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Krachten in het Noorden
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Redactioneel

Beste lezers,

Voor je ligt de speciale Geo Promotionuitgave van Girugten. Dit jaar gaat het congres over 
de regio waarin onze fijne stad ligt. Met deze regio bouwen veel studenten die hier vanuit 
andere delen van het land komen studeren vaak niet een heel sterke band op, vooral niet 
als ze na afstuderen het Noorden weer verlaten in de zoektocht naar een baan. In het 
Noorden liggen geen kansen, zo wordt vaak gedacht. Hoogopgeleiden zien hier over het 
algemeen weinig mogelijkheden voor een carrière. Een succesvolle toekomst wordt vaak 
elders gezocht. Maar heeft deze regio zelf ook een kansrijke toekomst? Waar liggen voor het 
Noorden de mogelijkheden? Wat zijn de krachten in het Noorden?

Dit is precies waar de aandacht op gevestigd wordt tijdens het Geo Promotioncongres. Door 
studenten Ruimtelijke Wetenschappen zal de regio Noord-Nederland tijdens de studie al op 
verschillende vlakken bestudeerd zijn, op deze congresdag is er volop de gelegenheid om 
nieuwe kennis op te doen over de grensoverschrijdende mogelijkheden die er zijn voor deze 
regio in tijden van vervagende grenzen en globalisering. Wees er dus bij op 13 mei!

Zoals elk jaar zal dit speciale nummer je de gelegenheid geven om je in te lezen voor 
het congres. Een deel van de artikelen is afkomstig van sprekers op het congres en van 
bedrijven en organisaties die zich bezighouden met het onderwerp van het congres. De 
dagvoorzitter, Piet Pellenbarg, heeft een artikel voor deze uitgave geschreven en daarnaast 
heeft hij ook nog visite van Girugten gehad voor ‘Op de Bank van’. Want naast de artikelen 
over het congresthema zijn er natuurlijk ook de vaste rubrieken. De Recensie gaat over de 
documentaires van Louis Theroux, de Wetenschapper Paul Krugman wordt in het zonnetje 
gezet en de Masterthesis komt van Wybren Jorritsma. Ten slotte doet Jeroen Bakker verslag 
van zijn studieverblijf in de Verenigde Staten.

Natuurlijk zou deze Geo Promotioneditie niet compleet zijn zonder een bijdrage van de 
Lustrumcommissie van Ibn Battuta. Zij horen in deze Geo Promotioneditie thuis omdat Geo 
Promotion dit jaar in het lustrum valt. Hun verhaal is in deze editie te lezen en het lustrum 
zal binnen een kleine maand losbarsten. Geniet van het congres, het lustrum en natuurlijk 
van deze editie van Girugten!

Mark Veenstra
Hoofdredacteur

Colofon

Eindredactie
Mark Veenstra (hoofdredacteur)
Marjolein Pot (vormgeving)

Redactie
Robin Groenewold
Pieter Jan Karsijns
Debbie Lager
Wymer Praamstra
Guido Roegholt
Peter Stopel
Inge de Vries
Wietske Wilts

Druk
Drukkerij Sikkema, Warffum

Oplage
1550 stuks

E-mail
info@girugten.nl

Contactadres
Postbus 800
9700 AV Groningen

Girugten is het onafhankelijk 
faculteitsblad van de Faculteit 
Ruimtelijke Wetenschappen, 
Rijksuniversiteit Groningen.

Girugten functioneert als een 
zelfstandige redactie onder 
faculteitsvereniging Ibn Battuta

De eindredactie behoudt zich het 
recht voor zonder opgaaf van 
redenen artikelen in te korten, 
dan wel te weigeren.

redactie

Inhoud
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5.4.

voorwoord geo promotion

Beste lezer, 

Na de tentamens komt het congres van Stichting Geo Promotion er weer aan. Op 13 mei zal het congres van 2011 
plaatsvinden met als thema ‘De Grensoverschrijdende Regio; Krachten in het Noorden’. Deze editie van Girugten 
staat in het teken van dit congres, zodat u zich alvast kunt inlezen en u een kleine voorbereiding op de dag heeft. 
Zo vindt u het dagprogramma, een overzicht van de sprekers  en verschillende artikelen vanuit de overheid, 
wetenschap en bedrijfsleven. 

Grensoverschrijdende samenwerking en ontwikkeling is een veelbesproken onderwerp. De vraag die centraal 
zal staan tijdens dit congres is: “Welke richting zullen ontwikkelingen in het Noorden de komende tijd op 
moeten gaan?”. Om deze vraag te beantwoorden geven verschillende captains of industry, politieke leiders en 
wetenschappers hun visie op dit vraagstuk. 

Bij de grensoverschrijdende regio kunt u denken aan de samenwerking tussen Nederland en Duitsland, 
maar ook aan de samenwerking tussen provincies en gemeenten. Regionale ontwikkelingsprogramma’s en 
samenwerkingsverbanden bestaan er al in de Noordelijke regio, maar hoe functioneren deze? Waar liggen hierbij 
de voordelen maar ook de knelpunten? En hoe zijn deze op te lossen? De regionale samenwerkingsverbanden 
zijn een belangrijke en solide basis voor een gezamenlijke visie op samenwerking over de landsgrenzen heen.

De inhoudelijke lijn van het congres is gericht op een belichting van regionale samenwerking vanuit een breed 
Europees perspectief, via de regiovisie Groningen-Assen, naar de visie van invloedrijke captains of industry in 
het Noorden. Tevens zullen door middel van workshops de kansen voor het Noorden in verschillende werkvelden 
worden belicht door de presentatoren en de deelnemers zelf. De dag wordt afgesloten met een paneldiscussie 
waarbij diverse stellingen worden behandeld door de panelleden en een interactieve discussie met de zaal 
wordt gevoerd. Door de synergie die voortkomt uit de combinatie student, bedrijfsleven en overheid wordt 
getracht een aantal gezamenlijke conclusies te trekken met betrekking tot het thema. De dag zal afgesloten 
worden met een netwerkborrel en een diner in het stadsparkpaviljoen.

Ik wil u van harte uitnodigen om deel te nemen aan het congres. Meer informatie is te vinden op de website: 
www.geopromotion.nl. Het bestuur hoopt u op 13 mei te mogen verwelkomen in het Martiniplaza te Groningen.

Met vriendelijke groet,

Kristan Margry
Voorzitter Stichting Geo Promotion
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vrijdag 13 mei 2011

   Kosten: 15 euro (studenten FRW)
   Diner voor slechts 5 euro extra
   Locatie: Martiniplaza Groningen
   Inschrijven kan tot 29 april
   

    Volg ons op:
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DE GRENSOVERSCHRIJDENDE REGIO
krachten in het Noorden

poster

SCHRIJF  JE  NU  IN!
WWW.GEOPROMOTION.NL

vlnr: Herman, Peter, Kristan, Koen, Myrthe, Bas
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7.6.

dagprogramma

Ontvangst met koffie en thee

Opening

Inleiding dagvoorzitter

Spreker 1: Rijksuniversiteit 
Groningen

Spreker 2: Regio 
Groningen-Assen

Koffiepauze

Workshopronde 1

Lunch

Workshopronde 2

Spreker 3: AM

Koffiepauze

Spreker 4: Strukton Civiel

Interactieve paneldiscussie

Afsluiting dagvoorzitter

Netwerkborrel

Netwerkdiner
U kunt zich hiervoor apart aanmelden.

09.00 
 

09.30 

 

09.35 

 

09.45 

 

10.15

 
10.45
 

11.00 

 
12.00 

 
13.15 

14.20 
 

14.50 

 
15.00 

 
15.30 
 

16.45 
 

17.00 

18.30 

Kristan Margry
(Voorzitter Geo Promotion)

prof. dr. P.H. Pellenbarg
(Hoogleraar Economische Geografie, RUG)

prof. dr. P. McCann
(Speciaal Adviseur Eurocommissaris Hahn)

drs. T. Schroor
(Wethouder Gemeente Groningen)

ing. J. A. Voordes
(Regiodirecteur AM Noordoost)

drs. F. Verhees
(Hoofd Marketing en Public Relations)

HOELAAT WAT WIE

prof. dr. P.H. Pellenbarg
(Hoogleraar Economische Geografie, RUG)

da
gp

ro
gr

am
m

a

prof. dr. P. Pellenbarg prof. dr. P. McCann ing. J.A. Voordes drs. T. Schroor

DAGVOORZITTER

SPREKERS

WORKSHOPS

PANELDISCUSSIE

 Piet Pellenbarg (Hoogleraar Economische Geografie, RUG)
Piet Pellenbarg is hoogleraar Economische Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen en decaan van 
de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Zijn onderzoek en publicaties betreffen vooral de thema’s van 
bedrijfsvestiging en -verplaatsing en de economische ontwikkeling van steden en regio’s. Een deel 
daarvan heeft expliciet betrekking op de regio Noord-Nederland. Hij verwierf bekendheid met het 
langlopende onderzoekprogramma over het imago - in het bijzonder bij ondernemers - van plaatsen 
en gebieden (‘mental maps’) in Nederland. Dit onderzoek is inmiddels uitgebreid naar diverse Europese 
landen (Duitsland, Hongarije, Tsjechie, Italie). Een apart deel van het imago-onderzoek betreft specifiek 
Noord Nederland. In verband daarmee leidde Pellenbarg gedurende bijna 20 jaar de effectmetingen van 
de campagne ‘Er gaat niets boven Groningen’.

 Philip McCann (Speciaal Adviseur Eurocommissaris Hahn)
Philip McCann is speciaal adviseur van Johannes Hahn, de Eurocommissaris voor Regionaal Beleid. 
McCann heeft onder andere meegewerkt aan het nieuwe Europese Regionale Ontwikkelingsbeleid. Hij 
is één van de meest geciteerde en erkende economisch-geografen en ruimtelijk-economen van deze 
tijd. McCann heeft de bijzondere leerstoel Economische Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 Ton Schroor (wethouder Gemeente Groningen) 
Ton Schroor is wethouder van de gemeente Groningen. Tot zijn portefeuille behoren onder andere 
economie, innovatie en internationale handelsbetrekkingen. Hij is tevens de voorzitter van het 
portefeuillehouderoverleg economie en bedrijventerreinen bij de Regio Groningen-Assen.

 Alex Voordes (Regiodirecteur AM Noordoost)
Alex Voordes is regiodirecteur van AM B.V. Noordoost. Hiervoor was hij regiodirecteur bij BAM Vastgoed 
en Adjunctdirecteur Rabo Vastgoed. Als visionair werkte hij onder andere aan het Grotestedenbeleid 
Noordoost en nieuwe concepten in gebiedsontwikkeling, recreatie en zorg. Tevens is de heer Voordes 
actief betrokken bij het aansturen en vormgeven van diverse samenwerkingsverbanden in de regio.

 Frits Verhees (Hoofd Marketing en Public Relations)
Frits Verhees is sinds 2007 werkzaam bij Strukton; een fullserviceprovider op het gebied van 
infrastructuur- en accommodatieoplossingen. Sinds 2010 is hij Hoofd Marketing & PR bij Strukton Civiel. 
Naast zijn werkzaamheden bij Strukton is hij promovendus en gastdocent aan de Rijksuniversiteit in 
Groningen. Voor Strukton werkte Verhees bij de gemeentelijke overheid en in de advieswereld als 
projectleider op het gebied van milieu, logistiek en ruimtelijke ontwikkeling.

Door middel van twee workshoprondes zullen de kansen voor het Noorden in verschillende werkvelden 
worden belicht door de presentatoren en de deelnemers. Bij inschrijving kunt u aangeven welke 
workshops uw voorkeur genieten. Er zijn workshops vanuit de wetenschap, overheid en de commerciële 
sector zoals o.a. de Gemeente Groningen & Nordconnect, Royal Haskoning, Regio Groningen-Assen, 
Weusthuis en Partners en Arcadis. Voor een actueel overzicht van alle workshops kunt u terecht op onze 
website www.geopromotion.nl.

De dag wordt afgesloten met een paneldiscussie waarbij diverse stellingen worden behandeld door de 
panelleden en een interactieve discussie met de zaal wordt gehouden. Door de synergie die voortkomt 
uit de combinatie student, bedrijfsleven en overheid wordt getracht een aantal gezamenlijke conclusies 
te trekken met betrekking tot het thema. Het panel bestaat uit: dhr. F (Frits) Verhees, mevr. J.C.G. (Josine) 
van ‘t Klooster (Liaison Officer Healthy Ageing voor het UMCG in Brussel), dhr. M. (Marc) Calon (Voorzitter 
Aedes), mevr. P.J.(Paulien) Kooistra (Coordinator Interreg bij Provincie Groningen) en dhr. T. (Ton) Schroor.

drs. F. Verhees

dagprogramma sprekers
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9.8.Piet Pellenbarg
Decaan FRW, Hoogleraar 

Economische Geografie

Niet voor het eerst, en waarschijnlijk ook 
niet voor het laatst, wijdt de Stichting 
Geo Promotion een congres aan ‘de regio’ 
en al evenmin verbazingwekkend denkt 
ze daarbij vooral aan Noord Nederland. 
Wèl nieuw, en zeker ook inspirerend, is 
de gedachte dat er voor de regionale 
ontwikkeling een krachtenbundeling 
noodzakelijk is die grensoverschrijdingen 
nodig maakt. Grensoverschrijdingen in 
meer dan één opzicht wel te verstaan. 
Om te beginnen zowel naar buiten als 
naar binnen toe, dus richting Duitsland 
en verder, (1) maar óók tussen de drie 
provincies onderling (2). En last but not 
least grensoverschrijdingen in de meer 
overdrachtelijke zin van het woord, 
dat wil zeggen tussen bij de regio-
ontwikkeling betrokken partijen, in het 
bijzonder overheid en bedrijfsleven (3). 
Nummer 2 en 3 zijn in feite belangrijker 
dan nummer 1. Als er geen consensus is 
over de regionale ontwikkelingsagenda 
tussen actoren binnen de regio zelf, hoef 
je aan succesvolle samenwerking met 
buitenregionale partners eigenlijk al niet 
meer te denken. Eenheid in de gedachten 
over wat nodig is om te doen in en voor 
de regio is een essentieel onderdeel 
van wat de economisch geografische 
theorie ‘institutional thickness’ noemt. 
In de woorden van de Oxford Dictionary 
of Geography: ‘Institutional thickness 
is the totality of social, cultural, and 
institutional forms and supports 
available to enterprises. This includes 
trade associations, voluntary agencies, 
sectoral coalitions, concrete institutions, 
and local elites – their effects on local 
policy, and their consensus institutions: 
common agreements, shared views and 
interpretations, and unwritten laws’. 
Slagwoord: consensus. Is die er eigenlijk 
wel, als je kijkt naar de economische 
actoren in de regio Noord-Nederland? 
Zijn die het duidelijk en ondubbelzinnig 
eens over welke projecten er bovenaan 
de ontwikkelingsagenda staan?

Er is hier wel ruimte voor twijfel. Tot vijf 

jaar geleden was een snelle verbinding 
met de Randstad het onomstreden 
eerste punt op de gezamenlijke 
ontwikkelingsagenda van Noord-
Nederland. De afstand (in feite vooral 
de gevoelsafstand) tot de nationale 
kernregio werd algemeen erkend als een 
belemmerende factor bij de ontwikkeling 
van de bedrijvigheid. Een snelle 
treinverbinding door Flevoland (liefst 
in de vorm van een magneetzweeftrein) 
zou die afstand feitelijk bekorten, 
maar bovendien het imago van Noord-
Nederland als perifere regio kunnen 
doen verschrompelen. De geschiedenis 
is bekend: nadat drie opeenvolgende 
kabinetten van Kok en Balkenende 
de financiële reservering voor het 
project ‘Zuiderzeelijn’ overeind hadden 
gehouden, voerde minister Eurlings het 
van de agenda af. Het Noorden mocht 
het gereserveerde geld wel houden, zelfs 
besteden aan andere (infra) projecten, 
maar de treinverbinding zelf gaat 
niet meer door. Tijd om de regionale 
ontwikkelingsagenda te her-ijken. Is 
dat gelukt? Nee, of in ieder geval nog 
niet. Nog niet goed genoeg. Laten we de 
drie thema’s van grens¬overschrijding 
waarmee hierboven werd begonnen eens 
alle drie de revue passeren:
Allereerst de samenwerking tussen 
overheid en bedrijfsleven. Hier lijken 
geen majeure obstakels te bestaan. 
De organisaties van het bedrijfsleven 
(VNO, MKB Nederland, Samenwerkende 
Bedrijven Eemsmond, Groningen Cityclub 
enz. enz.) zingen in Noord Nederland niet 
altijd en helemaal in koor met de lokale 
en regionale overheden, maar van echt 
hinderlijke dissonanten is ook geen 
sprake. En waar het de ontwikkeling van 
de noordelijke ‘pieken in de delta’ betreft 
(Energy Vally, Lofar, Wetsus, Healthy 
Ageing, Agro) werkt men heel goed samen. 
Opmerkelijk is wel het met tussenpozen 
vanuit werkgeverskringen opklinken¬de 
geluid over  de wenselijkheid de drie 
provincies samen te voegen, wat meer 
eenheid in het beleid en meer slagkracht 
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richting Den Haag zou geven.

