onderwijs en burgers. Als iedereen een klein
stukje op zich neemt en investeert, kun je plannen sneller reali
seren. Dat doen we nu bijvoorbeeld rondom de benadering van
erfgoed in Venlo. In het verleden duurde het langer voordat een
project met veel belanghebbenden van de grond kwam. Nu is er een
werkwijze tot stand gekomen op basis van een verdienmodel waar
iedereen baat bij heeft.”

“Wat bepaalt de werkelijke waarde van een pand in krimpre
gio’s? Vaak zit er een gat tussen de vraagprijs van een pand en de
daadwerkelijke waarde. Zeker als het pand al een tijdje leeg staat.
Als voormalig directeur van Stichting DBF heb ik heel wat panden
een nieuwe invulling zien krijgen en kan ik concluderen dat de
waarde van een pand wordt bepaald door de invulling ervan en niet
door de stenen. Eigenaren kiezen vaak voor leegstand in de hoop
de gewenste prijs te ontvangen. Ik heb gezien dat het tegendeel
waar is: door initiatieven ruimte te bieden in leegstaande pan
den - desnoods tegen een tijdelijk lagere huur - komt het pand, en
soms zelfs het hele dorp, in een opwaartse spiraal. Het belang van
burgerinitiatieven en ondernemerschap is dus vaak een gedeeld
belang van bewoners, ondernemers, de gemeente en ook van
pandeigenaren.”

‘Betrek de gemeenteraad al
vroegtijdig bij je plannen’
daphne koenders - programmamaker dorpen bij ruimtevolk
in arnhem
“Initiatiefnemers hebben regelmatig contact met gemeenteambte
naren over hun plannen en de bijbehorende planologische vraag
stukken, terwijl de gemeenteraad soms helemaal vergeten wordt.
Een tip is dan ook om de gemeenteraad nauw bij je initiatief te
betrekken. Nodig raadsleden uit voor de belangrijke gebeurtenis
sen rondom je initiatief, of om de raadsvergadering eens in jullie
pand, erf, kerk of park te houden. Sommige initiatiefnemers uit het
kennisprogramma gaan bijvoorbeeld regelmatig bij de fracties langs
met een update over hun project of organiseren rond verkiezingstijd
een debat waarin hun initiatief als een van de onderwerpen op de
agenda staat.”

‘Organiseer het geld voor je
initiatief op de juiste manier’
safka overweel - programmamanager nieuwe ontmoetings
plekken bij stichting doen in amsterdam
“Veel initiatiefnemers vragen om tips rondom fondsenwerving. Be
langrijk is om je, voordat je een fonds benadert, goed te verdiepen
in waar het fonds zich op richt. Stel jezelf de vraag of jouw initiatief
aansluit bij de doeleinden en past binnen de criteria. Is bijvoorbeeld
het bevorderen van sociale samenhang het doel, geef dan goed aan
hoe jouw initiatief daaraan kan bijdragen. DOEN is vooral geïnte
resseerd in de actieve rol van bewoners, lokale ondernemers en
creatieven bij het initiatief. Beschrijf duidelijk hoe zij zijn betrokken.
Een goed voorbeeld is Sint Jan in Kloosterburen. Bewoners hebben
samen een kloostertuin, ontmoetingsplek, zorgcoöperatie en winkel
opgezet om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren.”

‘Geef initiatiefnemer de
ruimte en het vertrouwen’
jan welles - wethouder ruimte, milieu en kernen in gennep
“Ik wilde weten hoe ik bewoners het best kan ondersteunen bij hun
initiatieven. Dit was de belangrijkste reden om naar de Dorpena
cademie te gaan. Een aantal dorpelingen is van plan één van onze
kerken een nieuwe functie te geven. De bijeenkomst heeft mij
bevestigd in mijn opvatting dat overheden zoveel mogelijk ruimte
moeten bieden aan deze vorm van zelfsturing. Burgers kunnen daar
prima mee overweg.” (Fragment uit Leren van andere dorpen, artikel
over de Dorpenacademie in ROMagazine)

‘Werk met een negatief
bestemmingsplan’
geerd simonis - initiatiefnemer van de c-mill in heerlen en
andere transformaties in limburg
“Vaak is het voor initiatiefnemers niet vanaf het begin duidelijk wat
ze precies op een plek willen doen. Een onderneming of bewoners
initiatief is een organisch proces en oude gebouwen bieden vaak
kansen om aan te sluiten op een meer hybride verdienmodel waarin
niet alles van te voren vastligt. Wat mij erg hielp is om in gesprek te
gaan met de gemeente rondom het idee van een negatief bestem
mingsplan. We hebben van tevoren afgesproken wat de gemeente
absoluut niet wilde op het terrein. Voor 90 procent waren we het
eigenlijk eens. Dan gaat het gesprek opeens heel anders, namelijk
over die overige 10 procent. De ambtenaren gaven mij zelfs tips
welke activiteiten ik ook niet uit zou willen sluiten.”

‘Creëer buikpijn’
linda reintjes - initiatiefnemer van hartje venray en sint
annapark in venray
“Creëer ‘buikpijn’ bij bewoners en politiek om hen te interesseren
en bewust te maken van wat er speelt. Het is belangrijk om mensen
bewust te maken van het belang van het behoud van cultureel
erfgoed, wat de mogelijkheden voor herbestemming zijn en dat
slopen gemakkelijker, maar zeker niet goedkoper is. Dat kan door
ze goed en structureel te informeren, bijvoorbeeld via een blog en
social media.”

dorpenacademie
De Dorpenacademie ondersteunt amb
tenaren, professionals en initiatiefnemers
met kennisbijeenkomsten. Ook leren van
andere regio’s, vakinhoudelijke docenten en
ervaringsdeskundigen?
www.dorpenacademie.nl
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het dorp: bakermat van nieuwe samenwerkingen door het midden

illustratie: ronald van der heide
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column Joks Jansen

De ‘renaissance’ van
het platteland
Juist onder invloed van economische en demografische ontwikkelingen
lijkt er in steeds meer dorpen een interessante pionierscultuur te
ontstaan, die de basis kan vormen van een ‘rurale renaissance’.
Cultureel erfgoed speelt hierbij vaak een katalyserende rol.

