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Ook het jaar 2021 stond voor GRAS in het teken van de omgang 
met de coronapandemie. De Raad van Toezicht kan vaststellen 
dat de organisatie deze complexe periode goed is doorgekomen. 
Dat blijkt uit de financiële huishouding. Die was in 2021 goed 
op orde. Maar ook inhoudelijk kan op een positieve wijze 
worden teruggeblikt. Ondanks de beperkingen kon een aantal 
activiteiten, waaronder de Groninger Architectuurmaand, op 
fysieke wijze plaatsvinden. Dat gold ook voor de manifestaties 
Bouw Anders en Sponsland, en het grootste deel van het 
basisprogramma. GRAS was met deze projecten goed zichtbaar 
als betekenisvolle organisatie voor architectuur en stedenbouw. 
2021 stond ook in het teken van enkele organisatorische 
ontwikkelingen, zoals de uitbouw van de samenwerking met 
Atelier Stadsbouwmeester. De Raad van Toezicht gaat ervan 
uit dat de intensivering van de samenwerking ook onder de 
nieuwe Stadsbouwmeester Nathalie de Vries vervolg krijgt. Een 
tweede ontwikkeling betrof de relatie met geldverstrekkende 
partijen. In het jaarverslag over 2020 maakte de RvT melding 
van de nieuwe structuur die sinds de zomer van 2020 geldt. 
Op basis van dit model bespreekt de RvT met regelmaat het 
beleid en de koers die GRAS wenst te voeren. In 2021 lag 
het strategische vraagstuk op tafel hoe om te gaan met de 
landelijke subsidieaanvragen en -stromen. De RvT sprak in dit 

verband zijn steun uit voor het voornemen van de directeur-
bestuurder om te kiezen voor meerjarige subsidies, in plaats 
van de gebruikelijke eenjarige. Dit zou beter aansluiten 
bij de koers die GRAS de komende jaren wil varen. 

De RvT kwam in 2021 vier keer bijeen, fysiek dan wel digitaal. 
De RvT bleef in 2021 in samenstelling ongewijzigd en bestond 
aldus mw. drs. Titia Siertsema te Haren, de heer ir. Peter 
Veenstra uit Rotterdam en de heer mr. Frank de Vries uit de 
stad Groningen. De leden van de RvT bezochten met enige 
regelmaat de (mede) door GRAS georganiseerde activiteiten.

De RvT meent dat GRAS goed gedijt in de nieuwe structuur 
die vanaf de zomer van 2021 van kracht is. We spreken de 
hoop uit dat GRAS ook in de komende jaren voortvarend te 
werk gaat en de spilfunctie die het platform in de aandacht 
voor en discussies over architectuur en stedenbouw in de 
stad(sregio) Groningen met verve inhoud kan blijven geven.

Namens de Raad van Toezicht,
Mr.  Frank de Vries
Voorzitter

VOORWOORD
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Corona, corona, corona… Het had na 2020 opnieuw een van 
de meest gebruikte woorden van dit Jaarverslag kunnen zijn. 
En ja, we moeten eerlijk zijn. Ook in 2021 was de impact van 
de pandemie – en vooral alle coronaregels en lockdowns – 
fors. Veel onderdelen van ons programma dienden opnieuw 
uitgesteld, digitaal omgekat of zelfs geheel afgeblazen 
te worden. Het betrof hier natuurlijk vooral de activiteiten 
die zich richten op ‘echte ontmoeting’ en live publiek.

Natuurlijk hadden we het allemaal graag anders gezien. Toch 
kijken we tevreden terug op 2021, al was het alleen al omdat 
we hier en daar konden profiteren van lockdown-luwe perioden. 
Komt bij dat het na het intrekken van vrijwel alle beperkingen 
in september 2021 het soms weer bijna als vanouds voelde. 
Dat proefden we vooral tijdens de drukbezochte netwerk- en 
publieksactiviteiten van de Groninger Architectuurmaand in de 
nazomer. Op andere momenten merkten we trouwens dat het 
publiek nog wel even moet wennen – of zou het een gevolg zijn 
van een overaanbod na de lockdown? Zo zijn we bij activiteiten 
als de Linkse Mannen qua publiek nog niet op het oude niveau. 

Dat we tevreden of soms zelfs ronduit trots terugkijken op 2021 
komt zeker ook doordat veel van onze activiteiten aan impact 

winnen. Ze werken door. Ze inspireren het netwerk. Ze voeden 
het gesprek en zorgen dat het op steeds meer plekken ook echt 
anders gaat, met meer aandacht voor goede plannen, goed 
ontwerp en liefde voor het werken aan de stad (en het ommeland). 
Dat succes zit onder meer in het online Magazine dat zich ook 
in 2021 weer bewees als een waardevol platform. Verder zijn we 
erg blij met de uitkomsten en het bereik van de manifestaties 
Sponsland en het in 2021 gestarte Bouw Anders. En laten we 
ook het boekwerk Een Vorbeeldige Stad niet vergeten dat we als 
onderdeel van het Bouwmasympsium maakten ter ere van het 
afscheid van Jeroen de Willigen als Stadsbouwmeester. De inhoud 
van dit boek(je) oogste veel lof, binnen en buiten Groningen. 

In dit jaarverslag geven we een overzicht van alles wat in 2021 
de revue passeerde. We beginnen met de projecten die mede 
tot stand kwamen met een bijdrage van het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie. Daarna gaan we in op de activiteiten uit 
ons Plusprogramma: een bundeling van opdrachten en eigen 
initiatieven. Bij de projecten die mede tot stand kwamen dankzij 
de Stimuleringsfondssubsidie gaan we, waar relevant en aan 
de orde, in op de inhoudelijke en organisatorische afwijkingen 
ten opzichte van het aangevraagde project die, niet verrassend, 
in 2021 eigenlijk altijd het gevolg waren van… Corona. 

INLEI DING
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GRAS organiseert jaarlijks een groot aantal 
activiteiten, zo ook in 2021. Hieronder lichten we de 
belangrijkste uit. Aanvullend bevat het hoofdstuk 
Publieksbereik en overzicht van alle (deel)activiteiten 
met een indicatie van het publieksbereik. Bijlage 
1 bevat vervolgens een lijst met essays, columns, 
interviews, artikelen en andersoortige bijdragen 
die in 2021 verschenen op ons online Magazine. 

Stadsredactie en 
GRAS Magazine

In korte tijd heeft ons online Magazine zich ontwikkeld tot een 
veelgelezen en vooral ook invloedrijk medium. De impact en het 
aantal lezers overtreft onze verwachtingen. Dat succes diende 
zich in 2020 al aan en is afgelopen jaar eigenlijk alleen maar groter 
geworden: nog meer lezers en nog meer reuring. Opvallend is 
dat die lezers lang niet altijd Groninger zijn. Het bereik is veel 
groter. Zeker 25% van de lezers zit in de Randstad of in andere 
Nederlandse stadsregio’s. Dat geldt met name voor artikelen die 
een thematiek raken met een relevantie groter dan Groningen. 

In totaal verschenen ruim 75 bijdragen op het Magazine, 
variërend van interviews, foto-essays, achtergrondverhalen 
en columns. Veelgelezen bijdragen waren onder andere 
Nieuwe treurnis in Ten Post: hoe de versterkingsopgave 
een dorp ruïneert, een welkomsinterview met de begin 
2021 aangetreden stadsbouwmeester Nathalie de Vries 
en Het mooiste dorp van Nederland verdient veel beter. 
Ook artikelen over de nieuwe gemeentelijke visie op het 
Stadspark en de plannen voor de Eemskanaalzone hadden 
veel impact en werkten direct door op de planvorming. 
Veel reuring veroorzaakte ook het essay De Schaduwkant 
van het Erfgoedactivisme. Samenwerkingen met het 
Dagblad van het Noorden, waar een aantal verkorte versies 
van artikelen verschenen, zorgden voor extra bereik. 
Daarnaast nam gebiedsontwikkeling.nu het interview met 
Nathalie de Vries over. Met de redactie is de afspraak 
gemaakt om elkaar vaker op te zoeken en artikelen te 
delen wanneer deze ook een nationale relevantie hebben. 
Het merendeel van de artikelen werd geschreven door 
GRAS-medewerkers en de leden van onze Magazine-
redactie. Ook stelde GRAS een correspondent Winschoten 
aan die periodiek bericht over (ruimtelijke) ontwikkelingen 
in deze ‘tweede stad van de provincie Groningen’.

