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Vandaag in de abonneekrant

Weinig vuurwerk 
in debat coalitie-
akkoord Eemsdelta
DELFZIJL - In de eerste vergadering
van de gemeenteraad van Eemsdelta, af-
gelopen maandag, heeft het coalitieak-
koord weinig debat opgeleverd. Op zich
niet zo verwonderlijk, want de partijen die de coalitie vormen, Lo-
kaal Belang Eemsdelta, ChristenUnie, VVD en CDA, bezetten twin-
tig van de negenentwintig raadszetels. De kritische noten kwamen
dan ook van de oppositiepartijen. PvdA-fractievoorzitter Joop van
der Lei: ,,Het is een coalitieakkoord  waarbij de thema’s op ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Opstapper Fred Bakker 
neemt afscheid van KNRM
EEMSHAVEN - Het valt hem zwaar. Na bijna 26 jaar zette Fred Bak-

ker (60) op 1 januari zijn pieper
definitief uit. Bakker gaat als
vrijwillig bemanningslid van de
KNRM-reddingboot Jan en Titia
Visser in de Eemshaven met
pensioen. Hij had nog wel even
door willen gaan, maar zoals hij
zelf zegt: ,,Je moet ergens een
keer stoppen hè?” Zijn laatste
jaar bij de KNRM was ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Edwin Grissen: ‘Mijn 
schilderijen groeien met mij mee’
ONDERDENDAM - Edwin Grissen (1972), beeldend kunstenaar en

galeriehouder woonachtig in On-
derdendam, begon toen hij van
de kunstacademie kwam ooit als
zeeschilder, maar heeft zich
gaandeweg steeds meer onder-
werpen eigen gemaakt. Kunste-
naarschap gaat over het leven
zelf, zegt hij en ontwikkelt zich
als zodanig. ,,Je werkt resoneert
met de ervaringen die je hebt ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Eerste minister op 
bezoek in Eemsdelta
LOPPERSUM - De nieuwe gemeente Eemsdelta heeft gisteren de
eerste minister in de historie op bezoek gehad. Het betrof Kajsa Ol-
longren van Binnenlandse Zaken die zich door burgemeester Gerard
Beukema liet vergezellen tijdens een bezoek aan het dorp Lopper-
sum. Daar liet ze zich op de hoogte stellen van zowel de gemeente-
raadsverkiezingen als de maatregelen die genomen zijn en ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Humorvol boek over plastic
soep: Plastic Bedankt!
NOORD-GRONINGEN - Elke mi-
nuut belandt, zo becijferde
 Greenpeace, een vuilniswagen
aan plastic afval in de oceanen.
Het heeft tot de bekende plastic
soep geleid, met grote gevolgen
voor de natuur. Janneke Kuiper
en Heleen van Wijk, twee nuch-
tere Noord-Groningers, brengen
dit probleem met het boek Plas-
tic bedankt! onder de aandacht. Het is een vrolijk en humoristisch ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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UITHUIZEN - Het dorp Uithui-
zen staat de komende jaren in
het teken van vernieuwing. Wo-
ningen, scholen, zorggebouwen
en het centrum worden aange-
pakt.

,,Zo wonen, leven, leren en re creë-
ren de Uithuizers straks weer vei-
lig en is Uithuizen weer klaar voor
de toekomst”, stelt de gemeente
Het Hogeland. 
Dit jaar start de grootschalige aan-
pak van woningen in Uithuizen.
Deze woningen voldoen niet aan
de veiligheidsnorm bij een zware
aardbeving en moeten worden ver-
sterkt. Voor de bewoners regelen
de gemeente en de Nationaal Coör-

dinator Groningen tijdelijke wo-
ningen. Hoe dat precies zal gaan,
wordt later deze maand bekend.
De plekken waar woningen wor-
den gesloopt, bieden ruimte voor
moderne terugbouw. Daarvoor no-
digt de gemeente het dorp uit om
in gesprek te gaan.
Scholieren in Uithuizen krijgen
straks les in een aardbevingsbe-
stendig Het Hogeland College. De
gemeente maakt samen met het
schoolbestuur plannen om de
school te versterken.
Ook wordt in Uithuizen een bijzon-
der woon- en zorgidee gereali-
seerd. Drie zorgorganisaties -Cosis,
Lentis en Noorderzorg - werken de
komende jaren aan nieuwe zorgge-
bouwen op één locatie. Mensen die

behoefte hebben aan veel zorg en
begeleiding, kunnen hier straks sa-
men komen. Het dorp is ook wel-
kom in de gezamenlijke ontmoe-
tingsruimte.
Het is één van de vijf meest inno-
vatieve projecten uit het Groninger
Zorgakkoord. Dit akkoord is be-
doeld om de zorg in het aardbe-
vingsgebied klaar te maken voor
de toekomst.

Vernieuwing centrum
Het centrum van het dorp is ook
volop in ontwikkeling. Zo werkt de
gemeente samen met de onderne-
mersvereniging aan de versterking
van het centrum. Leegstand wordt
tegen gegaan en is er de mogelijk-
heid voor ondernemers om panden
te verbeteren. Na de vernieuwing
van de Blink is de aanpak van het
gebied rondom de Schoolstraat de
volgende stap in de centrumont-
wikkeling.
In de loop van dit jaar is meer be-
kend over de planning van de
werkzaamheden in Uithuizen. De
organisaties informeren de inwo-
ners om wie het gaat het eerst en
werken zoveel mogelijk met hen
en elkaar samen.

Aanpak woningen, scholen, zorggebouwen en centrum

Uithuizen staat komende
jaren in teken vernieuwing

� Na de vernieuwing van de Blink (foto) is de aanpak van het ge-
bied rondom de Schoolstraat de volgende stap in de centrumont-
wikkeling van Uithuizen.

Dubbel tarief
bij overstap OV
is verdwenen
NOORD-GRONINGEN - Het dub-
bele opstaptarief binnen het open-
baar vervoer in Groningen en
Friesland is met ingang van dit
jaar verdwenen. Dit geldt voor alle
overstappen binnen 35 minuten in
het regionale bus- en treinvervoer
van Arriva en Qbuzz.
Een ritprijs in het openbaar ver-
voer bestaat uit een vast opstapta-
rief en het kilometertarief voor de
gereisde afstand. Eerder werd bij
een overstap van trein op bus of
bus op trein nogmaals het opstap-
tarief berekend. Dit dubbele op-
staptarief is nu weg. Dat past bij
de gezamenlijke ambitie om reizen
in het Noorden nog toegankelijker
te maken. Overstappen van bus op
bus en trein op trein kan al langer
zonder opstaptarief.
Het afschaffen van het dubbele ta-
rief bij een overstap van de bus op
een regionale trein kan doorge-
voerd worden door de nieuwe
treinconcessie 2020-2035. Een
overstap van trein op bus valt on-
der de busconcessie en die loopt
nog tot december 2029. Om voor
de reiziger het dubbele opstapta-
rief bij een overstap van regionale
trein op bus toch te kunnen laten
verdwijnen, hebben beide provin-
cies besloten de busvervoerders
hiervoor financieel te compense-
ren.

Sociale huurwoningen in
Hogeland worden vernieuwd
NOORD-GRONINGEN - De ge-
meente Het Hogeland, wonings-
tichtingen en huurdersorganisa-
ties hebben afspraken gemaakt
om het wonen in een huurhuis
te verbeteren.

