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Voorwoord

Wanneer we terugkĳken op 2021 kunnen we constateren dat het weer een druk jaar is
geweest voor de CV en haar leden. Het werd deels nog beïnvloed door de beperkingen in
verband met de coronapandemie, maar langzaam hernam ook het gewone leven weer zĳn
loop.

Het jaar stond grotendeels in het teken van de plannen van gemeente en NCG voor de bouw
van wisselwoningen en het versterken van de boerderĳ, maar er gebeurde meer.
In het bestuur was een wisseling van de wacht. Voorzitter Henk Kooistra stopte ermee en
Simon Wĳma trad toe tot het bestuur. Annemarieke Aarts werd, voorlopig tĳdelĳk, voorzitter.
Ook een personele wisseling bĳ de terreinmeester. We namen afscheid van Gert Kattenberg
en konden René Wubs en Geir Eide van Ontwerpstation Loppersum als zĳn opvolgers
verwelkomen. Hun belangrĳkste werkzaamheden in 2021 lagen op het terrein van
Landjegoed. Daar werd het hele jaar nog volop gebouwd. Op een paar kavels na zĳn nu de
huizen bewoond. Dat maakt dat de bevolking van Woldwĳk onderhand bestaat uit zo’n 50
volwassenen en 12 kinderen.

Na een eerste aankondiging in 2020 werd in 2021 langzaam duidelĳk wat de plannen van de
gemeente met een deel van Woldwĳk zĳn. In de loop van 2022 zullen er op een aantal kavels
wisselwoningen worden geplaatst in het kader van de versterkingsoperatie. Er is ook sprake
van plannen voor mogelĳk meer permanente huisvesting. Daarvoor zal een masterplan voor
het gebied worden gemaakt. Lang bleef onduidelĳk wat de positie van de CV Woldwĳk in dit
geheel was. Na een goed overleg met de wethouders Van der Schaaf en Jongman werd het
overleg wat beter gestroomlĳnd. Er werd onder meer afgesproken dat een speciale
bĳeenkomst over de plannen zal worden georganiseerd voor de bewoners van Woldwĳk. Een
aantal gemeenteraadsfracties heeft in september een bezoek gebracht aan Woldwĳk. Ook
met hen zĳn de plannen en de onzekerheden daaromtrent besproken. Dat leidde onder meer
tot schriftelĳke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.
De aankondiging van de bouw van de wisselwoningen betekende dat een aantal plannen
kwam stil te liggen. Initiatieven voor kavel 3, de laatste die nog onder de bouwvergunning
valt, en plannen voor een experiment met strokenteelt werden voorlopig opgeschort.
Ondanks alle onzekerheden en onduidelĳkheden rond de toekomst zĳn de financiën van de
CV op orde en onder controle.
Waar het gaat om de ruimtelĳke inrichting van Woldwĳk en met name de groene inrichting is
in 2021 gewerkt aan een gebiedsvisie en een groenplan. Het groenplan zal in 2022 worden
vastgesteld en uitgevoerd.

Na de zomer nam de NCG contact op met de CV met het bericht dat de versterking van de
boerderĳ in zicht kwam. Intern werd al gewerkt aan een perspectief voor de boerderĳ. De
ideeën die daar ontstonden konden worden ingebracht in het goed lopende overleg met alle
betrokkenen van o.a. NCG en gemeente Groningen. Al met al genoeg om op voort te
bouwen in 2022!

Namens het bestuur van de coöperatie Woldwĳk,

Annemarieke Aarts
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 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.

Bloemenrand langs het voetpad 4
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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.

Naast de leden, de taakgroepen en het bestuur heeft de organisatie nog een team dat aan
haar verbonden 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 de afgelopen jaren 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 2021 uit drie 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 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, de Stichting Staatjevrĳ en de Stichting
Landjegoed.

Het bestuur bestaat uit leden en niet-leden. In 2021 was er één extern bestuurslid en waren
er twee leden lid van het bestuur ((Jan Borkent en Henk Kooistra, de laatste werd in de loop
van het jaar opgevolgd door Simon Wĳma).

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. In de loop van 2021 is de terreinmeester opgevolgd door een duo.