Dat laatste brengt ons meteen 
bij het tweede thema van de 
grensoverschrijdende krachten-
bundeling, wat ik de samenwerking naar 
binnen heb genoemd, tussen de drie 
provincies onderling. Hoe groot is op 
dit moment de bereidheid van de drie 
noordelijke provincies om gezamenlijk 
op te trekken? Die is er na het wegvallen 
van het gezamenlijke agendapunt van de 
snelle treinverbinding niet echt beter op 
geworden. De provincies concentreren 
zich op de eigen ‘piek’-projecten 
(Energy Valley voor Groningen, Lofar 
voor Drenthe, Wetsus voor Friesland, 
Agro voor allemaal, Healthy Ageing ook 
maar toch het meest voor Groningen) 
en zijn daarnaast allemaal bezig met 
de projecten die met het vrijgekomen 
Zuiderzeelijn-geld in de eigen provincie 
mogelijk zijn geworden. Wat staat er 
aan gezamenlijks op hun agenda? En 
zien de provinciebestuurders iets in de 
samenvoeging van de provincies die de 
actoren uit de private sector bepleiten? Af 
en toe uit een individuele gedeputeerde 
of burgemeester zich hierover, maar een 
gezamenlijk ja of nee is er niet. Toen 
onlangs staatsrechtsgeleerde professor 
Douwe Elzinga van de RUG met een 
opvallend plan kwam voor twee grote 
nieuwe provincies, (Friesland met een 
stuk Noord Holland erbij, Groningen en 
Drenthe samen) kreeg dat in de kranten 
even grote aandacht, maar die ebde snel 
weg en een formele bestuurlijke reactie 
bleef ook uit. Het enige waar bestuurlijk 
Noord-Nederland het over eens lijkt 
te zijn is dat er voor de economische 
ontwikkeling meer contact gezocht moet 
worden met regio’s over de oostgrens, in 
de zogenaamde ‘Noord-corridor’ richting 
de Baltische staten. Daarachter schuilt 
vooral de teleurstelling over het afblazen 
van de Zuiderzeelijn: als we die snelle 
verbinding met de Randstad niet krijgen 
moeten we maar eens ‘de andere kant op 
kijken’ voor onze toekomst.

De ‘Noord-corridor’ (ook wel: Noordelijke 
Ontwikkelings As of NOA) blijkt aldus 
een leidend concept bij ons derde 
thema: de samenwerking naar buiten. Is 
dat nu werkelijk een zinvol alternatief 
om de plaats in te nemen bovenaan de 
gezamenlijke ontwikkelingsagenda? 
Daar is wel discussie over mogelijk. 
In een gezamenlijke publicatie van 

onze faculteit met Haskoning uit 2008 
(geschreven in opdracht van de SER 
Noord-Nederland) is erop gewezen
dat het concept ontwikkelingsas 
weliswaar een stevige basis heeft 
in zowel theorie als beleidspraktijk, 
maar dat het op dit moment – ook 
internationaal – niet echt ‘hot’ meer 
is, zeker niet in het wetenschappelijk 
denken over economie en ruimte. In de 
praktijk worden, als het om de NOA gaat, 
ook zeer uiteenlopende interpretaties 
aangetroffen van het concept 
ontwikkelingsas, wat verwarring schept. 
Volstrekt onduidelijk blijft bijvoorbeeld 
welke ‘polen’ de NOA-as nu zou moeten 
verbinden. Is aan de Nederlandse kant 
het Noorden (of de stad Groningen?) de 
ontwikkelingspool, of de Randstad? (en 
het Noorden dus slechts ‘tusenstation’). 
Vanuit marketingoverwegingen 
beredeneerd, schrijven de auteurs van 
het NOA rapport (Bos, Van Dinteren 
en Pellenbarg), zou het misschien 
verstandig zijn de term ontwikkelingsas 
in de beleidscommunicatie helemaal 
niet te gebruiken. Dat heeft het 
Samenwerkingsverband Noord-
Nederland (SNN)  ter harte genomen,     
en  men communiceert de grensover-
schrijdende samenwerkingsactiviteiten 
nu onder het label “Noordconnect’. 
Overigens wordt op de Noordconnect 
website (http://www.nordconnect.eu/) 
het woord Noordelijke Ontwikkelingsas 
nog steeds wel gebruikt. 
Mijn slotconclusie is, dat de gezamenlijke 
ontwikkelingsagenda van Noord-
Nederland op dit moment nog niet 
echt stevig overeind staat. Iedere 
provincie voor zich is met belangrijke 
en verstandige dingen bezig, en het 
werken aan meer contacten met regio’s 
ten noorden en oosten van ons is altijd 
goed. Maar het ontbreekt nog aan een 
gezamenlijke visie op de economische 
toekomst van Noord-Nederland, en met 
name aan het benoemen van de functie 
die deze regio binnen de Nederlandse 
economie als geheel vervult. Wellicht 
levert het congres van de Stichting Geo 
Promotion daarvoor nieuwe interessante 
ideeën op!

Bronnen
 www.nordconnect.eu/
 www.nordconnect.eu/regio_

informatie/
 www.nordconnect.eu/nordconnect_

plein/

Nordconnect is een projectorganisatie, 
opgezet en gefinancierd door het 
Samenwerkingsverband Noord Nederland. 
Het doel van Nordconnect is de 
samenwerking tussen Noord-Nederland 
en Noordoost-Europa te stimuleren en te 
verbeteren. Bijvoorbeeld door gezamenlijk 
evenementen te organiseren. Maar ook door 
samen aan concrete projecten te werken en 
door kennis¬uitwisseling te stimuleren en 
faciliteren. Bovendien brengt Nordconnect 
overheden, instanties, bedrijven, kennis- en 
culturele instellingen met elkaar in contact. 
Zo werkt Nordconnect aan de uitbouw van 
handelsbetrekkingen en kennisnetwerken 
tussen Noord-Nederland en landen in 
Noordoost-Europa.

De Noordelijke Ontwikkelingsas
Er zijn veel interessante ontwikkelingen 
gaande in het gebied rond de Baltische 
Zee. De as die Sint Petersburg - Helsinki - 
de Øresundregio – Hamburg, Bremen en 
de Randstad met elkaar verbindt is de best 
preste¬rende Europese regio op het gebied 
van groei, innovatie en onderwijs. Ook 
de Baltische staten (Estland, Letland en 
Litouwen) en Polen zijn landen die de laatste 
jaren volop in ontwikkeling zijn. Het is een 
gebied vol kansen en overeen¬komsten. 
Een gebied vol historie en een gebied dat 
alles in zich heeft voor de toekomst: dit is 
de Noordelijke Ontwikkelingsas, kortweg 
de NOA. De NOA is (…) niet alleen een 
ontwikkelingsas in de infra-structurele zin. 
De NOA is veel meer!

The International Business Square  
Met het International Business Square 
presenteert Nordconnect jaarlijks een 
internationaal B2B- event waar ondernemers 
de gelegenheid wordt geboden hun 
internationale netwerken uit te bouwen en 
te versterken. Dit event wordt opgebouwd 
rondom een inhoudelijk programma van 
matchmaking, expertsessies en individuele 
consults. In 2010 opende Annemarie van 
Gaal het International Business Square met 
een aansprekend verhaal over zakendoen 
in Rusland. Het International Business 
Square vindt plaats op de Promotiedagen 
voor het Bedrijfsleven in Noord Nederland, 
de grootste algemene zakenbeurs in het 
Noorden van het land.

Regiogrensoverschrijdend 
ontwikkelingsbeleid

Verschillende invullingen van het NOA 
concept
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ruimtelijke en economische zin. De Stad 
heeft altijd een sterke behoefte aan ruimte 
gehad voor wonen en bedrijvigheid, ook 
over de provinciegrenzen heen. In 1996 
lukte het om de spanning tussen de stad 
en omliggende gemeenten om te zetten 
in een vrijwillige samenwerking tussen 
twaalf Groningse en Drentse gemeenten 
en de beide provincies. De Regio 
Groningen-Assen was een feit. Groningen 
en Assen zijn de grootste gemeenten 
in deze regio en hebben daarin een 
belangrijke economische positie. Met 
de overige regiodeelnemers beogen 
wij van de regio het mooiste woon-
werklandschap te maken. Een stadsregio 
van ruim 400 duizend inwoners met een 
verzorgingsgebied van meer dan één 
miljoen inwoners.

Geografisch gezien zie ik deze 
samenwerking als een logische keuze. 
Hij is absoluut nodig om economisch 
te kunnen concurreren met andere 
regio’s en de kwaliteit van het gebied 
te handhaven en te versterken. Maar 
dat is niet doorslaggevend. De kern zit 
‘m in de samenwerking met een open 
vizier. We kennen geen verborgen 
agenda’s, maar werken samen naar de 
stip op de horizon. Dan gaat het over 
samenwerking op het terrein van wonen 
(studentenhuisvesting), werken en 
bereikbaarheid. Met grote aandacht voor 
gebiedskwaliteit en toekomstgerichte 
vraagstukken, zoals demografische 
veranderingen.
De basis van vrijwilligheid, een 
duidelijke visie, winst voor alle 
deelnemers en aantoonbare resultaten 
blijken de succesfactoren in deze 
grensoverschrijdende samenwerking. 
Ook op het gebied van internationalisering 
hebben Groningen en Assen en de regio 
veel aan elkaar te winnen. We voeren 
niet op alle terreinen één gezamenlijke 
agenda. Het gaat ons in de regio om het 
delen van de agenda’s en gebruik te 
maken van elkaars kracht en netwerken. 
Dat is ook waarop ik eerder doelde; over 
je eigen grenzen heen te kunnen kijken. 
Een voorbeeld uit de recente praktijk laat 
dit zien. 

Groningen heeft een sterke zusterrelatie 
met Kaliningrad in de Russische Federatie. 
Assen heeft een stedenband met Poznan 
in Polen. We hebben als steden onze 
eigen bilaterale projecten opgezet in de 
afgelopen jaren. En recentelijk werd er 

voor gekozen om die twee relaties met 
elkaar te verknopen in een internationaal 
samenwerkingsproject, met steun 
van VNG International. Concreet 
betekende dit dat er met onze kennis 
en ervaring rondom dienstverlening 
aan ondernemers in Groningen en 
Assen vergelijkbare bedrijvenloketten 
zijn opgezet in Kaliningrad en Poznan. 
Ook de onderlinge kennisdeling was 
daarbij van belang. U kent de historie 
van Polen. U kent ook de gevoeligheid 
rondom Polen en het voormalig Sovjet 
Unie. Juist dat vergt de vaardigheid van 
het over de eigen grenzen heen kijken. 
Het project is inmiddels afgerond, 
en dient als een ‘good practice’ voor 
sterkere samenwerking op het terrein van 
internationale betrekkingen op de lijn 
Groningen-Assen. Bijvoorbeeld voor het 
recent aanhalen van de banden tussen de 
Metropol regio Bremen - Oldenburg en 
de regio Groningen-Assen.

Grensoverschrijdend handelen is voor 
mij de basis van innovatie. Dat gaat zeker 
ook op, kijkend naar de twee speerpunten 
waar de stad Groningen voor staat: 
Energie en Healthy Ageing. Binnen deze 
twee van de vijf noordelijke clusters is 
er sprake van sterke netwerkvorming, 
binnen maar ook tussen sectoren. 
Wij zijn als stad en als regio trots op het 
feit dat sterke bedrijven als Gasunie en 
Gasterra in Groningen gevestigd zijn. 
En neem Energy Valley. Dat is een sterk 
consortium waarin bedrijven, overheden 
en kennisinstellingen met elkaar zijn 
verbonden omdat zij wederom datzelfde 
punt aan de horizon hebben geschetst. 
Energie en de toegang daartoe zullen 
in de (nabije?) toekomst steeds meer 
leiden tot mondiale conflicten. Het sterke 
verbinden van energie gerelateerde 
organisaties en bedrijven, maakt dat er 
een grote mate van kennisuitwisseling 
en ontwikkelcapaciteit op gang komt. 
Met het uitvouwen van het internationale 
kennisnetwerk Hansa Energy Corridor 
wordt de verbinding gemaakt met en 
tussen sectoren over de internationale 
grenzen heen, gericht op samenwerking 
in Noord- en Oost-Europa. Ik juich deze 
ontwikkeling toe. Alleen dan ben je 
toekomstbestendig aan het bouwen. 
Het is niet voor niets dat ook de Regio 
Groningen-Assen het grote belang van 
de kenniseconomie voor ons stedelijk 
netwerk beklemtoont. Zo vind ik het 
Akkoord van Groningen tussen de stad, 

universiteit, hogeschool en universitair 
ziekenhuis een inspirerend voorbeeld 
hoe je samen kunt investeren in kennis 
en innovatie.
Ook Healthy Ageing is een uitstekend 
multi-sectorale vorm van samenwerken. 
Niet alleen gaat het over gezonder ouder 
worden voor mensen op latere leeftijd.

Nee, het gaat over gezonder ouder 
worden zelfs vanaf de leeftijd van -1 
jaar. Dus zelfs het ongeboren kindje in 
de buik van de moeder is al onder de 
aandacht van niet alleen gezond ter 
wereld komen, maar ook gezond ouder 
te kunnen worden. Een breeds scala aan 
onderzoek (Life Lines, Eriba) is verbonden 
aan Healthy Ageing. Hierbij is een sterke 
samenwerking gevormd binnen wat in 
Brussel de triple helix wordt genoemd: 
kennisinstellingen, bedrijfsleven en 
overheden. Ook dit netwerk richt zich 
op het aangaan van internationale 
samenwerkingsverbanden. Het Healthy 
Ageing Network Northern Netherlands 
is opgericht, en heeft zich aangesloten 
bij het sterke internationale netwerk 
ScanBalt. De kracht zit ‘m ook hier weer in 
het verbinden, grenzen te overschrijden, 
ook tussen en binnen sectoren.

Samenwerken is letterlijk samen werken. 
Netwerken is niet alleen zoals in de Van 
Dale staat, een manier om je carrière 
vooruit te helpen. Netwerken is een 
manier om te inspireren en geïnspireerd 
te worden om grote stappen voorwaarts 
te kunnen maken. En bedenk dan bij elke 
stap die je zet: het gaat niet om de weg 
die je inslaat, maar om het spoor dat je 
nalaat.

10. 11.
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Ton Schroor, 
Wethouder Gemeente Groningen

Stuurgroep Regio Groningen – Assen

Grensoverschrijdend samenwerken
Grensoverschrijdend samenwerken, 
dan denk je in eerste instantie aan 
samenwerken met het buitenland. Dat 
is niet per definitie het geval. Sterker 
nog, ik zou willen bepleiten dat je pas 
over de grens kunt samenwerken als je 
dat dichtbij huis ook kunt. Vanuit mijn 
wethouderschap in Groningen heb ik 

met volle overtuiging ervoor gekozen mij 
in te zetten voor grensoverschrijdende 
samenwerking. Dit vertaalt zich in de 
portefeuilleonderdelen Economische 
Zaken en Innovatie, Internationale 
handelsrelaties en Cultuur. Maar niet in de 
laatste plaats in de nauwe samenwerking 
binnen Regiovisie-verband. Dan doel ik 

specifiek op de regio Groningen-Assen. 