De huurhuizen in Het Hogeland
worden de komende jaren ver-
nieuwd en aardbevingsbestendig
gemaakt. Daarnaast worden de wo-
ningen duurzamer, zodat ze langer
meegaan, en aangepast aan de
wensen van de bewoners. Alle par-
tijen hebben ook afgesproken sa-
men te gaan werken bij het voor-
komen van huurschulden.
Met woningstichting Wierden en
Borgen is afgesproken dat beke-

ken wordt welke huurders veel
geld betalen aan gas en licht. Zo
wordt duidelijk welke huizen als
eerste duurzamer gemaakt moeten
worden. Dat kan bijvoorbeeld door
betere isolatie.
Woningstichting De Delthe zoekt
samen met de gemeente uit of  ver-
waarloosde huizen vervangen kun-
nen worden door nieuwe.  SUW
gaat met 300 huurders in Uithui-
zen in gesprek over het herstellen
van aardbevingsschade. Woonzorg
maakt een plan om het Wonen met
een Plus in Eenrum en Uithuizen
uit te breiden. In Baflo bestaat dit
al. Dorpelingen kunnen hier ook
gebruik maken van het Noaber-
huus in woonzorgcentrum Viske-
nij.

Ezinger trouwfoto’s 
te zien in museum
EZINGE - In Museum Wierden-
land in Ezinge zijn, zodra de co-
ronamaatregelen het weer toe-
staan, 80 trouwfoto’s te zien die
gemaakt zijn voor de deur van
het voormalige gemeentehuis
in Ezinge. 
Natasja Bennink en Onno Broeks-
ma, de huidige bewoners van het
gemeentehuis, hebben eerder dit
jaar een oproep gedaan voor oude
trouwfoto’s. Het kunstenaarsecht-
paar wilde met een bijzondere ex-
positie van deze foto’s stil staan bij
de honderdste verjaardag van het
gebouw, dat tot de herindeling van
1990 dienst deed als gemeentehuis
van Ezinge. Nadat Ezinge was op-
gegaan in de gemeente Winsum
verloor het gemeentehuis zijn
functie en bood het onderdak aan
Museum Wierdenland. Ruim tien
jaar geleden verhuisde het mu se-
um naar de huidige locatie aan de
Van Swinderenweg. 

1066 keer
Ezinge was tot 1989 een zelfstandi-

ge gemeente en daar is maar liefst
1066 keer getrouwd. De oproep
van Bennink en Broeksma was dan
ook niet aan dovemansoren ge-
richt. De mooiste en meest bijzon-
dere foto’s stroomden binnen: per
mail, per post en mensen kwamen
langs met hun fotoalbum.
Het eerste plan was alle foto’s ach-
ter de bekende voordeur op te han-
gen en een feestelijke opening te
organiseren met alle bruikleenge-
vers en andere belangstellenden,
maar dat is door de huidige coron-
a crisis niet haalbaar. In Museum
Wierdenland is meer ruimte en
daar kan de tentoonstelling wel
worden gehouden, al gooide coro-
na wel opnieuw roet in het eten.
De insteek was namelijk om de ex-
positie op 19 december van start te
laten gaan. Door de lockdown zijn
onder andere musea sowieso tot 19
januari dicht. 
De expositie staat tot  en met 28 fe-
bruari gepland, dus als het muse-
um later deze maand open mag,
kunnen de Ezinger trouwfoto’s als-
nog bewonderd worden. 

Fotospeurtocht een succes
BAFLO - In de wijk Oosterhuisen in
Baflo is altijd iets te doen. Nadat het
beachvolleybaltoernooi Bavvelt ien’t
zaand werd afgelast, strandde vorig
jaar ook het traditionele carbid-
schieten, de Klapboemsterhuisen
Oudjaarsdag. 
Dat is sneu voor alle vrijwilligers,
maar vooral voor de enthousiaste
buurtgenoten. Jan Poppema kwam
daarom met het idee van een foto-
puzzelspeurtocht. Het evenement,
dat volledig coronaproof werd geor-
ganiseerd, is een groot succes ge-
worden. Samen met buurtgenoot

Ronald Benninga werden foto’s ge-
maakt van dakgoten, deurbellen,
een kantje en een randje van een
huis. Men wist ruim 120 deelnemers
een leuk uitstapje te bezorgen. 15
deelnemers wisten alle foto’s op te
speuren. Thom Kooistra won de goo-
cheldoos, Wim Witteveen een war-
me deken, Tim Elzes het aapjesspel,
Ruud van Dregt de geurenset en de
poedelprijs, een echt speurders-
boek, werd gewonnen door Elize
Bosman. Gezien het succes denkt
men er in Baflo over om volgend
jaar op herhaling te gaan.

Vrachtwagen van de weg bij Adorp
ADORP - Een met aardappels volgeladen vracht-
wagen is gistermiddag op de N361 tussen Adorp
en Sauwerd van de weg geraakt. De vrachtwa-
gen schoot door de berm, over het naast de pro-
vinciale weg gelegen  fietspad en kwam op zijn

kant -hangend boven een sloot- tot stilstand. Bij
het ongeval raakte niemand gewond. Waardoor
de chauffeur de macht over het stuur verloor, is
onbekend. Foto: ProNews. 
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� Mevrouw Visser ontvangt in de drukhal in Uithuizen de eerste prijs uit handen van acquisiteur
André van Warners namens Ommelander Courant/NoordPers BV.

UITHUIZEN - De jaarlijkse
kerstpuzzel van de Ommelan-
der Courant/De Ommelander
is met bijna 500 inzendingen
weer een groot succes ge-
weest.
Waarschijnlijk ook dankzij de
coronacrisis hebben veel men-
sen de tijd en moeite genomen
de puzzel te maken en op te stu-
ren.
Dinsdag vond de trekking plaats
op het kantoor in Uithuizen.
Winnaar van de hoofdprijs, een
VVV-bon ter waarde van 100 eu-
ro, werd de al jarenlang fanatiek
puzzelende mevrouw Visser uit
Zoutkamp. Tot op heden had ze
nog nooit iets gewonnen, maar
nu had ze dan toch de hoofd-
prijs. De tweede prijs ter waarde
van 50 euro gaat naar mevrouw
Doornbos uit Uithuizen en de
derde prijs ter waarde van 25
euro is voor mevrouw Dijkstra
uit Spijk. 
De VVV-waardebonnen ter
waarde van 12,50 euro gaan
naar mevrouw Donkersloot uit
Warffum, mevrouw Postma uit
Uithuizen, mevrouw Knot uit
Ezinge, mevrouw Kok-Runsink
uit Baflo, de heer Bruin uit Vries
en mevrouw Engberts uit Ezin-
ge. 

De winnaars zijn telefonisch op
de hoogte gebracht en hebben
inmiddels hun prijzen in de brie-
venbus ontvangen. 

Winnaars kerstpuzzel Ommelander Courant Groningen zet klimaatadaptatie 
op de kaart met een online festival
NOORD-GRONINGEN - Het is
één van de grootste uitdagin-
gen van de 21e eeuw: de kli-
maatcrisis. De gevolgen van
overstromingen door hevige re-
genval, hittegolven en droogte
hebben een steeds grotere im-
pact op ons dagelijks leven.
Hoe we ons kunnen aanpassen
aan deze gevolgen staat van
dinsdag 19 tot en met maandag
25 januari centraal tijdens de
Klimaatadaptatieweek Gronin-
gen. 

De Klimaatadaptieweek is een gra-
tis online interactief festival in
aanloop naar de Climate Adapta-
tion Summit op 25 januari, waar
wereldleiders zich online vereni-
gen om te praten over concrete we-
reldwijde acties rond klimaatadap-
tatie. 

