
 
 

Resultaten monitoring uitvoeringsprogramma leefbaarheid provincie Groningen 2017 

Project: We gaan het meemaken 
 

Beschrijving project 
In gemeente de Marne wordt door middel van dit project een impuls gegeven aan de ‘maakindustrie’ 

in de regio. Doel is om de mogelijkheden van de regio toe te passen in een sterke lokale economie. 

Daardoor ontstaan er op meerdere lagen activiteiten. Zo kan men van lokale gewassen materialen 

ontwikkelen, dit is een markt voor boeren. Van deze gewassen kunnen producten worden gemaakt 

door lokale handen. Hierbij kunnen zowel oude maaktechnieken (kennis ouderen) en digitale 

fabricage (waarmee jongeren geïnspireerd kunnen worden en nieuwe toepassingen ontwikkeld 

worden) worden toegepast. Op deze manier kunnen boeren, scholieren, jongeren, lokale makers 

jong & oud, lokale maakbedrijven en (startende)ondernemers worden betrokken. Dit zal een impuls 

geven aan de maakindustrie in de regio en daarmee ook aan de werkgelegenheid. 

Verstrekte subsidie provincie Groningen: €15.000,- 

 

“Scholen hebben 3D printers en kunnen hiermee kennis opdoen van de digitale 

fabricage” 

 

Ervaringen van één van de initiatiefnemers 
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een duurzame keten in gemeente de Marne. Hierbij is 

het aansluiten van vraag en aanbod belangrijk. Het gebied heeft last van krimp. Om ervoor te zorgen 

dat er toch werkgelegenheid blijft bestaan, wordt er samengewerkt met de gemeente om een bio-

based economie op te zetten. Hier worden werkgevers aan verbonden. 

Voor dit project was men in deze regio niet bezig met duurzaamheid, men zag hier geen kansen in. 

Nu worden er 3D printers gebruikt en is er meer aandacht voor materialen uit de regio. En niet alleen 

plastic. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat mensen meer kansen zien in de regio en kunnen 

aansluiten bij deze ontwikkelingen. Ook de burgemeester heeft zich verbonden aan deze 

maakindustrie, het project wordt dus breed gedragen. 

Er wordt nu ook gewerkt aan het door ontwikkelen van dit project in andere gemeenten, hierover 

worden nu gesprekken gevoerd. Hierbij wordt er gekeken naar de gewassen en materialen in de 

regio en hoe het project hierop kan aansluiten. Na de zomer gaan deze gesprekken verder. Door 

middel van een haalbaarheidsonderzoek wordt er onderzocht of er een verdienmodel mogelijk is met 

wat er nu is. 

Het project slaat aan bij de bewoners en ondernemers in de regio. Ondernemers zijn bereid om deel 

te nemen in het project. Er zijn bijvoorbeeld twee ontwerpers die het materiaal van huizen die door 

aardbevingsschade afgebroken moesten worden, gebruiken voor nieuwe projecten. Op deze manier 

zijn ze circulair bezig. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld vissers die zeewier willen bewaren dat gebruikt 

kan worden in projecten.  

Ook is er een tentoonstelling georganiseerd in de bibliotheek over het project. Dit sloeg goed aan. 

Mensen waren er trots op en stelden vragen. Ook ouderen waren geïnteresseerd. Ook de politiek 

staat achter dit project, gemeenteambtenaren zien het project voor zich, en zijn er trots op.  



 
 

Wat minder goed gaat is dat het proces vaak langer duurt dan gedacht. De gemeente had toegezegd 

de eerste klant te zijn, maar door hervormingen tussen gemeenten is er tot op heden geen opdracht 

binnengekomen. 

Hoeveel energie is er ingestoken? 
Er is drie keer zoveel tijd gestoken in het project en het budget is op, terwijl ze nog wel meer tijd 

hadden willen stoppen in de communicatie. Door extra klussen wordt er nog wel wat verdiend en 

daarnaast liggen er plannen om het project uit te breiden naar andere gemeenten die er ook in 

willen investeren. Het project biedt kansen voor mensen die in de omgeving willen blijven wonen en 

werken. Gewassen kunnen breder worden ingezet dan alleen voor voedsel. 

De gouden tip  
Neem alle lagen van de bevolking mee in het project. Bijvoorbeeld door een tentoonstelling in de 

bibliotheek te organiseren. 

Meer informatie?  
U kunt contact opnemen met Eileen Blackmore (eileen@houseofdesign.nl) 

 


