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Vandaag in de abonneekrant

Nieuwbouw obs
Usquert start in
tweede kwartaal
USQUERT - De nieuwbouw van de
openbare basisschool in Usquert gaat in
het tweede kwartaal van 2021 van start.
Er wordt eerst gesloopt voordat er op de-
zelfde plek nieuwbouw kan komen. De nieuwe school maakt deel uit
van het versterkingsprogramma van de gemeente Het Hogeland.
Daarbij worden de scholen aardbevingsbestendig gemaakt en zo mo-
gelijk gewijzigd in kindcentra, waarbij ook andere vormen van op-
vang mogelijk zijn. De school in Usquert blijft op dezelfde locatie...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

De vier winden in rouwstand 
vanwege dood Hanny Hiddema
PIETERBUREN - De wieken van molen De Vier Winden in Pieterbu-

ren staan in verband met het
overlijden op woensdagavond
van Hanny Hiddema, Lid in de
Orde van Oranje-Nassau, in de
rouwstand. Hanny Hiddema
kwam eind jaren zeventig naar
Pieterburen voor het wadlopen.
Eerst deed ze dat nog vanuit
Friesland en alleen in de week-
enden, maar al snel was ze ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Carry Lanenga: van 
toptalent naar diesel 
Voor Carry Lanenga loopt het volleybal als een rode draad door haar

leven. Waar het ooit op 9-jarige
als een talentvolle junior alle-
maal begon, is de ondertussen
veertigjarige Bedumse nu de ne-
stor van het vijfde damesteam
van DIO Bedum. ,,Het moeten is
weg”, vertelt Carry Lanenga,
wanneer het gaat over het sinds
dit seizoen spelen in het vijfde
damesteam van DIO Bedum...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Voetbaltrainers zien 
tweetallen niet zitten
De verregaande beperkingen die premier Mark Rutte maandag 14
december bekend heeft gemaakt, heeft ook zijn invloed op de voet-
ballerij. Zo ging de maximale groepsgrootte, waarin mensen buiten
mogen samenkomen, opnieuw terug van vier naar twee. Het heeft di-
verse voetbaltrainers ertoe gebracht de trainingssessies in zijn ge-
heel te schrappen. De maatregelen gelden in ieder geval tot en ...
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Frans de Bont vast 
onderdeel vv Middelstum
Frans de Bont kwam in 1983 als
secretaris in het jeugdbestuur
van de voetbalvereniging Mid-
delstum. Ruim zevendertig jaar
later is hij ondertussen al elf
jaar erelid en nog steeds in tal
van functies binnen de voetbal-
club actief. De Bont werd op 12-
jarige voetballer lid van de voet-
balvereniging Middelstum, het-
geen op zich op vrij late leeftijd was. ,,Mijn ouders verhuisden ...
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Ter bescherming weidevogels

Collectief gaat katten in
Middag-Humsterland te lijf

Omgewaaide boom verspert weg
ULRUM - De N361 ter hoogte van Ulrum is za-
terdagavond een tijdje gestremd geweest vanwe-
ge een door de storm Bella omgewaaide boom.
De brandweer kwam ter plekke om de boom te
verwijderen. Een automobilist kon de boom niet
meer ontwijken en liep schade op aan zijn auto.

Agenten hebben het verkeer op de N361 omge-
leid terwijl de brandweer van Wehe-den Hoorn
de takken vakkundig af heeft gezaagd en verwij-
derd. Na zo’n half uur was de weg weer vrij. Fo-
to: ProNews. 

EZINGE - Om de weidevogels
beter te kunnen beschermen,
gaat het agrarisch Collectief
Groningen West het katten-
overschot in Middag-Humster-
land te lijf. 

,,Katten kunnen grote ‘stoorzen-
ders’ zijn in het veld”, zegt het col-
lectief. ,,Met name ’s nachts trek-
ken ze er op uit en vormen ze een
bedreiging voor de aanwezige vo-
gels. Enerzijds als predator van
jonge kuikens, anderzijds doordat
ze met hun aanwezigheid de vogels
verhinderen om zich te gaan vesti-
gen. Dit heeft een ongewenst ef-
fect op het weidevogelbeheer dat
we met onze deelnemers uitvoe-
ren.”
Om het aantal katten terug te drin-
gen, komt Collectief Groningen
West met een actie om middels
castratie en sterilisatie verdere
voortplanting te beletten. Naast
dat men alle deelnemers aan het
weidevogelbeheer een vergoeding
hiervoor bieden, gaat het collectief
in het weidevogelkerngebied Mid-
dag-Humsterland nog een stap ver-
der. ,,Hier gaan we actief ‘opere-
ren’ in het gebied, benaderen we
zelf erf- en dorpsbewoners voor
deelname en helpen we kateigena-
ren waar nodig bij het vangen van
hun (erf)katten”, aldus het collec-
tief. 
Deze actie geldt voor alle kateige-
naren woonachtig binnen het wei-
devogelkerngebied Middag-Hum-
sterland. De katten worden indien
nodig een of twee dagen van tevo-
ren gevangen met vangkooien. De
ingreep vindt plaats op een locatie

in het weidevogelkerngebied.
Voor inwoners/kateigenaren in het
buitengebied worden geen kosten
in rekening gebracht. Voor inwo-
ners/kateigenaren in de dorpsker-
nen van Ezinge, Den Ham en Feer-
werd wordt de kostprijs van de in-
greep in rekening gebracht: 5 euro
voor castratie van een kat, 25 euro
voor sterilisatie van een poes. Kat-
ten gaan na de ingreep weer terug
naar de kateigenaar/locatie waar
ze zijn gevangen. 