Meer dan 70 (inter)nationale spre-
kers uit meer dan 20 landen over
de hele wereld bespreken tijdens
het festival in Groningen de huidi-
ge en toekomstige status van kli-
maatadaptatie. Het programma zit
boordevol leuke, vernieuwende,
inspirerende en verdiepende ele-
menten: van inspirerende lezingen
van internationale jonge influen-

cers tot duurzame kunstactivitei-
ten, films en acties om de omge-
ving te vergroenen.  Ook diverse
Nobelprijs-winnaars komen aan
het woord: Tawakkol Karman (No-
belprijs voor de Vrede 2011),
Christopher Pissarides (Nobelprijs
voor Economie 2010) en Donna

Strickland (Nobelprijs voor Na-
tuurkunde 2018). Verder zal ook
Ban Ki-moon, voormalig secretaris-
generaal van de Verenigde Naties,
het woord voeren. 
Het complete programma van dit
festival is te vinden op de website
klimaatadaptatiegroningen.nl. 

Oldeclooster gaat jaar
door met Prins Jan V
KLOOSTERBUREN - Prins Jan
V van carnavalsvereniging Ol-
declooster uit Kloosterburen
blijft een jaar langer aan. Coro-
na is hier de oorzaak van.

Vanwege de corona-pandemie en
de daarbij horende maatregelen
heeft het bestuur van Oldeclooster
besloten om voor het nieuwe car-
navalsjaar geen nieuwe prins uit te
roepen. 

Geen activiteiten
,,De maatregelen die nu gelden,
zijn zodanig dat er voor een nieu-
we prins bijna  geen activiteiten

kunnen plaatsvinden die bij deze
eretitel horen’’, vertelt voorzitter
Frans Hegeman. Het bestuur is blij
dat Jan Hofman en zijn adjudant
Henk Gerdez nog een jaar door
willen.

Carnaval wordt dit jaar van 12 tot
en met 16 februari gehouden. De
traditionele optocht en diverse
feestavonden zitten er deze keer
niet in. Het bestuur is momenteel
druk bezig met het organiseren
van alternatieven. Zo zal er tijdens
carnaval onder meer een wedstrijd
voor versierde tuinen zijn. Verder
denkt men aan online-evenemen-
ten.
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Nederland vergroot productie nieuwe en plantaardige eiwitten
NOORD-GRONINGEN - Neder-
land stimuleert de komende vijf
tot tien jaar de teelt van eiwit-
rijke gewassen zoals veldbonen
en aardappelen om minder af-
hankelijk te worden van im-
portstromen van eiwitrijke
grondstoffen (soja) van buiten
de Europese Unie. 

Ook investeert het Rijk de komen-
de jaren in onderzoek naar innova-
tieve eiwitrijke bronnen voor zo-
wel mensen als dieren, zoals insec-
ten en micro-algen. Daarnaast wil
het kabinet verder experimenteren
met het halen van eiwitten uit rest-
stromen, bijvoorbeeld uit keuken-
afval. Dit staat in de Nationale Ei-
witstrategie (NES) die minister Ca-
rola Schouten van Landbouw, Na-
tuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vandaag naar de Tweede Kamer
heeft gestuurd.

De Europese Commissie heeft in
2018 alle lidstaten gevraagd om
een nationale eiwitstrategie vorm

te geven om als Europese Unie
minder afhankelijk te worden van
importstromen. Het doel van de ei-
witstrategie is de komende vijf tot
tien jaar in Nederland meer plant-
aardige eiwitten te telen en te win-
nen, op een duurzame manier die
bijdraagt aan de gezondheid van
mens, dier en de natuurlijke omge-
ving. De NES draagt ook bij aan de
transitie naar duurzame landbouw,
betere bodemkwaliteit, meer biodi-
versiteit, minder emissies, het te-
gengaan van voedselverspilling en
een betere balans tussen plantaar-
dige en dierlijke consumptie.
Eiwitrijke vlinderbloemigen, zoals-
veldbonen, erwten en bonen, doen
het goed in het Nederlandse kli-
maat en kunnen als rotatiegewas
bijdragen aan de bodemkwaliteit
en de biodiversiteit. Om succesvol-
le teeltsystemen te verbeteren en
samenwerking te bevorderen, zet
LNV met partijen uit heel de eiwit-
keten een Green Deal Vlinderbloe-
migen op.
Om de teelt van eiwitrijke gewas-
sen als rotatiegewas of combinatie-

teelt te stimuleren, verkent LNV of
bij de vormgeving van het Natio-
naal Strategisch Plan deze gewas-
sen een plek kunnen krijgen bin-
nen het nieuwe Gemeenschappe-
lijk Landbouwbeleid (GLB). Ook
kan veredeling van vlinderbloemi-
gen bijdragen aan een rendabele
teelt zonder gewasbeschermings-
middelen te gebruiken.

De akkerbouwgrond in Nederland
is beperkt en daarom zullen ook
steeds meer van de benodigde ei-
witten uit andere bronnen moeten
komen, bijvoorbeeld uit eenden-
kroos of door bacteriën, schimmels
en gisten om te zetten in een voe-
dingsmiddel (fermentatie) en an-
dere microbiële eiwitbronnen. Zo-
wel op het gebied van eiwitverwer-
kingstechnologie (zoals grasraffina-
ge) als plantaardige vleesvervan-
gers en zogenoemde ‘novel foods’
(zoals kweekvlees) zijn er veel in-
novatieve ontwikkelingen in Ne-
derland waar LNV in investeert.
Een voorbeeld is het Missiegedre-
ven Meerjarig Innovatie Program-

ma met de Topsectoren, waarbij
dit jaar vijf publiek-private onder-
zoeken gefinancierd worden op het
gebied van eiwitvoorziening voor
menselijke consumptie. Ook op re-
gionaal niveau werken verschillen-
de bedrijven en instellingen samen
om eiwitinnovaties te testen en op
te schalen, zoals in Gelderland bij
de Regiodeal FoodValley.
Een andere innovatieve eiwitbron
betreft insecten. Volgens de Uni-
versiteit van Wageningen kan in
2025 zo’n 10 procent van de dierlij-
ke eiwitten in diervoeder en 20
procent van de eiwitten in mense-
lijke voeding worden vervangen
door insecteneiwitten. Daarnaast
brengen insecten de voedselketen
in balans met de natuur. Met
nieuw PPS-onderzoek en onder-
zoeksprogramma’s als ‘Susinchain’
en ‘Insectfeed’ draagt LNV bij aan
onderzoek naar het veilig gebruik
van insecten voor voedsel en dier-
voer. Om dit mogelijk te maken zet
Nederland in op het wijzigen van
Europese regelgeving om insecte-
neiwit veilig te verwerken in dier-

voeding.
Nederlandse boeren en tuinders
zijn al aan de slag met het herge-
bruiken van eiwitrijke resten als
basis voor varkens- en kippenvoer
bijvoorbeeld. Maar er zijn nog ei-
witrijke reststromen, die volgens
Europese richtlijnen niet zijn toe-
gestaan, zoals keukenafval en dier-
meel. Om deze reststromen veilig
en circulair te kunnen gebruiken

als duurzaam alternatief voor
geïmporteerde soja, blijft Neder-
land richting de Europese Commis-
sie het belang benadrukken van
het meer inbrengen van reststro-
men in de keten.

Ook met een verschuiving in het
eetpatroon van consumenten naar
meer plantaardige eiwitten is winst
te behalen om de afhankelijkheid

van eiwitimport te verminderen.
De inzet is om via de voedselomge-
ving duurzamer eetgedrag van con-
sumenten tot de gemakkelijke en
normale keuze te maken. Het is
daarbij ook belangrijk dat het
steeds normaler wordt om duur-
zaam te eten. En dat consumenten
daarvoor ook de vaardigheden heb-
ben bij het kiezen, kopen en koken
van voedsel.

Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
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Onderzoek naar voetballende slachtoffers in Tweede Wereldoorlog 

Riepsters op lijst van
omgekomen voetballers
NOORD-GRONINGEN -  Sporthistoricus Jurryt van de
Vooren zal de komende maanden onderzoek doen naar
de vele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in het
Groningse voetbal. Hij heeft tot dusverre 87 namen ge-
vonden, waaronder drie voetballers van De Fivel uit Zee-
rijp. 

Relatief gezien is het aantal van 87
voetballende Groninger oorlogs-
slachtoffers laag te noemen. ,,De
oorlog heeft in elke provincie een
andere impact gehad. Het aantal
van 87 is hoe dan ook verschrikke-
lijk, maar in Amsterdam verloor
één vereniging al 200 leden in de
oorlog. Dat is dus veel meer dan in
de hele provincie Groningen bij el-
kaar. Hoe dan ook denk ik dat het
aantal van 87 omgekomen voetbal-
lers in Groningen te laag is. Na een
eerste data-analyse lijken er nog
veel Joodse vermoorde voetballers
onbekend te zijn. En daarom is alle
hulp nodig”, aldus de onderzoeker.
Hij heeft eerder tal van gegevens
over in de oorlog omgekomen Ne-
derlanders verzameld in grafieken.
Dat leidde tot hoge pieken in mei
1940 en rond de start van de holo-
caust. In het Nederlandse voetbal
is iets soortgelijks te zien. ,,Alleen
in Groningen is vooralsnog iets an-
ders aan de hand. De tweede piek
ontbreekt namelijk. Of er is in Gro-
ningen sprake van een heel speci-
fieke situatie of er missen nog heel
veel mensen”, zegt de onderzoe-
ker. Van de Vooren neigt sterk

naar het tweede. Oftewel: er mis-
sen nog veel in de oorlog omgeko-
men Gronings-Joodse voetballers.
Wat in dat verband opvalt, is dat
tussen de 87 omgekomen Gronin-
ger voetballers namen van spelers
van voetbalclubs in Winsum (toen
nog Hunsingo en Viboa) en Een-
rum ontbreken, terwijl beide dor-
pen wel een grote Joodse gemeen-
schap hadden. Van de Vooren zegt
‘haast wel zeker’ te weten dat er
namen van Joodse Noord-Gronin-
gers ontbreken. Dat die namen
vooralsnog onbekend zijn, heeft
volgens de sporthistoricus onder
andere te maken met de antisemi-
tische wetgeving van de Duitse be-
zetter, waardoor Joden geen lid
meer mochten zijn van bijvoor-
beeld een voetbalclub. ,,Op het
moment dat deze mensen omkwa-
men, waren zij dus officieel geen
lid meer van de voetbalclub. Maar
ik wens me niet aan deze antisemi-
tische wetgeving te houden”, aldus
de sporthistoricus. 
Uitgangspunt voor het onderzoek
is het oorlogsmonument van de
KNVB met daarop 2212 namen
van omgekomen voetballers. Dit

monument is een eerbetoon aan al
die duizenden mensen die tot aan
hun dood een rol hebben gespeeld
in de Nederlandse voetbalwereld.
Het ging om jeugdspelers, vetera-
nen en scheidsrechters, bestuur-
ders: álle geledingen van het voet-
bal in oorlogstijd. Van de Vooren
trekt het zelfs nog breder: ,,Ook na-
men van in de oorlog omgekomen
oma’s en moeders die voor een
voetbalclub actief waren, ontvang
ik graag. Eigenlijk namen van ie-
dereen die op wat voor manier dan
ook betrokken is geweest bij een
voetbalvereniging.” 
Het KNVB-monument is tegen-
woordig ondergebracht op de
KNVB Campus in Zeist. Al in 1949
werd het onthuld, toch weet bijna
niemand van het bestaan ervan, of
het nou gaat om de nabestaanden
van de omgekomen voetballers of
in de voetbalwereld zelf. En dan is
er nog een probleem: het is onmo-
gelijk om op het monument te ach-
terhalen waar de slachtoffers van-
daan komen. Alleen de achterna-
men en voorletters staan vermeld,
zónder de betreffende club en
woonplaats. 
Voor Jurryt van de Vooren was dit
aanleiding nader onderzoek in te
stellen. Hij wil een compleet beeld
krijgen van deze oorlogsslacht-
offers.  De komende twee maan-
den richt Van de Vooren zich, sa-
men met Groninger Archieven, op
de Groninger slachtoffers. De lijst

met  omgekomen Groninger voet-
ballers bestaat inmiddels uit 87
personen. Opvallend genoeg be-
treft het in deze regio slechts een
drietal spelers van De Fivel uit
Zeerijp. Het betreft Gerard van
Dam uit ’t Zandt, Harm Koopman
uit Wester emden en Pieter Rik-
kert Zwierenga uit Ten Boer. Maar
het is zeer waarschijnlijk dat meer
voetballende Noord-Groningers
het leven lieten tijdens de Tweede
Wereldoorlog. ,,Het kan, lijkt mij,
een interessante onderzoeksop-
dracht zijn voor leerlingen van Ha-
vo 5 of Vwo 6 om de informatie
over de voetbalclub in de eigen
woonplaats boven water te halen”,
aldus Van de Vooren. 
Groningers die vragen, opmerkin-
gen of tips hebben, kunnen contact
opnemen met Jurryt van de Voor-
en  via jurryt@sport geschie de -
nis.nl. 

Het Groningse onderzoek is een
vervolg op een vergelijkbare zoek-
tocht in Drenthe in november en
december vorig jaar. Dat leverde
veel nieuwe informatie en inzich-
ten op. Zo blijkt dat deze provincie
veel meer oorlogsslachtoffers heeft
dan gedacht, bijna twee keer zo-
veel. Dat zou dus ook voor Gronin-
gen kunnen gaan gelden. ,,Hoe on-
belangrijk de informatie die men-
sen hebben misschien ook lijkt,
het kan net het laatste puzzelstuk-
je zijn.” 

De voetballers van de Groninger Politie Sport Vereniging in 1942, tijdens een voetbaldag in Leeuw-
arden. Foto: Groninger Archieven. 

INGEZONDEN
Voor plaatsing in deze rubriek komen
uitsluitend brieven in aanmerking van
inzenders, wier naam en adres bij de
redactie bekend zijn.

De redactie behoudt zich het recht voor
inzendingen te weigeren of te bekorten.

