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Voorwoord
Terugblikkend op afgelopen jaar kunnen we constateren dat er weer veel is gebeurd, zowel
op het terrein van Woldwĳk als binnen de organisatie van de CV. Vanaf het moment dat het
terrein in Ten Boer door de Coöperatieve Vereniging Woldwĳk in gebruik en beheer werd
genomen (december 2016), vinden er doorgaand nieuwe ontwikkelingen plaats. Ook in
coronatĳd is er wat ontwikkelingen betreft geen stilstand gekomen. Het experiment Woldwĳk
heeft na vier jaar aangetoond bestaansrecht te hebben: de 5 ha van de koepelvergunning
zĳn op kavel 3 na allemaal in gebruik genomen door duurzame initiatieven van leden van de
CV. Met de afbouw van de RGA-subsidie in 2020 staan we als sociale onderneming volledig
op eigen benen. De financiën zĳn nog mager, maar met een beetje creativiteit en enige
voorzichtigheid redden we het net. De organisatie van de CV is in 2019 op orde gebracht
met een beleidsplan en een huishoudelĳk reglement en in 2020 zĳn de afspraken daaruit
geïmplementeerd.
Met de start van Landjegoed komt ook weer een nieuw publiek wonen op Woldwĳk: het is net
iets minder pionieren dan de eerste bewoners moesten in 2017. Op het terrein van Tiny
House Woldwĳk ging de bouw op de laatste drie vrĳe kavels van start. Er is een prachtig
voetpad aangelegd door het agrarisch gebied, waardoor Ten Boer er een nieuw
dorpsommetje bĳ heeft gekregen. De zelfoogsttuin was een groot succes en de ECTB
initieerde een project om te kĳken of we op Woldwĳk voldoende energie voor eigen gebruik
kunnen produceren. Voor zover mogelĳk organiseerde Staatjevrĳ weer activiteiten die de
nodige bezoekers naar Woldwĳk brachten. Met als grootste prestatie in de lockdown-pauze
de verzorging van een tweedaagse projectencarrousel voor Toukomst, die daarvoor veel
mensen corona-proof op Woldwĳk kon ontvangen.
Maar toch is dat minder dan we eigenlĳk hadden gewild. Natuurlĳk is corona daar debet aan,
maar ook de zoektocht naar nieuwe invulling van het partnerschap met de gemeente speelt
ons parten en kost ons veel tĳd. Er is al lange tĳd behoefte aan de verdere uitwerking van
een ruimtelĳk programmatisch toetsingskader om ons handelen op Woldwĳk te waarborgen.
We zĳn niet voor niets gestart als Pilot Nieuw Omgevingsplan en willen dat graag afmaken,
met alles wat daar beleidsmatig bĳ komt kĳken. En meer zicht op onderhoud en renovatie
van de boerderĳ zou de exploitatie daarvan aanzienlĳk verbeteren en ons daarmee financieel
lucht geven. Belangrĳke inhoudelĳke en organisatorische stappen die we samen met de
gemeente als eigenaar van het gebied moeten zetten, maar die in 2020 moeizaam van de
grond kwamen. We gaan ervan uit hier in 2021 stappen in te kunnen zetten. Wĳ zĳn er in
ieder geval klaar voor om hier onze schouders onder te zetten!
Namens het bestuur van coöperatie Woldwĳk,
Annemarieke Aarts
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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, de agrariërs Kooistra en Langereis en
Stichting Landjegoed.
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.

Tiny House Woldwĳk
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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.
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.
Met het OT zĳn 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. De Tiny Housegroep werkt samen met
Innersdĳk waar het gaat om de levering van electriciteit. Bewoners van Innersdĳk brengen
bezoekjes aan de tuin of wandelen met familie een stukje over het terrein. Door de
coronacrisis is het contact in 2020 natuurlĳk wat minder geweest.
De meest recente partner is de NCG, verantwoordelĳk voor de wisselwoningen op het terrein
van de CV. In december 2019 verhuisden de eerste bewoners naar hun wisselwoning. De
NCG heeft aanvullend aan de huur voor het terrein het voetpad door Woldwĳk aan laten
leggen en een vergoeding gegeven om informatieborden te plaatsen en een bloemenrand
langs het voetpad in te zaaien.
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Organisatie
Aan het begin van het jaar 2019 is de organisatiestructuur, zoals die tot dit moment
functioneert, op poten gezet. Het bestuur bestond in 2020 uit drie mensen. Het wordt
ondersteund door een viertal taakgroepen. De vier taakgroepen bestrĳken de taakvelden
‘strategie’, ‘financiën’, ‘fysiek beheer’ en ‘communicatie’.
De taakgroepen worden bemenst 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 deel van de
ledenvergaderingen heeft in verband met de coronamaatregelen digitaal plaatsgevonden.
Een paar keer per jaar heeft dit ledenoverleg 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. Sinds december
2020 is de Stichting Landjegoed ook lid.
