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Voorwoord  
 

Voor u ligt het beleidsplan van uw Vereniging voor Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer Noord-Groningen,  Wierde & Dijk voor het jaar 2021. Helaas 
is het vanwege de corona pandemie nog niet mogelijk deze te delen via een 
Algemene Leden Vergadering. 

Toch willen wij u op de hoogte stellen van de beleidslijnen die wij als bestuur 
voor ons zien in de komende tijd voor onze vereniging. 

Hopelijk lukt het in de loop van dit jaar met u hierover in gesprek te gaan. 

 

Namens het bestuur, 

Marian van Dongen 
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1. Wat is Wierde & Dijk 
 

De vereniging richt zich op gronden van agrariërs, particulieren, bedrijven en 
overheden. Het werkgebied van Wierde & Dijk betreft het gebied ten Noorden 
van het Damsterdiep en Reitdiep.  

Wierde & Dijk is een autonome vereniging, maar is en blijft ook gerelateerd aan 
het CMG (Collectief Midden Groningen). 

De vereniging verkrijgt haar inkomsten door middel van: 

o contributies van leden en bijdragen van donateurs; 
o subsidies voor de uitvoering van specifieke projecten. 

Sinds 1 januari 2009 heeft Wierde & Dijk de ANBI-status. ANBI staat voor 
Algemeen Nut Beogende Instelling.  

 
Dijkdoorgang Meneersweg Uithuizermeeden 
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2. Geschiedenis  
 

De Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk werd opgericht op 25 november 
1999. De reden daarvoor was de kwalitatieve achteruitgang van natuur en 
landschap in de provincie Groningen. Het doel van Wierde & Dijk was en is om 
de economische rendabele landbouw te vervlechten met de natuur, landschap 
en cultuur van Noord-Groningen.  

Vanaf het begin zijn diverse projecten uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn;  
Kaantjes en Raandjes en het Agrarisch Landschappelijk Bouwen. Het opzetten , 
uitwerken en voor het voetlicht brengen van projecten welke raken aan 
agrarisch natuurbeheer is van blijvende waarde voor de vereniging en diens 
leden. 

Vanaf 2016 zijn er veranderingen ten gevolge van de invoering van het nieuwe 
Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het gesubsidieerde 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt sindsdien georganiseerd en 
uitgevoerd door Collectieven. Landelijk zijn er collectieven opgericht om de 
boeren te representeren. In het gebied van Wierde & Dijk is dit het Collectief 
Midden Groningen (CMG). Onderdeel van dit collectief zijn ook de ANV’s;  ANLS, 
Ons Belang en Meervogel. Het Collectief is het aanspreekpunt voor de provincie 
en de uitvoerder van het ANLb. De collectieven krijgen sinds 2016 de 
gesubsidieerde ANLb projecten toegewezen in plaats van de ANV’s. Voor Wierde 
& Dijk is in 2019 een eind gekomen aan de laatste in dat kader uitgevoerde 
projecten.  
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Maaidorsen Uithuizerpolder 

 

3. Gang van zaken tot 2020 
 

Het bestuur beheert de financiën. Het legt de balans, de staat van baten en 
lasten met een toelichting alsmede de begroting en een beleidsplan ter 
goedkeuring voor aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De stukken 
worden jaarlijks gecontroleerd door een commissie van ten minste twee leden 
die geen deel van het bestuur uitmaken. Een administratiekantoor verleent 
ondersteuning bij de inrekeningstelling van contributiegelden. 

De gelden worden besteed aan de uitvoering van projecten die passen binnen 
de doelstelling van de vereniging. De activiteiten van de vereniging worden 
voorbereid door commissies. In elke commissie zit één bestuurslid, dat de 
directe lijn met het bestuur vormt. De inzet is dat de activiteiten worden 
geïnitieerd door ideeën en wensen van de leden.  
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Vanwege de gesubsidieerde projecten heeft Wierde & Dijk een aanzienlijk eigen 
vermogen kunnen opbouwen in de afgelopen tijd, dat ook nodig was voor de 
voorfinanciering ervan.  Omdat een ANBI-instelling volgens de regelgeving van 
de Belastingdienst niet meer vermogen mag aanhouden dan nodig is voor de 
activiteiten van de instelling, zal het vermogen van de vereniging in 2020 en het 
aanstaande decennium, zo lang als nodig is, per jaar met een bedrag van circa 
€10.000,= worden afgebouwd en worden besteed aan projecten die vallen 
binnen de doelstelling van de vereniging. Al daarop anticiperend is voor het jaar 
2019 hiermee een begin gemaakt.  

Tevens willen we ten behoeve van initiatieven door derden, die ten goede 
komen aan flora, fauna, landschap, dierenwelzijn en innovatieve 
landbouwprojecten , een bedrag van € 10.000,= opzij zetten voor besteding in 
de komende jaren. 

 

4. Nieuwe rol 
 

Door de verandering in het ANLb is voor Wierde & Dijk een nieuwe situatie 
ontstaan en daarmee is er ook een nieuwe kijk nodig op wat de vereniging wil 
bereiken en welke positie zij in wil nemen. 

Dit momentum gebruiken we om de focus van Wierde & Dijk te verbreden naar 
ook andere gronden  dan landbouwgronden. Dit om de biodiversiteit in de 
breedste zin te bevorderen. 