O

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zien. Als uithangbord kunnen monumentale panden toeristische
bezoekers en soms zelfs nieuwe bewoners trekken. Als
voedingsbodem kan erfgoed pioniers werven en zo
nieuwe activiteiten naar het krimpgebied brengen. Als
totempaal kan erfgoed bewoners aan hun omgeving
binden. Bewoners ontlenen houvast en identiteit aan
erfgoed. Als ontmoetingsplaats kan erfgoed ten slotte
bewoners onderling verbinden.
Succesvolle erfgoedprojecten in krimpgebieden
combineren na verloop van tijd verschillende functies. Dat is terug zien bij verschillende initiatieven in
deze publicatie. Als overheden, bedrijven, burgerinitiatieven één of meer van de vier erfgoedstrategieën
doelgericht ondersteunen, kan er voor het gebied een
vliegwieleffect optreden. Een strategie die begint bij
het erfgoed en respect toont voor de lokale of regionale geschiedenis, kan een negatieve spiraal van krimp
en verlies ombuigen naar trots en zelfbewustzijn. Wanneer erfgoed niet enkel wordt gezien als een schatkamer van lang vervlogen streektradities, maar wordt
ingezet als een werkplaats voor eigentijdse, dorpse
innovatie, ontstaan er nieuwe perspectieven voor het
platteland.

p het eerste gezicht lijkt dit alles wat ver
gezocht. Er is veel negatieve berichtgeving
rondom dorpen over vergrijzing, krimp, werkloosheid, leegstand en een lager opgeleide bevolking.
Maar zoals altijd is de werkelijkheid veelkleuriger en
veerkrachtiger. Wie het Nederlandse platteland doorkruist, ziet dat er tegenover deze negatieve beeldvorming namelijk ook hele andere ontwikkelingen staan.
Op veel plekken gaat het gewoon heel goed en in de
meeste dorpen spelen er allerlei kansrijke ontwikkelingen, aangevonkt door betrokken dorpsgemeenschappen.
coöperatief organiseren
Kenmerkend voor het nieuwste platteland is dat
bewoners zich niet langer alleen opstellen als woonconsument, maar als actieve dorpsmakers. In veel
dorpen wonen betrokken en enthousiaste mensen
die trots zijn op hun dorp en er zelf ook verantwoordelijkheid voor willen en kunnen nemen. Zo zie je op
het platteland dat bewoners zich inspannen om hun
leefomgeving te verbeteren, bijvoorbeeld door de
oprichting van zorgboerderijen, energiecoöperaties
en landschapsfondsen. Ondersteund door de nieuwste technologie en gebruikmakend van eigentijdse
netwerken, weten dorpelingen een lokaal antwoord
te formuleren op de belangrijke uitdagingen van onze
tijd zoals duurzaamheid. Daarbij kunnen sommige
dorpsgemeenschappen slim putten uit een boeren
traditie van coöperatief organiseren. Tegenover doorgeschoten marktwerking plaatsen zij zo een gezonde
dosis gemeenschapswerking.
Opvallend is dat op veel plekken erfgoed functioneert als de bakermat voor deze nieuwe vormen
van gemeenschapswerking. Juist omdat historische
gebouwen in dorpen een sociale betekenis hebben
voor het dorp en zich ook vaak letterlijk in het hart van
het dorp bevinden, vormen ze ankerpunten voor de
plaatselijke gemeenschap. Zeker als ze ook nog van
een flink formaat zijn, vinden partijen het interessant om er nieuwe activiteiten te ondernemen (of te
huisvesten). Denk aan de kerk, die een belangrijk deel
van de ziel van het dorp uitmaakt (we spreken niet
voor niets van kerkdorpen!). Wanneer die ziel wordt
aangetast door bijvoorbeeld leegstand, of bedreigd
door sloop, komt de gemeenschap in beweging. Het
gaat daarbij vaak niet sec om het behoud van de kerk,
maar om de leefbaarheid van het dorp. Door herbestemming van de kerk krijgt het dorp opnieuw een
kloppend hart. Het proces om tot een nieuwe bestemming te komen, zorgt vaak voor nieuwe, dorpse
dynamiek op spiritueel, sociaal, cultureel en soms ook
op economisch vlak.
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Joks Janssen is directeur van BrabantKennis en bijzonder hoogleraar
ruimtelijke planning en cultuurhistorie aan Wageningen University.
Foto: BrabantKennis

erfgoed als troefkaart
Wat geldt voor de kerk, geldt ook voor andere markante panden in het dorp, zoals het dorpshuis, de voormalige melkfabriek en de school in jaren dertig stijl.
Ze fungeren als aanjagers van een bredere beweging,
waarbij verbinding en verbeelding de drijvende krachten zijn. Het gaat daarbij overigens lang niet altijd om
officieel erfgoed, eerder om karakteristiek vastgoed
met een verhaal. Het zijn immers niet de stenen maar
de ‘stories’, de verhalen, die iets losmaken bij bewoners. Ze prikkelen de fantasie, ondernemingszin en
betrokkenheid van mensen. In veel gevallen resulteert
betrokkenheid ook in bereidheid om te investeren in
erfgoed om zo de maatschappelijke en economische
waarde ervan te vermenigvuldigen.
Wat historisch diep geworteld is, kan hoog groeien.
Erfgoed kan op verschillende manieren bijdragen aan
de dorpse ‘renaissance’, zo laat een mooie studie van

nieuwe bedrijvigheid
Dit is in eerste instantie van belang voor de bewoners
zelf. Maar dorpen die slim gebruik maken van het
erfgoed en op ondernemende wijze inspelen op de
groeiende hang naar duurzaamheid, sociale verbondenheid en ambachtelijkheid, zouden ook wel eens
in de smaak kunnen vallen bij nieuwkomers. Er zijn
al interessante voorbeelden te vinden van stedelijke
ondernemers en designers, zoals Erik Wong, Maarten Baas, Joost van Bleiswijk en Kiki van Eijk, die het
platteland als woon- en werkplek (her)ontdekken. In
omgebouwde dorpscafés en boerenhoeves geven zij
vorm aan een nieuw soort bedrijvigheid. Het erfgoed
dient als krachtvoer voor hun ideeën en activiteiten.
Of deze beweging grootschalige trekken verkrijgt
is niet te voorspellen en eigenlijk ook niet interessant.
Wat relevant is, is dat dorpen door te investeren in
plekken die lokaal belangrijk zijn perspectief voor de
toekomst creëren. Voor de huidige bewoners, als ook
voor een nieuwe generatie ondernemers die worden
aangetrokken door de dorpse mentaliteit en kansen
zien in karakteristiek vastgoed. Samen voeden zij
de pionierscultuur en geven zij vorm aan de ‘rurale
renaissance’, die steeds dichterbij lijkt te komen.
Gebruikte literatuur
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (2014), Werven en verbinden. Krimp en
erfgoed in Europa. Amersfoort.
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column Bettina Bock