Het bestuur bestaat uit leden en niet-leden. In 2019 was er één extern bestuurslid en waren
er twee leden lid van het bestuur. Met ingang van 1 januari 2020 is 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
Secretariële/administratieve ondersteuning: Jeanine Veen
Terreinmeester: Gert Kattenberg
Taakgroep Strategie: Jan Does
Taakgroep Fysiek beheer: Peter Homan (vervanger: Jan Does), Rox Menses, Sieger de
Vries
Taakgroep Financiën: Jan Borkent, Willem Huisman, Annie Postma, Peter Kiers
Taakgroep Communicatie: Annie Postma, Paula den Hoed (tot augustus), Simon Wĳma,
Marjan Borgers (vanaf augustus), Peter Boon en Theo de Wit (reflectieteam), Jeanine Veen,
agendaleden: Alieke de Jong en Jesse van der Laan
Leden: Coöperatieve Vereniging Tiny House Woldwĳk, Stichting Staatjevrĳ,
Energiecoöperatie Ten Boer, Agrarisch natuurbeheer Kooistra/Langereis, Stichting
Landjegoed
Reflectieteam: Peter Boon, Theo de Wit, Vadan de Bruĳn, Helma Overeem, Piet Haanstra
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Taakgroepen
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Taakgroep Communicatie
Bezetting: Annie Postma, Paula den Hoed (tot augustus 2020), Simon Wĳma, Marjan
Borgers (vanaf augustus 2020), Peter Boon en Theo de Wit namens het Reflectieteam.
Agendaleden: Jesse van der Laan (gemeente Groningen), Alieke de Jong (Staatjevrĳ)
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
projectondersteuner. 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 in het leven geroepen. Er is dit jaar één keer een
informele ledenbĳeenkomst georganiseerd, op 16 september. Na een inleiding van Eileen
Blackmore van House of Design over de circulaire economie werd gezamenlĳk gegeten. Er
waren rond de 20 leden en andere betrokkenen aanwezig.
Externe communicatie
In de zomer hebben Annie Postma en Jeanine Veen een nieuwe flyer gemaakt. Met de
bezoeken van Lefier en de twee dagen van Toukomst in aantocht was er een directe
aanleiding om de folder te vernieuwen en het was een mooie kans om een paar honderd
mensen een fysieke herinnering aan Woldwĳk mee te geven.
Beheer digitale communicatie
De website (ongeveer 4500 unieke bezoekers dit jaar en 6000 bezoeken) 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), Facebook
(431 volgers) en, nieuw dit jaar, Youtube met aan het eind van 2020 23 abonnees.
Om ook tĳdens de corona-lockdowns contact te houden met belangstellenden binnen en
buiten de coöperatie zĳn we (Simon Wĳma en Annie Postma) in maart begonnen met het
maken van filmpjes. De aanleg van het voetpad was de directe aanleiding en het onderwerp
van het eerste filmpje. Daarna volgden nog intervieuws met Arjen de Wit, de tuinman van de
zelfoogsttuin, Janneke Ongering, bewoonsters van een tiny house, en impressies van de
ledenbĳeenkomst van 3 juni, de informatiemiddag van Landjegoed in augustus en de
boomplantdag van Landjegoed in november 2020.
Woldwĳk in de media
Op verzoek van Marianne Meester, redacteur bĳ MANS, heeft Annie Postma twee keer een
stukje in de MANS geschreven (blad voor Ten Boer e.o. voor senioren), eentje over het
voetpad en eentje over Toukomst.
Media-aandacht was er dit jaar weinig. De oorzaak was natuurlĳk het gebrek aan activiteiten.
De opening van het voetpad leverde wel ruime belangstelling op, o.a. de websites van
Dagblad van het Noorden, Noorderkrant, OOG, de Gezinsbode en de Eemslander. Ook in de
papieren editie van de Noorderkrant en de Eemslander werd er aandacht aan besteed.
Eerder in het jaar werd door de Noorderkrant een aankondiging van de nieuwjaarsborrel op
de website geplaatst.
Ook de twee dagen dat het Toukomstproject neerstreek op Woldwĳk werden hier en daar
genoemd, met name in de communicatie door het NPG zelf.
Tot slot haalde coöperatielid Adrian Langereis in april het Dagblad van het Noorden met zĳn
betrokkenheid bĳ het Weideweeldefonds waarmee biodiversiteit en het trekken van meer
weidevogels worden gestimuleerd.
Evenementenplanning/-ondersteuning
Het jaar begon nog veelbelovend met een gezellige nieuwjaarsborrel op 15 januari. Al snel
daarna volgde de eerste coronalockdown. Dat maakte dat alle volgende activiteiten op losse
schroeven kwamen te staan. De mogelĳkheid van een open dag of de duurzaamheidsmarkt
rond de zomer hebben we nog lang als mogelĳkheid achter de hand gehouden, maar
uiteindelĳk bleek dat toch niet realistisch. Ook een aantal andere, leuke, nieuwe activiteiten
gingen niet door: de IVN slootjesdag, fungeren als limonadepunt bĳ de wandelvierdaagse en
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deelname aan Tocht om de Noord om maar een paar voorbeelden te noemen.
Wel lukte het om op 2 oktober het nieuwe voetpad door Woldwĳk feestelĳk te openen.
Wethouder Inge Jongman was bereid de officiële openingshandeling, het onthullen van het
naambordje van het pad, voor haar rekening te nemen. Met een klein gezelschap,
waaronder een vertegenwoordiging van Dorpsbelangen Ten Boer, werd na afloop feestelĳk
een hapje en een drankje genuttigd. Aan de opening ging een ‘prĳsvraag’ vooraf die de naam
van het pad moest opleveren. Na een Facebook-enquete en consultatie van de hoogste
groepen van g.b.s. De Poort werd “Lutjehoeskespad” de winnende naam.
