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Voorwoord

Het jaar 2019 was opnieuw een bewogen jaar voor de coöperatie Woldwijk. Er
gebeurde ontzettend veel en gelukkig waren dat vooral positieve ontwikkelingen.
Natuurlijk was er de overgang door de herindeling. Het was even zoeken de eerste
maanden, maar met het benoemen van Jesse van der Laan tot contactambtenaar
voor de CV en de warme belangstelling van bijvoorbeeld dorpswethouder Inge
Jongman, was het grootste leed al snel geleden.
Naast twee bezoeken van de dorpswethouder hebben we ook de nieuwe
burgemeester al mogen ontvangen en zijn er de nodige contacten met het
gebiedsteam.

In het begin van 2019 is een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd bij de coöperatie
met verschillende taakgroepen en regelmatige ledenbijeenkomsten. Dit leidde o.a. tot
een betere begrotingscyclus, een beleidsplan en een communicatieplan.
Het bestuur van de coöperatie werd aangevuld met Annemarieke Aarts die in de
periode daarvoor namens Stichting Perspectief Groningen 2025 de CV al
ondersteunde.

De financiële situatie van de coöperatie blijft een probleem, maar het overleg met de
gemeente daarover is constructief. Verder wordt met de gemeente samengewerkt op
het gebied van vergunningen (het omgevingsteam), de ruimtelijke inrichting van het
terrein, nieuwe regelgeving (de Omgevingswet) en was er enige tijd sprake van
samenwerking om te komen tot een jongerenplek, het BouwXperiment. Uiteindelijk is
gekozen voor een andere oplossing en een andere plek.

Hoe belangrijk de bestuurlijke perikelen ook zijn, het hart van Woldwijk zijn de
verschillende initiatieven en initiatiefnemers. Zij hebben in 2019 weer hard gewerkt
aan hun idealen en doelen. Tiny houses, de Wereldhuiskamer, groene stroom,
weidevogels en vleeskoeien, een zelfoogsttuin, je vindt het in Woldwijk!

Namens het bestuur van de coöperatie Woldwijk,

Henk Kooistra, voorzitter
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Woldwijk

Wanneer je de afslag van de N360 naar Dijkshorn in Ten Boer neemt, lijkt het alsof je
een gewoon dorp binnenrijdt met een gewone nieuwbouwwijk.
Maar al snel zie je iets anders. Achter die nieuwbouwhuizen verschijnen yurts, tiny
houses, huizen van leem, een dak vol zonnepanelen en een bloeiende zelfoogsttuin
voor de inwoners van Ten Boer. Het zijn de contouren van de Coöperatieve
Vereniging Woldwijk. Een bijzondere plek in wording.
Een coöperatie bestaat uit leden. De leden van de CV Woldwijk zijn de Coöperatieve
Vereniging Tiny House Woldwijk, de Stichting Staatjevrij met o.a. een zelfoogsttuin en
de Wereldhuiskamer, de EnergieCoöperatie Ten Boer en de agrariërs Kooistra en
Langereis.

Elk lid heeft zijn eigen kernactiviteiten, maar daarnaast werken de leden samen in de
coöperatie als geheel. De leden wisselen kennis uit, leren van elkaar en delen ruimte,
materiaal en diensten. Het bestuur van de coöperatie, gekozen door de leden,
overziet het geheel en houdt zicht op de koers van de afzonderlijke leden en vooral de
gezamenlijke ontwikkelingen.

Een belangrijke samenwerkingspartner is de gemeente Groningen. De voormalige
gemeente Ten Boer speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de CV. Zij
was nauw betrokken bij de oprichting en stelde de grond en boerderij (voor 20 jaar)
beschikbaar. Met de herindeling (1 januari 2019) is dit overgegaan naar de gemeente
Groningen. De voorwaarden waaronder de grond beschikbaar is gesteld zijn
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en een huurovereenkomst.
De voorwaarden van de gemeente zijn dat CV Woldwijk zich richt op:
 het stimuleren van projecten die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstelling van

de gemeente;
 het genereren van materiële en immateriële opbrengst ten gunste van de

gemeenschap van Ten Boer;
 het verkleinen van de gemeentelijke financiële last op het gebied Woldwijk.
Daarmee heeft Woldwijk ook een publieke doelstelling, wat maakt dat het ook een
sociale onderneming is.