De samenwerking tussen de beide steden 
is niet zomaar ontstaan. De paradoxale 
relatie tussen Stad en Ommelanden 
gaat ver terug. Groningen als onbetwiste 
hoofdstad; knooppunt van handel, 
kennis en cultuur. Maar ook dominant in 

De Regio Groningen-Assen is een 
stadsregio van ruim 400 duizend inwoners 
met een verzorgingsgebied van een 
miljoen inwoners.
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Frits Verhees
Strukton Civiel BV

Grote infrastructurele investeringen 
staan op stapel of zijn in uitvoering in 
de Noordelijke regio. De economische 
betekenis van infrastructuur en de 
regionale grensoverschrijdende 
aspecten van deze projecten is groot. 
Wat zou er gebeuren als opdrachtgevers 
marktpartijen optimaal betrekken bij 
de ontwikkeling van infrastructurele 
plannen? Het voorbeeld ‘Amfora 
Amsterdam’ laat zien dat aannemers 
kunnen uitgroeien tot creatieve en 
investeringsbereide partners voor 
economische en planologische 
vraagstukken. Is dit wat de Noordelijke 
regio en overheden kunnen gebruiken?

Versterking economie door 
infrastructurele investeringen
In het noorden van ons land 
staan belangrijke infrastructurele 
investeringen op stapel in de periode tot 
2020. Om er een paar te noemen:

 De zuidelijke rondweg rond Groningen 
wordt in een megaproject sterk uitgebreid 
en verbeterd, daarna zullen ook de oost- 
en westzijde van deze ring volgen

 Een spoorlijn Heerenveen-Groningen

 staat hoog op de agenda
 Twee gloednieuwe tramlijnen in de 

stad Groningen die daarna doorgetrokken 
worden, ver de regio in.

Door deze investeringen in infrastructuur 
verbetert de interne bereikbaarheid in de 
Noordelijke regio zelf. De economische 
basis verbetert ook doordat er 
letterlijk en figuurlijk aansluiting is bij 
infrastructurele ontwikkelingen in de 
Randstad enerzijds en Noord-Duitsland 
anderzijds. Daar vinden de komende 
jaren ook infrastructurele investeringen 
plaats die het Noorden dichterbij brengen 
en waar het Noorden op in kan spelen. In 
de regio Schiphol-Amsterdam-Lelystad 
wordt de komende tien jaar meer dan 5 
miljard euro geïnvesteerd in een breder 
en beter wegennet (project SAA), betere 
en snellere treinverbindingen (project 
SAAL) en daarna wellicht nog in een 
nieuwe IJmeerverbinding (3-5 miljard 
euro). Uiteraard ligt de nieuwe Hanzelijn 
er ook al bijna. In de Noord-Duitse regio 
is het duidelijk dat er een fixed link komt  
tussen Noord- Duitsland en Denemarken 
die van grote invloed is op Hamburg en

 wijde omstreken en tevens Scandinavië 
‘dichterbij’ brengt, de Fehmarnbelt 
(investering 5 miljard euro).

Zo kan in het Noorden de komende 
tien tot twintig jaar een economie tot 
wasdom komen die gebruik maakt van de 
schakelfunctie in de corridor Randstad – 
Noord Duitsland – Scandinavië. 

De financiële basis voor de 
infrastructurele plannen in Friesland, 
Groningen en Drenthe is gelegd, nu 
komt het op doorzettingsvermogen, 
creativiteit en partnership aan.

De Noordelijke overheden kunnen 
bij de ontwikkeling van deze enorme 
infrastructurele opgave het klassieke 
model kiezen, proberen zelf te ontwerpen 
en voor de laagste prijs aannemers te 
zoeken. Men kan ook kiezen moderne 
infrabedrijven de infrastructuur mee 
te laten ontwikkelen, financieren 
en bouwen. Deze meerwaarde van 
partnership kan zich, zo leren ervaringen, 
vertalen in infrastructuur van hoge 
kwaliteit, beter functionerend, duurzamer 
en tegen lagere en betrouwbaardere 
kostenniveaus. In alle genoemde 
projecten zien we dat de Noordelijke 
regio en haar bestuurders de richting van 
deze moderne partnershipgedachte aan 
het kiezen is.

Wat kunnen overheden verwachten 
van ontwikkelende en investerende 
infrabedrijven zoals Strukton? Het 
antwoord is creativiteit die tot plannen 
leidt waar bestaande en beproefde 
technieken samengevoegd worden tot 
innovatieve technieken met als resultaat 
haalbare en uitvoerbare projecten. 

Als voorbeeld presenteren we het 
Eigen Initiatief dat Strukton voor de 
stad Amsterdam ontwikkelde Het eigen 
initiatief heeft de naam Amfora. Het is 
een visie van Strukton over de mogelijke 
ontwikkeling van een stad. Het geeft 

aan dat infrabedrijven een duidelijk 
toegevoegde waarde kunnen hebben 
in de ontwikkeling van een stad danwel 
regio, zo ook in het Noorden. Mits 
opdrachtgevers gebruik willen maken 
van deze competenties.

Amfora Amstel, een voorbeeld van 
creativiteit van een infrabedrijf
Het Amfora-concept  past in het streven 
van Strukton om integrale oplossingen 
aan te dragen die duurzaam zijn, 
waarbij we zoeken naar innovaties en 
complexiteit als extra uitdaging zien. 
Voor een dergelijk eigen initiatief willen 
we ook onze verantwoordelijkheid 
nemen, erin investeren en partnerships 
aangaan met betrokken overheden en 
andere bedrijven. 

Amfora, acroniem van ‘Alternatieve 
Multi-Functionele Ondergrondse Ruimte 
Amsterdam’, staat voor een duurzame 
stadsuitbreiding van zes lagen onder 
het grachtenstelsel van Amsterdam. 
Door ondergrondse verdichting in het 
hart van de stad wordt het leefklimaat 
bovengronds prettiger. Het verkeer 
verdwijnt onder de grond en het 
historische stadsbeeld rond de grachten 
herwint haar allure. Bovengronds 
ontstaat meer ruimte voor groen. Zie ook 
de bijgevoegde beelden en schetsen.

Ondergrondse uitbreiding van 
bovengrondse activiteiten
Het Amfora-concept verhoogt het 
wooncomfort. Allerlei functies die de 
stad verlevendigen - zoals culturele 
instellingen en uitgaansgelegenheden 
- kunnen dankzij Amfora in de 
binnenstad blijven door hun activiteiten 
ondergronds uit te breiden. Zo ontstaan 
er mogelijkheden om voorzieningen die 
tot nu toe veelal door ruimtegebrek naar 
de rand van de stad werden verbannen, 
onder de Amstel in de binnenstad 
te houden: collegezalen, bioscopen 
en concertzalen, tennisbanen, een 
fitnesscentrum, een uitgaanscentrum 
en een shopping mall. Door de 
gunstige ligging in de binnenstad en de 
beschikbare aansluitingen gaan mensen 
meer gebruik maken van het openbaar 
vervoer.

Verdichting stad zonder aantasting 
historische allure
Het Amfora-concept sluit aan bij 
het advies van het College van 

Rijksadviseurs aan de Minister van VROM 
van januari 2010 om de focus van de 
ruimtelijke inrichting te verleggen naar 
de bestaande kwaliteiten van steden 
en dorpen. Een visie uit het rapport 
Prachtig Compact NL geeft de urgentie, 
kansen, mogelijkheden en voordelen 
van het compact bouwen in bestaand 
stedelijk gebied aan, met als conclusie 
dat binnenstedelijk bouwen nodig is om 
steden vitaal te houden, het landschap 
te sparen en tegelijkertijd helpt om 
de ambities van duurzaamheid te 
verwezenlijken.

Duurzaam en schoon
Amfora is een CO2-neutraal concept dat 
het milieu op een aantal manieren ten 
goede komt. Zo is er een buizenstelsel in 
de diepwanden van Amfora verwerkt dat 
energie opwekt door middel van warmte-
koudeopslag. Dit is groene energie voor 
Amfora. Het verbruik wordt nog verder 
teruggebracht door toepassing van 
energiearme LED-verlichting. Door het 
ondergrondse net van toevoerwegen 
vermindert de hoeveelheid fijnstof 
in de stad aanzienlijk. Bovendien 
worden schadelijke stoffen uit de 
uitlaatgassen gefilterd. Amfora biedt 
ook infrastructurele oplossingen voor 
aspecten die horen bij de economische 
behoeftes van deze tijd, zoals 
personenvervoer, werkverkeer, opslag 
en parkeren. Door in de onderste 
bouwlaag onder andere afval af te 
voeren en ICT, glasvezel- of andere 
digitale verbindingen in toegankelijke 

buizen op te nemen, wordt regelmatig 
graven in trottoirs en wegdek overbodig.

Amsterdam leefbaar en goed 
bereikbaar
Voor de economie is mobiliteit nodig, dus
 auto’s helemaal uit de stad weren is geen 
optie. Het Amfora-concept biedt het 
alternatief van ondergronds parkeren – 
auto’s verdwijnen uit het blikveld – en 
modern ondergronds openbaar vervoer. 
De infrastructuur volgt het patroon van 
het grachtenstelsel. Toevoerwegen lopen 
vanaf de ring A10 onder de bestaande 
waterwegen naar deze ondergrondse 
ruimten, waarbij de bovengrondse 
route visueel gevolgd kan worden door 
projectie van referentiebeelden, en ook 
door namen van straten, bruggen en 
gebouwen.

Amfora Amstel is ontwikkeld door 
Strukton en vormgegeven door 
Zwarts & Jansma Architecten, in 
nauwe samenwerking met Koninklijk 
Theater Carré en Intercontinental 
Amstel Amsterdam. Het haalbare plan 
is een concrete uitwerking van het 
veelbesproken Amfora-concept van 
Strukton, de stads- en infrauitbreiding 
met multifunctionele voorzieningen 
onder de Amsterdamse grachten. De 
pilot Amfora Amstel is winnaar van de 
Big Urban Projects Award 2010, ingesteld 
door ’s werelds grootste vastgoedbeurs 
MIPIM en het internationale vakblad 
Architectural Review.

Infrabedrijven; de nieuwe creatieve 
partners voor de overheid ?
De economie van het Noorden vergt efficiënte infrastructuur van hoge 
kwaliteit; een oproep tot samenwerking tussen overheden en infrabedrijven

AMFORA SHOPPINGMALL CARRE BIJ NACHT
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thema-artikel

Nederland is het land van grenzen. Als 
er iets is waar we goed in zijn dan is dat 
het bedenken van grenzen en het maken 
van ordeningen. Nederland kent een 
lappendeken aan gebieden en indelingen 
met elk hun eigen logica. Of niet? Dat 
zijn niet alleen ruimtelijke grenzen en 
bestuurlijke grenzen. Als je goed kijkt zijn 
er nog veel meer indelingen. Grenzen zijn 
overal.

Deze grenzen bemoeilijken de ruimtelijke 
ontwikkeling. Een succesvolle ruimtelijke 
ontwikkeling gaat dwars door grenzen en 
domeinen heen.

Grenzen in het landschap 
Grenzen zijn er altijd al geweest. Het 
landschap en de bodem hebben de 
indeling van ons land in belangrijke mate 
bepaald. De grenzen tussen gebieden 
met verschillende bodemkwaliteit 
zijn zichtbaar in (agrarisch) gebruik en 
inrichting. Ook de ligging van steden 
en het ontstaan en aanwezig zijn van 
industrie, zijn te verklaren uit grenzen in 
het landschap
Hoewel in technisch opzicht alle 
functies overal mogelijk zijn, is het 
landschap (inclusief de bodem) nog 
steeds bepalend voor de ordening en het 
gebruik. Denk hierbij aan natuurgebieden 
(Natura2000), maar ook aan windmolens 
en het benutten van de ondergrond voor 
energie:  koude warmte opslag.

Voor de moderne stedeling is het 
landschap misschien ver weg in de 
beleving, maar ook hier heeft de plek 
invloed op het dagelijks leven. Het 
postcodegebied heeft bijvoorbeeld een 
directe relatie met  de hoogte van de 
verzekeringspremies. En wat te denken 
van de status ontleend aan de buurt of 
wijk?

Bestuurlijke grenzen
Wie denkt dat je er met de drie 
bestuurslagen van rijk, provincie 
en gemeente bent, komt bedrogen 
uit. Er is een Europese laag ontstaan 
waarbij regelgeving doorwerkt via 
Nationale regelgeving of direct via 
jurisprudentie. Op regionaal niveau 
is er van alles aan de hand. De Wgr-
regio’s (Wet gemeenschappelijke 
regelingen) zijn te zien als functionele 
samenwerkingsverbanden. Elke 
gemeente in Nederland neemt deel in 
een actieve of minder actieve Wgr-regio. 
De voormalige Kaderwetgebieden zijn 
overgegaan in een Wgr-plusverband. 
Deze superregio’s staan echter weer 
ter discussie als gevolg van het 
regeerakkoord.

Het waterdomein kent haar eigen 
ordening. De waterschappen vormen een 
zelfstandig bestuursorgaan met een eigen 
democratische vertegenwoordiging, 
eigen financiering en eigen regelgeving. 
En natuurlijk hun eigen grenzen. De 
bestuurlijke grenzen kennen hun eigen 
dynamiek. De ene bestuurslaag denkt 
vooral in termijnen van vier jaar, terwijl 
de andere juist denkt op langere termijn. 
Dit verschil in horizon kan spanningen 
opleveren. 

Functionele samenwerking
De functionele samenwerking die er 
bovenlokaal in Nederland bestaat kent 
verschillende begrenzingen. Denk hierbij 
aan de regionale vervoersautoriteiten 
op het gebied van verkeer en vervoer. 
Ook bestaat een indeling van de 
brandweerorganisatie, de GGD’s en de 
politieregio’s. Voor het economisch 
beleid zijn arbeidsmarktregio’s van 
belang: in deze gebiedsindeling wordt 
een samenhang in de werking van de 
arbeidsmarkt verondersteld. Deze is vaak 
anders dan een Wgr of provinciegrens. 
Het onderwijs kent ook een eigen 
ordening: van primair onderwijs tot 
hoger onderwijs. Opvallend is de 
schaalvergroting en internationalisering 
in het hoger onderwijs. De hogeschool 
Saxion (locaties in Enschede, Deventer 
en Apeldoorn) kent al 12 % studenten uit 
Duitsland.

Publieke en private grenzen
Overkoepelend over al deze 
beleidsterreinen, bestaat in 
bestuurskundig opzicht een grens tussen 
het publieke en private domein. Welke 
zaken reguleert de overheid en welke 
taken worden door de markt opgepakt. 
Over een indeling zijn veel verschillende 
inzichten mogelijk, ook op  ruimtelijk 
vlak. Denk hierbij aan de aanleg en het 
onderhoud van wegen en dijken. Hier 
zijn op zijn minst allerlei tussenvormen 
denkbaar. In de huidige tijd worden 
de grenzen scherper getrokken. 
Vanwege de economische tegenwind en 
bezuinigingen trekt de markt, maar ook 
de overheid zich terug. 

Het maatschappelijk middenveld 
is natuurlijk op zijn eigen manier 
georganiseerd over de veelheid aan 
belangen (ouderenbond, huurbond, 
milieufederaties, et cetera). 

Daarnaast bestaan nog vele andere 
indelingen en begrenzingen. Wat te 
denken van een religieuze indeling? 
Katholieken wonen in het zuiden en 
protestanten in het noorden. Deze grens 
heeft zijn oorsprong in de Tachtigjarige 
Oorlog maar is 400 jaar later nog steeds 
te herkennen, fysiek in de openbare 
ruimte (bijvoorbeeld de kerkgebouwen) 
maar ook in cultuur en gebruiken.

Grenzen in tijd
Grenzen worden ook bepaald door 
tijd. Reistijd is van belang bij de 
situering van economische activiteiten 
(distributie), maar ook voor de keuze 
van een woonplek. Waar vroeger het 
werk bepaalde waar je ging wonen werkt 
dit nu andersom. De woonplek wordt 
vanwege woonkwaliteiten en sociale 
kenmerken gekozen. Dit wordt versterkt 

door de steeds betere mogelijkheden om 
vanuit huis te werken. 

Grenzeloos 
Gelukkig zijn er ook zaken die niet aan 
grenzen gebonden zijn. Met het  internet 
speelt plek geen rol meer. De eigen 
kring of iemands netwerk ontstaat op 
een schijnbaar willekeurige manier 
en wordt bepaald door de levensstijl 
of de behoefte van het moment van 
een persoon of groep. Het netwerk 
is niet meer gebaseerd op buurt of 
gezindte (verzuiling). Toch ontstaan ook 
hier grenzen: niet iedereen heeft de 
vaardigheden om het net te gebruiken 
voor eigen ontwikkeling en vermaak. 
We krijgen dan een categorie van 
gebruikers en niet-gebruikers, en allerlei 
categorieën ertussenin. Over een nieuwe 
verzuiling in Apple-adepten en Windows-
gebruikers hebben we het maar niet.

