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Wadden, wierden, wuivend graan, een
eeuwenoude universiteitsstad, festivals van
mondiale allure – Groningen spreekt tot ons
aller verbeelding. Wat velen niet weten: de
economie van de toekomst krijgt hier vorm,
met een sterke infrastructuur, een innovatieve
chemische industrie, een grenzen verleggende
agrarische sector. Met nieuwe energie en bijna
on-Groningse bravoure. Kortom, Groningen
is een powerhouse. En het is er ook nog eens
heerlijk en betaalbaar wonen. ‘t Kon minder.
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Gemini 1 is een van de grootste
windparken ter wereld met 600 MW.
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Wie mee wil bouwen aan de toekomst, kan niet om de TopDutch-regio heen. Want hier,
in het noorden van Nederland, barsten we van de energie. Nieuwe energie uit wind en zon
waarmee we de economie een duurzame impuls geven. Ook waterstof is een bron van
hernieuwbare energie. Dankzij het aardgas hebben we nu al de infrastructuur daarvoor.
En die voorsprong geven we niet meer weg.
Er komt ook energie vrij wanneer ondernemers, studenten en bestuurders kennis delen,
ideeën uitwisselen en de handen ineenslaan om plannen waar te maken. Zo versnellen
we de vergroening en digitalisering van de wereld. Zo maken we impact.
We are green, digital and talented. Meer weten? Kijk op topdutch.com

Hoofdredactie Wilbert Geijtenbeek
Art direction Jannie van de Goor
Redactie Miriam Bauwer,
Tomasz Blom, Anouk Brinkman,
Ellis Emeis, Sterre ten Houte
de Lange, Nanneke Koning,
Djaja Ottenhof, Naomi Querido
Eindredactie Robert van der Broek
Projectmanager Onno Dekker
Sales Sylvia.Hoogendoorn-Paap@
onebusiness.nl
Bestemming Groningen is een onafhankelijke journalistieke special van ONE
Business Media Lab, met medewerking
van Provincie Groningen, Akkoord van
Groningen, Economic Board Groningen
en Marketing Groningen en valt buiten
de verantwoordelijkheid van de redactie
van Elsevier Weekblad.
Coverbeeld Jurjen Veerman

35 KM KUSTLIJN

GRONINGEN IN CIJFERS

De huizen zijn er (nog steeds) spotgoedkoop, er is meer dan genoeg werkgelegenheid
en Groningen behoort tot de jongste steden van Europa. Er zijn ongerepte natuurgebieden zoals Nationaal Park Lauwersmeer, waar zelfs het Noorderlicht zich soms
laat zien. De trots van de provincie is de 34 km lange Werelderfgoed-kustlijn, die
ook nog eens dient als het groene stopcontact van Nederland. [AB]
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2.960 KM²
7,13% VAN NEDERLAND

3,4% VAN NEDERLAND

BELOFTE 2020
DELFZIJL

1 MICHELINSTER
Herberg Onder de Linden
Aduard
Sinds 1992 het enige
Groningse restaurant met
een Michelinster
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CAMPUS GRONINGEN
Universitair en
hbo-onderwijs leveren
toptalenten af
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windenergie in megawatt

4 Gemini
Offshore windpark, 85 kilometer van de Groningse
kust in de Noordzee,
150 windmolens, totaal
vermogen 600 MW

3 A.G.O. dorp
Fabrieksdorp uit 1915
4 Zoutkamp
Pittoresk vissersdorp

WINDENERGIE IS EEN
KABINETSDOELSTELLING

1 N33
35 Windmolens gepland,
beoogd vermogen 120 MW

3 Eemshaven
Twee hoogste windmolens
van Nederland leveren elk
4,5 MW energie per jaar.
Nu 88 kleinere windmolens,
64 gepland

6
2

WINDMOLENS

2 Delfzijl
Nu: 34 windmolens
Gepland: 48
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TOP-5 DORPJES
1 Niehove
Het ‘mooiste wierdendorp
van Grunnen’

Chemiepark Delfzijl
experimenteert met groene
technologie. De overheid,
het onderwijs, investeerders
en start-ups doen mee.
Fossiele brandstoffen krijgen
geduchte concurrentie,
nu de kosten nog

VAN NEDERLANDS
CHEMIEPRODUCTIE
KOMT UIT DELFZIJL
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582.944

2 Bourtange
Historische vestingstad

KRACHTCENTRALE
GAAT VOOR GROEN

15%

2

INWONERS

Feiten & cijfers

Groningen levert Nederland
Noorse waterkrachtstroom,
windenergie van het offshore
windpark Gemini, en in de
toekomst Deense windenergie
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Nog ongehinderd sterrenkijken?
De International Dark Sky
Association wees het park in
2016 officieel aan als Dark Sky
Park. Op sommige dagen is er
zelfs het Noorderlicht te zien

GROEN STOPCONTACT
DE EEMSHAVEN IS DE
LANDINGSPLAATS VAN
ENERGIEKABELS

EEMSHAVEN

OPPERVLAKTE
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GRONINGEN

Van de 400 kilometer lange Duits-Nederlandse
Waddenkust grenst 8,5 procent aan de provincie
Groningen. De Wadden zijn een UNESCO
Werelderfgoed
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NATIONAAL PARK
LAUWERSMEER
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5 Bad Nieuweschans
Beschermde vestingstad aan
de Duitse grens

4.450

855,5

Nederland

Groningen

TOP-6 FESTIVALS
JONGE STAD

LEEFTIJDSVERDELING IN
DE STAD GRONINGEN

15,9%

12,7%

202.810
15,7%

24%

80.591

INWONERS

16,7%

AANTAL STUDENTEN
IN GRONINGEN NAAR
OPLEIDINGSNIVEAU

39%

STUDENTEN

24,7%
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37%
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AARDGASVRIJ IN 2050

1 Festival Hongerige Wolf
Kunst- en theaterfestival
Hongerige Wolf

40.288
BEZOEKERS

2 Noorderzon Performing
Arts Festival
Podiumkunstfestival
Groningen

trokken in 2018
naar Eurosonic
Noorderslag, hét
Europese popfestival waar sinds
1986 getalenteerde muzikanten
hun opwachting
maken

4 Eurosonic Noorderslag
Popmuziekfestival
Groningen
5 Festival Art Carnivale
Theater- en kunstfestival
Schildmeer
6 ZomerJazzFietsTour
Impro-jazzfestival
Diverse locaties

EN VERDER

TOT 2030 HEEFT DE OVERHEID NOG VERPLICHTINGEN OM
NEDERLANDS GAS TE LEVEREN AAN HET BUITENLAND

1/3

VAN NEDERLANDS
ENERGIE KOMT UIT
GRONINGEN

3 Op Roakeldais
Dans- en muziekfestival
Warffum

Groningen gaswinning vanaf 1971 in miljard Nm3

2
75

50

INFOGRAPHIC: JANNIE VAN DE GOOR

Voor ondernemers is
Groningen de ideale
vestigingsplaats, met zijn
vernieuwingsdrift, arbeidsethos en korte lijnen. De
economie en werkgelegenheid
profiteren daarvan

BRONNEN: OPPERVLAKTE, INWONERS: CBS.
MICHELINSTER: RTV NOORD, DAGBLAD VAN
HET NOORDEN. JONGE STAD, AANTAL
STUDENTEN: GRONINGEN CITY MONITOR.
LAUWERSMEER: DARK SKY PARK LAUWERSMEER. BEZOEKERS EUROSONIC: ESNS.
CHEMIEPRODUCTIE: GRONINGEN SEAPORTS.
1/3 ENERGIE, GROEN STOPCONTACT:
PROVINCIE GRONINGEN, GEMINI WINDPARK.
WINDMOLENS: RTV-NOORD. BELOFTE 2020:
RIJKSOVERHEID, AARDGASVRIJ IN 2050: NAM
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De jongste initiatieven en
actualiteiten
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15 INNOVATIE

EEN GOEDE BUUR

Zakelijke ideeën uit stad
en ommeland

Buren trekken de wijk in en
helpen elkaar bij het verduurzamen van hun huizen

22 COOLE STAD
Hip en trendy, maar zonder
arrogantie

24 ZONNE-ENERGIE
28 WESTERKWARTIER
Boer en milieubeschermer
op één lijn

30 CULTUUR
Culturele najaarsagenda
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Delfzijl zoekt
scale-ups met
grootse plannen

BESTEMMING

GRONINGEN

’s Lands
eerste
rookvrije
gemeente

NIEUW FORUM
ACHTER
‘D’OLLE GRIEZE’
De Martinitoren domineert
de skyline van de stad
Groningen. Maar niet ver van
de 96 meter hoge kerktoren
ontstaat een nieuw beeldbepalend bastion. Hoewel
de helft kleiner, zal het
Groninger Forum een
blikvanger worden met zijn
expositieruimten, filmzalen,
openbare bibliotheek, cursusruimten en skylounge met
dakterras. In 2019 gaat het
Forum open voor het publiek,
dat geraamd wordt op
1,6 miljoen bezoekers per jaar.
Of het zoveel mensen zal
trekken of niet – de stad
zal na de oplevering niet meer
de oude zijn. [WG]

Wilco Stollenga en zijn landbouw-drone
die data over de gewassen verzamelt

5G: TE LAND, TER ZEE
EN IN DE LUCHT
5G is honderd keer zo snel als de huidige standaard, 4G, en kan
veel meer data tegelijkertijd versturen. Op de Zernike Campus
verkennen partners als KPN, Vodafone, Hanzehogeschool en
TNO de praktische toepassingen van dit nieuwe mobiele netwerk. In één pilot kregen ambulancemedewerkers augmented
reality-brillen met een camera. Medisch specialisten in het
Martini-ziekenhuis konden op deze manier live meekijken
en de medische toestand beoordelen van de – in dit geval –
neppatiënt, nog voordat hij het ziekenhuis bereikte. Andere
toepassingen zijn zelfrijdende OV-busjes en drones die akkers
inspecteren (zie foto). Ook werd een aardappel ontwikkeld met
sensoren. Dit technologische gewas verstrekt boeren data over
de bodemgesteldheid.

Steeds meer plekken in
Groningen worden rookvrij.
Het project Groningen
Rookvrij, opgezet door verslavingsarts Robert van de
Graaf, weet een toenemend
aantal deelnemers aan zich te
binden. Zo voerde voetbalclub
FC Groningen – op verzoek
van een deel van zijn supporters – al een rookverbod in op
de Koeman Tribune in het
Hitachi Capital Mobility
Stadion. Ook mag er sinds het
begin van het academische
jaar niet meer worden gerookt
bij de ingangen van de
Rijksuniversiteit Groningen.
Het UMC Groningen heeft
aangekondigd op 1 januari
2019 sigaretten in zijn geheel
van het ziekenhuisterrein te
bannen. De gemeente heeft
al de algemene plaatselijke
verordening gewijzigd, zodat
zelfs in de ruimte rond de
ingang van gebouwen een
rookverbod van kracht kan
worden. [TB]

SATELLIETBEELDEN
‘Met 5G komt het Internet of Things dichterbij’, vertelt programmamanager Peter Rake (58). ‘Sensoren verbinden de meest uiteenlopende objecten met internet. De mogelijkheden zijn daardoor
Een overzicht met alle
eindeloos.’ Bijzonder is volgens Rake ook de samenwerking met
deelnemers en geheel
ruimtevaartorganisatie ESA. ‘We kunnen satellietbeelden versturookvrije openbare plekken,
ren via 5G. Dat levert bijvoorbeeld betere navigatie op voor de
is te vinden op:
bit.ly/Groningenrookvrij
scheepvaart en nauwkeuriger informatie voor de landbouw.’
Inmiddels zijn ruim twintig pilots in Groningen opgestart.
De ideeën zijn afkomstig van bedrijven uit het mkb en start-ups
die hun 5G-oplossingen voor zowel
maatschappelijke als commerciële uitdagingen willen testen. ‘Ondernemers
zijn hier van harte welkom, met de voorBEGINT IN GRONINGEN. DE EERSTE
waarde dat de business ten goede komt
aan Noord-Groningen’, vertelt Rake. ‘De
TECHNIEKEN VAN DIT MOBIELE NETWERK
digitale proeftuin 5Groningen is in elk
ZIJN AL GETEST OP SNELHEID,
geval open tot eind 2020. Daarna zal 5G
TOEPASSING EN VEILIGHEID
in de rest van Nederland worden uitgerold.’ [EE]

DE UITROL VAN 5G
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De Economic Board Groningen (EBG)
organiseert een challenge voor bedrijven
die kunnen bijdragen aan de verduurzaming van het chemiecluster in Delfzijl.
Er valt 100.000 euro te winnen, legt
programmamanager Bineke Posthumus
(34) uit.

Testhal, de ‘vlaktester in-het-vlak’

AARDBEVINGSBESTENDIGE
TOEKOMST

FOTO: 5G: EWOUD ROOKS. DE ECOLUTION: GERARD DE BOER. BINEKE POSTHUMUS: MARLOES BORGIJINK

Nieuws

Belangstellenden
kunnen de testhal van
BuildinG bezoeken op
werkdagen tussen
9.00 en 17.00 uur.
Tijdens testdagen
en bijzondere events
is de hal niet
toegankelijk.