Dorpen
bieden kansen
voor sociale
innovatie
Het Nederlandse platteland kenmerkt zich
niet door leegte, maar door ruimte. Wanneer
bewoners, ondernemers, maatschappelijke
organisaties en overheden buiten hun kaders
kijken en op nieuwe manieren samenwerken
komt er ruimte voor sociale innovatie.

Deze column is gebaseerd op
de oratie Leegte en ruimte - Over
bevolkingsdaling en leefbaarheid in
Noord Nederland die Bettina Bock
op 20 september 2016 uitsprak. De
volledige tekst en bronvermelding
is te vinden op: http://www.rug.
nl/staff/b.b.bock/oratie-betti
na-bock20092016.pdf
Bettina Bock is bijzonder hoogleraar

S

ociale samenhang en de daarin gewortelde
collectieve zelfredzaamheid zijn belangrijk voor
de leefbaarheid van het platteland. Volgens Geert
Mak is het één van de ingrediënten van een plattelandscultuur die het in het verleden mogelijk maakte
om buiten het bereik van in de stad geconcentreerde
dienstverlening te overleven – maar die het platteland
bleef kenmerken ook toen iedereen naar de Miro in
Leeuwarden ging om boodschappen te doen. Want
er bleven taken die men als vanzelfsprekend samen
regelde – zoals het organiseren van de jaarlijkse kermis
en het begraven van Folkert. En ook nu blijkt dat nog
het geval in Jorwert – waar bewoners op eigen initiatief
en met eigen handen het dorpshuis verbouwen tot
woningen voor vluchtelingen.
Dit soort gezamenlijke inzet van bewoners is in
veel dorpen te vinden, in krimp- en anticipeergebieden en ook daarbuiten. Daar waar dorpshuizen
door bezuinigingen dreigen te verdwijnen, springen
vrijwilligers in en nemen bewoners het heft over van
de overheid of van commerciële uitbaters. Ze beheren
zwembaden en sportvelden, houden winkels en scholen open en bouwen zelfs woningen in eigen beheer.
Is er dus niets aan de hand? Redden plattelandsbewoners zichzelf zoals ze al eeuwen hebben gedaan?
De collectieve inzet van dorpsbewoners is wellicht
van alle tijden; toch is de betekenis ervan veranderd
samen met de maatschappelijke context. In sommige
dorpen komt meer collectieve actie tot stand dan in
andere. Dat heeft te maken met de hechtheid van de
onderlinge relaties, het aantal mensen dat de handen
uit de mouwen wil steken alsmede de aanwezigheid
van ‘gangmakers’ met inspiratie en doorzettingsvermogen, ervaring en een netwerk van relaties binnen
en buiten het dorp. Dorpen die dichter bij een stad
liggen en meer hoger opgeleide inwoners hebben,
ontplooien bijvoorbeeld vaak meer initiatieven, terwijl
meer afgelegen dorpen met een andere samenstelling
minder snel inspringen op het gat dat de terugtredende overheid achterlaat.
sociale innovatie
Dit onderstreept het belang om gezamenlijk beleid
te ontwikkelen – overheid, bewoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties samen – om het eens te
worden over de meest urgente problemen, de wenselijkheid van nieuwe oplossingen en de verdeling van
taken. De verwachtingen ten aanzien van initiatieven
‘van onderop’ zijn hoog gespannen. De hoop is dat
deze initiatieven tot sociale innovatie leiden – de
ontwikkeling van nieuwe ideeën en praktijken die de
zorg voor elkaar waarborgen nu de welvaartsstaat gaat
haperen. Het vermogen van alle betrokkenen partners
om buiten de kaders te denken en gebruikelijke manieren van werken te verlaten speelt een belangrijke
rol en het vergt kennis en kunde, lef en vertrouwen en
veel tijd en geduld – van alle betrokkenen.
Het moge duidelijk zijn dat initiatieven van bewoners een onmisbare bijdrage aan de leefbaarheid van
het platteland leveren. Burgers kunnen sociale innovatie echter niet alleen tot stand brengen; dat vergt
samenwerking met de overheid, maatschappelijke
organisaties en veelal bedrijven. Dit soort samenwerking wordt vaak als ingewikkeld ervaren, ook omdat
de wijze van opereren sterk verschilt. Het is belangrijk
om beter te begrijpen hoe deze partijen kunnen leren
om beter samen te werken en welke aanpassing dit in
overheidsbeleid vergt, bijvoorbeeld om experimenteerruimte te bieden.
Zo kunnen we kansen zien in krimp. Ik roep dan
ook op om te denken in ruimte en niet in leegte. Want
ruimte is een schaars en waardevol goed in Nederland
– kostbaar, ook in de zin van dierbaar. Ruimte voor
natuur, voor landbouw en voor cultuur. Ruimte om de
drukte van de stad te ontvluchten. Ruimte voor stilte;
ruimte om te staren. Geen leegte maar ruimte – ook
ruimte voor verandering en vernieuwing, voor experimenten, kunst en nieuwe ondernemingen.

