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Nostalgie naar
toekomstbeeld
Terwijl je dit leest, heb je het laatste exemplaar van Noorderbreedte in handen
dat gedrukt is door Drukkerij Tienkamp. Met grote waarschijnlijkheid zegt deze
mededeling je niet zoveel, want een drukker doet zijn werk vooral achter de
schermen. Maar Henk Tienkamp stopt zijn ziel in ons tijdschrift en verdient
daarom een plaats op het podium. Onze fotografen, ook vaste klanten bij
Tienkamp voor hun delicaatste fotoboeken, brengen hem in beeld.
We weten niet of het aan de tijd van het jaar ligt, of aan de tijd waarin
we tegenwoordig leven. Maar de verhalen in dit nummer geven ons een
nostalgisch gevoel. Volgens het woordenboek is nostalgie ‘een verlangen
naar een geromantiseerd vroeger’. Maar in dit geval gaat het misschien
om terugverlangen naar vroegere toekomstbeelden. De toekomst vertoont
inmiddels zo veel scheurtjes dat zelfs een rol ducttape en tiewraps geen
uitkomst meer lijken te bieden. Bovendien zijn die middelen weinig duurzaam.
Aan nostalgie zit zowel een verdrietige als een positieve kant. Er verdwijnt iets
en daarover voel je gemis. Tegelijkertijd realiseer je je hoe waardevol dat iets
was en voel je behoefte om het te koesteren. Nu de wereld om ons heen snel
verandert, is het goed om ons bewust te zijn van die gelaagdheid. Bij nostalgie
hoort ook pijn. Daaroverheen stappen betekent dat we mogelijk uit het oog
verliezen welke waarden eronderliggen.
Vanaf pagina 16 duikt Noorderbreedte, ter voorbereiding op de klimaattop
op 25 januari 2020 in Groningen, in ‘klimaatadaptatie’. Een onderwerp dat
ons vraagt om los te laten. De zeespiegel gaat de komende jaren zo veel
stijgen dat we ons in de kustgebieden flink moeten aanpassen. Daarom stelt
landschapsarchitect Jorryt Braaksma voor om de dijk door te prikken – wel
gecontroleerd – en het slib van de zee weer kans te geven het land op te
hogen en vruchtbaar te maken.
Maar in het proces van loslaten kun je de nostalgie niet overslaan. Die leidt
namelijk naar belangrijke waarden: een dijk geeft ons een veilig gevoel. Dat
simpele beeld van een dijk tussen jou en de zee doet iets met de bewoners.
Als we ons op de toekomst voorbereiden, hebben we creatieve en invoelende
ontwerpers nodig. Niet alleen techneuten.
Merel Melief & Ineke Noordhoff
redactie@noorderbreedte.nl
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Onze melk is ook moedermelk
Kan een wezen met een hartslag
een negatieve waarde hebben?

Aanpassen of
verzuipen

In aanloop naar de klimaatatop in
Groningen zoekt Noorderbreedte
naar de meest inspirerende
voorbeelden. Met foto's van Jason
van Bruggen

Volg je ons al online?
Omdat een groot deel van het maatschappelijke

Duurzame drukker stopt

debat zich tegenwoordig online afspeelt, zet
Noorderbreedte niet alleen in op papier maar
zijn we ook digitaal steeds meer aanwezig. Voor
meer verhalen en debat vind je ons natuurlijk
op noorderbreedte.nl maar ook op Twitter,

Facebook, LinkedIn en Instagram.
@tijdschriftnoorderbreedte
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Drukker Henk Tienkamp wil zelf
aan de knoppen blijven zitten
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Wintertijd. De bodem is in ruste. Kilo’s
wortel, biet, kool, boon, tomaat en pompoen
zijn ervan afgekomen. Terwijl tuinderij De
Broerderij pas dit voorjaar voorzichtig is
begonnen.
De Broerderij, in het Friese De Knipe, is
een initiatief van Sander Roelinga (30) en
zijn twee jaar jongere broer Arjen. Zij telen
milieuvriendelijk groente. Ploegen doen ze
niet, om de CO2-uitstoot te beperken en de
grond geen geweld aan te doen:
‘Wij verstoren het bodemleven niet.
De meeste boeren ploegen om onkruid te
bestrijden. Wij leggen een onkruidarme laag
compost over onze tuin.’

De broers gebruiken handgereedschap,
gemotoriseerde apparaten laten ze links
liggen. ‘Alleen bij de aanleg hebben we een
trekkertje gebruikt’, vertelt Sander. ‘Als je met
zware machines over de grond rijdt, verpest
je de grondstructuur. En wij houden niet
van lawaai.’ Wat ook meespeelt: ‘Hoe meer
machines je aanschaft, hoe meer je moet
omzetten voor je winst begint te draaien.’
Zijn broer Arjen gaf zijn baan als leerkracht
in het basisonderwijs op voor De Broerderij.
Sander zelf staakte zijn pogingen leuk
werk te vinden. Hij studeerde geschiedenis
en psychologie aan de universiteit, maar
sollicitaties liepen op niets uit of hij hoorde er

niets van. ‘Ik zat me alleen maar op te vreten.’
Hij liep een vrijwillige stage in de kinderGGZ, om zijn kansen op de arbeidsmarkt
te vergroten, maar zat vooral achter de
computer. Werk in de dagbesteding van
kinderen met een psychiatrische indicatie
beviel wel, maar er waren te weinig uren
voor hem. Ziekte en tegenslag in zijn directe
omgeving maakten dat hij in die tijd sowieso
niet lekker in zijn vel zat. ‘En ik ben ook nog
eens behoorlijk eigenwijs.’ Samengevat:
Sander wilde zijn leven een positieve wending
geven.

‘Boeren met de hand’
Portret Tekst Ellis Ellenbroek ○ Foto Sebastiaan Rodenhuis

Tuinieren vond hij tof. Als student was hij
ieder weekend in de weer in zijn eigen
groentetuin bij zijn ouders in Heerenveen.
‘Hoe gestrest ik ook was, als ik daar bezig
was geweest voelde ik me weer goed.
Mijn idee was dat ik een goede baan moest
hebben om later een stuk grond te kunnen
kopen, om lekker veel te tuinieren. Maar
ineens dacht ik: waarom wachten als het ook
nu al kan?’
Sinds maart pachten de broers een kwart
hectare naast Sanders bovenwoning in De
Knipe. De Broederij presenteert de producten
op Facebook en haalt die van het land vlak

voor de klant de bestelling komt halen. Verser
kan niet. Volgend jaar staat het telersduo elke
zaterdag met een kraam in het dorp. Om de
biodiversiteit in achtertuinen te vergroten,
gaan de broers ook appel- en perenboompjes
verkopen van tientallen vergeten soorten.
‘Ik loop de hele dag buiten te sjouwen en
ben sterker dan toen ik drie of vier keer in de
week trainde in de sportschool’, laat Sander
weten. Van zijn spieren had hij altijd snel last.
‘Maar nog nooit zo weinig als nu.’
De handen in de modder, je eigen voedsel
kweken – hij kan het iedereen aanraden.
In zijn ogen kan het een antwoord zijn op

overgewicht, computerverslaving en andere
kwalen van de moderne tijd. Sander heeft
een missie: ‘Ik wil mensen inspireren te gaan
tuinieren. Als ik mezelf eruit concurreer
doordat iedereen straks een eigen moestuin
heeft, zou ik dat hartstikke mooi vinden.’ •
Liever luisteren?
Ellis Ellenbroek leest de tekst van
alledrie de klimaatdraaiers in dit n

ummer
speciaal voor je voor. Te vinden op
noorderbreedte.nl/rubriek/podcast
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Een gewetensconflict. Dat heeft architectuurhistoricus
Astrid Aarsen overgehouden aan haar interviews
met bewoners in Woltersum die lijden onder de
aardbevingsellende. Het laatste deel van deze serie.
Vier op een rij Tekst Astrid Aarsen ○ Foto Reyer Boxem
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Foute bodemboel
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Uitstel wordt uitzichtloosheid. Dat maakt de aardbevingen voor bewoners ondraaglijk
Verhalenreeks brengt erfgoedprofessional in gewetensbezwaren
Laat de Vier bouwen op hun manier; zij werken aan toekomstig erfgoed

Hoewel ik het me nu niet meer kan
voorstellen, en het liever ontken dan t oegeef,
waren de bevingen in Noord-Groningen tot
twee jaar geleden ook voor mij een vervan-mijn-bed-show. Wat ik daarover uit de
media oppikte, waren enkele schrijnende
rapportages over gedupeerden, de boodschap dat gas voortaan ‘fout’ was – vooral
uit solidariteit – en af en toe de melding van
een nieuwe beving. Kortom, foute bodemboel daar in het Hoge Noorden.
Toen ontdekte ik Woltersum. Een
eigenzinnig, idyllisch dorp, een parel in een
paradijselijk landschap. Het enige wat in
mij opkwam was: wie hier woont, is een geluksvogel. Niet veel later
ontmoette ik vier ‘geluksvogels’ uit wat al snel een verscheurd paradijs zou blijken te zijn. Mede dankzij een opdracht van Noorderbreedte
raakte ik betrokken bij vier buren aan de Kollerijweg in Woltersum die
vooruit wilden. Zij w
 eigerden lijdzaam toe te kijken hoe de gevolgen
van de gasexploitatie hun levens verwoestten.
Ik stapte in op het moment dat zij net een dikke streep onder het
verleden hadden gezet. Niet omdat zij dat wilden, maar omdat de
situatie hen daartoe dwong: verplicht vooruitkijken en samenwerken
aan een nieuwe toekomst. Het voorhuis van de dorpsboerderij van
de buurman op nummer twaalf was als eerste in het dorp gesloopt
en bevingsbestendig gereconstrueerd. Maar de vier zetten in op een
andere koers. Hun deels als karakteristiek erfgoed gewaardeerde,
vroeg t wintigste-eeuwse woonhuizen zouden als eigentijdse, duur
zame en bevingsbestendige woningen verrijzen. Pioniers in crisistijd.
Boudewijn, Henk, Ellen en Laurens namen mij in vertrouwen, gaven
mij toegang tot hun groepsapp en maakten mij deelgenoot van hun
worstelingen, ambities, veerkracht en (wan)hoop. In hun dagelijkse
bestaan ging het allang niet meer over de bevingen en de schade die
deze veroorzaakten. De uitzichtloosheid was ondraaglijk. De dagelijkse
strijd met instanties en overheden die vooral bezig waren met hun
eigen positiespel en beleidsambities. Die afspraken niet nakwamen,
fout op fout maakten. Waarbij verantwoordelijke functionarissen elkaar

in hoog tempo opvolgden. Niemand die
verantwoordelijkheid nam.
Met ieder portret raakte ik meer betrokken.
De plaatsvervangende schaamte nam toe,
versterkt door publicaties als Boudel op
Rieg. Stand van Zaken gasdossier Groningen
van het Groninger gasberaad (augustus
2020) en het boek Gas. Het verhaal van
een N
 ederlandse bodemschat van Emiel
Hakkenes (oktober 2020).