PROJECTEN
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De Linkse Mannen 
Lossen het op

Nadat in 2020 het tweede seizoen van de Linkse Mannen Lossen 
het op in het coronawater viel, dreigde het format ook in 2021 
kopje onder te gaan. Gelukkig lukte het om in lockdownluwe 
perioden toch nog een aantal echte afleveringen – dus met 
publiek – te organiseren. Een aantal keer zochten we een 
‘groter podium’ op door aan te haken bij het programma van 
de internationale Klimaatadaptatieweek Groningen/Rotterdam, 
de Groninger Architectuurmaand en inspiratiefestival Let’s Gro. 
Dit zorgde automatisch ook voor een breder bereik, ondanks 
de coronabeperkingen wat betreft het maximale publieksaantal. 
Een andere upgrade betrof de verknoping van de Linkse 
Mannen met het magazine. Zo werden diverse afleveringen 
voorafgegaan door een online publicatie van een column of 
essay waarmee de thematiek alvast op smaak gebracht werd. 
Mede daardoor, en ondanks corona, werd het daarmee alsnog 
een redelijk succesvol seizoen. Redelijk omdat de lockdown 
ons productioneel wel dwong tot kunst en vliegwerk. Daarnaast 
merkten we dat het publiek op het moment dat het wel weer 

De Linkse Mannen Lossen het op /  Bram Douwes en 
Wilbert van der Kamp / Foto: Nienke Maat
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allemaal kon en mocht wat huiverig bleef voor de aloude vrijmibo 
setting in de kroeg. Daar bleef het publieksaantal wat achter 
bij de volle zalen die we gewend waren van voor Corona. We 
organiseerden in 2021 zeven Linkse Mannen afleveringen:

• Het Klimaat
Hoe zorgen we ook in de toekomst voor genoeg drinkwater? 
Welke rol speelt de landbouw? Hoe houden we kostbaar 
zoet water beter vast? En hoe houden we het Groninger land 
ondertussen rijk en aantrekkelijk? In deze Klimaatweekspecial 
van de Linkse Mannen gingen Bram Douwes en Wilbert van 
de Kamp op zoek naar oplossingen. Welke doos van Pandora 
staat op ons te wachten? Kunnen we deze opgave vol goede 
moed te lijf gaan? Te gast in deze live coronaproof online-
editie waren deltacommissaris Peter Glas, Rijksadviseur 
voor de fysieke leefomgeving Jannemarie de Jonge en 
landschapsarchitecten Yttje Feddes en Peter Veenstra, de 
curatoren van de manifestatie Sponsland: een initiatief van de 
gemeente Groningen, de provincie Groningen en GRAS.

• Bouwen op maagdelijk land
Groningen moet 20.000 nieuwe woningen bouwen. Die komen 
allemaal in de bestaande stad. Nou ja, bijna allemaal. Drie stukjes 

grond blijven moedig weerstand bieden tegen het voortschrijdend 
inzicht van de stadsontwikkeling: De Held 3, Polder de Verbetering 
en Eemskanaalzone Deelgebied 4. Hebben we die nu nog groene, 
open ruimte echt nodig voor woningen? Hoe doen ze dat in de 
rest van Nederland? Zijn er alternatieven? Bram Douwes sprak 
met architectuurhistoricus Marinke Steenhuis (SteenhuisMeurs), 
architect Reimar von Meding (KAW) en landschapsarchitect 
Peter Veenstra (LOLA Landschape Architects). Vanwege de 
lockdown werd deze aflevering opgenomen als podcast. 

• Stad = Kassa
Particuliere investeerders slaan toe op de woningmarkt. Ze 
kopen massaal woningen op en gooien die in de verhuur: 
buy to let. Huren van ver boven de €1000,- voor een kleine 
studio zijn tegenwoordig doodnormaal. Het succes van de 

Linkse Mannen lossen het op: Stad = Kassa / 
Noorderzon 2021 / Foto: Jan Westerhof
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stad trekt bovendien steeds meer internationale beleggers 
aan. Dat maakt het voor steeds meer mensen moeilijk, zo niet 
onmogelijk, een goed en vooral ook betaalbaar huis te vinden. 
Wordt het niet tijd om in te grijpen? En zo ja: hoe dan en door 
wie? De Linkse Mannen spraken met wethouder Roeland van 
der Schaaf en GRAS-directeur Peter Michiel Schaap, die 
Sikkom-journalist Willem Groeneveld om treurige redenen op 
het laatste moment verving. Visiting critic was Edwin Buitelaar 
van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL). Stad = Kassa 
was onderdeel van het programma van Noorderzon en vond, 
plaats in een uitverkochte festivaltent in het Noorderplantsoen. 

• De Multipolaire Stad
Groningen heeft een centrum: het bestaande historische centrum 
binnen De Diepenring. En vooruit, misschien ook een beetje de 

zeventiende-eeuwse uitbreiding rond de Nieuwe Ebbingestraat. 
Dat ene centrum is heilig voor de stad. De omgevingsvisie 
The Next City – de leidraad voor de stadsontwikkeling – is er 
duidelijk over: “We houden vast aan één centrum.” Maar is dat 
inmiddels niet wat ouderwets? Is het wel vol te houden nu de 
gemeente hard doorgroeit naar 250.000 inwoners en de druk 
op het bestaande centrum al stevig is? Doen we er niet goed 
aan meer multipolair naar Groningen te kijken? Inzetten op meer 
volwaardige stedelijke centra dus, met elk een eigen karakter? De 
Linkse Mannen sneden het aan met PvdA-raadslid en planoloog 
Rik Niejenhuis en landschapsarchitect Jaco Kalfsbeek, die 
binnen Atelier Stadsbouwmeester de binnenstad onder zijn hoede 
heeft. Visiting critic was stedenbouwkundige Sanneke van Wijk 
van de gemeente Utrecht. Deze aflevering vond eindelijk weer 
plaats in café de Wolthoorn: onze Linkse Mannen uitvalsbasis. 
Helaas, om bekende reden, nog wel met een publiekslimiet.

• Linkse Mannen Sponsland Special
Het Groninger landschap is een bijzonder landschap: rijk en oud. 
Het veranderende klimaat zorgt hier voor grote opgaven. Hoog tijd 
voor actie. Maar hoe ontwerp je voor een veranderend klimaat? 
En welke oplossingen passen in dit eeuwenoude landschap? 
Acht landschapsarchitecten uit binnen- en buitenland gingen 

Linkse Mannen lossen het op: Multipolaire Stad / 
Noorderzon / Foto: Nienke Maat
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de uitdaging aan en maakten een plan voor de manifestatie 
Sponsland. Op zaterdag 6 november presenteerden we het boek 
met daarin alle resultaten. Wilbert van de Kamp ging in gesprek 
met architectuurhistoricus Marinke Steenhuis, die een essay 
schreef voor het boek, en fotograaf Peter de Kan die in vijf etappes 
het hele ontwerpgebied doorkruiste. Ook sprak Wibert met Peter 
Veenstra en Yttje Feddes, de curators van Sponsland, en met 
Gert-Jan Wisse (B+B Urbanism and Landscape Architecture) en 
Gerwin de Vries (Flux Landscape Architecture) die respectievelijk 
werkten aan het plan Hunzevallei Waterbatterij en de Eetbare 
kust. Tot slot vertelde Matthijs Ronner van Studio de Ronners 
over de vormgeving van het boek. Deze Linkse Mannenspecial 
was onderdeel van het programma van inspiratiefestival Let’s Gro 
en vond plaats bij de publiekstribune in het Groninger Forum.

• Linkse Mannenspecial Groninger Architectuurmaand 
Als onderdeel van het programma van de Groninger 
Architectuurmaand gingen Wilbert van de Kamp in gesprek met 
bouwmeester versterking Dianne Maas en Stadsbouwmeester 
Nathalie de Vries. Het gesprek ging over de versterkingsopgave, 
die binnen de gemeente Groningen vooral speelt in de dorpen 
ten noordoosten van de stad. Hoe zorgen we dat dit niet louter 
een technische maar zeker ook een ontwerpopgave wordt? 