Bevolkingsdaling en Leefbaarheid
voor Noord-Nederland aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
Foto: Bettina Bock
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initiatieven
holwerd aan zee
‘Werk met werk maken’
Misschien waren ze precies op het juiste moment, maar
eerder lijkt het alsof het geduld en de zorgvuldige tact
waarmee de initiatiefnemers partijen met grote belangen
weten te imponeren meehelpt. ‘Werk met werk maken’,
noemen ze het zelf. Daarnaast weten de initiatiefnemers
hun plan goed te communiceren. Ze vertellen er graag over
en gaan – als het moet – voorbij aan de bescheidenheid
van het platteland. In februari organiseerden ze zelfs een
symposium over de haalbaarheid van Holwerd aan Zee
en Omroep Fryslân maakte een documentaire over het
grootste denken van Holwerd.
Onlangs reisden de vier naar Den Haag om te lobbyen
voor hun plan bij minister Schultz van Haegen. Inmiddels
staat het plan op de MIRT-toekomstagenda (Meerjarenpro
gramma Infrastructuur Ruimte en Transport) en lopen er
onderzoeken vanuit het Rijk. Over twee jaar wordt besloten
of het plan doorgang krijgt.

Een breedgedragen
burgerinitiatief van 150
miljoen euro

Lange adem
Twee jaar wachten is een lange tijd voor een burgerinitiatief.
Hoewel het tij mee lijkt te zitten, is de botte realiteit dat
Holwerd nog altijd verscholen ligt achter de dijk en hard
nekkig kampt met de gevolgen van krimp.
Toch heeft alleen het plan al voor een nieuwe energie
en samenhorigheid gezorgd, menen de initiatiefnemers. “Er
worden nu weer woningen verkocht en er ontstaan nieuwe
initiatieven”, vertelt Verbeek. “Zo is de werkgroep druk met
Hotel Holwerd, een idee om van leegstaande woningen
hotelkamers te maken.”
Een ander hoopvol teken: het Amelander Veerhuis,
een horecagelegenheid die jarenlang het symbool van de
vergane glorie was, heeft een nieuwe eigenaar gekregen die
weer zorgt voor koffie en broodjes voor de toeristen die –
vooralsnog – onderweg zijn naar Ameland.
www.holwerdaanzee.nl

Als het aan de initiatiefnemers ligt, ligt Holwerd straks weer aan zee.
Visual: Holwerd aan zee

Holwerd. Nu een krimpend dijkdorp, straks misschien
een bloeiende kunstplaats. Vier inwoners werken aan een
plan om de dijk door te breken, zodat Holwerd straks aan
zee ligt en een toeristische bestemming wordt. Het plan
kost 150 miljoen euro. Toch hebben de vier Friezen de verschillende belangen slim bij elkaar gebracht en Holwerd
aan Zee breed op de agenda gezet. Van dorpsbewoner tot
Den Haag.
Als het dorp Holwerd aan de dijk van de Waddenzee,
helemaal in het Noorden van Friesland al bekend is, dan
is dat vooral vanwege de veerboot naar Ameland. Zeker
800.000 mensen per jaar maken deze oversteek. Toch is er
in Holwerd zelf verder niet veel te beleven. Sterker nog, het
dorp is een exemplarisch voorbeeld van de bevolkingskrimp
in het Noorden van Nederland. In korte tijd kromp het dorp
van 2000 naar 1600 mensen. Dit was landelijk nieuws.
Een groep bewoners, waaronder ondernemer Marco
Verbeek en gemeenteambtenaar Jan Zijlstra, vatte vier
jaar geleden het plan om weer een open verbinding tussen
Holwerd en de Waddenzee te realiseren om het dorp zo
toeristisch op de kaart te zetten. Er moet een gat in de dijk
komen dat met een sluis afsluitbaar is. Op deze manier
ontstaat er een binnendijks brakwatermeer en ligt Holwerd
als het ware weer aan zee.
Net als vroeger, want eigenlijk brengt het plan de oor
spronkelijke situatie terug. Rond het jaar 1100 is er een dijk
gelegd die het plaatsje scheidt van het waddengebied met
een grote kwelder die op de werelderfgoedlijst staat. Dat
terwijl plaatsen in het Noorden van Duitsland nog steeds
direct aan de Waddenzee liggen. “Die plaatsen floreren”,
aldus Marco Verbeek. “Ze nemen een deel van het toerisme
van de Waddeneilanden over.”
Agenda’s bij elkaar brengen
Met hun lange adem en tactvolle handelswijze hebben de
Friezen een groot draagvlak voor hun plan gecreëerd. Hol
werd aan Zee brengt de agenda’s van belangrijke partijen
zoals Rijkswaterstaat, het waterschap, de provincie en de
gemeente bij elkaar.

De veerboot naar Ameland heeft de laatste tijd vaak
vertraging. Dit komt door het dichtslibben van de vaargeul.
Om dit probleem op te lossen moet de geul telkens gebag
gerd worden. “Dat kost geld. Wanneer we dit plan doorvoe
ren, is dat probleem ook meteen opgelost”, vertelt Verbeek.
Daarnaast is de dijk op enkele plaatsten afgekeurd, dus het
waterschap gaat de komende jaren sowieso groot onder
houd plegen in het gebied en het plan zou hier prima in
kunnen passen.
Zelfs de natuurorganisaties en de boeren zijn voor het
plan, wat opmerkelijk is, gezien de kwelder beschermd
natuurgebied is. Staatsbosbeheer was al bezig met de
herinrichting van het natuurgebied en wil meer ruimte voor
de natuur. De Waddenvereniging ziet heil in het brakwater
meer dat door de dijkdoorbraak ontstaat, omdat dit leidt
tot een grotere diversiteit in flora en fauna. En de boeren?
Verbeek: “Die zijn bereid landbouwgrond af te staan, zodat
Holwerd weer perspectief biedt voor hun kinderen en klein
kinderen.”

Als het nodig is gaan de vier
initiatiefnemers voorbij aan de
bescheidenheid van het platteland.

