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Kijk
U hebt een bijzondere Noorderbreedte in handen. Gemaakt om u even te laten ontsnappen aan de drukte
van alledag. Aan volle agenda’s, de kerstboodschappen en de duizend-en-een klusjes die nog op u liggen
te wachten. Even los van het digitale infuus dat de
hele dag doordruppelt: er valt hier niks te klikken, te
swipen, te liken of te tweeten. U hoeft alleen maar te
kijken. Is dat geen heerlijk rustig idee?
Wij vroegen fotograaf Harry Cock het afgelopen jaar
vast te leggen in beelden. Niet de grote geschiedenis,
maar het kleine verhaal van mensen die te maken
hebben gekregen met een verandering in hun omgeving waardoor hun leven is veranderd. Soms ten
goede, soms ten kwade. Soms gewild, soms ongewild, want verandering kun je afdwingen maar ze
kan je ook domweg overkomen.
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We vroegen Harry vooral vanwege het ‘warme’ karakter van zijn fotografie. Zijn ogen zijn door de camera
heen rechtstreeks verbonden met zijn hart. Daarom
kan hij niet anders dan met liefde en mededogen kijken naar de mensen en plaatsen die hij fotografeert.
De tijd en aandacht die hij aan zijn onderwerpen
besteedt, vertalen zich in inhoudelijke diepgang en
visuele rijkdom. Wim Boetze schreef de teksten.
Jelle Post heeft samen met Harry de foto’s geselecteerd en tot verhalen gemaakt. Het was Jelles laatste
Noorderbreedte; volgend jaar verschijnt het blad
in een nieuw jasje. Ik wil hem bedanken voor zijn
betrokkenheid. En u wens ik veel kijkplezier met deze
nieuwe Noorderbreedte.

Annelies van der Goot,
hoofdredacteur
PS Gewoonlijk staat hier ons mailadres; dat
laten we nu maar weg. Wel zo rustig.
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GASSELTERBOERVEEN

De leghennen van Henk en Hilly Speelman
hebben een goed leven. Ze hebben een
groot uitloopgebied van vier hectare
met veel beplanting en beschutting,
een soort zwerflandgoed voor kippen.
Een kip is een nieuwsgierige scharrelaar,
een bosdier dat haar kostje bij elkaar
scharrelt. Het echtpaar Speelman had in
de jaren tachtig nog 34 duizend kippen
in legbatterijen. Een makkelijke manier
om kippen te houden. Henk en Hilly
gooiden het roer om toen ze later een
paar keer de kans kregen om grond bij
te kopen. Het bedrijf werd met meer
grond en minder kippen (negenduizend
stuks) biologisch dynamisch opgezet.
Met een akkerbouwbedrijf is een
kringloop gevormd: tarwe voor de kippen,
kippenmest voor de akkers.
Henk en Hilly willen het bedrijf nu
verkopen aan een jongere generatie, maar
door de aangrenzende natuurgronden van
de rivier de Hunze lijkt dat onmogelijk. Het
bedrijf kan niet uitbreiden. Bovendien zijn
de ganzen en eenden uit het natuurgebied
een besmettingsgevaar van vogelziekten
op het pluimvee.
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APPINGEDAM

Door de aanwijzing tot beschermd
rijksmonument is de toekomst
voor de Molukse kerk Eben Haëzer
in Appingedam veiliggesteld. De
kerk is in 1960 gebouwd als semipermanent ontmoetingscentrum
voor de Molukse gemeenschap.
Stichting Oude Groninger Kerken
heeft samen met de Molukse
kerkgenootschappen en de
Gemeente Appingedam succesvol
gestreden voor toekenning van
de monumentenstatus aan deze
oudste Molukse kerk in Nederland.
Het semi-permanente karakter van
de barakarchitectuur suggereerde
dat de Molukse gemeenschap
tijdelijk in Nederland verbleef.
De monumentenstatus lijkt die
tijdelijkheid nu te ontkennen, en
daarmee een permanent verblijf te
bevestigen.

