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1. Onze doelen 
Onze doelen voor dit FLL jaar waren dat we aan een echt probleem bij ons in de 
buurt wilden werken. We wilden ook dat de oplossing echt mogelijk was. Daarom 
wilden we al aan het begin met experts praten. En we wilden nieuwe technieken 
leren en ook écht iets maken. Het leek ons super om bijvoorbeeld een maqueCe te 
maken. 
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2. Contact met experts 
Voordat we een project bedachten, wilden we eerst met experts praten om 
te kijken wat er nu echt speelt op het moment.


2.1 Stadsecologie 

We bezochten Dr. Raymond Klaassen van het Sustainable Landscapes Competence 
Center (SLCC) aan de Linneausborg (RuG).  

 

Hij gaf aan dat het een goed idee is om meer funcMes in een stad of openbare ruimte 
te combineren. Dus naast de funcMe "wonen" ook bijvoorbeeld de funcMe "natuur/
biodiversiteit" toe te voegen.  
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Voorbeeld 1: 
Het aanpakken van strak gemaaide bermen door ze nog maar deels te maaien is een 
eenvoudige manier om meer plantensoorten en dus ook meer insecten aan te 
trekken. De berm is daardoor meer dan alleen een wegafscheiding. 
Mensen in de buurt zijn nu alleen niet blij met de berm doordat het zicht minder 
goed is. Als ze horen waarom de berm niet volledig gemaaid wordt vinden ze het 
ineens niet zo erg meer. 

CommunicaMe is erg belangrijk bij veranderingen! 

Voorbeeld 2: 
De Onlanden was een plek waar landbouw het niet goed deed. Nu wordt dit gebied 
gebruikt om het bij wateroverlast te laten onderstromen. Het gevolg is minder 
wateroverlast in de stad en een prachMg natuurgebied. 

Verder zijn groene daken in combinaMe met zonnecellen een hele efficiënte manier 
om zonne-energie op te vangen. Naast alle voordelen voor de natuur, zorgt de 
biologische ondergrond ook voor natuurlijke verkoeling, waardoor de zonnecellen 
beter werken. 
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2.2 Trends in Architectuur 

Architect Maarten Volbeda kwam langs om het met ons te hebben over trends in de 
architectuur.  

 

Als je kijkt naar trends in de architectuur, moet je kijken naar trends in de 
samenleving. Hoe is bijvoorbeeld de gezinssamenstelling verandert in de afgelopen 
jaren? Hoe denken we nu over het belang van duurzaamheid en het milieu?  
Ideeën van het moment worden gebruikt in de architectuur en die kunnen soms een 
heel andere uitwerking hebben dan gepland. Hij noemde de Bijlmer in Amsterdam 
als voorbeeld. Dat had een ideale plek om te wonen moeten worden en niet een 
plek waar mensen nauwelijks over straat durven. Het is belangrijk om mensen te 
betrekken bij plannen. Wat willen ze nu echt?   

2.3 Plattelandsproblemen 

We hebben met Wobbe Reindersma en Maarten Groeneveld van de 
GebiedscoöperaMe WesterkwarMer besproken. Een groot probleem waar we binnen 
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het WesterkwarMer mee te kampen hebben is krimp in dorpen. Mensen trekken weg 
uit de dorpen, scholen sluiten, winkels sluiten en nog meer mensen trekken weg. De 
GebiedscoöperaMe WesterkwarMer hee] ons uitgenodigd om mee te denken aan 
een oplossing: een duurzaam toekomstbestendig dorp van de toekomst.  

