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Beste Krewerders,

In de laatste dagen van dit enerverende jaar bezorgen we jullie een dikke nieuwsbrief en een 
Groninger koek. Om jullie zo goed mogelijk te informeren. En die koek is om jullie te bedanken 
voor het vele geduld dat van jullie is gevraagd. 

Want het duurde toch weer langer dan afgesproken met de NCG. Uiteindelijk werden dit najaar de 
aangevraagde budgetten toch goedgekeurd door de NCG. We hebben eindelijk zicht op de 
uitvoering van de plannen. Daar zijn we blij mee. We kunnen aan de slag. Krewerd wordt versterkt 
en opgeknapt. Daar ging het om. Het dorp ligt er straks weer prachtig bij in het Groninger land.

Voordat we daar zijn moet er natuurlijk nog veel gebeuren. En het zal zeker nog spannend worden.
Maar als we elkaar vasthouden komen we er wel.

Bij deze nieuwsbrief zit een verslag van Marieke van der Heide. Zij heeft een interviewronde 
gemaakt langs bewoners en hun architecten. Dat leverde veel nuttige informatie op, ook voor ons 
als bestuur. Het heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we als bestuur de verschillende rollen in het 
experiment nog eens op papier hebben gezet. Dat is ook bij deze nieuwsbrief meegestuurd. We 
hopen jullie zo de nodige duidelijkheid te geven.

Het wordt opnieuw een spannend jaar. Houdt moed. We zien elkaar via een digitale 
nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 12 januari. Een goede jaarwisseling gewenst!

Vriendelijke groet,

Willem Smink

Voorzitter Dorpscoöperatie Krewerd 

Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

 12 Januari: nieuwjaarsbijeenkomst voor inwoners en architecten

 Verslag van de interviewronde door Marieke van der Heide

 Vragen van bewoners en voorlichtingsavond energie

 Samenvatting van het Plan van Aanpak: wie heeft welke rol



 Even voorstellen: Jolanda Dijkhuis, onze nieuwe procesbegeleider

Nieuwjaarsborrel: plezierig en nuttig 

Op woensdag 12 januari, om 19.30 uur houden we een nieuwjaarsborrel, voor de 
inwoners en voor de architecten. We vieren dan dat we al zo ver zijn gekomen en dat 
volgend jaar de werkzaamheden eindelijk echt gaan beginnen.

Het wordt noodgedwongen een digitale nieuwjaarsbijeenkomst, vanwege de corona-
beperkingen. Dat hoeft de gezelligheid niet te drukken en het wordt bovendien een nuttige 
avond. Jullie kunnen vragen stellen aan het bestuur van de dorpscoöperatie. Bewoners 
die moeite hebben om digitaal binnen te komen, wordt verzocht om hulp in te schakelen 
van familie, vrienden of buren. Samen lukt het vast wel.

Op de avond van de nieuwjaarsborrel kunnen jullie aanwezig zijn via een zoomlink. Die 
staat op de website bij het nieuwsbericht over de bewonersavond, om aan te klikken. Ook 
hier is alvast de link:  https://us02web.zoom.us/j/9355726230?
pwd=N0Z2emo1bmdWS01FWFNONjBDNDRpZz09

 

Marieke sprak met alle inwoners en architecten

Op verzoek van het bestuur van de dorpscoöperatie heeft Marieke van der Heide, een van
de adviseurs van Experiment Krewerd, een interviewronde gemaakt door het dorp. Ze 
sprak met de bewoners van alle adressen en met hun architecten. Voor wie alle informatie 
tot zich wil nemen: Het rapport van Marieke zit bij deze nieuwsbrief (bijlage 1). Hierbij 
alvast een aantal belangrijke conclusies:

 De bewoners zijn over het algemeen blij met Experiment Krewerd. Ze vinden het 
fijn dat het dorp de versterking zelf en saamhorig aanpakt. 

 Er is veel waardering voor de dorpsgenoten die het Experiment handen en voeten 
geven. En er is veel vertrouwen in, en waardering voor dorpsbouwmeester Fons 
Verheijen en voorzitter van het bestuur Willem Smink.

 Verreweg de meeste inwoners zijn blij met de steun en deskundigheid van hun 
architecten. Voor degenen bij wie dit verbetering behoeft, wordt gezocht naar 
oplossingen.

 De meeste bewoners zijn tevreden over de informatievoorziening (communicatie)

Opbouwende kritiek:

 Het is soms te lang stil wat betreft de voortgang.
 Soms is er een gerucht of ruis in het dorp. Het zou goed zijn als er dan ook snel 

wordt gecommuniceerd. (bijvoorbeeld op de groepsapp).
 Er zijn zorgen over de eigen regie en keuzevrijheid (wat mag ik zelf beslissen?), 

vooral wat betreft de energiemaatregelen.
 Er is bij een aantal inwoners zorg over de bouw. Zijn er genoeg bouwers? Gaat 

alles wel door?

Het bestuur van de dorpscoöperatie is blij met de opbrengsten van Marieke haar 
intensieve gespreksronde. ,,We voelen ons gesterkt door de positieve reacties. We zien 



ook dat er hier en daar nog vragen zijn, of zorgen. De komende tijd zullen we proberen die
weg te nemen. Samen gaan we verder om deze tocht met succes te volbrengen,’’ reageert
voorzitter Willem Smink.

Vragen van bewoners
Tijdens de interviews die Marieke afnam, werden er door bewoners en de architecten ook 
vragen gesteld. Marieke heeft er ongeveer veertig verzameld. Die vragen worden de 
komende weken beantwoord door dorpsbouwmeester Fons Verheijen. 

Jullie ontvangen vóór de nieuwjaarsborrel op 12 januari nog een volgende nieuwsbrief 
waarin die vragen en antwoorden worden opgenomen. Ook is er dan aanvullende 
informatie voor jullie beschikbaar over het energieproject. Er is alle gelegenheid voor 
iedereen om tijdens nieuwjaarsborrel nog aanvullende vragen te stellen.

Voorlichtingsavond energie

Zo leven er in het dorp vooral veel vragen over de energietransitie. Onze energieadviseur 
Erik Matien zal daarom in de eerste maanden van het nieuwe jaar een of enkele 
voorlichtingsavonden over dit belangrijke onderwerp verzorgen. Jullie horen hier spoedig 
meer over. Hij zal dan ook iets vertellen over problemen bij een energieproject in Boven 
Pekela, waar ook een bureau bij is betrokken waar Krewerd contact mee had. Het heeft de
aandacht van onze energiewerkgroep, we houden jullie op de hoogte. 

Het plan van Aanpak 

Dorpsbouwmeester Fons Verheijen heeft twee jaar geleden met inbreng van onze deskun-
digen een Plan van Aanpak gemaakt voor de versterking, dorpsvernieuwing en energie-
transitie. Het plan is aangepast aan de huidige stand van zaken en is weer helemaal actu-
eel. Het volledige plan is voor iedereen te lezen, het staat links op de voorpagina van de 
website.

Ook zit er bij deze nieuwsbrief een samenvatting van het Plan van Aanpak (bijlage 2). Zo 
kunnen jullie als inwoners goed kennis nemen van de inhoudelijke opzet en het vervolg 
van Experiment Krewerd. Extra handig is ook dat er een lijst in staat met alle personen die 
een rol spelen in het experiment, met hun telefoonnummers. Daarmee is deze bijlage han-
dig om te bewaren.