In de zomervakantie ontving Woldwĳk honderden mensen in twee dagen. Het
Toukomstproject van het Nationaal Programma Groningen werd afgesloten met
ontwerpsessies op Woldwĳk. Onder een stralende zon werd binnen en buiten in groepen
gewerkt aan de toekomst van Groningen.
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 CVbegroting. Het geld moet besteed worden aan een herkenbaar doel, liefst in overleg met de
Vrienden. Ook is er een eigen nieuwsbrief voor de Vrienden.
Het aantal Vrienden bedraagt aan het eind van 2020 16 mensen (eind 2019 waren dat er 9).
Er is nog geen geld geïnd door problemen met onze bank over dit onderwerp en nieuwe
regelgeving. Door de coronamaatregelen was het niet mogelĳk activiteiten voor de Vrienden
te organiseren.
Bezoeken en andere ontvangsten
Regelmatig ontvangt de coöperatie belangstellenden. Ook dat was dit jaar een stuk minder
dan vorige jaren in verband met de coronacrisis. In augustus ontvingen we nog wel een
groep medewerkers van woningbouwcorporatie Lefier. Zĳ waren met name geinteresseerd in
het anders bouwen op Woldwĳk. Na de ontvangst in de Wereldhuiskamer en een rondleiding
over het terrein werd afgesloten met de befaamde Woldwĳkpizza’s.
De taakgroep
De taakgroep kwam dit jaar 7 keer bĳeen. Daarvan 2 keer digitaal. In de periode maart - juni
werd vooral via email contact gehouden.
In augustus wisselde de bezetting: Paula den Hoed stopte en Marjan Borgers werd lid van
de taakgroep.

Toukomst op Woldwĳk
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Taakgroep Financiën
Bezetting: Jan Borkent, Willem Huisman, Peter Kiers en Annie Postma
Financieel beleid en financiële kaders
Het in 2019 opgezette financiële systeem werd in 2020 geheel geïmplementeerd. Dat betreft
de volgende zaken:
• Halfjaarevaluatie wat betreft de begroting 2020
• Invoering betalingsprocedure: facturering en betaling per kwartaal voor alle leden
• Kaderbrief ter voorbereiding van de begroting 2021 in oktober
• Eerste conceptbegroting 2021 in november
De kascommissie, bestaande uit een bewoner van Woldwĳk en een lid van het
Reflectieteam, controleerde de jaarstukken 2019. Er werden geen onregelmatigheden
geconstateerd.
De taakgroep is tevreden over de gebruikte procedures. De halfjaarevaluatie was nuttig.
Knelpunten werden naar leden gecommuniceerd. De personele bezetting werd afgestemd op
de financiële mogelĳkheden in de overgang van RGA-gelden naar 100% CV-middelen.
Beheer financiële zaken
De taakgroep vergaderde gemiddeld eens per maand. Hiermee werd de continuïteit gediend
en kon snel gereageerd worden op problemen en knelpunten.
Het betalingsverkeer diende goed bewaakt te worden. Enkele keren waren aanmaningen tot
betaling nodig, maar over het algemeen is de taakgroep tevreden over de gang van zaken.
Er was discussie met de gemeente over de gefaseerde betaling van de restschuld over
2018. De taakgroep gaat ervan uit dat de eerder gemaakte afspraken worden nagekomen.
Met de agrariërs werd in goed overleg overeengekomen hoe de gereserveerde gelden voor
de tegenprestatie agrarisch natuurbeheer werden verstrekt. Ook werd afgesproken deze
reservering voor 2021 niet toe te passen; criteria voor agrarisch natuurbeheer dienen verder
ontwikkeld en ingevoerd te worden.
De toekenning van gelden voor de dienstverlening door Staatjevrĳ gebeurde niet geheel
volgens de afgesproken procedure. De gang van zaken dient in 2021 verstevigd te worden,
zodat vooraf toestemming gegeven kan worden voor de soort dienstverlening en de
bĳbehorende vergoeding.
Als gevolg van Corona gingen veel van de door de taakgroep Communicatie geplande
activiteiten niet door. Bĳeenkomsten van TGO en ALV’s gebeurden deels digitaal. De
uitgaven waren hierdoor lager dan begroot.
De inzet van personeel en vrĳwilligers werd geëvalueerd. De uitkomst was dat er in 2021
afgeslankt moet worden om de financiën gezond te houden. Hier ligt een uitdaging voor de
CV Woldwĳk en haar leden.
Huur opstallen
De huur van de opstallen zou vanaf het laatste deel van het jaar 2020 in een speciaal op te
richten boerderĳfonds worden gestort. Dat voornemen is niet uitgevoerd, omdat de
gesprekken met de gemeente nog niet geleid hebben tot een gezamenlĳke
verantwoordelĳkheid voor de vulling en beheer van een dergelĳk fonds. Er kwam bĳ dat de
middelen nodig waren om aan de financiële verplichtingen te voldoen.
Voor het eerst werden inkomsten gegenereerd van het gebruik (door leden) van de
schuurruimte van de boerderĳ. Het beleid en uitvoering hieromtrent worden in 2021
gecontinueerd.
Externe middelen en subsidies
De RGA-periode werd eind oktober afgerond met een financiëel en inhoudelĳk verslag.
De gemeentelĳke subsidie voor de organisatie van de duurzaamheidsmarkt werd op de
reserveringsrekening gestort in de hoop dat deze in 2021 gebruikt kan worden.