Bestuur: Henk Kooistra (tot 1 april) Jan Borkent, Annemarieke Aarts, Simon Wĳma (vanaf 1
juni)
Secretariële/administratieve ondersteuning: Jeanine Veen
Terreinmeester: Gert Kattenberg (tot de zomer van 2021), Geir Eide en René Wubs (vanaf
september 2021)
Taakgroep Strategie: Jan Does
Taakgroep Fysiek beheer: Jan Does, Rox Menses, Sieger de Vries
Taakgroep Financiën: Jan Borkent, Willem Huisman, Annie Postma, Peter Kiers
Taakgroep Communicatie: Annie Postma, Simon Wĳma (tot juli ‘21), Ellen van der Linden
(vanaf juli ‘21), Marjan Borgers, Peter Boon (reflectieteam, tot oktober ‘21) en Theo de Wit
(reflectieteam), Jeanine Veen, agendalid: Alieke de Jong

Initiatieven: 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 Strategie

Bezetting: Jan Does.

Opvangen, werven en begeleiden nieuwe initiatieven
In 2021 heeft de taakgroep met name een veelheid van initiatieven binnen het areaal van
Landjegoed opgevangen, soms begeleid, laten beoordelen en (merendeels) van een
toestemming voorzien. Ook de nacontrole van de elektriciteitsvoorziening van Landjegoed en
Staatjevrĳ heeft plaatsgevonden, waarna de voorziening kon worden goedgekeurd.

Al in oktober 2020 deelde de gemeente mee dat zĳ van plan is om grond terug te nemen uit
het gehuurde van de CV, wisselwoningen te plaatsen op Woldwĳk en een masterplan voor
het gebied te ontwikkelen. De taakgroep strategie ondersteunt het bestuur bĳ de gesprekken
hierover. De lopende initiatieven voor kavel 3 en voor strokenteelt werden voorlopig
geparkeerd. Ook bĳ deze initiatieven was de taakgroep betrokken.

De gemeente legde bĳ de CV de vraag neer om na te denken over een toekomst voor de
boerderĳ. De taakgroep heeft daarvoor een werkgroep samengesteld die – ondersteund door
architectenbureau DAAD – ontwikkelscenario’s heeft uitgewerkt voor de boerderĳ. Het werk
bestond uit ontwerp, doorrekening en het peilen van belangstelling voor gebruik van de
boerderĳ. De eerste resultaten van dit onderzoek zĳn gedeeld met de gemeente, die positief
op de scenario’s reageerde. De consequenties van de plannen zĳn vergaand, ook financieel.
Daardoor werden in eerste instantie nog geen verdere stappen gezet.

Daar kwam na de zomer verandering in, nadat de NCG zich meldde om een begin te maken
met de versterkingsoperatie voor de boerderĳ. Daarvoor richtte zĳ een team op met eigen
adviseurs, medewerkers van de gemeente (verhuurder) en van de CV (huurder), die zich
wederom door DAAD liet ondersteunen. De taakgroep nam, samen met een lid en
bestuurslid, deel aan dit team.

Lutjehoeskespad aan de Stadsweg 8
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Het interessante van deze operatie was dat de NCG zogenaamde koppelkansen in het
vooruitzicht stelde: meenemen van achterstallig onderhoud, schadeherstel en voorsorteren
op toekomstig gebruik. Vanuit de CV zĳn wat betreft het laatste alle redelĳke en mogelĳke
voorzieningen in het voorlopige versterkingsplan ingebracht. Omdat deze samenloop voor
zowel huurder als verhuurder uiteindelĳk tot financiële consequenties zal leiden zĳn beide
partĳen meer samen gaan optrekken.

Voor het onderzoek naar de toekomst van de boerderĳ heeft de taakgroep een beroep
gedaan op een herbestemmingssubsidie bĳ de Rĳksdienst voor Cultureel Erfgoed. Uitsluitsel
daarover is nog niet bekend. Daarnaast heeft de taakgroep, in overleg met het bestuur, een
claim opgesteld en afgegeven bĳ de NCG voor gederfde inkomsten uit de boerderĳ vanaf
2017. Die claim wordt meegenomen bĳ het versterkingsbesluit, later in 2022.