Plannen Oosterstraat-
Stationsweg Warffum
De gemeente Het Hogeland heeft
in december een herinrichtings-
plan voor de Oosterstraat in Warf-
fum aangekondigd. De gemeente
heeft ‘alle punten verzameld die
belangrijk zijn voor aanwonenden
en gebruikers van deze straat’, las
ik. En een werkgroep ‘heeft op ba-
sis daarvan een ontwerp voor her-
inrichting gemaakt’. Er werd ver-
wezen naar een publicatie op de
gemeentelijke website, waar men
ook op het plan kan reageren (tot 8
januari).
Mijn verbazing was groot toen ik
op die website het ontwerp zag:
niet alleen een ontwerp voor aan-
passing van de Oosterstraat, maar
ook van de Stationsweg en de aan-
sluiting van de Hoofdstraat op de-
ze straten. In de, overigens zeer
slecht geformuleerde, tekst wor-
den die laatste twee straatnamen
niet eens genoemd! Alleen bij be-
studering van de, ook nog eens
veel te klein afgedrukte, ontwerp-
tekeningen wordt duidelijk dat het
ontwerp veel meer behelst dan een
aanpassing van de Oosterstraat.
Door deze enorme fout is de kans
groot dat veel geïnteresseerde be-
langhebbenden dit plan (en dus
ook de mogelijkheid om te reage-
ren) is ontgaan. Denk bijvoorbeeld
aan alle treinreizigers van en naar
Warffum, die allen zonder uitzon-
dering gebruik maken van de Sta-
tionsweg, meestal te voet of op de
fiets.
Wat verder verbaast is de volstrek-
te onduidelijkheid van de gevolg-
de procedure. De gemeente zegt al-
le punten van zorg over het ver-
keer in de Oosterstraat onder de
inwoners van Warffum te hebben
verzameld, waarna een werkgroep
die heeft omgezet in een ontwerp.
Onduidelijk blijft hoe die punten
zijn verzameld, waarom niet ook
punten van zorg over de Stations-
weg zijn verzameld, hoe punten
van zorg over de Oosterstraat kun-
nen leiden tot aanpassingen aan de
Stationsweg, op welke wijze de
werkgroep is samengesteld, en wie
de leden van die werkgroep waren.
Mij is ontgaan hoe ik mijn punten
van zorg had kunnen indienen, of
hoe ik me had kunnen kandideren
voor een plek in de werkgroep.
Voorts wordt er tegenstrijdige in-
formatie verstrekt over het ver-
volg. Er is sprake van een concept-
ontwerp, waarop de inwoners tot 8
januari kunnen reageren, waarna
in januari/februari een definitief
ontwerp wordt opgesteld. Maar el-
ders wordt beweerd dat het ont-
werp al klaar is. Informatie over
hoe, waar en door wie dat ontwerp
beoordeeld zal gaan worden ont-
breekt ook. 
Ik heb na de publicatie het college
verzocht een rectificatie van de on-
juiste mededelingen te plaatsen,
het ontwerp te verbeteren en de

reactietermijn te verlengen. De
tijd dringt: de reactietermijn ein-
digt op 8 januari, maar deugdelij-
ke informatie om op te kunnen re-
a geren ontbreekt vooralsnog. Ik
heb nog geen antwoord op mijn
verzoek ontvangen. 
Integendeel, in het Gemeente-
nieuws van 30 december las ik dat
het college van burgemeester en
wethouders op 22 december al
heeft ingestemd met het herinrich-
tingsplan! Dit valt niet te rijmen
met de verstrekte informatie over
het ontwerp- en besluitvormings-
proces.
Gelukkig hebben we ook nog een
echte democratie. Ik roep daarom
onze vertegenwoordigers, de ge-
meenteraadsleden, op om het col-
lege terug te fluiten en alsnog voor
een deugdelijk, democratisch pro-
ces te zorgen. 
Laat dit soort belangrijke ontwik-
kelingen niet door een schimmige
werkgroep voorbereiden. Roep
niet alleen dat alle punten van
zorg zijn verzameld, maar verza-
mel ze dan ook. En ook: presenteer
een visie over het verkeer in Warf-
fum. Wat voor nieuwe verkeersbe-
wegingen zullen er ontstaan door
nieuwe plannen op en naast het
Op Roa keldaisterrein, en door de
voorgenomen verbinding tussen
dat terrein en de Oosterstraat? Is
er onvermijdelijk doorgaand ver-
keer van zuid naar noord? Moet
dat dan noodzakelijk door de Oos-
terstraat of zijn andere oplossin-
gen (anders straten) mogelijk? Is
het verstandig om een doorgaande
weg een 30-kilometerzone zone te
noemen? Moeten er dan niet seri-
euze snelheidsbelemmerende
maatregelen genomen worden (zo-
als een 30-kilometerzone bedoeld
is), waardoor ook de politie weer
bereid zal zijn om de snelheid te
handhaven? Of is het juist verstan-
dig om van de doorgaande wegen
50-kilometerstraten te maken, zo-
dat er maatregelen genomen kun-
nen worden die in 30-kilometerzo-
nes zones niet mogelijk zijn (denk
aan voorrangsregels, fietspaden,
snelheidshandhaving met een flits-
paal)? Het zijn zo maar een paar
vragen die ik (een niet-deskundige
maar wel betrokken bewoner van
Warffum) graag had willen inbren-
gen: om bij te dragen aan een opti-
male verbetering. In het ontwerp
en de begeleidende tekst lees ik
over dergelijke aspecten helemaal
niets.
De bewoners van de Oosterstraat
en de Stationsweg, de fietsende
scholieren, de treinreizigers, en al-
le bewoners van Warffum, kortom
de gemeenschap, verdienen een
serieuze behandeling door de over-
heid. 

Wilco van Welzen
Warffum

Biblionet houdt
nieuwjaarsquiz
NOORD-GRONINGEN - Biblio-
net Groningen zal vrijdag een
nieuwjaarsquiz voor het hele ge-
zin organiseren. Van 18.30 tot
19.30 uur wordt de quiz live op
de Facebook-pagina van Biblio-
net gepresenteerd. De vragen
zijn een uitdagende mix voor al-
le leeftijden. Deelname is gratis
én er is een mooie prijs te win-
nen. Vooraf aanmelden is niet
nodig. Het enige wat deelne-
mers nodig hebben, is een
smartphone of tablet voor het
meekijken en het beantwoorden
van de quizvragen via Kahoot. 

Vooruit met de geit!
Daar stonden ze al.  550 eigenwijze
geiten in de buurtschap Bethlehem
bij Rottum. Bewoners waren ge-
schrokken en uitten bezwaren. 
Maar hij kwam er: de vergunning
voor het houden van  geiten ruim
binnen een straal van 2 kilometer
van het dorp!  Bezwaren van om-
wonenden die een beroep deden
op de risico’s voor de gezondheid
werden van tafel geveegd. Gezond-
heidsaspecten konden niet worden
meegenomen bij de beoordeling
van de vergunningverlening. 
Onderzoek in Brabant en Limburg
had weliswaar aangetoond  dat om-
wonenden  binnen een straal van 2
kilometer  van  geitenhouderijen
een verhoogde  kans hebben op
longontsteking, maar volgens de
gemeente zou de uitkomst  in onze
provincie mogelijk anders zijn.
Nadat eenzelfde onderzoek in de
provincies Gelderland, Overijssel
en Utrecht eenzelfde verband aan-
toonde besloot de gemeente Het
Hogeland,  een paar maanden na-
dat de vergunning voor de geiten-
houderij in Rottum werd verleend,
alsnog tot een voorlopige geiten-
stop.
Op 29 mei ontvangen inwoners van
Rottum  een brief van de gemeen-
te.  Wij lezen:  De raad heeft beslo-
ten om middels een voorberei-
dingsbesluit, een tijdelijke bouw-
stop in te stellen voor geitenhoude-
rijen. Het gaat om vestiging van,

uitbreiding op of omschakeling
naar een geitenhouderij. Voor de
inwoners van Rottum een hard ge-
lag.
Op  28 oktober wordt de facetrege-
ling geitenhouderijen gemeente
Het Hogeland vastgesteld.  Hierin
is, om met de woorden van de ge-
meente te spreken: de  formule-
ring met betrekking tot de afwij-
kingsmogelijkheid enigszins aan-
gepast waardoor er meer ruimte
ontstaat voor het verlenen van een
omgevingvergunning.
Op 30 december verschijnt er in
het gemeentenieuws een aanvraag
voor… Een vergunning voor het
uitbreiden van de geitenhouderij
in Rottum. Geiten zijn heel eigen-
wijs,  ze gaan vaak door  het klein-
ste gaatje om te gaan en staan
waar ze willen. Is er nu niet toch
een klein plekje te vinden in het
hekwerk van de facetregeling gei-
tenhouderijen van de gemeente
Het Hogeland, dat  niet helemaal
is dichtgetimmerd?
Als de gemeente de bewoners
maar ook zichzelf serieus neemt,
mogen wij er toch vanuit gaan dat
de gemeente Het Hogeland geen
gaatjes voor de geiten heeft open-
gelaten en dat de vergunning voor
de uitbreiding van de geitenhoude-
rij op Bethlehem wordt afgewezen. 