Even voorstellen: Jolanda Dijkhuis, procesbegeleider 

Beste mensen,

Graag stel ik mij aan jullie voor. Mijn naam is Jolanda Dijkhuis en per 1 januari ga ik als 
procesbegeleider aan de slag ter ondersteuning van de Dorpscoöperatie, om Experiment Krewerd 
verder te begeleiden. Daarmee neem ik de werkzaamheden van Mayke Zandstra over. Helemaal 
onbekend ben ik niet in Krewerd overigens. Jullie kunnen me kennen als gebiedsregisseur, de 
functie de ik tot en met december 2021 heb vervuld bij de gemeente Eemsdelta. 

Ik realiseer me dat de versterking en dorpsvernieuwing voor jullie een enorm intensief en 
spannend traject is. Ik hoop jullie hierin ook wat te kunnen ontzorgen. Zodra Kredo weer open is, 
zal ik in ieder geval de donderdagmiddag daar aanwezig zijn voor vragen, een praatje en altijd een
luisterend oor. Wanneer jullie mij willen bereiken dan kan dit via de mail: info@jolandadijkhuis.nl en
telefoon/Whatsapp 06-45756577. 

Ik wens jullie voor nu alvast een goede jaarwisseling toe en alle goeds voor in het nieuwe jaar.
Tot binnenkort!

Jolanda Dijkhuis

mailto:info@jolandadijkhuis.nl


Bijlage 1

Een gespreksronde met inwoners en architecten

Krewerd aan het woord

Interviews met bewoners en architecten over hun ervaringen met Experiment Krewerd

Marieke van der Heide, adviseur Experiment Krewerd

Najaar 2021



Inleiding 

In het kader van Experiment Krewerd en het ophalen van de stand van zaken en feedback
uit het dorp, is een gespreksronde gedaan langs de aan het Experiment deelnemende be-
woners en hun architecten.

De vragen die zijn gesteld, gingen onder anderen over de stand van zaken ten aanzien 
van het versterkingsproces, de samenwerking met de architect en de tips en tops ten aan-
zien van het Experiment (onderaan in deze rapportage staat de volledige vragenlijst).

De uitkomsten zijn samengevat en niet-persoonsgebonden in deze rapportage weergege-
ven. De ruime meerderheid heeft er overigens geen moeite mee als hun naam bij de be-
vindingen wordt gezet, maar voor de algemene rapportage is dat niet noodzakelijk. 

Er is gesproken met 63 bewoners van alle 40 deelnemende adressen. In totaal doen 41 
adressen aan het Experiment mee, waarvan 40 woningen en 1 dorpshuis. 

Er zijn 58 gesprekken gevoerd
- met 63 bewoners van 40 adressen
- met 18 architecten van 41 adressen,

waarvan
- 10 keukentafelgesprekken



- 11 via MS Teams of Zoom
- 37 telefonische gesprekken.

Alle interviews zijn uitgevoerd door Marieke van der Heide, adviseur van Experiment Kre-
werd, in de periode van 27 oktober tot en met 21 december 2021. 

BEWONERS

Alle deelnemende bewoners hebben positief gereageerd op de gesprekken en hebben 
constructief de vragen beantwoord. De meesten gaven aan het fijn te vinden even hun ge-
dachten te delen en gingen door de gestelde vragen juist weer wat bewuster over hun ei-
gen situatie nadenken. Een paar bewoners vonden de gesprekken niet nodig maar wel 
prettig. 

Ook was het zinvol om praktische vragen die in het dorp leven op te halen zodat deze 
door het bestuur van de corporatie beantwoord kunnen worden. Deze vragen zijn niet in 
deze rapportage opgenomen en worden zo spoedig mogelijk integraal via een nieuwbrief 
aan het gehele dorp teruggekoppeld. 

Tops (wat is positief?) 

 Veel bewoners waarderen de inzet van de mede-bewoners die vanaf het begin en 
gedurende het traject veel energie en tijd in het Experiment hebben gestoken. “Het 
is fijn dat sommige mensen er hun tijd en energie aan willen besteden, ik kan het er
zelf door mijn omstandigheden niet bij hebben”. 

 Het doorzettingsvermogen en de vasthoudendheid van Fons Verheijen wordt zeer 
bewonderenswaardig gevonden. “Ik had zelf allang de handdoek in de ring 
gegooid”. Het is belangrijk dat Fons een constante factor is geweest, zeker door de 
wisseling van projectleiders en het komen en gaan van adviseurs. 

 Het feit dat het Experiment er is, wordt dan ook door het grootste deel van het dorp 
als positief ervaren. 

 De bewoners vinden bijna unaniem dat de architecten van betekenis zijn in het 
proces. “Wij zijn erg blij met deze extra steun, zelf hadden we geen idee gehad hoe 
het aan te pakken.” Een kleiner deel van het dorp heeft beroepsmatig of door 
eerdere bouwtrajecten al ervaring met samenwerking met architecten en geeft aan 
het zonder het Experiment ook wel gered te hebben. Weer een kleiner deel daarvan
geeft aan het zelfstandig sneller/beter te hebben gedaan. Maar deze groep vindt 
het toch fijn dat iemand meekijkt en dat het gezamenlijk als dorp wordt gedaan. 

 Een deel van het dorp is heel tevreden over de communicatie. “Ook al ben ik een 
keer niet bij de dorpsbijeenkomsten geweest, door de nieuwsbrief weet ik dat ik de 
informatie toch krijg”. 

 Er is vertrouwen in Willem Smink als onafhankelijk voorzitter van de 
Dorpscoöperatie. 

 De start van een klankbordgroep is een goed idee geweest. Er is dan meer 
betrokkenheid van een vertegenwoordiging van het dorp waardoor er meer dialoog 
kan ontstaan. 



Tips (wat kan beter?) 

 Doe geen beloften over mogelijke deadlines of data waarop er iets verandert of 
plaatsvindt. Als het dan niet doorgaat, wordt dat als frustrerend ervaren. Het is beter
om een slag om de arm te houden. Liever van tevoren weten dat de gestelde datum
onzeker is, dan toeleven naar een datum die dan weer wordt verschoven. 

 De adviserende en uitleg-gevende rol van de architect is in dit Experiment erg 
belangrijk. De meeste bewoners geven aan dat hun architect die rol goed invult, 
maar enkele bewoners voelen zich nog onvoldoende gesteund of geïnformeerd. Die
geven aan het gevoel te hebben dat hun architect onvoldoende tijd voor hen heeft. 
De tip aan de architecten is om bij hun opdrachtgever te checken of er nog ergens 
een behoefte is op dat vlak. 

 Een deel van het dorp ervaart de communicatie als een verbeterpunt. “Ook als er 
niets te melden is, is het wel fijn om even iets te horen. Soms is het zo lang stil dat 
we gaan twijfelen of het allemaal nog wel doorgaat”. “Ook als er bezoekers voor het
Experiment in het dorp langskomen of er opnames van radio of tv zijn, dan horen 
we dat graag. Anders krijgen we het gevoel dat er steeds óver het dorp wordt 
gepraat en minder mét. We hoeven niet overal bij te zijn, maar willen wel weten wat
er speelt en welke bezoekers er in Kredo zitten te vergaderen”. 

 Bewoners en architecten moeten dezelfde informatie krijgen. Nu horen bewoners 
soms via hun architect dat er wijzigingen zijn, terwijl ze daar zelf nog niet van op de 
hoogte waren. Of er lijkt tegenstrijdigheid te zitten in de info die de bewoners op de 
dorpsavonden horen en de info die de architecten hebben gekregen. Die 
onduidelijkheid geeft onrust. Dit geldt overigens niet voor iedereen, een deel ervaart
dat niet zo of ervaart het wél maar ziet dat als een kwestie van elkaar wederzijds op
de hoogte houden. 