N O O R D E R B R E E D T E 5 		

2013

10
Appingedam
alles wordt anders

11

alles wordt anders

13

N O O R D E R B R E E D T E 5 		

2013

14

15

LAGELAND
Een megaplan, zoals het
woonplan Meerstad, veroorzaakt
weerstand en veranderpijn.
Uitzichten verdwijnen of
ontstaan waar ze niet waren,
akkers worden moeras, polders
worden wijken. Toch valt veel
te incasseren en wat later te
accepteren en misschien nog
later zelfs te appreciëren. Er
is ook een categorie die alleen
maar heeft te slikken, de groep
gedupeerden die moeten wijken
omdat hun huizen in het meer
of in een wegtracé komen te
staan. Het zijn de getroffenen
die met alle egards tegemoet
moeten worden getreden. Voor
hen is een plek voor hervestiging
gevonden; een wat ruig terrein
in Lageland, tussen de ijsbaan
en het Slochterdiep. Hier zijn ze
verzameld en wonen ze in mooie
nieuwe huizen op grote kavels,
met uitzicht op het land en de
ongerepte natuur. Ze leven nu al
in het stadium van de appreciatie.
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OENTSJERK
Meestal zien we veranderingen pas als ze
ons overkomen. Een enkele keer zetten we
ze zelf in gang. Jerke en Jippe Braaksma,
vader en zoon, beide bakker, doen niets
liever dan voortdurend veranderingen
aanbrengen en in gang zetten: recepten
verbeteren, het assortiment uitbreiden,
de logistiek veranderen, energiezuiniger
werken. Daar zijn ze goed in en worden ze
om geprezen. Van heinde en ver komen de
mensen naar de winkel in Oentsjerk om het
lekkere brood van de twee ambachtelijke
kampioenbakkers te kopen. Sinds kort
zijn de bakkers ook boer. Op een akker
van twee hectare, schuin tegenover de
winkel, verbouwen vader en zoon hun eigen
graan. De heren houden het liefst het hele
proces in eigen hand, alleen het graan
laten ze malen in de molen van Tollenaar in
Burdaard.
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een brief aan de NAM: ‘We zien uit
naar de komst van de constructeur,
teneinde een plan van aanpak op te
stellen. Wij vrezen dat de muurankers
het binnenkort zullen gaan begeven
en vragen U met ingang van heden om

2013

De datum 16 augustus 2012 staat
voor Noord-Groningers gelijk aan het
getal 3,6 op de schaal van Richter.
Toen beefde de bodem en scheurden
de muren. Enkele maanden later
schreven Jan en Liefke Munneke in
tijdelijke gevelstutten aan te laten
brengen.’ De trotse boerenheerd
ligt nu gespalkt in het land. Liefke:
‘Van het ene op het andere moment
werd de boerderij een ernstig zieke
patiënt.’
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Groningen-stad

Iedereen in de stad een eigen winkel dankzij JOP,
het Jonge Ondernemers Plan. Een initiatief om
met behulp van makelaars lege winkelpanden te
verhuren aan startende jonge ondernemers. De
verhuur is tijdelijk, de huurprijs laag. zo bestrijd
je leegstand en verrijk je de stad met unieke
bedrijfjes met namen als Walnut mixstore,
Studio Plakband, Ratata!, KoffieStation, Flat
Iron of Drone Media. Initiatieven die variëren
van eco-kleding en kunstzinnig gebak tot
luchtfotografie met drones. De wereldnaam
voor dit soort tijdelijke nering is ‘pop-up store’.
Meestal vriendelijke en uitnodigend opgezette
bedrijfjes. Soms sfeerloos en commercieel,
de ‘guerillashops’, als een handelaar tegen
afbraakprijzen snel van een grote partij af moet.
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KOMMERZIJL