In 2019 is begonnen met “Vrienden van Woldwĳk” te werven. In 2020 nam het aantal
vrienden toe van 9 tot 16. Als gevolg van Corona was het niet mogelĳk zinvolle activiteiten
voor de vrienden te organiseren. Intensivering in 2021 is gewenst om hiermee speciale
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projectjes te financieren. Ook het probleem van inning en registratie van gelden moet in 2021
opgelost worden.
De mogelĳkheden op subsidies en andere fondsen moet verder verkend worden in 2021 om
hiermee ontwikkelingen te bekostigen waarvoor het reguliere budget ontoereikend is.
Lange termĳn vooruitzichten en voornemens
De onzekerheden rond het gemeentelĳk beleid en de bestemming van de boerderĳ maakten
een langetermĳnperspectief voor inkomsten en uitgaven niet mogelĳk. Hopelĳk levert 2021
meer duidelĳkheid op, zodat het maken van een meerjarenbegroting zinvol wordt.
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Taakgroep Strategie

Lutjehoeskespad aan de Stadsweg
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Bevorderen samenloop en samenwerking
Door de coronapandemie is er weinig gelegenheid geweest om met de leden samen te
komen om de onderlinge band te versterken. Een onderwerp dat zich daar goed voor leende
– het samen en in co-creatie met provincie en gemeente opstellen van een programmatisch/
ruimtelĳk kader – werd van de agenda gehaald. Vanaf maart 2020 werd het door corona
onmogelĳk om een dergelĳke gezamenlĳke ontwerpsessie te organiseren. Wel heeft de
taakgroep in juni 2020 een eigen sessie georganiseerd waarin leden en initiatiefnemers van
buitenaf hun ideeën op kaart konden schetsen.
Over zaken als dit heeft de taakgroep regelmatig overleg gehad met de contactambtenaar
van de gemeente Groningen, Jesse van der Laan, en via hem met andere betrokken
ambtenaren. Thema’s die met hem zĳn besproken zĳn onder meer de pilot nieuw
omgevingsplan (waaronder voornoemd programmatisch/ruimtelĳk kader), de herbestemming
van de boerderĳ, het regelen van huisnummers en de voorbereiding van een bestuurlĳk
overleg.
Monitoren, evalueren en verspreiden ervaringen
In 2020 zĳn, mede door onderbezetting van de taakgroep, geen gesprekken afgenomen met
initiatiefnemers. Die evaluatie, ook relevant voor het Reflectieteam, heeft niet
plaatsgevonden. Iets wat in 2021 weer moet worden opgepakt, inclusief de versterking van
de taakgroep.
Alweer door de coronapandemie is het aantal verzoeken om kennis te delen en te
verspreiden teruggelopen. In 2020 zĳn studenten van de Hanze Hogeschool ontvangen, is
een delegatie van Lefier langs geweest en zĳn digitaal vragen beantwoord van Tiny House
initiatiefnemers uit Noord-Holland en van Disgover.
Stroomlĳnen organisatie CV
In de loop van 2020 heeft Sanne Hiemstra haar aanstelling als project assistent beëindigd.
Jeanine Veen is de opvolger van Sanne geworden. De taakgroep heeft daarop de overdracht
van Sanne op Jeanine begeleid.
Ook de rolverankering van en contractering met de terreinmeester zĳn door de taakgroep op
orde gebracht. Medio en eind 2020 is zĳn rol geëvalueerd. Na de laatste evaluatie is zĳn
contract verlengd tot en met april 2021.
In 2020 heeft de taakgroep veel werk verzet wat betreft de verantwoording van de RGA
bĳdragen in de voorgaande jaren. De verantwoording is uiteindelĳk door de gemeente
geaccepteerd.
Aandachtspunten taakgroep strategie voor 2021
• Aandacht ontvangst nieuwe initiatiefnemers van buitenaf.
• Versterking taakgroep Strategie.
• Evaluaties leden CV Woldwĳk in 2021.
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Taakgroep Fysiek beheer
Bezetting: Peter Homan (Jan Does), Rox Menses, Sieger de Vries
Vooraf
Zowel Peter Homan als Rox Menses waren in 2020 getroffen door ziekte en genoodzaakt om
zich in dit jaar terug te trekken. De taak van Peter is overgenomen door Jan Does.
Ruggespraak vond – waar nodig – soms plaats met Sieger de Vries, voor zo ver hĳ
beschikbaar was.
Ontwikkelen toetsingskader
Al in 2019 is door Peter Homan de basis gelegd voor een beheerplan Woldwĳk. In 2020 is
dat plan, door onderbezetting, niet afgerond. Wel is doorgewerkt aan het vervaardigen van
een programmatisch/ruimtelĳk toetsingskader. In concept gereed (kavelpaspoort), maar in
co-creatie met leden, gemeente en provincie zou dat nog kunnen worden vervolmaakt. Een
dergelĳk toetsingskader helpt de leden om het totaal aan initiatieven kwalitatief goed in het
landschap te plaatsen. Anderzĳds dient het de gemeente (Omgevingsteam/OT) om
initiatieven aan dat kader te toetsen. In principe is het een gemeentelĳk instrument, maar
binnen de experimentele omgeving van Woldwĳk een instrument dat gezamenlĳk ontwikkeld
zou kunnen worden. Mede omdat Woldwĳk als pilot nieuw omgevingsplan was aangemerkt.