Nathalie de Vries blikte terug op haar eerste maanden als 
Stadsbouwmeester van Groningen en deelde haar agenda 
voor de komende jaren. Tijdens de special stelden we ook de 
door Architectuur Lokaal en Arcam samengestelde jury van 
de Groninger Architectuurprijs 2021 voor. Ook maakten we 
de genomineerden voor de prijs bekend. Wethouder Roeland 
van der Schaaf en oud-Stadsbouwmeester Jeroen de Willigen 
reageerden op de nominaties en de opgaven waar de gemeente 
voor staat. Hoe staat het met het Groninger Architectuurklimaat? 
De special vond plaats in de Wolkenfabriek op het Suikerterrein: 
een van de grootste gebiedsontwikkelingen van Nederland. 

Linkse Mannenspecial Groninger Architectuurmaand / 
Nominaties Groninger Architectuur prijs 2021 /  

Foto: Nienke Maat
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Grasduinen
Grasduinen is het ‘podcastplatform’ van GRAS. Binnen dit 
format behandelen we thema’s die meer verdieping nodig 
hebben. Het kan dan gaan om thematiek waarvoor een uur 
Linkse Mannen toch onvoldoende bleek of om onderwerpen 
waarvoor een meer verhalende aanpak passender is. Waar het 
ten goede komt aan de boodschap trekken we er dus ook op uit 
en bezoeken we de plek of plekken die het aangesneden thema 
illustreren. GRAS werkte in 2021 aan drie podcasts waarvan 
er twee ook online verschenen. De derde, een veel grotere 
productie rond de werkzaamheden en vooral de resultaten van 
architectencollectief De Toeverlaat, verschijnt in 2022 online.

• De Zieke Stad 
Gezondheid speelt al heel lang een belangrijke rol in hoe we 
steden ontwerpen en inrichten. Hoe zien we dat terug? Wat 
onderscheidt Groningen op dit gebied? Arcadis bracht vorig jaar 
In De Gezonde Stad Index 2020 uit. Groningen kwam in positieve 
zin bovendrijven als gezondste stad van Nederland. Hoe zien we 
dat Groningen zo gezond is? In welk opzicht verschilt de stad 

Grasduinen / Podcast opnames /  
Foto: GRAS
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met de rest van Nederland? Waar liggen de uitdagingen? Bram 
Douwes praatte erover met Frederic van Kleef, directeur van 
de Aletta Jacobs School of Public Health en Cor Wagenaar, 
hoogleraar Architectuur- en stedenbouwgeschiedenis en bijzonder 
hoogleraar Ruimte en Gezondheid aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en universitair hoofddocent Architectuur- en 
Stedenbouwgeschiedenis aan de TU Delft. Deze aflevering 
werd mede opgenomen in het licht van de coronapandemie 
en de invloed daarvan op (het gebruik van) de stad.

• Stadverlaters en nieuwe ruralen
De druk op de stad neemt toe, ook in Groningen. Tegelijkertijd 
hebben de dorpen in het ommeland te kampen met krimp. 
Stadverlaters bieden een hoopvol perspectief: jonge mensen ruilen 
de stad in voor het platteland, op zoek naar ruimte, rust en nieuwe 
avonturen. Zijn zij een deel van de oplossing? Bram Douwes 
ging in gesprek met Joop de Boer van Pop-Up City, stadverlater 
Erik Wong en Mariëtte de Visser, wethouder Wonen van de 
gemeente Hogeland. Wie zijn de stadverlaters? Waar gaan ze 
naartoe en waarom? En wat heeft hun verhuizing voor gevolgen?

• Nieuw uit nood
Als de invloed van de versterkingsopgave ergens zichtbaar is, 
dan is het wel in het dorp Overschild. Hier wordt een groot deel 
van de woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Om 
de bewoners bij te staan in deze noodgedwongen vernieuwing, 
gingen de architecten van het mede door GRAS opgerichte 
collectief De Toeverlaat in opdracht van de Nationaal Coördinator 
Groningen aan de slag. En oh toeval: een van de bewoners 
van Overschild die een nieuw huis ‘krijgt’ naar ontwerp van en 
met begeleiding van Toeverlaat-lid DAAD architecten blijkt de 
schoonmaakster die eens in de twee weken het kantoor van GRAS 
er weer piekfijn uit laat zien. De cirkel was rond.  De verhalende 
podcast Nieuw uit nood vertelt het verhaal van Klaasje Pen. Hoe 
is het om een nieuw huis te bouwen dat je eigenlijk helemaal niet 
wil? GRAS maakt(e) de podcast samen met documentairemaker. 
Vanwege de omvang van de productie nam alles veel meer tijd 
en energie in beslag. Maar: het resultaat is ernaar. In de nazomer 
van 2022 wordt de podcast gepresenteerd. Ondertussen wordt al 
nagedacht over een vervolg waarin verder wordt ingezoomd op 
de impact van de versterkingsopgave op het dorp Overschild.
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Vergezichten 
Noorderzon
Jaarlijks programmeert GRAS een project dat zich specifiek richt 
op talentontwikkeling binnen de wereld van ontwerp en beeldende 
kunst. Vaak zoeken we de samenwerking met het CBK Groningen 
(nu Kunstpunt) en de organisatie van festival Noorderzon, zo ook 
in 2021. Na een pitch onder mogelijke kandidaten kwam beeldend 
kunstenaar Anna-Lucia Rijff als winnaar uit de bus. Zij kreeg de 
kans haar voorstel verder uit te werken, daarbij voortbouwend op 
het mede door GRAS aangedragen thema Vergezichten: “maak een 
vergezicht, een blik op een mogelijke toekomst van Groningen. Die 
mag utopisch of dystopisch zijn. Als het maar aanzet tot reflectie 
en nieuwe inzichten.” Met haar installatie In Between ging Anna-
Lucia Rijff op zoek naar de grenzen van de fysieke werkelijkheid. 
Ze liet zich inspireren door de Penrose Stairs en de trappenhuizen 
van M.C. Escher. In Between maakt deel uit van het doorlopende 
artistieke onderzoek van Rijff naar het grijze gebied tussen het 
twee- en driedimensionale. De installatie was gedurende het 
tiendaagse Noorderzonfestival te zien – en vooral te beleven – 
in het voormalige graanpakhuis van EMG aan het Eemskanaal.

Installatie In-Between van Ane-Lucia Rijff / 
GRAS op Noorderzon / Foto: GRAS
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De Nieuwe 
Normaalwoning

Een aantal jaren geleden initieerde GRAS samen met architecten 
Paul van Bussel en Rob Hendriks De Toeverlaat: een groep ruimtelijk 
adviseurs en ontwerpers die bewoners in het aardbevingsgebied 
met raad en daad bijstaat. De Toeverlaat maakt serieus werk van 
de versterkings- en vernieuwingsopgave. Alles vanuit liefde voor 
Groningen en vanuit de overtuiging dat de versterkingsopgave vooral 
ook een ontwerpopgave is. Sinds de oprichting werkt De Toeverlaat 
aan diverse projecten, met de opgave in het dorp Overschild als 
grootste. Hier staat De Toeverlaat een groot aantal dorpsbewoners 
bij die gedwongen zijn tot sloopnieuwbouw. De Toeverlaat engageert 
zich ook breder. Aandacht voor de culturele ontwerpcomponent staat 
daarin voorop. Daarom initieerde GRAS samen met De Toeverlaat 
De Nieuwe Normaalwoning. Het is een reactie op de fantasieloze 
catalogusbouw en aannemersarchitectuur die in veel eeuwenoude 
Groningen dorpen in het aardbevingsgebied verschijnt. Vaak met 
corporaties als opdrachtgever. Dat moet toch anders, en vooral 
veel beter, kunnen. De naam van het project is een knipoog naar 
de vroeg-naoorlogse ‘normaalwoningen’, gebouwd op initiatief 