Een scala aan grenzen dus. Ruimtelijke 
grenzen, bestuurlijke grenzen, grenzen 
van organisaties,  grenzen tussen 
beleidsvelden. Al die grenzen maken 
het niet makkelijk om de opgaven waar 
Nederland voor staat aan te pakken. 
Opgaven in ruimtelijk maar ook in 
economisch en maatschappelijk opzicht. 
Conflicten liggen op de loer.

Grensconflicten
Dat begint al met de analyse van 
vraagstukken. Om inzicht te krijgen in 
de omvang en achtergronden moeten 
bronnen en statistieken worden 
geraadpleegd. Maar die kennen 
ook hun eigen grenzen. Vooral bij 
bovenlokale kwesties zijn er diverse 
gebiedsindelingen (criminaliteit, 
economische ontwikkeling). Vaak moet 
statistisch materiaal eerst op het juiste 
gebiedsniveau worden gebracht met de 
nodige correcties. Omdat alles steeds 
sneller en tegen minder kosten moet, 
gebeurt er nog wel eens iets niet of 
minder goed. 
 
Het  formuleren van maatregelen om 
het probleem tegen te gaan is lastig. 
Vaak wordt er geprobeerd om met een 
oplossing in het ene gebied (domein) een 
oplossing te bewerkstelligen voor iets 
dat elders, in een ander domein optreedt, 
maar dat werkt vaak niet. Ook treden 
effecten van een probleem in meerdere 
domeinen op, terwijl er maar vanuit 
één domein iets tegen wordt gedaan. 

Een voorbeeld is de aanpak van de 
problemen in aandachtswijken. Dit zijn 
vaak problemen die zich op meerdere 
domeinen voordoen (onderwijs, 
arbeidsmarkt, veiligheid, onderhoud, 
criminaliteit). Vaak is met ruimtelijk 
fysieke maatregelen zoals sloop en 
herinrichting geprobeerd om problemen 
tegen te gaan. Uit analyses op het gebied 
van kosten en baten (toepassing MKBA in 
wijkenaanpak, blijkt dat maatregelen in 
andere domeinen veel effectiever waren 
geweest.

Verschillende domeinen
Ook kunnen de verschillende domeinen 
elkaar behoorlijk tegenwerken. Vanuit 
een financieel-economische invalshoek 
van een gemeentelijk grondbedrijf is 
grond als productiefactor opgepakt. 
Met de ontwikkeling en verkoop van 
bouwrijpe grond wordt veel geld 
verdiend. Vanuit een andere invalshoek, 
een regionale invalshoek op woonbeleid, 
ontstaat een overaanbod en complete 
scheefgroei tussen vraag en aanbod. 
Hier werken domeinen elkaar dus zelfs 
tegen. Ten slotte speelt een opgave 
vaak in een veel groter gebied en 
over veel meer terreinen. Zeker nu de 
afzet van woningen en werkruimte 
terugloopt, proberen veel gemeenten 
en andere initiatiefnemers specifieke 
kwaliteiten van hun ontwikkeling te 
benoemen en het imago op te poetsen. 
Vanuit specifieke kwaliteiten zou een 
bovenlokale of zelfs bovenregionale 
vraag aangesproken kunnen worden. 
Echter, gebiedskwaliteiten, identiteit en 
imago zijn per definitie zaken die niet bij 
een kavel of gemeentegrens ophouden. 
Een samenhangende en grens-
overschrijdende ontwikkelingsstrategie 
is hier niet los van te zien.

Conclusie
De veelheid aan grenzen en indelingen op 

ruimtelijk, bestuurlijk en organisatorisch 
vlak maken het bijzonder lastig een 
antwoord te bieden op hedendaagse 
vragen. Een aanpak vanuit traditionele 
rollen en taakverdelingen houdt geen 
stand meer. Ook is een omslag nodig 
van het groeidenken naar het denken 
in kwaliteiten en waarden. Welke 
aanpak past hierbij? De aanpak moet 
ten eerste passen bij de mogelijkheden 
van de overheidsorganisatie: vanuit 
financiële mogelijkheden, passend 
vanuit beleidskaders en geaccepteerd 

door anderen. Daarnaast zullen 
effectieve en grensoverschrijdende 
samenwerkingen aangegaan moeten 
worden die de aanwezige kracht in 
de samenleving benutten. Ook zullen  
andere financieringsmodellen gevonden 
moeten worden. Degene die deze vorm 
van coalitieplanologie  (zoals benoemd 
door G, van de Hoef en P.P. Witsen in 
‘Gebiedsontwikkeling na de crisis’, 
met een nadruk op maatschappelijk 
betrokkenen) op de beste manier weet 
te organiseren, dwars door grenzen en 
domeinen heen, zal het meest succesvol 
zijn in het realiseren van ruimtelijke 
ontwikkelingen.
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Raad de Plaat

raad de plaat

In deze Raad de Plaat blijven we lekker 
‘dichtbij’ huis. 
Wat wordt op deze foto afgebeeld en waar is 
deze foto genomen? Het goede antwoord kan 
gemaild worden naar info@girugten.nl 

Oplossing vorige keer: Leerlooierij in 
Fez (Marokko)
Winnares: Evelien Meinders
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Wijlen Alfred Mozer, die lange tijd 
internationaal secretaris van de PvdA 
was, noemde grenzen eens de littekens 
van de geschiedenis. Het gebruik van 
treffende metaforen was de kosmopoliet 
Mozer wel toevertrouwd. Maar deze 
vergelijking klinkt toch wat al te tragisch. 
Het lijkt alsof de samenleving ooit één en 
ongedeeld was, maar na verloop van tijd 
uiteen viel door ruzies en oorlogen. Zoals 
de Joodse Kabbalisten geloven dat de 
wereld ooit een door God geschapen vaas 
was, maar toen in scherven uiteen viel. 
De vaas brak en daarmee begon volgens 
deze mystici alle ellende op de wereld. 

Toch zijn littekens en scherven er altijd 
al geweest. Zonder retoriek en mystiek 
moeten we vaststellen dat grenzen in 
een samenleving een vast onderdeel zijn 
van onze cultuur. Zet een groep mensen 
bij elkaar en er ontstaan verschillende 
subgroepen. Neem een mini-samenleving 
als de Groningse faculteit der Ruimtelijke 
Wetenschappen. Ook daar ontstaat 
groepsvorming: vastgoedkundigen 
zijn anders dan de planologen, sociaal 
geografen verschillen van de economisch 
geografen. Het streven naar opheffen 
van deze verschillen is onjuist en 
tegennatuurlijk. Je zou mensen hun 
identiteit ontnemen. Je zou ze moeten 
dwingen hun natuurlijk gegroeide 
gewoonten, omgangsmanieren en wijzen 
van communiceren te ontnemen. 

Wat heeft dit nu met  grens-
overschrijdende samenwerking 
te maken? Deze nuchtere kijk op 
grenzen waarschuwt allereerst voor 
onrealistische doelstellingen. Elke vorm 
van samenwerking die streeft naar het 
uitwissen van grenzen schiet zijn doel 
voorbij. Een vruchtbare uitwisseling tussen 
groepen mensen zou het uitgangspunt 
van grensoverschrijdende samenwerking 
moeten zijn. In plaats van littekens 
of scherven zou ik grenzen dan ook 
positiever willen benaderen. Dit kan door 
grensregio’s te zien als een contactzone. 
In deze zone komen verschillende 
culturen met elkaar in contact. Het gaat 
daarbij niet om het samensmelten, 
maar wel om een productieve interactie 
tussen die culturen. Ik zou daarbij vier 
stellingen willen opwerpen, die hopelijk 
stimulerend werken in de aanloop naar 
het congres “De Grensoverschrijdende 
Regio: Krachten in het Noorden”.

1. Grensoverschrijdende samenwerking 
is actueel, maar niet nieuw. Ambitieuze 
jongeren, ondernemers, bestuurders en 
andere betrokken burgers zijn al jaren 
met dit thema bezig. Zo organiseerden 
studenten van de Rijksuniversiteit 
Groningen in maart 1971 het congres 
Toekomst zonder grenzen. Tijdens 
dit congres leerden Nederlanders en 
Duitsers elkaar kennen in de Groningse 
Martinihal. Dezelfde mensen stonden

aan de basis van de Eems-Dollard 
Regio, een grensoverschrijdend 
samenwerkingsverband dat in 1977 
werd opgericht. Jarenlang werkten 
de deelnemende partijen, waaronder 
gemeenten en Kamers van Koophandel, 
aan economische, sociale en politieke 
netwerken tussen Noord-Nederland 
en Noordwest-Duitsland. Dit werk 
kreeg een enorme impuls dankzij 
Europese subsidies, vooral vanaf 1991. 
Het Europese INTERREG-programma 
maakte een verbetering van de 
grensoverschrijdende mobiliteit, maar 
ook culturele festivals, sporttoernooien 
en netwerkbijeenkomsten voor 
ondernemers mogelijk. Iedere nieuwe 
impuls die aan grensoverschrijdende 
samenwerking wordt gegeven, moet 
aansluiten bij het goede werk dat in al 
deze projecten is verzet. 

2. Benoem de barrières en moffel ze 
niet weg. Ondanks alle successen blijft 
samenwerking tussen Noord-Nederland 
en Noordwest-Duitsland kwetsbaar. Dat 
is niet zo gek als je naar de geschiedenis 
kijkt. Lange tijd werden verschillen 
tussen beide gebieden benadrukt: de 
nationale taal, cultuur en gewoonten 
benadrukten het ‘anders zijn’. De 
betekenis van nationale grenzen is 
gelukkig gerelativeerd door de Europese 
gedachte. Maar een opvoeding van 
eeuwen programmeer je niet zomaar 
uit een samenleving. Er zijn drempels 
tussen beide landen. Nederlandse 
studenten maken geen gebruik van het 
uitstekende aanbod aan academische 
scholing omdat zij onbekend zijn met 
de Duitse organisatie van universiteiten. 
De vele midden- en kleinbedrijven 
die de grensstreek rijk is, maken meer 
transactiekosten omdat zij niet genoeg 
thuis zijn in het bedrijfsleven over de 
grens. Om dit soort barrières te kunnen 
slechten moet je ze niet wegmoffelen. 
Met scherpe bewoordingen benoemen 
is veel beter, omdat je dan scherp kunt 
discussiëren. Het uiteindelijk doel 
daarvan is om onbelemmerd van elkaars 
mogelijkheden te kunnen profiteren. Nog 
een ander voorbeeld: het taalprobleem. 

Een dialoog dat rijker is dan het ‘Ein 
Bratworst bitte’ is vaak niet mogelijk, 
omdat we elkaars taal niet spreken. De 
suggestie dat Nederlanders en Duitsers 
elkaar wel begrijpen, desnoods in het 
Engels, is te kort door de bocht. Zowel 
de Nederlandse als de Duitse taal is 
zoveel woorden en uitdrukkingen rijk 
die onvertaalbaar zijn, omdat zij ingebed 
zijn in de cultuur van beide landen. 
Talenkennis draagt daarom bij aan de 
culturele toenadering tot elkaar. In dit 
licht zou er veel meer aandacht moeten 
zijn, zowel in het volwassenenonderwijs 
als op de lagere school, voor het leren 
van elkaars taal. 

3. Te veel bestuurlijke ambitie is 
schadelijk. Zoals eerder gesteld 
hebben verschillende groepen in de 
samenleving zich bezig gehouden met 
grensoverschrijdende samenwerking. 
Het gaat dan om lokale politici, Kamers 
van Koophandel of sportieve en 
culturele verenigingen. Niet in de laatste 
plaats hebben nationale en provinciale 
bestuurders zich ingezet voor een 
krachtenbundeling met de Duitse 
oosterbuur. Tijdens een werkbezoek 
in 1953 stelde de toenmalige minister 
van Economische Zaken Jelle Zijlstra 
dat Noord-Nederland een belangrijke 
schakel vormde tussen de Randstad en 
de Scandinavische landen. Vanaf de 
jaren 1980 is getracht om de banden 
tussen Noord-Nederlandse steden en 
Noord-Duitse steden als Bremen en 
Hamburg aan te halen. Tegenwoordig 
ligt de geografische focus op heel 
Noordoost-Europa, inclusief Rusland. 
Noord-Nederlandse bestuurders 
denken in termen van een ‘Noordelijke 
Ontwikkelingsas’, die reikt tot in Sint 
Petersburg. Het is niet gezegd dat 
deze initiatieven creativiteit en 
urgentie missen. Het is inderdaad van 
belang om aan te haken bij macro-
economische ontwikkelingstrends. 
Tegelijkertijd bestaat er een gevaar. 
Veel bestuursculturen, waartoe 
zeker ook de Noord-Nederlandse 
bestuurscultuur behoort, beschikken 
over een grenzeloze ambitie. Er wordt 
in grote projecten gedacht die met 
klare taal aan de man worden gebracht. 
Maar de aandacht en energie die wij 
in het grote, abstracte Noord-Europa 
steken kan kansen dichterbij huis 
overschaduwen. Het gaat dan niet om 
samenwerking met wereldsteden, maar 

wel om stedelijke concentraties die beter 
op de maat van Groningen, Leeuwarden 
en Emmen gesneden zijn. Ik heb het 
dan bijvoorbeeld over Osnabrück en 
Oldenburg. We moeten oppassen dat wij 
niet de mooiste, maar ook de hoogste 
appels willen plukken en daarbij vergeten 
van het laaghangend fruit te profiteren. 

4. Een kennisinstituut voor de grensregio 
Noord-Nederland/Noordwest-Duitsland 
is noodzakelijk. Grensoverschrijdende 
samenwerking heeft een niet te missen 
culturele onderstroom. In de eerste en 
in de laatste plaats gaat het om mensen 
die met elkaar in contact komen. Mensen 
die gewoonten en denkwijzen delen, 
maar op andere gebieden van elkaar 
verschillen. Het leggen, onderhouden 
en profiteren van grensoverschrijdende 
contacten valt of staat daarom met 
kennis. Kennis van elkaars taal, 
cultuur, economie, politiek en sociale 
verhoudingen werkt als een katalysator 
in de betrekkingen tussen Nederlanders 
en Duitsers. Gelukkig zijn zowel in 
Noord-Nederland als in Noordwest-
Duitsland veel kennisinstellingen 
aanwezig. Universiteiten, hogescholen, 
bedrijven en kennisinstituten bezitten 
veel deskundigheid. Tegelijkertijd 
moeten we helaas constateren dat 
deze deskundigheid nog erg verspreid 
ligt en er weinig uitwisseling is tussen 
verschillende domeinen van kennis. Om 
de kennis te bundelen en verder uit te 
bouwen met behulp van zwaartepunten 
zou er een kennisinstituut moeten 

worden opgericht. Dit kan (geheel tegen 
de tijdsgeest in) de vorm aannemen 
van een nieuwe organisatie. Ook zou 
een consortium mogelijk zijn, waarin 
bestaande instellingen de krachten 
bundelen. Belangrijk is dat er een stap 
gezet wordt in de behoefte aan een 
netwerkorganisatie die aanwezige 

expertise voor de grensoverschrijdende 
zaak beschikbaar stelt en een bijdrage 
levert aan de strategische uitbouw van 
kennis. 

Marijn Molema is historicus. Onlangs 
promoveerde hij op het boek Regionale 
kracht. Economisch beleid in Noord-
Nederland en Noordwest-Duitsland, 
1945-2000 (Van Gorcum, in press). 
Hierin worden de regio’s Groningen, 
Drenthe, Ostfriesland en het Emsland 
met elkaar vergeleken op het gebied 
van de economische politiek, inclusief 
de grensoverschrijdende samenwerking. 
Molema is tegenwoordig docent aan 
de Rijksuniversiteit Groningen en als 
post-doc onderzoeker verbonden aan 
Wageningen University. Binnenkort 
verschijnt van zijn hand het artikel 
‘Integration from below: the construction 
of the Ems-Dollart Region, 1964-1978’ 
in het Journal of European Integration 
History.

De grensregio als contactzone: vier 
stellingen

PROJECTPARTNER NEND
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programma omschrijving

Het kan bijna niemand ontgaan zijn wat er 
binnenkort te gebeuren staat. De promotie 
draait al op volle toeren, het programma is 
helemaal rond en de passe-partouts zijn 
uitverkocht. Het 10e lustrum van Ibn Battuta 
kan beginnen!  Iedereen weet natuurlijk wel 
een beetje hoe het programma eruit ziet, 
maar hoe nou precies het ongeëvenaarde 
karakter tot zijn recht komt, dat is misschien 
nog niet helemaal duidelijk. In dit artikel 
daarom een toelichting wat dit tot een 
ongeëvenaarde lustrumweek moet maken.