Naast de steun van de gemeente Ten
Boer/Groningen is de coöperatie de
afgelopen jaren gesteund en
gestimuleerd door een groot aantal
samenwerkingspartners. Op het
terrein van regelgeving door bv. de
provincie Groningen en de Nationale
Proeftuin Omgevingswet, door de
Regio Groningen-Assen met twee
keer een financiële steun in de rug en
door de Stichting Perspectief
Groningen 2025 in de vorm van het
beschikbaar stellen van één van haar

medewerkers ter ondersteuning.

De gemeente Ten Boer/Groningen heeft daarnaast de regelruimte voor
experimentele bouw verruimd voor een deel van Woldwijk, door een zogenaamde
prestatievergunning te verlenen. Voor de handhaving hiervan is een gemeentelijk
Omgevingsteam (OT) ingericht. De CV Woldwijk dient voor de gemeente Groningen
als voorbeeld voor de ontwikkeling van een gemeentelijk Omgevingsplan.
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Naast de leden, de taakgroepen en het bestuur heeft de organisatie nog een team dat
aan haar gelieerd is: het Reflectieteam (RT). Het is een onafhankelijk orgaan dat de
stem van de omgeving vertolkt naar de leden en het bestuur van de CV, zoals ook in
de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente benoemd staat. Het
Reflectieteam verschaft daarmee een deel van de democratische legitimiteit aan
ontwikkelingen op Woldwijk. Het RT bestaat uit betrokken inwoners uit de regio
rondom Woldwijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Het RT wordt altijd
meegenomen in nieuwe ontwikkelingen, zodat zij eventuele bezwaren uit de
samenleving kunnen aftasten.

Het Omgevingsteam is hierboven al even genoemd. Het is het speciale
vergunningenteam van de gemeente Groningen voor Woldwijk.
In 2019 is door personeelswisselingen het gemeentelijke OT tijdelijk niet actief
geweest, maar er is een nieuw team samengesteld. Met het nieuwe OT zijn daarna
voor iedereen duidelijke spelregels opgesteld voor het doorlopen van procedures en
het verlenen van toestemmingen op Woldwijk. Vanaf 2020 is het Omgevingsteam
eens per zes weken op Woldwijk voor advisering en zonodig handhaving.

Een andere partner is de Zorggroep
Groningen en dan in het bijzonder de
vestiging Innersdijk. De
samenwerking is vanaf het begin heel
goed geweest. Voor de CV is het heel
lang een veelgebruikte
vergaderruimte geweest en er wordt
nog steeds gebruik van gemaakt, al
vinden de ledenvergaderingen nu
plaats in de Wereldhuiskamer. De
Tiny Housegroep werkt bijvoorbeeld
samen met Innersdijk waar het gaat
om de levering van electriciteit.

Bewoners van Innersdijk brengen wel eens een bezoekje aan de tuin of wandelen
met familie een stukje over het terrein.

De meest recente partner is het CVW (later de NCG) die met bouwbedrijf Jan Snel
wisselwoningen bouwt op het terrein van de CV. De onderhandelingen en gesprekken
hierover hebben zich uitgespreid over een groot deel van het jaar 2019. In september
zijn de contracten getekend en in december verhuisden de eerste bewoners naar hun
wisselwoning.



5

Organisatie

Aan het begin van het jaar 2019 is de organisatiestructuur, zoals die tot dit moment
functioneert, op poten gezet. Het bestuur bestond een groot deel van 2019 uit vier
mensen. Het wordt ondersteund door een viertal taakgroepen. De vier taakgroepen
bestrijken de taakvelden “strategie”, “financiën”, “fysiek beheer” en “communicatie”.
De taakgroepen wordt bemensd door leden, een (meestal externe) coördinator en
een enkel bestuurslid. Bestuur en taakgroepen konden een groot deel van het jaar
een beroep doen op secretariële/managementondersteuning. Daarnaast is er een
vaste boekhouder, hij is lid van de taakgroep Financiën, en een vaste juridisch
adviseur die geraadpleegd kan
worden.
Normaal gesproken vindt elke maand
een ledenoverleg plaats, een paar
keer per jaar heeft dit overleg een
formele status, dan wordt het een
Algemene Ledenvergadering. Daar
worden bijvoorbeeld besluiten
genomen over de begroting en de
jaarrekening. Daarbij heeft elk lid
stemrecht. De leden van de
coöperatie zijn de ECTB, de Coöperatieve Vereniging Tiny House Woldwijk, het
initiatief Agrarisch Natuurbeheer van de boeren Kooistra/Langereis en de Stichting
Staatjevrij.
Het bestuur bestaat uit leden en niet-leden. In 2019 was er één extern bestuurslid en
waren er drie leden lid van het bestuur. Per 1 januari 2020 wordt het team aangevuld
met een terreinmeester, die de leden adviseert over technische zaken en veiligheid
en contactpersoon is voor het Omgevingsteam.

