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Doelstelling	  van	  de	  Stichting	  
Het	  cureren	  van	  een	  atelier	  en	  galerie	  in	  de	  Groningse	  Noordpolder	  voor	  projecten	  
waarbij	  kunst	  en	  techniek	  elkaar	  ontmoeten,	  met	  het	  oogmerk	  de	  kwaliteit	  van	  de	  
ontwikkeling	  van	  leven,	  werken	  en	  wonen	  in	  de	  regio	  van	  de	  Groningse	  Noordpolder	  
proefondervindelijk	  te	  bevatten	  en	  te	  beïnvloeden.	  	  	  
	  
We	  trachten	  dit	  doel	  te	  bereiken	  onder	  meer	  door:	  	  

• het	  bouwen	  van	  een	  atelier,	  waarbij	  het	  gebruik	  binnen	  de	  lokale	  omgeving	  
centraal	  staat;	  	  	  

• het	  programmeren	  van	  het	  atelier,	  waarbij	  de	  kwaliteit	  van	  het	  Groningse	  
plattelandsleven	  en	  het	  verbeelden	  daarvan	  centraal	  staat;	  	  	  

• het	  creëren	  van	  een	  gemeenschap	  rond	  het	  atelier,	  bestaande	  uit	  bewoners	  uit	  de	  
regio,	  cultuurmakers	  uit	  binnen-‐	  en	  buitenland,	  beleidsmakers	  en	  
geïnteresseerden	  	  in	  kunst	  en	  landschap.;	  	  	  

	  
Achtergrond:	  Atelier	  aan	  de	  Middendijk	  
Het	  Atelier	  aan	  de	  Middendijk	  is	  gelegen	  in	  de	  Groningse	  Noordpolder	  vlakbij	  het	  
getijdenhaventje	  Noordpolderzijl.	  Sinds	  de	  jaren	  zeventig	  is	  deze	  polder	  sterk	  van	  
gedaante	  veranderd.	  Ruilverkaveling	  en	  schaalvergroting	  maakte	  een	  industriële	  
agrarische	  ontwikkeling	  mogelijk.	  De	  Noordpolder	  is	  gesitueerd	  aan	  de	  rand	  van	  het	  
zogenaamde	  aardbevingsgebied.	  Sinds	  de	  aardbevingen	  met	  een	  kracht	  van	  3,6	  op	  de	  
schaal	  van	  Richter	  bij	  Huizinge	  in	  2012	  als	  gevolg	  van	  gaswinning	  is	  Noord	  Groningen	  
onderwerp	  geworden	  van	  de	  nationale	  politiek	  en	  domineren	  deze	  aardbevingen	  het	  
maatschappelijke	  debat	  in	  de	  provincie.	  	  
	  
Stichting	  De	  Middendijk	  
Het	  huidige	  bestuur	  van	  de	  stichting	  bestaat	  uit	  Maartje	  Wildeman	  (voorzitter),	  
Remmelt	  de	  Jong	  (penningmeester),	  Maike	  van	  Stiphout	  (secretaris)	  en	  Jan	  Rothuizen	  
(lid).	  
	  
Terugblik:	  2011	  -‐	  2016	  
De	  afgelopen	  vijf	  jaren	  gaf	  Stichting	  De	  Middendijk	  vorm	  aan	  haar	  doelstelling	  door	  de	  
ontwikkeling	  van	  het	  atelier	  en	  kennismaking	  met	  de	  omgeving.	  Door	  de	  projecten	  De	  
Moderne	  Groninger	  Stijlkamer,	  het	  Aardappelcafé	  en	  Grip	  leerden	  we	  over	  verleden,	  
heden	  en	  wensen	  voor	  de	  toekomst	  in	  de	  regio.	  Tegelijkertijd	  gaven	  we	  vertrek-‐voor-‐
vertrek	  vorm	  aan	  het	  Atelier.	  Samen	  met	  ontwerper	  Guido	  Marsille,	  kunstenaar	  Jan	  van	  
der	  Ploeg	  en	  architect	  Martine	  de	  Wit	  als	  residents	  leerden	  we	  ook	  verschillende	  
mensen	  en	  organisaties	  kennen	  in	  het	  culturele	  en	  maatschappelijke	  speelveld.	  Zo	  zijn	  
we	  nu	  betrokken	  bij	  het	  jaarlijkse	  Aardappelfeest	  in	  Hornhuizen.	  
	  