Laat overheidsambities varen
en verruil ze voor die van de
mensen om wie het gaat

Gewetensbezwaarde

Als architectuurhistoricus heb ik geleerd
hoe ik historisch bewustzijn kan aanwak
keren. Wist ik bestaande panden en structuren te a
 nalyseren en waar
deren. Kon ik ontwikkelingen in een historische en sociaaleconomische
context plaatsen. In de afgelopen twee decennia schreef ik cultuur
historische verkenningen, uiteenlopende publicaties, deed ik onderzoek, gaf ik les aan de TU Delft Bouwkunde over erfgoed in transitie
en bemoeide ik me met rijksbeleid voor architectuur, landschap en erfgoed.
Maar wat is erfgoed waard als je je leven niet meer kunt leven?
Wie ben ik om bewoners te wijzen op de (cultuurhistorische) waarde
van hun huizen, terwijl ze steeds verder vervreemd raken van hun
(t)huis? Wat is hiervoor mijn legitimatie? Ik kan mij natuurlijk beroepen
op het collectieve, generatie-overstijgende historische belang van erfgoed, maar wil ik dat nog wel? Gaandeweg het jaar verander ik in een
gewetensbezwaarde erfgoedprofessional. Bevraag ik mijn eigen vakgebied en zoek ik naar aanknopingspunten. Ik herlees het vakkundige
rapport van SteenhuisMeurs uit 2019, Woltersum; cultuurhistorische
verkenning en ruimtelijke waardering. Ik vraag me af: waar is de mens?
Waar is de dialoog? Er volgt nog een presentatie met dia’s, zo lees ik.
Is dat wat de inwoners willen? Of is het een beproefde werkwijze van
professionals?
Wat betekent erfgoed als er geen collectief draagvlak meer is? Als het
collectieve draagvlak om zeep is geholpen, omdat het leed ondraaglijk
is geworden? Als de overheid er niet in slaagt de uitzichtloosheid weg
te nemen, de gedupeerden te beschermen en daarna vooruit te helpen?

de man die jarenlang als ‘stoorzender’ werd weggezet omdat hij het
opnam tegen een ontkennende NAM en rijksoverheid. Achteraf kreeg
hij gelijk, er bleek wel degelijk een causaal verband te bestaan tussen
de bevingen en de scheuren. Twintig jaar na Van der Sluis’ dood in
2000 is de strijd nog steeds niet gestreden.
De onderlinge band van de Vier is sinds de start van hun initiatief
versterkt, maar het uitzicht op een oplossing lijkt verder weg dan ooit.
Goedbetaalde (rijks)ambtenaren en juristen zijn druk bezig, alleen niet
met de mensen om wie het gaat. Van bovenaf opgelegde ambities en
instructies, vergaderingen achter gesloten deuren – niemand die iets
mag zeggen. Zelfs de burgemeester niet.
Alles gebeurt zogenaamd in het belang van de Vier en van de inwoners
van het dorp. En daar moeten die dan maar (voor de zoveelste keer)
blind op vertrouwen. Dat zij er ondertussen aan onderdoor gaan
– of besluiten te vluchten – lijkt bijzaak. Hulptroepen, praatgroepen,
psychische testen en ondersteuning, daaraan geen gebrek. Sterker
nog, dat alles krijgen zij zelfs opgedrongen. Maar meer dan
symptoombestrijding is het niet. Want de uitzichtloosheid blijft. Geen
toezeggingen, geen handreikingen.

Bouw Gronings

De Vier dagen mij uit. Onzichtbare spanningen en emoties lopen
soms hoog op, aangewakkerd door instanties die opnieuw
hun beloften niet nakomen of foutieve informatie aanleveren.
Ik begrijp het als ze fel reageren op vakmatige discussies over
cultuurhistorische waarden, kostbaar archeologisch bodem
onderzoek en rode baksteen. Baksteen is niet langer onschuldig.
De baksteen staat symbool voor machteloosheid. Ik denk aan de
gescheurde baksteen in cortenstaal langs de A7 van beeldend kunstenaar Karel Buskens. Een monument voor Meent van der Sluis,

Hoe mooi is het wanneer vier buren met een eigen initiatief komen?
Omarm het. Laat hen direct beginnen. Ondersteun hen waar mogelijk
en alleen wanneer zij aangeven dat nodig te hebben. Leg hun niets
op en zorg dat je hen vrijwaart van bureaucratische ballast. Laat hen
bouwen aan hun toekomst, op hun manier, aan wat zij aan toekomstige
generaties willen doorgeven. Regel het budget dat nodig is. Ga met
de inwoners op ontdekkingsreis door hun dorp, straat en woning – zij
zijn daar de kenners. Onderzoek de verhouding van de initiatiefnemers
tot hun erfgoed. Breng het manifest Bouw Gronings in praktijk en leg
conflicterende waarden bloot. Open het debat over de keuzes die zij
moeten maken. Laat de houtzaagmolen FRAM overuren draaien en de
planken leveren voor het toekomstige en bevingsbestendige erfgoed
aan de overkant. Circulaire houtbouw heeft de toekomst.
Het veroorzaakte leed is niet schadeloos te stellen. Maar wel te
verzachten. Laat overheidsambities varen en verruil ze voor die van de
mensen om wie het gaat. Laat hen hun leven weer leven. Verspil niet
nog meer woorden. Ga over tot daden. Kop d’r veur! •
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Waardigheid
De Nederlandse
melkveehouderij houdt elk
jaar 1,6 miljoen kalveren
‘over’. Die komen ter wereld
opdat de mens melk kan
drinken en kaas kan eten.
Om dit verhaal te vertellen,
kocht Hiske Ridder een kalf
en noemde het Sjouk.

Interview Tekst

Dorine van den Beukel en Freya Zandstra ○ Foto's Tryntsje Nauta
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Z

e heeft een heel goede prijs betaald voor Sjouk, zegt Hiske
Ridder niet zonder trots. Ridder stelt met haar werk het
voedsel- en landbouwsysteem ter discussie plus de invloed
daarvan op het landschap. Dat doet ze onder meer met
een site over Sjouk het Kalf en praktijkdagen over visserij
en jacht. Sjouk kocht ze van Jaring Brunia in het Friese Flânsum. Een
roodbont-kalfje van een biologisch-dynamische melkveehouderij, maar
toch zou haar lot niet anders zijn dan dat van de meeste andere kalfjes.
Die goede prijs was 125 euro. Een goede prijs voor de boer op een
moment dat kalveren in werkelijkheid nauwelijks een nominale
of zelfs een negatieve waarde hadden. Waarbij we meteen op de
eerste fi
 losofische vraag stuiten: kan een wezen met een hartslag
een negatieve waarde hebben? Hoewel ons gevoel op grond van de
ervaring met dat ene individuele dier zeker ontkennend zal zijn, is heel
ons voedselsysteem gebaseerd op het bevestigende antwoord op die
vraag.
Want als een koe geen kalf krijgt, stopt langzaamaan de melkproductie.
Daarom laat de boer de koeien ieder jaar een kalf krijgen – liefst
verspreid door het jaar om een constante melkstroom te houden.
Een boer als Jaring Brunia laat zijn kalveren volgens het natuurlijke
ritme in het voorjaar baren, maar zit dan in de winter tijdelijk zonder
melk. Van de geboren kalfjes mag zo’n dertig procent op het bedrijf
blijven. De rest – mannelijk én vrouwelijk – gaat naar kalvermesterijen,
of het b
 edrijf nu gangbaar is of biologisch-dynamisch. Daar blijven
ze o
 pgehokt tot ze bijna een jaar zijn, om dan geslacht te worden en
geëxporteerd naar Zuid-Europa voor de vitello tonnato en saltimbocca.
Ondanks dat Nederland weinig kalfsvlees eet en we jaarlijks 1,6 miljoen
kalfjes ‘overhouden’ als restproduct, importeren we nog bijna een half
miljoen kalveren om af te mesten.
Voor elke liter melk ‘ontstaat’ op die manier tweehonderd gram vlees,
ook voor elke liter melk die vegetariërs drinken. En per kilo kaas nog
veel meer. Toen door de coronacrisis de export stil kwam te liggen en
de horeca ook geen kalfsvlees meer afnam, ontstond een overschot
aan kalveren. Dat wakkerde Ridders fascinatie voor de zuivelketen
aan, waarna zij besloot een kalf te kopen en aan de hand daarvan het
verhaal van al deze verloren kalverlevens te gaan vertellen. Sjouk zou
weliswaar een ander leven krijgen, maar wel als einddoel de slacht
hebben bij een leeftijd van twee jaar.

voor kalf en boer
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Melkkoeien moeten elk jaar een kalf krijgen
Van die kalveren blijft 30 procent op de boerderij, de rest gaat naar de slacht
Een plantaardig dieet helpt ook het milieu echt

Spek

Sjouk staat nu bij voormalig melkveehouder
Maarten de Jong in Midden Delfland, waar
Ridder haar zo veel mogelijk zelf verzorgt. ‘Ik
nodig iedereen uit vragen te stellen en met
me mee te denken, dat is de basis van het
initiatief. Eén van de eerste opmerkingen die
ik kreeg, was dat het niet goed voor een kalf
is om alleen in de stal te staan. Dat heb ik
uitgezocht en inderdaad: er moest een hok
genoot bij. Bij een biologische boer hier kocht
ik een kalf dat door de boer Speklap (roepnaam: Spek) werd genoemd. Een Belgisch
Blauwe/Jersey-kalf voor een nog betere prijs:
150 euro. Zo had ik binnen een halfjaar tijd
twee kalveren.’
Inmiddels zijn Sjouk en Spek al twee aandoenlijke puberkoeien. Zonder het te weten
hebben ze met hun bruine ogen hun eigenaar
in een lastig parket gebracht. Want hoe geniet
je nog van zuivel als je het systeem erachter
kent? Ridder doet open en onbevangen
onderzoek. Ze stelt vragen zonder oordeel en
wil ieders verhaal horen. Dat is moeilijk, want
in 2020 is een gesprek over koetjes en kalfjes
allerminst vrijblijvend.
Hoe gaan wij om met dieren, nu de w
 aarden
die we eeuwenlang gehanteerd hebben
niet meer fool proof blijken te zijn in ons
totaal veranderde landbouwsysteem? Het
is noodzakelijk de grens te bepalen van
wat nog acceptabel is. Mag de mens een
dier gevangen houden? Mogen we een
dier levenslang binnenhouden in een stal?
Mogen wij bepalen hoe het zich voortplant?
En daarna: mogen we dieren met een zeer
beperkte levensverwachting ter wereld laten
komen? Is het oké om de melk te nemen van
een koe als die met haar kalf in een kruiden
rijke weide graast, vlak naast de boerderij?
Als dat nog steeds oké is: en als je het kalf

direct bij de moeder weghaalt? Is het acceptabel
om dat kalf te doden als je er geen geld mee kunt
verdienen? En dan met duizenden tegelijk? Ergens
in dat spectrum ligt ieders individuele kantelpunt.
Ergens in dat spectrum ligt ons collectieve kantelpunt, maar het probleem is dat het collectief het
spectrum niet in beeld heeft.
Misschien is het oké om een dier te doden voor
zijn vlees, maar is dat ook nog in orde als je
honderden dieren tegelijk doodt, in een fabriek
alsof je een anonieme grondstof verwerkt? Waar
ligt het punt waarop melkveehouderij industrie
met levende grondstof wordt?
Ridder is opgeleid als jager. Zij eet vlees, maar
enkel vlees waarvan ze de oorsprong kent. ‘Een
jager bedankt het dier. De boeren en vissers van
wie ik vlees en vis koop, gaan met het grootst
mogelijke respect om met een dierenleven.’ We
hebben het over dieren doden, en specifieker,
over het bijzondere moment vlak voordat je een
dier doodt. Wat gebeurt er dan? En moet je zelf
ooit een dier geslacht hebben om een dier te
kunnen eten en te weten wat de waarde is van
vlees?

