Marcellus de Graaf en Karin Murk
niet, net als kwetterende vogels. Het is compleet stil in de
woning, tenminste als we de ramen dichthouden.'

'We waren
direct
verliefd
op
dit
ontwerp'

De woning heeft een houtskelet als constructie en is in allerlei opzichten zwaar geïsoleerd. De voordeur sluit gelijk een
vliegtuigdeur. Het huis van Marcellus en Karin meet 16 bij 9
meter en bestaat uit één woonlaag. De driedubbeldikke
ramen zorgen met de geïsoleerde wanden voor een vrijwel
totale afscheiding met de buitenwereld. 'Een huis moet kunnen ademen, dat is een bouwregel waarvan wij ons bewust
zijn. Via een warmtewisselaar wordt dit geregeld. Verse lucht
wordt aangevoerd waar dat nodig is. Bij een feestje wordt in
dat vertrek extra lucht aangevoerd. Bij een warme buitentemperatuur zorgen twee aparte meters die speciaal hiervoor
zijn geïnstalleerd voor voldoende toevoer van koude lucht,
bijvoorbeeld op de slaapkamers.'
'Wat er tegenvalt? Weinig. We moesten wennen aan de stilte.
Voor de rest ontdekken we alleen maar voordelen. We zijn
niet aangesloten op het gasnet, alle energie gaat via elektriciteit. In de wanden en op het dak zijn zonnepanelen verwerkt. Die zijn geïntegreerd in het ontwerp. Er liggen dus niet
van die lelijke panelen op ons dak. De hele constructie is onderhoudsarm. Het buitenschilderwerk hoeft maar eens in de
twaalf jaar plaats te vinden.'

Op zoek naar een woning besloten Karin Murk en Marcellus de
Graaf hun geluk te beproeven in
een 'energie-neutrale woning' die
gebouwd werd aan It Grien, pal
naast de ingang van het crematorium in Goutum. Na twee jaar bewoning van dit opmerkelijke huis
ging Liwwadders op bezoek om te
kijken hoe het bevalt. 'We waren
direct verliefd op dit ontwerp.'
'Het bijzondere van deze woning is dat
het meer energie oplevert dan het verbruikt.' Maar liefst 2000 Kwu leveren de
bewoners aan het elektriciteitsnet. Een
paar honderd euro per jaar. Het is de omgekeerde wereld. Maar hoe woont het
nou in zo'n woning? Zijn er ook zaken die
tegenvielen of waar men aan moest wennen? En waarom die 'energie-neutrale woning'?
'We wilden samenwonen en konden eigenlijk geen woning vinden die aan onze
eisen voldeed, terwijl er toch genoeg te
koop staat', vertelt Marcellus de Graaf. 'In
Raerd, bij Sneek, zagen we een woning

Andries Veldman

COLUMN
Eric Hoekstra
Aardgas en University College
Leeuwarden ofwel de kunst
van het verbanden leggen
Wetenschap legt verbanden net als poëzie en
ambulancebroeders.
Sibrand Poppema is de baas van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij opent een Gronings filiaal in Leeuwarden. Een University College. De
opvolger van de University Campus Fryslân
(UCF).
Waarom doen de Groningers dat? Liefdadigheid? De mens is van nature goed? Normaal
gunnen ze Leeuwarden het licht in de ogen
niet. Ze jatten de Kamer van Koophandel. Ze
willen het Gerechtshof stelen. Zij hebben de
kostbare status van “netwerkstad” binnen gehaald, en hebben ervoor gezorgd dat Leeuwarden het niet mocht worden. Kortom, hier is wat
anders aan de hand.
Want die Poppema is ook niet gek. Die heeft
de scheuren in de huizen bij Slochteren gezien.
Die heeft de laatste bevingen in Stad gevoeld.
Ja, zelfs Stad schudde op zijn grondvesten, al
kwam het aan scheuren nog niet toe. Maar dat
is slechts een kwestie van tijd.