De taakgroep heeft daarvoor een sessie georganiseerd en voorbereid voor maart 2020. Door
de coronamaatregelen kon deze sessie geen doorgang vinden. Omdat het voor de CV wel
noodzakelĳk was om inzicht te krĳgen in de juiste plaatsing van opkomende initiatieven heeft
de taakgroep een eigen sessie georganiseerd op 03 juni 2020. In vervolg hierop heeft de
taakgroep over de resultaten ervan contact gehad met de gemeente. Die bleek, vanaf
oktober 2020, een geheel andere koers te varen waarbĳ de pilot status van Woldwĳk minder

Hoeve Dĳkshorn
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relevant bleek te zĳn. Tot het opleveren van een voldragen programmatisch/ruimtelĳk kader
is het in 2020 daarom niet meer gekomen.
De gemeente werkt sindsdien, los van de CV Woldwĳk, een eigen strategie uit voor het
gebied.
Beheer en toezicht
In 2020 heeft de taakgroep, op grond van een profielschets, een terreinmeester
aangetrokken. De terreinmeester heeft een verregaande bevoegdheid wat betreft zĳn advies
aan het bestuur van de CV om toestemming te verlenen voor het uitvoeren van initiatieven.
Zo is gebleken na een eerste overleg met het nieuwe OT. De taakgroep heeft daarop, in
samenspraak met de terreinmeester, de toestemmingsprocedures aangepast waardoor deze
sneller verlopen. Het OT geeft veel vrĳ, is er voor advies bĳ twĳfel en houdt per 6 weken een
schouw op locatie. Op geconstateerde tekortkomingen wordt – via leden en terreinmeester –
merendeels snel gereageerd.
In 2020 heeft een inhaaloperatie plaatsgevonden wat betreft het formeel regelen van
toestemmingen voor Tiny House Woldwĳk. Voorts zĳn veel toestemmingen voorbereid en
verleend voor het nieuwe initiatief van Landjegoed.
Bĳ evaluatie van de uitvoering van de taken van de terreinmeester is gebleken dat zĳn rol als
‘handhaver’ lastiger ligt. Leden gaan niet altĳd over tot actie op aanwĳzingen van de
terreinmeester. Hier ligt meer een rol van het bestuur, de autoriteit, die na melding van de
terreinmeester een betreffend lid dient aan te spreken en te wĳzen op consequenties.
Onderhoud boerderĳ
Het onderhoud van de boerderĳ en bĳgebouwen is een zaak van de hoofdverhuurder. De
taakgroep is het aanspreekpunt voor het geval onderhoud noodzakelĳk is en zet vragen
daarover door naar de hoofdverhuurder, de gemeente. Die heeft daarvoor een
meerjarenonderhoudsplan opgesteld op grond waarvan middelen worden vergaard om
gebreken te verhelpen. Vanuit het oogpunt van kostenbesparing heeft de gemeente
meerdere malen een beroep gedaan op de taakgroep om zelf werkzaamheden te verrichten
tegen vergoeding.
Waar het aan blĳkt te ontbreken is een plan voor de boerderĳ op grond waarvan de
gemeente een onderhoudsbeleid kan formuleren, inclusief het reserveren van de middelen
om dat beleid vorm te geven. Alles ging in 2020 ad hoc.
De boerderĳ wordt wel gebruikt door leden van de CV Woldwĳk. Aan het toezicht op de
handhaving van gestelde regels (werkplaatsvoorschriften) schort het nog. Zie hierna
‘kwaliteitsverbetering boerderĳ’: dat moet in 2021 beter georganiseerd worden.
Een ander thema in 2020 was de toegenomen aardbevingsschade aan de boerderĳ sinds de
laatste opname daarvan. In september 2020 volgde een nieuwe opname die door de
taakgroep is begeleid. Na die opname is een rapport verschenen waarin een nieuw
schadevergoeding bedrag is vastgesteld. Dat ligt voor aan de verhuurder, de gemeente. Die
is daar nog niet klaar mee. Voor de CV is informatie daarover relevant om erachter te komen
wat de gemeente, samenwerkingspartner, denkt aan vergoeding te kunnen verwachten. Een
vergoeding die kan worden ingezet om de boerderĳ in stand te houden. De taakgroep is er
(nog) niet in geslaagd om een efficiënt overleg op te zetten tussen CV en verhuurder ter
bevordering van een goede informatie uitwisseling over het een en ander. Dit is noodzakelĳk
om uitwerking te geven aan de afspraken over het gezamenlĳk herbestemmen en behouden
van de monumentale boerderĳ.
Kwaliteitsverbetering boerderĳ
Volgens de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente zou zĳ, samen met de (leden
van de) CV hiervan werk maken. Het formeren van een gezamenlĳk team om hieraan
uitvoering te geven is echter uitgebleven. Zie voorgaand hoofdstuk. De taakgroep heeft wel
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geanticipeerd op die samenwerking door voor het gebruik van de boerderĳ en bĳgebouwen
een betaalmodel uit te werken. Leden die ruimte afnemen in de boerderĳ dragen nu bĳ aan
een fonds dat later kan worden aangewend om verbeteringen in en aan de boerderĳ aan te
brengen.
In oktober 2020 zette de gemeente haar nieuwe beleid wat betreft Woldwĳk uiteen.