	  
	  
	  



Visie:	  de	  komende	  vijf	  jaren	  
De	  ambitie	  van	  het	  Atelier	  voor	  de	  komende	  vijf	  jaar	  is	  om	  op	  basis	  van	  de	  kennis	  en	  het	  
netwerk	  dat	  is	  opgedaan	  tussen	  2011	  en	  2016	  betrokken	  te	  zijn	  bij	  maatschappelijke	  
thema’s	  die	  lokaal	  en	  (inter)nationaal	  spelen,	  en	  ook	  het	  atelier	  aangaan.	  	  
Wij,	  en	  daarvoor	  hoef	  je	  niet	  helderziend	  te	  zijn,	  een	  toegenomen	  bewustzijn	  over	  de	  
precaire	  staat	  van	  onze	  toekomst	  als	  gevolg	  van	  de	  effecten	  van	  klimaatverandering,	  
overbevolking	  en	  voedselvraagstukken.	  Een	  groot	  gevoel	  van	  urgentie	  over	  de	  vraag	  wat	  
van	  waarde	  is	  in	  onze	  samenleving	  is	  het	  gevolg.	  Steeds	  vaker	  klinken	  termen	  als	  bio-‐
emancipatie,	  antropoceen,	  post-‐humanisme:	  het	  zijn	  voorbeelden	  van	  woorden	  
waarmee	  de	  mens	  zijn	  eigen	  positie	  probeert	  te	  onderzoeken	  en	  bediscussiëren.	  	  
	  
De	  tuin	  in	  het	  ware	  noorden	  
Welkom	  in	  het	  Antropoceen:	  in	  het	  journal	  Nature	  werd	  onlangs	  gesuggereerd	  dat	  het	  
eerste	  moment	  waarop	  de	  footprint	  van	  de	  mens	  op	  aarde	  voelbaar	  werd,	  valt	  te	  dateren	  
in	  het	  jaar	  1610.	  En	  de	  gevolgen	  van	  de	  invloed	  van	  de	  mens	  zullen	  waarschijnlijk	  nog	  
honderden	  jaren	  voelbaar	  zijn.	  In	  ons	  dagelijks	  werk	  –	  van	  kwartaalcijfers,	  politieke	  
programma’s,	  tot	  kunstenplannen	  –	  zijn	  we	  vaak	  bezig	  met	  vierjarenplannen.	  We	  vinden	  
het	  spannend	  en	  interessant	  om	  met	  een	  heel	  ander	  tijdsperspectief	  te	  spelen.	  Wij	  
kiezen	  er	  daarom	  voor	  om	  de	  komende	  vijf	  jaar	  vanuit	  twee	  conceptuele	  uitgangspunten	  
te	  werken:	  
	  	  

1. 250	  jaar:	  Het	  Ware	  Noorden	  
Er	  bestaat	  een	  interessant	  Japans	  concept,	  dat	  in	  de	  organisatiekunde	  al	  enige	  
bekendheid	  geniet:	  Het	  Ware	  Noorden.	  Deze	  woorden	  staan	  niet	  voor	  het	  
magnetische	  noorden	  van	  de	  aardbol	  maar	  voor	  een	  andere	  tijdshorizon,	  voor	  een	  
doelstelling	  over	  250	  jaar.	  Vanuit	  het	  Atelier	  aan	  de	  Middendijk	  vragen	  wij:	  Hoe	  
verandert	  ons	  denken	  over	  de	  Groningse	  Noordpolder,	  Nederland	  of	  de	  wereld	  als	  
we	  250	  jaar	  voorruit	  kijken?	  	  
	  