Om aan te tonen dat ze achter het plan staan, lieten de bewoners van
Holwerd zich fotograferen op de dijk. Foto: Henk Oosterhuis
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de peerdegaerdt in strijen

Boerderij van de nieuwe
economie
De Peerdegaerdt in Strijen is een goed
voorbeeld van de rol die boerenerven
kunnen innemen in een nieuwe economie. Dankzij een bewuste ondernemer
is de boerderij getransformeerd van een
paardenhouderij naar een hybride erf met
verschillende sociaal-maatschappelijke en
ecologische functies.
In het vlakke polderlandschap van de
Hoeksche Waard, doorbreekt de oude
perenboomgaard van de Peerdegaerdt het
weidse graslandschap. Dichterbij zie je de
Friese paarden in de wei zich steeds beter
aftekenen tegen het groene landschap.
Onderaan de sierlijk slingerende dijk ligt de
oorspronkelijke fruitteeltboerderij, die er in
de loop der jaren heel wat functies bij heeft
gekregen.
Het erf zelf is weelderig en er staan
diverse hagen, insecten- en bijenhotels,
struiken en oude hoogstamfruitbomen

van de oorspronkelijke boerderij. Van de
peren wordt nu sap gemaakt. Verspreid
over verschillende landjes grazen schapen,
geiten, varkens en natuurlijk paarden. Het
ruikt er naar gebakken uitjes en - naar later
blijkt - shiitakes, want die worden op het
terrein gekweekt. Drie jongens die dagbe
steding volgen op de Peerdegaerdt maken
een lunch klaar: speltbrood met pesto,
gebakken uien en shiitakes. Ondertussen
wordt er een merrie getraind en een groep
schoolkinderen volgt een buitenles over de
natuur. Het is een willekeurige middag op
de Peerdegaerdt in Strijen.

ecoruïne in oost-groningen

weg en weten niet hoe hun vastgoed erbij
staat. Omdat de boerderijen vervallen zijn,
zijn ze ook voor kopers niet aantrekkelijk.
Van de welvaart van weleer is niets meer
over. Sloop lijkt vaak de enige optie die
rest. Drie Groningse ondernemers zouden
dat eeuwig zonde vinden en kwamen met
het idee om de boerderijen laten vergaan
tot overwoekerde ruïnes met een grote
biodiversiteit.
Een van de initiatiefnemers is sociaalgeograaf Mark Sekuur. Samen met een
ecoloog en een conceptontwikkelaar zocht
hij naar een oplossing voor de boerderijen
en zo ontstond het idee voor de ‘Ecoruïne’.
Door de verkrotte boerderijen te beplanten
met verschillende soorten groen worden de
biodiversiteit en de ecologische hoofd
structuur versterkt. Bovendien kunnen de
boerderijen zo een toeristische functie
krijgen, één die nieuw is in Nederland: de
ruïne. “In Frankrijk en ook in Cambodja
rijden toeristen om voor een ruïne, maar in
Nederland zetten we daar vraagtekens bij,”
merkt hij op. Zelf ziet hij het al voor zich:
“In plaats van kamperen bij de boer, kam
peren bij de ecoruïne. Spelende kinderen,
een grote biodiversiteit, een mooi decor in
de regio en wellicht ook jaarlijks spook
tochten langs verschillende ecoruïnes.”

Omrijden
voor een
ruïne
De toekomst van de voor de regio kenmerkende, statige herenboerderijen is in
Oost-Groningen een belangrijk vraagstuk.
Steeds meer van deze boerderijen komen
leeg te staan en raken in verval. De eigenaren wonen vaak ver weg en er zijn geen
kopers. Drie Groningers bedachten een
alternatief voor sloop: de boerderijen laten vergaan tot overwoekerde ruïnes met
een grote biodiversiteit en een recreatieve
functie.
Oost-Groningen kent een bijzonder type
boerderij: de herenboerderij van het
Oldambtstertype, ook wel kasteelboerderij
genoemd. Reusachtige boerderijen die
zich kenmerken door een statig voorhuis
met ornamenten en een grote graan- of
aardappelschuur eraan vastgebouwd. Het
zijn veelal monumenten en waren ooit de
trots van de regio. Ze weerspiegelen dat
het gebied – nu vooral bekend als krimpre
gio – in de tijd van de ‘Graanrepubliek’ één
van de welvarendste regio’s van Nederland
was. Het rijke uiterlijk danken ze aan de
ongekende welvaart van de ‘herenboeren’
die er woonden.
Kamperen bij de ruïne
Hoe anders staan veel van deze boer
derijen er nu bij. Steeds meer van deze
herenboerderijen komen leeg te staan en
raken in verval, sommige verkrotten zelfs
ernstig. De eigenaren wonen vaak ver

Nieuwe rol voor het boerenerf
De Peerdegaerdt is een goed voorbeeld
van de nieuwe rol die boerenerven kunnen
innemen, nu vrijkomend agrarisch vast
goed beschouwd wordt als een toenemend
probleem in plattelandsregio’s. Toch bieden

Controversieel idee
De leegstand van boerderijen is in Neder
land een steeds omvangrijker probleem
aan het worden. Agrarisch vastgoed komt
vrij door modernisering, de afname van
boerenbedrijven en schaalvergroting. Waar
de omliggende landbouwgrond wordt
opgekocht dankzij opschaling, is er voor de
boerderijen, erven en schuren geen functie
meer. De voorspelling is dat er in 2030
15 miljoen vierkante meter agrarisch on
roerend goed leeg staat. Wat er mee moet
gebeuren is nu onderwerp van discussie.

deze erven kansen voor een nieuwe platte
landseconomie met hybride verdienmodel
len, zeker nu er langzaamaan meer ruimte
rondom bestemmingsplannen komt en er
regelingen zijn om de leefbaarheid van het
platteland te stimuleren.
De Peerdegaerdt was van oudsher
bijvoorbeeld een fruitteeltbedrijf, daar
na veranderde het in een stoeterij. Nog
steeds zijn deze functies verankerd op de
Peerdegaerdt, maar nadat ondernemer
Hèlen Sturm de boerderij van haar ouders
overnam, veranderde het bedrijf van een
monofunctioneel agrarisch bedrijf naar een
multifunctionele plek.
Er wordt nog steeds met paarden
gewerkt. Daarnaast worden er sappen
gemaakt van de peren uit de perenboom
gaard. Het bedrijf is WMO-partner van
de gemeente en zorgt voor dagbesteding
van een uiteenlopende groep zorgcliënten.
Kinderen krijgen er lessen over de natuur,
er worden shiitakes gekweekt, je kunt er
trouwen en terecht voor zakelijke arrange
menten. Als klap op de vuurpijl is het erf
ook nog eens een experimenteerzone voor
de blauwe economie: het doel is dat geen
afval het terrein nog verlaat en dat alles op
het terrein zelf een nieuwe functie krijgt.
Proeftuin
De initiatiefnemers werken nauw samen
met de gemeente. Ambtenaren denken