van het Rijk en uitgevoerd door lokale architecten en aannemers. 
De Nieuwe Normaalwoning is context-bewust, ontsproten 
aan ontwerpkracht, typologisch interessant en seriematig te 
produceren. Rond het project organiseerden we een serie 
gesprekken met aannemers en corporaties om ook hen aan boord 
te krijgen. Daar bleek dat bij een aantal partijen absoluut de wil is 
om het anders en beter te doen. Om meer inzicht te krijgen in de 
naoorlogse inspiratie gingen De Toeverlaat-architecten in gesprek 
met architectuurhistoricus Marieke van der Heide, kenner van de 
Normaalwoningen en het daaraan verwante 1000 woningenplan. 
Een aantal Toeverlaatleden heeft inmiddels al plannen klaar voor 
‘hun’ Nieuwe Normaalwoning. Daarin is samengewerkt met 
aannemers, binnen de context van bestaande bouwsystemen. 
Helaas is het nog niet gekomen tot de gewenste bundeling 
van ontwerpen: een Nieuwe Normaalwoning catalogus annex 
promotiefolder. Deels als gevolg van corona die de organisatie van 
gezamenlijke ateliersessies onmogelijk maakte en deels als gevolg 
van overvolle agenda’s van de deelnemende ontwerpers. Om 
de onderliggende thematiek toch voldoende aandacht te geven, 
werd een deel van het projectbudget daarom gebruikt voor de 
productie van de ‘uit de hand gelopen’ podcast Nieuw uit nood. 
Ook verscheen op het ons Magazine een kritisch artikel over de 
ontwerpkwaliteit van de seriematige bouw in de bevingsregio. 
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GRAS-Mest: 
Boumakring en 
Groningen meets 
Amsterdam
Nog een project dat ernstig te lijden had onder corona: GRASMEST, 
ons inhoudelijke platform in oprichting voor Groninger stadmakers, 
een plek waar de bouwkolom elkaar op reguliere basis ontmoet, 
kennis uitwisselt, reflecteert en elkaar scherp houdt. Helaas kwam het 
daardoor niet tot de gewenste vakinhoudelijke sessies. Toch hebben 
we in 2021 behoorlijke voortgang geboekt door de verknoping van 
de GRAS-Mest doelstelling aan het door de gemeente en GRAS 
geïnitieerde Woonakkoord en een eerder plan van GRAS en het 
bestuur van de Groninger Architectuurmaand: de Boumakring. Door 
de verknoping van de drie initiatieven is de slagingskans alleen 
maar groter geworden. Woonakkoord + GRASMEST + Boumakring 
gaat nu verder onder één noemer: de Boumakring, vernoemd naar 
de invloedrijke Groninger gemeentearchitect Bouma. Het concept 
van de Boumakring heeft in 2021 handen en voeten gekregen. 

Dat heeft inmiddels geleid tot een brede coalitie van gemeente, 
woningcorporaties en projectontwikkelaars met hart voor de stad. 
In 2022 wordt de kring nog verrijkt met een vertegenwoordiging 
vanuit de ontwerpgemeenschap. Met het GRAS-Mest budget gaven 
we verder een impuls aan de kennisuitwisseling tussen Groningen 
en Amsterdam. Als onderdeel van de Groninger Architectuurmaand 
bezocht een Groninger delegatie Amsterdamse vakgenoten. Een 
aantal weken later kwam een Amsterdamse delegatie voor twee 
dagen naar Groningen, waaronder ook de door Arcam en Architectuur 
geselecteerde juryleden voor de Groninger Architectuurprijs. Op de 
eerste dag vonden ontmoetingen plaats met vakgenoten, kwamen de 
grote ruimtelijke opgaven van Groningen op tafel en bezochten we met 
een grote groep die plekken waar het de komende jaren moet gaan 
gebeuren. Op dag twee ging de jury langs de genomineerde projecten 
voor de Groninger Architectuurprijs en bepaalden zij hun winnaars. 
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Boumasymposium: 
Een voorbeeldige stad
Van uitstel naar afstel: dat lot trof het Boumasymposium. De 
reden laat zich raden. Omdat we niet wilden eindigen bij een door 
coronamaatregelen gedomineerd symposium met beperkt publiek dat 
bovendien mijlenver zou staan van onze inhoudelijke ambities besloten 
we daarom het over een andere boeg te gooien. Maar: met behoud 
van de gewenste Bouwcultuur-thematiek. Met een extra investering 
van de gemeente lukte het om voldoende budget bijeen te krijgen voor 
het maken van Een voorbeeldige stad. Na zes jaar in functie diende dit 
boek ook als afscheidscadeau van inmiddels oud-stadsbouwmeester 
Jeroen de Willigen. Een Voorbeeldige Stad is een ode aan de stad 
en de stedelijke opgave. Een oproep om de grondbeginselen van 
de stedenbouw weer te omarmen. Om de openbare ruimte weer 
centraal te stellen in het stadsontwerp. Om verder te kijken dan alleen 
de waarde van geld. Maar bovenal om met liefde en aandacht voor 
de context aan de stad te werken. De voormalig stadsbouwmeester 
schreef de hoofstukken met Erik Dorsman en Peter Michiel Schaap. 
Het grafisch ontwerp is van de hand van Loes Claesens. Wonder 
boven wonder lukte het om als onderdeel van de Groninger 

Architectuurmaand de boekpresentatie – tevens het formele afscheid 
van Jeroen de Willigen – een symposium-feel mee te geven. In een 
overvolle Akerk en met Indira van het Klooster als gespreksleider 
lichtte Jeroen zelf de inhoud van Een voorbeeldige stad toe. Daarnaast 
waren er bijdragen van wethouder Roeland van der Schaaf en de 
architecten Donna van Milligen Bielke, Job Floris (Monadnock) en 
Michiel van Driessche (Felixx Landscape Architects). Special guest 
was architect Gilbert de Pompelaere van architectenbureau De Zwarte 
Kat, tevens Stadsbouwmeester van het Vlaamse stadje Poppel.
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Plusprogramma
Naast het ‘eigen’ basisprogramma dat grotendeels 
gefinancierd wordt met (subsidie)bijdragen van de gemeente 
Groningen het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
werkt GRAS ook in opdracht. Bovendien werken we aan 
eigen projecten die zonder subsidie of via andere bronnen 
tot stand komen. Deze projecten en activiteiten komen 
samen onder Plusprogramma. In 2021 bestond dit uit:

• Klimaatadaptatieweek Act & Adapt
Van 19 tot en met 25 januari 2021 vond de Klimaatadaptatieweek 
plaats, met een programma in Groningen en Rotterdam. GRAS 

dacht en organiseerde mee in opdracht van de gemeente en de 
provincie Groningen. Aanvankelijk zou het een grote publieke 
conferentie worden met gasten en sprekers van over de hele 
wereld. Als gevolg van corona werd het een onlineprogramma, 
met het Forum als home base. Het programma was buitengewoon 
divers: van conferenties, gesprekken, verdiepende lezingen en 
tentoonstellingen tot jeugdactiviteiten en vergroeningsacties. 
GRAS concentreerde zich vooral op het programma rond 
de ontwerpmanifestatie Sponsland (zie verderop).

• Bouw Gronings
Groningen is prachtig; een provincie om verliefd op te worden. 
Dorpen, stad en landschap vormen samen een geheel om trots 
op te zijn. Die schoonheid is alleen niet vanzelfsprekend. Als 
we gezamenlijk en met liefde en aandacht doorbouwen op het 
unieke Groningse DNA, blijft de provincie mooi en aantrekkelijk. 
Vanuit die basis initieerden GRAS en Libau, het adviesorgaan 
voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in het Noorden, 
in 2020 Bouw Gronings. In 2021 werkten we het initiatief in 
opdracht van de provincie Groningen verder uit tot een voorstel 
voor een brede langlopende manifestatie naar voorbeeld van 
de Duitse IBA’s. Dit is inmiddels besproken met de relevante 
gedeputeerden en krijgt hopelijk in 2022 een vervolg. 