2. De	  Tuin	  
Voor	  zo’n	  verre	  horizon	  is	  de	  tuin	  van	  het	  Atelier	  het	  meest	  logische	  vertrekpunt.	  We	  
denken	  dan	  aan	  de	  letterlijke	  tuin	  van	  de	  Middendijk,	  maar	  we	  denken	  niet	  alleen	  
aan	  de	  tuin	  als	  plaats.	  Ook	  de	  tuin	  als	  plek	  waar	  we	  dromen	  van	  een	  nieuwe	  wereld	  
biedt	  een	  uitgangspunt.	  In	  Islamitische	  cultuur	  worden	  tuinen	  ontworpen	  als	  plek	  
voor	  zelfreflectie	  en	  geestelijke	  oefening,	  de	  grond	  waarin	  zaadjes	  zijn	  gepland,	  de	  
planten	  en	  bomen	  waarmee	  het	  gesprek	  gevoerd	  kan	  worden,	  de	  tuin	  is	  een	  kavel	  
natuur	  die	  cultuur	  is	  geworden.	  De	  tuin	  is	  een	  metafoor	  voor	  het	  gesprek	  over	  de	  
relatie	  tussen	  de	  mens	  en	  haar	  omgeving	  in	  de	  komende	  250	  jaar.	  
De	  slak	  is	  de	  eerste	  bewoner	  van	  de	  Middendijk	  zei	  vorige	  bewoner	  Jos	  Nienhuis.	  Hij	  
zag	  zichzelf	  als	  gast	  in	  de	  tuin.	  De	  wilde	  tuin	  van	  het	  Atelier	  was	  daarom	  ingericht	  om	  
de	  slak	  een	  fijne	  ecologische	  omgeving	  te	  geven.	  Nienhuis	  (nog	  steeds	  eigenaar	  van	  
het	  achterste	  deel	  van	  de	  tuin)	  heeft	  nu	  een	  stiltegebied	  ingericht.	  	  



In	  het	  verlengde	  hiervan	  vragen	  wij:	  hoe	  her-‐ontdekken	  we	  de	  ecologie	  van	  de	  
Noordpolder	  als	  we	  onszelf	  als	  gast	  bezien?	  Dit	  is	  een	  onderzoeksprogramma	  
naar	  bijvoorbeeld	  de	  relatie	  van	  biodiversiteit	  en	  landbouw,	  de	  betekenis	  van	  de	  
sterren	  aan	  de	  Middendijk,	  onze	  relatie	  met	  het	  Waddengebied.	  

	  
(Deels)	  op	  basis	  van	  bovenstaande	  uitgangspunten	  is	  een	  aantal	  ideeën	  en	  ideetjes	  
ontstaan.	  :	  
	  
1. Jacco	  Gardner	  en	  de	  sterren	  van	  de	  Middendijk.	  Een	  residency-‐project	  dat	  wordt	  

ontwikkeld	  door	  Monnik	  en	  uitgevoerd	  door	  Jacco	  Gardner	  met	  een	  performance	  
in	  het	  planetarium	  van	  Artis.	  	  

2. Groningers	  op	  excursie.	  We	  organiseren	  een	  reis	  voor	  Groningers	  naar	  Bolivia	  en	  
Peru	  landen	  waar	  de	  bevolking	  ervaring	  heeft	  met	  jaren	  van	  protest	  tegen	  grote	  
mijnbouwbedrijven.	  

3. Agri-‐performances	  met	  kunstenaars	  als	  Joep	  van	  Lieshout,	  met	  balen	  hooi,	  grote	  
tractoren	  en	  werktuig.	  	  