Half september zijn de deuren geopend van BuildinG,
het Groningse kennis- en innovatiecentrum voor de
bouw- en infrasector. In het centrum, gevestigd op het
terrein van EnTranCe – de energieproeftuin van
de Hanzehogeschool Groningen en Energy
Academy Europe op de
Zernike Campus Groningen
– kunnen ondernemers, onderzoekers en overheden
producten testen en ontwikkelen. BuildinG beschikt
onder meer over een trilplaat
waarop technieken op het
gebied van aardbevings- en
toekomstbestendig bouwen
kunnen worden uitgeprobeerd. Bepaald geen sinecure
voor de regelmatige door
aardbevingen geplaagde
De Ecolution was de droom van de in 2014
provincie. Hoewel BuildinG
overleden Groninger astronaut en duurzaamstaat voor Build in Groningen
heidspionier Wubbo Ockels. Het energieis het de bedoeling dat de
neutrale zeilschip, eigendom van de stichting
innovaties van het centrum
WadDuurzaam, is het vlaggeschip van Topook buiten Groningen kunDutch. Dat is de merknaam van de drie noordenen worden toegepast. [TB]
lijke provincies. De Ecolution wekt energie op

Wat houdt de wedstrijd in?
‘Het chemiecluster Delfzijl streeft ernaar om in
2050 CO2-neutraal te produceren. Die ambitie
slaagt alleen met innovatie. We nodigen daarom
ondernemers binnen en buiten Nederland uit
die actief zijn in de energiesector of groene
chemie en een nieuwe technologie of innoverend product hebben ontwikkeld. Het gaat om
scale-ups die klaar zijn voor een volgende fase
en zoeken naar een testlocatie om op industriële
schaal te produceren.’
Wat zijn de spelregels?
‘De challenge start begin 2019. Deelnemers
sturen hun ideeën in via een platform. De categorieën zijn: groene grondstoffen, elektrificatie
en energie-innovatie. We zijn niet op zoek naar
het beste idee van Nederland, maar naar een
scale-up die zich wil vestigen in Noord-Groningen en minimaal 75 banen in drie tot vijf jaar
denkt te realiseren. Wie wil deelnemen, kan
contact met ons opnemen via info@ebgn.nl.’
Welke prijs looft EBG uit?
‘Voor de winnaar is 100.000 euro beschikbaar.
Daarnaast kan de ondernemer voor expertise
terecht bij kennisinstellingen en profiteren van
de ervaring van chemieprofessionals. De ondernemer mag ook gebruikmaken van een proeflocatie op de Chemport Industry Campus
en kan rekenen op de expertise van in Delfzijl
gevestigde bedrijven.’ [EE]

uit zonlicht en zeestromen. Op dit moment
wordt gewerkt aan een installatie die deze
energie omzet in waterstof.
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‘Goede infra, glasvezel
en duurzame energie
zijn essentieel voor
technologiebedrijven’

Interview

Pim van der Feltz

‘Google en Groningen
zijn een goede match’
In 2014 besloot internetgigant Google te investeren in een enorm
datacenter in de Eemshaven. Dit jaar steekt de multinational nog eens een
half miljard in uitbreiding van het complex. Directeur Pim van der Feltz
van Google Nederland is trots op de samenwerking in de regio.

FOTO’S: GOOGLE

In de uiterste noord-oosthoek van het
land, net boven het gehucht Nooitgedacht, ligt aan de N33 een enorm
complex, tientallen voetbalvelden groot.
Het Google Datacenter, dat in 2016 zijn
deuren opende, lijkt van veraf op een
grijs geschakeerde wand, die bij het juiste
herfstweer opgaat in de luchten boven de
Eems. Het terrein wordt streng bewaakt,
ramen heeft het pand nauwelijks en het
aantal mensen dat er naar binnen mag, is
beperkt. ‘Binnen staan schier eindeloze
rijen servers, die met kabels aan elkaar
zitten’, aldus Pim van der Feltz (54),
directeur Nederland van Google. Op de
servers draaien de softwarediensten van
Google. En zo kan het maar net zijn dat
uw e-mailberichten van Gmail, applicaties van Android, uploads van YouTube
of de toepassingen in Google Docs dáár,
in de Eemshaven, op een server staan
opgeslagen.
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ANDERHALF MILJARD EURO
De datacenters die Google over de
aardbol heeft verspreid, vormen de infrastructuur van de internetgigant. Niet
alleen neemt de capaciteit van de servers

toe, maar omdat de vraag naar Googlediensten groeit, opent het bedrijf geregeld nieuwe vestigingen. De energie die
dit vraagt haalt Google uit duurzame
bron. Eemshaven was het eerste energieneutrale datacenter ter wereld – alle
energie voor de Groninger Googleservers is duurzaam opgewekt. Het gaat
bijvoorbeeld om wind- en zonne-energie
die wordt opgewekt in Delfzijl. De
investering in de bouw van het datacenter kostte het bedrijf 950 miljoen
euro, en in maart besloot het bedrijf nog
eens 500 miljoen euro in uitbreiding
ter plaatse te investeren. Spoedig wordt
het terrein andermaal een bouwplaats
van jewelste.
Van der Feltz wil zich met het bedrijf
ook duurzaam in de lokale gemeenschap
wortelen. Daarom steunt Google onder
meer vlogcursussen voor ouderen uit
de regio, en steekt het samen met de
Hanzehogeschool energie in codeerlessen op basisscholen. Ook steunt
Google een bijen- en vlindertoevluchtsoord in Uithuizen. Van der Feltz: ‘Wij
willen gewoon een goede buur zijn.’

Hoe past een grote Amerikaanse
IT-multinational in de Groningse
cultuur?
‘Ik ken die Groningse cultuur enigszins.
Niet alleen kwam mijn moeder hiervandaan, zelf heb ik in Groningen
gestudeerd. De mensen zijn hier open,
discreet en duidelijk. En dat zijn eigenschappen die perfect matchen met hoe
wij bij Google willen werken. Een groot
aantal Nederlanders en Groningers heeft
dan ook hier werk gevonden.’
In 2014 koos Google voor een vestiging in de Eemshaven. Welke factoren
speelden daarbij een rol?
‘Onze datacenters dienen twee doelen:
onze gebruikers moeten veilig gebruik
maken van onze diensten en deze diensten moeten altijd beschikbaar zijn voor
gebruik. Dat moeten we gewoon zien te
regelen, wereldwijd. De keuze voor een
specifieke locatie baseren wij op eigen
feitenonderzoek. Wij kijken bijvoorbeeld
naar hoeveel grondgebied er beschikbaar
is, naar de lokale weersomstandigheden,
naar de mogelijkheden om energieneutraal te opereren, naar de fysieke en
BESTEMMING GRONINGEN | 7
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Een factor die ook meespeelde, was
de mogelijkheid om de energievoorziening van het datacenter duurzaam
te realiseren. Hoe werkt dat?
‘Vanaf de eerste dag dat ons datacenter
opende, draait het volledig op duurzame energie. Die energie wordt opgewekt in het nabijgelegen windpark in
Delfzijl, een zonnepark in Delfzijl en
twee windparken in Zeeland. Om het
gebruik van onze diensten betrouwbaar
te maken, is een samenstel van energiebronnen nodig. In de Eemshaven geldt
dat de opwekking van alle verschillende
vormen van energie voor honderd procent duurzaam en energieneutraal zijn.’
In het datacenter zouden tweehonderd
mensen gaan werken. Zijn die arbeidskrachten goed vindbaar in de regio?
‘Er werken inmiddels 250 mensen. De
nabijheid van een universiteit van topkwaliteit maakt de omstandigheden
voor ons als werkgever gunstig. De ITspecialisten, ingenieurs, cateringmedewerkers en beveiligers waren hier goed
aan te werven. Maar we keken bij onze
keuze ook naar de lokale mogelijkheden
voor de bouw. In 2015 is dit gebied één
groot constructiedorp geweest waar
aannemers en bouwbedrijven met hun
mankracht neerstreken. Daarvoor waren
tweeduizend mensen nodig. Deels uit het
buitenland, maar vooral uit de regio. Nu
wij dit jaar besloten hebben onze locatie
uit te breiden, komen die aannemers er
weer, om opnieuw te gaan bouwen.’
8 | BESTEMMING GRONINGEN
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Interview

Knooppunt

‘Groningen is
gastvrij voor ons.
Omgekeerd zijn
wij een goede buur
die betrokken
wil zijn’

Volgens een onderzoek dat Google
heeft laten uitvoeren naar de
economische impact van het datacenter in de Eemshaven, heeft de
aanwezigheid van het datacenter in
de periode tussen 2014 en 2017 liefst
800 miljoen euro bijgedragen aan
de Nederlandse economie en 2.200
banen opgeleverd.
‘De impact zal dankzij de uitbreiding
nog groter worden. Maar we willen
niet alleen economische impact op de
omgeving maken, we willen ook een
onderdeel worden van de lokale gemeenschap. En dat blijkt te kunnen – wij
willen zelf goede buren zijn en merken
dat onze buren ook heel goed voor ons
zijn geweest. Vanaf het begin is er een
geweldige samenwerking geweest,
zowel met de provincie Groningen
als met de gemeente Eemsmond en de
stad Groningen.’

DATAKNOOPPUNT

MONDIAAL MIDDELPUNT
Vanuit de Randstad mag Groningen ver weg lijken,
voor wie verder uitzoomt is de provincie een logistieke hotspot.
Hier komen wereldwijde stromen van zeevracht, grondstoffen,
elektriciteit, passagiers en massa’s aan digitale data samen.

Bent u erin geslaagd een goede buur
te zijn?
‘Ja. Ik ben trots op de samenwerking
die we met de Groningse gemeenschap
hebben opgebouwd. Ooit begonnen
we onze eerste kennismaking met een
plaatselijke banenmarkt. Daar was onze
boodschap: wij komen onszelf hier
vestigen; wilt u hier komen werken? Wij
rekenden op een goede respons en nu,
vier jaar later, concluderen we dat het op
alle fronten goed is gegaan. De mensen
hier zijn heel erg gastvrij voor ons
geweest. En wij helpen bijvoorbeeld bij
codeerprojecten voor basisscholen in de
omgeving en ondersteunen initiatieven
voor het behoud van bijen en vogels.’
Welke kansen ziet u voor de toekomst
van Groningen?
‘Groningen heeft een goed ontwikkelde
digitale infrastructuur en een universiteit
van topkwaliteit. Dat kan ook andere
bedrijven aantrekken om zich in deze
regio te vestigen. Het culturele aanbod
van de stad Groningen en het welkome
klimaat van Nederland in het algemeen,
maken dit een aantrekkelijk vestigingsgebied.’ [WG]

en dan nog een parkeerplaats
zien te vinden. En je moet
er drie uur van tevoren zijn.
Eelde bereik je binnen het
uur en je hoeft er slechts
een uur van tevoren te zijn.’
Komende jaren wordt 46
miljoen euro geïnvesteerd.
Het vliegveld zal aan economisch belang winnen, denkt
Kremer. ‘Vanuit Eelde kun je
de hele wereld over. Daarom
ook zijn bedrijven als IBM
en Google hier gevestigd.’

De Eemshaven

FOTO: AEROPHOTO-SCHIPHOL

digitale infrastructuur, naar de veiligheidssituatie en naar de cultuur van het
land. Al die zaken nemen we mee in
onze overwegingen. En we vergelijken
uiteraard elke locatie met andere locaties
van over de hele wereld. Er is ons destijds
gevraagd hoe we aankeken tegen de
aardbevingen die in de buurt voorkomen.
Daar wisten we van, maar ons totaaloordeel bleef dat dit een geschikte plek is
voor ons datacenter. De Eemshaven is
voor ons aantrekkelijk vanwege onder
meer de ruimte, het klimaat en de mogelijkheid tot uitbreiden. ’

BESTEMMING

DUURZAAM
STOPCONTACT

WATERSTOFFABRIEK

400.000 PASSAGIERS

DE EEMSHAVEN

DE EEMSHAVEN

EELDE

Met de bouw van grote energiecentrales groeide de Eemshaven uit tot het stopcontact
van Nederland. De centrales
voorzien bijna 6,5 miljoen
Nederlanders van stroom. De
actuele energietransitie geeft
de haven een extra impuls,
stelt Gerard Kremer (60),
voorzitter van MKB Noord.
‘De in windpark Gemini
opgewekte elektriciteit komt
in de Eemshaven aan land.
Als je als bedrijf groen wilt
zijn, dan is dat een goede
reden om je hier te vestigen.’