Poedermelk zonder melk

Terug naar de realiteit van de kalverstal. Alleen
al Sjouk voeren, bleek een lastig verhaal te zijn.
In de biologische melkveehouderij krijgen kalfjes
gewone koeienmelk uit de tank, maar twee maal
daags melk van de boerderij verderop halen,
was niet te doen. De pensionhouder van Sjouk
voerde kunstmelk. Ridder: ‘Op zoek naar de
beste poedermelk kwam ik in contact met de
medewerker kalveracquisitie van de naburige
veevoerfabriek. Daar had ik nou nog nooit van
gehoord. Een wereld op zich. Het komt erop neer
dat er hooguit een paar procent echte koeienmelk
in dat poeder zit. Zo doen we dat met onze eigen
baby’s ook natuurlijk, daar zijn we ook helemaal
weg van de natuur.’
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Een gesprek over
koetjes en kalfjes is
allerminst vrijblijvend
Slechts een handjevol Nederlandse boeren slaagt erin kalveren bij de
moeders te houden en daarnaast te melken. Een iets groter aantal
heeft zoogkoeien die voor alle kalveren een substituutmoeder zijn.
Ridders eigen omgang met het kalf zette haar aan het denken over de
kloof tussen het natuurlijke proces en ons voedselsysteem. ‘In hoeverre
zijn een koe en een kalf nog natuur? In hoeverre zijn wij zelf nog
natuur? En in h
 oeverre is ons voedsel nog natuur? Ik drink nauwelijks
melk, kaas haal ik bij een goede biologische kaasboerderij, vlees en vis
eet ik van bevriende p
 roducenten. Maar ik realiseer me dat ik me daarmee in een n
 iche bevind.’

Bijzonder boekje voor gulle gevers

Om de aarde te redden van de ondergang is een grotendeels
plantaardig dieet, naast minder spullen kopen, minder stoken en
minder vliegen, de belangrijkste keuze die we kunnen maken. De
documentaire A Life on our Planet van David Attenborough is daar een
heldere g
 etuigenis van. Dus zou je kunnen terugredeneren: uitgaand
van groenteproductie als hoofdbestanddeel van onze consumptie,
kun je bepalen hoeveel hectare (gemengde, polycultuur, strokenteelt, p
 ermacultuur) akkers er nodig is om voor Noord-Nederland te
produceren. Vervolgens is na te gaan hoeveel dierlijke mest er nodig
is om die akkers te bemesten en hoeveel dieren die mest produceren.

Een morele afweging is vervolgens hoeveel melk en vlees
van deze dieren er dan te verdelen is. R
 idder: ‘Ik roep iedereen op dit soort vragen bij mij neer te leggen, dan ga ik op
onderzoek uit.’
Ook op de website van Foodlog doet Ridder verslag van
haar zoektocht. Tussen de reacties van bezoekers komt ook
het verwijt naar voren dat je het publiek hiermee lastigvalt.
Ridder: ‘Want niet-weten is comfortabel en je kunt vinden
dat het beter is dat zo te laten. Dat is niet mijn keuze.
“Zonder vlees geen melk” is de ondertitel van dit initiatief
– dat laat ik zien zonder verontwaardiging, zonder oordeel,
met open vizier.’
Ridder krijgt leunend tegen het hek nog een hardhandig
kopje van Sjouk. ‘Melkafval’, zo werden Sjouk en haar
duizenden lotgenoten genoemd in een pittige analyse van
de keten. Aan de hand van het kalf Sjouk vertelt Ridder het
verhaal van de andere kalveren die geen melkkoe worden.
Sjouk zal na 24 maanden eindigen in een slachthuis, maar
dan bij een heel oké-e slager. Hoe is het na een halfjaar
gesteld met de gevoelens die Ridder koestert voor Sjouk
en Spek? ‘Ik houd beslist van ze, ik ben echt dol op ze. En
ik verplicht mezelf tot niets, hoor. Als ik een leuk huisje in
Friesland vind met wat grond erbij, dan loopt het misschien
heel anders.’
Geld heeft de hoofdrol in het huidige voedselsysteem. Dat
holt de manier uit waarop mensen omgaan met dieren.
Toch zijn subsidies niet de oplossing, volgens Ridder. Is
het überhaupt mogelijk met grote geldstromen een eerlijk
voedselsysteem te bouwen? Het blijft even stil. En met het
geld zijn we dan weer terug waar we begonnen. Hoeveel is
een leven waard? ‘Daar sprak ik over met veearts Wenno
Wagenaar voor een van mijn filmpjes. Die vindt dat er een
bodemprijs moet komen voor kalveren. Waardigheid, voor
het kalf en de boer. Dat vind ik mooi.’ •
De foto's zijn gemaakt

bij de Eytemaheert in Sandebuur.

Hier houden Maurits en Jessica Tepper alle kalveren
tot ze groot zijn. Daarna gaan ze als kalfsvlees van de
boerderij af, of ze worden ingezet als fokstier danwel
melkkoe.

Meer over Sjouk vind je op
sjoukhetkalf.nl

Vind jij het ook belangrijk dat Noorderbreedte zijn werk als
onafhankelijk journalistiek medium kan blijven doen? En kun je wel
wat euro’s missen? Bedank ons met een gift. Gulle gevers krijgen
deze maand een kleinood als dank: een bijzonder boekje waarin
oude Noorderbreedtes de hoofdrol spelen. In dit nummer kun je
lezen welke vrouw druk bezig is met knippen, vouwen, plakken en
binden...

Gebruik op
noorderbreedte.nl
de knop ‘doneren’.
Dank je wel!

- Advertentie -

Jaap Krol: Wederzien
Met zijn (quasi)diepzinnige
analysetechniek zet Jaap
Krol de ogenschijnlijk koude
moderniteit neer als een
herkenbare, warme wereld.
Steen voor steen, woord
voor woord.
Lezers van Noorderbreedte
kunnen dit boek zonder
verzendkosten in huis krijgen
via de webshop van
Uitgeverij Wijdemeer
(couponcode NDRBRDT01).

€ 19,50
hardcover, full colour
wijdemeer.nl
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‘Wetenschappers hebben
het antwoord niet’
Portret Tekst Ellis Ellenbroek ○ Foto Sebastiaan Rodenhuis

Vier maanden lang zat Jacqueline Stefels op
de Noordpool. De mariene bioloog van de
Groningse universiteit nam deel aan M
 OSAiC,
de grootste onderzoeksexpeditie ooit op
de Noordpool. Het Duitse onderzoeksschip
Polarstern had zich ervoor laten vastvriezen.
In etappes verzamelden 250 wetenschappers
uit 20 landen gegevens over het Noordpoolklimaat.
Stefels, specialist in zee-ijs, deed onderzoek
naar het ‘goedaardige’ klimaatgas DMS in de
algen in het ijs. Twee maanden zou ze blijven,
door coronaperikelen werd het dubbel zo
lang.
De ijs- en watermonsters die ze heeft
genomen, gaat Stefels verder analyseren
om te weten te komen hoe DMSproductie verloopt bij opwarming. De
temperatuurstijging op de Noordpool is
gigantisch. ‘De beste modellen van nu
voorspellen tegen 2100 een opwarming
van tussen de vijf en vijftien graden. Op de
Zuidpool is het tussen de een en zes.’ Zelf zag
ze de vege tekenen waartoe dat kan leiden al
met het blote oog. ‘De landingsbaan op het
ijs voor vliegtuigjes om de bemanning mee te
wisselen, konden we niet meer gebruiken. Die
was namelijk in stukken gebroken.’
Stefels zal haar leven niet omgooien vanwege

de klimaatexpeditie. ‘Mijn ommekeer heb ik
meer dan veertig jaar geleden al gemaakt als
student in Amsterdam.’ Aan de Universiteit
van Amsterdam kwam het vak milieukunde
van de grond. Met medestudenten ondernam
Stefels actie tegen een cadmium lozende
gipsfabriek en stinkende kolencentrales.
‘Ik vond dat zo geweldig, bezig zijn om de
wereld te verbeteren.’ In die tijd vatte ze ook
de gewoonte op eigen zakjes mee te nemen
naar de winkel. Op haar 61e doet ze dat nog
steeds.
Klimaatpessimist? Klimaatoptimist? ‘Als
ik naar de ontwikkelingen kijk, kan ik niet
veel anders zijn dan -pessimist. De snelheid
waarmee het zee-ijs verdwijnt. Mensen
als Trump en zijn kornuiten die opwarming
ontkennen, die het allemaal geen donder
interesseert.’
Wetenschappers kunnen het antwoord niet
geven, zegt ze. ‘Wij hebben per definitie
meer vragen dan antwoorden. En dat
houdt nooit op.’ De politiek moet het heft in
handen nemen, vindt Stefels, die daar veel
te weinig van ziet. ‘De wereld heeft in 2015
in Parijs afgesproken dat de gemiddelde
temperatuurstijging op aarde tot 2100 onder
de twee graden moet blijven. Daar gaan we
hard hollend overheen.’

Treurig werd ze ook van het gedrag van
sommige collega’s op de Noordpool. Geen
rommel achterlaten, was de stelregel.
‘Maar lang niet iedereen hield zich daaraan.
Wetenschappers zijn net mensen.’ Er waren
paden om de Polarstern, gemarkeerd met
vlaggen. Die wapperden in de wind en gingen
stuk. ‘Overal lagen sliertjes vlag. Vreselijk. Als
ik buiten liep, pakte ik weer zo’n bol rotzooi
op en stopte die in mijn zak. Gelukkig deden
meer mensen dat. Maar we raapten nog altijd
maar een fractie van wat er in het milieu was
terechtgekomen.’
Apparatuur, op batterijen, bleef achter op
de Noordpool om nog informatie te kunnen
sturen via satellieten. Collateral damage, noemt
Stefels het, bijkomende schade bij MOSAiC.
Ze plaatst er wel vraagtekens bij. ‘Maar een
Amerikaanse wetenschapper zei: “Als we
nu zo veel data binnenhalen dat we nooit
meer naar de Noordpool hoeven, omdat we
begrijpen hoe het systeem in elkaar zit, dan is
het die paar batterijen wel waard.” En dat is
ook weer zo.’ •
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Aanpassen of
verzuipen
Inleiding

De zeespiegel stijgt, het land daalt en het verschil tussen beide
neemt op sommige plaatsen met twee centimeter per jaar toe.
Als een baby van nu tachtig jaar is, zal het verschil tussen land
en zee een menslengte zijn toegenomen – en dan hebben we het
nog over een voorzichtig gemiddeld scenario. In aanloop naar
de klimaatadaptatietop zoekt Noorderbreedte naar inspirerende
antwoorden op deze ontwikkelingen. De foto's zijn van Jason van
Bruggen. Hij gunt Noorderbreedte een voorvertoning van zijn
expositie komend jaar over klimaatadaptatie. Op de pagina's
30 en 31 lees je er meer over.
Van 19 januari tot en met 25 januari 2021 vindt in de provincie Groningen de
Klimaatadaptatieweek plaats. Benieuwd naar het programma of wil je zelf meedoen?
Alle informatie is te vinden op klimaatadaptatiegroningen.nl
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‘Voor jongeren is de
wereld nog niet gewoon’
Aanpassen of verzuipen Tekst Tjesse Riemersma ○ Foto's Jason van Bruggen

Jongeren eisen een stem in het klimaatdebat. Niet gek, want dat gaat over
hun toekomst. Youth for Climate Adaptation organiseert daarom naast de
‘gewone’ top ook een jongerentop in Groningen. Wat kan die toevoegen?
Aan de borden alleen al zag je dat de klimaatactivisten van vorig jaar niet in de traditionele
Malieveld-demografie vielen. ‘The oceans are rising, so are we’, stond er op één. Naast de tekst stond het
whatsapp-icoontje van een flinke golf.
Opschriften in het Engels, bomvol emoji’s – met een nieuwe generatie protesten komt een nieuwe
generatie protestborden. Niet alleen boeren, vakbondsleden en studenten, ook scholieren gingen
vorig jaar de straat op. In beweging geslingerd door de Zweedse Greta Thunberg lieten de jonge
klimaatspijbelaars, zoals ze de Van Dale zijn ingegaan, hun middelbare scholen halfleeg achter, wetende
dat de volwassenen de klimaatproblematiek niet vanzelf gaan oplossen.
De jongeren willen een stem, dat is duidelijk. Maar hoe zorg je ervoor dat ze beter betrokken worden bij
politieke besluitvorming? Aan initiatief lijkt geen gebrek. Een aantal van de spijbelaars kwam langs in het
Torentje. De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseerde de stemleeftijd te verlagen naar zestien. En
minister Kajsa Ollongren kwam met het idee van een apart jongerenparlement. Veel inspraak, maar of
het ander beleid oplevert, is nog de vraag.