Als vereniging willen we inzetten op het unieke karakter van het gebied met 
verschillende waardevolle elementen zoals de Rijksdienst voor cultureel erfgoed 
deze aanduidt. Hierbij kun je denken aan archeologische vondsten onder de 
grond, maar ook de meer zichtbare zoals; wierden en maren. We willen dit voor 
de bewoners van het gebied zichtbaar maken zodat er een betere verbinding 
komt met het gebied.  

De landbouw speelt een grote rol in hoe het landschap eruit ziet en is nog steeds 
er mee verweven. Tussen het buitengebied met veelal agrarische activiteiten en 
de verschillende plaatsen (dorpen, buurtschappen) willen we verbindingen 
leggen.  
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We willen hierin het voortouw nemen als vereniging en op diverse manieren het 
contact opbouwen, onderhouden en vanuit vertrouwen de verschillende 
belangen en raakvlakken bespreekbaar maken. 

Met bovenstaande punten menen we een duidelijk bestaansrecht te hebben als 
vereniging, omdat het CMG dit vanuit haar corebusiness niet op zal pakken. 

5. Vertaling naar praktische operationele doelen 
 

De vereniging wil haar doel bereiken door: 

1. de afstand tussen boeren en burgers te verkleinen, zodat beide partijen 
gezamenlijk kunnen optrekken in het inpassen van landschap en natuur 
binnen de landbouw en daarbuiten; 

2. het stimuleren van burgerparticipatie in de vorm van het opzetten en 
uitvoeren van al of niet gesubsidieerde projecten voor instandhouding en 
verbetering van de soortenrijkdom qua flora en fauna; 

3. haar leden te ondersteunen bij en motiveren tot het uitvoeren van 
(agrarisch) natuur- en landschapsbeheer in de vorm van al of niet 
gesubsidieerde projecten; 

4. het eventueel verwerven en (laten) onderhouden van terreinen met 
cultuurhistorische en ecologische betekenis, die anders verloren zouden 
gaan;  

5. innovaties in de landbouw meer zichtbaarder uitstallen door middel van 
het organiseren van met name excursies en sprekersavonden; 

6. het financieel ondersteunen van initiatieven door derden in het kader van 
natuur, landschap en dierenwelzijn;  

7. actief meedenken in provinciale en gemeentelijke beleids- en 
besluitvorming die van invloed is op de regio; 

8. op te treden als spreekbuis en aanspreekpunt van de regio. 

Wanneer we deze lijn doorzetten zouden we dit kunnen vertalen in de volgende 
operationele doelen: 

 50 % van de burgers en boeren die in ons gebied wonen, zijn met 
biodiversiteit aan de slag  

 50 % van de boerenerven die weer robuust ingericht zijn 



 
 

7 
 

 50 % van bewoners in ons gebied is bereikt via verschillende 
communicatie uitingen 

 innovaties in landbouw in een 5-tal pilotprojecten ondersteunen/ 
begeleiden we 

 uitwisseling vindt plaats tussen het overgrote deel van de boeren 
en burgers die in ons gebied wonen 
 

 
Zomerexcursie Wierde en Dijk 2020, Schouwerzijl 
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6. Wat is hier voor nodig 
 

Het instellen van diverse werkgroepen/ commissies die de kar gaan trekken van 
onderwerpen als :  

 omschakeling naar duurzame landbouw, waar loop je tegen aan 
 dorpen helpen bij een inrichting van het dorp waarbij de  

biodiversiteit bevorderd wordt door ondersteunend 
informatiemateriaal voor te ontwikkelen, een soort route wijzer te 
schrijven en financiële steun te bieden 

 de landbouw landschaps-inclusief laten zijn: is natuur-inclusief en 
landschap samen ; door middel van pilot projecten op het gebied 
van erfinrichting, meer ecologisch beheer van slootkanten en 
ruimte voor overhoeken, bosschages etc. 

 verbinding tussen boer en burger in relatie tot biodiversiteit: waar 
vinden ze elkaar, waar zijn de verschillen, hoe komen belangen bij 
elkaar. 

De werkgroepen/ commissies: wat betreft de samenstelling is het wenselijk dat 
deze zowel uit bestuursleden als uit leden van de vereniging bestaan. Dit 
aangezien we de doelstellingen graag zo breed mogelijk gedragen weten. 

Een goed communicatieplan is  nodig (opgesteld door deskundigen met input 
vanuit het bestuur maar wellicht ook leden) om leden en belangstellenden goed 
te bereiken. De vereniging brengt tot nu toe jaarlijks een tweetal Nieuwsbrieven 
uit. En er wordt een aantal excursies (zomer en winter) georganiseerd en /of 
lezingen waarvoor deskundigen worden uitgenodigd. 
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7. Gegevens van de Vereniging Wierde & Dijk 
 

Wierde & Dijk, Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Noord-
Groningen, Ploegersweg 7, 9991 CA Middelstum. 

www.wierde-en-dijk.nl 

info@wierde-en-dijk.nl 

Fiscaal nummer: 8162.18.973 

 

Foto’s: Albert-Erik de Winter en Martha Onderwater 

 
Dobbe Middendijk Warffum 

 