die in de buurt kwam. Op een leuke
plaats in het dorp stond een fraaie woning. Maar er moest zoveel aan verbouwd
worden. Het zou zo'n 2 ton kosten om het
bewoonbaar te maken. Je moest het volproppen met isolatiemateriaal om er behaaglijk in te wonen dat we ervan afzagen. Met de verwervingskosten hierbij
kwamen we uit op een bedrag van 5 ton.
Dat leek ons geen goed idee.'
De twee betitelen zichzelf niet als funda-

Wie is
Marcellus de Graaf?

mentalisten op het gebied van milieu,
maar zijn wel bereid om inspanningen te
verrichten als het gaat om innoverende
zaken op milieugebied. 'Het idee om zelfvoorzienend te zijn sprak mij wel aan.' Op
de Green Event Beurs, die enkele jaren
geleden in het WTC in Leeuwarden werd
gehouden, viel het kwartje. 'Op die beurs
vonden we eigenlijk helemaal niks wat
ons aanstond. Het gebruikelijke kwam allemaal langs en daarin waren we niet
echt geïnteresseerd. Pas in de laatste hal

ontdekten we een maquette die onze belangstelling trok.' Het bleek te gaan om
een Zweedse woning die in Leeuwarden
door Henk Planting van Planhûs aan de
man wordt gebracht.
'We waren direct verliefd op dit ontwerp.'
Dat verliefd worden bijna alle ratio uitschakelt, daarvan was Marcellus de Graaf
zich bewust. 'We zochten een langwerpig
huis, een soort schuur. Daar bleek een
model van te zijn dat ook gebouwd is in

U zegt het! U mompelt het al! “De ratten verlaten het zinkende schip.” Ik zeg dan: zo spreken we niet over onze Groningse broers en zusters. Maar het is duidelijk dat de universiteit
een catastrofale aardbeving graag wil overleven.

Zweden. Het huis dat wij nu hebben laten bouwen wijkt af
van bestaande ontwerpen. Er staat geen tweede huis van dit
ontwerp in heel Europa.'
Maar hoe woont het nou in de zwarte schuur bij de ingang
van het crematorium? 'Goed. Heel goed. Het enige waar we
aan moesten wennen is het warmtesysteem.' De warmte in
de woning komt van infraroodpanelen die in het plafond zijn
verwerkt. 'Toen we het trucje van de werking doorhadden
voelden we ons senang.' Ook de rust in het huis was opmerkelijk. De dertig centimeter dikke houten wanden houden
vrijwel al het geluid buiten. 'Langsrijdende auto's horen we

En dat kan in Leeuwarden. Veilig tussen de
aardbevingen in het oosten en de bodemdalingen (zoutwinning) in het westen. Daar staat
Leeuwarden straks, fier op een terp, terwijl het
land erom heen gedaald is, net als de huizenprijzen. Terwijl het land om Leeuwarden heen
onder water staat, net als de hypotheken.

Wat kunnen jullie goed?

Je was een tijdlang voorzitter van de winkeliersvereniging

openingstijden naar achteren verschuiven. V&D, misschien niet het

'Problemen omzetten naar creatieve concepten.'

Schrans. Hoe staat deze straat ervoor?

beste voorbeeld van goed koopmanschap, is op zaterdag tot zeven

Dat roept iedereen. Waar blinken jullie in uit?

'De Schrans trekt een trouw publiek. Dat publiek is overigens wel op

uur 's avonds open. Eric Bos, de voormalige bedrijfsleider, en Henk

'Onze vakbroeders zijn allemaal even goed. Wat we vaak van klanten horen is dat wij heel creatief

leeftijd, al zie ik er ook wel jongeren rondlopen. Ik denk dat de

Jan Doornbosch, de huidige bedrijfsleider, vertelden mij dat ze in dat

'Op 1 april bestaat ons bedrijf Visser en De Graef precies dertig jaar. Die e in De Graef vind ik wel

zijn in het bedenken van een oplossing. Hoe moet ik dat nou eens duidelijk maken? Ons doel is