Reisweekend
De lustrumweek zal direct beginnen met een 
activiteit die niet eerder georganiseerd is in 
een lustrumweek. Natuurlijk was er wel een 
keer een dagje weg, zelfs naar Parijs, maar 
nog niet eerder een heel weekend. Dit staat 
ook deels los van de gehele lustrumweek 
omdat natuurlijk niet iedereen een heel 
weekend vrij heeft maar wel de rest van de 
week de sensationele activiteiten mee wil 
maken. Hier waren dan ook aparte passe-
partouts voor te krijgen. Dan weer terug naar 
het weekend, dit zou logischerwijs naar een 
bestemming op de evenaar moeten gaan, dit 
was helaas niet mogelijk vanwege beperkte 
financiële middelen. Daarom is er besloten 
om een bestemming dichter bij Nederland 
te zoeken. En hier is de commissie naar eigen 

zeggen zeer goed in geslaagd om ook in de 
Belgische stad Luik voldoende activiteiten 
te vinden waardoor dit weekend al direct een 
ongeëvenaarde indruk achter moet laten. 
Denk bijvoorbeeld aan de boottocht door 
de grotten van Remouchamps op zaterdag 
waarbij de eerste toeristen in 1828 heel veel 
minder van al het schoon hebben kunnen 
zien omdat zij slechts gebruik konden 
maken van harsfakkels. Door de moderne 
verlichting van nu zal eenieder die een tocht 
door het immense stelsel heeft gemaakt 
zeer onder de indruk zijn van alles wat 
onderweg allemaal te zien is. De boottocht 
die door de grotten gaat is tevens de langste 
(ondergrondse) tocht ter wereld, als dat al 
niet ongeëvenaard is! Naast deze activiteit 
zal er nog een geheime activiteit worden 
gedaan, in feite in deze op het moment 
van schrijven nog onbekend en moet er 
her en der nog wat geregeld worden, maar 
eenieder kan verzekerd worden dat hier een 
perfecte invulling aan gegeven zal worden. 
Om een tipje van de sluier op te lichten: 
het zou ook zomaar iets te maken kunnen 
hebben met water en perfect aansluiten 
op de tocht door de grotten. Verder zal Luik 
natuurlijk ook verkend worden, en kunnen 
er alvast punten verzameld worden voor het 
grote Lustrumleagueklassement. Genoeg 
ongeëvenaarde activiteiten!

Opening
Voor degenen die niet mee geweest zijn het 
weekend begint de lustrumweek natuurlijk 
maandag pas met de grote opening in 
het plaza van het Duisenberggebouw op 
het Zerniketerrein. Hier zal ’s middags de 
receptie worden gehouden in hopelijk de 
meest zonnig denkbare omstandigheden. 
Bij goed weer zal namelijk ook een 
gedeelte van de tuin betrokken worden 
bij de feestelijkheden waar dan enkele 
activiteiten ter ontspanning zullen worden 
aangeboden. Maar vooral is de receptie 
erop gericht om de week mooi te openen; 
onder andere afzwaaiend decaan dhr. 
Pellenbarg zal een woordje doen en ook de 
voorzitter van Ibn Battuta zal het woord tot 
de aanwezigen richten. Wat nou precies het 
ongeëvenaarde aan deze receptie zal zijn: 
bij een receptie hoort namelijk ook catering 
en hierbij zal daarom extra aandacht worden 
besteed om het thema goed tot zijn recht 
te laten komen. Ook zal op de receptie het 
lustrumboek worden gepresenteerd waar 
de afgelopen tijd hard aan gewerkt is. 
’s Avonds zal de week met het openingsfeest 
echt goed van start gaan. Op dit feest zal de 
lustrumband na maanden van repetities een 
uitgebreid repertoire ten gehore brengen. 
Dat er nog niet eerder een lustrumband 
is geweest mag ook best ongeëvenaard 
genoemd worden! 

Lachen
Een lustrumweek moet naast een week vol 
met spannende en uitdagende activiteiten 
ook vooral een week zijn die erg leuk is. 
Dat het een week wordt met veel lachen 
staat nu al vast; om namelijk verzekerd te 
zijn van een goede portie lachen heeft 
de commissie voor een heuse lachdokter 
gezorgd. Deze lachdokter, Dhyan Sutorius, 
zal door middel van een uitgebreide 
lachmeditatie de lachspieren goed los 
maken. Deze meditatie zal uit drie delen 
bestaan: Rekken en strekken, lachen en 
stilte. Dit geheel zal ongeveer negentig 
minuten in beslag nemen waarna er voor de 
fanatiekelingen die daarna nog steeds niet 
uitgelachen zijn nog tijd om nog even door 
te lachen. Hoe deze lachdokter de mensen 
in de zaal aan het lachen zal krijgen is niet 
duidelijk, maar dát er gelachen gaat worden 

staat als een paal boven water. Gezelliger 
kan het niet zijn deze middag. Als je deze 
meditatie hebt ondergaan heb zullen in 
ieder geval de lachspieren goed losgemaakt 
zijn. Weinigen zullen ooit een meditatie als 
deze hebben meegemaakt, in ieder geval 
weer een ongeëvenaarde activiteit!

Bedrijfsbezoeken
Na al twee dagen alleen maar activiteiten 
waarvan de volgende dag misschien alleen 
hoofdpijn of spierpijn van het lachen aan over 
hebt gehouden moet er natuurlijk ook ruimte 
zijn voor meer serieuze activiteiten waar je 
eens een keer geen pijn aan overhoudt maar 
misschien wel een waardevol contact bij een 
bedrijf. Op deze woensdagochtend zullen 
er namelijk een drietal bedrijfsbezoeken 
worden aangeboden waar je uit kunt 
kiezen. Gekozen kan worden uit NS Poort, 
een vastgoeddochter van de Nederlandse 
Spoorwegen, het Kadaster en een bezoek 
aan de hoofdsponsor van de lustrumweek: 
Royal Haskoning. Dus wil je misschien ook 
wel een keer in Libië terecht komen voor 
je werk en dan ook gered moeten worden 
per helikopter, wie weet begint dat verhaal 
wel met een bedrijfsbezoek. Dan kan je pas 
echter spreken van een ongeëvenaarde 
ervaring, al is dat in dit geval niet te voorzien!

Liftexperience door Nederland
Het originele idee van een liftwedstrijd met 
een ongeëvenaard karakter was natuurlijk 
een liftwedstrijd geweest naar de evenaar. 
Maar zoals bij het eerste weekend van de 
lustrumweek helaas ook al het geval was, 
de financiele middelen en beschikbare tijd 
reiken helaas niet helemaal tot de evenaar. 
Vandaar dat wij ons een beetje hebben 
moeten beperken en dat gekozen is voor 
een liftexperience. Gelukkig kunnen in 
zo’n experience voldoende ongeëvenaarde 
kenmerken in worden verwerkt. Gedacht kan 
worden aan het regelen van een zo origineel 
mogelijk vervoersmiddel, het bereiken van 
een bestemming waar werkelijk waar nog 
niemand van gehoord heeft of simpelweg 
het dichtst bij de evenaar komen van alle 
deelnemende teams. Enige beperking 
die deze experience telt is de tijd: voor 
acht uur ’s avonds dienen alle teams zich 
weer in Groningen te melden. Dan zal 

de deskundige jury zich buigen over alle 
foto’s en andere bewijzen van de plekken 
die door de deelnemers bereikt zijn. De 
taak voor iedereen is simpel: hoe meer 
ongeëvenaarde plekken zullen worden 
aangedaan, hoe groter de kans dat je deze 
experience op je naam kan schrijven!

Afsluiting
Na het congres waar eerder in deze uitgave 
van Girugten al veelvuldig over gesproken 
is, moet een week als deze natuurlijk op een 
waardige en op z’n minst ongeëvenaarde 
manier worden afgesloten. Voor iedereen 
die nog de energie heeft is dit de avond 
om eens goed met de voetjes van de 
vloer te gaan. Op de speciale en tevens 
originele locatie, Hemingway’s, zal de 
lustrumweek waardig worden afgesloten. 
Voor een beperkt aantal mensen is er zelfs 
de mogelijkheid om een heerlijk galadiner 
te nuttigen, voor het gemak is dit ook op 
dezelfde locatie. Dus mocht je je helemaal 
rond hebben gegeten dan hoef je slechts 
een paar stappen te verzetten en je rolt zo 
het gala binnen. Op dit gala zal een speciale 
band en een dj komen voor de muzikale 
aankleding. Met een beetje geluk kan je je 
eigen galakaartje nog terugverdienen in het 
casino wat die avond ook aanwezig zal zijn. 
En uiteraard mag een herinnering in de vorm 
van een mooie galafoto niet ontbreken, dus 
is er een professionele fotograaf geregeld 
die van eenieder (of samen natuurlijk) een 
foto zal maken. Dus trek vooral je mooiste 
jurk of meest stijlvolle kostuum aan, want de 
foto’s moeten natuurlijk minimaal vijftig jaar 
mee kunnen gaan! Deze kan dan een mooi 
plekje krijgen op ieders studentenkamer 
zodat de ongeëvenaarde lustrumweek niet 
snel vergeten zal worden! Het hoogtepunt 
van de avond zal de uitreiking van de 
eerste prijs van het lustrumleague, de 
hoofdprijs in deze competitie waar de hele 
week bikkelhard om gestreden is zal dan 
uitgereikt worden. Op dit moment is nog niet 
precies duidelijk wat de hoofdprijs precies 
zal zijn. Maar de winnaar kan er vanuit gaan 
dat hij of zij een ongeëvenaarde ervaring zal 
ondergaan!

Vrijdag 6 t/m zondag 8 mei
 Reisweekend Luik

Maandag 9 mei 
 Receptie
 Openingsfeest

Dinsdag 10 mei
 Paintball
 Lachmeditatie
 Kroegentocht

Woensdag 11 mei
 Bedrijfsbezoeken 
 Diner
 Pubquiz

Donderdag 12 mei
 Liftexperience door Nederland

Vrijdag 13 mei
 Congres Geo Promotion
 Filmavond

Zaterdag 14 mei
 Pimp je fiets / Alumnidag
 Buffet
 Gala

Zondag 15 mei
 Brakke Brunch
 Afsluiting

Programma
Lustrum
6 t/m 15 mei 2011 
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de wetenschapper

“I have spent my whole professional life as 
an international economist thinking and 
writing about economic geography, without 
being aware of it.” Dat vertelt Amerikaan 
en econoom Paul Krugman in zijn boek 
Geography and Trade (1991). Dit boek wordt 
gezien als het begin van de New Economic 
Geography. The Asia Times noemde hem 
eens ‘de Mick Jagger van de politieke/
economische geleerdheid’, The Economist 
betitelde hem als ‘de meest gevierde 
econoom van deze generatie’ en The 
Washington Monthly omschreef hem als ‘de 
meest belangrijke politieke columnist van 
Amerika’. Tijd voor Girugten om eens dieper 
in zijn carrière te duiken.

Krugman: een veelbelovend econoom
Als zoon van David en Anita Krugman en 
kleinzoon van Joodse immigranten uit Brest-
Litovsk zag Paul Krugman het levenslicht 
rond de piek van de babyboom, in februari 
1953. Hij groeide op in de ‘suburbs’ van 
New York en volgde onderwijs aan een van 
de vele John F. Kennedy High Schools. In 
eerste instantie was hij geïnteresseerd in de 
studie geschiedenis, maar dat was naar zijn 
idee uiteindelijk toch te veel gefocust op 
het ‘wat’ en ‘wanneer’. Krugman vroeg zich 
liever af ‘waarom’. De voorspellende kracht 
van economische modellen sprak hem zo 
erg aan dat hij koos voor de studie economie. 
Hij behaalde zijn bachelor economie in 
het jaar 1974 aan de universiteit van Yale, 
om vervolgens in 1977 zijn PhD aan de 
Massachusetts Institute of Technology, 
oftewel de MIT, te bemachtigen. Hij keerde 
daarna terug naar Yale, dat hem een baan 
aan bood als assistent-professor. 

Zijn onderzoek was met name gericht op 
de handelseconomie. Hij vond, naar eigen 
zeggen, een visie waarop zijn onderzoek de 
daaropvolgende decennia gebaseerd zou 
zijn. Krugman ontwikkelde een model dat 
tegenstrijdig was met de destijds geldende 
handelstheorieën, die gebaseerd waren 
op comparatieve voordelen. Krugman 
constateerde echter dat de meeste handel 
niet plaats vond tussen landen of regio’s 
die gespecialiseerd waren (Frankrijk 
exporteert wijn naar Zweden en Zweden 
exporteert hout naar Frankrijk), maar juist 

tussen landen of regio’s die soortgelijke 
karakteristieken en een gelijk niveau van 
productiviteit hebben. Aan zijn model lagen 
twee aannames ten grondslag: consumenten 
hebben een voorkeur voor een divers 
aanbod van producten en bedrijven 
profiteren van interne schaalvoordelen. 
Deze manier van modelleren van handel 
wordt ook wel de New Trade Theory 
genoemd. Hij presenteerde het hierop 
gebaseerde paper in 1979 bij het National 
Bureau of Economic Research, waar hij sinds 
dat jaar ook werkzaam was. Zelf zegt hij hier 
over: “I still think, with all of the things that 
I have done since, that the hour and a half in 
which I presented that paper was the best 
90 minutes of my life. There’s a corny scene 
in the movie Coal Miner’s Daughter, in which 
the young Loretta Lynn performs for the 
first time in a noisy bar, and little by little 
everyone gets quiet and starts to listen to 
her singing. Well, that’s what it felt like: I 
had, all at once, made it.” Het voelde voor 
hem alsof hij de sleutel voor de rest van zijn 
carrière in zijn hand had. 

Vervolgens voegde hij in 1980 
transportkosten toe aan het model, wat een 
cruciale stap is. Zonder transportkosten 
(en met interne schaalvoordelen) zullen 
bedrijven hun productie wel willen 
concentreren op één plek, maar zijn ze 
onverschillig over de vraag waar ze dat 
doen. Met transportkosten toegevoegd, 
doet de locatiebeslissing er wel degelijk 
toe. De combinatie tussen schaalvoordelen 
en transportkosten maakt dat bedrijven 
zich (meer dan evenredig) vestigen in 
landen met een voor hun product relatief 
grote afzetmarkt. Bijgevolg zullen landen 
die goederen exporteren waarvoor ze een 
verhoudingsgewijs grote binnenlandse 
afzetmarkt hebben. Dit resultaat staat beter 
bekend als het home market effect. 

Politieke intermezzo
Er volgde een periode waarin Krugman 
vooral veel conferenties bezocht. Hij had 
een solide plaats in de academische wereld 
veroverd en bleef papers publiceren over 
de internationale handel. Echter, in het 
begin van de jaren tachtig heerste er een 
economische crisis in de Verenigde Staten. 

President toentertijd was Ronald Reagan, 
een conservatief Republikein. Krugman, een 
zelfbenoemd liberaal en fervent aanhanger 
van de verzorgingsstaat, werd in 1982 
benaderd voor de Council of Economic 
Advisors om mee te helpen de Amerikanen 
uit de crisis te krijgen. Voor hem werd dit 
een merkwaardige periode. Hij werkte 
onder een regering die een hekel had aan 
de verzorgingsstaat en kwam er achter hoe 
beleidsbepalers werkelijk te werk gingen. 
Hooggeplaatste politici wisten vaak niet 
waar ze over praatten en er werd geluisterd 
naar mensen die hen op hun gemak stelden, 
in plaats van naar de goede analytici die hen 
de waarheid vertelden. Aldus Krugman, die 
zichzelf schaart onder de laatstgenoemde 
groep. Hij bleef dan ook niet lang en vertrok 
na ruim een jaar.