Bezorgde inwoners van Rottum
(namen bij redactie bekend)

Autopuzzeltocht langs kerkjes
NOORD-GRONINGEN - In coro-
natijd de Noord-Groninger kerk-
jes ontdekken, dat kan met de
autopuzzeltocht van de Stich-
ting Oude Groninger Kerken. 

Deelnemers rijden langs statige
borgen, door pittoreske dorpjes en
over eeuwenoude wierden. De
start is bij de Hayema Heerd in Ol-
dehove, de finish bij Abrahams

Mosterdmakerij in Eenrum. De
route is ongeveer 80 kilometer
lang. 
Op de startlocatie ontvangen deel-
nemers het routeboek met route-
navigatie en veel informatie over
de route en regio. De map bevat
ook vragen waarmee prijzen te
winnen zijn.  Voor de kinderen
wacht een belangrijke taak, name-
lijk het oplossen van puzzels én de
autobingo.

Aanmelden kan via de website van
de Stichting Oude Groninger Ker-
ken. Bij boeking van de autopuzzel-
tocht kunnen deelnemers een lun-
chpakket en/of een maaltijdbox of
verspakket bestellen.   De ingre-
diënten zijn afkomstig van produ-
centen uit de eigen regio.     

Vanwege de grote belangstelling is
komend weekend alleen het basis-
pakket nog te bestellen.    Corenos-voorzitter Bart Rogaar is blij met de gulle gevers.

Corenos nummer één bij
Geef je club een rondje
ROODESCHOOL - Voetbalver-
eniging Corenos uit Roode-
school is landelijk gezien op de
vierde plaats geëindigd bij de
actie Geef je club een rondje.
Daarnaast is de vijfdeklasser
de nummer één in de provincie
waarbij het veel grotere clubs
als Winsum en Gorecht voor
wist te blijven.

Dat hij trots is op allen die een of
meerdere rondjes aan Corenos
hebben geschonken, is het eerste
dat voorzitter Bart Rogaar wil noe-
men. ,,Dat mogen we namelijk ze-
ker zijn. We zijn in verhouding
maar een kleine vereniging en

wanneer je met 126 donateurs
maar liefst 225 rondjes geeft dan is
dat echt fantastisch. Dat heeft ons
het prachtige bedrag van 4500 eu-
ro opgeleverd. Ik moet daar direct
aan toevoegen dat de eerste cre-
dits naar onze eerste selectie gaan.
Daar begon het idee te ontstaan
dat Corenos bij deze actie als num-
mer een van de voormalige ge-
meente Eemsmond moest eindi-
gen. Maar al snel werd dat veran-
derd in de hoogste op de ranglijst
van de clubs binnen de gemeente
Het Hogeland. Dat zorgde voor een
bepaalde stemming en helemaal
toen we ook landelijk gezien in de
top-tien terecht kwamen.’’
Toen begonnen volgens de voorzit-
ter ook de overige leden plezier in

de actie te krijgen. ,,Iets tastbaars
in de vorm van een bokaal houden
we niet over aan een fantastische
actie maar dat maakt niet uit. Het
doel was om een leuk bedrag bij el-
kaar te sparen en dat is dankzij het
initiatief van Clubplan Nederland
echt heel goed gelukt. Clubplan
Nederland is een actiebureau dat
sportclubs wil helpen om geld in te
zamelen in een voor iedereen lasti-
ge tijd en wat voor ons als Corenos
niet anders is. Onze kantine is ze-
ker op de zaterdagen een plek
waar iedereen binnen Corenos
graag komt en dat missen we
enorm. Maar gelukkig hebben on-
ze leden de club niet laten zakken
met een mooi bedrag als eindresul-
taat.”

Martin Broekmans (bestuurslid commerciële zaken), Wilhelm
Dijk en SV Bedum-voorzitter Jan-Jurjen Timmer zijn blij met de
overeenkomst die op afstand werd bevestigd.

SV Bedum verlengt contract
met hoofdsponsor Klaverblad
BEDUM - SV Bedum en hoofd-
sponsor  Klaverblad Verzekerin-
gen gaan langer met elkaar
door. De handtekeningen zijn

deze week gezet.

SV Bedum zit nu in het vierde en
laatste jaar van de huidige spon-
sorovereenkomst met het verzeke-
ringsbedrijf. Over die periode kan
de voetbalclub terugkijken op een
bijzonder prettige en waardevolle
samenwerking met Klaverblad.
Recent zijn er gesprekken gevoerd
door de commerciële commissie
van SV Bedum, ondersteund door
Wilhelm Dijk van Dijk & Belga hy-
potheken en verzekeringen. Dat
heeft er toe geleid dat Klaverblad
na dit seizoen nog vier jaar aan SV
Bedum verbonden zal blijven.
Daarnaast wordt het sponsorpak-
ket uitgebreid. ,,Klaverblad is er
voor gewone Nederlanders. Daar-
om kiezen wij niet voor dure spon-
sorcontracten met grote profclubs,
maar houden we het klein en
dichtbij”, aldus de sponsor. 

Goudgewas zondag
weer in Pieterburen
PIETERBUREN - Goudgewas in
Roodeschool, het adres voor verse
producten van het land, is zondag
weer te vinden in Pieterburen.
Men kan er terecht voor het be-
kende Goudgewas-assortiment met
onder andere bloemkool van de
koude grond, de welbekende dub-
belgestripte boerenkool en heerlij-
ke mandarijnen. Om het nieuwe
jaar in te luiden, zijn er diverse
nieuwjaarsacties en stuntprijzen
voor aardappels. 
Natuurlijk neemt eigenaar Henk
Landwehr, die nog op zoek is naar
lege eierdozen, ook weer de heer-
lijke producten van Bakker Olinga
uit Bierum en slager Koning uit
Oude Pekela mee. Naast de kraam
van Goudgewas zal ook de  visboer
van Pieterburen aanwezig zijn met
heerlijke vis, die zondag ook gratis
te proeven is. Bezoekers zijn tus-
sen 11.00 en 17.00 uur welkom.

Voorleeshalfuurtje 
NOORD-GRONINGEN - Medewer-
kers van de Groninger bi bliothe-
ken zullen deze maand wekelijks
online voorlezen via Facebook Li-
ve. Tijdens het BoekStart Voorlees-
halfuurtje kunnen kinderen deze
maand genieten van verhalen uit
de Prentenboeken Top-10. Dinsdag
wordt voorgelezen uit het prenten-
boek Eén voor jou, twee voor mij
van Jörg Mühle.
De online voorleesactiviteit begint
om 10.00 uur en wordt uitgezonden
via facebook.com/groningse biblio -
theken.
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Vleermuis doet het goed
NOORD-GRONINGEN - Na een
periode van sterke achteruit-
gang tot halverwege de vorige
eeuw, zitten de meeste vleer-
muizen weer in de lift. Het
sterkste herstel is te zien bij de
zeldzame ingekorven vleermuis
en franjestaart, waarbij het
aantal getelde individuen sinds
1986 met tenminste een factor
25 is toegenomen. 