Schrans in zakelijk opzicht redelijk draait als je dat vergelijkt met

uurtje een forse omzet behalen. Ze spelen in op de tweeverdieners

een beetje chic. Vind je het niet knap dat we er na al die jaren nog altijd zijn? Ik studeerde in de

mensen elkaar beter te leren begrijpen. Van de gemeente Leeuwarden kregen we de opdracht

andere winkelstraten in Leeuwarden. Een groot deel van de inwoners

die overdag te weinig tijd hebben om de winkels te bezoeken. Een

tachtiger jaren aan de AKI in Enschede, dat is nu Artez. Mijn afstudeerrichting? Schrik niet: cineast.

om de Slimspender te ontwikkelen. Daarmee proberen we mensen, in dit geval jonge mensen,

van de zuidelijk gelegen wijken is georiënteerd op de Schrans. Er is

hot item is ook de, wat genoemd wordt clicks and bricks, de meng-

Ik heb nog een beroepsaantekening als fotograaf. Nu heb ik op mijn cv laten zetten: ex-fotograaf.

te raken. Het doel is om hun uitgavenpatroon inzichtelijk te maken en advies te geven. De ge-

een mooie verscheidenheid aan winkels.'

vorm van winkel en het internet. Ik zou niet snel kiezen voor een

Waarom? Hoe lang heb je, drie uur? Van dat vak is niets meer over. Droog brood kun je ermee

middelde jongere staat 1700 euro in het rood. Ze bestellen te gemakkelijk bij H&M en geven te

Hoe kijk je in het algemeen aan tegen het midden- en klein-

verdienen.'

veel uit aan hun telefoonabonnementen.'

bedrijf?

Is het doel gelukt? Is het meetbaar? Of geldt ook hier de regel: de helft van het budget

'Het mkb moet anders gaan denken. Men zit nog te veel vast in be-

'Op zoek naar een baan solliciteerde ik naar functies bij diverse instellingen in diverse plaatsen.

voor pr en marketing is weggegooid geld, maar we weten niet welke helft?

kende patronen: negen uur de winkel open en zes uur de winkel

Van Amersfoort en Utrecht tot aan Leeuwarden en Delfzijl. Bij de Blauwe Stoep, destijds het cre-

'De website www.slimspender.nl is geïntegreerd in een campagne waarbij lijn 12 een een voorname

dicht. Je moet scherper kijken naar je publiek. Als dat niet komt op

ativiteitscentrum van Leeuwarden, werd ik aangenomen om workshops te geven als fotograaf.

rol speelde. Dat is de buslijn waarmee binnen de gemeente Leeuwarden de meeste studenten

de tijdstippen dat je open bent, moet je je openingstijden verande-

Na de Blauwe Stoep ontstond de samenwerking met Julius Visser, die ik van de academie kende.

worden vervoerd. Onze kracht zit vooral in campagnes. Daarnaast leveren we een product voor

ren. Simpeler kan ik het niet zeggen. Je moet kijken naar het ritme

We vormen sindsdien Visser en De Graef en werken vanuit Leeuwarden en Enschede.'

een aanvaardbare prijs.'

van de consumenten. Ik zou stoppen met de koopavonden en de

complete webwinkel. Ik zou als advies geven: leg de focus op een
specialisme, een bepaald product of dienstverlening en zorg voor

Goed, dit was een grapje. Maar helemaal onzin
is het niet. De aardbevingen zijn namelijk niet
een direct gevolg van gaswinning nu, maar van
de gaswinning van een aantal jaren geleden.
Er zit dus een vertragingseffect tussen oorzaak
en gevolg, en niemand weet hoe groot die vertraging is.
Nu is er in 2013 extreem veel gas uit de grond
gehaald. De gevolgen van die extreem hoge
gaswinning zijn nu nog niet merkbaar, maar
kunnen over een onbekend aantal jaren (verwoestende?) gevolgen hebben.

de juiste aandacht. Ik zie de websites de laatste jaren veranderen.
Ze worden soberder van uitvoering en gaan veel meer in de richting
van een vraagbaak.'
Andries Veldman

Vroeger ging er niets boven Groningen. Straks
gaat er niets onder Groningen. Laten we hopen
dat het zo ver niet komt.
Eric Hoekstra, noodverbanden leggend te
Leeuwarden