New Economic Geography
Krugman keerde terug in de academische 
wereld en publiceerde in 1987 het boek 
Market Structure and Foreign Trade, dat 
hij samen met Elhanan Helpman schreef. 
Dit borduurde voort op zijn eerdere werk 
gericht op internationale handel. Tevens 
gaf hij colleges aan de universiteiten van 
Yale en Stanford. Naast academisch werk, 
publiceerde Krugman in 1990 een boek 
wat zich juist weer op beleid richtte en een 
veel breder publiek aansprak: The Age of 
Diminished Expectations. Dit boek duidde de 
scheve inkomensverdeling in de Verenigde 
Staten. Voor ons geografen echter veel meer 
in het oog springend was zijn publicatie 
in 1991: Geography and Trade. Volgens 
Krugman geïnspireerd door het boek The 
Competitive Advantage of Nations van 
Michael Porter (1990), of in ieder geval door 
de gedachte achter dit boek: de nadruk op 
de rol van regionale industriële clusters in 
de internationale economie. Volgens velen 
was Geography and Trade het begin van de 
New Economic Geography. Het boek was een 
uitwerking van zijn paper Increasing returns 
and economic geography (1991). Naast 
interne schaalvoordelen en transportkosten 
voegde Krugman een derde element toe 
aan het model: factormobiliteit. Doordat 
productiefactoren (met name arbeid) mobiel 
zijn, kan verklaard worden waarom het ene 
land een grotere afzetmarkt heeft dan het 

andere. In een situatie met twee landen 
resulteert dit vaak in een zogenoemde core-
periphery-verhouding, waarbij vrijwel alle 
bedrijven en arbeiders zich in één van beide 
landen gaan vestigen. 

De term New Economic Geography 
veronderstelt dat het verschilt van klassieke 
economisch geografische theorieën, 
zoals die van Weber, Von Thünen en 
Christaller. Echter, Krugmans werk werd 
door geografen niet direct ervaren als 
een nieuw inzicht in de geografie, maar 
meer een toevoeging aan de economische 
wetenschap. Het ruimtelijke aspect is vaak 
een ondergeschoven kind in economische 
discussies. Hoewel empirisch bewijs al wel 
bestond, liet Krugman ook theoretisch zien 
dat geografie er toe doet. Hij verschilt echter 
ook van de klassieke economisch geografen, 
in die zin dat Krugman veel meer nadruk 
legt op het modelleren van de werkelijkheid 
met behulp van wiskundige modellen. 
Krugman bleef een aantal jaren 
voortborduren op zijn economisch 
geografische werk. In 1995 publiceerde 
hij het boek Development, Geography, and 
Economic Theory en in 1999 bracht hij het 
boek The Spatial Economy – Cities, Regions 
and International Trade uit, samen met twee 
andere pioniers van de New Economic 
Geography: de Japanner Masahisa Fujita en 
de Brit Anthony Venables. 

Erkenning
In 1991 ontving Paul Krugman de John 
Bates Clark Medal, tot 2009 een prijs die 
eens in de twee jaar (vanaf 2009 elk jaar) 
wordt uitgereikt aan een Amerikaanse 
econoom onder de veertig jaar die een 
significante bijdrage heeft geleverd 
aan de economische kennis. Binnen het 
vakgebied wordt dit gezien als één van de 
meest prestigieuze prijzen die alleen zijn 
meerdere moet erkennen in ‘de prijs van de 
Zweedse Rijksbank voor economie’, beter 
bekend als de Nobelprijs voor de Economie. 
Laatstgenoemde viel Krugman ten deel 
in 2008. Deze eervolle onderscheiding 
mocht hij in ontvangst nemen vanwege zijn 
analyses van handelspatronen en de locatie 
van economische activiteiten. “By having 
integrated economies of scale into explicit 

general equilibrium models, Paul Krugman 
has deepened our understanding of the 
determinants of trade and the location of 
economic activity”, aldus het prijscomité. Je 
zou dus gerust kunnen stellen dat Krugman 
zijn naam inmiddels wel gevestigd heeft in 
de academische wereld. Inmiddels is hij al 
bijna 11 jaar verbonden aan de Princeton 
University waar hij sinds 2000 professor 
economie en internationale betrekkingen 
is. De laatste jaren schreef hij onder meer 
artikelen over de valuta- en financiële crisis. 
Zijn bekendheid heeft hem tevens een 
andere baan opgeleverd: sinds 1999 is 
hij columnist voor de New York Times 
op the Opinion Pages. Het opmerkelijke 
aan Paul Krugman is dat bijna overal 
waar je iets over hem leest, je merkt dat 
er een bepaalde controverse rond hem 
leeft. Krugman is iemand die heel veel 
enthousiaste aanhangers heeft, maar ook 
vurige oppositie opwekt. Nu hij columns 
schrijft voor de New York Times zal daar 
zeer waarschijnlijk geen verandering in 
komen. Krugman was bijvoorbeeld fel 
tegen het economische beleid onder de 
regering Bush en hij deinsde er dan ook 
zeker niet voor terug om dat te laten merken 
in zijn columns. Zijn uitgesprokenheid was 
jaren daarvoor zelfs reden voor president 
Clinton om hem niet op te nemen in zijn 
regering, ondanks dat Krugman een groot 
voorstander was van het economisch beleid 
van Clinton. Hij neemt geen blad voor de 

mond en verdedigt zijn liberale ideeën met 
veel overtuigingskracht. De titel van zijn 
columnpagina zegt misschien genoeg over 
deze man: ‘The Conscience of a Liberal’. Aan 
Krugman om deze rubriek af te sluiten: “…
the honest truth is that what drives me as 
an economist is that economics is fun. (…) 
We all want power, we all want success, 
but the ultimate reward is the simple joy of 
understanding.”

Bronnen
 Steven Brakman en Harry Garretsen, 

2008, “Waarom Paul Krugman de Nobelprijs 
Economie verdient”, Me Judice, jaargang 1, 
15 oktober 2008.

 Incidents from my career. Stuk geschreven 
door Paul Krugman voor A. Heertje, ed., 
Makers of Modern Economics, 1995. (http://
web.mit .edu/krugman/www/incidents .
html)

 Krugmans blog op de website van de New 
York Times: http://krugman.blogs.nytimes.
com/

De wetenschapper: Paul Krugman – 
Grondlegger van de New Economic Geography
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masterthesis

Wybren Jorritsma

Om het doemscenario van leegstand te 
voorkomen of op te lossen, wordt sloop 
grofweg op twee manieren ingezet. Meestal 
worden grote gebieden waar de leegstand 
zich concentreert verwijderd. Een nieuwe 
strategie waarin men kiest voor het verdunnen 
van het woningaanbod door bijvoorbeeld 
het aftoppen van appartementencomplexen 
of het verwijderen van woningen in 
rijwoningen om hier ruimere twee-onder-
een-kapwoningen van te maken, blijkt echter 
op een effectievere manier de leefbaarheid 
te waarborgen. 

Wybren Jorritsma (Sneek, 1982) 
schreef dit artikel naar aanleiding 
van zijn afstudeeronderzoek Slopen 
in krimpgebieden: uitdunnen en 
opwaarderen. Tijdens de Master Kunst- 
en architectuurgeschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Groningen is op basis 
van vijf cases - waarvan drie in Oost-
Duitsland (Eisenhüttenstadt, Wolfen en 
Leinefelde) en twee in Nederland (Delfzijl 
en Parkstad Limburg) - door interviews en 
literatuuronderzoek onderzocht hoe sloop 
ingezet kan worden om de leefbaarheid 
te waarborgen. Het volledige onderzoek is 
online te lezen onder de zoekterm: Slopen 
in krimpgebieden.

Uitdunnen en opwaarderen
Lang heerste de gedachte dat door 
‘besmette’ bouwblokken, straten of 
delen van wijken te verwijderen en de 
hierdoor ontstane ruimte geheel nieuw in 
te richten met bijvoorbeeld nieuwbouw, 
het probleem van leegloop bij de kern 
aangepakt en woningdruk gehandhaafd zou 
worden. Tot voor kort werd de strategie in 
krimpgebieden in zowel Oost-Duitsland als 
Nederland voornamelijk bepaald door deze 
vorm van ‘maakbaarheidsdenken’, die ervan 
uit gaat dat een betere toekomst alleen 
gegarandeerd wordt door het uitwissen 
van alle (historische) sporen van de 
krimpproblemen. Dit is echter een langdurig 
– en als je niet uitkijkt, zich herhalend – 
proces waarbij gebieden lang braak liggen 
en de sociale en fysieke opbouw van een 
wijk ontwricht raakt. 

Ervaringen wijzen er op dat grootschalige 
sloop de relatie tussen de bewoners en 
de omgeving verslechtert en daardoor 
de krimp eerder aanwakkert dan stopt. 
Hierdoor is er meer aandacht ontstaan voor 
de leefbaarheid in krimpregio’s. Zo is in 
de Oost-Duitse stad Leinefelde gebleken 
dat gedeeltelijke sloop, waarbij wijken 
vanuit bestaande architectonische en 
stedenbouwkundige kwaliteiten worden 
uitgedund en opgewaardeerd, de leegstand 

effectiever wordt teruggedrongen 
zonder de relatie tussen de bewoners 
en de leefomgeving aan te tasten. De 
positieve stemming na de saneringen in 
Leinefelde heeft internationaal erkenning 
opgeleverd. Lokaal ondernemerschap werd 
gestimuleerd, wat een gevarieerdere en 
meer toekomstbestendige economie tot 
gevolg had. Deze kwaliteiten zijn bereikt 
door sterk leiderschap van het stadsbestuur, 
bijgestaan door goede externe experts op 
het gebied van architectuur en stedenbouw. 
De samenwerkende partijen waren het 
erover eens dat gedeeltelijke sloop een 
onderdeel is van een breed pakket aan 
maatregelen om de krimp en leegstand 
terug te dringen en de leefbaarheid te 
vergroten. Het woningbestand is qua aantal 
uitgedund en functioneel en esthetisch 
opgewaardeerd. 

Vernieuwing vanuit de bestaande 
architectuur en stedenbouw
Voormalige industriesteden worden door 
een terugloop van werkgelegenheid en het 
wegtrekken van de beroepsbevolking naar 
grotere steden, het hardst getroffen door 
de gevolgen van krimp. Vaak concentreren 
vraaguitval en leegstand zich grotendeels 
binnen de sociale huursector aan de randen 
van de stad. In de voormalige DDR gaat 
het daarbij meestal om ‘Plattenbau’, en 

in Nederland om de zogenaamde vroeg-
naoorlogse wijken. De enigszins ambivalente 
omgang met het gebouwde culturele 
erfgoed in Oost-Europa en de specifieke 
sociaaleconomische realiteit van de stad, 
bepalen voor een belangrijk deel de huidige 
architectonische en stedenbouwkundige 
vraagstukken waarvoor stedelijke planners 
zich in de voormalige DDR gesteld zien. 

Aan de ene kant bestaat het besef dat de 
herstructureringen in moeten spelen op 
de historische realiteit van de rationeel 
opgezette Plattenbau-wijken: gestapelde 
woningen in ruimopgezette verkavelingen 
met veel collectieve groene ruimten. 
Aan de andere kant is er een sterke 
behoefte zich juist af te keren van een 
communistische erfenis in de vorm van 
collectieve huisvesting en geregisseerde 
openbare ruimte ten gunste van een meer 
op de huidige woonwensen toegesneden 
ruimtelijke inrichting. Dat laatste 
resulteerde in de sloop van complete wijken 
en de bijbehorende structuren. 

Maar omdat bleek dat sloop de krimp en 
leegstand niet tegen kon houden, heeft 
het overheidsprogramma ‘Stadtumbau 
Ost’ inmiddels richtlijnen opgesteld 
met de bedoeling om afzonderlijke 
beleidsonderdelen deel uit te laten 
maken van geïntegreerde concepten 
voor stadsontwikkeling, waarbij meer 
aansluiting gezocht wordt bij de bestaande 
architectonische en stedenbouwkundige 
kwaliteiten en er in toenemende mate 
selectief wordt gesloopt. Het bewijs 
dat slopen alleen, de leefbaarheid niet 
versterkt en de leegstand niet wordt 
gestopt, wordt duidelijk in Saksen en 
Saksen-Anhalt. Ondanks dat meer dan de 
helft van alle 220.000 gesloopte woningen 
in Duitsland tussen 2002 en 2007 in deze 
deelstaten gesloopt zijn is de leegstand 
slechts teruggebracht van 16% naar 14,6%. 
Met andere woorden, deze grootschalige 
manier van slopen kan de leegstand niet 
tegenhouden. 
Soortgelijke conclusies kunnen ook voor 
Nederland getrokken worden, waar sloop 
ook vaak wordt ingezet om de problemen 
‘weg te gummen’ en te vervangen 

door nieuwbouw. Ook hier blijkt dat 
grootschalige sloop vaak niet de gewenste 
resultaten oplevert, waardoor in Nederland 
een verschuiving plaats zou moeten vinden 
naar een betere aansluiting bij bestaande 
kwaliteiten. zorgvuldige afweging bij 
slopen, en de combinatie met renovatie is 
niet alleen economisch verdedigbaar, maar 
haakt ook in op de toenemende waardering 
voor een niet onbelangrijke erfenis uit de 
woningbouwgeschiedenis. 

De wijken waar krimp voor problemen 
zorgt, vormen zowel in Duitsland als 
Nederland niet alleen een omvangrijk, 
maar ook een interessant deel van het 
woningbestand. De Plattenbau, en ook de 
vroeg-naoorlogse Nederlandse woonwijken 
waren architectonisch vernieuwend 
vanwege het gebruik van nieuwe materialen 
en werkwijzen. De woningnood en gebrek 
aan traditionele materialen betekenden een 
stimulans voor een meer gesystematiseerde 
manier van bouwen met behulp van 
bouwkranen en geprefabriceerde 
bouwelementen die de verschijningsvorm 
van deze wijken sterk heeft beïnvloed. 
Op stedenbouwkundig niveau zijn de 
betreffende wijken vernieuwend vanwege 
de toegepaste verkavelingspatronen, 
nieuwe ideeën over gemeenschapsvorming 
en de toenemende rol van het verkeer 
als ordeningsprincipe. Een centraal idee 
was dat mensen hun hele leven in de wijk 
konden wonen. Veel gemeenschappelijk 
groen, en voldoende voorzieningen en 
woningen voor diverse doelgroepen boden 
mensen de mogelijkheid om binnen de wijk 
een wooncarrière te realiseren.

Verdunnen in plaats van verdichten
De Stadtumbau Ost-regelingen waren er 
aanvankelijk op gericht om complete straten 
met sociale woningbouw in de buitenwijken 
te slopen. Een belangrijk doel was om de 
woningmarkt op die manier dusdanig te 
hervormen dat de woningdruk en daarmee 
de leefbaarheid in de binnensteden 
voldoende op peil zou blijven. Die 
strategie geeft aan dat de leefbaarheid 
in de perifeer gelegen sloopgebieden 
feitelijk ondergeschikt aan die in de 
binnenstedelijke gebieden werd geacht. 

Iets wat zich in Oost Duitsland, maar ook 
in Nederland (Delfzijl en Parkstad Limburg) 
vertaald heeft in grote sloopopdrachten en 
het ontstaan van oningerichte open ruimtes 
in de buitenwijken. In afwachting van 
ontwikkelingen op de huizenmarkt wordt de 
herinrichting van die lege zones voortdurend 
uitgesteld, waardoor de affiniteit van de 
huidige bewoners met hun omgeving verder 
onder druk komt te staan. Het gevaar dreigt 
dat ook zij hun huizen zullen verlaten, dat 
voorzieningen verdwijnen en het imago 
alleen maar slechter wordt.

De keuze om mensen meer geconcentreerd 
te huisvesten door in de buitenwijken 
grootschalig te slopen lijkt het af te 
leggen tegen de strategie om zorgvuldig, 
geperforeerd te slopen, zoals in 
Leinefelde. Deze aanpak is het meest 
succesvol gebleken gezien de aantoonbaar 
afnemende krimp en leegstand,  en ook 
op basis van de toegenomen tevredenheid 
onder de  bewoners van dit gebied. De 
gecombineerde strategie om te verdunnen 
en tegelijkertijd de leefbaarheid in de 
krimpwijk te verbeteren, en niet primair op 
verbetering van de vitaliteit van het centrum 
te focussen, krijgt ondertussen steeds meer 
voorstanders.

Dit wil niet zeggen dat vernieuwingsdrang 
per definitie slecht uitpakt, maar wel 
dat dit alleen goed werkt indien het 
schaalniveau past bij de bestaande sociale, 
architectonische en stedenbouwkundige 
structuren. Afhankelijk van de omvang 
van het krimpprobleem kan er beter 
gekozen worden voor gedeeltelijke sloop 
van een straat of demontage van een 
bouwblok in combinatie met vakkundige 
opwaardering van de openbare ruimte en 
het woningbestand. Dat deze variant ook 
meer draagvlak heeft onder de bevolking is 
niet geheel onbelangrijk.