 Er wordt aangegeven dat men zich er van bewust moet zijn dat apps over grote 
wijzigingen of termen als ‘we zijn 12 stappen terug’ veel effect hebben op het dorp. 
Dit geeft onrust en vergroot de onzekerheid. Het is beter om in zo’n geval een 
heldere uitleg in de mail of in een nieuwsbrief te zetten, of een korte bijeenkomst in 
het dorp te organiseren zodat er ook vragen kunnen worden gesteld. Dit kan, 
ondanks het slechte nieuws, toch wat meer rust of houvast geven. 

 Na zo’n bericht blijft het soms lang stil. Blijf communiceren, ook al is er nog geen 
wijziging in de situatie, het feit dat eraan gewerkt wordt en of even melden dat 
iedereen nog even geduld moet hebben, kan al helpen. 

 Het Experiment zou meer druk op de overheid kunnen zetten. De onzekere situatie 
met de NCG en andere instanties vergt veel van het dorp. 

 Wensen voor projectleiderschap: het zou een proactief persoon moeten zijn. 
Sommige mensen in het dorp geven aan het moeilijk te vinden om hulp te vragen. 
Dan is de drempel om op donderdagen naar Kredo te komen hoog. “Liever iemand 
die op mensen afstapt, die proactief contact zoekt en langskomt als dat nodig is.” 
En: “Heeft de projectleider niet een secretariaat nodig? Wat meer uitvoerend om 
mensen op weg te helpen. Bijvoorbeeld hulp bij formulieren lezen of subsidies 
aanvragen. Eigenlijk de rol van de bewonersbegeleider?”

 De projectleider meldde zich ziek en daarna bleef het stil in de app. Dat geeft 
onzekerheid over de toekomst van het projectleiderschap van het Experiment 
(inmiddels is er een nieuwe projectleider aangesteld). 



Wat valt op: 

 Mooi en bijzonder is het om te vernemen dat bijna alle bewoners heel tevreden zijn 
met hun architect en zich door hem/haar gesteund voelen. Slechts een klein deel is 
minder tevreden en had meer of andere dingen van zijn/haar architect verwacht. 

 Er zijn grote verschillen in hoe de bewoners de aardbevingen ervaren. Een deel 
staat er nuchter in en ziet wel wat er gebeurt. Die proberen het hoofd boven water 
te houden door per dag te genieten van wat ze hebben. Dat geldt niet voor 
iedereen, een deel van de inwoners heeft angst voor nieuwe bevingen. 

 De meeste mensen voelen zich nog wel veilig in hun huis. Maar een groot deel 
voelt zich niet (meer) fijn in een huis waar de scheuren groter worden, vloeren 
wegzakken en daken gaan lekken. Zo heeft het onder andere bij de 
gezinshuishoudens grote impact. Zeker als het allemaal lang gaat duren: komt die 
nieuwe slaapkamer dan nog wel op tijd? Gaat mijn tiener dat nog meemaken of is 
die dan al het huis uit?  Een deel van de bewoners ervaart “dat het huis van ons 
afgaat’’. Omdat ze het onderhoud niet meer uitvoeren in afwachting van de 
versterking of omdat de scheuren en/of verzakkingen steeds erger worden. 

 Ook is er een deel – met name oudere bewoners – dat zich zorgen maakt om de 
tijdelijke huisvesting en of er wel goede oplossingen komen voor hun spullen en 
huisdieren. “Wie gaat me helpen?”. 

 Sommige bewoners hebben een verminderd gevoel van keuzevrijheid en eigen 
regie gekregen binnen het Experiment. Dit uit zich met name in de keuzen rondom 
de energievoorziening. “We doen wel mee om geen gedonder te krijgen, maar 
eigenlijk willen we andere keuzen maken en vinden we ons energierapport niet 
passend bij de opgave van ons huis”. 

 Een aantal bewoners zegt het gevoel te hebben dat zij het zelf, zónder het 
Experiment, sneller hadden kunnen doen. “Dan was er allang een aannemer aan 
de slag gegaan en waren we nu klaar”. 

 Een groot deel van het dorp is niet onder de indruk van de energierapporten. “Er is 
in sommige gevallen geen maatwerk geleverd, het lijkt een standaardadvies waarbij
de uitslag voor een warmtepomp al op voorhand vastgesteld lijkt.” De adviezen van 
sommige huizen zijn exact hetzelfde terwijl het om verschillende typen gaat en 
verschillende huishoudens met ander energieverbruik. Ook de hoge 
investeringskosten roepen vragen op. “Waarom zijn de alternatieven niet beter 
inzichtelijk geworden in het energierappport?” 

 Er leeft een zorg dat er mogelijk straks een tekort aan bouwers is. Zeker als alles 
tegelijk moet gebeuren. “Gaat het dan allemaal nog wel door? Wordt de boel niet 
afgeblazen door de politiek/NCG en staan we straks met lege handen?”. Gelet op 
de stijgende bouwkosten: “Kan ik straks nog wel met het berekende bedrag mijn 
versterking en koppelkansen uitvoeren?”

 Door het uitgestelde onderhoud ontstaan er problemen die niet kunnen wachten tot 
het begin van de bouw. Die moeten zo snel mogelijk verholpen worden. “Deze 
kosten worden echter niet vergoed en deze werkzaamheden worden vervolgens 
tenietgedaan door de versterking. Hoe moet dat?”

Aanvullende uitspraken van bewoners ter illustratie van boven-
staande: 

“Het Experiment heeft wel meerwaarde maar het duurt allemaal zo lang. Het huis gaat 
steeds verder van mij af staan door het uitgestelde onderhoud.” 



“Ik heb het gevoel dat er geen begrip is voor Groningen, ik voel me door de overheid niet 
serieus genomen.” 

“We zijn erg teleurgesteld in het proces met de NCG, het voelt als continue tegenwind.” 

“We zijn niet de graanrepubliek, maar de graairepubliek!” 

“We zijn blij met het Experiment en de mensen, ook uit het dorp, die er hun vrije tijd aan 
besteden. Zij zitten er bovenop zodat wij dat niet steeds hoeven”. 

“Ik vind het prettig dat mijn architect maar twee adressen heeft in dit dorp. Daardoor weet 
ik dat ik zijn volledige aandacht heb”. 

“Ik snap soms niet waar iedereen zich zo druk over maakt, ik sta er nuchter in en zie het 
allemaal wel. Tot die tijd geniet ik, van wat ik heb.” 

“Wij worden onzeker van het lange wachten en gaan dan twijfelen of het Experiment nog 
wel doorgaat”. 

“Ik geloof het pas als er een busje met een timmerman het dorp binnenrijdt en er een 
schop in de grond gaat”. 

“Sinds ik een rugzakje klaar heb liggen met alle spullen die ik nodig heb om het huis uit te 
gaan bij een aardbeving of calamiteit, ben ik een stuk rustiger. Nu geniet ik meer van wat 
ik heb”. 

“Het is soms lastig om steeds de energie voor het Experiment vast te houden. In het begin
was het heel leuk en bracht het een nieuwe energie in het dorp, maar door de periodes 
van lang wachten zakt het weer wat weg. Net als we er weer in zitten, is het daarna soms 
weer lang stil. Je moet wel een lange adem hebben.” 

“We zijn blij met de keuze voor een bouwgroep met lokale aannemers bij de versterking. 
We verwachten dan meer menselijke maat omdat voor deze partijen hun reputatie in de 
regio van belang is.” 



