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Voorwoord
In dit jaarverslag kijken we terug op het vijfde jaar van het Atelier aan de Middendijk en het
derde volledige boekjaar van de Stichting de Middendijk. Bij de start van het Atelier in 2011
formuleerden we een 5 jaren plan.
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 de regio kennen: het verleden, heden
en allerhande wensen voor de toekomst. Ook groeide ons netwerk: we leerden talloze mensen
en organisaties kennen in het culturele en maatschappelijke speelveld.
Net als voorgaande jaren blijft de afhandeling van de aardbevingsschade een punt van zorg. Naar
aanleiding van een schaderapport opgesteld door de NAM, wat een expert beschreef als een
mooi sprookjesboek, hebben we in 2015 een contra expertise laten uitvoeren. Tot op heden
hebben we hier met de NAM en het CVW nog geen overeenstemming in weten te vinden.
Rond de jaarwisseling heeft een bestuursverandering plaats gevonden. De stichting heeft
afscheid genomen van Voorzitter Hans Vermeulen en secretaris Jan-Roel Timmer. De stichting is
blij dat Jan Rothuizen, Maaike van Stiphout en Maartje Wildeman zijn toegetreden tot het
bestuur, dat zij nu samen met Remmelt de Jong vormen. De eerste bestuursvergadering in de
nieuwe samenstelling vond plaats op 20 januari 2016.
In dit jaarverslag wordt inhoudelijk in gegaan op de twee projecten van de stichting in 2015,
namelijk de projecten die volgden uit de residency van kunstenaar Jan van der Ploeg en het
Aardappelcafé, een project dat naar aanleiding van de residency van DUS architecten is
ontwikkeld. Bovendien legt het bestuur een transparante financiële verantwoording af, en wordt
er vooruit gekeken.

Juni 2016
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De organisatie
Stichting de Middendijk heeft als doel 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.
De stichting tracht dit doel te bereiken door:
-

Het bouwen van een atelier;
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.

Bestuursleden in 2015 waren: Hans Vermeulen (voorzitter), Jan-Roel Timmer (secretaris) en
Remmelt de Jong (penningmeester)
In 2015 werd Atelier aan de Middendijk gecureerd, gerund en onderhouden door Christian
Ernsten, Thijs Middeldorp, Joost Janmaat en Dirk-Jan Visser

Samenwerkingen 2015
Het Atelier aan de Middendijk werkte in 2015 met de volgende partijen samen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NP3 Groningen
Jan van der Ploeg
Merel Waalkens (galerie Waalkens)
CBK Drenthe
Gemeente Borger-Odoorn
Prospektor
DUS architecten
Erik Wong (Wongema)
Fab Lab Groningen
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Activiteiten 2015
Het Aardappelcafé
Het Aardappelcafé is een project van DUS architecten en Atelier aan de Middendijk, gestart in
2014 over een 3D print-laboratorium waarbij met technologische vernieuwing van Gronings
aardappelzetmeel een interieur voor een nieuwerwets Groninger huiskamercafé 3D wordt
geprint. Doormiddel van een serie documentaires, tentoonstelling en publiek events hebben we
laten zien, dat met een lokaal Gronings product een hoogwaardig ontwerp met duidelijk
Groningse culturele referentie kan worden gemaakt. In 2014 vervaardigden we met
verschillende partijen het aardappelservies en gaven we vorm aan het Aardappelcafé in Atelier
aan de Middendijk.