4. Het	  Aardappelfeest	  2016:	  Dirk-‐Jan	  en	  Christian	  zijn	  betrokken	  bij	  het	  overall	  
programma	  en	  specifiek	  bij	  het	  tentoonstellingsprogramma	  in	  de	  middag	  van	  het	  
feest.	  

5. Een	  schrijvers-‐residency	  met	  SLAA,	  met	  Het	  Ware	  Noorden	  als	  thema.	  
6. Gronings	  avondlicht:	  zwartkijken	  in	  de	  Noordpolder.	  Op	  een	  zonneplateau	  aan	  de	  

oostrand	  van	  de	  tuin	  met	  uitzicht	  op	  de	  deltadijk	  (de	  defensieve	  constructie	  die	  
we	  bouwden	  na	  onze	  grootste	  nationale	  ramp)	  gaan	  we	  er	  eens	  vanuit	  dat	  het	  
niet	  goed	  komt.	  Even	  geen	  optimisme,	  maar	  zwart	  kijken.	  Met	  vooraanstaande	  
denkers	  inventariseren	  we	  in	  het	  avondlicht	  van	  de	  Noordpolder	  de	  
rampscenario’s	  in	  de	  nabije	  toekomst–	  stijgende	  zeewater,	  aanzwellend	  
populisme	  en	  intolerantie,	  tekort	  aan	  voedsel,	  etc	  etc.	  Onze	  samenleving	  is	  in	  
transitie:	  moeten	  we	  leren	  leven	  bij	  de	  dag?	  Hoe	  treden	  we	  de	  angst	  tegemoet?	  	  

7. Atelier	  aan	  het	  Wad:	  meer	  doen	  met	  locatie	  aan	  het	  water,	  de	  vissers	  als	  eco-‐
kenners	  van	  het	  Wad.	  

8. Wandelende	  karavaan	  door	  de	  provincie	  langs	  bevingsite	  of	  andere	  historische,	  
natuurlijke	  plekken	  van	  belang.	  De	  karavaan	  bestaat	  uit	  avonturiers,	  
onderzoekers,	  voorspellers,	  waarzeggers,	  idealisten.	  

9. Fotografen	  zoomen	  in	  op	  de	  bevingen.	  In	  samenwerking	  met	  Noorderlicht	  worden	  
fotografen	  gevraagd	  specifieke	  gevolgen	  van	  de	  bevingen	  vast	  te	  leggen.	  

10. What	  the	  fuck	  is	  aardbeving	  bestending?	  We	  rakelen	  de	  discussie	  over	  de	  sociale	  
gevolgen	  van	  de	  bevingen	  door	  het	  Atelier	  deels	  uit	  protest	  te	  slopen	  (voorgevel)	  
en	  opnieuw	  uit	  hout	  opgetrokken.	  Context:	  De	  discussie	  over	  wie	  de	  winst	  krijgt	  
van	  de	  Groningse	  gasbaten	  is	  zo	  oud	  als	  de	  eerste	  gasvondst.	  De	  aanhanger	  van	  
Republiek	  Omlandia	  vonden	  dat	  Groningers	  hierover	  zouden	  moeten	  beschikken	  
Maar	  met	  de	  zware	  bevingen	  vanaf	  2011	  krijgt	  deze	  kwestie	  een	  heel	  andere	  
betekenis.	  



11. Rocky,	  de	  Movie.	  Het	  landschap	  als	  decor:	  Italiaanse	  immigrant,	  onderlaag,	  bokst	  
voor	  geld.	  Rookt,	  drinkt.	  Aso.	  Leeft	  in	  heel	  veel	  lagen	  van	  de	  bevolking.	  
Overgevoelig,	  ook	  wel	  weer	  een	  vrouwelijke	  man.	  Kwetsbaar.	  Wordt	  verliefd	  op	  
een	  verlegen	  meisje,	  dat	  heel	  erg	  opgesloten	  zit	  in	  haar	  vrouwelijkheid.	  Hij	  
probeert	  haar	  eruit	  te	  halen.	  	  