ARCHITECTEN

Alle deelnemende architecten hebben positief gereageerd op de gesprekken en hebben 
constructief de vragen beantwoord. Het werd op prijs gesteld dat er feedback bij de archi-
tecten werd opgehaald over de stand van zaken.

Het bleek dat de architecten niet allemaal hetzelfde tempo van het Experiment volgden. 
Dit had ook te maken met de fasering van de twee groepen die op goedkeuring van hun 
begroting zaten te wachten. Ook bleek een aantal architecten niet de volledige informatie 
te hebben. Dit kwam door het missen van een aantal bijeenkomsten of als gevolg van de 
ad hoc informatievoorziening van het project of de rol van bureau JBG in het proces. 

De gespreksronde bleek ook zinvol te zijn om openstaande vragen onder de architecten te
verzamelen zodat deze door de projectgroep beantwoord kunnen worden. Deze vragen 
zijn niet in deze rapportage opgenomen en worden zo spoedig mogelijk integraal aan de 
architectengroep teruggekoppeld. 

Tops (wat is positief?) 

 Er is onder de architecten bewondering voor dat het dorp dit Experiment is 
aangegaan en de regie zo goed mogelijk bij de eigen mensen probeert te leggen. 
Ook de betrokkenheid van de bewoners die op de voor- en achtergrond hun 
bijdrage leveren, is mooi om te zien. 

 Het enthousiasme en doorzettingsvermogen van Fons is bewonderenswaardig en 
aanstekelijk. Ook is er respect voorr de manier waarop hij er steeds maar weer het 
beste voor iedereen uit probeert te halen en ondanks de tegenslagen de moed er in
weet te houden. 

 De meeste architecten kunnen zich goed in hun begeleidersrol vinden en ervaren 
het zelf (of via hun bewoner) als meerwaarde dat ze een onafhankelijk adviseur met
kennis van zaken voor de bewoner kunnen zijn. Dit is namelijk voor veel bewoners 
een compleet nieuwe ervaring en niet iedereen weet goed de versterkingsadviezen 
of begrotingen te beoordelen of hun belangen te behartigen. De architect is dan als 
het ware een ambassadeur voor de belangen van de bewoner. Dit geeft veel steun. 

 Het werken in een collectief van architecten is een interessant gegeven en kan een 
meerwaarde opleveren voor de opbouw van kennis binnen het Experiment. De 
architecten hebben verschillende motieven om aan het Experiment mee te doen:

o Uit medeleven voor de bewoners in het aardbevingsgebied.
o Uit een gevoel van verantwoordelijkheid om als architect een bijdrage te 

leveren aan de opgave.
o Uit een overtuiging dat er meer ruimtelijke kwaliteit en ontwerpkracht nodig is

in het proces van versterken en vernieuwen van de aardbevingsschade. “De 
architect is bij uitstek iemand die goed luistert en kan verbinden, als 
ontwerper kan je hier het verschil maken”. 

o Om als architect te blijven leren en groeien.

 De meeste architecten geven aan dat, ondanks ruime ervaring in versterkings-
trajecten, nog elke dag weer iets nieuws te leren of mee te maken. Zeker als 
gaandeweg de regels weer veranderen. “Het helpt als je weet welke route je moet 
belopen. Soms moet je de timing mee hebben, soms moet je opkomen voor de 



belangen van de bewoners. Maar het moet genoemd blijven dat er maar twee 
partijen de teugels in handen hebben en dat zijn de IMG en de NCG.” 

 De informatievoorziening aan de architecten wordt goed verzorgd, maar het is vaak 
wel heel veel in één keer. Daardoor wordt het onoverzichtelijk wat nu prioriteit heeft 
en wat niet en raakt het overzicht van waar we nu staan, enigszins verloren. Het 
zou beter zijn om tussendoor wat korter te berichten, dan hoeft elke mail ook niet 
met drie rode uitroeptekens aangeleverd te worden. 

 De meeste architecten verwachten dat de winst vooral gehaald gaat worden uit de 
collectieve fase van het versterken. 

 Meerdere architecten geven aan dat het goed is dat het hele dorp in de 
energietransitie gaat en dat dit aspect gelijktijdig wordt meegenomen. 

Tips (wat kan beter?) 

 De meerderheid van de architecten geeft aan hogere verwachtingen te hebben 
gehad ten aanzien van de kracht van het collectief van architecten en het delen van
kennis, ervaringen en bouwplannen. Het is vooral een téchnische opgave. Iedereen
werkt er nu vrij individueel aan, daar zit ook een inefficiëntie in. Een enkeling zegt 
daar minder behoefte aan te hebben en focust zich vooral op de eigen bewoner. 

 De constructeurs hebben op basis van ervaring een advies gegeven. Dat leidt in 
sommige gevallen nu al tot herbeoordeling van de constructies. Er ligt dan geen 
harde berekening en dat maakt het ook weer vaag. In sommige gevallen was het 
beter geweest een meer precieze berekening te hebben met meer informatie. 

 De versterkingsadviezen waren grof opgezet waardoor de maatregelen wat moeilijk
waren te motiveren. Een aantal architecten geeft aan op dit moment dan ook nog 
niet zeker te zijn over de adviezen van de constructeurs die op basis van ervaring 
een beoordeling hebben gegeven. Omdat er een verwachte begroting ligt en geen 
harde berekening, blijft er een vorm van ‘vaagheid’ in de begroting. Er is op basis 
van deze berekeningen in sommige gevallen onvoldoende informatie van de 
constructeurs om een plan te maken. Dit geldt met name voor díe adressen die 
tegen mogelijke sloop- nieuwbouw aanlopen en panden met een monumentstatus. 
Deze panden hebben in deze fase nu al méér nodig om de vorm van transformatie 
te bepalen en deze te kunnen onderbouwen bij de betreffende instanties (NCG of 
monumentencommissie). Er zijn zorgen of dit in de DO-fase alsnog rechtgetrokken 
kan worden. 

 Twee van de 18 architecten geven aan de begeleidersrol níet als deel van het 
architectenvak te zien. Deels uit principe, deels om persoonlijke redenen “Ik ben 
geen maatschappelijk werker, ik ben er om te ontwerpen”, of: “Deze rol ligt mij 
gewoon niet zo goed”. Eén architect is om deze reden al in een vroeg stadium 
gestopt en één architect maakt op dit moment richting de volgende fase voor 
zichzelf de afweging om te stoppen of te blijven. De laatste gaat in gesprek met 
Fons. Een andere architect heeft al eerder vanwege persoonlijke omstandigheden 
moeten stoppen. Van de oorspronkelijke 20 zijn na twee jaar momenteel 18 
architecten in Krewerd werkzaam. De adressen van de vertrekkende architecten 
zijn door andere Krewerder architecten overgenomen. 

 Een aantal architecten geeft aan zich af te vragen of sommige mededelingen vanuit
het Experiment van tevoren beter juridisch getoetst kunnen worden. 

 Een deel van de architecten geeft aan dat sommige keuzen of processtappen als 
feit worden gepresenteerd, terwijl het dan toch weer kan veranderen. Er zou een 



meerwaarde kunnen zitten in het voorbespreken in de architectengroep om kennis 
en ervaringen te delen en pas daarná de afweging meer collectief te bespreken. 

 De meeste architecten zeggen het lastig te vinden om te gaan met de ad hoc-wijze 
van het proces. “Na lange perioden van stilte word je opeens weer verrast door een
volgende processtap. Het zou fijn zijn als het aankomende proces wat beter te 
volgen is.” 

