WIERDE & DIJK
Jaarverslag maart 2016 – maart 2017.
Algemeen:
De grote lijn van het jaar 2016 was de verdere bestendiging van het Collectief
Midden Groningen (CMG). Het collectief draait nu. Voor onze vereniging lag er de
opdracht om te onderzoeken wat onze functie in de verdere ontwikkeling van
agrarische natuur en landschap kan zijn. Zoals bekend maakt Wierde&Dijk deel uit
van het collectief Midden Groningen. De beheertaken van de vereniging zijn voor
een groot deel overgenomen door het CMG. Dat was aanleiding voor het bestuur om
op 30-11-2016 een beraad te organiseren met een groep betrokken leden. De
geanimeerde bijeenkomst in de Hoornstertil leverde voor het bestuur de
bevestiging op dat er- ook in de nieuwe verhoudingen- nog steeds een rol is
weggelegd voor onze mooie vereniging. Het uitgebreide verslag van de avond is te
lezen op de website en hieronder volgen kort de belangrijkste conclusies:
Wierde&Dijk is nog steeds een broedplek en een denktank voor de combinatie
landbouw, natuur, landschap en milieu. De vereniging is een verbindende factor
tussen burger en boer en ze stimuleert, motiveert en adviseert de leden met tal van
activiteiten. Ze kan tevens kleinschalige projecten oppakken en uitvoeren en ze kan
ook fungeren als onderaannemer van het CMG.
Bestuur
Het bestuur bestond in 2016-2017 uit: Koos Koop, voorzitter, Joke HellenbergBoerma, secretaris, Anneke Flach, penningmeester, Catrienus Rouwe, Attie Bos,
Fred de Ruiter en Piet Glas.
Het bestuur heeft 10 keer vergaderd.
Aantal leden per januari 2016: 121 agrarisch, 118 burgerleden, 22 donateurs.
Aantal leden per jan. 2017: 128 agrarisch, 116 burgerleden en 20 donateurs.
De algemene ledenvergadering werd gehouden op 22 maart 2016 in Hoornstertil,
Wehe-Den Hoorn.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar ondersteunende werkzaamheden laten
uitvoeren door Trudy van Wijk, Marja Schutter en Pieke Stevens.
Projecten
Akkervogelbeheer: In 2016 lag er nog 91 ha. akkervogelland in het “oude” SNLprogramma. Hiervan 73 ha. voor broedende akkervogels en 18 ha. wintervoedsel.
Hiervoor heeft W&D de begeleiding gedaan en de schouw verzorgd.
De wintertelling 2015-2016 is nog deels gefinancierd door W & D. Het verslag van
de wintertellingen 2014-2015 met een overzicht van de jaren 2011-2016 is digitaal
beschikbaar gekomen. Alle SNL deelnemers kregen het verslag toegestuurd. Een
verslag van de zomertellingen 2015 is in bewerking. Vanaf 2016 is het CMG
verantwoordelijk voor het opzetten van winter- en zomertellingen.

Weidevogelbeheer: Het gebied Crangeweer staat nu onder de zorg van CMG. Wierde &
Dijk heeft het mogelijk gemaakt dat er dit voorjaar versneld 2 plas-draspompen
werden aangeschaft. Eén van de pompen is geplaatst bij een deelnemer in
Crangeweer.
Agrarisch Landschappelijk Bouwen: Vanaf de herstart van het Wierde &Dijk- initiatief
Agrarisch Landschappelijk Bouwen zijn er gesprekken gevoerd over de
wenselijkheid van een investeringsfonds en projectsubsidie voor agrariërs die
bereid zijn tot inschakeling van een architect bij hun bouwplan. De Provincie
Groningen bleek bereid tot het ondersteunen van een pilotproject ALB met een
beperkt budget.