Klimaatadaptatieweek Act & Adapt / 
Tentoonstelling Sponsland / Grote Markt 1 / 
Foto: GRAS
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De Intense Stad, Intense Laagbouw, BouwJong!, Wonen in 
Stadshart en het recente Sponsland: Groningen kent een rijke 
traditie van architectuur- en ontwikkelmanifestaties. Op vrijdag 
3 september 2021 lanceerden we hun opvolger: Bouw Anders. 
De manifestatie volgt direct uit de recent verschenen Woonvisie 
Een thuis voor iedereen. Met de manifestatie willen we een 
impuls geven aan de forse Groninger woningbouwopgave. 
De focus ligt op kwaliteit en betaalbaarheid. Kwaliteit in 
architectuur, leefomgeving en typologie. Deze thema’s komen in 
alle locaties terug; het zijn de hoofdrolspelers. GRAS is samen 
met de gemeente Groningen initiatiefnemer. In opdracht van de 
gemeente organiseerde GRAS het (rand)programma waaronder de 
genoemde kick-off en diverse ateliersessies met de deelnemende 
ontwikkelaars en architecten. In totaal wordt er op 18 locaties 
gestudeerd, verspreid over de gehele gemeente. In september 
2022 worden de resultaten gepresenteerd in een tentoonstelling. 
Daarna volgt nog een boek en wordt de focus verlegd naar het 
realiseren van de plannen. Doel daarbij is om van Bouw Anders 
een beweging te maken die meerjarig voor impact gaat zorgen en 
daarmee de woningbouw in Groningen op een hoger plan brengt. 

• Sponsland 
Het Groninger landschap is het oudste culturele landschap van 
West-Europa. In dat landschap zijn talloze veranderingen te 
verwachten. Veel heeft te maken met ons veranderende klimaat. 
Zomers worden droger en heter, de winters worden natter, het 
zeespiegelniveau stijgt en bodemdaling en verzilting vinden plaats. 
Niets doen is bij al deze veranderingen geen optie. We moeten 
aan de slag. Maar hoe ontwerp je voor een veranderend klimaat? 
En welke oplossingen passen in dit eeuwenoude landschap? 

Sponsland / Tentoonstelling Sponsland /  
Grote Markt 1 / Foto: GRAS
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Met Peter Veenstra (Lola) en Yttje Feddes (Feddes+Olthof) 
als curators gingen acht prominente landschapsarchitecten 
uit binnen- en buitenland de uitdaging aan. Ze studeerden op 
een even groot aantal opgaven. Deze bevinden zich alle in een 
spreekwoordelijke (dikke) taartpunt tussen Schiermonnikoog 
en Zuidlaren. Grofweg gaat het om het stroomdal van de 
Drentsche Aa en de Hunze: de rivieren die Groningen voor een 
belangrijk deel hebben gevormd. In deze taartpunt komen we 
zo ongeveer alle landschapstypen tegen die we ook elders in de 
Waddenregio aantreffen: van kleigronden en veenafgravingen 
tot het zand van de Hondsrug. GRAS was mede-initiatiefnemer 

van Sponsland, naast de gemeente en de provincie Groningen. 
In opdracht van de gemeente en de provincie organiseerden we 
een randprogramma met lezingen en interviews. Ook waren we 
nauw betrokken bij de (reizende) tentoonstelling Sponsland en 
maakten we het Sponslandboek met daarin alle resultaten.

• Groninger Architectuurmaand 
Jaarlijks organiseert GRAS samen met de Stichting DAG de 
Groninger Architectuurmaand (GRAM). Hart van het programma 
bestaat uit de Groninger Architectuurprijs. Rond die prijs worden 
diverse activiteiten georganiseerd, allemaal gericht op een breed 
publieksbereik en het vergroten van de aandacht voor architectuur 
en goed ontwerp. In 2021 vroeg GRAS de collega’s van Arcam 
en Architectuur Lokaal een vakjury samen te stellen voor de 
Groninger Architectuurprijs. Zij bepaalden de genomineerden en 
‘hun’ winnaars. Tijdens de GRAM kwam de jury met een bredere 
delegatie naar Groningen. Daar wachtte hen een ontmoeting 
met vakgenoten uit Groningen. Kennisuitwisseling stond hier 
centraal. De Groninger Architectuurmaand wordt grotendeels 
gefinancierd met bijdragen vanuit de Groninger bouwkolom. 
Daarnaast maakt GRAS onderdelen van het eigen programma 
onderdeel van de GRAM zodat extra massa en impact ontstaat. 

Groninger Architectuurmaand / Uitreiking 
Groninger Architectuur Prijs 2021 /  
Foto: Nienke Maat
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• Open Monumentendag
GRAS organiseert in opdracht van de gemeente Groningen 
sinds jaar en dag onderdelen van het programma van de 
Open Monumentendag. Na een ‘publieksluw’ jaar in 2020 
kon er in september 2021 weer wat meer. Rond het thema 
Iedereen Welkom organiseerden we een serie bijzondere 
rondleidingen langs (monumentale) plekken van ontmoeting 
in de stad en gemeente Groningen. De tours werden verzorgd 
door architectuurhistoricus Jaap Ekhart en filosoof en 
ontdekkingsreiziger van het alledaagse Bram Esser. Daarnaast 
maakte GRAS een Groninger Ontmoetingskaart vol plekken en 
gebouwen die staan voor culturele uitwisseling en ontmoeting: 
van de Siebe Jan Boumaschool, de Korenbeurs, pakhuis De 
Sleutel, het Blauwe Dorp, poppodium VERA en de Indische Buurt 
tot het naoorlogse winkelcentrum Paddepoel. Alle rondleidingen 
waren volgeboekt. In totaal trok de Open Monumentendag 2021 
circa 5000 bezoekers. Nog altijd flink lager dan het aantal van 
voor corona maar desalniettemin iets om tevreden mee te zijn.  

• Update staatingroningen
Al jaren staat het op onze verlanglijst: een update van onze online 
erfgoed en architectuurgids Staatingroningen.nl. Lang ontbrak 
het aan tijd en budget om ook echt aan de slag te gaan. In 2021 
besloten we dat het echt niet langer kon met de oude site. Met 
een eigen bijdrage gingen we aan de slag. Inmiddels is er een 
nieuwe site in een eigentijdse grafische jas. Ook is een uitgebreide 
inventarisatie gemaakt van objecten die een plek verdienen op 
de site. Nu de basis klaar is, begint de grootste opgave: het 
redigeren en herschrijven van alle teksten, het schieten van nieuw 
beeldmateriaal en het vullen van de nieuwe site. Met pakweg 
2500 geselecteerde objecten gaat het wel even duren voordat 
alles klaar is maar: de eerste stappen zijn eindelijk gezet. Zodra 
er flink wat objecten online staat, zetten we de site live. De 
verwachting is dat dit ergens in de loop van 2022/23 zal gebeuren. 
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• Woonakkoord
Groningen staat voor een forse opgave op het vlak van wonen. 
Die opgave zit in de aantallen maar ook in de kwaliteit en 
toekomstbestendigheid van onze woningen en woonomgeving. 
Met de Woonvisie Een Thuis voor Iedereen – waar GRAS in 2020 
ook aan meewerkte – zet de gemeente in op de woonomgeving 
van morgen. Een van de initiatieven uit de woonvisie is het 
Woonakkoord: een deal tussen gemeente, corporaties en 
andere ontwikkelende partijen om bevlogen en met aandacht 
voor kwaliteit en duurzaamheid aan de stad te werken. 
GRAS dacht met de gemeente mee over het Woonakkoord 
en organiseerde verschillende sessies en gesprekken met de 
vakgemeenschap. Op grond van de uitkomsten is gezamenlijk 
besloten het Woonakkoord te laten versmelten met twee 
andere initiatieven: de Boumakring en GRAS-MEST. Daarbij is 
de Boumakring geadopteerd als overkoepelende naam voor 
de versmelting. De Boumakring is inmiddels opgericht. Zie 
daarvoor ook het eerder beschreven onderdeel GRAS-MEST.

Woonakkoord /  
Kick-off in de suikerfabriek / Foto: Gras
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PUBLIEKSBEREIK

Ondanks de nog geldende Corona-regels, heeft GRAS geprobeerd 
publieksevenementen zo veel mogelijk door te laten gaan. Vrijwel 
al deze bijeenkomsten en activiteiten zaten vol. Bovendien 
groeide het aantal online lezers van het magazine fors en nam 
het social mediabereik wederom toe. In de bijlagen 2 en 3 geven 
we een overzicht van onze activiteiten, de bezoekersaantallen 
en het (online) bereik van de GRAS projecten in 2021.

Uitreiking Groninger Architectuur 
Prijs 2021 / Wolkenfabriek /  

Foto: Nienke Maat
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Hieronder volgt per activiteit/project een overzicht van 
het bereik c.q. de bezoekersaantallen. De projecten zijn 
geordend op datum.