Voor de momenten dat er een
stroomoverschot is moet er
opslagcapaciteit zijn. Een
bekend probleem. Een waterstoffabriek zou met overtollige
stroom waterstof uit water
kunnen maken. Waterstof
kan wél worden opgeslagen. Wanneer de stroom weer nodig is,
zet men het waterstof weer om
in elektriciteit. ‘We werden destijds nog net niet uitgelachen’,
vertelt Kremer, ‘maar we zijn
zelfs van plan om een enorme
waterstoffabriek te gaan
bouwen in de Eemshaven.’

Groningen is ook per vliegtuig bereikbaar – vanuit
Kopenhagen en München
bijvoorbeeld. In 2017 was
vliegveld Eelde de snelstgroeiende luchthaven van
Nederland met 26 procent
passagiersgroei. In 2026
moet het aantal passagiers
zijn verdubbeld van bijna
228.000 tot 400.000 per
jaar. Kremer begrijpt
de aantrekkingskracht van
Eelde: ‘Vanuit NoordNederland moet je naar
Schiphol twee uur rijden,

DE EEMSHAVEN

Nog een reden waarom deze
internetgiganten zijn neergestreken in Groningen: de
snelle glasvezelverbindingen
met het Verenigd Koninkrijk
en Denemarken. De kabels
landen aan in de Eemshaven
en stellen de regio razendsnel
in verbinding met de internetknooppunten van Amsterdam en Hamburg. De lokale
internetindustrie is daar ook
bij gebaat. ‘Snelheid is alles.
We hebben een heel mooi
ecosysteem van webshops
met een omzet van in totaal
ongeveer 1 miljard euro’,
aldus Kremer. Een nieuwe
glasvezelverbinding met
Noorwegen is in aanleg.
Gerard Kremer verwacht
dat de sector een extra
impuls zal krijgen van de
introductie van 5G, het
netwerk voor de nieuwe
generatie mobiel internet.
Groningen wordt daarvan
de proeftuin. ‘Jonge ondernemers zien mogelijkheden
met 5G. Daardoor ontwikkelt zich weer een heel
nieuwe bedrijfstak.’ [DO]
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Werkman Horseshoes

Koopman

BESTEMMING

GRONINGEN

Christel Werkman uit. Ook
lanceert het bedrijf een digitale
tool die inzichtelijk maakt hoe
het paard loopt. ‘Een paard
kan afwijkingen hebben die je
met het blote oog niet ziet. Via
sensoren aan de hoef weet de
smid echt hoe het dier zijn
voet afwikkelt. Zo kan hij het
hoefbeslag nog beter aanmeten.’ Het betekent volgens
Werkman niet dat paarden al
eeuwenlang verkeerd worden
beslagen. ‘Vergelijk het met
sportschoenen, die zijn nu ook
beter ontwikkeld dan twintig
jaar geleden. Met het juiste hoefijzer voorkom je blessures.’

Ondernemen

‘OVERHEDEN EN
INSTELLINGEN ZIJN
MAKKELIJK
BENADERBAAR’
NNZ

Werkman Horseshoes

Christel Werkman

DE STILLE KRACHT VAN
HET NOORDEN
Er gaat niets boven zakendoen in Groningen. Dat vinden
drie ondernemers met stevige wortels in de provincie. Korte lijntjes,
een historie van innige samenwerking en een sterke
vernieuwingsdrift maken deze bedrijven leidend in hun sector.
Het beroep van hoefsmid mag
dan eeuwenoud zijn, de manier waarop paarden worden
beslagen is uitgegroeid tot een
heuse wetenschap. Werkman
Horseshoes speelt daarin een
voortrekkersrol. In 1909
begon het bedrijf als hoefsmederij van last- en werkpaarden, maar dat veranderde
toen vrachtwagens en tractoren hun intrede deden. Vier
generaties later is Werkman
Horseshoes toonaangevend in
de internationale paarden10 | BESTEMMING GRONINGEN

business. De fabrikant maakt
750 verschillende hoefijzers en
levert die in Nederland aan
hoefsmeden en, in meer dan
40 landen, aan distributeurs.
Nog altijd huist het familiebedrijf op de plek waar het
ooit begon, al is de werkplaats
op het platteland ‘opgeslokt’
door de woonwijk Helpman.
De paardensector is vooral
ook groot in Nederland. Zo’n
12.000 mensen verdienen hun
boterham in deze branche en
er zijn 650 hoefsmeden. ‘Ons

land telt ongeveer 450.000
paarden, die elke zes tot
acht weken nieuw schoeisel
nodig hebben’, vertelt Christel
Werkman (39) die samen met
broer Reian (37) de vierde
generatie vormt van het
bedrijf. Werkman Horseshoes
voorziet zowel sportpaardenals vrijetijdspaarden van
hoefijzers. En beroemde
paarden, van Prinsjesdagpaarden tot springende en
dansende paarden voor de
Olympische Spelen.

HOEFBESLAG
Om het bedrijf klaar te stomen voor nog eens honderd
jaar is innovatie belangrijk.
Samen met de Universiteit
Leipzig deed het Groningse
bedrijf onderzoek naar de
effecten van verschillende
ondergronden op het onderbeen van het paard. Met die
inzichten werd in 2013 de
Werkman Orthokit ontwikkeld. ‘Hoefsmeden kunnen
daarmee zelf orthopedisch
hoefbeslag maken’, legt

Kennis delen met klanten is
een belangrijk streven van
Werkman Horseshoes. De
fabrikant geeft demonstraties
in het land. Eens in de twee
jaar organiseert zij de ‘Spring
Games’. Naast een congres
over het vak, is er een behendigheidswedstrijd voor hoefsmeden. Zakendoen in Groningen is volgens Werkman
prettig. ‘Het netwerk is overzichtelijk, de lijntjes zijn kort;
overheden en instellingen zijn
makkelijk benaderbaar.’
ARBEIDSMORAAL
Het aanbod van goed personeel is een ander pluspunt van
de regio. ‘Een developer of
een chauffeur is makkelijk te
vinden’, vindt Maurice de
Wilde (47), algemeen directeur
van logistiek dienstverlener
Koopman Logistics. ‘Er is hier
minder concurrentie; in de
Randstad zitten veel meer
transport- en automotive
bedrijven. Ook de arbeidsmoraal is goed, ons personeel

is loyaal en hardwerkend.’ In
1923 begon Siebe Koopman
als smid nabij Zuidhorn en
ging daarna melkrijden. Zijn
zoon Klaas kocht in 1964
twee Fiat autotransporteurs
die meegroeiden met de toename van het aantal personenauto’s. Tegenwoordig is het in
Leek gevestigde Koopman
Logistics de grootste transporteur van nieuwe auto’s in
Nederland – jaarlijks zo’n
1 miljoen. In de Amsterdamse
haven worden de geïmporteerde auto’s van de schepen
gereden, enkele dagen op een
terminal geparkeerd om daarna naar de dealer of leasemaatschappij te worden vervoerd.
Ook in Born, Nijkerk en in
het Duitse Neuenburg beschikt Koopman over terminals waar 20.000 voertuigen
kunnen staan. Andere automotive-activiteiten zijn
‘remarketing’ van lease-auto’s.
Voertuigen die uit de vloot
gaan, lapt Koopman op en
worden voor de maatschappij
verkocht. Daarnaast distribueert het bedrijf pallets en
grotere pakketten met de
divisie Koopman Cargo.
BLOCKCHAIN
Dit jaar voegt Koopman
Logistics een nieuwe mijlpaal
toe aan de bedrijfsgeschiedenis: het familiebedrijf ontwikkelde samen met IBM een
digitaal autotransactiesysteem
op basis van blockchaintechnologie. Een primeur in de Europese transportsector, volgens
De Wilde. ‘Het importeren
van auto’s is een ingewikkeld
proces. De keten van fabriek
naar klant heeft soms meer
dan zeven schakels. Dat betekent veel papierwerk, waarbij
nog wel eens wat fout gaat.
Ook schade tijdens transport
is vaak niet te achterhalen.’
Met het in Groningen
gebouwde systeem volgt de
dealer of importeur de locatie
van zijn bestelde auto’s.
Vrachtbrieven, facturen en

’EEN DEVELOPER
OF EEN CHAUFFEUR
IS HIER MAKKELIJK
TE VINDEN’
Maurice de Wilde

verzekeringspapieren kunnen
digitaal worden opgeslagen en
ondertekend. De blockchaintechniek zorgt ervoor dat die
informatie tussen partijen
wordt versleuteld en betrouwbaar is. ‘Er kan dus niet met
kilometerstanden worden
gerommeld.’
GRONINGSE MULTINATIONAL
Innovatie vormt ook de spil
van verpakkingsbedrijf NNZ.
In 1922 begon de NoordNederlandse Zakkenhandel
vanuit pakhuis Libau in Groningen als distributeur van
jute zakken aan aardappelboeren. Tegenwoordig is het
familiebedrijf een gerenommeerd speler met een breed
portfolio aan verpakkingen.
Van ’big bags’ voor bouwmateriaal tot papierzakken
voor veevoeder. Van sinaasappelnetjes tot plastic folies
voor groenten en kartonnen
doosjes voor kwetsbaar fruit.
Maar NNZ ontwerpt ook
klantgerichte oplossingen: zo
levert NNZ katoenen hoesjes
voor testhoefijzers aan de
eerder genoemde fabrikant
Werkman Horseshoes.
Jute zakken verkoopt het
bedrijf - dat ruim 200 medewerkers telt - nog altijd; in
Europa is NNZ volgens directeur-eigenaar Len Boot (59)
zelfs marktleider in dit segment. ‘Het stevig geweven
materiaal is ideaal voor aardappelen, maar ook voor mosselen. Daarnaast blijft Sinterklaas met jaarlijks 600.000
stuks een trouw afnemer.’
Boot noemt zijn bedrijf graag
een ‘kleine Groningse multi-

national’. NNZ heeft 24
vestigingen in Europa,
Amerika en Canada en levert
dankzij partners in nog eens
veertig aanvullende landen.
Dat succes is te danken aan
het tijdig inspelen op marktontwikkelingen, zoals de
vraag naar duurzame verpakkingen. Het bedrijf verkoopt
bijvoorbeeld karton waarin
berm- en olifantengras is
verwerkt. Ook onderzoekt
de onderneming de eigenschappen van fruitschillen.
‘De poriën laten zuurstof door
en beschermen de vrucht zo
tegen uitdroging’, zegt Boot.
‘Daarom zitten er tegenwoordig ook gaatjes in aardappelzakken.’ Een slimme vondst is
oregano-olie. Door dit aan
plastic folie toe te voegen,
blijven aardappels minimaal
twee weken langer houdbaar.
NNZ is daarnaast sterk in
productinnovaties. Voor supermarktketen Jumbo werden
maaltijdpakketverpakkingen
bedacht.
Binnenkort lanceert het familie-bedrijf een nieuw concept:
kartonnen koffers met
recepten en ingrediënten voor
Indiase gerechten uit verschillende streken.
Overigens liggen de roots van
NNZ in Gouda. Grondlegger
Marinus Boot bracht de jute

‘ALS KLEINE
MULTINATIONAL
BEVOORRADEN WIJ
DE HELE WERELD
VANUIT GRONINGEN’
Len Boot

zakken aanvankelijk in Gouda
aan de man, maar verhuisde
naar het aardappelrijke
Groningen omdat daar meer
te verpakken was. Wat volgens
Len Boot meespeelde: ‘Ook
toen al stimuleerde de overheid ondernemers om zich in
het noorden te vestigen.’ [EE]
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WEG VAN DE HECTIEK
De groei van het aantal inwoners in de provincie Groningen
blijft achter bij de Randstad. Juist die rust werkt als een
magneet op mensen van buiten. Vier inwoners vertellen
waarom zij naar Groningen verhuisden – of terug verhuisden.
‘Als ik naar het noorden rijd, kom ik tot rust.’

ARJEN BOEKHOLD
Boerderij

200 m2 woonoppervlakte,
800 m2 perceel

JOSÉ WOLDRING
Herenhuis

FOTOGRAFIE: MAARTEN NOORDIJK

580 m2 woonoppervlakte,
1.800 m2 perceel
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In de dancewereld bestaan er geen 9 tot
5-banen. Als pr-manager van wereldsterren als Martin Garrix, David Guetta
en Jonas Blue weet José Woldring (31)
daar alles van. Sinds zes jaar woont
Woldring in Noordoost-Groningen, in
Loppersum, waar ze opgroeide. ‘Het
contrast is groot, hier gebeurt niet zoveel. Randstedelingen snappen dat niet
altijd, maar voor mij werkt het. Als ik
Groningen binnenrijd, kom ik tot rust.’
Woldring had een fijne jeugd in het door
aardappelakkers omgeven dorp. Haar
vader had een fokkerij, daarom reed ze
veel paard. ‘Uit nieuwsgierigheid naar
de rest van de wereld, ging ik op mijn
negentiende in Amsterdam wonen.’
Na een stage bij een boekingskantoor
voor dj’s begon zij haar eigen pr-bureau:
The Media Nanny. Met succes – en toch
bleef Groningen lonken. Doordeweeks
regelde ze de publiciteit voor beroemde
dj’s, in het weekend vertrok ze naar
het noorden. ‘Om op te laden. In
Amsterdam is het belangrijk wat je doet,
hoe je eruit ziet. Hier ben ik gewoon
José het paardenmeisje en loop ik in
mijn oude spijkerbroek.’ Haar afkomst
verloochent ze dan ook niet. ‘Als
Groningse ben ik behoorlijk nuchter,
ik zeg waar het op staat. Ook tegen
internationale artiesten! Daar kijken
ze weleens van op.’