Van vier soorten die pas sinds 2015
worden onderzocht, neemt het aan-
tal waarnemingen in elk geval voor
twee soorten toe. Dit blijkt uit
nieuwe analyses van het Centraal
Bureau voor de Statistiek, in sa-
menwerking met de Zoogdierver-
eniging.
De vleermuizen-graadmeter be-
schrijft de gemiddelde ontwikke-
ling van de getelde aantallen van
11 van de 17 soorten vleermuizen
die regelmatig in Nederland voor-
komen. Aangenomen mag worden
dat de trend van getelde aantallen
een goede maat is voor de popula-
tietrend van een soort. Tot halver-
wege de vorige eeuw zijn veel
vleermuizen in aantal achteruitge-
gaan en drie soorten zijn zelfs hele-
maal verdwenen uit Nederland. De

De meeste vleermuizen zitten weer in de lift. 

acht soorten die sinds 1986 worden
gevolgd, laten sindsdien echter al-
lemaal een toename zien. 

Zeven van de elf onderzochte soor-
ten vleermuizen laten recent
(sinds 2009 of 2015) een toename
zien. De trends van drie soorten,
baardvleermuis, gewone grootoor-
vleermuis en laatvlieger, laten ech-
ter een afname zien in deze recen-
te periode. Daarnaast vlakt de po-
sitieve trend van de ingekorven
vleermuis, franjestaart en vale
vleermuis recent steeds meer af.
Sinds 2015 worden de gewone
dwergvleermuis, ruige dwergvleer-
muis, rosse vleermuis en laatvlie-
ger onderzocht met het nieuwe
meetprogramma. Hiermee wordt
de populatietrend geschat op basis
van het aantal actieve, jagende
dieren. Op basis van deze schatting
is het aantal gewone en ruige
dwergvleermuizen in 2019 met on-
geveer 15 procent toegenomen ten
opzichte van 2015. Van de laatvlie-
ger is het aantal dieren in deze pe-
riode juist afgenomen, met onge-
veer 19 procent. De trend van de
rosse vleermuis laat weliswaar een
lichte stijging zien, maar voor deze
soort is het nog te vroeg om vast
stellen welke kant het echt opgaat.

20 procent minder nieuwe
personenauto’s verkocht
NOORD-GRONINGEN - Er zijn
vorig jaar 356.051 nieuwe per-
sonenauto’s verkocht. Dat zijn
er 90.000, oftewel 20 procent,
minder dan in 2019. Dat blijkt
uit cijfers van onder meer BO-
VAG en RAI Vereniging.

Door de economische gevolgen van
de coronacrisis bleef het aantal
nieuwe auto’s fors achter op het
voorgaande jaar. Elektrische au-
to’s vormden afgelopen jaar bijna
een vijfde van de totale markt.
Het aantal verkochte nieuwe per-
sonenauto’s bereikte in december
een niveau van 42.829 en dat was
een kleine 3 procent meer dan in
dezelfde maand in 2019. De exacte
cijfers per brandstofsoort en aan-
drijving zijn nog niet bekend,
maar vooralsnog blijkt ongeveer
tweederde van verkopen vorige
maand een elektrische auto te be-
treffen. Over heel het kalender-
jaar ging het met zo’n 70.000 voer-
tuigen om bijna 20 procent markt-
aandeel voor elektrische auto’s. In
2019 waren dat er 61.500 met een
aandeel van 14 procent. 
De meest geregistreerde modellen
afgelopen jaar waren dan ook vrij-
wel allemaal elektrisch aangedre-
ven en voor het eerst prijkt het
Zuid-Koreaanse Kia met de Niro
als populairste model aan kop in
Nederland. Volkswagen bleef net
als voorgaande jaren qua merk
met een aandeel van ruim 12,5 pro-
cent het populairst.
Voor dit jaar verwachten RAI Ver-
eniging en BOVAG enig herstel op
de binnenlandse automarkt. Ook
dan zal zeker een vijfde van de
verkopen een volledig elektrisch
aangedreven auto betreffen, zo is

de verwachting. Deze voertuigen
blijven voor zakelijke rijders fis-
caal aantrekkelijker ten opzichte
van brandstofauto’s, het aanbod
neemt verder toe en de ‘EV’ komt
financieel ook steeds meer binnen
bereik van de particulier, al dan
niet middels privélease. Voor zake-
lijke automobilisten wordt elek-
trisch rijden steeds meer de stan-
daard.
Omdat de fiscale bijtelling voor
het privégebruik door zakelijke rij-
ders sinds 1 januari is verhoogd
naar 12 procent over de eerste
40.000 euro van de consumenten-
prijs voor een elektrische perso-
nenauto (in plaats van 8 procent
over de eerste 45.000 euro in
2019), werden er vooral in decem-
ber grote aantallen elektrische au-
to’s op kenteken gezet. Ook een
jaar eerder was zo’n effect te zien.
Destijds bedroeg de bijtelling nog
4 procent over de eerste 50.000 eu-
ro. Vanaf de datum van eerste re-
gistratie kan er maximaal vijf jaar
gebruik worden gemaakt van de
lage bijtelling. Over het eventuele
meerdere boven de grens in de
consumentenprijs is 22 procent bij-
telling verschuldigd, hetzelfde ta-
rief als op de gehele consumenten-
prijs van zakelijke auto’s op tradi-
tionele brandstoffen van toepas-
sing is.
De bestverkochte modellen waren
vorig jaar de Kia Rio (11.800 exem-
plaren), de Volkswagen (10.954),
de Hyundai Kona (10.823), de
Volkswagen Polo (8.975) en de Vol-
vo  XC40 (8.477).
Volkswagen verkocht de meeste
auto’s. Dat waren er 44.670. Daar-
na volgen Kia (26.777), Peugeot
(23.938), Toyota (22.852) en Opel
(20.377).

Bibliotheken organiseren
een LEGO-challenge
NOORD-GRONINGEN - De bi-
bliotheken in de provincie Gro-
ningen zullen woensdag via
BiebLab Live een LEGO-chal-
lenge organiseren.

Jaarlijks bezoeken duizenden kin-
deren de Groninger bibliotheken
en doen ze mee aan vele activitei-

ten. Nu groepsactiviteiten tijdelijk
niet door kunnen gaan, schakelt
Biblionet Groningen over naar Bie-
b Lab, een YouTube-kanaal voor
kinderen. Tijdens BiebLab Live
kunnen kinderen iedere woens-
dagmiddag vanaf de bank of keu-
kentafel meedoen aan spellen en
workshops.

Tips en trucs
Woensdag 13 januari kunnen kin-
deren tijdens BiebLab Live mee-
doen aan LEGO-challenge. In de
studio hebben biebmedewerkers
Jeroen en Jolanda de leukste uit-
dagingen bedacht. En natuurlijk
hebben de verslaggevers op locatie
weer de leukste tips en trucs. Zo
laat Ida zien hoe kinderen creatief
kunnen zijn met LEGO. Michelle
en Harma duiken in de LEGO-boe-
ken en Arnoud heeft de tofste LE-
GO-games en -apps gevonden. En
natuurlijk is ook Dr. Loepf van de
partij. Iedere week heeft deze gek-
ke professor een experiment in
zijn eigen rubriek: De proef van Dr.
Loepf.

Foto
De uitzending van BiebLab Live
begint om 15.00 uur en is live te
volgen via youtube.com/bieblab.
Tijdens de challenge worden de
kinderen gevraagd om een foto te
maken van hun bouwwerk en deze
te mailen naar bieblab@ biblionetg-
roningen.nl.

Niet-Groningers positiever over 
Groningen dan Groningers denken
NOORD-GRONINGEN - Men-
sen van buiten de provincie
Groningen hebben vaak een po-
sitiever beeld over Groningen
dan de Groningers zelf denken.