Onderdeel daarvan was: wat te doen met de boerderĳ? De opgave werd geheel uitbesteed
aan de CV, en daarmee aan de taakgroep, die de uitdaging voor eigen rekening en risico
heeft opgepakt. Zĳ heeft een plan van aanpak geleverd. Architectenbureau DAAD is op eigen
risico bereid gevonden om te bekĳken welke functionele en ruimtelĳke mogelĳkheden de
boerderĳ biedt, inclusief een kostenraming. De taakgroep heeft een subsidie aangevraagd bĳ
de Rĳksdienst Cultureel Erfgoed om een onderzoek naar herbestemming te kunnen
bekostigen. Ook heeft zĳ een wervingscampagne in stelling gebracht om potentiële
gebruikers aan te trekken. Eind 2020 heeft dat geleid tot een tussenresultaat dat in 2021 een
vervolg moet krĳgen.
Aanvullende werken
De taakgroep heeft bemiddeld tussen leden en de energieleverancier aan de Zorggroep
Groningen. De laatste moest toestemming verlenen om vanaf haar aansluitpunt energie te
leveren aan Tiny House Woldwĳk en – later ook – aan Landjegoed. Het basiscontract
daarvoor is geleverd door de taakgroep. Ook heeft de taakgroep de huisnummering voor alle
gevestigde (sub)leden op orde gebracht.
In overleg met de huisjurist, Koos Hoogland, heeft de taakgroep de spelregels voor eigen
handhaving aangescherpt. De kern daarvan was in hoeverre de bevoegdheden van de CV in
dezen kunnen gaan en welke, juridisch juiste, stappen zĳ kan en dient te ondernemen om
ongewenste activiteiten een halt toe te roepen.
Aandachtspunten taakgroep fysiek
• Er moet een taakgroep beheerder worden gevonden, wel of niet extern.
• Er moeten leden aan de taakgroep deelnemen door zich aan de taken te verbinden
(zeker en stabiel).
• Het concept beheerplan dient te worden geactualiseerd en opgeleverd.
• Wat betreft een programmatisch/ruimtelĳk kader moet de CV zich opnieuw beraden nu de
gemeente het wat dat betreft laat afweten.
• Het CV bestuur dient de terreinmeester in bescherming te nemen, daar waar deze
onregelmatigheden constateert. Niet hĳ, maar het bestuur dient deze te corrigeren met
consequenties als gevolg bĳ niet opvolgen van aanwĳzingen.
• Boerderĳ en bĳgebouwen moet als een afzonderlĳk project binnen de CV worden
uitgewerkt.
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Initiatieven
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Landjegoed
In 2020 is Stichting Landjegoed opgericht. Met startkapitaal van stichting Mas con Menos
kon de stichting snel aan de slag met plannen maken. Op een perceel van 1.1 hectare werd
besloten 14 kavels aan te leggen. Op 29 augustus en 12 september werden
infomatiemiddagen gehouden. Beide keren kwamen rond de 50 mensen kĳken.
Belangstellenden moesten een vragenlĳst invullen, die een goed middel vormden om te
selecteren. In september/oktober werden 24 selectiegesprekken gehouden, waarbĳ ook
iemand van buiten het bestuur van Landjegoed aanwezig was (Staatjevrĳ en/of Tiny House).
Na selectie bleven 13 belangstellenden over voor 12 kavels (1 kavel wordt gedeeld).
Bewoners zĳn afkomstig uit Groningen en Drenthe. Op 4 kavels wonen mensen op zichzelf,
op 9 kavels wonen stellen. Er komen 4 kinderen te wonen (leeftĳd 1-10 jaar). 2021 Dit jaar
zal in het teken staan van het realiseren van ieders bouwplan. Het is de bedoeling dat de
kavels tegen het eind van het jaar bebouwd en bewoond zĳn. Mocht er tĳd, energie en geld
zĳn dan wordt eerst het gemeenschappelĳke terrein aangepakt. Op termĳn wordt een
buurtwerkplaats gerealiseerd. Een aandachtspunt is ondertussen een goede sociale
verstandhouding met de buren van Staatjevrĳ en Tiny House.

Boomplantdag op Landjegoed
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ECTB
De EnergieCoöperatie Ten Boer (ECTB) is bezig met meerdere projecten op Woldwĳk:
•

Exploitatie op Woldwĳk van een zonnedak met 177 panelen.Vĳftien inwoners van de
voormalige gemeente Ten Boer doen mee; ze schaften ieder meerdere
zonneparticipaties aan onder de voorwaarden van het PostCodeRoos-systeem. Hun
rendement in 2020 bedroeg zo’n 8%.
• Studenten van de HanzeHogeschool (Action Lab) deden onderzoek naar de
haalbaarheid om de bewoners van Woldwĳk los te laten komen van het elektriciteitsnet.
Het onderzoek leverde op dat dat te kostbaar zou worden. In 2021 wordt nagegaan of
een Woldwĳkproject onder de vlag van het nieuwe subsidiesysteem, PCRS, een
mogelĳkheid biedt om voldoende energie voor eigen gebruik te produceren.
De ECTB zou graag het grote dak van de hoeve Dĳkshorn beleggen met zonnepanelen om
het genoemde project te realiseren.
Buiten Woldwĳk is de ECTB ook bezig met een aantal projecten:
• De ECTB is samen met de coöperatieve ontwikkelaar Bronnen VanOns bezig het
grote zonnepark Fledderbosch van 90 ha te ontwikkelen. De opbrengsten moeten ten
goede komen aan de inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer. Zie ook
www.zonneparkfledderbosch.nl.