Nederig zijn

In Groningen zoekt Youth for Climate Adaptation uit hoe deze generatie wél zichtbaar invloed op het
beleid kan krijgen. Tientallen jongeren tussen 15 en 27 jaar werken sinds november aan een actieplan,
een lijst met maatregelen die zij noodzakelijk vinden. Zij krijgen masterclasses over lobbyen en c
 ampagne
voeren, en gaan in gesprek met beleidsmedewerkers van alle Groningse gemeenten over regionale
‘klimaatadaptatie’, een relatief nieuw begrip.
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‘Je hebt mitigatie en adaptatie’, licht jongeren-coördinator Vera
Santing (19) toe. Mitigatie kennen we, dat draait om verdere klimaat
veranderingen voorkomen. Denk aan fossiele voor duurzame energie
bronnen verwisselen, minder rundvlees eten en minder plastic
verbruiken. ‘Adaptatie gaat over omgaan met een veranderende
omgeving’, aldus Santing. Belangrijke kantelpunten, waarna verandering onontkoombaar is, zijn we al voorbij. Zo wijst onderzoek uit dat
het smelten van de Groenlandse ijskappen onafwendbaar is. Wat ons
dan rest, is nederig zijn en ons aanpassen.
Ook het weer in het Noorden verandert. ‘Perioden van droogte, maar
ook heftigere buien in de rest van het jaar’, vertelt projectleider Rob
Appels. ‘Deze zomer zagen we een nieuw fenomeen in de provincie:
opeens moesten gemeenten zich bekommeren om vijvers die droog
dreigden te vallen.’ Bovendien wordt het warmer. Daarbij verzilt de
landbouwgrond in kustgebieden steeds meer door hoogteverschillen
tussen het stijgende zeewater en het grondwater. In de dubbele dijk
van Bierum wordt daarom sinds augustus geëxperimenteerd met aardappelen en groenten van zilte grond.
Maar het zijn natuurlijk vooral de jongeren die in die toekomst zullen
leven. Als het 2050 is, het jaartal waar bijvoorbeeld de Ruimtelijke
Adaptatiestrategie van de gemeente Groningen naartoe werkt, zijn de
klimaatspijbelaars achter in de veertig. Daarom verdienen zij nu een
stem in maatregelen die nog hun hele leven een grote rol spelen.
Van 19 januari tot en met 25 januari 2021 vindt in de provincie
Groningen de Klimaatadaptatieweek plaats. Op 22 januari krijgen de
wethouders van de Groningse gemeenten het actieplan voor de regio
aangeboden tijdens de Youth for Climate Adaptation Conference. Op 25
januari komt het plan aan bod tijdens de Climate Adaptation Summit.
Voormalig voorzitter van de Verenigde Naties Ban Ki-Moon zit de conferentie voor, die is georganiseerd door de Nederlandse overheid en
het Global Center on Adaptation. De Groningse jongeren gaan er het
gesprek over klimaatadaptatie aan met leeftijdsgenoten van over de
hele wereld. ‘In Groningen kunnen we ons waarschijnlijk nog wel aanpassen,’ aldus Appels, ‘maar in sommige delen van de wereld zijn de
effecten zo groot dat mensen misschien moeten migreren. Het is daarom belangrijk om jongeren al vroeg over de grens te laten kijken om
kennis uit te wisselen.’

Excuusjongere

‘De natuur staat boven ons en laat zich niet controleren’, stelt Vera
Santing. Ze studeert Liberal Arts & Sciences aan de Rijksuniversiteit
Groningen en woonde daarvoor op de biologisch-dynamische boerderij van haar ouders. Tweemaal liep ze mee met een klimaatmars. In
haar jeugd zag ze dat er ieder jaar wel iets mislukt, één droge zomer

en de pompoenoogst is naar de knoppen. ‘We zijn erop ingesteld de
touwtjes in handen te willen houden.’ Santing leerde daarentegen dat
we niet krampachtig moeten vasthouden aan wat we hebben, maar
juist m
 oeten meedeinen en ons moeten aanpassen.
Ze is niet bang om de excuusjongere van de conferentie te worden,
erbijgehaald om het geheel een zweem van inclusiviteit te geven. ‘We
lopen natuurlijk de kans betutteld te worden, omdat we niet alle kennis
hebben. We zijn ons daar bewust van en we moeten zelf een manier
vinden om daarmee om te gaan.’ Toch blijft het de vraag hoe zo’n actie
agenda, opgesteld door jongeren uit de provincie, zich verhoudt tot de
plannen van de provincie zelf. Wat maakt hun stem zo belangrijk? Niet
per se hun kennis van zaken. Het is indrukwekkend hoe Santing over
klimaatverandering spreekt, maar ze geeft ook zelf toe niet diep in de
regionale klimaatadaptatie te zitten.
‘Voor jongeren is de wereld nog niet gewoon’, zegt Santing.
Mogelijkheden die andere generaties in de doofpot stoppen, misschien
om economische redenen, zijn ineens de aandacht waard. En daar zit
voor de student nog iets wat de jeugd bijzonder maakt. ‘Geld staat niet
op de eerste plek, ik denk nog niet: ik moet geld verdienen.’
‘We willen dat jongeren in hun eigen omgeving een ingang vinden bij
gemeenten en provincies en andersom’, zegt Appels. ‘Als overheid
kun je wel alles klimaatadaptief willen, maar als mensen vervolgens
de achtertuinen betegelen en in de zomer zwembaden volgooien met
drinkwater, schieten we niets op.’ Jongeren kunnen volgens Appels
als geen ander urgentie aantonen, belangrijke kwesties agenderen en
het p
 ubliek motiveren en activeren, iets wat van gemeenten niet altijd
gezegd kan worden.
Wat betekent het als we zeggen dat jongeren een politieke stem
moeten krijgen? Het is ook een lege huls, want die stem vraag je altijd
óver iets; vaak een concreet, netelig probleem. Wat vinden jongeren
van bodemverzilting? Van uitdroging of het hittebeheer van steden?
‘We zijn net begonnen met leren’, zegt Santing. De jongeren willen na
de presentatie van het plan actief blijven, en bij klimaatadaptatie blijven
meekijken en input geven. ‘Hopelijk ontstaat zo een netwerk dat onderling nog lange tijd kennis en ervaring deelt.’ •
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Fundamenteel andere
oplossingen
Voor Act & Adapt schetsen negen ontwerpteams voor evenveel locaties in de
provincie een klimaatadaptieve toekomst. Op 19 januari 2021 vallen de resultaten te
zien in Groningen. We blikken vooruit met curatoren Peter Veenstra en Yttje Feddes.

Aanpassen of verzuipen Tekst Jesse Akkerman ○ Foto's Jason van Bruggen
Groningen heeft een traditie van ontwerpmanifestaties en dat zullen
de Groningers weten. Al is het doel van een manifestatie niet altijd
dat de ontwerpen ook werkelijk gebouwd worden, toch schieten de
resultaten van IntenseLaagbouw en BouwJong op dit moment overal
de lucht in – het ene tientallen verdiepingen hoger dan de andere.
Voor het Klimaatadaptatieweek Groningen leggen de provincie en de
gemeente nu voor het eerst zowel stad als ommeland op de tekentafel.
Act & Adapt moet concrete ontwerpen ontwikkelen voor een
klimaatbestendige provincie. De negen teams hebben ieder hun eigen
gebied en specifieke problemen. Waar het centrum van Groningen in
toenemende mate kampt met hittestress en wateroverlast, moet het
centrum van Haren juist regenwater kunnen vasthouden voor drogere
periodes. Schiermonnikoog wil zelfvoorzienend worden, terwijl het net
als de Waddenkust te maken krijgt met verzilting en zeespiegelstijging.
Hoe vind je de balans tussen inspirerende visies en concrete
ideeën? We vragen het de curatoren van de ontwerpmanifestatie,
landschapsarchitecten Peter Veenstra (LOLA) en Yttje Feddes (Feddes/
Olthof).
Hoe zijn jullie tot de verschillende ontwerplocaties gekomen?
Feddes: ‘We hebben een lijn getrokken van de Drentse zandgronden
tot Schiermonnikoog en op die lijn vier landelijke en vijf stedelijke
ontwerplocaties aangewezen. We zien in Groningen alle wateropgaven
die je je kunt voorstellen. De landelijke opgaven gaan onder meer over
de zoetwatervoorziening op Schiermonnikoog, de zeespiegelstijging
aan de Waddenkust en de drinkwatervoorziening ten zuiden van

