
Workshop Krimpcafé 23 april 2015 te Burgum 

Sabine Meier, Karin Peeters, Angelique van Wingerden, Enno Zuidema 

Ruimtelijke kwaliteit van het 
krimpende dorp 



Wie zijn wij 

Karin Peeters, zelfstandig onderzoeker op het snijvlak van landschap, 
 gebouwde omgeving en sociaal domein (Bureau Territoria) en verbonden 
 aan Libau, adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit in Groningen 
 
Angelique van Wingerden, projectleider KKNN (RUG en Hanzehogeschool) en 
 o.a. deskundig op het gebied van de gevolgen van krimp voor de relatie 
 tussen overheden, burgers, markt en ruimte 
 
Enno Zuidema, zelfstandig stedenbouwkundige (Bureau Zuidema) en o.a. 
 deskundig op  het gebied van krimpende plaatsen 
 
Sabine Meier, lector Krimp en Leefomgeving (kenniscentrum NoorderRuimte 
 Hanzehogeschool) doet onderzoek naar de gevolgen van krimp op de 
 gebouwde omgeving en op het dagelijks bestaan. 
 
 



Doel van deze workshop 

Waardevrij en fantasievol denken en plannen:  
 
   Net als groei beinvloedt krimp de manier waarop 
   plaatsen zich ontwikkelen. 
    
   We kunnen ons beter de uitbreiding van plaatsen voorstellen 
   dan de manier van inbreiding (of terugbouw) van  
   plaatsen. 
   In deze workshop proberen we wel het laatste.  
    
   We werpen daarmee een blik in de toekomst.   
 
 
 
 



Opdracht voor de deelnemers van deze 
workshop 

Ontwerp de ´terugbouw´: het verkleinen van de plaats en niet 
het weer opnieuw bouwen van woningen na sloop 
 
 
1. Verbeeld diverse manieren waarop dorpen kleiner (kunnen) 

worden 
 

2. Hoe kan ruimtelijke kwaliteit van dorpen door terugbouw 
juist worden verbeterd? 
 

 
    
 
 
 



Toelichting  

Terugbouw van (kleine) plaatsen is afhankelijk van  
 
1. .. keuzes om de ene of andere plek/gebouw wel of niet te    

   bewaren, 
 

2. .. de manier waarop de plaats gegroeid is, 
 
3.   .. hun typologie. 
 
Typologie betekent hier de morfologische en stedenbouwkundige 
principes van een plaats (die veelal nog te zien zijn in huidige 
(dorps)plattegronden) 



Manieren van groei: Voorbeeld 1  



Manieren van groei: Voorbeeld 2  



Manieren van groei: Voorbeeld 3  



Manieren van krimp  
Voorbeeld 1: de ´geperforeerde´ plaats 

hoofdkenmerk: 
• merendeel van de plaats blijft overeind 
• oorspronkelijke ´identiteit´ blijft herkenbaar 
 



kansen: 
• achterkanten wordt voorkanten (bijv. privé boomgaard wordt 

park) 
• nieuwe verbindingen 
• meer ruimte en grotere variatie aan ´open´ plekken 
 
 

Manieren van krimp  
Voorbeeld 1: de ´geperforeerde´ plaats 



Manieren van krimp  
Voorbeeld 2: de ´getransformeerde´ plaats  

hoofdkenmerk: 
• merendeel van de plaats wordt veranderd 
• oorspronkelijke ´identiteit´ wordt fundamenteel veranderd 
 



kansen: 
• punten ipv kompakte plaats 
• nieuwe ´identiteit´ (passend bij veranderde  
  werkelijkheid, nieuwe doelgroepen) 
• innovatie op (eerder) lokaal gebonden  
  economieën 

 
 

Manieren van krimp  
Voorbeeld 2: de ´getransformeerde´ plaats  



Vraag voor beide manieren van krimp: 

Waar ligt de grens tussen herkenbaarheid van de oorspronkelijke 
plek en een compleet nieuwe plek?  
 
Wat overblijft: Rest, ruine, symbool? 



Waar ligt de grens tussen herkenbaarheid van de oorspronkelijke 
plek en een compleet nieuwe plek?  
 
Ruine 

Vraag voor beide manieren van krimp: 



Waar ligt de grens tussen herkenbaarheid van de oorspronkelijke 
plek en een compleet nieuwe plek?  
 
Symbool: omtrek van de oorspronkelijke kerk 

Vraag voor beide manieren van krimp: 



Manieren van groei en krimp: 

1. POP UP CITY 
 

2. Pionierproject Middelstum, ´t Zandt 
 
 



Opdrachten concreet: 

Opdelen in vier groepen: elk krijgt een type dorp 
• opdracht 1: dorpskwaliteiten 
 
Rouleren  
• opdracht 2: krimp als ontwerpopgave 
 
Terug rouleren 
• opdracht 3: spiegelen en reflectie 
 
Plenaire terugkoppeling en kennisdeling 

 
 



Opdracht 1: dorpskwaliteiten 

Opdelen in vier groepen: elk krijgt een type dorp 

 

Terp/wierdedorp:   Marrum (Friesland) 
 
Brink/esdorp :    Sellingen (Groningen)   
 
Weg/lintdorp:    Gasselternijveen (Drenthe)  
 
Kanaaldorp/dijkdorp:  Wierum (Friesland) 



Opdracht 1: dorpskwaliteiten 

Bestudeer jullie dorp en probeer op kaart het volgende vast te 

leggen: 

 

• Wat zijn de intrinsieke ruimtelijke kwaliteiten van het dorp? 
 

• Wat vinden jullie kernkwaliteiten? 
 

• Waar liggen ruimtelijke verbeterpunten? 
 

• Bedenk begrippen en woorden waarmee je in gesprek kan 
gaan met inwoners. 
 

• Maak legenda-eenheden (zie voorbeelden). 
 



Verbeelding dorpskwaliteiten: voorbeeld 1 



Verbeelding dorpskwaliteiten: voorbeeld 2 



Verbeelding dorpskwaliteiten: voorbeeld 3 



Verbeelding dorpskwaliteiten: voorbeeld 1 



Opdracht 2: krimp als ontwerpopgave 

Het dorp verliest 20% van de huishoudens (niet inwoners) wat betekent dat 20% 
van de woonhuizen overbodig wordt, leeg staat. Discussieer en geef op de 
kaart/schetspapier aan waar en wat: 

 

• Waar wil je het liefst dat er wordt gesloopt en waar beslist niet? 
 

• Wat willen jullie dat er gebeurt met de plekken na sloop?  
 

• Welke kansen of bedreigingen zijn er? Denk hierbij vooral na over de 
´betekenis van leegte´: 
 

-    Variëteit van diverse soorten leegte  
-    Privé of openbaar toegankelijk maken? 
- Ruilen of compensatie (schuifruimte)? 
- Bundelen, verspreiden, verbinden 
- Relatie landschap en dorp 
- Wanneer is het dorp nog ´goed´ en wanneer is een dorp nog een 

dorp?  
 



Opdracht 3: spiegelen en reflectie 

Analyseer wat de tweede groep gedaan heeft met de waarden die  
jullie geduid hebben in jullie dorp: 
 
• Zijn de waarden nog in tact? Past het nieuwe dorp bij de waarden 

van het oude?  
 

• Welke strategie is er gevolgd?  
 

• Welke instrumenten zijn ingezet?  
 

• Zijn er kansen voor kwaliteitsverbetering van het dorp gepakt?  
   Zo ja, waarin zit die verbetering?  
 
• Zijn knelpunten opgelost?  

 
 

• Wat zou jullie groep anders hebben gedaan? 
 


