Virtuele excursie Delfzijl
Beste KKNN-ers,
Op 17 juni 2021 gingen wij virtueel door Delfzijl op
excursie. Bij het Kenniscentrum NoorderRuimte
van de Hanzehogeschool Groningen praatte Elly
van der Klauw met Robert van der Burgh van de
gemeente Eemsdelta over veranderingen in de
havenstad, visueel in beeld gebracht door onder
andere studenten van de minor
Evenentmanagement. Lees en kijk met ons mee.
De opname kunt u hier terugkijken.

Kennismaking met vernieuwde havenstad Delfzijl
Hoe niet bij de pakken neerzitten en je blik op de toekomst richten leidt tot nieuwe
economische en sociale dynamiek. Dat leerde de virtuele tocht door Delfzijl op
donderdag 17 juni (virtueel vanwege de Covid-19 maatregelen). De tocht voerde langs
plekken die sterk zijn veranderd in de laatste tien jaar. De metamorfose van de
havenstad werd in beeld gebracht door studenten van de Hanzehogeschool. Hun
filmverslag werd gecombineerd met een interview van projectleider KKNN Elly van der
Klauw met Robert van der Burgh van de gemeente Eemsdelta.
Door Henk Dilling
Van der Burgh vertelde dat de havenstad al sinds de jaren 90 te maken heeft met krimp. ‘De
verwachte bevolkingsgroei bleef uit. Het inwonertal liep zelfs fors terug. Daardoor konden
bepaalde bouwplannen niet doorgaan en kwamen voorzieningen onder druk te staan.’ Maar
sinds 2010 is er krimpbeleid en zijn er krimpgelden. Ondanks de sombere feiten schoten Van
der Burgh en de zijnen niet in de treurmodus. ‘Krimp is niet alleen maar negatief’, benadrukt
hij. ‘het is ook een kans om zaken anders aan te pakken. Zo hebben wij voorzieningen samengevoegd of naar andere plekken gebracht. We hebben woningen gesloopt, maar ook nieuw
gebouwd, verbouwd en versterkt. De stad compacter en daarmee aantrekkelijker maken, dat is
wat we wilden.’

Sociale functie
Eén van de opvallende veranderingen is de bestemming van 4 hectare braakliggend terrein in DelfzijlNoord. Groen voor Rood heet het. Het is een tuin van en voor bewoners. Op het terrein zijn onder
andere schooltuinen, een belevingstuin en een sportkooi. De gebruikers, die zijn verenigd in het
Bewonersbedrijf Delfzijl-Noord, mogen het gebied voor een periode van vijftien jaar van de gemeente
gebruiken. Het idee voor de tuin ontstond in 2015, toen bleek dat er op circa 4 hectare braakliggende
grond door de krimp geen nieuwe huizen meer nodig waren. De troosteloze leegte werd omgetoverd
tot een buurttuin met een sterke sociale en verbindende functie. ‘Alleenstaanden, ouders met kinderen,
bejaarden, mensen die nieuw zijn in ons land, iedereen komt hier’, zegt voorzitter Silly Udema van het
bewonersbedrijf. ‘We hebben met elkaar veel plezier.’

Kampioen
Ook Sportcomplex Centrum is een voorbeeld van krimp als kans. Het is het verhaal van Neptunia
en Eems Boys, twee voetbalclubs met steeds minder leden. In 2014 besloten de verenigingen de
krachten te bundelen en samen verder ter gaan als NEC Delfzijl. ‘Vooral de oudere leden moesten
wennen aan de nieuwe situatie’, zegt oud-voorzitter Fester Oosterhuis. ‘En dat is ook wel
begrijpelijk als je al zo lang bij een club bent betrokken.’ Het sportpark van Eems Boys, in het
centrum van Delfzijl, werd de locatie van de nieuwe club. Ook de gemeente was er blij mee. Eén
sportpark in plaats van twee. Dat scheelt in het onderhoud. Meteen in het eerste jaar werd de
fusieclub kampioen van de derde klasse. ‘Dat heeft beslist meegewerkt aan de saamhorigheid’,
aldus de oud-voorzitter. NEC is ondertussen een gezonde vereniging met 800 leden.

‘Krimp is niet alleen maar negatief, het is ook een kans om zaken
anders aan te pakken’

Toverwoord
Op de virtuele rondtocht komen we bij het Delfzichtterrein met het in 2018 gesloten ziekenhuis
Delfzicht. Dit ziekenhuis opende in 1968 de deuren. Door de opkomst van nieuwe industrie
steeg het inwoneraantal van Delfzijl fors. Er kwamen nieuwe woonwijken, scholen, een
zwembad, een jeugdherberg en een bibliotheek. Zo ontstond ook de behoefte aan een
ziekenhuis. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis was in de stad Groningen. maar de door de
terugloop van de bevolking werd Delfzicht gesloten en samengevoegd met Sint Lucas in
Winschoten tot een nieuw ziekenhuis in Scheemda. Op de plek van Delfzicht komt een nieuwe
gevarieerde woonwijk met rond de 400 woningen.

Weekendje weg
Ook het centrum werd onderhanden genomen. Ook hier is compact het toverwoord. ‘Daardoor
is er minder leegstand en dat maakt de stad gezelliger’, zegt ondernemer Reinier Doornbos.
‘Het moet leuk zijn om in Delfzijl te shoppen en te wonen. Of Delfzijl te boeken als bestemming
voor een weekendje.’ Hij noemt het een goede zet om het centrum ‘om te draaien’. ‘We zaten
met de rug naar de zee. Door de sloop van de beeldbepalende Vennenflat kijken we nu richting
zee.’ Het centrum is door een brug met de strandboulevard verbonden. De dijk is verhoogd,
het strand is vergroot, er is een camperparkeerplaats gekomen. Zo negatief als de aanleiding
was, zo positief is het eindresultaat na alle veranderingen, vindt Doornbos. Elly van der Klauw
sluit zich daar bij aan. ‘Wie vijf jaar niet in Delfzijl is geweest, die herkent het hier niet meer
terug’, zo besluit zij de excursie.

Terugkijken uitzending:
https://www.kennisvoorkrimp.nl/publicaties-over-krimp-noord-nederland/terugkijken-virtuele-excursiedelfzijl
Meer informatie over het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland op onze website:
http://www.kennisnetwerkkrimp.nl