De Peerdegaerdt is geen monofunctionele boerderij
meer, maar biedt verschillende soorten activiteiten.
Foto: Peerdegaerdt

actief mee om de verschillende activiteiten
- die bijvoorbeeld met gelden van de WMO
kunnen worden gefinancierd - mogelijk te
maken. De gemeente ziet de P
 eerdegaerdt
zelfs als een proeftuin voor de omgang
met nieuwe functies voor voormalige
boerderijen. De initiatiefnemers werken
eveneens samen met andere initiatieven in
de omgeving. Samen proberen ze de regio
te versterken als aantrekkelijke plek voor
recreatie, voornamelijk voor de bewoners
uit de nabijgelegen steden Rotterdam en
Dordrecht.
www.peerdegaerdt.nl

Een herenboerderij die zich wellicht zou lenen voor een Ecoruïne. Foto: Mark Sekuur

Het Groningse idee is wellicht wat
controversieel, maar volgens Sekuur moet
er in deze tijd van krimp en leegstand bui
ten de gebaande paden worden gedacht.
“Jarenlang waren we in Nederland gewend
om monumenten te conserveren, maar
de situatie in Oost-Groningen is daar niet
naar. Hier ziet zelfs de meest conservatieve
ambtenaar in dat het met veel van deze
boerderijen niet meer goed gaat komen.”
Erfgoed behouden
Om het idee werkelijkheid te maken is
ten eerste een geschikte locatie nodig.
Daarover zijn de initiatiefnemers nu met
enkele eigenaren in gesprek. De meeste
boerderijen hebben nog wel een wettige
eigenaar, maar die doet vaak niets aan het
onderhoud. “Het komt regelmatig voor dat
de eigenaren ook niet weten wat ze ermee
aan moeten. Verkopen lukt niet en opknap
pen is meestal heel erg duur.”

Daar zit de crux. Omdat het niet
 aalbaar is de boerderijen op te knap
h
pen, staan ze vaak al jarenlang leeg en
ontstaat er een neerwaartse spiraal. Dan
blijven er volgens Sekuur twee opties
over: de ecoruïne of sloop. Natuurlijk
doet het hem als inwoner uit het gebied
pijn als hij ziet wat de status van de ooit
zo goed onderhouden boerderijen is.
Toch heeft hij liever een goed onderhou
den ruïne dan sloop. “Ik moet er niet aan
denken dat er straks saaie grasveldjes
zijn op de plekken van deze prachtige
boerderijen, maar bij de optie sloop gaan
zowel het monument als het erfgoed
verloren. Wanneer het ruïnes worden
met verschillende soorten beplanting
gaat het monument weliswaar verlo
ren, maar blijft het erfgoed in elk geval
bestaan.”
www.ecoruïne.nl
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dorpenlab

De toekomst
van boerenerven
In de Hoeksche Waard en West-Brabant
krijgen veel boerenerven een nieuwe
functie, bijvoorbeeld in de zorg, als
recreatieplek of experimenteerzone.
Tijdens het Dorpenlab in Strijen werkten
vier initiatiefnemers met elkaar aan de
nieuwe plannen voor hun boerenerven,
stallen en boerderijen.
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H

et thema van het Dorpenlab is kenmerkend
voor de ontwikkelingen op het platteland in
Nederland. Boerenerven en agrarisch vastgoed
komen steeds vaker vrij. Boeren stoppen ermee omdat
zij geen opvolger hebben of omdat het bedrijf niet
meer rendabel is. Tegelijkertijd is er schaalvergroting
en wordt de landbouwgrond van de stoppende bedrijven opgekocht. Voor het vastgoed en de erven is er niet
direct een nieuwe functie.
De vier deelnemende initiatieven werken allen
aan een niet-traditioneel gebruik van een boerenerf.
Ouderenwoningen, een proeftuin voor landbouwmethoden, kunstzinnige en spirituele bijeekomsten,
activiteiten met paarden en een experimenteerzone
voor de blauwe economie. Het is een uiteenlopend
aanbod, maar toch is er veel herkenning: initiatief-
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“Als het nodig is, moet
je je droom durven bij te
stellen.”

nemers met creatieve ideeën krijgen te maken met
de werkelijkheid van bestemmingsplannen, omgevingsbeleid vergunningen, enzovoorts. Hoe krijg je je
droom van de grond binnen de kaders van complexe
regels, bestemmingsplannen en beleid? En hoe houd
je tegelijkertijd het karakteristieke erfgoed en de
landschappelijke kwaliteiten in stand? Een planoloog,
jurist, landschapsarchitect en ervaringsdeskundige
helpen de deelnemers bij hun vragen.

wel kunnen. “Als het nodig is, moet je je droom een
klein beetje durven bijstellen”, concludeert hij.

Verschillende experts helpen de initiatiefnemers bij hun vragen.

hoe concreter, hoe beter
Een nieuwe bestemming, soepel omgaan met regels
en initiatiefnemers de ruimte geven op het platteland
is niet simpel, niet voor de gemeente en niet voor de
initiatiefnemers. Vaak blijven initiatiefnemers in de
beginfase nog vaag, omdat ze ruimte willen houden
om hun koers te wijzigen. De gemeente kan initiatiefnemers juist verder helpen als de plannen concreet
zijn. Het Nederlandse planjuridische systeem vraagt
om duidelijkheid. “We willen graag plannen mogelijk maken, maar kunnen natuurlijk niet iets vaags