Welk beeld hebben Groningers
van Groningen? En is dat beeld an-
ders bij mensen uit de rest van ons
land? Kunnen Groningers het
beeld dat niet-Groningers over on-
ze provincie hebben goed inschat-
ten? Deze vragen zijn beantwoord
in het onderzoek dat de Hanzeho-
geschool in samenwerking met ad-
viesbureau For the Love of Place

en de Rijksuniversiteit Groningen
heeft gedaan naar het imago van
onze provincie.
Aan dit onderzoek deden 504 Gro-
ningers, 5.014 niet-Groningers en
1.100 bedrijven mee. Hen werd ge-
vraagd het beeld van Groningen
op verschillende aspecten te be-
oordelen. Het ging zowel om het al-
gehele imago als specifiek op het
gebied van wonen, studeren, on-
dernemen, enzovoort. Voor de ver-
schillende aspecten gaven deelne-
mers een score van -10 tot +10. 
Een opvallende uitkomst is dat
Groningers denken dat mensen
buiten de provincie negatiever

over Groningen zijn dan dat in
werkelijkheid het geval is. Dit heet
het Calimero-effect. Tegelijkertijd
zijn Groningers zelf behoorlijk
trots op de plek waar zij wonen.
Groningers vinden woorden als in-
ternationaal en jong veel beter
passen bij Groningen dan niet-Gro-
ningers en bedrijven dat vinden.
Groningers vinden Groningen met
name een aantrekkelijke plek om
te studeren, maar ook opgroeien,
wonen, en recreëren beoordelen ze
redelijk hoog. Het minst aantrek-
kelijk vinden ze Groningen om een
baan te vinden.
Niet-Groningers vinden Groningen
op alle voorgelegde aspecten een
stuk minder aantrekkelijk dan de
Groningers zelf. Dit geldt zelfs
voor het beeld van Groningen als
plek om te studeren. Het algehele
imago van Groningen is positiever
dan men hier in de provincie zelf
denkt. Het imago van Groningen
op dimensies als wonen, onderne-
men, een baan vinden en zelfs stu-
deren, scoort echter laag.

Adverteren
doet verkopen

Magische grens gebruikte
auto’s doorbroken in 2020
NOORD-GRONINGEN - Er zijn
in Nederland vorig jaar voor
het eerst in de historie meer
dan 2 miljoen gebruikte auto’s
verkocht.

Dat blijkt uit cijfers van onder
meer BOVAG en RAI Vereniging.
Als gevolg van de coronamaatrege-
len was de behoefte aan indi vi -
dueel vervoer hoog en in tegenstel-
ling tot de verkoop van nieuwe au-
to’s nam de occasionhandel na de
terugslag tijdens de eerste corona-
golf alsnog een hoge vlucht.
Met 2.025.309 verhandelde occa-
sions lag het verkoopniveau bijna
55.000 stuks, oftewel 2,8 procent,
hoger dan in 2019. Bijna 1,3 mil-
joen van de gebruikte auto’s wer-
den door de vakhandel verkocht.
Consumenten kochten vorig jaar
bij BOVAG-autobedrijven 3,5 pro-
cent meer occasions dan een jaar
eerder. Met bijna 1,05 miljoen
exemplaren en 81,5 procent markt-
aandeel waren occasions op benzi-
ne bij de vakhandel nog immer het
populairst. Het aandeel van diesels
daalde van 14 naar 12 procent, ter-
wijl zowel het marktaandeel als
het totaal aantal verkochte twee-
dehands elektrische auto’s ten op-
zichte van 2019 verdubbelde, naar
respectievelijk 1,1 procent en ruim
14.000 stuks.
Autobedrijven kregen in maart,
april en mei van het afgelopen jaar
dalingen tot wel 26 procent voor
de kiezen. Door de grote behoefte
aan vormen van individueel ver-
voer vertoonde de occasionver-
koop in de zomermaanden een
krachtig herstel. De tweede coro-
nagolf zorgde in november en de-

cember weer voor kleine dalingen,
maar over het hele kalenderjaar
eindigde de verkoopteller licht in
de plus. In Groningen is sprake van
een stijging van 4 procent bij de
verkoop van gebruikte auto’s.

Fosfaatindicator gestart
NOORD-GRONINGEN - De ge-
combineerde fosfaatindicator is
deze week in werking getreden.
Via deze aangepaste indicator
kunnen boeren beter bepalen
hoeveel fosfaat (meststoffen)
hun bodem nodig heeft en kun-
nen zij hun bemesting daarop
afstemmen. 

Dat voorkomt uitspoeling van fos-
faat wat ten goede komt van de
waterkwaliteit. Dit schrijft minis-
ter Carola Schouten van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV) in een brief aan de Tweede
Kamer, waarin zij ook aangeeft
hoe zij deze overgang geleidelijk

wil laten verlopen.  
De gecombineerde fosfaatindica-
tor gaat, in tegenstelling tot de ou-
de rekenmethode, uit van twee ge-
tallen: de voorraad fosfaat in de
bodem en de hoeveelheid fosfaat
aan de oppervlakte waar gewassen
direct gebruik van kunnen maken.
De meeste ondernemers zullen
met de gecombineerde indicator
evenveel, tot zelfs iets meer, kun-
nen bemesten als nu. Maar sommi-
ge ondernemers zullen minder
mest kunnen toedienen. Volgens
de Commissie Deskundigen Mest-
stoffenwet hoeft dit in de praktijk
niet nadelig voor ondernemers uit
te pakken. Door de hogere fosfaat-
toestand in de bodem kan met
minder mest hetzelfde resultaat

behaald worden.
Om de overgang naar de gecombi-
neerde fosfaatindicator geleidelijk
te laten verlopen zullen huidige
analyserapporten van de fosfaat-
toestand van de bodem tot vier
jaar na monstername geldig blij-
ven. Ondernemers kunnen gedu-
rende die vier jaar gebruik blijven
maken van de huidige rekenme-
thode. Ook heeft Schouten beslo-
ten om de geldigheid van analyse-
rapporten die na 2020 zouden ver-
vallen met een jaar te verlengen.
Zo komt zij ondernemers die even-
tueel nadelige effecten van de ge-
combineerde fosfaatindicator on-
dervinden tegemoet.

De komende maanden zal Schou-
ten blijvend monitoren wat de ef-
fecten van de invoering van de ge-
combineerde fosfaatindicator zijn.
Deze resultaten zullen mede die-
nen als input voor het nog op te
stellen Zevende actieprogramma
nitraatrichtlijn. Samen met de sec-
tor wil de minister toewerken naar
bemesting die enerzijds voldoet
aan onze milieudoelstellingen (ver-
betering van de Nederlandse wa-
terkwaliteit) en tegelijkertijd voor-
ziet in de gewasbehoeftes.

Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur
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Familieberichten
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
DeOmmelander Courant / De Ommelander verschijnt
tweemaal per week; iedere maandag / dinsdag en
iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in een
abonnee / huis-aan-huis oplage van 29.500 exemplaren
van Lauwersoog tot Spijk.

Uw advertentie: een geboorte, een huwelijk, een
jubileum, een overlijden of een dankbetuiging,
kunt u:

- Per e-mail: ommelander@noordpers.nl
- Telefonisch opgeven: 0595-437777
- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant,
Postbus 17, 9980AAUithuizen
- Brengen naar:
Ommelander Courant, Stationsplein 2,
(tegenover het station),Uithuizen

LET OP!
Familieberichten voor demaandag / dinsdag-editie
kunt u opgeven tot maandagochtend 09.00 uur.

Familieberichten voor de donderdag-editie kunt u
opgeven tot donderdagmorgen 09.00 uur.

Meer familieberichten 
op pagina 14
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