In verband met de corona-maatre-
gelen is het nog niet mogelijk om
deze actie grootschalig uit te voe-
ren. ,,De inventarisatie en voorbe-
reidingen voor de operatiedagen
voeren we waar mogelijk al wel
uit, zodat we stand-by staan voor
actie en weten wat ons te doen
staat. Tot die tijd zal enkel op klei-
ne schaal worden geopereerd”, al-
dus het collectief. 

Met 750 boeren en burgers zorgt
Collectief Groningen West voor
een natuurlijk boerenland: van De
Wilp tot Rottum en van Visvliet tot
Noordlaren. 

Museum Wierdenland en 
Verhildersum op Museum TV
EZINGE/LEENS - Elf musea
uit Groningen zijn onlangs door
Mu seum TV in beeld gebracht.
Daaronder bevinden zich ook
Museum Wierdenland in Ezin-
ge en Borg Verhildersum in
Leens. 
Elf verhalen over elf Groningse
musea zijn in elf korte documen-

taires vastgelegd. MuseumTV
heeft documentaires gemaakt en
aan het online-archief toegevoegd.
De films over de Groningse musea
zijn intussen door het hele land te
zien.
Deze online-mogelijkheden voor
een museumbezoek komen extra
gelegen in tijden waarin culturele
instellingen zwaar lijden onder
verplichte coronasluitingen. Veel
musea hebben zelf alternatieve
museumbezoeken opgestart, zoals
digitale tentoonstellingen en 360-
graden-tours, maar niet elke instel-
ling kan dit zelf verwezenlijken.
MuseumTV biedt ook kleine mu-
sea nu een online portaal aan door
korte documentaires te maken
over de musea en hun collectie. 
MuseumTV heeft reeds een be-
zoek gebracht aan Vestingmuseum
Oudeschans, Kloostermuseum
Aduard, GRID Grafisch museum
Groningen, Stichting Museum
Wierdenland, Storyworld Gronin-
gen, Klokkengieterijmuseum, Mu-
seum Landgoed Verhildersum
Leens, Stichting Oude Groninger
Kerken, Museumplein Grootegast,

Nationaal Busmuseum en het
Noordelijk Scheepvaartmuseum.
In totaal zijn er 23 video's gefilmd
over musea uit Groningen die te
zien zijn op de website van Mu -
seumTV. De films zijn tot stand ge-
komen in samenwerking met de
provincie Groningen en het VSB-
fonds. Samen met MuseumTV zor-
gen de partijen, in samenwerking
met de elf musea, voor exposure
door het hele land, zodat van hein-
de en verre de musea uit Gronin-
gen gezien zullen worden. De hoop
voor musea is dat de bezoekers-
aantallen weer gestaag toenemen.

Annalies Usmany voor 100
procent; Menninga voor 50
DELFZIJL - Annalies Usmany-
Dallinga zal de enige van de
vijf beoogde wethouders van
Eemsdelta zijn die voor de vol-
le 100 procent gaat. Jan Men-
ninga gaat voor een halve baan
als wethouder en komt voor 50
procent op de loonlijst. 

De andere drie beoogde wethou-
ders, Meindert Joostens, Pier Prins
en Hans Ronde, gaan allen voor 95
procent hun nieuwe baan in. In to-
taal komt de gemeente Eemsdelta
daarmee op een invulling van 4,35
fte. Het was mogelijk geweest voor
een gemeente met de grootte van
Eemsdelta om zes wethouders aan
te stellen. 
Wanneer de raad akkoord is ge-
gaan met de voordracht van de
nieuwe wethouders, ontstaan er
vijf vacante raadszetels. Die zullen
worden ingevuld tijdens de volgen-
de vergadering, die op woensdag

27 januari op het programma
staat. Zoals bekend wordt Gerard
Beukema de waarnemend burge-
meester. De inwoner van Saaksum
was dat ook al in Delfzijl sinds ok-
tober 2015. 