Donderdag 21 januari 
De Linkse Mannen lossen het op // S03E01
Het klimaat – 100 bezoekers

Vrijdag 16 april 
De Linkse Mannen lossen het op // S03E02
Bouwen op maagdelijk land – (podcast) 213 luisteraars

Vrijdag 3 augustus
Kick-off Bouw Anders – 180 bezoekers
Donderdag 12 t/m zondag 22 augustus
GRAS op Noorderzon: kunstinstallatie In-Between: 400 bezoekers

Dinsdag 17 augustus
Groninger Architectuurmaand
Online lancering

Donderdag 19 augustus
De Linkse Mannen lossen het op // S03E03
Stad = Kassa – 80 bezoekers | podcast: 164 luisteraars

Dinsdag 31 augustus
Groninger Architectuurmaand
Nominatieshow Groninger Architectuurprijs – 100 bezoekers

Zaterdag 11 september
Open Monumentendag – openstelling gebouwen ± 5000 bezoekers
Iedereen welkom: rondleidingen – 60 deelnemers

Zaterdag 11 september
Groninger Architectuurmaand:
Specialistenbus – 30 deelnemers

Donderdag 16 september
Groninger Architectuurmaand:
Fietstocht Groningen meets Amsterdam – 35 deelnemers 
Afscheidssymposium Jeroen de Willigen en boekpresentatie Een 
voorbeeldige stad – 150 bezoekers

Bezoekersaantallen en 
activiteiten overzicht 2021
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Vrijdag 17 september
Groninger Architectuurmaand:
Prijsuitreiking Groninger Architectuurprijs 2021 – 150 bezoekers

Vrijdag 22 oktober
De Linkse Mannen lossen het op // S03E04
Hoe meer polen hoe meer vreugd – 30 bezoekers | podcast: 138 
luisteraars

Vrijdag 5 t/m 7 november
Tentoonstelling Sponsland – 4500 bezoekers

Zaterdag 6 november
Let’s Gro: boekpresentatie Sponsland – 60 bezoekers

GRAS onderhoudt een aantal websites waaronder 
natuurlijk de eigen website platformgras.nl, tevens de 
basis van ons online magazine. Daarnaast beheren we 
de sites van de Groninger Architectuurmaand en de 
Groninger Architectuurprijs en de online architectuurgids 
staatinGroningen.nl. Hieronder volgt een overzicht van het 
aantal unieke bezoekers per site en het bereik via onze 
social mediakanalen. 

Platformgras.nl – 69.213 unieke paginaweergaven
Groningerarchitectuurmaand.nl – 34.000 unieke paginaweergaven
Staatingroningen.nl – onbekend vanwege transitie naar nieuwe site
Aantal stemmers Groninger Architectuurprijs – 11.178
LinkedIn – 740 volgers
Twitter GRAS – 2086 volgers
Twitter Groninger Architectuurmaand – 341 volgers
Facebook GRAS – 739 volgers
Facebook Groninger Architectuurmaand – 339 volgers
Instagram GRAS – 811 volgers
Instagram Groninger Architectuurmaand – 670 volgers
GRAS Nieuwbrief – 1893 abonnees 

Online bereik
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FINANCIËLE 
VERANTWOORDING

GRAS is een culturele onderneming. Dat betekent dat we 
naast ons gesubsidieerde zgn. basisprogramma ook werken in 
opdracht van derden. Verder vullen we het basisprogramma aan 
met projecten die o.a. tot stand komen in samenwerking met 
(culturele) partners. Wat betreft het opdrachtenwerk is GRAS 
regelmatig actief voor de gemeente Groningen, bijvoorbeeld 
in de organisatie van participatieprogramma’s rond nieuw 
beleid of bij de productie van manifestaties die de gemeente 
initieert. In 2021 werkte GRAS daarnaast in opdracht van de 
provincie Groningen en Libau. Voor de organisatie van de 
Groninger Architectuurmaand werft GRAS samen met (en 
via) de Stichting DAG financiële middelen. Het gaat hier in 
hoofdzaak om sponsorbijdragen van de Groninger Bouwkolom.

Ons basisprogramma – de onderdelen waar GRAS 
geheel onafhankelijk invulling geeft aan de doelstelling 
– wordt gefinancierd vanuit een meerjarige bijdrage 
van de gemeente Groningen, € 86.500,-
per jaar groot, en een bijdrage via het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie. Verder genereert GRAS binnen het 
basisprogramma op kleine schaal eigen inkomsten, 
denk aan boekverkoop of kaartverkoop. Ook wordt 

op projectbasis soms aanvullend budget aangevraagd 
en ‘profiteert’ het programma van samenwerking met 
partners als Noorderzon en Forum Groningen.

Corona had afgelopen jaar wederom een behoorlijke impact op 
ons programma, en dan met name op de publieksprojecten. 
Gelukkig leidde dat tot aanzienlijk minder budgettaire 
verschuivingen dan in 2020. Veel projecten konden al 
dan niet in aangepaste vorm doorgang vinden. Bij drie 
projecten was de impact iets groter. Zo werd het budget 
van het Boumasymposium deels gebruikt voor het maken 
van de publicatie Een voorbeeldige stad. Ook de Nieuwe 
Normaalwoning werd niet geheel conform plan (en budget) 
gerealiseerd. Het budget is hier mede gebruikt voor de productie 
van een verhalende podcast over de versterkingsopgave in het 
dorp Overschild en de organisatie van een tweetal bijeenkomsten 
met architectencollectief De Toeverlaat. Verder kreeg het 
project GRAS-Mest een andere draai omdat het lastig bleek de 
gewenste mini-symposia en ateliers te organiseren in tijden van 
lockdown. In alle gevallen bleven de oorspronkelijke doelstelling 
en thematiek leidend. Alleen de vorm (en omvang) veranderde. 
Overigens in veel gevallen ten goede en met meer impact. 
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Tot slot is er hier en daar wat budgettaire uitwisseling geweest 
tussen projecten die al sterk in elkaars verlengde lagen, zoals 
De Linkse Mannen Lossen het op, Grasduinen en het online 
Magazine. Daarbij is het budget van het ‘podcastplatform’ 
Grasduinen geheel samengevoegd met die van het Magazine 
en de Linkse Mannen. Dit vanwege de genoemde sterke 
organisatorische en inhoudelijke relatie, en vooral vanwege 
‘administratief gemak’. Ook hebben we er bij projecten als 
Vergezichten en De Nieuwe Normaalwoning voor gekozen de 
cofinanciering anders in te richten of gewoonweg af te zien 
van een extra aanvraag bij een derde partij. Bij Vergezichten 
lag de oplossing in de samenwerking met Noorderzon en 
Kunstpunt die zelf ook een deel van de kosten (rechtstreeks) 
op zich namen. En vanwege de aanpassing van het project 
De Nieuwe Normaalwoning bleek het niet langer relevant 
om de provincie Groningen financieel aan te laten haken.

Met de bovenstaande zaken in het achterhoofd bleef het 
totaal aan projecten waarvoor we subsidie aanvroegen 
bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie binnen de 
begroting. Bij het Plusprogramma waren er qua inhoud 
vrijwel geen wijzigingen. Enige project dat echt helemaal 
wegviel was Expeditie Tasman, dat een jaar eerder ook al 
het grootste coronaslachtoffer was. De verschillen tussen 
de oorspronkelijke begroting van het plusprogramma en de 
gerealiseerde cijfers komen grotendeels voort uit het cancelen 
van Tasman en door een verschuiving van kostenposten bij grote 
samenwerkingsprojecten zoals Bouw Anders en Sponsland. 
Zo factureerden vormgevers en producenten hier niet via 
GRAS, maar direct aan de gemeente of provincie Groningen.
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Balans per 31/12/2021 – 
na resultaatsbestemming

ACTIVA  

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris

Financiele vaste activa
Overige vorderingen

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Handelsdebiteurem
Overlopende activa

Liquide middelen

31-12-2021

14.512

-

53.361
17.200
70.561

131.555

216.628

31-12-2020

14.901

150

14.825
15.700
30.525

153.301

198.877

PASSIVA

Eigen vermogen
Basisvermogen
Overige reserves

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies 
sociale verzekeringen
Overlopende passiva