Bestuur: Henk Kooistra, Jan Borkent, Annemarieke Aarts, Adrian Langereis
Secretariële/administratieve ondersteuning: Sanne Hiemstra
Taakgroep Strategie: Jan Does, Janneke Ongering
Taakgroep Fysiek beheer: Peter Homan, Rox Menses, Sieger de Vries
Taakgroep Financiën: Jan Borkent, Gerard Ruiter, Willem Huisman, Annie Postma,
Peter Kiers
Taakgroep Communicatie: Annie Postma, Paula den Hoed, Susanne Spoelman
(Peter Boon, Theo de Wit, Jesse van der Laan)

Initiatieven: Coöperatieve Vereniging Tiny House Woldwijk, Stichting Staatjevrij,
Energiecoöperatie Ten Boer, Agrarisch natuurbeheer Kooistra/Langereis

Reflectieteam: Peter Boon, Theo de Wit, Vadan de Bruijn, Willy Muilwijk, Claudia
Huizinga, Helma Overeem, Piet Haanstra

In de loop van het jaar zijn in bijna alle groepen wijzigingen geweest. Deze
samenstelling is de samenstelling die het grootste deel van het jaar gold.
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Taakgroep Strategie

Bezetting: Jan Does, Janneke Ongering

Opvangen, werven en begeleiden nieuwe initiatieven

De taakgroep is het eerste aanspreekpunt voor nieuwe initiatiefnemers.
Aanmeldingen komen vooral via email binnen, maar ook staat op de website een
aanmeldingsformulier dat gebruikt kan worden. De nieuwe initiatieven in 2019
kwamen vooral van bestaande leden of via nieuwe leden: de aanleg van een fruitbos,
de bouw van een biobased earthship en de aanleg van de “Paradise Paddock”.
Deze initiatiefbeschrijvingen hebben de voorgeschreven route langs het ledenoverleg,
het Reflectieteam en het Omgevingsteam afgelegd en zijn goedgekeurd. Het
realiseren van de initiatieven is nu vooral aan de leden zelf. In 2019 is de route langs
het Reflectieteam wat praktischer opgelost, door de leden van het Reflectieteam uit te
nodigen bij het maandelijkse ledenoverleg wanneer er nieuwe initiatieven besproken
worden. Ze kunnen dan alvast een eerste indruk krijgen voor het formele traject
begint.

De taakgroep heeft
zich ook
beziggehouden met het
aanleveren van
informatie voor de
vestiging van de
wisselwoningen op
Woldwijk en de
overeenkomsten met
de Zorggroep
Groningen. Daarnaast
heeft de taakgroep de
aanvraag voor de
aanlegvergunning voor
het voetpad over
Woldwijk verzorgd.

Bevorderen samenloop en samenwerking

De taakgroep heeft regelmatig overleg met de contactambtenaar van de gemeente
Groningen, Jesse van der Laan. Via hem wordt informatie uitgewisseld, advies
gevraagd en contact gelegd met andere medewerkers van de gemeente. Ook loopt
het contact met het gebiedsteam en met de leden van het college van B&W van de
gemeente Groningen, bijvoorbeeld met de dorpswethouder, via hem.

Monitoren, evalueren en verspreiden ervaringen

In 2019 zijn voor het eerst de toegelaten initiatieven systematisch geëvalueerd. Met
alle initiatiefnemers is een gesprek gevoerd over hun plannen en de uitgevoerde
activiteiten. Er is gekeken of de in de initiatiefbeschrijving opgenomen intenties zijn
uitgevoerd en of ondersteuning nodig is. Ook het functioneren van de CV als geheel
komt aan de orde. In het begin van 2020 wordt de volledige rapportage besproken
door de leden.



