
 

UITNODIGING
SYMPOSIUM KANSEN IN KRIMP 

OP ZOEK NAAR DUURZAME STRATEGIEËN IN KRIMPGEBIEDEN

19 JUNI 2014 

Datum : 19 juni 2014      
Tijd : 10.00 – 16.30 uur 
Locatie : Hanzehogeschool Groningen, Zernikeplein 11, 
   9747 AS Groningen (Aula 2e verdieping)
 
U bent van harte welkom!



De afgelopen maanden zijn studenten van de Hanzehogeschool Groningen druk bezig geweest met 
verschillende deelonderzoeken voor het project Kansen in Krimp. Op het  symposium van 19 juni a.s. 
willen we de resultaten van deze onderzoeken graag aan u presenteren!

Op het programma staan vier thematische sessies die ieder een vast format kennen: een korte 
inleiding, gevolgd door presentaties van studenten en feedback van opdrachtgevers en co-
referenten. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen en discussie met de zaal. We sluiten de dag af 
met posterpresentaties tijdens het minisymposium van bureau NoorderRuimte. Naast de posters 
van Kansen in Krimp kunt u dan ook kennis maken met de resultaten van andere onderzoeken, die 
studenten van bureau NoorderRuimte de afgelopen maanden hebben uitgevoerd. 

U bent van harte uitgenodigd! Graag opgeven voor 16 juni bij k.i.m.van.dam@pl.hanze.nl.

Programma

09.30  Ontvangst, inloop met koffie en thee  

10.00   Welkom door Mieke Oostra, lector Ruimtelijke Transformaties en Kim van Dam,   
 projectleider Kansen in Krimp
 
10.05  Strategieën voor krimp, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid o.l.v. Sacha Schram
 
 Onderzoeken:
 • Debby Sebel -  De vastgoed Toolbox: waardebepaling en ruimtelijke kwaliteit bij 
  krimpscenario’s   
 • Jesse Bouma -  Potenties bij sloop: over het hergebruik van vrijkomende gronden  
 • Simon Zeilstra – Zorgstrategieën in krimpdorpen
  
11.00 Duurzaamheid, tijdelijk herstemmen en tijdelijke energiemaatregelen o.l.v. Ireen de Jong
 
 Onderzoeken:
 • Gerda Potuijt - Tijdelijke herbestemming: onderzoek naar constructieve mogelijkheden 
  van naoorlogse woningen
 • Honours studenten School voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek -   
  Duurzame toekomst voor Opwierde
 • School voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek studentenonderzoek -  
  Herbestemming Bestaand Gebouw
  
12.00 Lunch
 
12.30 Het dorp aan zet: de dorpseconomie o.l.v. Kim van Dam
 
 Onderzoeken:
 • André Biemold - Gemeentelijke geldstromen in een dorp
 • Eddy Posthumus - Algemene geldstromen in een dorp
 • Tanja van der Luit - Bedrijfskundig- bestuurlijk onderzoek naar beheer en    
  zeggenschap over geldstromen 
   
13.30 Het dorp aan zet: zeggenschap en communicatie o.l.v. Jannie Rozema & Kim van Dam
 
 Onderzoeken:
 • Elwin van der Linde - Dorpscoöperaties een kans voor woningcorporaties?
 • Hilde Dijk - Emmen Revisited, van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie 
 • Lutske Pultrum - De toegevoegde waarde vrijwilligersorganisatie bij aanpak 
  verduurzaming

14.25 Discussie o.l.v. Mieke Oostra
 
14.45 Koffie en thee 
 
15.00 Posterpresentaties bij minisymposium bureau NoorderRuimte (in en rondom A1.03, 
 1e etage)
 
16.30 Borrel

Kansen in Krimp is een onderzoeksproject van het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen 
in samenwerking met een aantal Noord-Nederlandse corporaties en andere organisaties. Het onderzoek gaat over het 
verduurzamen van de woningvoorraad in krimpgebieden | www.hanze.nl/kanseninkrimp
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