Bevorderen samenloop en samenwerking
Door de corona-epidemie was het lastig om met de leden en bewoners van Woldwĳk bĳeen
te komen. Wat de gemeenschapszin in de loop van 2021 alsnog versterkte kwam voort uit de
onzekerheid die werd veroorzaakt door de eerder aangekondigde voornemens van de
gemeente. De communicatie over die voornemens verliep stroef. Veel informatie daarover
bereikte de CV informeel, via andere kanalen. Iets wat onrust onder de leden veroorzaakte,
de CV ten opzichte van haar omgeving in verlegenheid bracht en medio 2021 leidde tot een
duidelĳk signaal aan de gemeente. Op 10 november 2021 werd daar gehoor aan gegeven en
was de CV in de gelegenheid om met twee wethouders, Van der Schaaf en Jongman, te
praten over de knelpunten in de samenwerking en werd onderling informatie uitgewisseld.
De samenwerking werd herbevestigd en afspraken werden gemaakt voor een afzonderlĳke
bĳeenkomst voor alleen de CV en haar leden met de gemeente, te houden in januari 2022.

Monitoren, evalueren en verspreiden ervaringen
Ook in 2021 zĳn, ook door onderbezetting van de taakgroep, geen gesprekken afgenomen
met initiatiefnemers. Die evaluatie, ook relevant voor het Reflectieteam, heeft niet
plaatsgevonden. Iets wat in 2022 dient te worden opgepakt. Het aantal verzoeken van
externen om kennis te delen en te verspreiden is in 2021 – mede door de corona
maatregelen – teruggelopen. Wel is het onderwerp ‘pilot nieuw omgevingsplan’, een status
die CV in 2020 nog had, in 2021 opnieuw onder gemeentelĳke aandacht gebracht. Een
politieke ‘klankbordgroep nieuw omgevingsplan’ heeft de CV gevraagd om informatie. De
taakgroep heeft die verstrekt. Niet alleen informatie over de pilotstatus, maar vooral ook over
de status van samenwerkingspartner met de gemeente wat betreft coöperatieve
gebiedsontwikkeling voor de toekomst. Waarbĳ geleerd kan worden van de ervaringen die de
CV vanaf 2016 heeft opgedaan.

Stroomlĳnen organisatie CV
De taakgroep strategie is de vaste informant namens het bestuur voor het reflectieteam. Dit
jaar onder meer over de relatie met de gemeente, het behoud en herstel van de boerderĳ en
de toekomstige ontwikkeling van Woldwĳk.

Aandachtspunten taakgroep strategie voor 2022
• Versterking taakgroep strategie. De versterking en herbestemming van de boerderĳ zal

veel aandacht en werk vragen. Daarnaast wil de CV mogelĳk een rol gaan spelen in de
verdere ontwikkeling van het gebied, in samenwerking met de gemeente.

• Evaluaties leden CV Woldwĳk in 2022.
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Taakgroep Financiën

Bezetting: Jan Borkent, Willem Huisman, Peter Kiers en Annie Postma

Financiële kaders en positie
De taakgroep constateert dat de financiën goed op orde zĳn. De afgesproken procedures
werken naar behoren, waardoor de planning in het jaar gemakkelĳk en overzichtelĳk is. De
halfjaarevaluatie bewees zĳn nut, evenals de kaderbrief. Beide instrumenten dragen ertoe bĳ
dat betrokkenheid en invloed van leden goed te zĳn recht kan komen.
De start van Landjegoed versterkte de financiële positie van Woldwĳk; het jaar kon met een
mooi positief resultaat worden afgesloten. De kascommissie, bestaande uit een bewoner van
Woldwĳk en een extern lid, controleerde de jaarstukken 2021. Er werden geen
onregelmatigheden geconstateerd.
Een langetermĳnbeleid en de daarbĳ behorende financiële kaders worden steeds meer
noodzakelĳk. Dit heeft te maken zaken als:
• Gesprekken met de gemeente over compensatie en gederfde inkomsten als gevolg van

voorgenomen woiningbouw
• De op handen zĳnde versterking van hoeve Dĳkshorn en het gebruik daarvan op lange

termĳn, ook wat betreft de kosten en (duurzame) inkomsten
• De implementatie van het Groenplan, inclusief de vraag hoe de gelden van de

‘vogelkĳkhut’ hierin een nuttige besteding kunnen krĳgen. Aandacht voor de verwerving
van subsidies is hierbĳ wenselĳk.