Conclusies 
Om de uitstraling van deze wijken te 
verbeteren wordt er vaak voor sloop 
gekozen om de ‘rotte kiezen’ uit een wijk 
of stad te verwijderen. Gedeeltelijk slopen 
in combinatie met het opwaarderen van de 
woningvoorraad en de openbare 

Creatief slopen en opwaarderen
Een studie naar Oost-Duitse en Nederlandse sloopstrategieën in 
krimpgebieden
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Deze keer in de recensie een driedelige 
documentairereeks waarin ordehandhaving 
en corruptie in drie beruchte steden, Lagos, 
Philadelphia en Johannesburg, aan bod 
komen. Documentairemaker Louis Theroux is 
er in deze reeks in geslaagd om gebruikelijke 
stereotyperingen van wie goed en wie slecht 
is, in dit geval de politie en de criminelen, 
te doorbreken en het grijze gebied te tonen 
waar niets is wat het lijkt. Plaatsen waar wij 
normaliter nooit zouden komen en waar we 
vaak geen weet van (willen) hebben, zijn 
door Theroux zichtbaar gemaakt.

Voor diegenen die Theroux niet kennen volgt 
eerst een korte introductie. Louis Theroux 
(1970), zoon van reisboekenschrijver Paul 
Theroux, groeide op in Londen en studeerde 
moderne geschiedenis aan de universiteit 
van Oxford. Na zijn afstuderen werkte 
hij onder meer voor Micheal Moores ‘TV 
Nation’, een satirische actualiteitenrubriek 
die in Amerika en in het Verenigd Koninkrijk 
werd uitgezonden. Theroux maakte hiervoor 
reportages over eigenaardige en bizarre 
fenomenen zoals het jeruzalemsyndroom. 
In 1998 sloot hij een contract met de BBC en 
maakte hij zijn eerste documentairereeks 
‘Louis Theroux’s Weird Weekends’, waarin 
hij tijd doorbracht met excentriekelingen 
en absurde subculturen in de VS. Sindsdien 
is Theroux documentaires blijven maken 
over subculturen, vaak grappige maar soms 
ook beangstigende. Zoals zijn ontmoeting 
met de gehersenspoelde tweeling Lamb en 
Lynx. Zij moesten in een door hun moeder 
gevormde band neonazistische liedjes op 
festivals ten gehore brengen.

Theroux wordt vaak geprezen om zijn 
manier van interviewen, waarmee hij 
ondanks zijn kritische vragen mensen 
aan het praten krijgt over hun omstreden 
overtuigingen. Zijn klungelige voorkomen, 
lang, lijzig en een beetje nerdy, lijkt ook 
vaak de sympathie van de geïnterviewden 
te wekken. Daarnaast laat hij diegenen 

die gefilmd worden in hun waarde, ook al 
keurt hij bepaalde levensstijlen duidelijk 
af. Doordat Theroux niet op hen neerkijkt, 
lukt het hem keer op keer een genuanceerd 
beeld te geven van de mensen die aan de 
zelfkant van de maatschappij staan.

De afgelopen paar jaar is Theroux meer 
sociaal geëngageerde documentaires 
gaan maken. De ‘ Law and Disorder’-serie, 
uitgezonden op de BBC in 2008 en 2010, 
is hier een voorbeeld van. Het eerste 
deel speelt zich af in Philadelphia, waar 
Theroux met de politie op pad gaat in een 
gebied waar jaarlijks vierhonderd moorden 
plaatsvinden. Het tweede deel is opgenomen 
in het centrum van Johannesburg. Hierin  
volgt Theroux privébeveiligingsbedrijven, 
ontmoet hij zware criminelen  en ziet 
hij hoe de wanhopige bevolking van de 
sloppenwijken het recht zelf in handen 
neemt. In het laatste deel, dat plaatsvindt 
in Lagos, gaat hij op pad met de National 
Transportation Union; een zelfbenoemde 
organisatie die orde in de chaos probeert 
te handhaven. Daarnaast volgt Theroux 
hier een afdeling van de politie die deze 
organisatie weer bestrijdt, ten koste van de 
arme bevolking.

Ondanks de soms vijandige houding 
van ‘criminelen’ tegenover Theroux en 
zijn crew, is hij er in ‘Law and Disorder’ 
toch weer in geslaagd ze aan het praten 
te krijgen. Doordat hij rustig blijft en ze 
niet afschildert als slechteriken, ontlokt 
hij reacties die je niet gelijk van een 
‘crimineel’ zou verwachten. Wanneer hij in 
Philadelphia aanwezig is bij een arrestatie, 
vraagt Theroux de verdachte rustig: ‘Why 
do you have a gun?’, waarop de man ontkent 
een geweer bij zich te hebben. Maar zodra 
Theroux hem meldt dat alles op film staat, 
kijkt de man wat verbijsterd en laat hij zijn 
agressieve houding varen om een glimlach 
tevoorschijn te toveren. Eén van de meest 
absurde gebeurtenissen uit deze aflevering 

is wanneer Theroux de drugscrimineel Red 
ontmoet. Red, die tienduizenden dollars 
aan diamanten om zijn nek heeft hangen 
en duidelijk niet helemaal koosjer is, houdt 
op een stukje gras tussen een huizenblok in 
een kalfje en een lammetje. Het tonen van 
de menselijke kant van deze figuren laat je 
soms vergeten wat voor vreselijke daden 
ze verrichten. Een man in Johannesburg 
vertelt Theroux in geuren en kleuren op 
welke manieren hij moorden pleegt. Deze 
klucht lijkt zo onwerkelijk en doet je zo 
verbazen dat je haast moet lachen om iets 
dat onverstelbaar gruwelijk is.

De politie laat zich ook niet altijd van 
haar beste kant zien. Zo is het de taak van 
de Kick Against Indiscipline-taskforce in 
Lagos om illegaal gebouwde huizen en 
winkels te vernietigen. De slachtoffers van 
deze vernielzucht zijn de allerarmsten die 
nergens anders naar toe kunnen. Hetzelfde 
geldt voor Johannesburg; doordat de 
politie nooit komt opdagen, weet de arme 
bevolking zich geen raad meer en neemt 
het recht zelf in handen. Ze vermoorden 
en verbranden criminelen. En de 
privébeveiligingsbedrijven die het vacuüm 
in de ordehandhaving opvullen kennen vaak 
ook gewelddadige werkwijzen. Zoals een 
bedrijfje in Johannesburg dat verdachten 
mishandelt met een sjambok (leren zweep) 
zodat ze zich nooit meer zullen misdragen. 
Het blijft echter vechten tegen de bierkaai, 
want de grote bazen worden nooit opgepakt; 
door macht en geld blijven zij buiten schot. 

Het zou te makkelijk zijn om deze mensen 
te veroordelen louter voor hun daden. Elke 
groepering probeert waar de regering of 
lokale overheid steken laat vallen orde te 
creëren, waarin velen het gevoel hebben 
dat geweld de enige oplossing is. Theroux 
vat het gevoel dat je bekruipt bij het zien 
van de afleveringen duidelijk samen:  ‘Order 
and chaos are hard to tell apart’.

Recensie: Louis Theroux: Law and Disorder

recensie

Debbie Lager

ruimte, blijkt de meest succesvolle aanpak 
te zijn. Zo wordt er vanuit de bestaande 
architectonische en stedenbouwkundige, 
en in combinatie daarmee ook vanuit de 
sociaal-culturele situatie gekeken naar 
wat gesloopt of gehandhaafd en verbeterd 
kan worden. Voorbeelden van dat laatste 
zijn het aftoppen, doorsnijden, meer 
algemeen het renoveren van bestaande 
appartementencomplexen tot meer 
gewilde woningen en het verwijderen 
van tussenwoningen in rijwoningen 
(perforeren). Vaak wordt een verbetering 
van de woonplattegrond doorgevoerd 
om grotere of juist kleinere woningen te 
realiseren. Ook op die manier zorgt een 
verkleining van de woningvoorraad voor 
bestrijding van leegstand en voor de 
mogelijkheid dat mensen naar tevredenheid 
in hun oorspronkelijke buurt kunnen blijven 
wonen.

Een gecombineerde werkwijze van sloop 
en renovatie heeft daarnaast het voordeel 
dat het proces op een relatief evenwichtige 
manier verloopt. Dat wil zeggen dat 
herstructureringen stapsgewijs kunnen 
plaatsvinden waardoor het effect minder 
verontrustend is dan bij grootschalige 
sloop die braakliggende en (wederom) 
onverzorgde gebieden tot gevolg heeft. 

Als de bestaande kwaliteiten van een wijk 
zoveel mogelijk intact worden gehouden, 
kunnen nieuwe impulsen van gedeeltelijke 
sloop, renovatie, herinrichting van de 
openbare ruimte en wellicht nieuwbouw 
de leefbaarheid versterken. Hiermee wordt 
zowel de ruimtelijke stedenbouwkundige 
kwaliteit van de oude buurt gehandhaafd 
als de woningvoorraad teruggebracht en 
verbeterd met een vernieuwd duurzaam 
architectonisch jasje, waarbij een uitdagende 
rol is weggelegd voor ontwerpers. Op deze 
manier gun je de mensen en de wijk een 
proces van normalisering, met de beste 
krimp- en leefbaarheidsresultaten tot 
gevolg.

Om succesvol te slopen moeten de 
plannen deel uitmaken van een integrale 
en breed gedragen aanpak. Een solide 
vorm van bestuurlijke en maatschappelijke 
afstemming is voor deze werkwijze 
onontbeerlijk. De uitdagingen van een 
dergelijke aanpak liggen op het gebied van 
bereidheid om gezamenlijke doelstellingen 
te kunnen formuleren en hier vervolgens 
ook naar te handelen. Vaak werden de 
krimpproblemen door betrokkenen teveel 
uit eigen belangen benaderd waardoor het 
algemene belang en daarmee het succes 
uitbleef.
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op de bank van...

Op onze faculteit gebeurt vaak meer dan je 
denkt. Daarom komen in de rubriek ‘Op de 
bank van…’ personen aan het woord die een 
bijzondere functie op de faculteit vervullen. 
Deze keer zitten we op de bank van prof. dr. 
Piet Pellenbarg.

Kunt u ten eerste iets over uzelf vertellen?
‘Ik ben geboren en getogen in Harlingen. 
Omdat mijn ouders uit Den Haag kwamen, 
ben ik nooit een echte Fries geworden. 
Ik heb deels in Harlingen en deels 
in Leeuwarden HBS gedaan. Op mijn 
zeventiende kwam ik naar Groningen voor 
een studie geografie en ik ben mijn hele 
leven in de provincie blijven wonen. Toen ik 
22 was, ben ik getrouwd en met mijn vrouw 
in een flatje in Hoogezand gaan wonen. 
Omdat de industrialisatie in Hoogezand 
stagneerde, waren er veel woningen over. In 
Groningen-stad kon je destijds nauwelijks 
aan een woning komen. Ons eerste kind 
werd in Hoogezand geboren. Daarna zijn we 
in Paddepoel gaan wonen en daar werd ons 
tweede kind geboren. Na drie jaar zijn we in 
Zuidhorn gaan wonen en daar woon ik nu, na 
35 jaar, nog steeds met mijn vrouw.’

Hoe was uw studententijd aan deze 
faculteit?
‘Ik vond het heel erg leuk. Op de middelbare 
school was ik altijd de jongste en de kleinste 
en daardoor was dat geen prettige tijd. Hier 
werd het veel leuker. Ik kreeg een leuke 
vriendengroep. Ik ben een jaar voorzitter 

van Ibn Battuta geweest. Ik was ook een 
paar jaar student-assistent bij professor 
Tamsma. Daardoor kon ik prima rondkomen.’

Waarom bent u op de faculteit gebleven?
‘Toen ik in 1971 afstudeerde, wilde ik het 
liefst bij een groot bedrijf aan de slag, maar 
ik moest in dienst. Op een gegeven moment 
kwam er een geschenk uit de hemel: ik kon 
medewerker worden op de faculteit. Ik was 
cum laude afgestudeerd en de faculteit had 
behoefte aan jonggetalenteerden zoals ik. 
Ik kreeg vrijstelling van de dienstplicht. Pas 
later realiseerde ik me dat ik hier tot mijn 
dertigste moest blijven werken, anders 
moest ik alsnog in dienst.’

‘Eind jaren zeventig kwam er meer 
druk op de universiteit. We moesten 
onderzoeksprogramma’s publiceren en 
dat lag me wel. De scheiding tussen jonge 
academici en de oudere garde werd sterker 
en dit zette door in de jaren tachtig. Door 
de economische crisis moest er bezuinigd 
worden. Er was een hoge prestatiedruk 
en ik kon wel wat laten zien. Ik heb toen 
bijvoorbeeld het onderzoek opgezet naar 
de mental map van de ondernemer. Het 
begon leuk te worden en ik ben gebleven.’

‘In 1985 ben ik gepromoveerd. Het was een 
spannende periode waarin je je op basis 
van je prestaties kon onderscheiden. Ik had 
de richting Economische Geografie opgezet 
en alles liep goed. Maar op een gegeven 

moment dacht ik: wil ik dit mijn hele leven 
blijven doen? Ik ben om me heen gaan 
kijken en heb gesolliciteerd naar secretaris 
van de Kamer van Koophandel in Groningen. 
Daar hebben ze me niet aangenomen. Dat is 
heel dom van die mensen, want de KvK had 
profijt kunnen hebben van mijn kennis die 
aansluiting had op bedrijven in de regio. 
Later ben ik aangenomen als hoofd van 
het Bureau Economisch Onderzoek van de 
gemeente Amsterdam. Ze wilden dat ik ook 
nog verbonden bleef aan de universiteit, 
maar de toenmalige decaan Van den Bremen 
ging hier niet mee akkoord. Met pijn in het 
hart heb ik die baan toen niet aangenomen, 
maar er was bij de faculteit wel een signaal 
dat ik weg wilde. Elders in Nederland waren 
de leerstoelen op mijn vakgebied allemaal 
bezet. Uiteindelijk heeft professor Van den 
Bremen toen in Groningen een leerstoel 
voor Economische Geografie vrijgemaakt.’

Wat is uw huidige functie?
‘Ik was van 1994 tot 1998 decaan en sinds 
2008 ben ik dat weer. Decaan zijn vind ik 
niet het leukste; loyaliteit aan de organisatie 
speelt wel een rol. Ik heb zelf veel te danken 
aan de universiteit. Met enige vreugde neem 
ik in mei 2011 dan ook afscheid van het 
decanaat. Dan kan ik nog een jaar afkicken 
voordat ik in mei 2012 met pensioen ga.’

Wat gaat u in het laatste jaar doen?
‘Ik verzorg geen collegeblokken meer, die 
heb ik al overgedragen. Ik geef nog hier en 
daar gastcolleges en ik blijf in het bestuur 
van het universiteitsfonds. Ook wil ik een 
gedenkboek over de faculteit schrijven. 
Hier kan ik als ik met pensioen ben nog mee 
bezig blijven.’

Ten slotte de vraag: hoe ziet uw bank 
eruit?
‘Mijn vrouw en ik zijn een paar jaar geleden 
verhuisd in Zuidhorn en dat was ook een 
moment voor een nieuwe inboedel. Wij 
hebben twee artifortbanken. Dat is een 
ontwerpstijl uit de jaren zeventig die nog 
steeds modern is. De bank heeft een stalen 
frame en een stoffen bekleding. Hij is erg 
strak. En tijdloos modern, wat zich makkelijk 
laat combineren.’

Op de bank van... Piet Pellenbarg

Wietske Wilts

programma omschrijving

Op 14 mei 2011 organiseert de Professor 
Keuningvereniging de alumnidag, samen 
met Ibn Battuta. Ibn sluit die dag de viering 
van haar 10e lustrum af. De alumnidag 
staat in het teken van het weerzien van 
alumni onderling en met de faculteit. 
Dat combineren we met een aantal leuke 
activiteiten in en buiten de stad.
Aanmelden kan via professor-
keuningvereniging.nl (klik de link 
inschrijfformulier), tot 1 mei. Je kunt je 
behalve voor de alumnidag ook opgeven het 
congres van Geo Promotion. Mocht je er na 
de alumnidag nog niet genoeg van hebben, 
dan ontvangt Ibn je graag op het gala. Hou 
geopromotion.nl en de site van Ibn Battuta 
dus goed in de gaten! Meer informatie over 
lustrumweek vind je op de lustrum-website 
van Ibn Batutta (ibnbattuta.nl/lustrum/
home.html).