 Nu de VO-fase overgaat naar de DO-fase is het mogelijk om van architect te 
wisselen, mocht daar behoefte aan zijn. Van de 41 deelnemende adressen maken 
4 daar momenteel gebruik van. De bewoners van deze adressen kiezen voor een 
andere architect uit de Krewerder poule. Redenen daarvoor zijn het wel/niet hebben
van een `klik’ of een behoefte vanuit de bewoner aan meer begeleiding of een meer
pro- actieve houding van hun adviseur. De overige adressen gaan met vertrouwen 
de volgende fase in met hun huidige architect. 

 Het valt op dat met name de versterkingsadviezen van één adviesbureau als 
onvoldoende worden ervaren om een plan op te maken. “Gezond verstand moet 
wel leiden tot deugdelijke documenten”. Dit is met de coöporatie gecommuniceerd. 

 Een aantal architecten heeft het gevoel dat de bewonerswensen als een ‘hete 
aardappel’ vooruit worden geschoven. “Hoeveel staat er van het budget open om dit
alsnog goed in te passen? De ervaring is dat deze opties bij de aannemers vaak 
het duurst uitvallen. Nu komt dat pas laat in het traject naar boven, dat is veel te 
onzeker. Terwijl dit voor de bewoner een essentieel onderdeel is om verbeteringen 
aan het huis door te voeren. Door het lange uitgestelde onderhoud en/of uitgestelde
verbouwingen wordt die urgentie alleen maar groter.” 

 Het consortium van aannemers kwam voor de architecten als een verrassing. 
“Doordat dingen soms lang duren, wordt er opeens heel snel iets besloten. Zo komt
het in ieder geval over. Vergeet niet ook de feedback van de architecten tijdig mee 
te nemen.” Toch staan de architecten positief tegenover deze aanpak. Deze 
aannemers kunnen zich aan de begroting conformeren en dat is positief. Bij een 
‘stand alone’ aannemer is dat moeilijker planbaar. 

 “We merken dat als je geen contract hebt, je zowel door je opdrachtgever als de 
NCG minder serieus wordt genomen. Dat contract van het begin tot het einde is 
enorm belangrijk”. Er leeft het idee dat dat achteraf gezien aan de voorkant beter 
verankerd had kunnen worden. 

 Een deel van de architecten ervaart de energie-rapporten van Invent als ‘slecht 
knip- en plakwerk’. “Er staan bij sommige adressen onwaarheden in.” Zo komen 
soms de kenmerken van het pand niet overeen met wat in het advies staat. Een 
ander deel van de architecten had het energierapport nog niet gelezen. 

 Sommige architecten hebben in het traject met JBG het gevoel gekregen dat het 
niet om de bewoner gaat, maar dat vooral is gekeken waar bezuinigd kan worden. 

 Een aantal architecten vindt het een bijzondere wending dat JBG eerst wél de 
bewonerswensen zou uitrekenen en dat dat er toen werd uitgehaald. “Waar is dan 
het vangnet voor de DO-fase? Hoe gaan we dan met die wensen om?”

Aanbevelingen architecten: 

 Het zou goed zijn om de meerwaarde van het collectief niet uit het oog te verliezen. 
De architecten hebben zich de afgelopen periode vooral op de eigen bewoner(s) 
geconcentreerd en corona heeft natuurlijk ook z’n sporen nagelaten, maar de 
meesten geven aan dat het collectief als geheel meer verschil kan maken dan 



iedereen alleen. “Het is ook léuk om met z’n allen aan een collectieve opgave te 
werken, dat mag wel meer benut worden”. 

 De meeste architecten hebben aangegeven dat JBG de architecten meer als 
collectief zou kunnen aanspreken en centraler moet communiceren over zaken die 
álle architecten aangaan. “Nu moet iedereen één op één z’n vraag stellen en blijkt 
het antwoord ook voor de andere architecten van belang. Die informatie moet breed
gedeeld worden, er is nu geen kennisdeling vanuit de woningen onderling.” “Ook 
worden tips niet gedeeld door JBG, als je als architect dat pas achteraf hoort, ligt 
het budget al vast.“

 Er moet wel ruimte blijven voor voortschrijdend inzicht in het project/proces. 
 Het zou handig zijn als er een overzicht zou komen van de externen die aan het 

Experiment meewerken. Soms is het niet helemaal duidelijk wie wie is en wie 
wanneer welke rol heeft. 

 Om niet overvallen te worden door de volgende processtap, is er behoefte aan een 
helder stappenplan waarbij duidelijk wordt aangegeven wát daarvoor moet worden 
aangeleverd. 

 Er zouden voor de architecten meerkosten voor begeleiding in de begroting 
opgenomen moeten worden. Niet op basis van de versterking, maar op basis van 
het proces.

Wat valt op:

 Een aantal architecten met minder of geen ervaring in het aardbevingsdossier vindt 
het moeilijk het Experiment los te zien van het proces met de NCG. Die moeten 
wennen aan het feit dat je als architect in de versterking of het Experiment niet – 
zoals bij een gewoon proces – één op één met je bewoner de te nemen stappen 
uitzet en volgens afspraken uitvoert. Nu is er een tweede (NCG) en derde 
(Experiment) partij die invloed hebben op de stappen, het tempo én het budget. 
Sommigen van deze architecten vinden het lastig om met deze nieuwe dynamiek 
om te gaan, anderen ‘zuigen het op als een spons’. Allen proberen desondanks het 
beste voor hun opdrachtgever te doen. 

 Architecten die meer ervaring hebben in het aardbevingsdossier, weten op basis 
van eerder opgedane ervaring dit beter te scheiden. Ook staat deze groep er wat 
nuchterder in omdat ze al weten dat de kaders kunnen veranderen en dat dit een 
bijkomende factor is in het aardbevingsdossier. De fase van verbazing hebben zij al
doorstaan. Ook deze groep probeert desondanks het beste voor hun opdrachtgever
te doen, binnen de omstandigheden. Deze groep is ruim in de meerderheid. Dat wil 
niet zeggen dat deze groep berust in hoe het gaat binnen de processen met de 
NCG. Dit kan ook bij deze groep tot frustratie leiden.

 De omgeving waar architecten bouwplannen kunnen delen, wordt weinig gebruikt. 
Dit was bedoeld om kennis en casussen te delen en begrotingen en 
versterkingsoplossingen te kunnen vergelijken. Sommige architecten hebben 
gevolg gegeven aan de oproep van het Experiment om dit te doen, maar een groot 
deel heeft dit (nog) niet gedaan. Een deel geeft aan dit gewoon vergeten te zijn, 
een deel vindt de gekozen omgeving niet prettig en een ander deel zegt dit niet te 
doen vanwege de privacy van de betreffende bewoner. Dit blijkt bij doorvragen 
echter niet altijd met de bewoner zelf besproken te zijn. Het zou dus kunnen dat die 
daar geen problemen mee heeft. 

 De meeste architecten geven aan ruim uit de uren te lopen. Dit heeft met name te 
maken met de tijd die nodig is voor de begeleiding van de bewoner. Het kost in de 



meeste gevallen veel tijd om het proces uit te leggen, het versterkingsadvies en de 
begroting door te nemen, deze aan te passen, maar ook om informatie te geven of 
zorgen weg te nemen. Sommige bewoners weten al hoe een bouwtraject er uit ziet,
maar de meeste bewoners hebben dit nog niet eerder meegemaakt of nooit een 
architect over de vloer gehad. Dit zijn allemaal nieuwe ervaringen waarvoor tijd en 
aandacht nodig is om het vertrouwen te krijgen, maar ook om het vertrouwen te 
houden en de rode draad voor de bewoners vast te houden. Deze rol als 
bewonersbegeleider in dit versterkingstraject zou een aparte post moeten zijn in de 
begroting. De architect neemt in dit traject de rol van de bewonersbegeleider over.