De gebiedscoöperaMe WesterkwarMer hee] ons een aantal ideeën gegeven hoe je 
de lee_aarheid in dorpen kan verhogen. Zo helpt het bijvoorbeeld om dorpen weer 
zelfstandiger te maken, zodat ze minder aaankelijk van de grote stad in de buurt 
zijn. In het duurzame dorp van de toekomst zijn ook minder verplaatsingen. Het idee 
is dat je minder vaak en minder ver weg hoe] met bijvoorbeeld de auto. Maar ook 
dat je lokale producten gebruikt in plaats van producten van verder weg. 
Ten sloCe gaven ze aan dat het principe van inclusiviteit heel belangrijk is. Het helpt 
als iedereen meedoet in de maatschappij, net zoals bij FLL. Je kweekt daarmee weer 
een “wij-gevoel”.  
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3. Probleem: Krimp in kleine dorpen 
Nadat we met alle expert hadden gesproken sprong er een probleem uit waar we 
heel graag bij wilden helpen en dat was krimp in kleine dorpen op het plaCeland.  

 

Krimp is het probleem dat voorzieningen zoals winkels en scholen weg gaan uit 
dorpjes omdat er niet genoeg mensen wonen. En mensen gaan weg omdat er niet 
genoeg te doen is in een dorp.  Daardoor gaan er nog meer winkels en zo dicht. Dat 
is een vicieuze cirkel. De lee_aarheid in een dorp verdwijnt op die manier.  
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3.1 Hoe kan je de leefbaarheid in plattelandsdorpen verhogen?  

De gebiedscoöperaMe WesterkwarMer hee] met ons meegedacht hoe je de 
lee_aarheid weer kan verhogen. 

Het helpt om dorpen weer zelfstandiger te maken. Zodat ze minder aaankelijk van 
de grote stad in de buurt zijn. 

Verminder aantal verplaatsingen, zodat je minder vaak en minder ver weg hoe] met 
bijvoorbeeld de auto. Maar ook dat je lokale producten gebruikt in plaats van 
producten van verder weg. 

Pas het principe van inclusiviteit toe. Het helpt als iedereen meedoet in de 
maatschappij, net zoals bij FLL. Je kweekt weer een “wij-gevoel”. 
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4. Oplossing: De Duurzame Dorpshub 
Onze oplossing om de lee_aarheid te verhogen in dorpen is het plaatsen van een 
Duurzame Dorpshub. Zo’n dorpshub is de spil van het dorp. Het is een 
mulMfuncMoneel gebouw waar iedereen z’n steentje aan bijdraagt.  

In het dorp Oostwold is ongeveer 10 jaar terug een mulMfuncMoneel gebouw 
neergezet en dat hee] een heel goed effect gehad op het dorp. Het is nu een 
bruisend dorpje. Er is zelfs een nieuwbouwwijkje net naast het gebouw (De 
Gaveborg) gebouwd. Hierdoor weten we dat het idee echt werkt. Ons plan is om de 
Duurzame Dorpshub nog duurzamer en efficiënter te maken dan de Gaveborg.  
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4.1 Het gebouw 

Het gebouw moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Hierbij hebben rekening 
gehouden met wat de experts ons hebben verteld.  

1) Vorm en uitstraling van het gebouw moeten passen in het groene landschap 
2) Het gebouw moet centraal gelegen zijn  
3) Het moet goed bereikbaar zijn voor iedereen 
4) Er moeten duurzame en herbruikbare materialen (zoals hout en glas) worden 

gebruikt 
5) Het gebouw moet energie-posiMef (of op zijn minst energie-neutraal) zijn. 
6) En het gebouw moet klimaatbestendig zijn 
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4.2 Het maken van een maquette 

Om de Duurzame Dorpshub echt te laten leven, hebben we er een maqueCe van 
gemaakt. We hebben met z’n allen aan de maqueCe gewerkt. Iedere week werd hij 
weer een beetje echter. Deze stappen hebben we daarvoor gevolgd: 

1) Schetsen ideeën op papier 

 

2) Verder ontwerpen op de computer 

    

3) Gebruiken van lasersnijder om onderdelen uit hout te snijden 
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4) In elkaar lijmen van houten onderdelen 

 

5) Het gebouw echt/mooi maken 

   

6) Omgeving van de dorpshub aankleden met gras, bosjes, bomen en mensen/
auto’s die ge-3D-print zijn 
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Het resultaat (hier nog zonder de vijvers en moestuin): 
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4.3 Niezijl als voorbeeld dorp 
Een van de meiden van ons team woont in Niezijl. Het is een dorp waar weinig 
voorzieningen zijn en dat volledig aaankelijk is van buurtdorpen en de stad 
Groningen. Het gevaar voor krimp is er groot.  