31-12-2020

35.000
70.293

5.080
5.032

101.223
111.335

216.628

31-12-2019

35.000
52.683

14.596
5.819

90.779
111.194

127.558
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Winst en verliesrekening 
over 2021

Netto-omzet
Kostprijs van de omzet

Bruto marge

Kosten
Personeelskosten
Afschrjvingen materiële 

vaste activa
Huisvestingskosten
Inventariskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Diverse baten en lasten

2021

323.407
133.590

189.817

154.041
3.995

4.503
397

3.932
598

4.258
0

171.724

2020

294.552
106.747

187.805

171.990
2.093

2.636
150

2.381
560

5.163
-10.000
174.973

Bedrijfsresultaat
Financiële baten 

en lasten

Resultaat voor 
belastingen

Belastingen

Resultaat uit gewone 
bedrijfsvoering

Bijlage 2: financieel overzicht en Bijlage 3: de Jaarrekening geven samen 
meer inzicht in respectievelijk de door het Stimuleringsfonds gefinancierde 
projecten uit het GRAS-programma van 2021 en de totale organisatie 
en activiteiten in het afgelopen jaar. Een gedetailleerd overzicht van alle 
kosten en posten – onze projectadministratie – is op verzoek beschikbaar. 

2021

18.093
-483

17.610

0

17.610

2020

12.832
-320

12.512

0

12.512
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Agenderen, inspireren en stimuleren: dat doet GRAS. De 
stadsregio Groningen vormt ons primaire werkveld. Daar vragen 
we aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving en de rol 
van het ontwerp. Eén doel staat voorop: een positieve bijdrage 
leveren aan de kwaliteit van de plan- en beleidsvorming, de 
kwaliteit van de leefomgeving en een kritische blik van bewoners, 
gebruikers en de vakgemeenschap. Zo vergroten we de publieke 
belangstelling voor architectuur, stedenbouw en landschap 
en geven we een impuls aan de Groninger bouwcultuur. 

GRAS volgt de ruimtelijke ontwikkeling van Groningen Stad en 
Ommeland op de voet. Als onafhankelijk platform vieren we 
successen en zijn we kritisch waar het moet. Maar altijd vanuit 
een opbouwende grondtoon. We dagen ontwerpers en andere 
‘stadmakers’ uit om zich te profileren en stelling te nemen. 
Daarnaast nemen we van tijd tot tijd ook zelf positie: GRAS 
vindt wat. Zo voeden we het gesprek en maken we thema’s en 
onderwerpen concreet. Samen met onze partners slaan we een 
brug tussen denken en doen. Dat zorgt voor beweging en impact. 

Onze doelgroep is breed. GRAS richt zich op de volledige 
bouwkolom (bestuur, politiek, beleidsmakers, ontwikkelaars, 

ontwerpers en andere stadmakers), op de geïnteresseerde leek 
en natuurlijk op ‘de gewone Groninger’: de hoofdgebruiker van 
de leefomgeving. We zetten in op een groot bereik, kwantiteit. 
Maar nog gelukkiger worden we van het juiste bereik, kwaliteit. Zo 
verhogen we de impact van ons programma. Onze projectformats 
worden altijd gemodelleerd naar het doel en de doelgroep. 
Graag zetten we in op de ontmoeting tussen verschillende 
doelgroepen. Onze leefomgeving maken we immers samen. 

Jaarlijks werkt GRAS aan diverse projecten: van talkshows 
en symposia tot workshops, tentoonstellingen, podcasts en 
publicaties. Ook online is GRAS zeer actief met een eigen 
Magazine waar met grote regelmaat gepubliceerd wordt 
over voor Groningen relevante ruimtelijke thema’s. Bekende 
formats zijn onder meer de Groninger Architectuurmaand 
en de Groninger Architectuurprijs en de talkshow De Linkse 
Mannen Lossen het op (een knipoog naar de samenstelling van 
het huidige college van B&W). Ook organiseert GRAS jaarlijks 
delen van het programma van Open Monumentendag. 
Alle projecten van GRAS zijn sterk geworteld in de (grote) 
ruimtelijke opgaven waar Groningen mee te maken heeft: 
van de forse woningbouwopgave, de wens een inclusieve 

ONZE MISSIE
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stad te zijn en te blijven en de noodzaak te investeren in de 
(kwaliteit van) de openbare ruimte tot energietransitie, wijk- en 
dorpsvernieuwing, klimaatadaptatie, gezondheid, verkeer en de 
omgang met bestaande (erfgoed)waarden. De omgevingsvisie 
The Next City vormt een belangrijke kapstok voor ons werk. 
Hetzelfde geldt voor de recente gemeentelijke woonvisie Een Huis 
voor iedereen. Daarnaast haken we graag aan op toekomstig 
beleid zoals de nieuwe Hoogbouwvisie en Mobiliteitsvisie.
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GRAS bestaat uit een vaste kern van medewerkers. In 2021 
waren dat er zes: een directeur-bestuurder, een bureaumanager, 
een projectleider/producent, een stadsredacteur, een 
projectmedewerker en een stagiaire. In het ideale geval telt ons 
team nog een extra medewerker: een tweede senior projectleider 
die tevens de rol van adjunct kan vervullen. Voor invulling van 
die positie houden wij onze ogen open. Ook vindt GRAS het 
belangrijk om jonge talentvolle mensen een kans te geven. Daarom 
is er eigenlijk altijd ruimte voor een stagiaire. We onderzoeken 
daarnaast de mogelijkheid van een vaste positie voor een of twee 
‘werkstudenten’ die naast hun studie bij ons al aan de slag kunnen. 

Voor GRAS speelt de redactie een belangrijke rol binnen het 
online Magazine: zij zorgen met de leden van het GRAS-team 
voor de hoofdmoot van de content. Daarnaast dient de redactie 
ook als klankbord voor andere activiteiten. Wat dat betreft 
vormt het een sterke en vooral ook belangrijke schil rond het 
team. De goede ervaringen met de Stadsredactie hebben ons 
doen besluiten om in 2021 door te gaan met de bestaande 
redactieleden en daarnaast ruimte te maken voor extra aanwas.

Sinds juni 2020 werkt GRAS vanuit het Raad van Toezicht-
model. De transformatie naar de nieuwe RvT structuur past 
bij de verdere professionalisering van GRAS. Daarnaast 
kwam het voort uit de wens om hechter met ons inmiddels 
voormalige bestuur samen te werken. In het verleden vond 
van tijd tot tijd al samenwerking plaats en participeerden 
GRAS-bestuursleden ook in projecten. Vanuit de governance 
was dat geen ideale situatie. Binnen de nieuwe structuur 
kan dit wel. Daarbij is een deel van het oude bestuur 
overgestapt naar de nieuwe Raad van Advies.

Waar de redactie content levert voor het online magazine, heeft 
GRAS de ambitie om samen met de leden van de RvA projecten 
en programma’s te initiëren. Daarmee is de RvA – waarvoor we 
nog altijd een betere naam moeten bedenken – meer een doe-tank 
dan en denktank. Onder invloed van corona is deze werkwijze 
nog niet echt van de grond gekomen. Ook zijn we nog bezig met 
het verder vullen van de RvA zodat een mooi en evenwichtig 
team ontstaat die de verschillende aspecten van architectuur, 
stads- en gebiedsontwikkeling en stadmaken representeert.