bestemmen,” zegt één van de aanwezige ambtenaren.
Een ander vult aan: “Je kunt heel flexibel meedenken
en met regels kun je veel regelen, maar wij moeten van
tevoren weten hoe ver initiatiefnemers willen gaan en
wat de omgeving vindt voordat iets goedgekeurd kan
worden.”
dromen aanpassen
En als de plannen vervolgens concreet zijn, wordt
er van de initiatiefnemers juist weer flexibiliteit
verwacht. Is een droom heilig, of kun je als initiatief
nemer ook tevreden zijn als je plan op een net iets
andere manier wel uitgevoerd kan worden? Volgens
John van den Berg, die de deelnemers voorziet van
planologisch advies, hebben initiatiefnemers vaak een
te scherp beeld van hoe hun wens eruit moet zien. “Je
wilt bijvoorbeeld een minicamping bij de rij knotwilgen aan het water. Maar dat past volgens de gemeente
niet in het landschap. Dan kun je gaan vechten, of je
zoekt samen naar een andere oplossing. Wellicht kan
het aan de achterkant van het erf wel.” Volgens Van
den Berg is er eigenlijk heel veel mogelijk en als iets
echt niet mogelijk is, zijn er vaak drie alternatieven die

de overheid als bondgenoot
Als initiatiefnemers en gemeenten op deze manier
overleggen en samenwerken kunnen de twee ogenschijnlijk tegenover elkaar staande partijen volgens de
experts en ervaringsdeskundigen hele goede bondgenoten zijn. “Transformatie past per definitie niet
binnen de regelgeving”, zegt Nancy Arkema, expert op
het gebied van landschappelijke kwaliteit. “Wat helpt
is als er iemand bij de gemeente is die met je meedenkt.” Zo had initiatiefnemer Johan Timmermans,
die in Garyp onder andere een fabriek en een boerderij
transformeerde, één aanspreekpunt bij de gemeente.
“Deze persoon hielp om mijn experimentele plannen
te vertalen naar de hokjes van de gemeente.” Ook in
het gemeentehuis is een ondernemersgeest nodig, of
lef van het gemeentebestuur, vinden de aanwezigen.
de gemeenteraad en dorpsbewoners
Tenslotte komt een andere manier aan bod om ingewikkelde transformaties doorgang te geven: investeren
in de relaties met de omwonenden en de gemeenteraad. Als er veel mensen aan de zijde van de initiatiefnemers staan, is het vaak makkelijker om dromen
werkelijkheid te maken. De beste manier om hen mee
te krijgen is zorgen dat het belang van het initiatief
raakt aan een breder belang van het dorp. Gemeenten
vrezen bij nieuwe initiatieven in het buitengebied
vaak dat de omgeving er last van heeft. Maar vaak is
dat niet zo. Bij de Peerdegaerdt doen bijvoorbeeld veel
mensen uit het dorp mee aan de activiteiten en die
zijn hartstikke blij met zo’n toegankelijke plek om de
natuur te beleven. Initiatiefnemer Hèlen Sturm: “Het is
makkelijker communiceren als het hele dorp iets wil,
dan wanneer je in je eentje een plan hebt.”

Een nieuwe functie voor
boerenerven
In de regio’s Hoeksche Waard en West-Brabant
experimenteren initiatiefnemers met nieuwe invullingen voor agrarische erven. Zo willen de eigenaren van de Mariahoeve in Strijen de agrarische
loods die er staat slopen om er veertig zorgwoningen voor ouderen te bouwen. De initiatiefnemers
van de Campus in Almkerk willen op een hun erf
een proeftuin voor nieuwe landbouwtechnieken
en innovatie beginnen. Op Buitenplaats Land van
Es worden kunstzinnige en spirituele activiteiten
aangeboden. De Peerdegaerdt in Strijen, waar het
Dorpenlab werd gehouden, heeft veel verschillende functies: er vindt dagbesteding plaats voor
verschillende doelgroepen, er worden paarden
gefokt en gehouden, je kunt er varkens knuffelen,
teamsessies of evenementen organiseren en het is
een experimenteerzone voor de blauwe economie.

Gesprek over nieuwe businessmodellen voor boerenerven.

Dorpenlab op het erf van de Peerdegaerdt. Foto’s: Vincent van Dordrecht

17

door het midden!

initiatieven

bierbrouwerij maallust in veenhuizen

25 ‘zware jongens’ brouwen
bier in monumentaal
gevangenisdorp
Na jarenlange leegstand heeft de oude graanoverslag
van de Maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen
een nieuwe bestemming als bierbrouwerij. 25 D
 rentse
ondernemers namen het initiatief. Met succes: het bier
wordt nu in heel N
 ederland gedronken.
Veenhuizen. De voormalige dwangkolonie van de Maat
schappij van Weldadigheid, een heropvoedingsexperiment
voor landlopers en bedelaars in de 19e eeuw.Het dorp en
haar bijzondere geschiedenis staan centraal in het boek
‘Het Pauperparadijs’ van Suzanna Jansen. De bierbrouwerij
is gevestigd in de voormalige graanoverslag van de kolonie.
Het gebouw is gerestaureerd en de nieuwe functie lijkt het
monument goed te passen. Het woord ‘pauper’ is in elk
geval niet meer van toepassing op het Drentse speciaal
bierparadijs.
De bierbrouwerij heeft de rijke historie van het complex
omarmd door nog altijd graan te verwerken. Maar wel op
een andere manier dan in de dwangkolonie, waar alcohol
ten strengste verboden was. Nu brouwen er 25 initiatief
nemers bier, onder de naam ‘Zware Jongens’. Een knipoog
naar het roemruchte verleden van Veenhuizen als gevan
genisdorp. Henk Timmerman is een van hen. “Brouwerij
Maallust kan niet los van de geschiedenis van de regio
worden gezien”, meent hij. “De historische inbedding is
deel van het succes.”
Voortzetting van de geschiedenis
Het Maallust complex bestaat uit meerdere gebouwen, die
nu allemaal een nieuwe functie hebben gekregen. In het
grootste gebouw zijn de ketels te vinden. Wie een biertje
nuttigt in het café, zit er pal naast. Achter de brouwerij ligt
een tweede terras onder een lange bomenrij, uitkijkend op
het proeflokaal waar bier en kaas gecombineerd worden.
Op het terras zitten werklui die na een zware dag een bier
tje komen drinken, een vader met kind, mannen in pak aan
de vrijdagmiddagborrel en een groep Engelse toeristen, die
een proeverij neemt van alle soorten bier.
Het doet initiatiefnemer Henk Timmerman zichtbaar
goed. Genietend van een klein glaasje donker bier – “Dit
bockbier is net klaar, dus ik moet echt even proeven” –
vertelt hij dat Maallust er vroeger wel anders bij stond.