• De ECTB zette een samenwerking op met de stichting De Groene Bedoeling. Deze
stichting heeft als ambitie om inwoners met een kleine portemonnee te betrekken bĳ en
te laten profiteren van de energietransitie. In 2021 gaat het project van start.
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Agrarisch natuurbeheer
De agrariërs Langereis en Kooistra beheren het agrarisch gebied, deels met lange
contracten en deels met éénjarige contracten.
Doelstelling is om de diversiteit van Woldwĳk ook terug te laten komen in het landelĳke
gebied. Het creëren van een open, authentiek Groninger landschap met kleine percelen,
divers beheer, en extensieve beweiding in combinatie met verduurzamende gangbare
landbouw moet leiden tot een mozaiek aan percelen waarbĳ de biodiversiteit (in planten en
dieren) in het gebied naar een hoger niveau gaat en waar het dorp kan recreëren.
Hierbĳ past de opmerking dat we enkel de natuur kunnen faciliteren, de uitkomsten van de
inspanningen in het gebied met betrekking tot de biodiversiteit zĳn niet altĳd de gewenste
uitkomsten.
Ontwikkelingen 2020
De inspanningen van 2018 en 2019 hebben in 2020 een wisselend resultaat laten zien. Het
kruidenrĳk ingezaaide perceel aan de noordwest zĳde van het gebied is zeer goed
opgekomen, het in stroken inzaaien van beide naastgelegen percelen met kruidenmensgels
is door het te natte najaar niet of nauwelĳks aangeslagen.
Op de percelen waar het oude grasland beheerd wordt, aan de zuidkant van Woldwĳk tegen
de Stadsweg, is na het oogsten van het hooi extensieve beweiding van schapen toegepast
om de graszode dicht te houden en hierdoor ongewenste onkruiden geen ruimte te geven.
Aan de noordkant van Woldwĳk is na het oogsten van het gras in mei extensieve beweiding
toegepast met jongvee (melkvee in ontwikkeling). Deze dieren hebben lopende het jaar
gerouleerd over de percelen van Woldwĳk.
In 2020 is het paradepaardje van het agrarisch gebied Woldwĳk ontwikkeld: het wandelpad
met kruidenrĳke randen door het gebied is gerealiseerd. Hiermee is invulling gegeven aan de
wens om het agrarisch gebied zichtbaar te maken voor het dorp. Een prachtig pad dat door
de explosieve groei van de kruidenrand veel lof oogstte bĳ de dorpsbewoners. Kanttekening
hierbĳ is wel dat het onderhoud van de kruidenrĳke rand flink wat aandacht vergt, de
gegroeide kruiden hebben zoals het nu lĳkt voor verdrukking gezorgd bĳ andere kruiden.
Het weiden van het jongvee naast het wandelpad was in elk geval een prachtig gezicht waar
veel enthousiaste reacties op zĳn gekomen.
Eind 2020 is er, met ondersteuning van het Weide Weelde Fonds, geïnvesteerd in de aanleg
van een 600 meter natuurvriendelĳke oever. 200 meter langs het agrarisch gebied en 400
meter rondom Landjegoed. Deze oever is ingezaaid met een akkerrand -en voedselmengsel
gericht op de beschutting en voeding van boerenlandvogels.
Aangelegde natuurvriendelĳke oever
Tevens is er een forse investering gedaan in het kruidenrĳk maken van een centraal gelegen
perceel en de aanleg van een hoogwatersloot met terrasoever tussen de twee centraal
gelegen percelen. Het kruidenrĳke perceel heeft tevens zĳn reeds aangelegde laagte
behouden waardoor er in het voorjaar een plasdras ontstaat. In de loop van 2021 willen we

Hoogwatersloot
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Aanleg natuurvriendelĳke oever

kĳken of we deze plasdras op niveau kunnen en moeten houden met de beschikbare
zonnecollectorpomp.
De hoogwatersloot en de natuurvriendelĳke oever hebben als doel om in het voorjaar en
zomer te dienen als foerageerterrein voor de aanwezige vogels en overige dieren en het
ontwikkelen van een diversiteit aan planten in het gebied. De terrasoever is ingezaaid met
hetzelfde akkerrand-en voedselmengsel gericht op de beschutting en voeding van
boerenlandvogels. Door middel van een aangelegde stuw blĳft het waterniveau op peil, door
middel van een zonnecollectorpomp zal het water op het gewenste niveau blĳven tĳdens de
zomerperiode.
2021 en verder
Komend jaar werken we als coöperatie aan een totaalvisie voor het hele agrarische gebied.
In de uitvoering ligt de focus komend jaar op het beheer van de gedane investeringen zodat
ze nog jaren effectief kunnen bĳdragen aan de doelstellingen van Woldwĳk.
In 2021 komt, (na een afwezigheid van 2 jaar in verband met de plaatsing van de
wisselwoningen) de familiekudde Limousinkoeien weer terug op Woldwĳk. Zĳ zullen gaan
grazen op de kruidenrĳke percelen ten noorden van het wandelpad. Hiermee hopen we de
beleving op Woldwĳk nog levendiger te maken. Tevens zullen het jongvee en de schapen
weer terugkeren op Woldwĳk.