Afbeelding: Het Aardappelcafé met Aardappelservies in Atelier aan de Middendijk 2014
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Tentoonstelling San Fransisco ( 9 mei 2015 / 13 september 2015)
Het aardappelservies was onderdeel van de tentoonstelling Hands Off: New Dutch Design in het
Museum of Craft and Design in San Francisco. Uniek in de manier waarop de 20 deelnemende
ontwerpers gebruik maken van innovatieve methoden om traditionele manieren van maken
opnieuw te interpreteren. Door gebruik te maken van technologie waarvoor ‘handwerk’ in de
traditionele betekenis niet nodig is maken de deelnemende ontwerpers innovatief werk en
zetten zij vraagtekens bij traditionele opvattingen over openbare ruimte, duurzaamheid,
architectuur, mode, functionele objecten, marketing en kunst. Hands Off laat niet alleen de
ontwikkeling zien van nieuwe materialen en nieuwe toepassingen van traditionele
technologieën, maar ook nieuwe manieren van kijken naar de wereld en de interactie daarmee.
Naast de tentoonstelling in San Fransisco was Hands Off: New Dutch Design te zien tijdens de
Dutch design Week in Eindhoven.

Afbeelding: het aardappelservies in Museum of Craft and Design in San Francisco 2015

Aardapelcafé in Borger (4 juli 2015 – 19 september 2015)
In Borger wordt in de zomer van 2015 een venster geboden op een nieuwe zetmeeltoekomst: 3D
printen in het Aardappelcafé. Het café is een workshopruimte en wisselende tentoonstelling
waar DUS architecten en het Atelier aan de Middendijk in gaan op die nieuwe toekomst. Op een
bijzonder locatie aan de hoofdweg in het dorp werd een aardappelakker aangelegd. Te midden
van de aardappelplanten opende op 4 juli een Aardappelcafé met een wisselende
tentoonstelling. Thema’s in deze tentoonstelling waren de groei van de aardappel,
aardappelziekten en de internationalisering van het Groningse pootgoed. Tevens werd het door
DUS architecten ontworpen “Aardappelservies” getoond. 19 september werd een oogstfeest in
het café georganiseerd waar bewoners zelf konden 3d-printen onder het genot van
aardappelbiertje. In RTL’s Koffietijd gaven Dirk-Jan Visser van Atelier aan de Middendijk en
Martine de Wit van DUS Archtiecten tekst en uitleg over het aardappelservies, de
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totstandkoming daarvan, het gebruik van zetmeel en de activiteiten in Borger. Door dit TV
optreden waren er mensen vanuit het hele land naar Borger getogen om eind festiviteiten te
zien. Zie ook: http://www.koffietijd.nl/pieper-in-de-printer/

Afbeelding: het directievoering bord van het Aardappelcafé bij binnenkomst in Borger

Afbeelding: Opstelling van het aardappelcafé in het centrum van het Drentse Borger
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Afbeelding: Opstelling van het aardappelcafé in het centrum van het Drentse Borger

Afbeelding: Opstelling van het aardappelcafé met tentoonstelling in het centrum van het Drentse Borger
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Afbeelding: Opstelling van het aardappelcafé in het centrum van het Drentse Borger

Afbeelding: Publieks event van het aardappelcafé in het centrum van het Drentse Borger
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Afbeelding: Publieks event van het aardappelcafé in het centrum van het Drentse Borger

Afbeelding: Publieks event van het aardappelcafé in het centrum van het Drentse Borger
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Tentoonstelling in Milaan (6 t/m 10 oktober 2015)
Op 1 mei 2015 opende in Milaan de 34e wereldtentoonstelling. Onder de titel Feeding the Planet.
Energy for Life presenteerde een gelegenheidscollectief van natiestaten, multinationals en
hulporganisaties de toekomst van de mondiale agricultuur, voedsel- en energievoorziening aan
een verwacht miljoenenpubliek. Voor Het Nieuwe Instituut en Slow Food aanleiding om het
project The Mansholt Letter te initiëren.
Op 6 oktober 2015 werd een online pamflet met als titel 'Never Waste a Food Crisis', gelanceerd
tijdens het evenement We Feed the Planet. In Milaan waren van over de hele wereld meer dan
2000 jonge boeren en voedselproducenten bij elkaar voor een vierdaagse congres om over de
toekomst van ons voedselsysteem te praten. De brief van Sicco Mansholt uit 1972 was leidraad.
De dialoog tussen de biologische en reguliere aardappelboer is een onderdeel van dit online
pamflet en gesprek.
Zie:

