
De Krimptoren
De voor noordoost Groningen zo kenmerkende krimpboerderijen van 

rode baksteen dreigen door de aardbevingen volledig te verdwijnen. Met 

hun, in maat beperkte vijfhoekige voorgevel en uitwaaierende zijgevels 

met lage gootlijnen, horen deze woningen tot het idioom van de streek. 

Dat raakt niet alleen de streek en zijn bewoners, maar ook de in deze 

woningen levende vleermuizen, insecten en vogels. De bouw van een 

alternatieve woonplaats voor deze beesten is bittere noodzaak om ook 

een ecologische ramp te voorkomen.

Net als het leven in deze streek wordt in ons voorstel voor de faunatoren 

ook de karakteristieke krimpboerderij op zijn kop gezet, met als resultaat 

een prachtige toren: de krimptoren. Niet letterlijk natuurlijk, met ramen 

en een pannendak, maar als een stoere abstracte sculptuur die door zijn 

5 hoekige grondvorm een continu veranderend beeld oplevertvanuit het 

Groninger land.

Door het in robuuste korven stapelen van sloopmateriaal rond een 

betonnen kern ontstaat een opvallend maar ingetogen icoon voor de 

Groninger wederopbouw.

Door de droge stapeling worden scheuren voorkomen en kunnen insecten 

en vogels volop plekken vinden om zich te nestelen. De door de kanteling 

ontstane plateau’s bieden aan de buitenzijde van de toren ruimte voor 

vogels om even te zitten, aan de binnenzijde zijn het plafonds voor 

vleermuizen om aan te hangen. Naast vogels en vleermuizen is de toren 

ook geschikt voor bijen, salamanders, addertjes en ook planten.

De natuur neemt het gebouw langzaam over.



De Krimptoren

Het wordt een gebouw dat langzaam 
overgenomen kan worden door de natuur.

Vleermuizen kunnen in de toren op 
verschillende hoogtes aan de plafonds 
hangen, mogelijk in verschillende 
compartimenten. 

En ook voor andere beesten, zoals 
salamanders en adders zijn de los gestapelde 
stenen en pannen een ideale plek.

Wij gebruiken bouwmaterialen die vrijkomen 
bij de sloop van woningen uit de regio, 
materialen met een geschiedenis van 
honderden jaren oud, en volledig circulair.

De toren wordt gemaakt van een betonnen 
kern, bekleed met schanskorven: metalen 
manden, die gevuld kunnen worden met 
verschillende materialen. 

De afwisseling van verschillende materialen 
vormt een woonomgeving voor verschillende 
diersoorten.

Door de typische Groninger krimpboerderij 
op zijn kop te zetten ontstaat een nieuw 
icoon voor de regio. Niet letterlijk natuurlijk, 
maar als een abstracte sculptuur, gemaakt 
van sloopmateriaal uit de regio.

Door de vijfhoekige grondvorm en 
vertrappende gevels ontstaat een toren die 
vanuit elke richting een andere aanblik heeft.

Dakpannen zijn de ideale plek voor mussen 
om onder te nestelen.

De holtes in strengpersstenen een nestelplek 
voor mieren, bijen en wespen.

De riggels van de toren vormen een 
uitkijkplek voor vogels.


