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Bestuur 

 

Het bestuur bestond in 2017-2018 uit: Koos Koop, voorzitter, Joke Hellenberg-Boerma, secretaris, 

Anneke Flach, penningmeester, Catrienus Rouwé, Attie Bos, Fred de Ruiter en Piet Glas.Het 

bestuur heeft 10 keer vergaderd. 

Aantal leden per januari 2017: 128 agrarisch, 116 burgerleden en 20 donateurs. 

Aantal leden per januari 2018: 128 agrarisch, 112 burgerleden en 22 donateurs. 

De algemene ledenvergadering werd gehouden op 6 april 2017 bij zaal Ekamper te Oosteinde. 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar ondersteunende werkzaamheden laten uitvoeren door Trudy 

van Wijk, Marja Schutter en Pieke Stevens. 

 

 

Projecten 

 

Akkervogelbeheer:  2017  was het laatste jaar van de regeling SNL voor het beheer van 

akkervogels; er deden nog enkele akkerbouwers aan mee en de schouw is uitgevoerd door Wierde 

& Dijk. De SNL-regeling heeft in het Wierde & Dijk- gebied een grote deelname gekend  via diverse 

beheerpakketten en heeft daarmee beslist een bijdrage geleverd in de bescherming en 

instandhouding van de vogels. 
 

Weidevogelbeheer: Het gebied Crangeweer staat nu onder de zorg van CMG. De met hulp van 

Wierde &Dijk aangeschafte plasdraspomp wordt  succesvol gebruikt. 
 

Agrarisch Landschappelijk Bouwen: Wierde & Dijk heeft in 2016 een project toegekend gekregen 

van de provincie Groningen voor de ondersteuning van boeren die een schuur willen (ver)bouwen 

met behulp van een architect. 
 

Er is een eerste algemene folder gemaakt over de motieven voor het stimuleren van agrarisch 

landschappelijk bouwen en over de rol van de verschillende daarbij betrokken partijen. De folder 

zal een ruime verspreiding krijgen. In nieuwsbrieven van Wierde & Dijk en in diverse regionale 

bladen wordt regelmatig gepubliceerd over het onderwerp. En we houden presentaties voor 

belangstellende bezoekers. 

 

De  ingestelde Adviescommissie heeft op 14 mei advies uitgebracht over de selectie van een vijftal 

ondernemers die in aanmerking komen voor toekenning van de door de provincie beschikbaar 

gestelde subsidie. GS heeft op 22 mei dit advies overgenomen en de ondernemers daarvan op de 

hoogte gesteld. Na de zomervakantie werd duidelijk dat de einddatum van de pilot (31-12-2017) te 

krap is voor veel van de deelnemers. Van de 5 genomineerden moesten twee ondernemers 

uiteindelijk melden dat zij de einddatum niet halen. Ook de mogelijkheid van aan te vragen uitstel 

bood voor hen geen soelaas. Van de drie resterende ondernemers heeft één aangegeven dat het 

project is afgerond. En de twee andere zullen –na het door hen aangevraagde en toegekende 

uitstel- daar ook toe in staat zijn. Ondanks pogingen daartoe is Wierde & Dijk er niet in geslaagd 

om het hierdoor niet gebruikte budget (voor twee boeren) voor het project te behouden. De 

Provincie is van mening dat er juridische complicaties kunnen optreden als dit budget wordt  



 

 

 

gereserveerd voor kandidaten die later in 2018 hun project opleveren. Een en ander zal worden 

meegenomen in de evaluatie van het pilot-project.  In het voorjaar van 2018 zullen we de drie 

projecten op locatie presenteren aan GS. 

 

Op 8 mei j.l. is het boek ‘Boerderijen in het wierden- en dijkenlandschap’ gepresenteerd aan 

gedeputeerde Staghouwer. De bijeenkomst op Lammerburen werd bezocht door ongeveer 80 

genodigden en belangstellenden. Bestuurslid van Wierde & Dijk en auteur Attie Bos heeft tijdens 

deze bijeenkomst de inhoud van het interviewboek en de achtergrond van de problematiek van 

agrarisch landschappelijk bouwen nader toegelicht. En na de presentatie en de weken daarna 

diverse toelichtingen gegeven in de plaatselijke en landelijke pers. Het boek is op ruime schaal 

verspreid en wordt ook frequent besteld door belangstellenden. We zijn inmiddels bijna door de 

eerste oplage van 600 heen. 

