
Context als crisis 
De crisis in Groningen is niet eenmalig en kortdurend, maar een langdurige staat

waarin mensen leven. In dit geval is crisis chronisch van aard en wordt het
gekenmerkt door constante instabiliteit en onvoorspelbaarheid waar mensen zich
continu tot moeten verhouden. In Krewerd is dit niet alleen de bekende jarenlange
‘strijd’ tegen de bureaucratie, maar ook de vertragingen die het experiment opliep,

de veranderende bevolkingssamenstelling en de daarmee gepaard gaande
verschillende woonwensen die resulteerden in conflicten, en de algehele

gezondheidssituatie van de bewoners.
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TIMMERMAN HIER
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Krewerd is een klein dorp in het Noordoosten van het
Groningen-gasveld. Een kerk, een dorpshuis en ruim
veertig huizen. Stuk voor stuk zijn ze in meer of
mindere mate beschadigd. Alle bewoners wachten al
jaren op een versterkingsadvies. 

In november 2017 maakten Krewerders de eerste plannen voor een integrale
bottom-up aanpak, zodat zij meer regie hebben in de versterking van hun
woningen. Iedere bewoner wordt bijgestaan door een zelfgekozen architect,
er kwam een nieuwe dorpsvisie en aandacht voor de energie transitie.

Eind 2019 begon de samenwerking met de Hanzehogeschool. Het lectoraat
Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen leverde de technische expertise
en coördineerde de beoordeling van de woningen. Dit werd gedaan op basis
van ervaring van constructeurs i.p.v. computermodellen, waardoor de
procedure aanzienlijk werd versneld. De beleving van bewoners en het effect
van de pilot op hun veerkracht werd onderzocht door het lectoraat
Leefomgeving in Transitie. Dit is belangrijk omdat veel inwoners kampen met
psychische en lichamelijke gezondheidsklachten.

Vragenlijsten en interviews met bewoners
zowel voor als na het ontvangen van het
versterkingsadvies 
Observaties tijdens dorpsbijeenkomsten 
Gesprekken met sleutelfiguren  
Volgen van de projectvoortgang middels
wekelijks overleg met het team van het
lectoraat Aardbevingsbestendig Bouwen

Methode
Verwachtingen en

ervaringen met het proces en
de uitkomsten van de

versnelde
beoordelingsprocedure en het

versterkingsadvies. 
 

Het effect hiervan op de
gezondheid en sociale

relaties.

Wil je meer weten? 
Download het rapport op hanze.nl/krewerd

Foto boven: experimentkrewerd.nl
Kijk de documentaire van Liefke Knol op RTV Noord 

Pot, H., van der Sluis, C., Sportel, S., Sas, V., & Bulder, E. (2022).
Versterken "met gezond boerenverstand": onderzoek naar de effecten
van de ‘Versnelde versterkingsprocedure’ in het kader van Experiment

Krewerd op de veerkracht van bewoners (Part C to full report
Experiment Krewerd project final report). 

Resultaten
In 6 weken werd voor 41 woningen een versterkingsadvies opgesteld. Helaas zorgde

bureaucratische vertraging aan de voor- en achterkant voor een doorlooptijd van een jaar.
Procesmatige versnelling was hierdoor slecht zichtbaar voor bewoners.

 
Bewoners waren tevreden met de huisbezoeken door de Hanzehogeschool, de constructeur en
architect waarin de versterkingsadviezen werden toegelicht, maar vond de Hanzehogeschool

grotendeels onzichtbaar door een ervaren gebrek aan communicatie over de voortgang. 
 

Bewoners hadden vertrouwen in het versterkingsadvies door de neutrale, wetenschappelijke
positie van de Hanzehogeschool. Maar door diepgeworteld wantrouwen jegens de overheid en

de NAM waren zij zeer sceptisch ten aanzien van de realisatie van hun woningontwerp. 
 

Tijdens het experiment kwamen relaties tussen dorpsbewoners op scherp te staan en werden
bestaande verschillen uitvergroot. Door de focus op individuele woningen en de coronacrisis

zijn spanningen wat bedaard. Ondanks alle tegenslagen zijn bewoners trots op het experiment. 
 

Er zijn geen duidelijke uitkomsten met betrekking tot gezondheid; sommige bewoners lieten
een verbetering zien, andere een verslechtering van lichamelijke en/of psychische problemen.
Stress en andere (bestaande) gezondheidsproblemen -zoals cardiovasculaire aandoeningen,

psychische problemen, gehoorproblemen – lijken elkaar te versterken. 
 
 
 
 

 CONCLUSIE
Het versneld ontvangen van een versterkingsadvies op basis van “engineering

judgement” is een belangrijke stap is in de goede richting, maar het versterken van
de veerkracht – net als het versterken van woningen – in een context als crisis blijkt

een missie van langere adem. Versterken is hoe dan ook een ingrijpend proces.
 

Deze manier van versneld beoordelen lijkt een betere manier om de
versterkingsoperatie aan te pakken dan de gangbare procedure. Cruciaal was de 

 positie van de Hanzehogeschool die als betrouwbaar werd ervaren en meer
slagkracht had dan individuele bewoners.

Een andere succesfactor waren de onafhankelijke architecten die konden ‘vertalen’
tussen de technische expertise van de constructeur en de wensen van de bewoner. 

 
Deze aanpak kan als een voorbeeld dienen voor andere dorpen in de regio.
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