De ketels zijn het middelpunt van bierbrouwerij Maallust. Foto: Henk Eggens
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Bierbrouwerij Maallust is gehuisvest in de voormalige graanoverslag van de
dwangkolonie. Foto: Maallust

“In de jaren 80 was het complex zeer vervallen, net als de
meeste monumentale panden in Veenhuizen. Het dorp was
toen net een ‘vrij dorp’. Toen de dwangkolonie ophield te
bestaan, was Veenhuizen jarenlang als gevangenisdorp in
handen van justitie geweest. De meeste panden vonden
binnen enkele jaren een bestemming, alleen Maallust bleef
over. “Het was het meest vervallen pand van allemaal.”
Vroege vorm van crowdfunding
Maar Timmerman zag een kans om de voormalige
graanoverslagplaats een ‘doorstart’ te geven met iets wat
past bij de geschiedenis van het complex en bij de huidige
tijd: een brouwerij. “Ik was zelf in 2004 begonnen met
bierbrouwen en zag dat het op deze locatie wel moest
kunnen. Maar geen enkele ondernemer in de omgeving
was geïnteresseerd – veel te kleinschalig. Toen ben ik het
zelf maar gaan doen. Ik heb 25 vrienden gevraagd om een
bedrag te investeren. Zo zijn de ‘zware jongens’ ontstaan.”
Het proces was niet altijd even makkelijk. “In een
krimpregio is het lastiger om financiering te krijgen en
ambtenaren hebben soms geen idee wat een ondernemer
doormaakt”, meent Timmerman. “Er werd teveel in korte
termijn gedacht. Ik had twee jaar nodig om plannen te ma
ken, maar dan zou er wel wat duurzaams komen. Gelukkig
snapte de burgemeester het verhaal. Hij is de drijvende
kracht achter dit initiatief, omdat hij de korte en lange
termijn wist te verbinden. Het moest dus organisch groeien

“Brouwerij Maallust kan niet los van
de geschiedenis van de regio worden
gezien. De historische inbedding is
deel van het succes.”

en via verschillende wegen draagvlak verkrijgen. Ik zie dat
veel initiatiefnemers heel snel willen. Als we haast hadden
gehad, dan was dit niet gelukt.”
In 2011 kregen de ‘zware jongens’ de financiering rond
bij de bank en ging de brouwerij van start. Het tij zat mee,
want kleinschalig gebrouwen bier is nu hartstikke populair.
Maallust bier wordt in heel Nederland verkocht en de brou
werij heeft zelfs te weinig capaciteit om aan de vraag te
kunnen voldoen. Er zijn drie brouwers in dienst. De zware
jongens zijn reservebrouwer. “Op vrijdag brouw ik zelf”,
vertelt Timmerman trots, terwijl hij nog een slok neemt van
zijn nieuwe bock.
www.maallust.nl
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Over dit kennis
programma en de
Dorpenacademie
kennisprogramma van onderop!
In heel Nederland nemen bewoners en ondernemers initiatieven om steden en dorpen
een stukje beter of mooier te maken, bijvoorbeeld door het herbestemmen van leegstaande panden, het opnieuw inrichten van de openbare ruimte of het initiëren van alternatieve vormen voor zorg en het aanbod van maatschappelijke voorzieningen. Juist op
het platteland, onder andere in de krimp- en anticipeerregio’s, zijn er de afgelopen jaren
veel van zulke initiatieven ontstaan.
Het kennisprogramma Van Onderop! ondersteunde deze initiatieven en de partijen
die erbij betrokken zijn door middel van kennisuitwisseling en netwerkvorming. Dit
gebeurde via verschillende activiteiten zoals de Dorpenlabs en bijeenkomsten voor professionals. Tijdens de Dorpenlabs werden initiatiefnemers van onderop door middel van
een intensieve werksessie in één dag een paar stappen verder geholpen door ervaringsdeskundigen, vakinhoudelijke experts uit andere regio’s en lokale belanghebbenden.
Daarnaast waren er bijeenkomsten die zich richtten op de kennisbehoefte van professionals die in hun werk te maken hebben initiatieven uit de samenleving. Tijdens deze
bijeenkomsten ontmoeten initiatiefnemers en professionals elkaar en leerden ze van
elkaars ervaringen.
Tot slot had het programma als doel om dorpen en steden te inspireren door succesvolle initiatieven uit krimp- en anticipeerregio’s op het podium te zetten. Over deze
initiatieven zijn op de website van het kennisprogramma en op andere platforms diverse
artikelen verschenen. Een aantal daarvan is terug te vinden in deze publicatie.
Van Onderop! is een initiatief van RUIMTEVOLK in samenwerking met het ministerie
van Infrastructuur en Milieu en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze krant is
de rapportage van de tweede fase van dit kennisprogramma, dat liep van het jaar 2015
tot en met het najaar van 2016. De eerste fase van het kennisprogramma Van Onderop!
liep in 2013 en 2014 en de bevindingen daarvan zijn terug te vinden in de publicatie Van
Onderop! - Nieuw elan in krimpregio’s (2014).
dorpenacademie
Uit het kennisprogramma Van Onderop! is de Dorpenacademie ontstaan. Onder deze
noemer zal verder vorm worden gegeven aan de kennisuitwisseling tussen dorpen,
regio’s, professionals en initiatiefnemers. Bijvoorbeeld als het gaat om thema’s zoals de
toekomst van kerken en erfgoed, agrarische bebouwing, de rol van dorpen in de energietransitie, sociale innovatie, zorg en meer. Dat blijft gebeuren in de vorm van Dorpenlabs
en andere bijeenkomsten, maar ook via andere gerichte ondersteuning.
Ook zal de Dorpenacademie een podium blijven bieden voor inspirerende initiatieven
en zich inzetten voor meer kennisuitwisseling tussen stad en regio. Op die manier blijven
RUIMTEVOLK en haar partners initiatiefnemers en professionals in dorpen en op het
platteland ondersteunen.

Eerder verschenen

Van Onderop! - Nieuw elan in krimpregio’s (2014)
Te downloaden via:
https://ruimtevolk.nl/publicaties/van-onderop/
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