de stad Groningen. Daarna hebben we casushouders gezocht die
internationale ontwerpbureaus verbinden met de lokale opgaven, zoals
waterschappen of terreinbeheerders. We zijn met de ontwerpbureaus
drie dagen op stap geweest om met de bewoners van het gebied te
praten en zo veel mogelijk input te krijgen.’
Noorderbreedte besteedt in dit nummer aandacht aan het werk
van Jorryt Braaksma, wiens bureau voor landschapsarchitectuur
LAMA ook aan de ontwerpmanifestatie deelneemt. Zijn opdracht is
Schiermonnikoog zelfvoorzienend te maken in voedsel, water en energie. Ook moet hij zorgen voor een sterke kustverdediging, dynamische
natuur en duurzaam toerisme. Een hele klus. Kun je aan de hand van
Schiermonnikoog uitleggen hoe zo’n ontwerpopgave tot stand komt?
Feddes: ‘Alle opgaven hebben we samen met de contactpersonen uit
het gebied gemaakt. Op Schiermonnikoog zijn dat vertegenwoordigers
van de gemeente Schiermonnikoog, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Wetterskyp Fryslân. Tijdens de drie dagen op Schiermonnikoog
hebben we met de vertegenwoordiger van de boeren op het eiland
gesproken. Hij vertelde dat de boeren moeten extensiveren vanwege
een te hoge stikstofdepositie op het duingebied en dat ze daarnaast in
toenemende mate kampen met droogte en verzilting. De belangrijkste
opgave voor Schiermonnikoog is zoet water vasthouden en het eiland
verdedigen tegen de stijgende zeespiegel. Naarmate de zeespiegel
stijgt, slinkt de zoetwaterbel op het eiland. Verder voert de polder het
water uit de duinen te snel af. Daardoor is er in de droge periodes te
weinig zoet water beschikbaar.
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De wens zelfvoorzienend te zijn, komt van de
gemeente en creëert een uitdagende opgave
voor LAMA. Boeren op Schiermonnikoog
produceren nu bijna uitsluitend melk, dus
de landbouw zal veel diverser moeten
worden. Ook moet Schiermonnikoog met
een s linkende zoetwatervoorraad in zijn eigen
drinkwater v
 oorzien. Zo’n wens geeft een
ontwerpbureau de kans een plan te maken
dat tot de verbeelding spreekt.’
In alle ontwerpopgaven vragen jullie de
bureaus honderd jaar vooruit te kijken.
Klimaatverandering speelt weliswaar op
lange termijn, maar is ook een urgent
probleem. Waarom vragen jullie om een
vergezicht?
Veenstra: ‘Door in één keer verder vooruit te
kijken, dwing je de ontwerpers na te denken
over fundamenteel andere oplossingen.
Nederland heeft bijvoorbeeld zijn omgang
met water de afgelopen eeuwen stukje voor
stukje aangepast aan nieuwe omstandig
heden. Zo ga je altijd verder op de ingeslagen
weg.’
Feddes: ‘Een plan voor honderd jaar houdt
ook een spiegel voor. Het toont of de stappen
die we nu nemen zinvol zijn uit het oogpunt
van klimaatadaptatie. Op Schiermonnikoog
stop je dan misschien met dijken verhogen
en kies je voor een andere omgang met het
water. De ontwerpen tonen een koers voor
de lange termijn waar je acties voor de korte
termijn aan kunnen refereren.’
Weer een uitstapje naar Schiermonnikoog:
zetten de belangrijke partijen daar op dit
moment zinvolle stappen?
Feddes: ‘Jazeker. Rijkswaterstaat versterkt de
kust met zandsuppletie. Zo vergroot je het
duingebied en kun je meer zoet water vasthouden. Natuurmonumenten vormt er ecologisch oninteressante naaldbossen om. Dat zijn
goede voorbeelden van al gaande processen
waar een architectuurbureau als LAMA met
zijn ontwerp op kan aanhaken. Dat is voor
ons een vereiste. We willen een inspirerende
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visie die met concrete ontwerpvoorstellen geworteld is in
de realiteit – geen a
 bstracte kaart met een paar pijlen en
cirkeltjes.’
De ontwerpers moeten dus balanceren tussen inspirerende
visies en concrete ontwerpvoorstellen. Lukt dat?
Veenstra: ‘We zien dat het in de stad eenvoudig is om concrete
plannen te maken, maar het lastig is om radicale voorstellen te
doen. Het verkeerssysteem vormt er de openbare ruimte. Als
je het verkeer moet aanpassen om de stad klimaatbestendig
te maken, moet je de hele stad overhoopgooien. Zo open
je een complex vraagstuk dat groter is dan de opdracht. In
het landelijk gebied zien we dat het juist eenvoudig is een
nieuw systeem te ontwerpen, maar dat het lastig is daar een
concreet stappenplan voor te maken.’
Feddes: ‘Stel, je wilt aan de Waddenkust binnendijks natuur
ontwikkelen en buitendijks voedsel verbouwen als antwoord
op de verzilting, dan kun je beginnen met wat stuwen aan te
passen, maar uiteindelijk vereist zo’n plan vergaande aanpassingen in de waterhuishouding. Als je op Schiermonnikoog in
de duinen meer water kunt vasthouden, zal toch ook de hele
polder op de schop moeten om te voorkomen dat het water
alsnog wegstroomt.’
We kunnen in januari de resultaten zien op de expositie.
Voor wie is die bedoeld?
Veenstra: ‘De expositie is voor iedereen, want we willen dat
iedereen begrijpt wat de opgave is. In tweede instantie gaat
het om een evenement voor vakmensen. De ontwerpmanifestatie is het onderdeel van de klimaatweek dat gaat over hoe
ontwerpers en overheden het landschap kunnen veranderen.
We willen kennis en inspiratie invliegen en uitwisselen. Het
is mooi als de ontwerpbureaus de kennis die ze hier opdoen
weer meenemen naar hun eigen steden. Omgekeerd tonen we
in de expositie ook internationale voorbeelden van projecten
die al aan de gang zijn.’
En gaan we veel nieuwe ideeën zien?
Veenstra: ‘De ideeën zijn niet zozeer nieuw, maar scherper.
We begrijpen steeds beter wat er aan de hand is en hoe je
daarmee kunt werken; wat realistisch en kansrijk is. We hopen
daarom dat de manifestatie het beginpunt is van ontwerpen
waarbij de bewoners nauw betrokken zijn. We willen niet de
indruk wekken dat we dat in een kort tijdsbestek al kunnen
doen.’ Feddes: ‘Groningen heeft gelukkig een traditie van
radicale ingrepen. De Groningers kunnen deze manifestatie
wel aan.’ •

Act & Adapt
De ontwerpmanifestatie start
op 19 januari en bestaat uit
drie onderdelen. Ten eerste
een expositie in de binnenstad
van Groningen waarop een
manifest, een publicatie, en
misschien VN-secretaris Ban
Ki-Moon verschijnen. Ten
tweede een digitale expositie
waarin je door de nieuwe
ontwerpen kunt wandelen.
Ten derde panelen op de
locaties zelf.
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Jorryt Braaksma zet de
landschapsmotor weer aan

Slib is het ‘goud’ van de kust. De zee komt het zelf brengen
Met een 3D mud printer halen boeren vruchtbaar zeeslib over de dijk
Terpen met tiny houses in natuurlijke delta’s zorgen voor een levendige kusteconomie

Aanpassen of verzuipen Tekst Ineke Noordhoff ○ Beeld LAMA landschapsarchitecten

Voor Jorryt Braaksma is slib hét antwoord op het veranderende kustlandschap.
De goedkoopste manier om ons kustlandschap te behouden is door kustvormende
processen weer naar binnen te halen.
De noordelijke kust over een eeuw – dat lijkt het levenswerk van Jorryt
Braaksma. De medeoprichter van bureau LAMA landschapsarchitecten
studeerde aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam af op de
rijzende zeespiegel en het dalende kustland. Met zijn onderzoek Rijzend
land, kerend tij presenteerde hij een moderne manier om de kust op te
hogen. De afgelopen jaren werkte hij dat in opdracht van Programma
Rijke Waddenzee uit als toekomstbeelden voor het achterland van
Harlingen en het Groningse Eems-Dollardgebied. Nu doet LAMA mee
aan de ontwerpmanifestatie Act & Adapt. In januari kunnen we aanschouwen hoe een ‘autonome’ toekomst voor Schiermonnikoog eruit
kan zien.
‘Met dijkenbouw hebben we duizend jaar lang de motor achter landschapsvormende processen stilgelegd’, constateert Braaksma. ‘Voor
die tijd bracht de zee slib en hoogde hij zo het kustland op. Buiten de
dijken kun je nog zien hoe dat werkte op hoger liggende kwelders.’ Dat
proces is gestopt terwijl het meer dan ooit nodig is nu het land steeds
verder daalt en de zeespiegel stijgt. Braaksma verzint manieren om
het slib weer over land te laten stromen en zo de kust weerbaarder te
maken tegen een stijgende zeespiegel. In de toekomstbeelden voor het
Eems-Dollardgebied en rond Harlingen bouwt hij voort op de fysische
eigenschappen van het landschap.
Braaksma is een man van beelden. Eerst maakt hij kaarten en analyseert
de problemen in het landschap: verzilting, bodemdaling door gas en
zoutwinning, bodemdaling door landbouwontwatering, uitstoot van
CO₂ door veenoxidatie, stijgende zeespiegel, opvang van extreme
regenbuien en verdroging. Die beelden legt hij over elkaar zodat je
direct ziet waar problemen zich opstapelen. Op die pijnplekken richt hij
zijn energie en ontwerpkracht.

Zowel in Harlingen als bij de Eems-Dollard hertekent Braaksma het
land achter de dijken met slib. Dat past daar in het landschap. Slib
beschouwt hij als het ‘goud’ van de kuststreek, een materie die de
zeestromen aan de kust laten vallen als het tij keert. Dat herverdelen
van slib kan met een grote mud factory. Als een enorme 3D-printer gaat
die aan de slag bij kustpioniers die zich richten op moderne precisie
landbouw. Maar het kan ook op een natuurlijke manier, door een
geregisseerd gat in de dijk te maken waarachter een nieuw kwelder
landschap ontstaat. Braaksma werkte beide scenario’s uit en de
uitkomsten tonen een inspirerende kust. Dorpen komen weer aan zee te
liggen, er komt meer ruimte voor zoet-zoute natuur en bovendien liggen
er kansen om in dat landschap geld te verdienen met voedselproductie.
‘Eigenlijk gaan we heel raar met onze polders om. We hebben ze
lang geleden, toen ze voldoende hoog waren opgeslibd, aan de zee
onttrokken. Nu ze “versleten” zijn, vergeten we dat de belangrijkste
oorzaak daarvan ligt in het buitensluiten van de zee. De goedkoopste
manier om ons kustlandschap te behouden is door deze kustvormende
processen weer naar binnen te halen.’
Het land met slib opnieuw boetseren, heeft grote voordelen. Het maakt
de kust hoger, en dus veiliger tegen de opgezweepte zee. Dat hoger
opgeslibde land bedekt en beschermt ook de zoetwaterbel. Daarbij
kan het land veel meer CO₂ vasthouden, maakt de nieuwe laag slib
het zeekleilandschap vruchtbaarder en vermindert de v
 erzilting. Zo
transformeren veel problematische gevolgen van de klimaatverandering
in toekomstperspectieven. De slibmotor begint ermee een praktisch
probleem van onze tijd op te lossen: het teveel aan slib bij havens
en vaargeulen. Braaksma’s machine ‘oogst’ smurrie en zet die in
bezinkvelden om in een rijke grondstof.

De slibmotor heeft het in zich de identiteit van het landschap
te v
 ersterken. Met slib uit de printer of de pijp kunnen weer
hoogteverschillen in het landschap gemaakt worden met laagtes waar
regenwater kan wachten tot het nodig is tijdens droge periodes.
Maar bovendien schept zo’n remake kansen voor de bewoners.
Braaksma tovert voor je ogen hoe achter de geregisseerde gaten in
de dijk natuurlijke delta’s ontstaan. Met daarin kunstmatige terpen of
wierden waar eenvoudige vakantiehuisjes toeristen laten voelen hoe
het is om te leven in een getijdenlandschap. Voor boeren lonken akkers
die met slib op natuurlijke manier weer vruchtbaar zijn gemaakt. En
echte pioniers kunnen zich richten op zilte teelten.

Hoe leuk kan het worden als oude terpen en wierden weer deels aan
het water liggen? Dorpen langs de kust kunnen dankzij de actieve
slibmotor de zee weer zien. Braaksma ziet nog meer kansen die voortborduren op de kracht van het landschap en de mensen die er wonen.
Zo kan er aan de kust een nieuwe keramische industrie ontstaan met
daaromheen een netwerk van kunstenaars, aangetrokken door het licht
van de kust en de basisgrondstof van deze streek die de zee elke vloed
gratis aanvoert: slib.•
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Jason van Bruggen heeft
Nederlandse roots maar
is getogen in Canada. In
het najaar van 2020 was
hij in Noord-Nederland
om foto’s te maken
voor een expositie over
klimaatadaptatie die zowel
in Nederland als Canada te
zien zal zijn.

31
Aanpassen of verzuipen

Tekst Ineke Noordhoff ○ Foto Jason
van Bruggen

De zee

kruipt omhoog

Het Groningse kustland is zó leeg dat
de adem hem in de keel stokt. Bij de
eindeloze akkers horen mega-schuren
met gebinten als torens zo hoog. Soms
eeuwenoud zoals bij Groot Zeewijk,
ooit een buitendijkse boerderij die eind
negentiende eeuw met de inpoldering
van de Noordpolder ‘binnenland’
werd. Bij de sluis van deze polder
(Noordpolderzijl) treft hij een schip vol
wilgentenen. Op weg naar een plek op de
kwelder om de zee tegen te houden.
Overal langs de kust stelt Jason van
Bruggen zich de vraag: is het zee… is het
land… blijft het zee… blijft het land…?
De Afsluitdijk geeft hem iconisch
beeld: werk aan de dijkverhoging om
de klimaatverandering op te vangen.
Naast bergen grond worden er massa’s
betonblokken en asfalt ingezet. Verderop
langs de Waddenzee ziet hij de korsetten
die het land afschermen van zee: gemalen
en beveiligde dijkovergangen, zoals bij
Holwerd. De Friese kust is levendig, vindt
Van Bruggen. Hier een dorp, daar een
kerk, zelfs een hockeyveld langs de dijk.