Beheer financiële zaken
De taakgroep vergaderde gemiddeld wat minder dan in 2020; de financiële gang van zaken
is goed onder controle. Bilateraal overleg en/of mailverkeer vingen veel af zonder daarmee
de continuïteit in gevaar te brengen.
Nota’s werden als regel in de loop van een kwartaal verstrekt. Het voornemen is dit wat naar
voren te trekken, nl. in de eerste maand van een kwartaal.
De toekenning van gelden voor de dienstverlening door Staatjevrĳ gebeurde niet volgens de
afgesproken procedure en de betekenis van de ooit gemaakt afspraak ging verloren.
Vandaar dat er voor 2022 nieuwe gestandaardiseerde afspraken gemaakt gaan worden.
Het beheer van een vrĳwilligersvergoeding verdient aandacht. Voor 2022 zĳn er aanvullende
afspraken over verantwoording en vergoeding nodig. Dit betreft niet alleen de taakgroep
Communicatie, maar is CV-breed aan de orde. Het huishoudelĳk reglement geeft hierin een
goede richting.

10
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Als gevolg van corona gingen net als in 2020 veel van de door de taakgroep Communicatie
geplande activiteiten niet door. De uitgaven waren hierdoor lager dan begroot, mede door
een mooie subsidie van de gemeente.

Opstallen en versterking
De versterking en het schadeherstel bieden kansen om het gebouw zo te maken dat er ook
financiëel gewin gehaald kan worden.
Hiervoor zal de CV waarschĳnlĳk ook moeten investeren in geld, in expertise van buitenaf en
voorsorteren op de gewenste infrastructuur.
Het Groenplan beschrĳft ook de herinrichting van het erf. Dit leidt niet direct naar extra
inkomsten, maar draagt wel bĳ aan een sterke uitstraling die voor aantrekken van activiteiten
en bedrĳfjes drempelverlagend kan werken.
Verwerven van subsidies is een opdracht; de taakgroep Financiën kan hierin wellicht een rol
spelen.

Lange termĳn vooruitzichten en voornemens
De onzekerheden rond het gemeentelĳk beleid en de bestemming van de boerderĳ maakten
een langetermĳnperspectief voor inkomsten en uitgaven wel wenselĳk, maar in 2021 nog niet
mogelĳk. De taakstelling is hierover in in 2022 meer duidelĳkheid te krĳgen, die in de
kaderbrief en afgeleide begroting voor 2023 hun beslag kunnen krĳgen.

Hoeve Dijkshorn 11
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Taakgroep Communicatie

Bezetting: Marjan Borgers, Simon Wĳma (tot juli ‘21) Ellen van der Linden (vanaf juli ‘21)
Annie Postma, Peter Boon (reflectieteam, tot oktober ‘21) en Theo de Wit (reflectieteam).
Agendalid: Alieke de Jong

Vooraf
Ook 2021 stond grotendeels in het teken van de corona-epidemie. Dat betekende dat het
opnieuw lastig was om activiteiten te organiseren. Gelukkig kon de duurzaamheidsmarkt/
groene dag wel doorgaan. Door een extra subsidie van de gemeente Groningen was het
zelfs mogelĳk extra groot uit te pakken.

Interne communicatie
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 in 2021 één informele
ledenbĳeenkomst georganiseerd op 30 juni (er werd in die bĳeenkomst afscheid genomen
van Henk Kooistra en Adrian Langereis als bestuurslid en er werd kennisgemaakt met veel
nieuwe bewoners van Landjegoed).

Externe communicatie
De externe communicatie was voornamelĳk gekoppeld aan evenementen. Daarnaast is een
magazine gemaakt dat een beeld schetst van Woldwĳk. Het is samen met het jaarverslag
over 2020 verspreid onder de raadsfracties.
Er is ook in 2021 een drietal filmpjes gemaakt: twee keer is aandacht besteed aan de nieuwe
bewoners van Woldwĳk op Landjegoed en bĳ het begin van het tuinseizoen, op de open dag
op 10 april, is tuinman Arjen de Witte geinterviewd.

Beheer digitale communicatie
De website (7.456 bezoekers) is de basis van de digitale communicatie van de coöperatie.
Daarnaast wordt contact met “de buitenwereld” gehouden via een emailnieuwsbrief
(ongeveer 325 leden), Twitter (74 volgers), Facebook (577 volgers) enYoutube met aan het
eind van 2021 37 abonnees.