7

Woldwijk begint steeds bekender te worden. Daardoor neemt ook het aantal
bezoeken en vragen om informatie toe. Ook vanuit het (hoger) onderwijs is
belangstelling getoond. Vanuit de taakgroep worden bijvoorbeeld studenten die bezig
zijn met veranderingen in de ruimtelijke planning begeleid.

Stroomlijnen organisatie CV

In de loop van 2019 is een projectassistent aangetrokken die veel administratieve en
secretariële werkzaamheden heeft overgenomen van de taakgroep strategie.
Gezamenlijk is het digitale archief opgezet (“cloud”) en is een beleidsplan voor de CV
gemaakt. Door het instellen van de taakgroepen is de CV-organisatie aanmerkelijk
overzichtelijker en werkbaarder gemaakt.
Samen met de taakgroep Fysiek beheer is een beheerplan voor Woldwijk en een
herstelplan voor de boerderij opgesteld. Ook is een terreinmeester aangesteld.
In samenwerking met het nieuwe Omgevingsteam zijn de verleende toestemmingen
goed geregistreerd en is er geïnventariseerd wat nog geregeld moet worden op dat
gebied.
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Taakgroep Fysiek beheer

Bezetting: Peter Homan, Rox Menses, Sieger de Vries

Ontwikkelen toetsingskader

De taakgroep Fysiek beheer is de schakel tussen de leden van de coöperatie en het
Omgevingsteam, het team van de gemeentelijke afdeling VTH (vergunningen,
toezicht en handhaving).
De taakgroep houdt zich bezig met technische- en veiligheidszaken en met de
ruimtelijke inrichting van Woldwijk. Die ruimtelijke inrichting moet verder worden
besproken met de gemeente en provincie, nadat in het verleden daar de basis voor is
gelegd. In 2020 wordt hiervoor een bijeenkomst voor alle leden en andere
betrokkenen georganiseerd.

Beheer en toezicht

De taakgroep heeft een profielschets gemaakt voor een terreinmeester. De
terreinmeester is het eerste aanspreekpunt voor de leden waar het gaat om
technische zaken en veiligheid. Ook beoordeelt de terreinmeester of initiatieven aan
de eisen van het Omgevingsteam voldoen. De terreinmeester kan de leden ook
adviseren. De terreinmeester is daarmee de schakel tussen de taakgroep Fysiek
beheer en het Omgevingsteam.

In 2019 is door de taakgroep
een conceptbeheerplan
opgesteld voor Woldwijk.
Hierin zijn alle taken in
praktische zin uitgewerkt en
begroot voor 2020.

Onderhoud boerderij

Onderdeel van Woldwijk is een
boerderij met een
arbeiderswoning. Beiden zijn
niet in goede staat en dat
maakt een optimaal gebruik
ervan onmogelijk. Daarvoor

moet in overleg met de gemeente achterstallig onderhoud worden ingehaald. Een
deel van de gebouwen is verhuurd. Klachten worden zo goed mogelijk opgelost. In
overleg met de gemeente Groningen is een eerste onderhoudsplan opgesteld. Het
wordt uitgevoerd in het tempo waarin de coöperatie de boerderij in gebruik wil nemen.
De discussie binnen de coöperatie over het gebruik van de boerderij hangt samen
met de bijeenkomst(en) over de ruimtelijke inrichting.
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Taakgroep Financiën

Bezetting: Jan Borkent, Willem Huisman, Gerard Ruiter, Peter Kiers, Annie Postma

Financieel beleid en financiële kaders

De taakgroep Financiën is in 2019 bezig geweest met het opzetten van een degelijke
financiële systematiek. Het opstellen van de begroting begint nu met een kaderbrief
en eindigt met de vaststelling van de begroting. In de tussenliggende maanden wordt
de conceptbegroting besproken met de taakgroepcoördinatoren en met de leden. Ook
is geprobeerd de begroting leesbaarder te maken. De jaarrekening over 2018 en de
balans per 31 december 2018 zijn gecontroleerd door de kascommissie en
goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. In 2020 zal halverwege het jaar
een tussenevaluatie van de begroting gemaakt worden om nog beter de vinger aan
de pols te kunnen houden.