BALANS TUSSEN WERK EN PRIVÉ
Acht jaar geleden leerde ze haar man
kennen. Ze besloten naar Loppersum te
verhuizen. ‘Hij komt uit Ierland en kan
het Groningse landschap wel waarderen.
Voor relatief weinig geld kochten we een
herenhuis met tuin en garage, waar we
met onze 6-jarige zoon Finn fijn wonen.’
Dat Loppersum middenin het aardbevingsgebied ligt en ook hun huis scheuren opliep, kan Woldring relativeren:
‘De schade wordt hersteld, het duurt
alleen erg lang.’ De verhuizing leidde tot
een nieuwe werk-privébalans: op maandag, dinsdag en woensdag is de
Groningse in Amsterdam, waar ze een
huur-appartement heeft. Finn blijft bij
oma in Loppersum. ‘Het pendelen is
soms vermoeiend. Maar ik voel me thuis
in Groningen. De uitgestrektheid van
het landschap met af en toe een boerderij, dat is de ultieme vrijheid. Er is geen
provincie die zo ruim aanvoelt.’
PENDELEN NAAR DE RANDSTAD
Arjen Boekhold (39) groeide op in Midwolde, een dorp met ‘niet meer dan een
straat en een kerk’. Hij studeerde Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen en vertrok naar
Tanzania om bij een koffiecoöperatie te
gaan werken. Zeven jaar geleden begon
de Groninger bij Tony’s Chocolonely,
het chocolademerk dat de cacaoproductie slaafvrij en duurzaam wil maken.
Met zijn echtgenote Marieke (37), ook
een Groningse, woonde Boekhold lange
tijd in de Randstad. ‘Allebei wilden we
ooit terug naar het noorden. Maar ja,
wanneer? Veel te snel zagen we op makelaarssite Funda ons droomhuis. Een
boerderij aan de rand van een woonwijk
in Haren.’ Het stel hapte toe en verhuisde vorig jaar met hun drie jonge kinderen. ‘Mijn vrouw vond hier een leuke
baan. Ik wil echter niet weg bij Tony’s
Chocolonely. Gelukkig kon ik dat regelen met mijn werkgever. Op maandag en
dinsdag werk ik in Amsterdam – daar
blijf ik dan ook slapen. Met de trein
duurt de reis ruim twee uur, die tijd
gebruik ik om e-mails bij te werken. Op
woensdag en donderdag werk ik thuis.’

beste van twee werelden heeft. ‘Ik ben
regelmatig in de hoofdstad. Maar in
Haren vind ik rust. Nu ik daar niet meer
woon, ervaar ik echt dat er in Amsterdam altijd ruis is.’ Ook fijn aan Haren:
de natuur ligt om de hoek. ‘Ik ben weer
gaan wielrennen, in no time trap ik door
de Onlanden en langs het Zuidlaardermeer. Regelmatig nemen we de boot
naar Schiermonnikoog. Daarnaast kom
ik graag in Groningen-Stad. Ik klaverjas
in mijn oude studentenkroeg. Het culturele aanbod is verrassend. Neem het
Noorderzon-festival, dat vind ik leuker
dan de Parade.’ De Harenaar is gecharmeerd van de Groningers: ze hebben een
onderkoelde humor. Als je hen vraagt
hoe het wonen in Groningen is, zeggen
ze: Het kon minder. Geweldig vind ik dat.’
COOLE STAD
Groningen is geliefd als studentenstad.
Maar eenmaal een diploma op zak,
vertrekt driekwart van de afgestudeerden
naar het westen. Dat gold niet voor
Benjamin Derksen, die opgroeide in
Huizen, Kapelle-Biezelinge (Zeeland) en
Almere. Na zijn studie Internationale
Betrekkingen aan de RUG bleef hij in de
‘meest coole stad van Nederland’.
Derksen voelt zich er zo thuis dat hij zich

BENJAMIN DERKSEN
Herenhuis

292 m2 woonoppervlakte,
175 m2 perceel

ALTIJD RUIS
Eén dag in de week helpt hij sociale
ondernemers in de regio door zijn kennis
van duurzaam ondernemen met ze te
delen. Boekhold vindt dat hij nu het
BESTEMMING GRONINGEN | 13

een stadjer noemt. Tijdens zijn studie
werd hij mede-eigenaar van webshopbedrijf Frank. Het begon met een webshop voor afstudeercadeaus, met kaarten
van studentensteden en wereldbollen.
Later volgden andere niche-producten
zoals microscoop.nl, telescoop.nl of
vijverpomp-expert.nl.

VAKANTIE IN BLAUWESTAD
Na jaren hard werken en moe van het
filerijden gooiden Rob en Marjolijn
Berrevoets (61 en 59) uit Waddinxveen
tien jaar geleden het roer om. Het
echtpaar wilde aanvankelijk een B&B
in Griekenland of Frankrijk beginnen.
Maar het werd Groningen. Rob
Berrevoets: ‘Het was 2005. Op tv zagen
we hoe koningin Beatrix de kraan opendraaide van het Oldambtermeer, een
kunstmatig meer van 800 hectare. Er
zouden 1.500 nieuwbouwwoningen
komen in het nieuwe dorp Blauwestad.
Het toerisme zou een impuls krijgen.
14 | BESTEMMING GRONINGEN
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GREEP UIT DE WONINGMARKT

INCUBATOR VOOR
BLOCKCHAIN-INNOVATIES
BLOCKCHAINGERS

Innovatie

250.000 EURO

PIONIEREN
IN DE PROVINCIE

GRONINGEN NEDERLAND AMSTERDAM

Vrijstaand huis

Tussenwoning

Appartement

143 M²

115 M²

64 M²

Buitenruimte

Buitenruimte

Balkon

624 M²

4 M²

132 M²

Met virtual-realitybrillen, blockchaintechnologie en drones krijg je pas echt een ander
perspectief op innovatie in Groningen.

300.000 EURO

ROB & MARJOLEIN BERREVOETS
Herenboerderij

1.664 m2 woonoppervlakte,
3 ha perceel

GRONINGEN NEDERLAND AMSTERDAM

Dat leek ons een mooie plek voor een
bed & breakfast met groepsaccommodatie.’ Rob en Marjolijn kochten een grote
herenboerderij: de Blauwestadhoeve.
Ze zorgden voor gastenkamers, een
camping, een tennisbaan en een beachhal om gasten bij slecht weer wat extra’s
te bieden. Maar het zat niet mee: door
de crisis raakten veel woningen niet
verkocht. De watersportfaciliteiten
werden geschrapt en dus vielen de
bezoekersaantallen tegen. ‘We beleefden
moeilijke jaren’, aldus Berrevoets, ‘maar
nu draait de accommodatie goed. Gasten
kunnen op de fiets naar het vissersplaatsje Termunterzijl of naar het vestingstadje
Bourtange. Ook het Lauwersmeer is
dichtbij.’ De eigenaren vertellen hun
gasten graag meer over de historie van
hun boerderij en het Oldambter-landschap. ‘Dit was de graanschuur van
Nederland. Nog altijd vormt de graanteelt een belangrijke inkomstenbron.’
Als gastheer en -vrouw zijn ze eigenlijk
nooit vrij. ‘Maar het voelt anders. Op het
platteland beleven we de natuur heel
intens. Regelmatig spotten we een ree
of een vos. De diversiteit aan vogels is
groot. Mijn vrouw zegt dat ze elke dag
een vakantiemoment beleeft als ze
met de hond door het Midwolderbos
wandelt.’ [EE]

Vrijstaand huis

Tussenwoning

Appartement

163 M²

125 M²

66 M²

Buitenruimte

Buitenruimte

Balkon

760 M²

142 M²

4 M²

500.000 EURO

GRONINGEN NEDERLAND AMSTERDAM

Vrijstaand huis

Vrijstaand huis

Appartement

182 M²

181 M²

94 M²

Buitenruimte

Buitenruimte

Balkon

1.300 M²

900 M²

5 M²

1.000.000 EURO

GRONINGEN NEDERLAND AMSTERDAM

Vrijstaand huis

Vrijstaand huis

Appartement

246 M²

222 M²

149 M²

Buitenruimte

Buitenruimte

Dakterras

3.000 M²

1.500 M²

15 M²

BRON: DOOR NVM-MAKELAARS VERKOCHTE WONINGEN BESTAANDE BOUW, NVM 2018

INNOVATIE OP DE AGENDA
Het is volgens Derksen prettig ondernemen in de noordelijke provincie. ‘Er
heerst geen vechterscultuur, zoals in het
westen. Ook uiterlijk vertoon speelt hier
geen rol.’ Hij ervaart dat pas afgestudeerden zijn voorbeeld volgen en minder
massaal uitvliegen dan voorheen. ‘Lange
tijd was een corporate job aan de Zuidas
het summum, maar jongeren ontdekken
dat Groningen ook leuke banen te bieden heeft.’ Terecht, stelt Derksen: ‘Het is
de tweede digitale stad van Nederland,
innovatie staat hier hoog op de ondernemersagenda.’ Drie jaar geleden kocht
de Groninger een herenhuis in de
Schilderswijk, op kruipafstand van het
centrum. Daar woont hij met zijn aanstaande echtgenote Antje en hun twee
kinderen van 7 en 1 jaar oud. ‘Het leuke
aan Groningen is: er is elke dag iets te
doen. Het centrum is compact, je kunt
alles lopend bereiken. Daarbij gaat
Groningen met zijn tijd mee. Er zijn
veelbelovende nieuwbouwprojecten,
zoals het Groninger Forum, een nieuw
cultureel complex.’ Aan zijn studententijd bewaart Derksen goede herinneringen. ‘Ik speelde in een band, waarin
ook Ralf Poelman zat. Hij schreef het
lied Het gras van het Noorderplantsoen,
dat uitgroeide tot het ‘volkslied’ van
Groningen. Als student ben je ingeburgerd als je de tekst uit het hoofd kent.’

BESTEMMING

RIANT WONEN

VIRTUELE BEELDENTAAL
VIEMR

Het Groningse VIEMR
begon acht jaar geleden met
360-graden-video’s. Een knap
staaltje werk dat geen enkel
bedrijf ze nadeed. En dus
stonden grote reclamebureaus
voor ze in de rij. ‘We filmden
over de hele wereld’, zegt
oprichter Stefan Vogelzang
(35). ‘Inmiddels zijn we de
gimmick voorbij.’ Het
Groningse bedrijf concentreert zich met virtual en
augmented reality op de zorg-

en veiligheidssector. Zo
maakte VIEMR voor het
UMC Groningen een app,
waarmee patiënten die bestraald moeten worden, thuis
een virtuele tour krijgen over
de afdeling radiotherapie.
‘Patiënten krijgen een bril
thuis. Via een code activeren
ze de app. Dan geeft de bril
hen een beleving die is afgestemd op hun specifieke behandeling. Zo weten ze wat
ze daarvan kunnen verwachten.’ De reacties zijn positief.
‘Voor een enkeling was de
tour zo waarheidsgetrouw dat
hij niet kwam opdagen voor
het intakegesprek. Hij had de
arts immers thuis al gezien.’

Groningen zette zich in twee
jaar tijd op de kaart met de
grootste Blockchain-hackathon
ter wereld: Blockchaingers.
Tijdens de laatste editie beten
zevenhonderd techneuten uit
twintig landen zich vast in
blockchain-toepassingen.
Bedenker van het evenement
is ondernemer Rutger van
Zuidam (37). Zijn bedrijf
DutchChain wil de blockchain-technologie naar een
hoger niveau brengen.
Daarom organiseert DutchChain – voorafgaand aan de
hackathon – een reeks evenementen onder de naam Blockchaingers Innovation Program.
Professionals van bedrijven,
start-ups, overheden en universiteiten buigen zich over
maatschappelijke vraagstukken. De meest waardevolle
ideeën worden tijdens de
hackathon uitgewerkt. ‘Blockchain is een veelbelovende
manier om de samenleving
efficiënter in te richten’, zegt
Van Zuidam. ‘Met deze technologie kunnen we informatie
– waarvan we zeker weten dat
het klopt – uitwisselen via
internet. Het maakt controlerende partijen overbodig.’ Volgens Van Zuidam kan blockchain bijvoorbeeld een nieuw
systeem vormen voor de toekomstige duurzame energievoorziening en voor het pensioen- en uitkeringenstelsel.