Woldwĳk in de media
De duurzaamheidsmarkt/Groene Dag op 25 september is door middel van een persbericht
onder de aandacht gebracht en breed opgepikt door bv. de Noorderkrant en OOG-TV. Na
afloop van de dag is nog contact geweest met OOG die op basis daarvan een artikel op de
website heeft geplaatst.

Biblionet heeft in maart een drietal gesprekken opgenomen waarvan podcastuitzendingen
zĳn gemaakt. Het doel was een aantal burgerinitiatieven in het zonnetje zetten. In mei ‘21
zĳn ze online gezet. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met Marjan Borgers van Tiny
House, met Sieger de Vries van Staatjevrĳ en met Laurens Mengerink van de ECTB.

12Opname podcast Tocht om de Noord op Woldwijk
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Evenementenplanning/-ondersteuning
Door de corona-epidemie was het alleen tĳdens de zomer mogelĳk om activiteiten te plannen
voor een groter publiek. Op zondag 19 september liep de route van de Tocht om de Noord
over het terrein van Woldwĳk. Een week later, op zaterdag 25 september, was de grootste
activiteit van 2021, de duurzaamheidsmarkt/Groene Dag. Tĳdens de zomervakantie hebben
een aantal bewoners van de Tiny Housegroep en de bewoners van Staatjevrĳ meegewerkt
aan de kinderspelweek van Ten Boer. Op het Tiny Houseterrein vonden kinderactiviteiten
plaats en Staatjevrĳ gaven les in het maken van vogelhuisjes en insectenhotels.

Vrienden van Woldwĳk
Door problemen met onze bank heeft het lang geduurd eer er geld geïnd is. Het lukte niet,
o.a. door nieuwe regelgeving om dat via de bank te regelen. In plaats van een automatische
incasso is er een mail gestuurd met het verzoek het donatiebedrag over te maken op de
rekening van de coöperatie. In de praktĳk werkt dat minder goed.

Bezoeken en andere ontvangsten
Op 7 juli sloot het gebiedsteam Ten Boer van de gemeente hun werkjaar af op Woldwĳk. Op
het programma stonden een rondleiding, pizza’s en een gesprek over Woldwĳk. In
september brachten de raadsfracties van GroenLinks en ChristenUnie naar Woldwĳk om de
moeizame communicatie met de gemeente te bespreken. Als gevolg van dit bezoek zĳn
schriftelĳke vragen gesteld aan het college van B&W.

Voor 2022
• proberen elke maand iets te organiseren
• Vrienden van Woldwĳk nieuwe impuls geven
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Taakgroep Fysiek beheer

14

Bezetting: Jan Does (interim), ad hoc Rox Menses en Sieger de Vries.

Vooraf
In 2021, een jaar van coronabeperkingen en -maatregelen, is de taakgroep niet echt als
taakgroep blĳven opereren. Zich voordoende vraagstukken zĳn merendeels ad hoc opgelost.
Voor sommige vraagstukken – zoals herbestemmen van de boerderĳ – is een tĳdelĳke,
afzonderlĳke werkgroep ingesteld.

Ontwikkelen toetsingskader
Al in 2019, voortgezet in 2020, heeft de taakgroep zich ingezet om een gebiedsvisie te
ontwikkelen die de opmaat zou kunnen vormen om met de gemeente de kavelpaspoorten af
te maken. Waarmee wederzĳds afspraken zouden kunnen worden vastgelegd over de
programmatisch- en ruimtelĳke inrichting van Woldwĳk, met het oog op de toekomst.
In oktober 2020 kondigde de gemeente haar voornemens aan om grond van de CV terug te
nemen in het belang van plaatsing van wisselwoningen en om te kunnen voorsorteren op
toekomstige definitieve woningbouw. De mededeling van de gemeente leidde tot het
stilleggen van ingediende initiatieven voor kavel 3 en voor die met betrekking tot strokenteelt
(kavel 8). Wat vanaf oktober 2020 tot inkomstenschade voor de CV heeft geleid.