 Zerniketerrein en de faculteit
Het Zerniketerrein heeft een metamorfose 
ondergaan. De combinatie van veel groen,  
vernieuwende architectuur en ruim baan 
voor fietsers en voetgangers zorgt voor een 
lommerrijke campus, compleet met 
fonteinen en een heuse Walk of Fame. Op 
de campus bezoeken we de faculteit in haar 
nieuwe onderkomen. 

 Vooruitstrevende architectuur en 
stedenbouw in Groningen
Groningen nam in de jaren ‘20 en ‘90 van 
de vorige eeuw een bijzondere positie in op 
het gebied van architectuur en stedebouw. 
Per fiets genieten we van de zakelijke 
‘Groninger Amsterdamse school’ van Siebe 
Jan Bouma en trendsettende architectuur 
van OMA, Mecanoo en ONIX. Kers op de 
taart is het bezoek aan Wall House II van 
John Hejduk.
    

 Blauwe Stad en omgeving
Het meer ligt er, maar met de woningbouw 
wil het maar niet vlotten. Terwijl de 
buitenwacht  onverminderd sceptisch 
is, genieten de trotse bewoners van 
Blauwe Stad van hun droomhuis. Wat is er 
terechtgekomen van het ambitieuze plan 
voor het Oldambt? En hoe ziet de toekomst 
van Blauwe Stad eruit? 

 Het tweede leven van de Eemshaven
De Eemshaven - lange tijd onbedoeld 
symbool voor de moeizame economische 
ontwikkeling  van Noord-Nederland 
- is begonnen aan een tweede leven, 
als ‘internethub’ en ‘stopcontact van 
Nederland’. Groningen Seaports praat ons 
bij over de nieuwste ontwikkelingen tijdens  
een droge en een natte rondleiding. 

De volgende mensen hebben zich al 
aangemeld: Anne Hekkema, B. Koopal-
Reintsema, Billie de Haas, Cathrinus 
Schaafsma, Deliaan Muntinga-Weurman, 
Eric Neef, Evelien Hermans, Henk Douma, 
Inge Noback, J. Duns, Jan Lunsing, Jan 
Rademaker, Jitze Maatman, L. Vos, Martijn 
Nota, Niels van Schaik, Pieter Boukema, S. 
Koopal, Sierdjan Koster, Sjoerd Zeelenberg, 
Viktor Venhorst.

Brasserie Het Paleis
Boterdiep 111
9712 LM
Groningen

10.00
Ontvangst in Brasserie Het Paleis

10.45
Opening

 Eric Neef (voorzitter Professor 
Keuning Vereniging)

 Inge Hutter (decaan Faculteit 
Ruimtelijke Wetenschappen)

 Luuk Huttenhuis (voorzitter Ibn 
Battuta)

11.15
50 jaar Ibn Battuta door vier oud-
voorzitters:

 Piet Pellenbarg (1967 – 1968)
 Joop Boertjens (1973 – 1974)
 Berry Prins (1991 – 1992)
 Billie de Haas (2004 – 2005)

12.30
Lunch

13.30
Vertrek excursies

16.00
Terugkomst in Brasserie Het Paleis

16.30
Voordracht door Ruben van Gogh, 
gesjeesd geograaf, dichter en 
librettist

17.30
Borrel

Programma 
Alumnidag
zaterdag 14 mei 2011 

Alumnidag
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Het was nog wel even lastig om de knoop 
door te hakken. In het kader van het 
NEURUS-uitwisselingsprogramma kon 
ik gaan studeren in Urbana-Champaign, 
Illinois. Ik zou mijn Geo Promotionbestuur 
in de steek laten, en mijn vriendin een 
flinke tijd moeten missen. Maar ja, een half 
jaar naar de VS is natuurlijk een kans die 
je eigenlijk niet kan laten liggen, en dat 
begreep iedereen gelukkig. Op 8 januari 
landde ik dus in Chicago, mijn eerste bezoek 
aan de VS. Zonder echt te weten wat ik moest 
verwachten, zou ik vijf maanden in dit land 
gaan doorbrengen. 

Chicago ontleent zijn ontwikkeling aan 
zijn locatie, nabij de Mississippi, Lake 
Michigan en als spoorwegknooppunt. In 
1871 is de stad volledig verwoest door 
the Great fire en moest daarna opnieuw 
opgebouwd worden. De herbouw was vol 
ambitie en zelfvertrouwen. In rap tempo 
werden enorme wolkenkrabbers uit de 
grond gestampt, die stuk voor stuk fraaie 
architectonische details dragen. Een guided 
tour rond en door de gebouwen helpt 
je begrijpen hoeveel geschiedenis deze 
kolossen eigenlijk bevatten. De wedloop 
met New York om in 1893 (slechts 22 jaar na 
de brand!) de wereldtentoonstelling binnen 
te halen leverde Chicago zijn bijnaam op: 
the windy city. Dat is dus niet vanwege de 
meteorologische omstandigheden, maar 
vanwege de gebakken lucht die de politici 
destijds produceerden. Het leverde ze 
echter wel de winst op en de tentoonstelling 

vormde een extra motivatie om de herbouw 
serieus aan te pakken.
De stad is vanaf de jaren ‘60 net als veel 
andere steden hier gebukt gegaan onder 
veel problemen met discriminatie en 
sociale onrust. De binnenstad begon te 
verpauperen en criminaliteit begon een 
serieus probleem te worden. Sinds de jaren 
‘90 zijn de problemen flink teruggedrongen. 
Er is veel geïnvesteerd in het centrum van 
de stad, het aantal moorden is gehalveerd 
sinds de jaren ‘70 en inmiddels gaan er 
stemmen op om de aandacht te verschuiven 
naar de suburbs. De nieuwe burgemeester, 
Rahm Emanuel (voormalig Chief of Staff van 
Obama), is dan ook van plan om meer in de 
suburbs te gaan investeren.

Urbana-Champaign heeft veel gemeen met 
Groningen. Net geen 200.000 inwoners, 
waarvan ongeveer 40.000 student. 
Een goed gewaardeerde, maar achteraf 
gelegen universiteitsstad. Steden van 
enige betekenis liggen op minstens 125 
kilometer (Springfield) of 200  kilometer 
(Chicago, Indiana, St. Louis). Inmiddels 
ken ik de campus op mijn duimpje en kom 
ik er ook achter hoe geïsoleerd het leven 
hier eigenlijk is. Mijn onderwijsgebouwen 
staan binnen een straal van een kilometer 
en hetzelfde geldt voor de kroegen hier. 
Dat maakt zelfs een fiets onnodig en het 
mealplan zorgt ervoor dat ik de walmart ook 
slechts eens per maand hoef te bezoeken. 
Dat is maar goed ook, want de bus doet er 
minstens een uur over om een van de drie 
super-supermarkten te bereiken. Je gaat al 
snel begrijpen waarom mensen niet zonder 
auto kunnen en hun levensstijl hier dan ook 
op aan gaan passen. 

Op de universiteit viert de bureaucratie 
hoogtij en alle diensten die ‘verplicht 
aangeboden’ worden kosten een paar 
tientjes tot enkele honderden dollars. De 
faciliteiten die je daarvoor aangeboden 
krijgt zijn dan wel weer prima. Ook 
hier imposante gebouwen, altijd 
voldoende werkplekken en fantastische 
sportvoorzieningen. De bouwkundige 
staat van de meeste onderwijsgebouwen 
is een verhaal apart. De universiteit is 
gesticht in 1867 en veel van de gebouwen 
beginnen dan ook aardig achteruit te gaan. 
Krakende vloeren en slecht functionerende 
verwarmingssystemen; de inrichting doet 

aan als een oud bruin café. Afbreken is door 
de historische waarde geen optie en de 
gebouwen worden zodoende gerestaureerd. 
Dit kost echter veel geld, en de universiteit 
krijgt lang niet al het geld waar ze recht op 
heeft van de staat, die zwaar te leiden heeft 
van de economische crisis. Mede daarom 
trekt de universiteit graag buitenlandse 
studenten aan, of out-of-state studenten, 
die een hoger collegegeld betalen.

Ik ben op een gang terechtgekomen met 
transfer-students. Dat wil zeggen dat 
ze eerder aan een andere universiteit 
gestudeerd hebben. Ik verwachtte eigenlijk 
tussen internationale studenten terecht te 
komen, maar als je iets wilt leren over het 
land en de mensen dan is dit veel beter. 
Hoewel de jongens (de meisjes wonen 
netjes gescheiden aan de andere kant van 
het gebouw) die ik heb leren kennen vrijwel 
zonder uitzondering uit de suburbs van 
Chicago komen, is er toch veel diversiteit. 
Ik heb vrienden van Colombiaanse, 
Mexicaanse, Indiaanse, Pakistaanse, 
Birmese en Poolse afkomst en degenen die 
geen buitenlandse roots hebben komen 
van het platteland, zijn Joods of komen uit 
Champaign zelf. De stereotypen vliegen 
dan ook regelmatig over tafel, en het lijkt 
wel een sport elkaar te betrappen op een 
racistische uitspraak.

Iedereen vindt het hier heel cool als je uit 
Nederland komt, al weet niemand precies 
wat het is. Ze hebben wel wat associaties 
zoals het WK of het drugsbeleid, maar 
denken daarnaast dat Amsterdam, Holland 
en the Netherlands hetzelfde zijn. Het is 
misschien ook wel wat verwarrend. Er heerst 
een soort geïdealiseerd beeld dat je soms 
wel wat moet temperen, maar aan de andere 
kant maakt het me ook wel trots.

Op dit moment staat de springbreak voor 
de deur. Dan ga ik met Joas Jansen (ook 
NEURUS-uitwisselingsstudent) op roadtrip 
naar New Orleans, iets waar ik bijna net 
zo naar uitkijk als wanneer mijn vriendin, 
Marjolein, hier langskomt. De geograaf 
in mij wil toch meer zien en daarom staan 
zowel Californië en de Oostkust nog op het 
programma. Ik vermaak me voorlopig dus 
nog wel. Rest mij niets dan jullie allemaal 
aan te raden het Geo Promotioncongres, De 
grensoverschrijdende regio, te bezoeken!

30. 31.

uit het buitenland facultaire organisaties

Een Lutjebroeker in Amerika

Zoals je hebt kunnen lezen in deze 
speciale editie van de Girugten, staat 
het Geo Promotioncongres 2011 voor de 
deur! Wil jij het volgende grootse congres 
organiseren? Een jaar bestuurservaring 

opdoen naast je studie en veel mooie 
dingen meemaken? Solliciteer dan voor 
een plek in het bestuur van Stichting Geo 
Promotion. Wil je hier meer informatie 
over? Kijk dan op 

www.geopromotion.nl of stuur een mail 
naar contact@geopromotion.nl. De 
sollicitaties zijn open tot en met 27 mei!

Jeroen Bakker

Facultaire berichten

Stichting Pro Geo heeft zich ook 
het afgelopen halfjaar weer voor 
verschillende zaken hard ingezet. Zo 
hebben wij voor de kerstvakantie 
een evaluatiebijeenkomst met 
schakelstudenten gehouden om hun 
bevindingen ten aanzien van het 
schakelprogramma aan de FRW te 
evalueren. Uit deze bijeenkomst is 
een aantal waardevolle en nuttige 
verbeterpunten gekomen waar het 
faculteitsbestuur zich momenteel over 
buigt. 

Onlangs heeft Pro Geo een enquête 
uitgevoerd onder eerstejaarsstudenten 
aan de FRW over hun ervaringen met het 
BSA. Na een analyse hiervan gedaan te 
hebben, zullen wij dit aanbieden aan het 

faculteitsbestuur.
Daarnaast hebben wij ook na de 
afgelopen tentamenperiode weer veel 
klachten ontvangen van studenten over 
resultaten van tentamens die niet binnen 
de nakijktermijn van tien werkdagen 
bekend zijn. Graag willen wij via deze 
weg kenbaar maken dat Pro Geo zich 
bezighoudt met dit probleem en dat wij 
samen met de faculteit zoeken naar een 
goede en werkbare oplossing voor zowel 
student als docent.
Ook de verkiezingen voor de F-Raad en 
voor een nieuw bestuur van Pro Geo 
voor het studiejaar 2011-2012 komen 
alweer dichterbij! Ook dit jaar hebben 
wij weer een mooie kandidatenlijst 
samen kunnen stellen die wij zo spoedig 
mogelijk bekend zullen maken. 

Verder laten de aangekondigde 
bezuinigingen op het onderwijs 
ook de FRW niet ongemoeid. In de 
eerstvolgende F-Raadvergadering zullen 
wij nadenken over creatieve manieren 
waarop de bezuinigingen opgevangen 
kunnen worden zonder dat de kwaliteit 
van het onderwijs hierbij in het geding 
komt.

Op 27 mei a.s. staat de jaarlijkse 
Carrièredag gepland die Pro Geo samen 
met Ibn Battuta organiseert. Het belooft 
weer een groot succes te worden! Nadere 
informatie hierover volgt. 

Het bestuur van Stichting Pro Geo 2010-
2011

Carrièredag 
Op 27 mei wordt de jaarlijkse 
Carrièredag georganiseerd. Deze dag 
vindt plaats in de Euroborg en is hèt 
carrière-evenement van het jaar voor 
FRW-studenten. De Carrièredag is een 
ideale gelegenheid om erachter te 
komen wat je carrièreperspectieven 
zijn. Het programma zal bestaan uit 
bedrijfsbezoeken, een lunch, workshops, 
lezingen en een netwerkborrel. 
Tevens zullen twee sprekers een korte 
prikkelende lezing geven het carriere. 
Houd voor meer informatie de website 
van de Carrièredag in de gaten en volg 
de Carrièredag op Facebook en Twitter 

Sociale media
Sociale media zijn tegenwoordig niet 
meer weg te denken uit de samenleving. 
Velen gebruiken Twitter, Facebook of 
Linkedin om op de hoogte te blijven 
van ontwikkelingen en van elkaar. Ook 
Ibn Battuta maakt fanatiek gebruik 
van de sociale media om leden en 

geïnteresseerden te attenderen op 
activiteiten en evenementen. Wil 
jij ook op de hoogte blijven van de 
laatste nieuwtjes? Zoek Ibn Battuta 
dan op Facebook of Linkedin. Op 
Twitter zijn we te vinden onder de 
naam ibnbattuta1961. Tevens zijn de 
Carrièredag en het Lustrum apart te 
volgen. Beide commissies hebben een 
Facebook-pagina en ook de Carrièredag 
is te volgen op Twitter en Linkedin.
Blijf op de hoogte en volg Ibn Battuta via 
de sociale media!

Tiende Lustrum Ibn Battuta
Alle passe-partouts voor het lustrum 
zijn verkocht, dus de losse verkoop voor 
de lustrumactiviteiten is gestart. Er zijn 
onder andere nog kaarten te koop voor 
het openingsfeest, de lachmeditatie 
en het gala. Kijk voor meer informatie 
op www.ibnbattuta.nl/lustrum en koop 
je kaarten snel, voordat ook deze zijn 
uitverkocht. 

Almanak
Op 3 maart is er door de almanakcommissie 
een prachtige almanak uitgereikt. Het 
thema van de almanak is ‘Onmisbaar 
Arabië’. De almanak bevat een overzicht 
van de jaren 2008 -2009 en 2009-2010. 
Daarnaast staan alle leden van Ibn 
Battuta in de almanak. Heb jij nog geen 
almanak en wil je graag een prachtig 
naslagwerk? Haal er dan één op bij de 
koffiekamer van Ibn Battuta (5414.0013). 

Buitenlandse Excursie Griekenland
Ook dit jaar reisde Ibn Battuta weer af naar 
een Europees land voor de buitenlandse 
excursie. Een groep van 35 studenten 
bezocht Athene en Thessaloniki. In 
de beide steden werd een scala aan 
activiteiten georganiseerd. Zo bezocht 
de groep onder andere verschillende 
musea, de universiteit van Athene en het 
prachtige eiland Aegina. Al met al was 
het een prachtige en gezellige reis voor 
35 FRW-studenten. 
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Grafisch ontwerp
Marjolein Pot
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faculteit
ruimtelijke 
wetenschappen

contactadres
postbus 800
9700 AV Groningen

e-mail
info@girugten.nl


