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> Onderzoek naar het 

Antropoceen in boek, 

radiouitzendingen en een 

audiotour 

 

> Lokale oplossingen voor 

mondiale problemen; water, 

erfgoed, biodiversiteit en 

klimaat 

 

> Wandel mee! bezoek de 

website en download de app 

www.voorlandgroningen.nl 

  

 

   

Persexemplaar aanvragen  
 

Wandelen door Groningen is lopen door het Antropoceen, het 

huidige tijdperk waarin de mens overal zijn vingerafdruk zet. Nergens in 
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Nederland is die zo zichtbaar als hier. Groningen is ons voorland. Maar 

wat betekent dat woord?  

 

Voorland is een plek én een tijd. Het is het land voor de dijk en het is ook 

de toekomst die je al kan vermoeden, maar waar we nog niet zijn. Dit boek 

is een uitnodiging om mee te wandelen door het eeuwenoude Groninger 

cultuurlandschap en samen de tekens te lezen van een tijd die komt. 

Daarbij worden vier urgente thema's in het vizier gehouden: het stijgende 

water, de verschralende biodiversiteit, het verdwijnend erfgoed en de 

opwarmende aarde. In Voorland denken bewoners en experts mee over 

lokale oplossingen voor deze mondiale problemen. 

 

Dit boek pretendeert niet te voorspellen hoe het morgen zal zijn, maar is 

open als het landschap zelf. De auteurs - onderzoeker Christian Ernsten, 

journalist Marten Minkema en fotograaf Dirk-Jan Visser - bieden een 

nieuwe lens om te kijken naar het Groningen dat voor ons ligt. 
 

Bekijk het boek  
 

 

  

 

Offshore windturbines worden gelost in de Eemshaven | De Feddema’s plas boven Hornhuizen. Foto: Dirk-Jan Visser  
  

agenda 

 

Wandelingen 

Stap in het landschap van de toekomst. Wandel mee met vier thematische audio-

wandelingen in het Groningse hoge land: rond Hornhuizen, Loppersum, Usquert en 

de Eemshaven. Deze wandelingen voeren langs vier urgente thema's: water, 

erfgoed, biodiversiteit en klimaat. Kijk voor meer informatie en het downloaden van 
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de wandel-app op www.voorlandgroningen.nl  

 

Radio 

Luister vanaf 21 juni vier keer naar een thematische radio-uitzendingen op Radio 

DOC NPO Radio 1 door journalist, radiomaker en presentator Marten Minkema 

Kijk voor meer informatie en de actuele data op de website van de VPRO. 

 

Boek 

In Voorland Groningen lezen auteurs Christian Ernsten, Marten Minkema en Dirk-Jan 

Visser in woord en beeld de tekens van een tijd die gaat komen, in het hoge land en 

elders. Ze voorspellen niet, maar bieden een andere lens om te kijken naar dit door 

velen gekoesterde landschap. Met kaarten en illustraties door Senne Trip, (Gronings 

Illustratiecollectief Knetterijs) vormgeving door Erik Wong. 

 

 

  

 

Gaswinlocatie langs de Middendijk boven Warffum.  
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Restauratiewerkzaamheden in de Janskerk, Huizinge | Protest tijdens het bezoek van voormalig Minister van Economische 
zaken Henk Kamp aan Loppersum. Foto's: Dirk-Jan Visser  

  

 

over de auteurs 

 

Marten Minkema (Utrecht, 1968) groeide op in Friesland en is langjarig schrijvend 

journalist, radiomaker en presentator in Hilversum.  

 

Christian Ernsten (Delfzijl, 1979) is een Groninger die nu alweer enige tijd woont en 

werkt in Maastricht. Hij is een onderzoeker geïnteresseerd in wandelen, erfgoed en 

landschappen.  

 

Dirk-Jan Visser (Assen, 1978) studeerde aan Academie Minerva in Groningen en 

woont tegenwoordig in Den Haag. Als documentair fotograaf is hij geïnteresseerd in 

sociale en ecologische vraagstukken. 
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Fluck & Van Lohuizen Stichting, Stroom Den Haag, BPD 

Cultuurfonds, Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, 

Mediafonds Provincie Groningen, Mondriaan Fonds, Prins 

Bernhard Cultuur Fonds, Universiteit Maastricht, VPRO 

Om op de hoogte te blijven van alle boeklanceringen, lezingen, evenementen en meer nieuws, 

abonneer je op onze nieuwsbrief, houd onze website in de gaten en volg ons op sociale media: 

Instagram, Facebook, Twitter of Linkedin. Blader door onze voorjaarscatalogus 2020 voor alle 

nieuwe en aankomende boeken over kunst, design en architectuur.
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