 Een paar architecten zeggen dat als ze vooraf hadden geweten dat ze er zoveel tijd
aan kwijt waren, ze niet hadden meegedaan. Echter, door de relatie die ze aan zijn 
gegaan met hun opdrachtgevers, maakt dit niet dat ze er nu mee gaan stoppen. 
Anderen geven aan dat de begeleiding inderdaad meer tijd kost dan verwacht, 
maar zeggen dat dat bij een Experiment hoort en zij hadden daar van tevoren 
rekening mee gehouden. “Ik ben de laatste die van het schip afspringt, maar als ik 
het alleen zakelijk zou beschouwen, dan kan ik er beter stoppen.” Of: “Gelukkig heb
ik maar twee adressen, dus dan valt het nog mee”. De meerderheid van de 
architecten zegt echter nog steeds achter hun deelname te staan. 

 De meeste architecten geven aan dat de adviseursrol van tevoren bekend was bij 
deelname aan het Experiment, maar ‘er zit hier wel een persoonlijke dimensie aan 
die specifiek voor dit Experiment is’. Enkele architecten hadden dit aspect minder 
op het netvlies bij aanvang van het Experiment. 

Aanvullende uitspraken van architecten ter illustratie van 
bovenstaande: 

“Het is de kunst om door de bomen het bos te zien.” 

“Ondanks dat het een moeras is, doen we graag mee.” 

“We hebben veel respect voor het dorp en voor Fons. Iedereen zet zich enorm in. En Fons
in het bijzonder, zéker voor een Westerling is dat heel uitzonderlijk.” 

“Het duurt erg lang, maar er zijn wél winsten behaald.”

“De architect moet hier de vuurtoren zijn die altijd brandt, dat is weer een nieuwe ervaring.”



AANBEVELINGEN 

Op basis van de opgehaalde informatie en aanbevelingen is het aan te bevelen een aantal
zaken te ontwikkelen of scherp in de gaten te houden: 

Het zou goed zijn om een organogram van de mensen te maken die nu bijdragen aan het
Experiment of op een andere manier een bijdrage leveren aan het project.
Een aantal mensen heeft de indruk dat er geen ‘Krewerders’ in de Dorpscoöperatie zitten, 
terwijl dat wel zo is. Ook is het niet duidelijk welke adviseurs op dit moment bij het 
Experiment betrokken zijn en wat ze doen, soms zijn ze er en dan weer niet. 

Het zou goed zijn om een schema van de verschillende projecten en initiatieven te 
maken die inmiddels aan het Experiment zijn gehangen, zoals het energieproject, de 
studie van de Hanze, het kunst-project, de insectentoren etc.

Er is behoefte aan een stroomschema van het proces om meer inzicht te krijgen in alle 
stappen die in het Experiment genomen moeten worden. Het huidige stroomschema gaat 
over de planning. Het zou handig zijn om bij elke stap helder te krijgen wat er voor nodig is
om die stap te nemen, maar ook wie in welke fase welke rol heeft. Het wordt wel 
regelmatig gecommuniceerd in de nieuwsbrieven maar er is geen totaaloverzicht en -
schema waar de bewoners en hun architecten de stappen aan kunnen hangen. 

Geen valse hoop. Het is van belang als bestuur geen data van bijvoorbeeld start bouw te 
suggereren of andere beloften te presenteren als deze niet waargemaakt kunnen worden. 
De teleurstelling wordt dan juist groter. Meerdere mensen geven aan liever een 
realistische slag om de arm gecommuniceerd te krijgen dan dat er té positief 
gecommuniceerd wordt.

De bewoner staat centraal dus houd die goed op de hoogte. Dit om het gevoel van regie 
en eigenaarschap op het proces en de te maken keuzes vast te houden. 

Vier de behaalde resultaten. Het is van belang om goed bij mijlpalen en tussentijdse 
resultaten stil te staan en deze – waar het kan – als dorp/architecten te vieren. Dit om ook 
de betrokkenheid en gezamenlijkheid in het Experiment vast te houden en naast de 
minder goeie, ook de betere of goede momenten te duiden. 

Ontwikkel een werkomgeving voor kennisdeling tussen de architecten. Het zou voor 
het Experiment nuttig zijn als de architecten in het kader van kennisdeling en 
intercollegiale reflectie hun bouwplan en bevindingen delen op de daarvoor beschikbare 
omgeving. Dit uiteraard na overleg en akkoord van de betreffende bewoners. Dit 
Experiment is ook begonnen als een ‘lerend proces’ waarbij kennisontwikkeling bevorderd 
zou moeten worden. 

Documenten bijhouden. Een deel van de architecten heeft aangegeven behoefte te 
hebben aan een digitale omgeving waar de meest recente en accurate documenten van 
het Experiment terug te vinden zijn. Door het ad-hoc proces en de vele mails is het soms 
moeilijk om de meest actuele informatie vast te houden. Wellicht zou onderzocht kunnen 
worden of een dropbox of een andere omgeving geschikter zou kunnen zijn om de 
plannen én de andere documenten van het Experiment bij elkaar te brengen. 



Infomatiebijeenkomst. Het zou goed zijn als JBG een bijeenkomst met de architecten 
organiseert om alle vragen plenair te beantwoorden en een dialoog aan te gaan met de 
architectengroep en Fons. Daarbij reflecterend op de afgelopen periode en een 
constructieve ‘bodem’ leggend voor de samenwerking in de volgende fase. 

Vragenlijst Krewerd - gespreksronde Najaar 2021

Kader: Experiment Krewerd

Bewoners:

1. Wat zijn uw bevindingen van het Experiment tot nu toe?

2. Heeft u een beeld van de verschillende processtappen in de versterking en 
vernieuwing, en waar u op dit moment staat?

Controlevraag: bent u goed op de hoogte van uw eigen plan? Wat is uw eigen plan?

3. U bent als deelnemer aan het Experiment ook opdrachtgever voor uw bouwplan en 
architect. In hoeverre lukt het u om deze rol op te pakken, ook in de nieuwe fase? 

4. Hoe is de adviseursrol van uw architect bevallen? Heeft de architect zich als adviseur 
opgesteld?

Controlevraag: Bent u van architect veranderd? En zo ja, waarom?

5. Is het duidelijk wat u van uw architect kan verwachten en welke rol deze heeft in het 
experiment?

6. In hoeverre lukt het goed/minder goed om tot een bouwplan te komen en daar keuzes 
te maken?

7. Heeft de advisering van de architect geleid tot betere keuzes?

8. Hoe vaak heeft u gemiddeld contact met uw architect?

9. Is er een verschil tussen de maatregelen van de constructeur en de advisering van de 
architect hoe hier mee om te gaan?

10. Is het moeilijk/makkelijk om keuzes te maken omtrent de financiële opties? Wel/geen 
bouwplan, wel/geen afkoopregeling etc.

11. Worden in het dorp ideeën en bouwplannen gedeeld? Heeft u gesprekken over uw 
bouwplan met mede-dorpsgenoten of andere adviseurs?

12.Wat betekent aardbevingsproblematiek voor u persoonlijk?

13.Wat zou u graag als tip of top mee willen geven aan het Experiment?

14.  Wat zou u graag als tip of top mee willen geven aan uw architect of architecten van   
Krewerd in het algemeen?



15.Wat vond u van dit gesprek? 