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Tiny House Woldwijk
Tiny House Woldwĳk heeft in 2020 grote vorderingen gemaakt. Zo is de bouw op de laatste 3
vrĳe kavels van start gegaan. In 2021 zullen de laatste kavels bewoond zĳn. Er is een
prachtige verscheidenheid aan huisjes ontstaan, geen enkel huisje is gelĳk. Alle huisjes
hebben hun eigen verhaal als het gaat om keuzes voor duurzaamheid, hergebruik en
footprint. Er zĳn nu 11 huishoudens in deze wĳk, dit zullen er 14 in totaal worden in 2021.
In maart is er een Broodkast gekomen op het terrein. Een van de bewoners verkoopt
biologische broden en meer op de markt. Bewoners en omwonenden kunnen een
abonnement afsluiten waarbĳ ze 1x in de week een brood ontvangen in de broodkast. Hier
wordt goed gebruik van gemaakt.
Het voetpad dat Ten Boer met Woldwĳk verbindt loopt over het Tiny House Woldwĳk terrein.
Er wordt veel gebruik van gemaakt door zowel bewoners van Innersdĳk als bewoners uit het
dorp. Regelmatig blĳven mensen een praatje maken met de tiny house eigenaren die in de
tuin bezig zĳn. Leuk dat er belangstelling is en informatie gedeeld kan worden. De naam van
het voetpad is gekozen door een school uit Ten Boer: het Lutjehoeskespad.
In 2020 zĳn er ook nieuwe plannen ontstaan voor het middenterrein. Er zĳn wat
speeltoestellen geplaatst en de 4 paarden hebben een Paradise Paddock voor deze winter.
De paarden trekken veel aandacht en hebben een sociale functie voor bewoners onderling
en voor wandelaars. In 2021 zullen ze naar een ander terrein gaan. De inrichting van het
middenterrein zal dit jaar ook duidelĳkere vormen aannemen, met bomen en struiken.
Daarnaast staat voor 2021 de bouw van een gezamenlĳk gebouw op het middenterrein op
de planning. Dit gebouw zal meerdere functies hebben en zal samen met de andere
gebouwen binnen het project Woldwĳk kunnen faciliteren op verschillende vlakken. Te
denken valt aan: workshopruimtes, werkschuur, flexwerkruimte, wasruimte, opslag van
gereedschap en meer.
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Staatjevrij
Corona bleef niet staan voor de grens van Woldwĳk. Dat betekende een bĳzonder jaar, ook
voor StaatjeVrĳ. Tot nu toe is nog geen jaar op Woldwĳk hetzelfde geweest. Tot 14 maart was
het nog gezellig druk: ledenvergaderingen en andere bĳeenkomsten, het eetcafé, etc.
Daarna was het een periode een stuk rustiger. Binnen de mogelĳkheden werden er
aanpassingen gedaan, zodat nog het één en ander gedaan kon worden. Zo was er een grote
vergadering op de buitenplaats met allerlei initiatiefnemers van binnen en buiten de
coöperatie. Hoogtepunt was wel de bĳeenkomst van Toukomst. Een prachtig project waar
StaatjeVrĳ aan kon bĳdragen door het geheel te verzorgen. Daarna ging de tweede lockdown
in en werd het wat vergaderingen en bĳeenkomsten betreft weer rustig. Dat gaf de mensen
van StaatjeVrĳ de mogelĳkheid om zich met andere dingen bezig te houden: betrokkenheid
bĳ Landjegoed, aandacht voor de huisvesting, het afmaken van de Wereldhuiskamer, de
timmerwerkplaats en de tuin. Er wonen nu twaalf mensen (waarvan drie kinderen) op het
Staatjevrĳ-terrein in drie gers (yurts), één pipowagen en (tĳdelĳk) in het arbeidershuisje.
De zelfoogsttuin kende een succesvol jaar waar het gaat om het aantal leden, meer dan 60!
Gezellige meewerkdagen en vrĳwilligersdagen waren moeilĳk dit jaar, maar een aantal vaste
vrĳwilligers helpen op dinsdag en vrĳdag op de tuin. Er is een grote tunnelkas gebouwd en
dit jaar konden er voor het eerst ook keukenkruiden geoogst worden. Voor het nieuwe jaar
staat de aanleg van paden en een theehuis op de rol. Dit jaar geen varkens of eenden op de
tuin, maar wel schapen. Het zĳn kleine schapen genaamd Soay schapen. Het is een sober
schapenras dat zich goed kan redden op ruig terrein en daarom weinig eisen stelt. Ze
hebben de wilde heg onderhouden door te grazen en te snoeien. Omdat het een vrĳ wild ras
is laten ze zich niet aaien en houden ze eerder afstand. Ook nieuw dit jaar: een bĳenkast op
de tuin. Tot slot kon met subsidie van de Impulsregeling van het NPG een trekkertje met
kleppelmaaier en frees gekocht worden, dat maakt een heleboel werkzaamheden een stuk
lichter.

De kas bĳ de zelfoogsttuin
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Colofon
Contactgegevens
Coöperatieve Vereniging Woldwĳk
Wolddĳk 7 (boerderĳ Dĳkshorn)
9791 TD TEN BOER
Voor vragen over dit jaarverslag kunt u terecht bĳ de secretaris van de coöperatie, mw.
Annemarieke Aarts, via annemarieke@bureauvanwaarde.nu
Woldwĳk online
www.woldwĳk.nl
info@woldwĳk.nl
www.facebook.com/woldwĳk
www.twitter.com/woldwĳk

Woldwijk werd in 2020 gesteund door:
Regio Groningen-Assen

Gemeente Groningen
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