SLIM BOEREN
DACOM FARM INTELLIGENCE

De moderne boer houdt zijn
akkers met zijn smartphone
in het vizier. Dankzij vochtsensoren in de bodem, data
van weerstations en dronebeelden weet hij hoe zijn
gewassen ervoor staan. En
wanneer er gesproeid of
bemest moet worden. Bij een
verhoogd risico op een insectenplaag volgt een advies om
bestrijdingsmiddelen te spuiten. Duizenden agrariërs in
Nederland, maar ook in
Polen, Saoedi-Arabië, China
en Argentinië maken gebruik
van de slimme technologie
van Dacom Farm Intelligence.
Het bedrijf werd in 1987
opgericht door Jan Hadders,
die behalve aardappelboer
vooral uitvinder was. ‘Hij
ontwikkelde toen al software
waarmee boeren hun opbrengst kunnen vergroten’,
zegt dochter Janneke Hadders
(41) die sinds 2013 directeur
is. ‘Onze kracht is dat we data
kunnen omzetten in een
gericht advies. Die informatie
bespaart de boer kopzorgen
en vermindert verspilling van
water en chemicaliën.’ Sinds
kort analyseert Dacom ook
data gemeten door landbouwvoertuigen. Alle activiteiten
zoals zaaien, irrigeren of
bemesten worden in de administratie bijgehouden. Zo
houdt de boer tijd over voor
andere bezigheden. [EE]
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Met de klok mee:
Pilot Photanol, EAZ Wind,
Teijin Aramid (Twaron garen),
ChemCom

KANSEN IN ENERGIE, CHEMIE
EN DIGITAAL
De provincie Groningen kleurt gestaag groen. Omdat het noorden van het land
koploper wil zijn in de energietransitie, krijgen chemische bedrijven volop
de ruimte om te experimenteren met kansrijke technologieën. In deze proeftuin
bloeien de eerste planten al op. Een verkenning van de innovaties.
In het uiterste puntje van Noord-Nederland, langs de rivier de Eems, ligt chemiecluster Delfzijl. Op het bedrijventerrein
staan tanks, opslagreservoirs en is een
ingewikkeld knoopwerk aan pijpleidingen
ontstaan. De basischemie is het grootst,
met producten als industriële gassen,
kunstmest en kunststoffen. Daarnaast
worden ook landbouwchemicaliën, verf,
lijmen, reinigingsmiddelen en cosmetica
geproduceerd. Nog altijd draait het gros
van de installaties op fossiele grondstoffen
– met grote hoeveelheden CO2-uitstoot
als onwenselijk gevolg. Maar er is een
omslag gaande. Sinds enkele jaren profileren de chemieclusters in Delfzijl en
Emmen zich als Chemport Europe. Het
samenwerkingsverband wil de noordelijke chemiesector vergroenen door over
te stappen op biomassa. Natuurlijk restafval moet de toekomstige grondstof voor
chemie worden.
ENORME AMBITIE
Groningen is de uitgelezen plek voor een
bloeiende bio-economie. ‘De industrie
heeft een groot achterland waar aardappelen, graan en suikerbieten worden
verbouwd. Daarmee is de aanvoer van
landbouwafval als biomassa makkelijk’,
zegt Bineke Posthumus (34). Ze is
programmamanager Groene Chemie
en Energie van de Economic Board
Groningen (EBG) dat de werkgelegenheid in het aardbevingsgebied stimuleert.
‘Daarnaast is er een sterke energiesector
en beschikken we met de Rijksuniversiteit
en de Hanzehogeschool over gerenom16 | BESTEMMING GRONINGEN

meerde kennisinstellingen die onderzoek
doen naar duurzame technologie.’
De kracht van Chemport Europe zit volgens Posthumus in de triple helix – lokale
overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten zetten zich samen in om kennis en
innovatie te vergroten. ‘Er is een enorme
gedrevenheid om de sector te vergroenen.’
PROEFFABRIEKEN
Sinds dit jaar bestaat Chemport Industry
Campus, een testgebied, waar de nieuwe
toekomst van Groningen een kans krijgt.
‘Technologieën die zich op kleine schaal
bewezen hebben, kunnen hier worden
uitgeprobeerd in proeffabrieken’, vertelt
EBG-manager Posthumus, die kwartiermaker is van de Campus. ‘In een volgende
fase kan het proces worden opgeschaald
naar een commerciële fabriek.’ Samen met
de provincie faciliteert EBG bedrijven
met subsidies en durfkapitaal, zoals de
Regionale Investeringssteun Groningen
(RIG) en het GROEIfonds. ‘De Campus
is uniek’, zegt Posthumus. ‘Innovatie
vindt niet geïsoleerd plaats op de Research
& Development-afdeling van een groot
bedrijf. Ondernemers werken samen en
schuiven hun individuele belang opzij.’
Het eerste bedrijf dat op het terrein neerstreek was chemisch technologiebedrijf
Avantium. In een oude brandweerkazerne
verrezen imposante installaties, waarin
houtsnippers worden omgezet in suikers
en lignine, ofwel houtstof. ‘Suikers zijn
een belangrijke grondstof voor de chemische industrie’, zegt Ed de Jong (56),
vice-president development bij Avantium.

‘Alle materialen die uit olie worden
gemaakt, kun je ook uit suikers produceren. Met deze techniek krijgt de
chemische industrie er een belangrijke
biomassastroom bij.’ Avantium bewees
eerder plastic flessen op basis van grondstoffen uit suikerplanten te kunnen
maken. De toekomstige fabriek voor
grootschalige productie van deze
‘suikerfles’ komt in Antwerpen.
Voor de proeffabriek in Delfzijl trok
Avantium twintig hoogopgeleide mensen
uit de regio aan. Het in Amsterdam
gevestigde bedrijf koos voor Delfzijl vanwege de daar aanwezige zakenpartners.
Zo voert Staatsbosbeheer houtresten aan
uit de Groningse en Drentse bossen.
Buurman AkzoNobel levert zoutzuur en
is tegelijkertijd een mogelijke afnemer van
de uit houtsnippers gewonnen suikers.
Energiemaatschappij RWE neemt lignine
af als brandstof. Bovendien is er genoeg
ruimte voor uitbreiding in Delfzijl,
onderstreept De Jong. ‘Na de demonstratiefabriek wordt een commerciële fabriek
gebouwd, voor grootschalige productie
van industriële suikers uit houtresten. De
verwachte productiecapaciteit is 135.000
ton biomassa per jaar. Er zullen zo’n
honderd werknemers voor nodig zijn.’
De Jong verwacht dat de bouw in 2023
kan starten.
WONDERVEZEL
De vergroening leeft ook bij de reeds
gevestigde chemiebedrijven. Het door een
Japans conglomeraat beheerde Teijin
Aramid maakt in Delfzijl halffabrikaten
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GOED VERDIENMODEL
De missie om de chemie te vergroenen
kent nog uitdagingen. Veel natuurlijke
grondstoffen zijn duurder dan fossiele
grondstoffen; dat leidt tot een ongelijk
speelveld. Zo maakt ChemCom Industries al jaren hoogwaardige lijm voor de
duurzame houtverwerkende industrie –
afnemers maken bijvoorbeeld keukenkastjes van afvalhout. Voor de productie
van die ChemCom-lijm op basis van methanol, wil directeur Roeland Kiewiet (55)
dolgraag overstappen op bio-methanol.
Maar dat is nog anderhalf keer zo duur en
dus ‘voor afnemers niet interessant genoeg’. Kiewiet is niettemin optimistisch:
‘In de toekomst zal de productie van biomethanol stijgen en dus goedkoper worden.’
ChemCom kiest sinds 2012 voor groene
producten. Samen met een Zwitserse
partner werd in 2015 geïnvesteerd in een
fabriek voor een duurzame meststof. Het
bedrijf hanteert twee criteria: er moet een
goed verdienmodel zijn en de grondstoffen moeten voorhanden zijn in Delfzijl.
Zoals glycerine. ‘Hiermee ontwikkelden
we samen met een Oostenrijkse partner
een technologie voor een bio-based oplosmiddel.’ De bouw van de fabriek start dit
jaar. Ondertussen zoekt ChemCom
Italiaanse partners om mee te investeren
in een fabriek voor weer andere bio-based
producten uit dit oplosmiddel. Kiewiet:
‘Het vestigingsklimaat in Groningen
geeft vaak de doorslag voor investeringspartners. De RIG is een aantrekkelijke
18 | BESTEMMING GRONINGEN
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‘Circulaire
grondstoffen
zoals biomassa
worden
goedkoper dan
kolen, olie
en gas’

Proeffabriek van Avantium

Chemport, Delfzijl

stimuleringsmaatregel, we hebben een
prima infrastructuur en de overheid
denkt goed mee.’
BACTERIE ALS BRANDSTOF
Wereldwijd groeit het besef dat we
moeten afstappen van fossiele energie,
verkregen uit aardolie, aardgas en kolen.
Deze grondstoffen raken niet alleen op,
ze leiden ook tot CO2-uitstoot en daarmee tot vervuiling en klimaatverandering. Bedrijven zoeken naar hernieuwbare
grondstoffen zoals biomassa. Maar er zijn
critici die zich afvragen of er voldoende
groene afvalresten voorhanden zijn. De
Amsterdamse scale-up Photanol bewijst
met louter bacteriën, zonne-energie en
CO2 een alternatief voor fossiele grondstof te kunnen maken. ‘Het gaat om de
cyano-bacterie’, zegt directeur Véronique
de Bruijn (49). ‘Deze blauwalgen doen
net als planten aan fotosynthese: ze zetten
CO2 met behulp van zonlicht om in
suikers. De truc is dat we de bacterie
modificeren, zodat ze andere chemisch
bruikbare producten maken, zoals organische zuren, die een grondstof voor
bio-plastic en shampoo’s vormen.’ Met
de bacteriën kan ook ethanol worden verkregen, een alternatief voor benzine, stelt
De Bruijn. ‘Autos kunnen erop rijden,
maar dat is nog verre van rendabel.’
De kunstmatige fotosynthese werd in
2008 uitgedacht door microbiologen van
de Universiteit van Amsterdam. Tien jaar
later is Photanol klaar om het procédé op
grote schaal te testen in een proeffabriek
op Chemport Industry Campus. Het
bedrijf gaat daarvoor samenwerken met
chemieconcern AkzoNobel en dus
verhuisde Photanol met een legertje cyanobacteriën naar Delfzijl. Na de demofabriek volgt in 2022 een commerciële
fabriek, goed voor 100 werknemers.
De Bruijn legt haar focus de komende
jaren op het vermarkten van de circulaire
grondstof, die ‘goedkoper wordt dan de
fossiele variant’.
NOORDZEE ALS POWERHOUSE
Niet alleen de vergroening van de chemische industrie komt op gang. In de
provincie krijgt ook de verduurzaming
van de energievoorziening langzaam
vorm. Beide ontwikkelingen gaan vaak
zelfs hand in hand. In Delfzijl draait de
centrale van energiebedrijf Eneco bijvoorbeeld op biomassa en voorziet zo onder
meer AkzoNobel van groene stroom.

Het chemiebedrijf gebruikt sinds vorig
jaar ook de biostoom, ofwel de warmte,
die vrijkomt bij het stoken van de Enecoenergiecentrale. Door een stoomleiding te
leggen, verstookt AkzoNobel minder gas.
Groningen krijgt een hoofdrol in de
energietransitie, voorspelt André Faaij
(48), hoogleraar Energiesysteemanalyse
aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘De
provincie heeft op land een groot potentieel aan duurzame energie, maar grenst
ook aan de Noordzee. Die groeit volgens
Faaij de komende jaren uit tot een
‘powerhouse’. ‘Er verrijzen grote windparken die aanzienlijk meer windenergie
opleveren. Op termijn zal er waterstofproductie plaatsvinden. Ook gaat de
Noordzee een rol spelen bij CO2-opslag.
Het kabinet heeft aangekondigd dat
Nederland daarmee aan de slag moet.
Het in de grond stoppen van broeikasgassen, afkomstig van de vervuilende industrie, is nodig om de doelstellingen van
Parijs – 49 procent minder CO2-uitstoot
dan in 1990 – te behalen.’

FOTO PATRICK BROUNS: RONALD ZIJLSTRA

die in Emmen worden verwerkt tot
Twaron – een kunststofvezel. Die is vijf
keer zo sterk als staal, maar vele malen
lichter. Het supergaren is te vinden in
autobanden, kogelwerende vesten, touwen
en hoogspanningskabels. Maar ook in de
beroemde badkuipconstructie die sinds
2012 het Amsterdamse Stedelijk Museum
kenmerkt. ‘Twaron is duurzaam vanwege
de lange levensduur. Bovendien zijn producten waarin Twaron is verwerkt, lichter
en dus energiezuiniger’, zegt Edward
Groen (46), vestigingsdirecteur in Delfzijl.
‘Bij lange transportbanden is het gewicht
dankzij Twaron 40 procent lager en het
energieverbruik 15 procent lager.’
Teijin Aramid onderzoekt de mogelijkheid om Twaron met natuurlijke grondstoffen te maken. Vanaf 2019 zal het
concern daarvoor samenwerken met de
Groningse start-up BioBTX, een chemisch
technologiebedrijf.