Architecten:

1. Wat is uw indruk van Experiment Krewerd?

2. Hoe is de adviseursrol bevallen? 

3. De inwoner is de opdrachtgever. Niet iedereen heeft daar ervaring mee. In hoeverre 
heeft dat impact op uw adviseursrol? 

4. Is het moeilijk/makkelijk voor uw bewoner om (met u) keuzes te maken omtrent de 
financiële opties? Wel/geen bouwplan, wel/geen afkoopregeling etc.

5. Hoe vaak heeft u gemiddeld contact met uw bewoner(s)?

6. Waar speelt de afweging sloop/nieuwbouw?

7. Heeft uw advisering geleid tot het maken van (betere) keuzes van de bewoner ten 
aanzien van het bouwplan?

8. Wat zou u graag als tip of top mee willen geven aan het proces van Experiment 
Krewerd?

9. Wat zou u graag als tip of top mee willen geven aan de bewoners van Krewerd in het 
algemeen?

10.Wat zou u graag als tip of top mee willen geven aan de architectengroep van Krewerd 
in het algemeen?

11. Worden onderling tussen de architecten ideeën en bouwplannen gedeeld? 

12.Heeft u uw plan gedeeld in de gezamenlijk werkomgeving?

13.Wat betekent het deelnemen aan Experiment Krewerd voor u persoonlijk?

14.Wat vond u van dit gesprek?



Bijlage 2

Plan van Aanpak en de rollen

Experiment Krewerd wil de opgedrongen aardbevingsproblematiek positief ombuigen tot 
een kans. Zij wil de versterkingsoperatie en de energietransitie als aanleiding nemen om 
het dorp in één keer toekomstbestendig te maken. De bewoners willen bij alle veranderin-
gen het vertrouwde eigen karakter van hun dorp behouden en, niet bang voor vernieu-
wing, waar nodig verbeteren. 

Reeds negen jaar wordt er in Groningen gesteggeld, komen er geen projecten probleem-
loos van de grond en worden bewoners tot wanhoop gedreven. Juist als klein overzichte-
lijk dorp wil Krewerd proeftuin zijn om aan te tonen dat dingen op een andere, betere ma-
nier wél van de grond kunnen komen. Met als gevolg trotse en tevreden bewoners (nu niet
te vinden in Groningen). 

Experiment Krewerd omvat de volgende innovaties (vernieuwingen) ter experimentering:

 Een bottom-up aanpak: de bewoners doen het zelf en de bewoners centraal.
 Een versnelde versterkings aanpak: engineering judgement. 
 Bewoners worden bijgestaan door eigen architecten: ontwerp kwaliteit en deskundi-

ge onafhankelijkheid. 
 Energietransitie op dorpsniveau.
 Versterking, dorpsvernieuwing en energietransitie in één onlosmakelijk proces. 





De rollen

De rol van de bewoner

Experiment Krewerd is een Initiatief van beneden af. De bewoner staat centraal, de 
bewoner heeft uiteindelijk de eindbeslissing over alles wat betreft de eigen woning en 
gezamenlijk over alles op dorpsniveau.

De bewoner wordt bijgestaan door een onafhankelijk en bouwkundig deskundig architect, 
die maar één opdrachtgever heeft: de bewoner. De architect adviseert en staat de 
bewoner bij. Hij werkt de versterkingsplannen met de bewoners uit en controleert namens 
de bewoner de aannemer. 



De bewoner is lid van dorpscoöperatie en heeft in de Algemene Leden Vergadering 
stemrecht. Daarnaast kan de bewoner altijd rechtstreeks de coöp benaderen, eventueel 
via de klankbordgroep. Bewoners worden aangemoedigd zitting te nemen in de diverse 
werkgroepen.

De rol van de Dorpscoöperatie

Organiseert namens de bewoners het Experiment Krewerd. Bewoners zijn lid van de coöp 
en hebben stemrecht. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Willem Smink  onafhankelijk voorzitter van buiten. 
06 53 37 26 82   willem.smink@gmail.com 

Eltje Bos           penningmeester
06 25 54 53 76   e.h.bos@planet.nl

Frits Postuma   secretaris
05 96 62 79 79   fkrgrun@gmail.com

Luuk van Schaik  energietransitie
06 11 51 76 65   L.van.schaick@kpnplanet.nl

Guus Claessens   communicatie
06 37 73 63 36   guusclaessens@gmail.nl

Marleen Jansema   verbinding met Dorpsbelangen
06 15 58 45 57  marlett1987@hotmail.com

Fons Verheijen   dorpsbouwmeester
06 51 22 59 95   fons.verheijen@wxs.nl

Het bestuur wordt bijgestaan door de projectbegeleider Jolanda Dijkhuis. Zij regisseert ook
de dorpsvernieuwing. 06 45 75 65 77 info@jolandadijkhuis.nl 

Het bestuur stuurt de versterking aan via de bouwdirecteur Jan Grijpma 06 53 86 17 37
j.grijpma@hetbedrijfsburo.nl  .   

De energie transitie via de projectleider Erik Matien. 06 24 58 52 02
erik@enablemi.com

Het bestuur communiceert met de bewoners via een WhatsApp berichten, de nieuwsbrief 
en bewonersbijeenkomsten in Kredo. Bij de communicatie wordt het bestuur bijgestaan 
door de communicatieadviseur Peter Grondsma. Hij onderhoudt de perscontacten, de 
website en de nieuwsbrief.
Minstens éénmaal per jaar is er een Algemene Leden Vergadering. De klankbordgroep 
houdt het bestuur scherp.
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De rol van de klankbordgroep

De klankbordgroep fungeert als spiegel van en voor het coöp-bestuur. Signalen van de 
bewoners spelen zij door aan het coöp-bestuur. De klankbordgroep is onafhankelijk.
Zij hanteert een positief kritische houding ten opzichte van besluitvorming, met het doel 
om de gezamenlijkheid niet uit het oog te verliezen.

Het eerste aanspreekpunt voor vragen/ klachten zijn de bestuursleden van de coöp. Vindt 
men dit lastig, dan kan iemand van de klankbordgroep aangeschoten worden.

Met de klankbordgroep zijn afspraken gemaakt over de manier waarop het contact tussen 
het coöperatiebestuur en de klankbordgroep vorm krijgt. De klankbordgroep zal binnen 
hun eigen kringen extra attent zijn op wat er in ons dorp leeft. Ook zij zijn direct 
aanspreekbaar, dus mocht er iets zijn met betrekking tot het experiment, meld het hun. Dit 
wordt dan door hen onder de aandacht van het coöperatiebestuur gebracht.

De leden van de klankbordgroep zijn:

Willem de Graaff, Eefje Claessens, Vincent Noordhoek en Erica van de Vuurst.

De rol van de architect

Een van de belangrijke onderdelen van het Experiment Krewerd is dat elke bewoner een 
zelfgekozen architect heeft. De architect heeft maar één opdrachtgever, dat is de bewoner.
Hij is dus niet gestuurd door de NAM, NCG of Staat. De architect dient maar één belang, 
die van de bewoner. De architect is deskundige op het gebied van bouwkunde, adviseert 
vanuit zijn deskundigheid de bewoner en maakt samen met de bewoner de 
versterkingsplannen, werkt deze uit tot contractstukken voor de aannemer, controleert de 
aannemer tijdens de bouw en controleert bij de oplevering of alle plannen juist en volledig 
zijn uitgevoerd.