-https://feedingtheplanet.atavist.com/foodcrisis#chapter-263718
-https://feedingtheplanet.atavist.com/foodcrisis

Afbeelding: Presentatie van ‘We feed the world’ in Milaan

Aardappelfeest Hornhuizen (17 oktober 2015)
Naast de organisatorische bijdrage vanuit Atelier aan de Middendijk was het Aardappelcafé te
zien als tentoonstelling tijdens de vierde editie van het Aardappelfeest in Hornhuizen. De
redactionele invulling van de middag voorafgaand aan het aardappelfeest was nieuw en zeker
voor herhaling vatbaar. Vooral de aardappelradio werd boven verwachting goed bezocht en
ontvangen. De inhoud was gevarieerd en onderhoudend, aanstekelijk gepresenteerd door de
‘onwetende’ Rik Zaal. De tentoonstelling naar over de biologische aardappel VS de reguliere
aardappel werd georganiseerd vanuit het Aardappelcafé. De visies van twee jonge boeren uit
Het Hoogeland werd in film en foto naar voren gebracht in de context van ‘de brief van
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Mansholt’ die pleitte aan het eind van zijn carrière voor kleinschaligheid en duurzaamheid. Dit
stond haaks op de huidige Europese landbouw politiek wat uit zijn koker komt. ’s-Avond werd
er een vijf gangen aardappelmenu gegeten en kon het publiek aardappelbier en aardappelwodka
drinken in het Aardappelcafé.
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Land art van Jan van der Ploeg:
In het najaar van 2013 en begin 2014 was de Amsterdamse kunstschilder Jan van der Ploeg
artist in residence in het Atelier aan de Middendijk. In deze periode maakte hij een
wandschildering in het Atelier in de ruimte die nu is omgedoopt tot de ‘Van der Ploegkamer’.
Naast deze schildering maakte van der Pleog in samenwerking met Atelier aan de Middendijk
een zogenaamd land art werk in het Groningse Hoogeland. Hiermee reageerde hij op het werk
van kunstenaar Dennis Oppenheim, die in 1969 de werken “Cancelled Crop” en “Directed
Seeding” maakte in een akker van boer en galeriehouder Waalkens bij Finsterwolde.
In het najaar van 2015 zaaiden we met behulp van buurman Frederik op het land van de
bevriende boer Frank de Schutter, Van der Ploeg’s motieg ‘Grip’. In het voorjaar van 2015
fotografeerden we het opgekomen wintergerst vanuit een vliegtuig. In de zomer van 2015
legden we ene nieuwe vloer in de ‘Van der Ploegkamer’ die we op aanwijzing van jan van der
Ploeg zwart schilderen.
Op 8 oktober 2015 opende in de galerie van bur0 Gr0ningen in de stad Groningen in
samenwerking met het Atelier een wandgrote luchtfoto van het land art project zoals
gerealiseerd bij Vierhuizen. Daarnaast maakte Jan – met kleuren geïnspireerd door het werk in
het Atelier aan de Middendijk – een nieuwe wandschildering waarin hij reageerde op het werk
van Oppenheim. Ook het werk van Oppenheim werd getoond dat we in bruikleen kregen van
Merel Waalkens. Tot slot lieten we nog een “making of” film gemaakt door het Atelier aan de
Middendijk zien. Hierin werd de bezoeker meegenomen in het proces van Van der Ploeg als
resident in het Atelier.