12. 250	  jaar	  terug	  kijken:	  het	  presenteren	  van	  oude	  Indianen-‐rituelen	  met	  kruiden	  
uit	  de	  eigen	  tuin	  	  

13. Gronings	  avondlicht:	  bewust	  depressieve	  gesprekken.	  Graaft	  Groningen	  zijn	  eigen	  
graf?	  Gaat	  de	  wereld	  zijn	  ecologische	  ondergang	  te	  gemoed?	  Op	  een	  zonneplateau	  
aan	  de	  oostrand	  van	  de	  tuin	  met	  uitzicht	  op	  de	  deltadijk	  gaan	  we	  er	  eens	  vanuit	  
dat	  het	  niet	  goed	  komt.	  Met	  vooraanstaande	  denkers	  inventariseren	  de	  
rampscenario’s	  in	  de	  nabije	  toekomst–	  stijgende	  zeewater,	  aanzwellend	  
populisme	  en	  intolerantie,	  tekort	  aan	  voedsel,	  etc	  etc.	  Onze	  samenleving	  is	  in	  
transitie,	  moeten	  we	  leren	  leven	  bij	  de	  dag?	  	  

	  
Netwerk	  
Net	  als	  de	  afgelopen	  vijf	  jaar	  willen	  we	  deze	  programmalijnen	  uitwerken	  langs	  projecten	  
van	  residents	  in	  het	  Atelier	  als	  ook	  als	  gevolg	  van	  eigen	  projecten/	  
In	  de	  periode	  2012-‐2016	  is	  een	  netwerk	  van	  mensen	  en	  netwerk	  rond	  het	  huis	  
gecreëerd,	  die	  –	  direct	  of	  in	  de	  toekomst	  –	  bijdragen	  aan	  onze	  missie.	  Deze	  groep	  bestaat	  
uit	  lokale,	  nationale	  en	  internationale	  betrokkenen.	  We	  richten	  we	  ons	  op	  (I)	  bewoners	  
uit	  de	  regio,	  (II)	  cultuurmakers	  uit	  binnen-‐	  en	  buitenland,	  (III)	  beleidsmakers	  en	  (IV)	  
geïnteresseerden.	  	  
	  
Planning:	  	  
	  

• 12	  augustus	  2016:	  bestuursgesprek	  2017-‐2022	  
• September	  2016:	  plan	  of	  hoofdlijn	  formuleren	  
• Oktober	  2016:	  bestaande	  partners	  informeren,	  nieuwe	  partners	  vinden	  en	  

binden	  
	  
Bouwprojecten	  
We	  hebben	  een	  wensenlijstje	  gemaakt	  van	  de	  bouwwensen	  die	  er	  zijn:	  

• Veranda	  in	  de	  tuin	  
• Buitenkeuken	  
• Zonneterras	  bij	  het	  schuurtje	  
• Vervanging	  schelpjes?	  
• Impressie	  van	  de	  mogelijkheden	  van	  een	  houten	  buitenmuur	  &	  serre	  
• Dakraam	  in	  de	  keuken	  
• Doorluchten	  rond	  ovulatie	  hotel.	  Verven	  van	  het	  hout	  in	  het	  hotel.	  	  
• Kinderveiligheid	  

	  



Financiële	  aanpak	  
• Projectfinanciering	  
• Financiering	  via	  vriendenactie,	  verhuur	  
• Onderzoeken	  structurele	  provinciale	  financiering	  

	  
Verhuur	  

• Local	  men:	  sleutel	  +	  check	  
• Schoonmaker	  
• Verkoop	  site	  

	  
Vrienden	  van	  constructie	  

• 15	  euro	  per	  bed?	  Iets	  duurder?	  
• Donaties?	  
• Administratie	  op	  orde	  maken	  
• Kleine	  campagne	  voeren	  om	  ‘vrienden/leden’	  te	  werven	  

	  
	  
	  
	  
	  