De architect helpt de bewoner met subsidieaanvragen, contacten en contracten met 
andere adviseurs (constructeur, kostendeskundige, installatietechnici enz.) en controleert 
rekeningen.
Daarbij werkt hij samen met de Krewerder bouwdirecteur, die de aanbesteding van de 
bouwopgave organiseert, met de dorps-ecoloog op het gebied van de flora/fauna en met 
de projectleider energie transitie. De architect verzorgt ook de bouwaanvrage bij de 
gemeente, indien nodig.
Naast de kosten van de versteking wordt ook 7000 euro door de overheid ter beschikking 
gesteld voor duurzaamheidsverbeteringen. De architect zal deze in overleg met de 
bewoner en de projectleider energie transitie verwerken in de plannen.

De rol van de projectbegeleider, Jolanda Dijkhuis



Jolanda Dijkhuis is de algemene projectbegeleider van het Experiment Krewerd, de directe
steun van de dorpscoöperatie. Zij organiseert de communicatie (nieuwsbrieven, 
bewonersavonden enz.) naar en van de bewoners. Zij houdt eens per week een 
inloopmiddag in Kredo, maar gaat ook bij bewoners op bezoek. Waar nodig kan zij de 
speciaal voor Krewerd  door de gemeente Eemsdelta aangestelde 
maatschappelijk/psychologische begeleider inschakelen.

Daarnaast is zij de projectleider van de uitvoering van het door het dorp aangenomen 
Dorpsvisie. Van de 2,4 miljoen euro begroting is voor de eerste fase (trapveld en haven 
met brug) is door het Nationaal Programma Groningen 550.000 euro ter beschikking 
gesteld.

Jolanda is voorzitter van het driemanschap dat het Experiment Krewerd uitvoert 
(Versterking: Jan Grijpma, Energietransitie: Erik Matien en Dorpsvernieuwing: Jolanda 
Dijkhuis). Zij coördineert de drie onderdelen onderling.

De rol van de bouwdirecteur, Jan Grijpma

De versterkingsoperatie zal in Krewerd niet door de NCG worden georganiseerd, maar 
door het dorp zelf. Daartoe heeft de dorpscoöperatie Jan Grijpma aangesteld als 
bouwdirecteur.

De bouwdirecteur stuurt de architecten tijdens het uitwerken van de bouwplannen aan. Hij 
zal zorgen dat de, door de kostendeskundigen van JBG gemaakte, definitieve 
begrotingen, geïndexeerd aan de laatste bouwprijzen, door de NCG worden goedgekeurd.
Hij regelt de aannemerskeuze (bewoner beslist hierover) en de aanbesteding. Hij 
organiseert de bouwvolgorde in overleg met de bewoners. In overleg met de bewoners 
organiseert hij de tijdelijke huisvesting. Ook maakt hij veiligheidsplannen, 
bereikbaarheidsplannen en logistieke plannen op dorpsniveau. Hij coördineert waar nodig 
met de NCG.

Jan Grijpma 06 53 86 17 37
j.grijpma@hetbedrijfsburo.nl

De rol van de NCG

De Nationaal Coördinator Groningen is de door de Staat aangewezen organisatie voor de 
versterkingen in het aardbevingsgebied. Het Experiment Krewerd probeert de NCG zoveel
mogelijk op afstand te zetten. Daartoe is afgesproken met de NCG dat Krewerd de 
versterking zelf organiseert. De NCG voorziet de dorpscoöperatie met financiën om dit uit 
te voeren.

Toch kunnen we niet helemaal om de NCG heen. Zij moet uiteindelijk de bouwsom voor de
versterking goedkeuren, waarna zij dit bedrag op een bouwdepot voor de bewoner bij de 
notaris storten. Rekeningen voor de uitwerking van de plannen en de uitvoering van de 
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versterking worden eerst gecontroleerd door de NCG, waarna uitbetaling door de notaris 
wordt uitgevoerd.

Met de NCG zijn contractueel afspraken gemaakt, zoals over sloop/nieuwbouw, invulling 
van PM-posten in de begroting en de zorg die de NCG en de IMG op zich nemen dat de 
vergoedingen voor schadeherstel op tijd vóór de uitvoering van de bouw toegewezen zijn, 
opdat die meegenomen kunnen in de bouw.

Op het gebied van de aanpak van funderingsschade moeten we wachten op beslissingen 
van de Staat.

Projectleider voor Krewerd bij de NCG is Alex van den Boer

06 82 06 38 10
a.vandeboer@nationaalcoordinatorgroningen.nl

De rol van de projectleider energietransitie, Erik Matien

Het ministerie van binnenlandse zaken heeft binnen het kader “gasvrije wijken” Krewerd. 
Holwierde en Godlinze aangewezen als proeftuin. Daartoe heeft zij 5,1 miljoen euro ter 
beschikking gesteld. Krewerd had zelf met deskundigen een plan voor de energie transitie 
opgesteld en goedgekeurd. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is circa 500 
woningen geëist. In overleg met de gemeente is gekozen om Holwierde en Godlinze bij te 
voegen. Bedoeling is dat eerst het proefproject in Krewerd in zijn geheel wordt uitgevoerd 
en daarna gesterkt door de ervaringen in Krewerd doorgegaan wordt in de andere dorpen.
Omdat het uiteindelijk om drie dorpen gaat is een aparte stichting opgericht, die de 
plannen tot uitvoering brengt en de gelden beheert.

Erik Matien is de projectleider. Hij zal de architecten aanvoeren voor wat betreft de 
transitie elementen per woning en op dorpsniveau de groengas installatie en zonneweiden
regelen.

Erik Matien
06 24 58 52 02
erik@enablemi.com

De rol van de dorpsecoloog, Jan Doevendans

De wet schrijft voor dat bij bouwwerkzaamheden natuur niet verstoord mag worden, met 
name vogelnesten en verblijfplaatsen van vleermuizen. De dorps-ecoloog maakt hiervoor 
plannen, zó dat er geen “misdrijf” tegen deze wet wordt gepleegd. Dat doet hij zowel op 
huisniveau als op dorpsniveau. Voor de bouwwerkzaamheden van de woning bekijkt hij 
welke maatregelen genomen moeten worden, vooraf en tijdens. Hij geeft ook aan de 
architecten welke nieuwe vervangende nestkasten of verblijfplaatsen opgenomen moeten 
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worden in het bouwplan. Hij kijkt daarbij ook op dorpsniveau en maakt daar voostellen 
voor om te zorgen dat de natuur versterkt uit de gezamenlijke versterking komt.

De NCG heeft voor de bewoners, die de subsidietoewijzing voor de kosten van het 
uitwerken van de plannen hebben ontvangen, in het bouwdepot 1500 euro plus de BTW 
gedeponeerd.
De coöp zal eerdaags de bewoners een verzoek in de vorm van een rekening sturen om 
dit bedrag over te maken naar de coöp, die Doevendans zal betalen.

Jan Doevendans was samen met architectencollectief Vector.i winnaar van de prijsvraag 
voor een faunatoren. Afhankelijk van het te maken flora-faunaplan zou hun plan bij het 
trapveldje kunnen worden uitgevoerd.

06 55 82 51 90
buitenbedrijfbbz@gmail.com

De rol van de dorpsbouwmeester, Fons Verheijen

Het dorp Krewerd heeft vooraf met hulp van deskundigen uitgebreid vastgesteld wat 
Krewerd Krewerd maakt, vastgelegd in een document: Het DNA van Krewerd (zie 
experimentkrewerd.nl). De dorpsbouwmeester zal toezien en adviseren, met name bij 
mogelijke sloop/nieuwbouw, dat veranderingen passend of liever versterkend passen in 
het DNA van het dorp. Zowel stedenbouwkundig als landschappelijk en architectonisch.

http://www.experimenkrewerd.nl/
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