ORGANISATIE 
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Het GRAS-team bestond in 2021 uit:

• Peter Michiel Schaap – directeur-bestuurder
• Petra Pauw – bureaumanager
• Clemens Gielingh – senior projectleider en producent 
• Chris Zwart – eindredacteur en senior projectleider Magazine 
• Sanne Wouda – projectmedewerker
• Loes de Rouw – stagiaire

De Stadsredactie van GRAS bestond in 2021 uit:

• Bram Esser – publicist, filosoof en 
ontdekkingsreiziger van het alledaagse

• Peter de Kan – fotograaf, bioloog en grafisch ontwerper
• Maartje ter Veen – onderzoeker en architect
• Erik Dorsman – architectuur- en stedenbouwhistoricus 
• Janna Bathoorn – fotograaf
• Jorrit Albers – economisch geograaf  

De Raad van Toezicht bestond in 2021 uit:

• Frank de Vries (voorzitter) – jurist, bestuurder, kwartiermaker
• Titia Siertsema – bedrijfseconoom, voorzitter NVTB
• Peter Veenstra – landschapsarchitect 
 
De Raad van Advies bestond in 2021 uit:

• Paul van Bussel (De Unie Architecten)
• Annet Ritsema (Specht Architectuur en Stedenbouw)
• Dick Jansen (Rizoem)
• Rob Hendriks (DAAD architecten).  
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Partners
Veel GRAS-projecten komen tot stand in samenwerking met 
collega-(culturele) instellingen en andere partners binnen de 
Groninger bouwkolom. Samenwerking geschiedt productioneel 
en/of op grond van inhoud. Zo werkt GRAS veelvuldig samen 
met Forum Groningen, Libau en Performing Arts Festival 
Noorderzon. Veruit de belangrijkste samenwerkingspartners 
zijn Atelier Stadsbouwmeester en het bestuur van de Groninger 
Architectuurmaand: de Stichting DAG. Daarbij is vooral de 
samenwerking met het Atelier in 2021 sterker geworden. Zo 
wordt invulling gegeven aan een plan dat reeds samen met de 
vorige stadsbouwmeester Jeroen de Willigen werd opgesteld. 
Insteek is dat GRAS en het ASBM elkaar veel meer gaan 
opzoeken op het vlak van de agenderende taken van beide 
organisaties. Sinds 2021 is sprake van een regulier overleg 
tussen GRAS en de stadsbouwmeester en met alle leden 
van het ASBM. Dat heeft inmiddels geleid tot twee concrete 
producten waar GRAS en ASBM aan werken: een nieuwe 
visie op hoogbouw (Hoger Bouwen genaamd) en een nieuw 
gemeentelijk protocol aanbestedingen en ontwerpselecties. 
Sinds begin 2022 wordt aan beide projecten gewerkt.

Sponsland Publicatie /  
Ontwerp: de Ronners
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Terugveroverd Janna Bathoorn 2021-12-24 
De regenboogkinderen van de tussentijd Bram Esser 2021-12-22 
Ik blijf hier: verhalen uit een veranderende wijk // Beijum –deel 7 

Chris Zwart 2021-12-10 
Van onze correspondent in Winschoten // vroeger Jaap Ploeger 2021-12-10
De geur van suikerbieten en gentrificatie Mette Wijling 2021-12-08 
Kwinkslag in de stad Maartje ter Veen 2021-12-01
Eindelijk krijgt Niek Verdonk de erkenning waar hij zelf nooit om zou 

vragen Erik Dorsman 2021-11-26
De schaduwkant van het erfgoedactivisme Peter Michiel Schaap 2021-11-25
Ik blijf hier: verhalen uit een veranderende wijk // Beijum –deel 6 

Chris Zwart 2021-11-12 
Koester de steeg! Marc Nolden 2021-11-11
Meereispapa Bram Esser 2021-11-10
Stadsflarden // Boot Peter de Kan 2021-11-03
Podcast De Linkse Mannen lossen het op // S03E04 2021-10-29
Ik blijf hier: verhalen uit een veranderende wijk // Beijum –deel 5 

Chris Zwart 2021-10-29 
Over wonen gesproken… Theo Hoek 2021-10-27
‘Met een optelsom van goede bedoelingen komen we er niet’. 

Peter Michiel Schaap 2021-10-27
Vooruit: nog één keer over dat wonen Erik Dorsman 2021-10-21

Ik blijf hier: verhalen uit een veranderende wijk // Beijum –deel 4 
Chris Zwart 2021-10-13 

Een voorbeeldige stad (teaser) Jeroen de Willigen 2021-10-13 
Monumentjes van het alledaagse Bram Esser 2021-10-07
Snelwegkluizenaar Bram Esser 2021-10-06
Karakter in de knel // Aflevering 3 Chris Zwart en Clemens Gielingh 2021-10-06
Ik blijf hier: verhalen uit een veranderende wijk // Beijum –deel 3 

Chris Zwart 2021-10-01 
Hoe word je een Oosterparker?* Maartje ter Veen 2021-09-30
>SNAP< #27 Janna Bathoorn 2021-09-29 
Ik blijf hier: verhalen uit een veranderende wijk // Beijum –deel 2 

Chris Zwart 2021-09-16 
Gevoelige plaats Peter de Kan 2021-09-10
Wildpark De Pionier neemt je mee in een andere wereld 

Chris Zwart 2021-09-09
Ik blijf hier: verhalen uit een veranderende wijk // Beijum – deel 1 2021-09-02 
Bouw (deze keer echt) anders! Maartje ter Veen 2021-09-01
>SNAP< #26 Peter de Kan 2021-08-28 
Van onze correspondent in Winschoten // Fietsbrug naar de toekomst 

Jaap Ploeger 2021-08-26
Podcast De Linkse Mannen lossen het op // S03E03 2021-08-26
De stad wordt onbetaalbaar David Inden 2021-08-18 

BIJLAGE 1. 
Bijdragen Stadsredactie en Magazine
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>SNAP< #25 Janna Bathoorn 2021-08-18 
GRAS heeft een raad van toezicht die doet, adviseert, prikkelt en 

inspireert Sanne Wouda 2021-07-27 
Uit het stramien: Woldwijk geeft ruimte om te wonen Chris Zwart en 

Silvio Zangarini 2021-07-08 
Taart van Marnix Marnix van der Scheer 2021-07-08 
Creatief misdragen Bram Esser 2021-07-02 
Stadsbouwmeester Nathalie de Vries: ‘De ideologie moet terug in de 

stadsontwikkeling’ Peter Michiel Schaap 2021-06-23 
Hervorm de woningmarkt! Roeland van der Schaaf 2021-06-20 
Karakter in de knel // Aflevering 2 Chris Zwart en Clemens Gielingh 2021-06-11 
Open Oproep: Bouwen aan Talent Carlijn Limburg 2021-06-11 
De kant van het platteland Peter de Kan 2021-06-03 
>SNAP< #24 Janna Bathoorn 2021-05-19 
>SNAP< #23 Peter de Kan 2021-05-14 
Zichtlocatie Peter de Kan 2021-05-12 
GRASduinen // De zieke stad 2021-05-06
De vormgeving van de dood: een bezoek aan crematorium Hoentocht 

Bram Esser 2021-05-06 
Het mooiste dorp van NL verdient veel beter Peter Michiel Schaap 2021-05-06 
Eropuit in eigen land Marnix van der Scheer 2021-05-04 
Het geluk in Meerstad Bram Esser 2021-04-28 
Nog even over dat wonen Erik Dorsman 2021-04-28 

Podcast De Linkse Mannen lossen het op // S03E02 2021-04-20
Een goed plan op de verkeerde plek Peter Michiel Schaap 2021-04-15 
Groots collectief stadmaken Maartje ter Veen 2021-04-14 
Probeer eens in een boom te verdwijnen Peter de Kan 2021-04-07 
Van onze correspondent in Winschoten // De dementerende stad 

Jaap Ploeger 2021-03-31 
>SNAP< #22 Janna Bathoorn 2021-03-26 
Nieuwe treurnis in Ten Post: hoe de versterkingsopgave een dorp 

ruïneert Peter Michiel Schaap 2021-03-26 
Waar is Pluk als je hem nodig hebt? Marnix van der Scheer 2021-03-25 
Groningen wil te veel én te weinig met het Stadspark 

Peter Michiel Schaap 2021-03-19 
Karakter in de knel // Aflevering 1 Chris Zwart en Clemens Gielingh 2021-03-10 
Koloniale blik Bram Esser 2021-03-05 
Beste stadsbouwmeester, Erik Dorsman 2021-03-05 
>SNAP< #21 Peter de Kan 2021-03-03
Proef de wereld (World of Waste) Peter de Kan 2021-02-11 
>SNAP< #20 Janna Bathoorn 2021-02-03 
Wederzien – Wederopbouw in Noord-Nederland Jaap Krol 2021-01-22 
>SNAP< #19 Peter de Kan 2021-01-14 
Stadsflarden // Duiven Peter de Kan 2021-01-13 
Podcast GRASduinen // Stadverlaters en nieuwe ruralen 2021-01-13