Beheer financiële zaken

Het beheer van de financiële zaken betrof een waslijst aan taken. Bijvoorbeeld het
leveren van informatie voor het opstellen van de contracten met de leden, de
bewoners van de boerderij en met het CVW over de wisselwoningen. Met name dat
laatste heeft heel veel tijd gekost. Daarnaast moeten huren en vergoedingen worden
geïnd en rekening worden betaald. Declaraties moeten worden vergoed en de
vrijwilligersvergoeding uitgekeerd. Dit jaar werd duidelijk dat de huurcontracten met
de leden niet altijd even consistent zijn en dat er soms een lappendeken aan
kortingen en bepalingen zijn ontstaan. Dit is zoveel mogelijk vereenvoudigd.

Huurafdracht gemeente
De hoogte van huurafdracht aan de
gemeente leidde tot financiële
problemen. Daarover zijn besprekingen
met de gemeente gaande. Het punt
van reparaties en onderhoud van de
boerderij en opstallen was een
voordurend punt van bespreking met
de taakgroep Fysiek beheer en de
gemeente. Het moet duidelijker worden
wie waarvoor verantwoordelijk is en
betaalt.

Externe middelen en subsidies

De coöperatie krijgt (via de gemeente) subsidie van de Regio Groningen-Assen. De
subsidie is bedoeld om de organisatie te versterken en de bestuurskracht te vergroten.
De taakgroepen kregen professionele coördinatoren en er werden een secretariële
ondersteuner en een terreinmeester aangetrokken. Daarnaast werd gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om vrijwilligers vanuit de leden en het bestuur een
vrijwilligersvergoeding te geven. Gedurende het jaar is een lijst met mogelijke
subsidiebronnen opgesteld en besproken in de taakgroep. Dit moet verder verkend
worden in 2020 en hiermee kunnen hopelijk zaken bekostigd worden die uit de krappe
eigen middelen niet betaald kunnen worden.



10

Wel is in 2019 begonnen met “Vrienden van Woldwijk”. Vrienden betalen een bedrag
van minimaal €10,- en krijgen zeggenschap over de besteding. De binnenkomende
gelden maken geen deel uit van de reguliere begroting.
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Taakgroep Communicatie

Bezetting: Annie Postma, Susanne Spoelman, Paula den Hoed. Externe leden: Peter
Boon en Theo de Wit namens het Reflectieteam, Jesse van der Laan namens de
gemeente Groningen

Interne communicatie

Een groot deel van de interne communicatie loopt via het bestuur en de
taakgroepcoördinatoren. Archivering, secretariële werkzaamheden e.d. werd gedaan
door de secretarieel/administratief ondersteuner.
Om de onderlinge band tussen de leden en andere betrokkenen bij Woldwijk verder te
verstevigen en ook buiten de vergaderingen om wat meer contact te hebben zijn de
informele ledenoverleggen bedacht. Er zijn twee informele ledenbijeenkomsten
georganiseerd, op 22 mei en op 25 september. De eerste bijeenkomst was gericht op
de leden van de CV, voor de tweede zijn meer betrokkenen bij Woldwijk uitgenodigd.
Deze bijeenkomsten kunnen ook benut worden om bijvoorbeeld een spreker uit te
nodigen over een onderwerp dat speelt binnen de coöperatie.

Communicatieplan

Een andere opdracht voor de
taakgroep was het opstellen van een
communicatieplan. In de
ledenvergadering van april 2019 is het
plan vastgesteld. Naast de bijdragen
van de taakgroepleden is één van de
hoofdstukken (de omgeving) ook tot
stand gekomen met bijdragen van de
aanwezigen op de ledenbijeenkomst
van maart 2019.
Belangrijkste conclusie in het plan is

dat communicatie met het dorp Ten Boer één van de belangrijkste pijlers is. Dat lukt
het best door één op één communicatie en/of door het organiseren van activiteiten,
zoals een open dag.

Beheer digitale communicatie

De website (ongeveer 7000 bezoeken per jaar) is de basis van de digitale
communicatie van de coöperatie. Daarnaast wordt contact met “de buitenwereld”
gehouden via een emailnieuwsbrief (ongeveer 325 leden), Twitter (72 volgers) en
Facebook (291 volgers).