In 2019 waren Van Bruggens foto’s
van de High Arctic te bewonderen in
De Lawei in Drachten. Met als thema
klimaatverandering in de natuur van
het Hoge Noorden. Zijn tentoonstelling
volgend jaar gaat over Nederland, land
aan zee, en Canada, dat verre land dat
ons 75 jaar geleden mede bevrijdde van
de Duitse overheersers, ‘dus dat wordt
iets als bevrijding 75 + 1 jaar’.
De expositie vindt zowel in Nederland
als Canada plaats, maar wanneer is
door Covid-19 nog niet vastgesteld.
Volg noorderbreedte.nl voor de precieze
plaatsen en data. •
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De Dollard stroomt
tot aan Vietnam

In 2021 is het veertig jaar geleden dat kapitein Bas aan de Wiel
Vietnamese bootvluchtelingen oppikte. Een gesprek over de
verbinding tussen Delfzijl en de Zuid-Chinese Zee.

M

et een beetje fantasie kan zijn woning doorgaan voor een schip. Op de achtste
verdieping van het appartementencomplex heeft Bas aan de Wiel (71) een weids
uitzicht over de Eemsmonding. Links in de verte de Wadden, rechts de haven van
Delfzijl en de Dollard, aan de overkant Duitse windmolens. Achter de dijk stroomt
het water de wereld in. Met je vinger in de atlas trek je zo de lijn: Waddenzee,
Noordzee, Atlantische, Indische en Grote Oceaan. Het zijn vertrouwde namen voor Aan de Wiel,
een robuuste man met ogen zo blauw als een tropische lagune. Decennia werkte hij bij Smit
Lloyd en Smit Internationale, offshorebedrijven die booreilanden bevoorraadden en versleepten.
Hij kwam overal, van Noorwegen tot Venezuela, van Ierland tot Indonesië.
Saai was het nooit, vertelt hij. Gevaarlijk zelfs, af en toe, met piraterij. In 1979 raakte de kapitein
in West-Afrika voor het eerst in een crisis, toen de oliemaatschappij ‘troubles’ kreeg met de
Nigeriaanse regering. ‘’s Nachts zijn we stilletjes de rivier af geslopen en vervolgens op volle
kracht naar Ghana gevaren. Onze vlucht naar huis ging via Nigeria. De KLM kreeg een seintje
dat het daar voor ons gevaarlijk was. Bij de tussenstop zaten we in de cockpit.’
Twee jaar later voer Aan de Wiel over Aziatische wateren. Hij had er net een klus van drie
maanden op zitten, voor een booreiland in de Golf van Thailand. In Singapore zou hij worden afgelost. Maar onderweg kwam zijn schip wederom midden in de geopolitieke actualiteit terecht.

Vrouwen en kinderen

Interview Tekst Ankie Lok ○ Foto's Harry Cock

De melding kwam rond het middaguur, ter hoogte van Pulau Tioman, een eiland voor de
Maleisische kust. Aan de Wiel zat te eten toen zijn stuurman beneden kwam: er was vlakbij een
bootje gezien. Eerst doorvaren, gelastte de kapitein, dan zou hij zo wel boven komen kijken. Zijn
schip voer al wat langzamer, zo dicht bij de eindbestemming en tussen eiland en vasteland. ‘De
officiële route is buitenom, maar ik glipte liever binnendoor. Dat was de kortste weg.’
Die kortste route verkoos de geboren Dordtenaar ook ooit naar zee. Van de mulo gestuurd
op zijn dertiende, belandde hij op de Oranje Nassauschool voor kust-, Rijn- en binnenvaart in
Amsterdam. Hij ging aan de slag bij Wagenborg in Delfzijl, waar hij zijn vrouw ontmoette, en
vervolgde zijn opleiding aan de zeevaartschool in Rotterdam. Maar de grote vaart bleek niks
voor hem: ‘Te veel op de rangen, allemaal in uniform. Ik hield meer van het rouwdouwen.’ Zo
begon hij in 1973 bij Smit Lloyd, een ‘vrijgevochten bende’ die goed bij hem paste. Drie jaar later
was hij ‘kaptein’.
Als gezagvoerder moest hij beslissingen nemen, zoals die dag in februari 1981 na het middagmaal. Eenmaal boven op de brug zag hij het ook: een houten vissersbootje dat steeds dichterbij
kwam. Hij liet zijn schip eromheen cirkelen om te peilen of het geen piraten waren. ‘Maar toen
zagen we ook vrouwen en kinderen aan boord. Dan twijfel je niet. We lieten hen langszij komen.
Achterin lagen we laag, een paar potige matrozen trokken de magere Vietnameesjes zo van die
boot af.’
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Van tevoren op kantoor had zijn rederij instructies
gegeven: kom je vluchtelingen tegen en zijn ze niet in
nood, dan geef je ze water, voedsel en brandstof en wijs
je de weg naar land. Maar dat waren instructies met een
knipoog, aldus Aan de Wiel. Er waren weliswaar geen
drenkelingen en het houten bootje leek hem bestand
tegen de a
 anschietende zee, niks ongebruikelijks in de
tropen als ’s middags de wind opsteekt. Maar Aan de Wiel
zag een ander probleem: het dichtstbijzijnde land was
Maleisië of Singapore. ‘In beide gevallen zou de kustwacht de v
 luchtelingen onderscheppen en in Maleisië
interneren. En dat wens je niemand toe.’ Hij was er al
verschillende k eren langsgevaren: een kamp aan de kust,
op een kale berg. ‘Die mensen hadden daar niks. Eten en
drinken, maar verder niks. Dus dat was het punt: zoals ik
de v
 luchtelingen oppikte, zaten ze in nood.’

Veilige haven

Overleg plegen met zijn rederij ging niet. Tegenwoordig
kun je op elk moment wereldwijde telefoongesprekken
voeren, de Smit Lloyd-12 had enkel een ‘spreeuwenkist’:
‘Daar kon je net het achterdek mee bellen en ’s nachts op
de korte golf Rotterdam of Scheveningen, als je geluk had.’
Toch twijfelde hij geen moment, benadrukt Aan de Wiel
weer. Want ultiem wist hij zich gesteund door Nederland:
dat nam Vietnamezen op die het communistische land
waren ontvlucht. Eind jaren zeventig had de UNHCR, de
vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, aangedrongen op opvang buiten de overvraagde regio.
Daarmee waren de 62 vluchtelingen – ‘62,5; één vrouw
was in verwachting’ – op het Smit Lloyd-schip verzekerd
van een veilige haven. ‘Ze waren oververmoeid en zeeziek geweest,’ zegt Aan de Wiel, ‘en vuil van de uitlaatgassen.’ Hij liet ze douchen en zorgde dat er een tent
werd o
 pgezet. ‘Ons Chinese kokkie ging meteen naar z’n
kombuis om rijst met kip klaar te maken. Frisdrank en bier
hadden we nog plenty, met een blikje Heineken waren de
mannen al heel gelukkig.’
Het lege vissersbootje verdween, onder de schroeven van
de Smit Lloyd-12, naar de bodem van de Zuid-Chinese
Zee. Ook dat waren instructies: vernietig het bewijs,
zodat nergens meer een intacte boot kan aanspoelen.
Bij aankomst in Singapore ging het schip onder marine

begeleiding naar de quarantaineplaats. Aan de Wiel herinnert zich een onderzoek door de rederij, de immigratie
dienst en de VN. De Vietnamezen mochten van boord
en konden in de opvang hun eindbestemming kiezen:
Nederland, maar bijvoorbeeld ook Frankrijk, de Verenigde
Staten of Australië, waar ze eveneens welkom waren.
Veertig jaar later hangt de asielvlag er heel anders
bij. Op het Griekse eiland Lesbos moest dit najaar het
overbevolkte kamp Moria afbranden, voordat Nederland
bereid leek zich open te stellen. Uiteindelijk stemde het
kabinet in met een uitruil: vijftig alleenstaande kinderen
en vijftig volwassenen uit Moria mogen hierheen komen,
maar dat gaat af van het totaal aantal vluchtelingen dat
ons land toch al opneemt.
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‘Hij gaf ons een kans’

‘Ons Chinese
kokkie maakte
direct rijst met
kip klaar’

De opstelling van Nederland woog destijds mee in zijn
beslissing en zou nog steeds meewegen, stelt Aan de
Wiel. Hij vindt dat er tegenwoordig ook veel economische
asielzoekers zijn, maar dat vluchtelingen moeten worden
beschermd. En daar schort het volgens hem aan. ‘Stel
dat ik in 1981 het risico liep op een situatie zoals nu op de
Middellandse Zee, dat je mensen aan boord haalt maar
nergens binnenkomt. Dan had ik waarschijnlijk gedacht:
jongens, ik geef jullie eten, water en brandstof, en daar is
Maleisië.’

Weerzien

Aan de Wiel was net terug van zijn volgende reis, naar
Borneo dit keer, toen hij werd gebeld door de rederij.
Een vluchteling die inmiddels in een opvangcentrum in
Apeldoorn verbleef, wilde contact (zie kader). De kapitein
reageerde ‘lauw’, vertelt hij, het hoefde van hem niet zo.
Toch ging hij met zijn vrouw op bezoek. In het opvang
centrum zagen zo’n twintig Vietnamezen hun redder terug,
al wordt hij niet graag zo genoemd. ‘Ik zeg altijd: ik heb ze
een lift gegeven.’
Het contact bleef in stand, soms intensief, dan weer op
een laag pitje. Toen Aan de Wiel zeventig werd, werden
hij en zijn vrouw opgehaald voor een Vietnamees feest.
Eerder kreeg hij mee hoe de kinderen hier opgroeiden:
sommigen werden rechtlijnig opgevoed, gericht op de
Vietnamese gemeenschap, anderen mengden juist in
huwelijken met autochtone Nederlanders. Die vrijheid had

Aan de Wiel hun allemaal wel gegund, zeker terugdenkend aan zijn eigen jeugd. ‘Ik wou niet
leren. De Vietnamese kinderen die dat goed konden, hadden geluk. Maar de ouders konden daar
streng in zijn: jullie zijn in Nederland te gast, jullie mogen nooit afhankelijk worden van de staat.’
Die februarimiddag op de Zuid-Chinese Zee is ook hij nooit vergeten. ‘Het blijft in je zitten, maar
erover praten is een tweede.’ Het deed niets af aan zijn liefde voor het ruime sop. Zelfs de laatste
jaren kriebelde het nog, tot hij in 2016 zijn papieren liet verlopen: ‘Toen kón ik niet meer weg.’ Of
hij de zee mist? ‘Niet meer. Als ik een vuurtoren wil zien, hoef ik ’s avonds maar voor het raam te
gaan staan.’ •

Een van de Vietnamese
vluchtelingen die bij de Smit
Lloyd-12 aan boord werden
gehesen, is Tri Nguyen
(1977). Pas op zee hoorde
de kleuter dat hij nooit meer
zou terugkeren. ‘Ik vond het
heel erg dat ik geen afscheid
had kunnen nemen van
de hond, die in ons dorp
in de Mekongdelta was
achtergebleven.’
Het was Tri’s vader die
contact zocht met de
kapitein. Het gezin kreeg een
huurhuis in Maarssenbroek
en verhuisde later naar
Purmerend. Vader, overleden
in 2017, was in Vietnam
ooit bestuursambtenaar
maar werd onder het
communistische bewind
naar heropvoedingskampen
gestuurd. In Nederland zat hij
achter de naaimachine. De
opleiding van de kinderen was
van wezenlijk belang, zegt Tri:
‘Mijn ouders kwamen hier met
niets, onderwijs was het enige
waarmee we ons konden
redden.’ Tri werd patholoog
in het UMC Utrecht. Hij ziet
twee kanten aan zijn identiteit:
op school had hij Nederlandse
vriendjes, thuis was de
Vietnamese cultuur leidend.
Voor kapitein Aan de Wiel
heeft hij alleen maar lof. ‘Hij
gaf ons de kans op een nieuw
bestaan. Dat hoefde hij niet te
doen, maar hij deed het wel.
Daarvoor ben ik hem eeuwige
dank verschuldigd.’
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Steeds meer
pingoruïnes
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Student en scriptie Tekst Bart Koops

○ Illustraties

Merel Jonkheid

IJstijd-relicten zitten barstensvol informatie over vorige klimaatveranderingen
Bewoners gebruikten pingo’s naar het hen uitkwam; ook als vuilnisgat
Natuurbeschermers vernielen soms aardkundig archief bij herstel biotoop

Nergens in Noordwest-Europa, mogelijk zelfs in de hele wereld,
is de dichtheid aan pingoruïnes zo hoog als in het Noorden. Dat
ontdekte Bart Koops toen hij op deze ‘veentjes’ afstudeerde als
landschapshistoricus aan de Rijksuniversiteit Groningen.