WAT WATERSTOF KAN DOEN
En dan is er nog de belofte van waterstof.
Dit gas zou - als we in de toekomst over
grote overschotten wind- en zonne-energie beschikken - mede een oplossing zijn
voor opslag. Duurzaam opgewekte elektriciteit laat zich makkelijk omzetten in
waterstof, en kan - op een later moment
of op een andere plek - net zo eenvoudig
worden omgevormd tot groene stroom.
Er zijn plannen om op de Noordzee verkregen windenergie daar te transformeren
in waterstof en via bestaande leidingen
naar land te transporteren. Waterstof is
niet alleen geschikt voor opslag, het is
ook een brandstof voor vervoer, het kan
huizen verwarmen en is een grondstof
voor de chemische industrie.
Het noorden heeft de eerste stappen
voor een ‘waterstof-economie’ al gezet.
Zo onderzoekt energiebedrijf Nuon/
Vattenfall hoe het een van de units van de
Magnum-centrale op waterstof kan laten
draaien en zo uitgroeit tot superbatterij
van duurzame energie. Op het chemiepark in Delfzijl zijn AkzoNobel en de
Gasunie begonnen met de bouw van een
‘elektrolyser’. Ook hiermee kan schone
energie worden omgezet in waterstof.
Voor de omliggende bedrijven is gestart
met de bouw van een leidingnet.
Groningen profiteert daarbij van zijn
gasinfrastructuur. Na 2030, wanneer de

gaskraan definitief dichtgedraaid is, kan
die worden gebruikt voor transport van
waterstof. ‘Ook de werkloos geworden
olie- en gasplatforms krijgen een nieuwe
functie: zij kunnen waterstoffabriekjes
huisvesten.’ Volgens Faaij een mooi
toekomstbeeld, maar de route er naartoe
is ingewikkeld. ‘De industrie moet zijn
fabrieken ombouwen, dat vergt enorme
investeringen en strategisch denken.
Uiteindelijk moeten alle bouwstenen één
geheel vormen.’ Volgens Faaij kan er het
best gekozen worden voor diverse vormen
van duurzame energie. Dus zowel biomassa, zonne- en windenergie, als ook
CO2-opslag en gebruik van een
waterstofinfrastructuur.
BUURTBATTERIJ
Groningen kan volgens de hoogleraar
ook een voortrekkersrol spelen in de
verduurzaming van de woningbouw.
‘Door de aardbevingen wacht de provincie een grote hersteloperatie. Tienduizenden huizen moeten worden gerenoveerd.
Het is verstandig om hele wijken te
verduurzamen en te experimenteren met
innovatie.’
Zo zou een energie-pilot met 5G-internet
een vervolg kunnen krijgen. In NoordGroningen wordt volop getest met de
vijfde generatie mobiel internet.
Huishoudens die hun eigen energie
opwekken, gebruiken die niet altijd op.
Het overschot gaat naar een buurtbatterij. Door de leidingen van sensoren
te voorzien, kan het netto-gebruik van
elk huis worden bijgehouden.
Aan groene vernieuwers geen gebrek in
Groningen. Neem de start-up EAZ
Wind. In 2015 bedachten vier afgestudeerde werktuigbouwkundigen een
windmolen die minder weerstand zou
oproepen. En beter in het landschap zou
passen. Daar zijn ze in geslaagd: de
kleinere molens met groene mast en
larikshouten wieken zijn geliefd. EAZ
Wind plaatste in drie jaar tijd bijna tweehonderd windmolens. Vooral boeren
omarmen de vriendelijk ogende windturbine. Jaarlijks produceert de molen genoeg om een gemiddeld boerenbedrijf
van stroom te voorzien. Of tien huishoudens, want ook in dorpen duiken de
molens steeds vaker op. De TwentsGroningse start-up doet inmiddels zaken
in Zeeland, Zuid-Holland en Limburg.
Zo kleurt Groningen ook de rest van
Nederland langzaam groen. [EE]

‘De groene
revolutie begint
in Groningen’
‘We change the nature of chemistry.’
Dat is de doelstelling van de provincie
Groningen: in 2030 moet de industrie
aanzienlijk zijn overgestapt op natuurlijke grondstoffen. In dat jaar moet de
uitstoot van koolstofdioxide (CO2) met
56 procent zijn gereduceerd ten opzichte van 1990. Meer dus dan de 49 procent
die het Klimaatakkoord van de industrie
verlangt. ‘Het is een stevige ambitie’,
stelt Patrick Brouns (46), Gronings
CDA-gedeputeerde voor Economische
Zaken en Innovatie. ‘Maar Groningen
heeft alle troeven in handen om het
voortouw te nemen. De provincie heeft
gigantische hoeveelheden agrarisch
restafval dat als biomassa voor het
grijpen ligt. Daarnaast maakt de provincie zich hard voor de bouw van nieuwe
windparken op zee.’ De energietransitie
in Groningen wordt volgens Brouns
vooral een industriële transitie. ‘De
industrie zal in 2050 CO2-neutraal
produceren. In de fase daarna ontstaat
de unieke situatie dat het chemiepark
zelfs CO2 zal opnemen. Dat is mogelijk
doordat groene CO2 – koolstof die is
vrijgekomen door verbranding van biomassa – wordt hergebruikt voor de
productie van nieuwe grondstoffen. Het
bedrijf BioMCN kan deze methode
bijvoorbeeld gebruiken voor de productie van biobrandstof. Er volgen meer
mooie bedrijven. Daarmee zal de werkgelegenheid flink toenemen.’ En dat is
hard nodig, vindt hij. ‘Het dichtdraaien
van de gaskraan betekent dat 12.500
mensen werkloos raken. Door vergroening van de chemiesector is berekend
dat we 15.000 banen creëren. Dat betekent per saldo 2.500 extra jobs.’
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35 KM KUSTLIJN

GRONINGEN IN CIJFERS

De huizen zijn er (nog steeds) spotgoedkoop, er is meer dan genoeg werkgelegenheid
en Groningen behoort tot de jongste steden van Europa. Er zijn ongerepte natuurgebieden zoals Nationaal Park Lauwersmeer, waar zelfs het Noorderlicht zich soms
laat zien. De trots van de provincie is de 34 km lange Werelderfgoed-kustlijn, die
ook nog eens dient als het groene stopcontact van Nederland. [AB]
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Herberg Onder de Linden
Aduard
Sinds 1992 het enige
Groningse restaurant met
een Michelinster
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2 Bourtange
Historische vestingstad

1 N33
35 Windmolens gepland,
beoogd vermogen 120 MW

windenergie in megawatt

4 Gemini
Offshore windpark, 85 kilometer van de Groningse
kust in de Noordzee,
150 windmolens, totaal
vermogen 600 MW

3 A.G.O. dorp
Fabrieksdorp uit 1915
4 Zoutkamp
Pittoresk vissersdorp

WINDENERGIE IS EEN
KABINETSDOELSTELLING

3 Eemshaven
Twee hoogste windmolens
van Nederland leveren elk
4,5 MW energie per jaar.
Nu 88 kleinere windmolens,
64 gepland
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NATIONAAL PARK
LAUWERSMEER
Nog ongehinderd sterrenkijken?
De International Dark Sky
Association wees het park in
2016 officieel aan als Dark Sky
Park. Op sommige dagen is er
zelfs het Noorderlicht te zien
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Van de 400 kilometer lange Duits-Nederlandse
Waddenkust grenst 8,5 procent aan de provincie
Groningen. De Wadden zijn een UNESCO
Werelderfgoed
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IN GRONINGEN NAAR
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BEZOEKERS
trokken in 2018
naar Eurosonic
Noorderslag, hét
Europese popfestival waar sinds
1986 getalenteerde muzikanten
hun opwachting
maken

VAN NEDERLANDS
ENERGIE KOMT UIT
GRONINGEN

2 Noorderzon Performing
Arts Festival
Podiumkunstfestival
Groningen
3 Op Roakeldais
Dans- en muziekfestival
Warffum
4 Eurosonic Noorderslag
Popmuziekfestival
Groningen
5 Festival Art Carnivale
Theater- en kunstfestival
Schildmeer
6 ZomerJazzFietsTour
Impro-jazzfestival
Diverse locaties

TOT 2030 HEEFT DE OVERHEID NOG VERPLICHTINGEN OM
NEDERLANDS GAS TE LEVEREN AAN HET BUITENLAND
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Groningen gaswinning vanaf 1971 in miljard Nm3
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JONGE STAD

AARDGASVRIJ IN 2050

1 Festival Hongerige Wolf
Kunst- en theaterfestival
Hongerige Wolf

BRONNEN: OPPERVLAKTE, INWONERS: CBS.
MICHELINSTER: RTV NOORD, DAGBLAD VAN
HET NOORDEN. JONGE STAD, AANTAL
STUDENTEN: GRONINGEN CITY MONITOR.
LAUWERSMEER: DARK SKY PARK LAUWERSMEER. BEZOEKERS EUROSONIC: ESNS.
CHEMIEPRODUCTIE: GRONINGEN SEAPORTS.
1/3 ENERGIE, GROEN STOPCONTACT:
PROVINCIE GRONINGEN, GEMINI WINDPARK.
WINDMOLENS: RTV-NOORD. BELOFTE 2020:
RIJKSOVERHEID, AARDGASVRIJ IN 2050: NAM
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STUDEREN EN UITGAAN
De belangrijkste reden voor
de aanwezigheid van jonge
mensen is zonder twijfel
de in 1614 gestichte Rijksuniversiteit Groningen en
de Hanzehogeschool – inmiddels ook al 220 jaar oud.
Ze zijn in totaal goed voor
60.000 studenten, van wie
ruim de helft in de stad
woont. De jeugdige populatie
gaat hand in hand met een
rijk cultuur- en uitgaansaanbod. Van gerenommeerde
musea tot aan het meerdaagse Noorderzon Performing
Arts Festival en kroegen
zonder sluitingstijd. Immers:
Groningen leeft, dag én
nacht. Het is veelzeggend
dat cabaretier Youp van ’t
Hek de afgelopen vijfentwintig jaar vrijwel al zijn shows
opnam in de Groninger
Stadsschouwburg. ‘Een
heerlijk stadje’, zegt hij in
het programmaboekje van
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KOESTERT
DE VOORUITGANG
De route naar het hart van Groningen bruist
van de energie: langs het markante Groninger
Museum, door de eclectische Folkingestraat
en uitkomend op de gezellige Vismarkt.
De stad bewijst dat het grootsteedse gevoel
óók in het hoge noorden te vinden is.
Academiegebouw RUG

Noorderzon

zijn oudejaarsconference uit
2017. En: ‘Groningen is nog
niet van mij af.’
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‘CREATIVITEIT EN ONDERNEMEND’
En al die studenten, gaan die
weg als ze zijn afgestudeerd?
Zeker niet. De gemeente heeft
geïnvesteerd in programma’s
om de alumni met hun bul
aan de stad te binden, onderstreept wethouder Joost van
Keulen (VVD). Zo werd het
Meet your Future-programma opgezet, dat studieverenigingen in contact brengt met
het lokale bedrijfsleven.
Ook lanceerde de Hanzehogeschool EnTranCe, een
‘energieproeftuin’ voor
academici, studenten, ondernemers en beleidsmakers. De
programma’s hebben bijgedragen aan wat Van Keulen
een ‘cultuurbreuk’ noemt.
Inmiddels is zo’n 42 procent
van de Groningers tussen de
15 en 75 jaar hoogopgeleid,
tegen een landelijk gemiddelde van 30 procent. ‘Bedrijven
kunnen in Groningen nog
altijd nét iets makkelijker aan
talentvol personeel komen
dan in de rest van Nederland,’ zegt hij.
GUNSTIG ECOSYSTEEM
De stad trekt ook start-ups.
‘We hebben een uitstekend
ecosysteem voor jonge
ondernemingen,’ vervolgt
Van Keulen trots. ‘Met
netwerkplatform Founded
in Groningen ondersteunt
het bedrijfsleven de start-upgemeenschap in de stad.’
Hoewel Groningen vanaf
januari 2019 de vijfde stad
van Nederland zal zijn, blijft
de stad compact en overzichtelijk, onderstreept Van
Keulen. ‘Mensen komen hier
makkelijk met elkaar in
contact en zijn altijd geneigd
elkaar te helpen.’ Eén blik op
straat bevestigt die woorden.
Bijna gebroederlijk spoedt
iedereen zich naar een vrijmibo of een andere afspraak
in de stad. [TB]

Leren

BROEDPLAATS VOOR EEN GEZONDE
EN DUURZAME WERELD
Verf die energie kan opwekken. Met
DNA-afwijkingen ziekten opsporen.
Op de snel groeiende innovatiehotspot Campus Groningen wordt
aan baanbrekende vindingen gewerkt.