Evenementenplanning/-ondersteuning

Het jaar begon met het inventariseren van de plannen van de diverse
initiatiefnemers.Er werden een paar gezamenlijke activiteiten afgesproken: een Open
dag, deelname aan Let’s Gro en een Duurzaamheidsmarkt. Voor het volgend jaar
werd alvast een nieuwjaarsborrel gepland. Uiteindelijk zijn voor het jaar 2019 de Open
dag (6 juli) en Let’s Gro (2 november) doorgegaan. De Duurzaamheidsmarkt is, mede
door onduidelijkheid rond de Global Goalswerkgroep en de ondersteuning door de
gemeente, daarvan doorgeschoven naar 2020.
Gekoppeld aan de evenementen worden zoveel mogelijk “stratenbezoeken”
georganiseerd in overleg met het Reflectieteam. Straten of buurten uit Ten Boer en
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omgeving worden uitgenodigd voor een speciale ontvangst en rondleiding door het
gebied. Dit jaar is één stratenbezoek georganiseerd tijdens de open dag. Het dorp
Lellens is toen uitgenodigd en het leverde een tiental extra bezoekers op.

Woldwijk in de media

Media-aandacht was er dit jaar van OOG-TV, die met het programma Goudgroen
aandacht aan Woldwijk besteedde, van RTV-Noord die op zowel tv als radio aandacht
aan de TinyHousegroep besteedde en de Noorderkrant, die aan de open dag en de
plaatsing van de wisselwoningen een artikel wijdde (beide naar aanleiding van een
persbericht van de CV).

Vrienden van Woldwijk

In samenwerking met de
taakgroep Financiën is
een “Vrienden van
Woldwijk”-organisatie
opgezet. De financiën van
de Vrienden worden apart
gehouden van de rest van
de CV-begroting. Het geld
moet besteed worden aan
een herkenbaar doel,
liefst in overleg met de
Vrienden. Het aantal Vrienden bedraagt aan het eind van 2019 9 mensen. De
Vrienden zijn uitgenodigd voor de Let’s Gro bustocht en de nieuwjaarsborrel. Ook is
er een eigen nieuwsbrief voor de Vrienden.

Vastleggen draaiboeken terugkerende evenementen

Van de Open Dag en de bustocht Let’s Gro is een (grotendeels digitaal) draaiboek
beschikbaar.

Bezoeken en andere ontvangsten

Regelmatig ontvangt de coöperatie belangstellenden. Dit jaar waren er
kennismakingsbezoeken van de dorpswethouder en de nieuwe burgemeester van
Groningen, bezoeken van de gemeenten Assen en Noordenveld, een bezoek van
twee leden van Tiny House Nederland en we ontvingen diverse groepen studenten. In
oktober vergaderde de stuurgroep van de Regio Groningen-Assen in de
Wereldhuiskamer.
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Tiny House Woldwijk
De Coöperatieve Vereniging Tiny House Woldwijk is in 2018 snel gegroeid (van een
paar leden naar 14 leden) en het hoofddoel is de afgelopen twee jaar geweest om de
gemeenschap op te bouwen. Er is geprobeerd dat op een zo duurzame manier te
doen. Financiën en tijd speelt bij de keuzes ook een rol. Het bouwen van een eigen
(tiny) huis neemt veel tijd en energie in beslag. Er is bijvoorbeeld daarom nu niet voor
een centraal helofytenveld gekozen. Nu van steeds meer leden hun woning (bijna) af
is, begint er steeds meer aandacht en tijd uit te gaan naar de andere doelen:
duurzaamheid, collectiviteit en zelfbeheer.

Eén van de tiny houses is gerealiseerd als mantelzorgwoning voor iemand die in de
reguliere hulpverlening geen goede plek kon vinden. Ook andere leden die hulp nodig
hebben wenden zich eerst tot andere leden. Hierdoor wordt zorgzame ondersteuning
geboden bij praktische problemen. De drempels zijn laag door de kleine
gemeenschap en de hulp die geboden wordt is passend en op menselijke maat.
De betrokkenheid bij elkaar blijkt ook uit het deels gezamenlijk bouwen op het terrein.
Ervaren bouwers helpen minder ervarenen en gereedschap wordt gedeeld en
uitgeleend. De bedoeling is dat het middenterrein gezamenlijk ingericht en beheerd
wordt.