G
Het Noorden
ontdekt volle
schatkamers

edurende de laatste ijstijd, het Weichselien, bereikte het ijs Nederland niet. Circa
115.000 tot 11.700 jaar geleden had ons land het klimaat van een poolwoestijn en was
de grond permanent bevroren. Dit heeft met name in Noord-Nederland, tijdens de
koudste periode van het Weichselien, gezorgd voor pingo’s. Dat zijn heuvels met een
kern van ijs die in hoogte en diameter sterk kunnen variëren. In huidige periglaciale
milieus vinden we pingo’s van 3 tot 70 meter hoog en 30 tot 600 meter in diameter. De naam
‘pingo’ is Inuit (Eskimotaal) voor ‘heuvel die groeit’. Dit wekt de indruk dat de ijsheuvels zo snel
groeiden dat binnen enkele generaties die groei zichtbaar was. Pingo’s ontstaan op plaatsen
waar grondwater (kwel) zich een weg omhoog baant door de permanent bevroren bodem.
Wanneer deze grondwaterstroom aan het bevroren oppervlak komt, bevriest en vormt er een
ijslens. Deze lens trekt meer en meer water aan en groeit, waardoor hij de bovenliggende grond
omhoog duwt en er een ijsheuvel ontstaat.
Door geleidelijke opwarming van het klimaat veranderden die pingo’s in Nederland langzaam in
ruïnes. In Noord-Nederland gebeurde dit tussen 18 duizend en 14 duizend jaar geleden. Veel van
deze pingoruïnes zijn nu als ronde laagtes terug te vinden in ons landschap, vaak gevuld met
water en/of veen.
Behalve pingoruïnes vind je in het Noord-Nederlandse landschap veel uitblazingskommen.
Waar deze kommen vlak zijn en maximaal 2,5 meter diep, zijn pingoruïnes conischer van vorm
en kunnen ze een diepte van 20 meter bereiken! Dat maakt pingoruïnes zo speciaal. Door de
stijgende (grond)waterspiegel aan het einde van het Weichselien en in het Holoceen, raakten de
diepe laagtes al vroeg gevuld met veen. Dat veen vormt een belangrijk archief voor geologie/
fysisch geografie, pollenanalyse, ecologie, archeologie en landschapsgeschiedenis. Het biedt
veel kennis over onder meer klimaatverandering, vegetatiegeschiedenis en vroegere bewoners.
Pingoruïnes worden daarom ook wel de schatkamers van Drenthe genoemd.
De pingoruïnes in onze regio hebben verschillende verschijningsvormen: turfwinningsplekken,
openwaterpingoruïnes, postzegelmoerasbosjes en pingoruïnes die deel uitmaken van het
agrarische cultuurlandschap. Alle types kennen hun eigen gebruikshistorie. Door de eeuwen
heen hebben ze een verschillende en verschuivende betekenis gehad.

Basis:Huguenin-kaart circa 1829 (Nationaal Archief)
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Turfwinning (tot circa 1950)

Hele huis- en
boerderij
verbouwingen zijn
erin teruggevonden

Lange tijd zijn pingoruïnes enorm belangrijk geweest in het (dagelijks) leven van de
mens. Ze waren vanaf de Middeleeuwen tot circa de Tweede Wereldoorlog belangrijke
bronnen voor brandstof (turf). Hoewel laagveen (baggelturf) uit pingoruïnes winnen
een heel karwei was, kende deze soort veen ook grote voordelen. Hij was harder dan
hoogveen en brandde daardoor langer. Sporen van de vroegere turfwinning zijn bij
veel pingoruïnes nog terug te vinden in de vorm van legakkers en veenputten. Ook
veldnamen, zoals turfveen, herinneren daar nog aan. De opkomst van steenkool en later
aardgas maakte turf overbodig. Daardoor werden pingoruïnes korte tijd van minder
betekenis voor de mens.
In Drenthe zijn pingoruïnes ook veel gebruikt om schapen te wassen, vaak tot die
door de uitvinding van kunstmest aan belang verloren. Aan veldnamen valt vaak nog
te zien dat de ruïnes als wasplaats dienden. In Noord-Drenthe vinden we daar minder
aanwijzingen voor, voornamelijk omdat daar indertijd minder openwaterpingoruïnes
waren. Er waren natuurlijk wel schapen. Vermoedelijk wasten de bewoners die in de
beek.

Verwaarlozing en recreatie (1950-1980)

Basis: Navolger Pijnacker, Van Jagen
circa 1795 (Drents Archief)

De overstap op steenkool en later aardgas maakte pingoruïnes overbodig. Bewoners
verwaarloosden de veentjes, zoals ze ook wel genoemd werden. Gelijktijdig begonnen
de schaalvergroting van de landbouw en de daarbij horende ruilverkavelingen. Veel
pingoruïnes werden gedempt of (gedeeltelijk) uitgegraven. Bewoners vonden de venige
laagten onhandig.
Vanaf de jaren vijftig zien we ook een enorme stijging van het aantal openwaterpingo
ruïnes. Voor het aardkundige- en archeologische archief was dit funest; zeer veel
informatie over de geschiedenis van het landschap is hierbij verloren gegaan. Deze
ontwikkeling heeft er echter wel voor gezorgd dat pingoruïnes weer een grotere rol in
het leven van de mens konden spelen – iets wat niet vergeten mag worden. Ze kwamen
in gebruik als zwem-, schaats- en visplek voor dorpelingen. Boeren gebruikten ze veelvuldig als wasplaats voor vee. Legio oudere bewoners van de dorpen geven aan dat
ze geleerd hebben om te schaatsen op en zwemmen in een van de vele pingoruïnes.
Daarnaast ontdekten dagjesmensen en natuurrecreanten ze.
Uiteraard bestonden er vóór 1950 ook openwaterpingoruïnes, maar niet in zulke getale.
Minder mooi is dat deze ook jarenlang gebruikt zijn als vuilstort. Hele huis- en boerderijverbouwingen zijn erin teruggevonden. Door de verwaarlozing en beperkte betekenis
werden pingoruïnes (en veentjes/dobben in het algemeen) later ook wel de ‘vergeten
landschapselementen’ genoemd. Tegenwoordig staan veel pingoruïnes nog steeds
bekend als fantastische visplekken. Elke (sport)visser weet wel een geschikt veentje
voor het vangen van de grootste snoeken en karpers.

Natuurontwikkeling (1980-heden)

Aan het begin van de jaren tachtig bleek dat pingoruïnes een grote betekenis hebben
als voortplantingsbiotoop voor veel amfibieën en reptielen. Ook kunnen er veel
bijzondere planten voorkomen. Vanuit de natuurbescherming en -ontwikkeling kwam
meer aandacht voor de vergeten landschapselementen. Opnieuw zijn in deze periode
veel nog gaaf gevulde pingoruïnes uitgegraven. Ditmaal om de ecologische waarden

Pingoruïnes werden
gezien als ‘plekken
waar de wereld voor
mensen ophield’

Bart Koops

te verhogen. Helaas zijn hierbij opnieuw – onbedoeld en onopgemerkt – schatkamers
leeggehaald.
Pingoruïnes gingen daarmee een rol spelen in het gepolariseerde natuur-versus-cultuurdebat. Naast boeren, burgers en natuur zijn er nog meer partijen die deze schatkamers
willen betreden, zoals wetenschappers die de archeologische, aardkundige en
palynologische waarden naar boven willen halen. Zij kunnen onze kennis verrijken en
ook dat is belangrijk. Daarom is een integrale aanpak nodig bij het beheer van pingo’s.

Fascinerende plekken

Pingoruïnes (danwel kleine meertjes) hebben altijd al een bijzondere betekenis gehad
in rituele of sacrale zin. Dit blijkt onder meer uit de vele meldingen van archeologische
vondsten, waaronder veenlijken als het Meisje van Yde en het Paar van Weerdinge.
Pingoruïnes werden gezien als ‘plekken waar de wereld voor mensen ophield’. Enkele
vermeende ‘helse’ veldnamen als Vagevuur en Grondeloze Meren herinneren ons aan
deze gedachtegang. Heden ten dage kunnen pingoruïnes nog steeds gevaarlijke plekken
zijn en ook in zeer recente tijd zijn er nog voorbeelden waarin de natuur het van de
mens won. Een stap op de verkeerde plek en je kunt meters diep wegzakken! Gelukkig
is dat deze jonge onderzoeker gespaard gebleven…
Tot slot: goed nieuws. Er zijn nog veel ‘verborgen’ pingoruïnes. In Drenthe worden met
enige regelmaat ‘nieuwe’ pingoruïnes ontdekt en ook in Groningen en Friesland kunnen
er nog véél meer pingoruïnes liggen dan we nu weten. Ze kunnen namelijk verborgen
zijn onder een laag zeeklei. Vaak zijn deze palynologisch nog zeer interessant, omdat de
laag zeeklei zorgt voor een goede conservering van het veen en de daarin verborgen
zaden en pollen. Dankzij deze oude ijstijdrelicten kunnen we meer te weten komen over
hoe onze wereld er vroeger uitzag. •
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‘Ik hoef niet te kopen.
Het ís er al’
Portret Tekst Ellis Ellenbroek ○ Foto Sebastiaan Rodenhuis

Ooit was ze een Groningse gymnasiumleerling
alias punker die liever feestte dan Homerus
of Ovidius vertaalde. Ze bleef twee keer
zitten, daalde af naar het havo en knoopte
daar de lts grafische techniek aan vast. Trudie
Labuschagne (57) leerde op de technische
school de grondbeginselen van drukken,
binden en zetten en had er lol in. Maar
gewoon was te saai voor Labuschagne, die
was afgewezen voor de kunstacademie. Ze
begon te experimenteren met ambachtelijke
grafische technieken, maakte bijvoorbeeld iets
nieuws van mislukte drukken die gewoonlijk
werden weggegooid.
Veertig jaar later is dit het handelsmerk van
Labuschagne: mooie dingen maken uit wat
ogenschijnlijk afval is.
In haar atelier aan huis in het Friese Wirdum
maakt ze notitieboekjes in alle soorten en
maten. Van speelse boodschappenblokjes
tot deftige opschrijfboeken. Handmatig
ingebonden en allemaal voorzien van een
mooie rug en een omslag van oud papier
of karton. Bijzondereboekjes.nl heet de
onderneming. Je kunt het zo gek niet
bedenken of Labuschagne kan ermee uit
de voeten. Luciferdoosjes, bierviltjes, oude
bodemkaarten van Nederland, theedoosjes,

wikkels van sardientjesblikjes. Stof kan
ook. Ze maakte omslagen van afgedankte
overhemden van haar man en van oude
theedoeken.
Waarom weggooien als je iets kunt
hergebruiken? Haar vader dacht al zo. Hij
legde van ijsstokjes parket in de poppenhuizen
die hij zelf maakte. Trudie op haar beurt
bewaart touwtjes van theezakjes. ‘Een zo’n
draadje is genoeg om een klein cahiertje te
binden. Ik hoef geen draad te kopen, het is er
al.’
Labuschagne schetst het pad dat aan
Bijzondereboekjes.nl vooraf ging. Uiteindelijk
haalde ze toch een gymnasiumdiploma,
studeerde godgeleerdheid op de universiteit
en had verschillende banen. Ze was in
dienst van een bijbeluitgeverij, waar ze in
2005 opstapte omdat het bedrijf in haar
ogen te veel uit was op winst maken. Ze
vond zinvoller werk als docent godsdienst
en levensbeschouwelijke vorming aan
gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden en
werkte ondertussen aan een proefschrift. Een
burn-out maakte drie jaar geleden een eind
aan het leraarschap en de promoveerplannen.
‘Ik had oorsuizen en een griep die niet meer
overging. Ik kon niks meer. Geen letter meer