Focus boerderĳ
De taakgroep heeft zich, na de boodschap van de gemeente, gericht op een perspectief voor
de boerderĳ. Door middel van het organiseren van een afzonderlĳke werkgroep. Deelnemers
daarin: Jan Does, Henk Kooistra, Tim Hermsen, Rox Menses, Simon Wĳma, Jeroen van
Veen, bĳgestaan door Rob Hendriks van DAAD. Dat team heeft een perspectief voor de
boerderĳ uitgewerkt en gedeeld met de gemeente. Inclusief een voorlopige financiële
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onderbouwing. In principe zagen partĳen wel perspectief. Maar door de ingewikkelde
samenhang tussen schadeherstel, aankomende versterkingsoperatie, inhalen achterstallig
onderhoud, herbestemmingsambities en de daarmee samenhangende financiële implicaties
kwam deze ontwikkeling tot stilstand. Het geïmproviseerde uitgiftebeleid onder bewoners
voor de boerderĳ werd vooralsnog voortgezet.

Na de zomervakantie meldde de NCG zich om uitvoering te geven aan de
versterkingsoperatie. Daarvoor werd een team samengesteld van door de NCG
ingeschakelde adviseurs, maar waarin ook de verhuurder (gemeente) en de huurder (de CV)
een plaats kregen. De NCG gaf de intentie aan om, tegelĳk met een versterkingsoperatie,
ook de koppelkansen mee te nemen (aardbevingsschade, achterstallig onderhoud en
toekomstperspectief). De uitkomsten van het eerdere onderzoek zĳn geïntegreerd in de
planvorming.

Beheer en toezicht
In 2021 is afscheid genomen van Gert Kattenberg als terreinmeester en is het
Ontwerpstation Loppersum (Geir Eide en René Wubs) gecontracteerd om zĳn rol over te
nemen. Zĳ opereren iets anders dan hun voorganger. Initiatieven/plannen worden door hen
beoordeeld en van een goedkeuring of van aanvullende vragen voorzien. De CV is met haar
leden overeengekomen dat een eerste check van een initiatief voor haar rekening is.
Opvolgende adviezen van de terreinmeester, of advies op aanvullende vragen, zĳn voor
rekening van de initiatiefnemer zelf.

Verlenen toestemmingen en handhaving
De taakgroep heeft zich in 2021 vooral gebogen over het beoordelen van initiatieven die
werden ontplooid op het terrein van Landjegoed. Een snel groeiend woonareaal. Aan veel
initiatieven zĳn, na controle, toestemmingen verleend. Zo ook aan enkele planwĳzigingen
van bestaande initiatieven.

De taakgroep heeft over dit alles nauw contact onderhouden met het gemeentelĳk
Omgevingsteam (OT). Problemen die het OT constateerde tĳdens haar zes wekelĳkse
schouw zĳn, soms in overleg tussen gebruiker en terreinmeester, snel gecorrigeerd.

Aanvullende werken
In 2021 is, naar aanleiding van het onderhoud van de schouwsloten de aandacht van het
waterschap getrokken voor de wĳze waarop leden van de CV omgaan met het lozen van
afvalwater. Met het waterschap en gemeente bekĳken zĳ nu op welke wĳze de lozing beter
kan worden gereguleerd.

Aandachtspunten taakgroep strategie
• Er moet een vaste taakgroep beheerder worden gevonden, liefst extern.
• Er moeten leden aan de taakgroep deelnemen door zich aan de taken te verbinden

(zeker en stabiel).
• Er zou een (concept) beheerplan moeten worden opgesteld, zeker nu de woonarealen

zĳn gegroeid.
• Boerderĳ en bĳgebouwen moeten als een afzonderlĳk project binnen de CV worden

uitgewerkt. Het door de versterkingsoperatie toegenomen besef dat gemeente en CV
daarin meer moeten samenwerken moet worden bestendigd.



16

Initiatieven
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Tiny House Woldwijk

2021 was een rustig jaar voor Tiny House Woldwĳk. De laatste kavels zĳn bewoond,
waardoor de wĳk compleet is. Toch wordt er nog flink gebouwd en gewerkt aan de kavels.
Het wordt steeds mooier!

In de zomer van 2021 vonden er een aantal kinderactiviteiten plaats op het middenterrein
van Tiny House. De scouting had een ware survivalbaan gemaakt van palen en touw. Ook
werd er flink geknutseld aan kleine tuintjes. Leuk om zoveel ouders en kinderen uit het dorp
welkom te heten.