BRON: BUCK CONSULTANTS INTERNATIONAL, 2018. FOTO: RUDY UYTENHAAK + PARTNERS ARCHITECTEN

Wie uitstapt op het station
van Groningen zal het direct
opvallen: de vele jonge
mensen in het straatbeeld.
Ze zijn overal. Op een rammelende fiets onderweg naar
college, achter een laptop in
een hip koffietentje of rondneuzend in één van de sfeervolle winkeltjes. Cijfers
onderschrijven dit dynamische beeld. In 2018 is meer
dan een kwart van de ruim
tweehonderdduizend
Groningers – of zoals ze zelf
zeggen: stadjers – tussen de
20 en 29 jaar. De gemiddelde
leeftijd van de populatie ligt
volgens CBS op 35,8 jaar.
Groningen mag zich daarmee
tot de jongste steden van
Europa rekenen. Zo’n 60
procent van de bewegingen
in Groningen gaat dan ook
per fiets, waardoor de stad
zeer energiek aandoet. Uit de
fietstelling van 2016 bleek
zelfs dat de Grote Markt en
de Oostersingel in de top-10
staan van de drukste fietspaden van Nederland.

Nu nog klinken er rond het academisch ziekenhuis (UMCG) geregeld ambulance-sirenes. Op
de nabijgelegen Healthy Ageing Campus, één van
de twee locaties van Campus Groningen zijn ze
goed te horen. ‘Maar ooit zal het af- en aanrijden
van ambulances niet meer nodig zijn,’ zegt
Lisanne Brakenhoff (30), manager communicatie
& branding van Campus Groningen. ‘Hier
werken verschillende disciplines aan één doel:
gezondheidsproblemen vroeg diagnosticeren en
zo zien te voorkomen. Als de campus zijn belofte
waarmaakt, zullen mensen gezond oud worden.’
KORTE LIJNTJES
De Healthy Ageing Campus vormt samen met de
iets noordelijker gelegen Zernike Campus de
Campus Groningen. Het is de derde bedrijvigste
campus van het land, na die van de technische
kenniscentra in Enschede en Delft. Maar Campus
Groningen groeit sneller, zo blijkt uit onderzoek
van Buck Consultants, zowel in bedrijvigheid als
in werkgelegenheid. In drieënhalf jaar tijd groeide
het aantal bedrijven dat zich er vestigde van 114
naar 198. Die kunnen er gebruikmaken van de
faciliteiten en kennis van de Rijksuniversiteit, de
Hanzehogeschool en het UMCG.

CAMPUS
GRONINGEN
2012

OPSTARTFASE,
CAMPUS IN
WORDING

2018

VOLWASSEN,
CAMPUS VAN
NATIONAAL BELANG

198

BEDRIJVEN

45.692

STUDENTEN

19.444
BANEN

Op de campus zijn proeflocaties ingericht, waar
nieuwe duurzame producten, medicijnen en
behandelingen worden getest. ‘Soms vragen
professoren en artsen om kennis via het bedrijfsleven, start-ups, naar buiten te brengen,’ vertelt
Brakenhoff. CC Diagnostics is zo’n start-up: dit
bedrijf, opgericht door een pas afgestudeerde arts,
doet onderzoek naar DNA-afwijkingen om baarmoederhalskanker vroegtijdig te diagnosticeren.
‘Met een investering op zak kan deze onderneming nu deze baanbrekende technologie vanuit
het UMCG naar de markt brengen.’ De gezamenlijke inspanningen moeten van Noord-Nederland
een zogenaamde ‘blue zone’ maken: een regio
waar mensen gezond een hoge leeftijd bereiken.
NIEUWE ENERGIE
Op de Zernike Campus ligt de focus op nieuwe
energie en verduurzaming. Architectonisch niet
te missen is de Energy Academy Europe (EAE).
Het is het meest duurzame onderwijsgebouw van
Nederland. Er wordt zelfs meer energie opgewekt
dan verbruikt. De EAE is een initiatief van de
RUG, de Hanzehogeschool, GasTerra (dat zich
bezighoudt met groen gas en waterstof) en Energy
Valley (een samenwerkingsverband van de drie
noordelijke provincies). Het initiatief onderstreept
de rol van Groningen als pionier – na turf en gas
– in nieuwe energie. Zo wordt er gewerkt aan een
soort verf om stroom mee op te wekken. Die verf
zou breder toepasbaar zijn dan zonnepanelen.
Brakenhoff: ‘Op Campus Groningen pionieren
we voor een gezonde en groene toekomst.’ [MB]
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STAANDE PANELEN
Mede dankzij dit vrolijke legertje zonnepanelen is de Energy Academy
Europe (EAE) het duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland.
Ze zijn in alle richtingen geplaatst, in een rechtopstaand
en soms hellend patroon, over een oppervlakte van 4.000 m2.
De hellingshoek van het dak ligt net onder de 20 graden: de ideale hoek
voor optimale collectie van zonne-energie.

Paul Joosten in het portiek van zijn huis,
met dorpsgenoot Hans Wolfs

BESTEMMING

Niels de Rooij

GRONINGEN
In de buurt

Buurtteam Kingplein, met Orville Frijde (Buurkracht),
Nico Homminga en Ferry Wester

Paul Joosten (links) in gesprek
met Henk de Jonge

ALLE DRUPPELS SAMEN
VULLEN EEN EMMER
Steeds vaker trekken bewoners samen op om hun buurt te verduurzamen.
Zo ook in de dorpen Ommelanderwijk en Zuidwending, waar al ruim dertig
huizen zijn voorzien van zonnepanelen. Actieve dorpsbewoner Paul Joosten:
‘Van zo’n actie gaat een positieve sociale druk uit.’
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creëren. Met de meters wordt het sluipverbruik
in huis gemeten en met de warmtecamera is
in de koude maanden te zien waar in huis
warmte weglekt. Joosten: ‘Op een informatieavond namen enkele mensen energiemeters
mee naar huis en die zijn toen van hand tot
hand gegaan. Ook ben ik met warmtecamera’s langs de huizen gegaan’, zegt Joosten.
‘Dan heb je een mooie binnenkomer. Je komt
zo gemakkelijk in gesprek.’

Sinds de 61-jarige Paul Joosten met vervroegd
pensioen ging, nu zes jaar geleden, slurpen
de thema’s energiebesparing en duurzaam
wonen veel van zijn tijd op. Dat begon toen
hij als zelfverklaard ‘randstadvluchteling’ een
huis kocht in het dorp Zuidwending, ten
oosten van Veendam. Hij heeft inmiddels
zoveel energiebesparende en –opwekkende
maatregelen getroffen aan zijn huis uit 1905,
dat hij meer energie genereert dan verbruikt.
De woning is volledig geïsoleerd, heeft zonnepanelen, een groendak op de schuur en is van
het gas af. Hij verwarmt water met een elektrische geiser en hij heeft een houtgestookt
fornuis. ‘Hierbij gebruik ik uitsluitend schoon
onbehandeld en droog hout en de restjes van
azobé hout, afkomstig van een fabriek die
daar allerlei producten van maakt. Die restjes
zouden anders toch maar verbrand worden,
dus zo maak ik hun afval extra nuttig.’
ENERGIE ALS HOBBY
Drie jaar geleden bedachten drie dorpsgenoten een buurtinitiatief om woningen in
Zuidwending en Ommelanderwijk te verduurzamen. Uiteraard wisten ze Paul voor
hun plan te winnen. Die was bij zijn eigen
huis wel zo’n beetje klaar en wilde graag zijn
buren helpen om ook hun woningen energieefficiënter te maken. ‘Het is een hobby van
mij geworden. Ik vind alles wat met verduurzaming van de woning te maken heeft,
ongelooflijk interessant. Ik wil graag weten
hoe alles in elkaar steekt.’ Voor hun initiatief
werden Paul en zijn dorpsgenoten geholpen
door Buurkracht. Deze maatschappelijke
organisatie werkt samen met partners als
Milieu Centraal, onderwijsinstellingen,
de provinciale NMF’s, energiecoöperaties,
provincies en netwerkbedrijven.
WARMTECAMERA
Buurkracht wil in heel Nederland de energietransitie stimuleren. Zogenaamde buurtbegeleiders helpen bij het samenstellen van een
buurtteam en de promotie van de actie, zodat
zoveel mogelijk bewoners meedoen. Niels de
Rooij (26) is een van de vier buurtbegeleiders
in de provincie Groningen: ‘In mijn rol ga ik
op zoek naar mensen met een goed hart voor
duurzaamheid, die iets willen doen voor de
buurt of het dorp.’ Bij voorkeur bestaat het
buurtteam uit drie of meer personen met
ieder hun eigen kwaliteiten, legt De Rooij uit.
‘Denk aan een type techneut, een ondernemer
en een echte verbinder. De verbinder is communicatief en sociaal sterk en kan een buurtactie overbrengen aan de buurtbewoners.’
Daarnaast leent Buurkracht energiemeters en
een warmtecamera uit om bewustwording te

IN BEWEGING
Roel Woudstra (38) is manager
van Buurkracht. ‘Veel mensen
vinden duurzaamheid belangrijk,
maar komen niet in beweging
door de waan van de dag.
Wij helpen bevlogen mensen
om de rest van hun buurt te
mobiliseren.’ De dienstverlening
is gratis voor consumenten en
buurtteams. De maatschappelijke
organisatie heeft geen winstoogmerk en maakt onder moederbedrijf Enpuls BV onderdeel uit
van de netwerkbedrijf Enexis
Groep. Gemeenten en provincies
zijn hiervan de aandeelhouders.
Enexis Netbeheer, dat hier ook
onder valt, is verantwoordelijk
voor transport en opslag van
energie en mag wel winst maken
om het voortbestaan van het
energienet te garanderen.
Woudstra: ‘Gemeentes en
provincies zoeken steeds vaker
contact omdat onze bottom-up
benadering hen aanspreekt.
Lokale overheden hebben namelijk een opdracht in het uitvoeren
van de energietransitie, maar
vinden het – mede door schaalvergroting en gemeentelijke
reorganisaties – soms lastig
om de burger te bereiken.
Samenwerking met Buurkracht
kan dan de oplossing zijn.’

VRIJ VAN AARDGAS
De Rooij spreekt als buurtbegeleider veel
mensen in de provincie Groningen en merkt
dat inwoners, juist door de gas- en aardbevingsproblematiek, extra gemotiveerd zijn
om de overstap te maken naar duurzame
energie. ‘Enerzijds omdat ze zo snel mogelijk
aardgasvrij willen wonen. Goede isolatie
brengt bijvoorbeeld het aardgasverbruik al
flink terug. Anderzijds is de overstap naar
andere vormen van duurzame energie, zoals
zonnepanelen, dan ook snel gemaakt.’ Joosten
beaamt dit. ‘Hoewel Ommelanderwijk en
Zuidwending niet in de kern van het aardbevingsgebied liggen, zijn mensen zich hier
terdege bewust van de noodzaak om zo snel
mogelijk over te gaan op duurzame energie.’
GEMAK
Vorig jaar kozen twintig huishoudens voor
zonnepanelen. Inmiddels zijn het er ruim
dertig. Joosten: ‘Hiervoor hebben we zeven
leveranciers aangeschreven. Uiteindelijk
bleken twee bedrijven als beste en voordeligste
uit de bus te komen. We kozen voor een lokaal
bedrijf, omdat daarmee ook de lokale economie gestimuleerd wordt.’ Joosten verwacht dat
meer dorpsgenoten overstappen op zonneenergie. ‘Van zo’n actie gaat een positieve
sociale druk uit.’ De leverancier brengt voor
ieder huishouden een eigen offerte uit en
berekent per situatie het verwachte rendement.
Men hoeft niet met dezelfde leverancier in zee
te gaan. ‘Het voordeel van zo’n collectieve
actie is wel dat bewoners er gemak van hebben.
Ze hoeven niet alles zelf uit te zoeken. Ook
brengt het saamhorigheid teweeg. En er is
financieel voordeel: we hebben collectiviteitskorting op de inkoop van de panelen kunnen
bedingen.’ Diverse bewoners hebben ondertussen ook zelfstandig andere energiebesparende maatregelen getroffen, zoals woningisolatie.
Joosten vindt het prettig om iets voor dorpsgenoten te kunnen betekenen en tegelijkertijd
een bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie en het klimaatprobleem. ‘Juist doordat we op dorpsniveau actief zijn, ben je meer
dan een druppel op een gloeiende plaat: met
alle druppels samen vullen we een emmer.’ [MB]
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Transitie

Culinair

MOSTERD
BIJ DE MAALTIJD
Echte Groninger mosterd is grof en heeft een
pittige smaak. Zeer geschikt als smaakmaker
van een lekkere Groninger mosterdsoep. Twee
chefs vertellen hoe je die het beste bereidt.
Markant aan het Groningse
landschap zijn de uitgestrekte
gele velden, gekleurd door de
bloeiende brassica nigra, het
zwarte mosterdzaad. Niet verrassend dus, dat Groningen
zijn eigen mosterd heeft: een
grove, pittige mosterd, gemaakt van die brassica nigra.
En de beste manier om daarvan te genieten, is mosterdsoep. Zonder al te veel opsmuk.
Paul de Vries (46) heeft de
soep het liefst op zondagavond, als hij met het hele
gezin voor de tv zit, kom op
schoot. De Vries is weliswaar
directeur bij de Marne Mosterdfabriek in Groningen-Stad,
maar voor hét soeprecept moet
hij zijn vrouw lief aankijken.
‘Zij heeft het recept verbeterd,’
vertelt hij trots. Op de smoezelig geworden pagina van het
receptenboek staat handgeschreven: ‘twee potten kippenfond’ in plaats van de kippenbouillon die oorspronkelijk
in het recept stond. De Vries:
‘Ze trekt de bouillon zelf en
kookt het in tot een fond.’