Afbeelding: Jan van der Ploeg in de hoekkamer van het Atelier, 2014
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Afbeelding: “Grip Land Art” in het Atelier aan de Middendijk, 2015

Afbeelding: Jan van der Ploeg tijdens de opening in het Atelier aan de Middendijk, 2015
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Afbeelding: Uitzetten van het land art project van Jan van der Ploeg 2014

Afbeelding: het groeien van de wintergerst 2015
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Afbeelding: Jan van der Ploeg tijdens de opening in bur0 Gr0ningen, 2015

Afbeelding: Jan van der Ploeg bij de opening in bur0 Gr0ningen, 2015
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Atelier aan de Middendijk, het pand en tuin:
Ook in 2015 hebben verschillende klusprojecten plaatsgevonden in en rand het Atelier aan de
Middendijk.
Het pand:
Naar aanleiding van de afronding de residency van Jan van der Ploeg en daarmee de van der
Ploeg kamer is de vloer in dit vertrek aangepakt. Alle rotte vloerdelen zijn vervangen, in de
kruipruimte onder de gehele vloer zijn schelpen gestort voor isolatie en vochtregulering. Op de
originele vloer is een nieuwe houtenvloer gelegd met daaronder een isolatiemat en de vloer is
zwart geschilderd.
In het najaar van 2015 zijn alle CV-leidingen onder de Middenkamer en onder de Ban der
Ploegkamer geisoleerd.
Met een subsidie van het Centrum voor Veilig Wonen, een instantie die de aardbeving schade
afhandelt voor de NAM zijn alle ramen in de keuken en werkplaats voorzien van nieuwe
kozijnen met dubbelglas. Tevens zijn er voorzet ramen geplaatst in de Van der Ploeg kamer en in
de Middenkamer.
De tuin:
Door voorjaarstormen is er wederom een stam van de populier achter in de tuin omgewaaid.
Deze is in de zomer gekapt voor brandhout.
Renee Odee, een vriend van de oud eigenaar is een inheemse planten en gras deskundige. We
hebben hem carte blanche gegeven om naar zijn inzicht planten uit te zetten in de tuin. Naast
zijn activiteiten in onze tuin beheert hij een skukje land achter de dijk die hij Noah Ark noemt en
waar hij inheemse gras en planten soorten uitzet die volgens hem bedreigd worden door de
landbouw en maaibeleid van de gemeente.
Het achterste deel van de tuin, inclusief de dijk is nog van de oud eigenaar Jos Nienhuis.
Afgelopen jaren heeft hij zich bijzonder opgewonden over de manie over hoe Atelier aan de
Middendijk de tuin gebruikt en onderhoudt. Deze zijn frustratie en neurotische trekken heeft hij
een afscheidingshek geplaatst tot onze spijt.

Aardbevingen en schade afhandeling:
Door de relatief zware aardbevingen in Huizinge (16-08-2012) en Zandeweer (07-02-2013)
heeft het atelier aan de Middendijk 2 x schade opgelopen en gemeld aan de daartoe behorende
instanties. De eerste schademelding is naar behoren afgehandeld waarbij de zolder en de
Middenkamer opnieuw zijn gestukt. De tweede schademelding en het daar uit voorkomend
schaderapport blijft een punt van zorg. Voormalig bestuurslid Jan Roel Timme, een bouwkundig
expert merkte op dat dit rapport zich liet lezen als een mooie sprookjesboek. Opmerkingen over
de constructie van het huis en argumentatie dat deze zou verzakken komen niet overeen met de
feitelijke situatie. Dit hebben we gedocumenteerd, op basis van Jan Roel zijn bevindingen
hebben we een contra expertise laten uitvoeren waarin naar voren komt dat het originele
schade rapport op geen enkele manier klopt. Inmiddels heeft de NAM de schadeafhandeling aan
het Centrum voor Veilig Wonen uitbesteed. Inmiddels zijn we beland in een ellendig Kafkiaanse
discussie beland met het CVW waarbij we tot op heden op geen enkele manier een
overeenkomst hebben bereikt mbt een gepaste vergoeding. In 2016 zullen we deze discussie
voortzetten met het CVW
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