Op de Groene dag in september is er een fotospeurtocht geweest over het terrein van de
tiny’s. Met allerlei weetjes over de huisjes en bewoners.
In december is de eerste Tiny House baby geboren. Leuk dat er steeds meer kinderen zĳn
op het terrein.

De inrichting van het middenterrein wordt in 2022 opgepakt, waaronder de bouw van een
multifunctioneel gebouw.

Tiny House Woldwĳk 17
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Staatjevrij

De kas bij de zelfoogsttuin 18

Afgelopen jaar heeft Staatjevrĳ weer mooie activiteiten mogen organiseren en faciliteren.
Begin mei is in de zelfoogsttuin het T-huis gebouwd van enkel gerecycled materiaal.
Inmiddels is het T-huis in gebruik en kun je daar genieten van een lekker bakje koffie en thee
met een fijn uitzicht over de tuin. Ook worden er activiteiten georganiseerd, zoals de
kruidenworkshops.

Op 10 april was er een open dag op de tuin en in juli werden de uien en aardappels van de
Zelfoogsttuin geoogst met een mooie groep vrĳwilligers. Ook zĳn er in de tuin paden van
grind en houtsnippers aangelegd, zodat iedereen met droge voeten door de tuin kan lopen.

In september was het aardbeverfestival. Een dag vol muziek, dans, kunst en lekkere verse
patatten uit eigen tuin.

En in de wereldhuiskamer werd er afgelopen jaar ook niet stil gezeten. Natuurlĳk was er elke
tweede zaterdag van de maand eetcafé, maar er werd ook vergaderd en aan qi chung
gedaan. Daarnaast is de wereldhuiskamer ook voor de coöperatie zelf onmisbaar: als locatie
voor vergaderingen en ledenbĳeenkomsten en als locatie tĳdens activiteiten als een open
dag of duurzaamheidsmarkt.

En niet te vergeten is StaatjeVrĳ uitgebreid met een aantal nieuwe bewoners: Johan, Bart-jan
en Valentino, Semira en Dennie.
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Agrarisch natuurbeheer

Hoogwatersloot Aanleg natuurvriendelijke oever19

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 economie en gangbare verduurzamende 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. Daarbĳ moet opgemerkt worden dat de
natuur alleen gefaciliteerd kan worden, de uitkomsten van de inspanningen in het gebied
m.b.t. de biodiversiteit zĳn niet altĳd de gewenste uitkomsten.

Ontwikkelingen 2021
Aan de zuidkant van Woldwĳk, tegen de Stadsweg, liggen percelen waar het oude grasland
beheerd wordt. Na het oogsten van het hooi is extensieve beweiding van schapen toegepast
om de graszode dicht te houden en zo ongewenste onkruiden geen ruimte te geven.

De graslandpercelen grenzend aan de zuidwestkant van het gebied, tegen het dorp aan en
aangrenzend aan de Tiny Houses, zĳn medio 2021 omgezet naar koolzaad. De opkomst liet
echter te wensen over en er is besloten die percelen door te zaaien met tarwe.

Aan de noordkant Woldwĳk is na het oogsten van het gras in mei extensieve beweiding
toegepast met jongvee (melkvee in ontwikkeling). Deze dieren hebben gedurende het
weideseizoen gerouleerd over de percelen van Woldwĳk.

Het paradepaardje van het agrarisch gebied Woldwĳk is het wandelpad met bloemrĳke
randen. Een prachtig pad dat door de explosieve groei van de kruidenrand veel lof oogstte bĳ
de dorpsbewoners. Het pad werd echter wel enigszins overwoekerd door de bloemenpracht.
Het onderhoud van de bloemrĳke rand is afgelopen jaar dan ook opgepakt en de rand is
geklepeld.

In 2021 liep de familiekudde Limousins weer op Woldwĳk. Ze hebben voor heel wat werk
gezorgd door regelmatig, passend bĳ de cultuur van de coöperatie, buiten hun vakje te
denken en het idee van vrĳe begrazing breder te trekken dan enkel het afgerasterde perceel.

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.



20

Daarnaast 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. 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.
Deze investering heeft in 2021 voor een mooie oever gezorgd, komende jaren hopen we dat
ze nog beter uitgroeien tot mooie begroeide randen.