De tiny housegemeenschap kan ook
rekenen op veel belangstellling van
buiten. Of het nu media zijn,
vertegenwoordigers van gemeenten,
andere tinyhouse-initiatieven
(Westpark) of studenten, over
aandacht heeft de groep niet te
klagen. Eén van de leden begeleidt
een groep scholieren uit Leek die
geïnteresseerd zijn in tiny houses en
er is een workshop “een tiny house
bouwen” gegeven. Om aan de

informatiebehoefte tegemoet te komen heeft de Coöperatieve Vereniging Tiny House
Woldwijk een eigen website en meerdere leden houden via social media
belangstellenden op de hoogte van de bouw van hun tiny house.

www.tinyhousewoldwijk.nl

http://www.tinyhousewoldwijk.nl
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Staatjevrij

Stichting Staatjevrij ontplooit diverse activiteiten op Woldwijk. De leden van het
collectief wonen in yurts (of gers) op het terrein. De nadruk lag dit jaar op duurzaam
bouwen: de Wereldhuiskamer is in 2019 vrijwel helemaal afgebouwd. Daarnaast
bouwen de leden aan hun eigen huisvesting en aan andere voorzieningen op het
terrein.
Veel van dat bouwen vindt plaats in workshops ecologisch bouwen, waar deelnemers
van heinde en ver op af komen om bijzondere bouwtechnieken te leren. In één van de
schuren is een timmerwerkplaats ingericht.
In de Wereldhuiskamer vinden diverse activiteiten plaats: de coöperatie vergadert er,
er worden groepen ontvangen en er vindt sinds het najaar van 2019 eens per maand
een eetcafé plaats. Het eten wordt meestal gecombineerd met een lezing of andere
activiteit na afloop.

De leden van Staatjevrij
leveren een onmisbare
bijdrage aan het gezicht van
de coöperatie naar buiten:
door hun bijdrage aan de
collectieve activiteiten van
de CV en door hun eigen
activiteiten die deels een
grote uitstraling naar buiten
toe hebben (zelfoogsttuin,
de Wereldhuiskamer,
workshops).
In 2019 is een nieuwe
tuinman op de zelfoogsttuin
begonnen. Hij is in de loop

van het jaar ook op Woldwijk komen wonen. Het heeft de tuin een nieuwe impuls en
veel nieuwe leden gegeven. Ook hij heeft veel contacten in het dorp (levert aan de
groenteboer, staat met een standje bij evenementen). In het tuinseizoen 2019 waren
de twee varkentjes op de tuin een schot in de roos, waar het gaat om publieke
belangstelling.

www.masconmenos.nl
www.zelfoogsttuin-tenboer.nl

http://www.masconmenos.nl
http://www.zelfoogsttuin-tenboer.nl
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ECTB
De belangrijkste activiteit van de EnergieCoöperatie Ten Boer op Woldwijk is de exploitatie
van 177 panelen op het dak van de kalverstal. De opening van het zonnedak was in
september 2018.
De ECTB wil in de toekomst graag (met de andere leden van de coöperatie) werken aan
nieuwe doelen op Woldwijk. Te denken valt aan een windmolen of meer zonnepanelen.
De plannen zijn nog niet erg concreet; de ECTB is ook erg druk met de plannen voor het
zonnepark Fledderbosch bij Garmerwolde.

Daarnaast geeft de ECTB veel
voorlichting op het gebied van
duurzame energie, soms binnen
Woldwijk, maar vooral in Ten
Post, Woltersum en Ten Boer.
Ze brengen hun kennis
bijvoorbeeld in bij het
verduurzamen van buurten waar
de huizen versterkt moeten
worden.

www.ectb.nl

http://www.ectb.nl
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Langereis/Kooistra (agrarisch natuurbeheer)

De agrariërs Langereis en Kooistra beheren het agrarisch gebied, deels met lange
contracten en deels met éénjarige contracten om snel plaats te kunnen maken voor
nieuwe initiatieven. Het gebied wordt extensief beheerd. Dit betekent dat het niet zo
intensief bewerkt wordt als reguliere agrarische grond. Verlate maaidata komen ten
goede aan de biodiversiteit en weidevogels krijgen zo meer kans te broeden. Of dat
effect heeft kan nog niet heel goed worden aangetoond.