In januari 2016 werd door Wierde & Dijk een subsidieaanvraag ingediend
en in maart ontving de vereniging de beschikking van de provincie. Er werd
geld beschikbaar gesteld voor de organisatie van het project en de communicatie
over de wenselijkheid van bouwen met respect voor landschap
en cultuurhistorie. En er kwam een budget voor toekenning van subsidie
aan vijf agrariërs die onder architectuur een schuur of stal zouden gaan
bouwen.
Na het opzetten van de werkorganisatie werd de eerste prioriteit het organiseren
van ‘een architectenmarkt’, om agrariërs met bouwplannen en
architecten nader met elkaar kennis te laten maken. Die kennismaking op
9 april in Hornhuizen werd een groot succes. De aanwezige boeren konden
in discussie gaan met negen architecten die eerst een korte presentatie
hadden gehouden. Ook de twintig agrariërs die concrete belangstelling
hadden om mee te doen met het pilotproject, bezochten de bijeenkomst.
Door middel van een publicatie in het Provinciaal Blad werden agrariërs
uitgenodigd hun voorlopige schetsontwerpen voor 15 september 2016 in
te dienen bij de Provincie. De belangstelling was groot, zelfs van
buiten het gebied van Wierde & Dijk. Uiteindelijk hebben vijftien ondernemers
zich aangemeld. Helaas paste het tijdspad van de subsidieregeling
voor enkele ondernemers niet, waardoor ze niet konden deelnemen. Voor
de beoordeling van de plannen en de subsidieaanvragen is een adviescommissie
ingesteld. Inmiddels is een shortlist van 7 kandidaat plannen geaccordeerd door de
provincie. Definitieve vaststelling volgt in het voorjaar.
Pilot zomergraan en winterstoppels: Deze pilot liep voor het tweede jaar. In het
akkervogelgebied van Wierde & Dijk en ANOG. Begeleiding en onderzoek worden
mede gedaan door Wageningen Universiteit. In de loop van het jaar kwam het
goede bericht dat de Provincie Groningen nog een derde jaar gaat financieren. In
dit laatste jaar gaat er ook gemonitord worden op insecten.

Zaadmengsels: W&D faciliteert haar leden met de inkoop van bloeiend zaadmengsel
voor randen en/of kopakkers. Deze zaadmengsels kunnen geïnteresseerde leden
kopen in het voorjaar.
Libellencursus: In de zomer boden we een cursus aan over libellen in Noord
Groningen, bestaande uit 1 middag theorie en twee 2 middagen praktijk. Er deden
bijna twintig mensen mee. Deze cursus was mogelijk door een bijdrage uit het
Groen en Doen-fonds.
Herkenning van in het agrarisch landschap overwinterende vogels:. Het programma
Groen en Doen maakte het mogelijk om Bauke Koole te vragen een cursus
vogelherkenning te geven . De cursus bestond uit tweemaal een theorieavond en
tweemaal een veldexcursie. De 20 deelnemers toonden zich nadien zonder
uitzondering enthousiast. Een aantal van hen is in de zomer daadwerkelijk enkele
telpunten gaan monitoren.
Commissies
Schouwcommissie: had minder werk omdat er nu minder SNL- eenheden liggen. Ze
heeft een schouwronde gedaan in mei.
PR-commissie: Zie apart overzicht.
Collectief Midden Groningen: Wierde & Dijk is een van de vier dragende
verenigingen van het CMG. Voor Wierde & Dijk neemt Koos Koop deel aan de
vergaderingen. Het afgelopen jaar werd de vernieuwde regelgeving ANLb
doorgevoerd. Hieraan doen ook onze leden van Wierde&Dijk mee.
Er is tweemaal een bestuurlijk overleg geweest.
In de loop van het jaar heeft het CMG een commissie Veldwerk in het leven
geroepen. Met de taak om het CMG-bestuur te adviseren. Namens Wierde & Dijk
zitten in deze commissie Catrienus Rouwe (Weidevogels) en Fré Smits
(akkervogels).
Namens het CMG neemt Joke Hellenberg deel in een bijenproject met de
Collectieven Oost- en West Groningen.
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