2022 en verder
Inmiddels is de gebiedsvisie in concept klaar. Een mooi plan waarin landbouw en natuur nog
beter met elkaar geintegreerd worden en waardoor de landbouw- en natuurbeleving voor de
bezoekers nog groter wordt. 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.

Ook in 2022 keert de familiekude Limousin koeien 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.

Kruidenrijk grasland aan de noordzijde Begrazing door Limousin koeien
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Energie Coöperatie Ten Boer

De EnergieCoöperatie Ten Boer (ECTB) is bezig met meerdere projecten:
• 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 2021 bedroeg zo’n 8%.

• Studenten van de Hanze Hogeschool (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. Het project is in 2021 door de
bewoners van Woldwĳk on hold gezet.

• De ECTB blĳft van mening dat het dak van de hoeve Dĳkshorn een mogelĳkheid kan
bieden voor zonnepanelen. In het kader van de versterking zou hierin een stap gemaakt
kunnen worden. Een project onder de nieuwe subsidievoorwaarden, Subsidieregeling
Coöperatieve Energieopwekking, zou onderzocht kunnen worden.

• Het grote zonnepark Fledderbosch dient in het begin van 2024 productieklaar te zĳn. Een
nadere invulling van de opbrengsten, die ten goede moeten komen aan de inwoners van
de voormalige gemeente Ten Boer, is punt van nadere uitwerking. Zie ook
www.zonneparkfledderbosch.nl.

• De ECTB werkt samen op met de stichting De Groene Bedoeling. Deze stichting heeft
als doel om inwoners met een kleine portemonnee te betrekken bĳ en te laten profiteren
van de energietransitie. In 2021 hebben de eerste gezinnen een energiezuinige koelkast
gekregen. Met meerdere geinteresseerden lopen gesprekken.

Schuur met zonnepanelen van de ECTB 21
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Landjegoed

Bouwwerkzaamheden op Landjegoed 22

Voor het nieuwste initiatief op Woldwĳk was het een echt bouwjaar. Iedereen was en is erg
druk met het bouwen van een huis dan wel het inrichten van het terrein. Eind 2021 zĳn op
drie na alle kavels nu bewoond. Er zĳn nog drie bewoners bezig hun huis op Landjegoed of
elders te bouwen.

De bewoners van Landjegoed hebben tweemaal vergaderd om lopende zaken te bespreken.
Er werden vier gezamelĳke werkdagen gehouden. Daarbĳ werden gezamenlĳke klussen
aangepakt, zoals bomen planten, het rĳpad verstevigen, een postpakketbox maken,
compostbakken en vogelhuisjes timmeren. Dit werd vaak gecombineerd met een
gezamenlĳke maaltĳd.

De bewoners voelen zich steeds meer betrokken bĳ Woldwĳk. Plannen die in de omgeving
worden gemaakt en iedereen raken worden uitgebreid besproken en mensen zĳn bereid
actief te zĳn voor welbevinden van iedereen.

De onderlinge contacten met de buren van Staatjevrĳ en Tiny House worden wat intensiever.
Maar omdat 2021 een echt bouwjaar was, hebben de mensen nog vrĳ weinig tĳd en energie
over voor de omgeving. Ongetwĳfeld gaat dat het komende jaar veranderen. Zo worden er
plannen gemaakt voor het gezamenlĳke terrein, zoals een amfitheater met vuurplek. En is
één van de toekomstdromen een gezamenlĳk gebouw op een centrale plek van alle
woonprojecten: als ontmoetingsplek, werkruimte, werkplaats, overlegplek en groepsruimte.
Ook gewenst is een gezamenlĳke logeerplek voor bezoekers.
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Contactgegevens
Coöperatieve Vereniging Woldwĳk
Wolddĳk 7 (boerderĳ Dĳkshorn)
9791 TD TEN BOER

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

Woldwĳk online
www.woldwĳk.nl
info@woldwĳk.nl
www.facebook.com/woldwĳk
www.twitter.com/woldwĳk
www.instagram.com/woldwĳk

Colofon

mailto:annemarieke@bureauvanwaarde.nu
https://www.woldwijk.nl
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https://www.instagram.com/woldwijk
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