 
Het dorp Niezijl van bovenaf gezien 

 
Op deze plek zou de Duurzame Dorpshub kunnen komen. Het is een heel centraal 
gelegen en goed bereikbare plek binnen het dorp, waar nog een stukje grond 
ongebruikt is. 

16



SMARTPretty 
P.O.W.E.R. Girls

	 


	 


4.4 Functies van de duurzame dorpshub 

Elk dorp is anders en elk dorp zal weer aan net iets andere funcMonaliteiten 
behoe]e hebben. We hebben wat funcMonaliteiten op een rij gezet waar dorpen 
een keuze uit zouden kunnen maken. De ruimtes in het gebouw zullen door de 
verschillende funcMonaliteiten worden gedeeld. Zo kan een restaurant overdag 
bijvoorbeeld goed gebruikt worden voor flexibele werkplekken en kan een school na 
schoolMjd gebruikt worden als BSO.  

De plek waar de huisarts paMënten ontvangt, kan op dagen dat deze er niet is door 
een fysiotherapeut of kapper worden gebruikt Op die manier wordt er efficiënt met 
de ruimte omgesprongen en worden de kosten per funcMe verlaagd. 

   
Mini-supermarkt met oa streekproducten  Een plek om samen te eten 
of uit de moestuin   

  
School       Flexibele werkplekken 
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Kinderopvang en Dagopvang, waar kinderen en ouderen samen spelen:  

beter voor allebei! 

Ook kan er behoe]e zijn aan verzorging, zoals bijvoorbeeld een huisarts of 
apotheek, een fysiotherapeut maar ook een kapper of pedicure. 

   
Apotheek     Kapper 

   
Fysiotherapeut    Huisarts 
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Of wellicht hee] een dorp juist behoe]e aan een plek om te ontspannen zoals een 
sporthal/kanMne of aan een bibiliotheekje of leeszaal. 

  
Bibliotheek     Sporthal 

Niezijl 

In Niezijl is behoe]e aan de meeste van de hierboven beschreven funcMonaliteiten, 
met uitzondering van de sporthal. Een school zou op zich welkom zijn, maar er 
wonen niet zoveel mensen, waardoor dat waarschijnlijk wel lasMg gaat worden.  
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5. Conclusies 
Je kunt de lee_aarheid in kleine dorpjes vergroten doormiddel van mulMfuncMonele 
gebouwen.  

Met een gebouw dat past in de omgeving met ecologisch dak, duurzaam gebouwd 
en energie posiMef. 

Met voorzieningen die passen bij de vraag vanuit het dorp 

Met mensen die samenwerken. Iedereen mag meedoen.  
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6. Wat hebben we bereikt? 
We hebben aan een echt probleem bij ons in de buurt gewerkt. En we hebben 
daarbij samengewerkt met echte experts.  

We hebben de kennis van die experts gebruikt om de oplossing zo echt mogelijk te 
maken.  

Daarnaast hebben een maqueCe gemaakt en daardoor heel veel nieuwe technieken 
geleerd!  

En we hebben onze ideeën uiteraard gedeeld. Bewoners uit Niezijl leek het idee van 
meer voorzieningen in het dorp een heel goed idee. Dus wie weet komt er wel een 
echte Duurzame Dorpshub.  Maarten Volbeda, de betrokken architect, was erg onder 
de indruk van onze maqueCe. Hij had niet misstaan als inzending van een 
architectuurwedstrijd, vond hij. En de gebiedscoöperaMe WesterkwarMer ziet het 
idee van een Duurzame Dorpshub als een echte oplossing! Onze maqueCe hee] een 
ere plekje in het hoofdkantoor gekregen. 

We zijn heel trots op wat we hebben bereikt dit jaar! 
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