 

Om meer bekendheid te geven aan de bouw van mooie schuren en om te bezien of er draagvlak is 

voor het verder stimuleren van agrarisch landschappelijk bouwen de komende jaren, organiseren 

wij gesprekken met de belangrijkste betrokken partijen. Er zijn inmiddels gesprekken geweest met 

Boerennatuur, het Collectief Midden Groningen en de haar ondersteunende ANV’s op resp. 22 en 

23 november.  Op 16 november is er een bijeenkomst georganiseerd met de Groninger gemeenten 

op het provinciehuis. Alle bijeenkomsten hadden als doel om de ervaringen met de pilot te delen 

en steun te vragen voor het werken aan een mogelijk vervolg. Van de zijde van de gemeenten is 

steun toegezegd, wel met het verzoek de zaak nog een keer te agenderen in het bestuurlijk overleg 

van de Groninger gemeenten. Boerennatuur stelde zich vooralsnog afwachtend op, mede in 

verband met aarzelingen rond nieuwe regelgeving, het huidige takenpakket en de vraag of er wel 

nieuwe middelen beschikbaar komen. Het CMG met haar ANV’s was wat meer meedenkend en wil 

graag meewerken aan nieuw beleid op dit punt. Inmiddels hebben we gesproken met ANV Ons 

Belang over hun interesse voor ALB en zullen dat binnenkort ook doen met ANOG. Beide 

organisaties hebben in eigen kring al ALB-belangstelling gepeild. Indien gewenst zullen wij hen ook 

van info-materiaal voorzien.De ervaringen met deze gesprekken hebben geleid tot de constatering 

dat we weliswaar de ambitie hebben om voor een groter gebied en een langere looptijd  (samen 

met de provincie) te komen tot een vervolg op de pilot, maar dat het organiseren van dat vervolg 

niet alleen door Wierde & Dijk gedaan kan worden. De provincie oriënteert zich inmiddels ook op 

het vormgeven van nieuw beleid op dit punt en dat juichen we natuurlijk toe. 

 

Omwille van de hanteerbaarheid van het werk in 2018 koersen we inmiddels niet meer op het 

organiseren van een symposium. We zullen ons focussen op drie thema’s: Evaluatie van het pilot-

project, Verbreden draagvlak voor ALB en het maken van een voorstel voor een 

stimuleringsprogramma ALB. Eind 2018 wordt er een ‘simpele’ afsluitende bijeenkomst 

georganiseerd om de ervaringen uit de pilot te delen en voorstellen voor het vervolg toe te lichten. 

 

Pilot zomergraan en winterstoppels: Deze pilot liep voor het derde jaar in het akkervogelgebied 

van Wierde & Dijk en ANOG. Begeleiding en onderzoek worden mede gedaan door Wageningen 

Universiteit. Dit laatste jaar zijn ook insectentellingen verricht. Nu de laatste gegevens zijn 

verwerkt, kan de conclusie worden getrokken dat het redelijk effectief voor de vogelstand is. 

Daarbij zijn de beheervoorwaarden voor de boer goed uit te voeren. Daarmee zou het een 

beheerpakket kunnen opleveren waar veel akkerbouwers mee uit de voeten zouden kunnen. 

Stappen in die richting worden nu gezet.   



 

 

 

Tennet: Wierde &  Dijk heeft de Groninger Natuur-en Milieufederatie ondersteund in haar 

zienswijze en aansluitend beroepsprocedure tegen de bovengrondse aanleg van de 380 kV hoog-

spanningsleiding van Eemshaven naar Vierverlaten. Zoals het nu lijkt zijn de pogingen om een deel 

van de leiding ondergronds te krijgen op niets uitgelopen. 
 

Zaadmengsels: Wierde & Dijk faciliteert haar leden met de inkoop van bloeiend zaadmengsel voor 

randen en/of kopakkers. Deze zaadmengsels kunnen geïnteresseerde leden kopen in het voorjaar. 
 

 

Commissies 

 

Schouwcommissie:Deze had minder werk omdat er nu minder SNL- eenheden liggen. Ze heeft een 

schouwronde gedaan in mei. 
 

PR-commissie: Deze bestond uit Hanny Hiddema, Ineke Arends, Tineke Haack en Joke Hellenberg-

Boerma. De volgende activiteiten werden georganiseerd: 
21 jan.: Nieuwjaarsbijeenkomst op Noordpolderzijl met winterwandeling olv. Rienk Dijkstra. 
6 april:  ALV in Ekamper, Oosteinde. Na de bestuurlijke zaken werd de historische landbouwfilm van 

de heer Van Hoorn vertoond. 
8 mei: Publicatie van het boekje “Boerderijen in het wierden- en dijkenlandschap”, te 

Lammerburen. Auteur Attie Bos overhandigde onder grote belangstelling het eerste exemplaar aan 

gedeputeerde Staghouwer. (Zie ook onder Projecten: ALB) 
22 juni: Midzomeravond wandeling vanuit Waddenfun, rondom het Stort. 
16 nov.: Thema-avond te Usquert, over kleinschalig opwekken van niet-fossiele energie. 

Warmtepompen, kleine windmolens en samenwerkingsverbanden kwamen aan de orde. 
 

 

Collectief Midden Groningen:  

 

Wierde & Dijk is een van de vier dragende verenigingen van het CMG. Voor Wierde & Dijk neemt 

voorzitter Koos Koop deel aan de vergaderingen. De  Commissie Veldwerk adviseert het bestuur 

over het beheer onder de ANLb-regeling. Voor Wierde & Dijk zitten in deze commissie Catrienus 

Rouwé (weidevogels) en Fré Smits (akkervogels). 
 

 

 

 