lezen, niet meer autorijden. Ik sliep alleen
maar. Ik dacht dat ik nooit meer beter zou
worden.’
Wat wil ik nog? Wat kán ik nog? Dat waren
de vragen. Ze sloeg aan het breien, en daarna
begon het boekjes maken. Mensen die haar
bezig zagen, reageerden lovend. Nu komen er
opdrachten binnen.
‘Ik maak met mijn creaties de wereld mooier
op een duurzame manier’, vindt Labuschagne.
Haar omslagen vult ze met blanco papier van
verantwoorde makelij. Papier van olifantsgras
bijvoorbeeld, een gewas dat onder meer in de
buurt van Schiphol is geplant als tegenwicht
voor de CO₂-uitstoot. Of papier van restvezels
van tomatenteelt. Zelf bewaart ze de
stukjes die ze overhoudt ook weer, voor een
producent die er opnieuw papier van maakt.
Ze heeft stapels Noorderbreedtes gekregen
van een lezer die ze wel kwijt wou. Ideaal
materiaal. De jaargangen staan op haar te
wachten. Ze vond er nog net een kastje voor,
en een hoekje in haar atelier. Gelukkig, want
de afspraak met haar man is dat ze met haar
spullen binnen het werkvertrek moet blijven.
‘Hij zegt dat het hier geen pakhuis moet
worden.’ •
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Duurzame drukker
stopt
‘We zijn naar de punt van de sok aan het breien’, zegt
Henk Tienkamp. Dit is de laatste Noorderbreedte die bij
zijn drukkerij van de pers rolt.

Tekst Ineke Noordhoff

○ Foto's

Harry Cock en Marieke Kijk in de Vegte

Van links naar rechts: Rino Bungio,
Henk Tienkamp en Hielke Jager.
Foto Harry Cock

44

45

Henk Tienkamp

Waterloos offset
Aan het werk zelf ligt het niet. Daarvan krijgt Tienkamp
energie. Van de techniek, de inhoud, de vorm, de uitdaging
om het allemaal zo mooi mogelijk te maken. Hij geniet vooral
van het contact met zijn klanten. Fotografen, journalisten, uitgevers, kunstenaars – mensen met verhalen. ‘Zij worden een
soort familie van je, ze komen allemaal terug. Het wordt steeds
leuker.’ Hij pakt een boekje dat hij net zelf heeft gemaakt. ‘Alles
ging hierbij perfect.’ Zijn hand streelt de randen, hij aait over
de zo goed gelukte cover. ‘Dan is drukken zo mooi. Dat ga ik
wel missen, ja.’
In 1999 begon hij voor zichzelf. Met een Favorit, een
vijfkleurenpers. Waterloos offset, een techniek die een hoge
kwaliteit drukwerk levert en geen smerige oplosmiddelen
nodig heeft, zoals de rest van de grafische industrie. Deze
techniek is in het gebruik wel iets duurder en bovendien vergt
ze veel meer precisie en vakmanschap. Tienkamp wil mooi
werk afleveren en ‘je wilt er niet aan dood gaan’, zo vat hij zijn
bedrijfsfilosofie samen. Van het begin af aan lukte het hem prima om opdrachtgevers binnen te halen: veel bedrijven uit de
creatieve hoek en ook grote musea in binnen- en buitenland.

Foto's Harry Cock

heeft kasten vol bijzonder drukwerk gemaakt. Vaak kunstzinnige
boeken, met bijzonder fotowerk. Of rijk geïllustreerde fotoboeken.
Reisgidsen die je over de hele aarde brengen. Kunstboeken voor
opdrachtgevers wereldwijd, catalogi voor New York of Marseille.
En zes jaargangen Noorderbreedtes. Al dat werk hangt losjes uit
de kast in de ontvangstruimte van zijn drukkerij.
Mensen komen bij hem omdat ze hoge eisen stellen aan de
kwaliteit, omdat ze geven om de planeet en omdat ze geen
nummer willen zijn bij een drukfabriek. Tienkamps gretigheid om te
ontdekken wat er mogelijk is, zijn kennis en onvermoeibare energie
om uit te zoeken hoe het nog mooier kan, tekenen hem.
Hij werkt al elf jaar met twee vaste drukkers. Maar de mannen op
wie hij bouwt, worden met het vorderen der jaren fysiek kwetsbaarder. Zwaar werk is het, met zware persen grote pallets papier
in strakke drukvellen omzetten. Geen streepje licht mag er gloren
tussen de kleuren. Alleen dan krijg je verfijnde drukwerken waar je
hart een sprongetje van maakt.
Henk Tienkamp ervaart al een paar jaar dat hij te veel hooi
op zijn vork heeft. De verbouwing van zijn huis in Woltersum
stagneert door de strijd over aardbevingsschade. Er is geen
duidelijkheid en daarom geen toekomst. Wel is er voortdurend
strijd met autoriteiten. Die kost bakken energie en ondermijnt zijn
stemming. De drukker wordt moe van het wachten. Wachten op
een r apport, een besluit, een antwoord – gek maken ze hem zo.
Zijn vrouw is het strijdtoneel ontvlucht en werkt door de week op
Schiermonnikoog. Dat valt ook niet altijd mee.
Van 1964 is de drukker. En echt nog niet uitgewerkt. Maar om met
zijn duurzame drukkerij verder te kunnen, moet hij op een zeker
moment jonge mensen in dienst nemen. En daar ziet hij tegenop.
Eerder zag hij niet gauw beren op de weg, maar sinds een paar
jaar slaapt hij slecht. ‘Je moet net de goeie mensen vinden, die
plezierig in de omgang zijn en capabel. Daarin kun je je als kleine
werkgever geen grote risico’s permitteren terwijl die er wel zijn.’
Tienkamp kan veel: lithograferen, drukken, snijden, stansen, rillen,
heftruckrijden. Hij doet de werving, inkoop en verkoop plus het
bijbehorende papierwerk, ook voor zaken over de landsgrenzen.
Hij regelt de belastingen en verzekeringen. Maar de regels waaraan de overheid samen met de verzekeraars ondernemers bindt,
ontmoedigen hem.
‘Het stapelt’, schetst hij de ontwrichting van zijn levensbalans, die
hem ertoe heeft gebracht de pers te verkopen en de drukkerij te
ontmantelen. ‘We zijn naar de punt van de sok aan het breien.’
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Foto's Marieke Kijk in de Vegte
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Dat hij destijds voor zichzelf begon, had ook met zijn karakter te
maken. Tussen eerdere bazen en Tienkamp knetterde het nogal eens.
Hij zag hoe de branche veranderde, de techniek opschoof en hoe er
kansen lagen. Hij kon het niet goed aanzien hoe drukkerijen ten onder
gingen aan behoudzucht, of onbenul. En nam, tot plezier van zijn
collega’s, doorgaans geen blad voor de mond. Zijn eigen zaak gaf hem
vrijheid. Met groot plezier exploreerde hij de afgelopen decennia hoe
je ‘schoon’ kunt drukken ‘zonder al die middelen waar ook de drukkers
van oplossen’. De ruimte om zelf te kiezen hoe je werkt, daagt hem uit.
Welke plantaardige inkt is de beste? Welk papier werkt het mooist?

Wat hij na de sluiting van Drukkerij Tienkamp gaat doen? Er zijn zoveel
dingen leuk en interessant. Misschien kan hij met zijn vakkundigheid en
ervaring in de kunstsector terecht? ‘Ik weet het niet. Ach, we kunnen
leven van bijna niets. Ik zou bijvoorbeeld ook best een eigen huis willen
bouwen.’
De aardbevingsbureaucraten blijven bezig met mistbanken vermenigvuldigen. Henk Tienkamp heeft zijn eigen helderheid geschapen op het
terrein waar hij wel zelf aan de knoppen zit. Zijn prachtige duurzame
drukkerij houdt op 1 januari 2021 op te bestaan.
Geen mens lijkt het zo gewild te hebben, maar het is wel zo gegaan. •
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tijdschrift

doneren

MEER NOORDERBREEDTE: MINDER PAPIEREN NUMMERS, MEER ONLINE VOORRECHTEN

‘Mooie foto’s en artikelen hebben uiteindelijk
meer invloed dan inspraak of ambtelijk geklets’,
zei Jan Abrahamse. De verhalen die we vertellen, bepalen hoe we naar de wereld kijken.
Sterker nog, ze beïnvloeden hoe we de wereld
vormgeven. Abrahamse begon in 1977 met
Noorderbreedte omdat het landschap in het
Noorden hem aan het hart ging. Mede dankzij
hem kunnen we in de Dollard kluten en zeehonden zien en is die uitloper van de Waddenzee niet ingepolderd. Ook nu staan we weer
aan de vooravond van grote veranderingen:
de energietransitie, landbouwhervorming
en klimaatverandering leggen druk op ons
landschap. Daarom maken we de keuze om
ons nog meer te richten op het zoeken van
nieuwe perspectieven. Onze onafhankelijke
journalistiek en verbeeldende aanpak brengen
we natuurlijk in ons tijdschrift. Gedegen,
creatief en informatief. Om onze beweging ook

dichter bij een nieuwe generatie te brengen,
bieden we online meer actuele artikelen en
nieuwe v ormen van journalistiek. Om ook
online goede producties te kunnen leveren,
gaan we van vijf naar vier papieren nummers
per jaar. In ruil daarvoor geven we onze leden
meer exclusiviteit op onze site.
Als lid van Noorderbreedte krijg je:
• vanaf 2021 exclusief toegang tot ons hele
digitale archief;
• online verdieping rond onze gedrukte
artikelen;
• maatwerk door suggesties voor artikelen die
bij je interesses aansluiten;
• de mogelijkheid om sommige artikelen te
beluisteren;
• ons tijdschrift mee op vakantie zonder
een extra gram bagage, doordat je het als
abonneeonline kunt lezen als pdf.

Sluit je aan bij Noorderbreedte

doe mee

Foto's Jason van Bruggen

ontdek

En deze service bouwen we verder uit.
Leden maken ons werk mogelijk. Hoe meer
leden, des te meer energie onze journalisten
en fotografen in hun werk kunnen stoppen –
online en in ons zo gewaardeerde vierkante
blad. We beseffen dat niet iedereen blij zal
zijn met de verandering. Sommige mensen
lezen liever offline en vinden het jammer straks
langer op ons blad te moeten wachten. Dat
begrijpen we en het moet g
 ezegd: het gaat ons
ook aan het hart.
Het landschap verandert en wij bewegen mee.
Ons doel staat daarbij voorop: inspireren
tot een zorgvuldige omgang met onze leef
omgeving. Begin 2021 krijg je een brief met de
inloggegevens.
Merel Melief & Ineke Noordhoff

Word jij ook gedreven door liefde voor het
Noorden? En ben je ook zo benieuwd naar
onze toekomstige leefomgeving? Dan maken
wij voor jou onze onafhankelijke journalistieke
publicaties over noorderlingen en hun
leefomgeving! Je vindt ze in ons tijdschrift
dat we graag bij je thuis bezorgen. De inhoud
verrijken we ook op onze website. Daar vinden
abonnees ons hele archief, blogs en actuele
artikelen.
Sluit je aan en word lid. Op onze website kun
je je opgeven. Voor 43,50 euro ontvang je een
jaar lang al onze uitgaven en heb je altijd vrije
toegang tot alle verhalen op
noorderbreedte.nl.
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