Daarnaast is er sprake van mozaïekbeheer.
Dat houdt in dat niet alle naast elkaar gelegen
stukken hetzelfde worden beheerd en op
hetzelfde moment. Ook dit komt de flora en
fauna ten goede. Ook geeft het een
afwisselender beeld.

Voor de toename van de weidevogelstand is
een plas gegraven, maar die is niet altijd nat.
Hiermee wordt ook aangetoond dat
weidevogelbeheer nog niet zo makkelijk is.
Op drie percelen is in september een
kruidenmengsel ingezaaid. Het is afwachten

of dit opkomt komend jaar.

Naast aandacht voor biodiversiteit en weidevogelbeheer in het agrarische deel van
het gebied, ondersteunen de boeren de andere initiatieven met materiaal (stro) en
materieel (frezen van de zelfoogsttuin).

www.koe-en-jij.nl

http://www.koe-en-jij.nl
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Vooruitblik

Op dit moment weten we dat een deel van onze activiteiten in 2020 niet kan
plaatsvinden door de coronacrisis en de maatregelen die daarbij horen. Een open dag,
eetcafé’s, ledenbijeenkomsten: een groot deel van het jaar is het niet mogelijk ze te
organiseren. We proberen ze zoveel mogelijk in de rest van het jaar nog voor elkaar
te krijgen.

In het jaar 2020 moet de coöperatie als geheel weer een stap vooruit zetten. De ooit
begonnen discussie over de ruimtelijke inrichting van het gebied moet afgerond
worden in een gesprek met gemeente, initiatiefnemers en provincie.
Met de gemeente Groningen moet verder gepraat worden over de financiële
afspraken en over het te maken omgevingsplan voor Woldwijk.

Volgens afspraak gaan NCG en bouwbedrijf Jan Snel een voetpad door het gebied
aanleggen als één van de compensaties voor het gebruik van grond voor
wisselwoningen. Ook zal in 2020 moeite gedaan (moeten) worden om meer
initiatieven aan te trekken, ook om meer gebruik te maken van de boerderij.

We proberen nog zoveel mogelijk publieksactiviteiten te organiseren, mogelijk kunnen
later in het jaar nog de duurzaamheidsmarkt en een open dag (of alternatieven
daarvoor) plaatsvinden.

In 2020 loopt de subsidie van de Regio Groningen-Assen af en zal de coöperatie het
met een beperktere inzet van externen moeten doen. De mogelijkheden om subsidies
te verwerven zullen ook daarom serieus verkend worden.

Ook de afzonderlijke initiatieven
hebben plannen genoeg. De ECTB
wil samen met de TinyHousegroep
en de mensen van Staatjevrij kijken
naar de verdere verduurzaming van
het energiegebruik. In de
zelfoogsttuin wordt een tunnelkas
gebouwd. Naast het voetpad zullen
bloemrijke randen worden ingezaaid
en aan het tracé zal een vogelkijkhut
gebouwd worden. Ook worden
informatieborden geplaatst. De

wereldhuiskamer wordt afgemaakt en veel tinyhousebewoners zullen in 2020 hun
huis afbouwen en op Woldwijk komen wonen.
En er zullen net als in voorgaande jaren ook in 2020 vast nog veel meer activiteiten,
initiatieven en plannen langskomen, die we nu nog niet kunnen voorzien.
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Coöperatieve Vereniging Woldwijk
Wolddijk 7 (boerderij Dijkshorn)
9791 TD TEN BOER

Voor vragen over dit jaarverslag over
dit jaarverslag kunt u terecht bij de secretaris
van de coöperatie, mw. Annemarieke Aarts annemarieke@bureauvanwaarde.nu

www.woldwijk.nl
info@woldwijk.nl
www.facebook.com/woldwijk/
www.twitter.com/woldwijk

De coöperatie Woldwijk werd in 2019 gesteund door:

Regio Groningen-Assen

Perspectief Groningen 2025 - De kracht van Groningen

Gemeente Groningen

Tekst en foto’s jaarverslag:
Annie Postma
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