Wie binnenkort ten oosten van Kommerzijl het Niehoofsterdiep
oversteekt, doet dat over de gloednieuwe brug Pamazijl.
Op zich niet zo bijzonder zou je denken, één van de vele
vervangende bruggen. Het bijzondere is ook niet zichtbaar
maar zit in de aanbestedingsprocedure. Waterschap
Noorderzijlvest, eigenaar van de brug en opdrachtgever voor
de nieuwbouw, eiste van de inschrijvende aannemer dat hij vijf

procent van de opdrachtwaarde investeert in een langdurig
werkzoekende. Deze ‘social return’ als contractvoorwaarde
verplicht de opdrachtnemer werkzoekenden in de
arbeidsmarkt te betrekken en ervaring te gunnen. Zo vond
aannemer Knol Akkrum de werkzoekende timmerman Bert
de Leeuw uit Heerenveen en gunde het waterschap de
Akkrumer aannemer het werk.
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De broers Jan en Bé Speller wonen in de ontginningsnederzetting
Klazienaveen-Noord, een dorpsgemeenschap van tweehonderd inwoners
die volledig door kanalen is omsloten. We rekenen daar de gedempte
Willem Albertsvaart bij. Jan en Bé behoren tot een generatielijn van
veenontginners en landbouwpioniers, vertrouwd met ruimte, vrijheid en
verandering. De streek heeft namelijk nogal wat veranderingen moeten
ondergaan. In 150 jaar tijd werd hier een sponzig hoogveenlandschap
omgevormd tot droog akkerland. De broers maakten mee dat hun vrije
uitzicht rondom verdween door kassenbouw en bosaanplant. Sinds kort
wonen ze aan een vers gegraven zogenaamd ‘beleefkanaal’, een nieuwe
vaarweg voor de toervaart in Zuid-Drenthe.
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Krimp biedt kansen. De bewoners van Eext hebben dat
bewezen door de met sluiting bedreigde dorpswinkel te
redden. Onze Winkel, zoals de nieuwe naam luidt, is in
handen van een coöperatie met ruim 350 leden. Drie
Eextervrouwen bemannen de winkel vrijwillig, bijgestaan door
twee re-integratiemedewerkers. De winkel wordt creatief
gerund, getuige de goedgevulde website. Daarop onder meer
recepten en tips, bijvoorbeeld hoe je handig eieren kunt
scheiden. Ook de reclame ziet er professioneel en wervend
uit: ‘de winkel ruikt heerlijk naar vers afgebakken banketstaaf
en speculaasstaaf. Kom proeven!’
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KOUDUM

‘Koudumer beantsje is
gered’ zo luidde de kop van
een bericht in het Friesch
Dagblad van 1 oktober
2013. De groentetelers
Sietze en Betsy van der Wal
stoppen na vijftig jaar met
hun bedrijf. De kwekerij blijft
voortbestaan dankzij de
overname door Daan Trimpe
en zijn vriendin Stefanie
Hoekstra. De tuinderij is één
van de laatste uit een periode
(jaren zestig) toen er nog
tientallen groentekwekers
een bestaan hadden op de
vruchtbare tuinbouwgronden
rond Koudum. De groenten
van Koudum smaakten het
lekkerst van heel Friesland.
Sietze en Betsy verbouwden,
naast vele andere groenten,
al die jaren het beroemde,
smakelijke boontje dat in
teelt en oogst de nodige
vakmanschap vroeg.
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APPINGEDAM
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Aan het Cleveringaplein in Appingedam, tegenover de
HEMA, heeft beeldend kunstenaar Kees Aerts in een
voormalig postkantoor zijn galerie Kés Art gesticht.
In een paar jaar is de galerie uitgegroeid tot hét
kunstencentrum van de stad. Kees is kraakwachter voor
het bedrijfspand, dat al enige jaren te koop staat. Met
zijn ondernemingslust heeft hij voor alle 1400 vierkante
meters vloeroppervlak een bestemming bedacht: een
schilderschool, een kunstwinkel, een theater en een
muziekoefenruimte. Wat overbleef werd dansvloer en
woning. De oude PTT-functie van het pand is inmiddels
ondergebracht in een hoekje van de plaatselijke
supermarkt. Geslonken tot één meter balieservice.
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ADVERT