Klimaatdoelen en maatschappelijke wensen vragen om een transitie van
het traditionele boerenbedrijf. Maar hoe is die stap te maken met economisch
en ecologisch voordeel? De Gebiedscoöperatie Westerkwartier zoekt naar
innovatieve manieren om landbouw en natuur met elkaar te verenigen.
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bouwinclusieve natuur’ waarbij het
verlies aan biodiversiteit een halt kan
worden toegeroepen.
REGIONALE VOEDSELKETEN
Sinds 2016 werkt de Gebiedscoöperatie
aan een circulaire voedselketen, waarbij
de productie, verwerking én afzet in
eigen regio plaatsvinden. ‘In Groningen
worden veel melk en aardappelen geproduceerd, terwijl de overheid en maatschappij vragen om meer diversiteit en
duurzaamheid bij de productie daarvan.
Dat moet ook economisch haalbaar
zijn. Studenten zijn dat gaan uitzoeken.
De boeren leveren nu diverse voedselproducten aan bedrijven in de regio.
Interessant voor de boer vanwege prijs en
volume, duurzamer dan vlees uit Brazilië
en de consument vindt het prettig om te
weten waar zijn lunch vandaan komt.’
LINZEN EN BONEN
De samenleving vraagt dat er minder
vlees wordt gegeten, al was het maar
vanwege de enorme CO2-uitstoot die

met de intensieve veehouderij gepaard
gaat. De natuur en het milieu zouden
van een ander consumptiepatroon
profiteren. Het boerenbedrijf moet dus
veranderen, stelt Bergsma. ‘Dat betekent
dat de boer met een veehouderij ook
andere eiwitrijke voeding wil kunnen
verbouwen, zoals linzen of bonen.
Daarvoor is soms tijdelijk meer grond
nodig. Een kans voor Staatsbosbeheer,
dat land beschikbaar kan stellen. Als
tegenprestatie geeft de boer weidevogels
de ruimte om te broeden, of wilde planten de kans om te groeien.’ De omslag in
de landbouw heeft ook betrekking op
het onderwijs. ‘Er komen nieuwe banen
in de regionale voedselketen, bijvoorbeeld om die CO2-neutraal in te richten.
Daarom doen studenten van onder meer
de Hanzehogeschool onderzoek naar
optimale logistiek, milieuvriendelijke
verpakkingen en het restafval van de
slacht. Daar is weer energie van te maken.
Door innovatie, nieuwe technieken,
natuur en landbouw bijeen te brengen,
willen we de cirkel rondmaken.’ [NQ]

ILLUSTRATIE: ANIEK BARTELS

De koeien grazen in de wei, terwijl
weidevogels zich tegoed doen aan regenwormen. Op het eerste gezicht een
idyllisch Nederlands tafereel. Maar in
het Groningse Westerkwartier zit er veel
meer achter, vertelt directeur Hans
Bergsma (51) van de Gebiedscoöperatie.
In deze maatschappelijke organisatie
delen boeren, natuurbeheerders, ambtenaren en mensen uit het bedrijfsleven
kennis en inzichten met elkaar. Doel
is om urgente vraagstukken in het
Westerkwartier op te lossen met innovatieve en duurzame maatregelen. ‘Boeren
en natuurbeheerders staan van oudsher
tegenover elkaar’, vertelt Bergsma. ‘In
onze coöperatie ligt de focus op wat ons
bindt en hoe we daar gezamenlijk meer
uit kunnen halen. Samen kijken we hoe
we business cases voor natuur en landbouw van de grond kunnen krijgen.’
Als voorbeeld noemt Bergsma projecten
om de productie van voeding, landschapszorg en de lokale arbeidsmarkt te verduurzamen. Hij wil in eigen woorden
‘natuurinclusieve landbouw én land-
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GEZOND VAN EIGEN GROND

ROOM, EIDOOIERS, GEEN SPEK
Ook volgens Geerhard Slenema
(67), de gepensioneerde sterrenchef van Herberg Onder de
Linden, is het geheim van een
goede mosterdsoep een zelfgemaakte bouillon.

Voor een lekkere romige soep
moeten er room én eidooiers
in. Een eenvoudig klusje,
doceert Slenema: ‘Je klopt de
eidooiers los en voegt ze bij de
kokende soep die je snel van
het vuur moet halen, anders
krijg je roerei.’
Hoewel de meeste recepten
voor mosterdsoep spekjes
bevatten, raadt Slenema het af.
‘Hooguit kun je wat spekjes
afbakken en het als krokante
garnering gebruiken. Maar
het is niet noodzakelijk.
Vooral niet die gerookte spekjes uit de supermarkt. Als je
die erin doet heeft je soep
alleen nog maar zo’n fabrieksmatige rooksmaak.’
En waarom precies Groninger
mosterd? Waarom geen
Zaanse, Franse of Limburgse
mosterd? ‘Onze mosterd is
pittiger dan de Limburgse,’
meent directeur De Vries. Hij
kan het weten, want hij maakt
in zijn fabriek ook mosterd
volgens Limburgs recept. ‘In
het noorden wordt er sowieso
meer met kruiden gewerkt
dan elders,’ zegt Slenema.
Welke kruiden dan precies in
de mosterd gaan blijft geheim.
In ieder geval voldoende om
met slechts drie eetlepels een
liter soep te bereiden. Lekker
met een stukje grof brood.
[StHdL]
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TENTOONSTELLING

KLEUR EN CONTRAST
IN DE PLOEG

JONGEHARTEN.NL

Theater
Festival
Groningen

THEATER

PIT OP DE PLANKEN

Op het Jonge Harten Theaterfestival tonen jonge theatermakers uit binnen- en buitenland
hun talent. Van performances
tot muzikaal, klassiek en fysiek
theater. De theaters en ‘spontane locaties’ in de binnenstad
bieden een podium om nieuwe
theatervormen uit te proberen.
Engagement en actualiteit
spelen een belangrijke rol.
Jonge Harten Theaterfestival
- 16 t/m 24 november in theaters en op locaties in Groningen

Jan Wiegers, Interieur Bohémien

EXPOSITIE

FILM

MARITIEME MOMENTEN

De Letse fotograaf Andris
Kozlovskis (1975) is behalve
beroepsfotograaf ook een
fervent zeezeiler. Tijdens
recente zeiltochten aan boord
van een regattaschip maakte
Kozlovskis een serie maritieme
foto’s, die hij afdrukte als
cyanotypie, een proces waarbij op papier een cyaanblauwe
afdruk ontstaat.
Sea-man-ship: regattavaart
versus traditionele zeilvaart 14 oktober t/m 27 januari
in het Veenkoloniaal Museum
in Veendam
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DE WEELDE VAN HET WAD
EXPOSITIE

DE WERELD VAN FREEK & HELLA

Cabaretier Freek de Jonge werkt al bijna zijn hele leven
samen met Hella, zijn echtgenote die de kostuums en
decors voor al zijn shows ontwerpt. Hella is tevens beeldhouwster, keramiste en schrijfster. Nu stellen zij zichzelf
dagelijks van tien tot vijf uur tentoon in een live expositie.
Ze worden omgeven door oud en nieuw werk en enkele
werken uit hun kunstcollectie. Omdat improvisatie de
rode draad in hun leven is, zal het programma er dagelijks
anders uitzien, met verschillende performances en gasten.
Hella en Freek de Jonge: Het Volle Leven - t/m 28 oktober
in het Groninger Museum

Van het Marsdiep tot de
Eemshaven strekt de Waddenzee zich uit. In deze film focust
Ruben Smit, eerder regisseur
van film en televisieserie
De Nieuwe Wildernis, volledig
op wat de wadden aan rauw
natuurschoon, fauna en zelfs
onderwaterleven te bieden
hebben. In de film wordt dit
unieke natuurgebied in elk
jaargetijde vanuit alle perspectieven en hoeken getoond.
WAD, overleven op de grens
van water en land - vanaf
oktober in de bioscoop

DE PLOEG: GRONINGER MUSEUM. HELLA EN FREEK DE JONGE: ANTON CORBIJN. DE WAD: RUBEN SMIT PRODUCTIONS. NDT2: RAHI REZVANI. ESNS: HOLLANDSE HOOGTE

Capriolen in grafiek. De Ploeg
1918 – 1928 - t/m 4 november
in GRID Grafisch Museum te
Groningen. 60 x Ploeg - t/m
24 november in De Groninger
Zilverkamer in Appingedam

Cultuuragenda

Eurosonic Noorderslag. Het werk van
kunstenaarscollectief De Ploeg. En
kleinkunstenaars Freek en Hella de Jonge
die zichzelf tentoonstellen. Dit najaar
bruist het in Groningen van de opvallende
culturele activiteiten. Must-sees van typisch
Nederlandse én internationale allure.

HIPHOP OP DE DANSVLOER

‘Eurosonic
Noorderslag opent

[NK]

Ter gelegenheid van 100 Jaar
De Ploeg worden ruim 70
etsen, lithografieën en houten linoleumsneden van Jan
Wiegers en zijn Ploeg-genoten
getoond. De Groninger Zilverkamer organiseert haar tweede Ploeg-expositie van dit jaar
met ruim 60 werken die nooit
eerder in het openbaar te zien
zijn geweest.

DANS

deuren voor Groningen.
De bezoekers kiezen heel
bewust voor het festival.
Je moet je voorbereiden op
het programma, een slaapplek regelen. En dat allemaal in een stad die intiem,
beloopbaar en uitnodigend
is. Noorderslag laat de
stand van de Nederlandse
popmuziek zien; Eurosonic
toont het aanstormend
Europees poptalent. De
actualiteit wordt op de voet
gevolgd en is soms zelfs
bepalend. Onze programmeurs stellen een programma van acts op waarvan zij
denken dat die de komende
jaren de Europese podia
gaan veroveren. Ik heb heel
veel artiesten ontmoet in
de afgelopen jaren. Wat me
vooral is bijgebleven is
het aantal keren dat de
winnaars van de Popprijs
tot op de avond van de
uitreiking niet wisten dat
ze gewonnen
hadden.’
Peter Sikkema,
festivalmanager

THEATER

HAPJE, DRANKJE, ONBEGRIP

De oude vrienden en collega’s Van Wees en Burghardt treffen
elkaar tijdens een maaltijd. Tot een goed gesprek komt het niet.
Sterker nog: de twee mannen, gespeeld door Pierre Bokma en
Kees Prins, praten geheel langs elkaar heen in deze surrealistische
komedie.
Een man een man - 6 december in de Stadsschouwburg
Groningen

‘Eurosonic Noorderslag

is niet meer weg te denken uit
de Groningse muziekscene en is
tevens de Europese aftrap van
het muziekjaar. Er wordt een
aantal prijzen uitgereikt op
ESNS, waaronder de EBBA’s,
voluit The European Border
Breakers Awards. Eerdere winnaars waren Dua Lipa, Hozier,
The Common Linnets (publieksprijs), Mumford and Sons,
Stromae, Caro Emerald en

In het drieluik Significant
Moments van NDT2 maakt
Phillip ‘PacMan’ Chbeeb,
bekend vanwege zijn technisch
volmaakte stijl van hiphopdans, zijn choreografiedebuut
bij het Nederlands Dans
Theater. Ook op het programma: Signing Off uit 2003
op muziek van Philip Glass
en een wereldpremière van
Alexander Ekman, maker
van energieke en humorvolle
dansstukken.
NDT2: Significant Moments
- 15 december
in de Stadsschouwburg
Groningen

Adele. Alle winnaars treden
op tijdens een speciale EBBA
ceremonie-avond. Voor de
komende editie ligt de focus op
muziek uit twee landen: Tjechië
en Slowakije. We zijn inmiddels
druk bezig met oriënteren en
selecteren. De programmering
maken we bekend op de
website.’
Robert Meijerink,
boeker

FESTIVAL

EUROPEES POPTALENT
SLAAT ZIJN SLAG
Eurosonic Noorderslag (ESNS) vestigt de
aandacht op Europese muziek in al zijn
culturele veelzijdigheid. Met meer dan
40.000 bezoekers is het vierdaagse evenement het grootste showcase-festival van
Europa. Tijdens de eerste drie dagen treden
muzikanten uit heel Europa op. Daarna
is het de beurt aan Noorderslag, traditiegetrouw een concert van gevestigd en aanstormend Nederlands talent.
ESNS - 16 t/m 19 januari, diverse locaties in
de binnenstad van Groningen
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