Auto in sloot naast
weg: twee gewonden
ZUIDWOLDE - De Eemshavenweg
(N46) is vorige week dinsdag even
na het middaguur tussen Noord-
wolde en de afslag Sint An-
nen/Bedum enige tijd afgesloten
geweest voor alle verkeer. Een au-
to was ter hoogte van Zuidwolde
door nog onbekende oorzaak in de
sloot naast de weg beland.
De twee inzittenden zijn door dui-
kers van de brandweer uit de auto

gehaald. Een Mobiel Medisch Arts
(MMA) kwam ook met spoed ter
plaatse om assistentie te verlenen
aan het aanwezige ambulanceper-
soneel. De twee inzittenden zijn
overgebracht naar het ziekenhuis
in Groningen. Een van hen was
ernstig gewond. Bergingsbedrijf
Poort uit Hoogkerk heeft de zwaar
beschadigde personenauto uit het
water getakeld en afgesleept.

Carillon speelt op nieuwjaarsdag
MIDDELSTUM - Beiaardier Henk Veldman bespeelt zondag van twee
tot drie uur het Hemonycarillon in Middelstum. Het motto luidt Veul
hail en zeegn veur 't nije joar 2021. Veldman begint met het toepasselij-
ke Happy New Year van Abba en gaat via het traditionele Auld Lang
Syne naar muziek van Johann Strauss (jr. en sr.). Het hele programma
is nog niet bekend, maar vanaf de toren van de Hippolytuskerk klin-
ken mooie melodieën. Dat kan zeker coronaproof want er is voldoende
ruimte in het dorp. Voor degenen die willen luisteren in de auto: er is
genoeg ruimte om te parkeren. 

Blauwe zone
in Kleinestraat
Bedum
BEDUM - In de Kleinestraat in Be-
dum wordt tijdelijk een blauwe
parkeerzone ingericht. 
Dat heeft het college van burge-
meester en wethouders besloten.
Voor de periode van 1 februari
2021 tot en met 31 december 2022
heeft men voor het parkeren in de
Kleinestraat een blauwe parkeer-
schijf nodig. Er geldt dan een
maximale parkeerduur van twee
uur.  De parkeerschijfzone geldt
op werkdagen van 9.00 tot 18.00
uur. Deze maatregel is volgens de
gemeente nodig in verband met
sloop- en bouwwerkzaamheden
aan De Vlijt. Afhankelijk van de
uitvoering van het werk kan de
parkeerzone langer of korter du-
ren. 
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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.

Zorgen over Het Hogeland
In Den Haag is ophef ontstaan over
het onderhoud aan het gebouw
van de Tweede Kamer. De inge-
schakelde architect ging zo ver dat
het meer op een verbouwing dan
alleen maar onderhoud ging lij-
ken. De kosten stegen en stegen.
Dat niet alleen, de ontstane ver-
warring en ruzie houden mensen
van hun werk en drijven ze uit el-
kaar. Verbinden is een van de mo-
dewoorden van deze tijd, maar
men bewerkt het omgekeerde. 
Er lopen (de goede niet te na ge-
sproken) plannenmakers, ontwer-
pers, trendsetters, ontwikkelaars,
praatjesmakers en kleermakers
van de keizer rond die proberen
hun ‘waar’ aan de man te brengen
en daar zijn ze bedreven in.  Ze we-
ten mensen in hun macht te krij-
gen. Op een informatieavond over
de Blink in Uithuizen presenteer-
den ontwerpers uit het Westen
hun fantasievolle tekeningen: ,,Al-
tijd zon en mensen op de Blink, vo-
lop terrassen en winkels in cen-
trumplaats Uithuizen.”  Ze vertel-
den er niet bij dat hun plan niet
uitgevoerd kon worden als er niet
nog veel meer gedaan (dus geld in
gestoken) werd. Aanwezigen uit-
ten hun bezwaren en zorgen over
de financiële gevolgen in de toe-
komst. Die werden allemaal aan de
kant geschoven. Daarna kwam de
watersportvereniging aan het
woord: Watersporters wilden heel
graag tot in het dorp kunnen va-
ren. Dat ging eigenlijk over slechts
tientallen meters. Hun mening gaf,
voor de toenmalige burgemeester
althans, de doorslag: Het blauwe
plan was aangenomen! De plan-
nenmakers wisselden triomfante-
lijke blikken van verstandhouding:
Gelukt!
Nu weten we hoe het afgelopen is.
Het aantal winkels is nog verder
afgenomen. Bij de sluiting van
Blokker Uithuizen verscheen in de
Ommelander Courant een adverten-
tie van Blokker: Een kaartje van
Het Hogeland, waaruit op te ma-
ken viel dat er gelukkig nog een
Blokker is in het centraal gelegen
Winsum. Vallen hieruit conclusies
voor de toekomst te trekken?
Voor scholen in Uithuizen werd
een nieuwe school gebouwd. Toen
het gebouw klaar was, werd het
wegens onveiligheid afgekeurd. Ie-
mand moet toch geweten hebben
dat bouwvoorschriften strenger
zouden worden? Verbetering liet
op zich wachten en kostte de ge-
meente miljoenen. De schoolge-
bouwen bleven voorlopig in ge-
bruik. Een ervan werd vanwege
een nieuw onderwijssysteem nog
voor veel geld van nieuwe kleuren
verf en vloerbedekking voorzien.
Gekleurde slingers aan het pla-

fond waren voor de kinderen dui-
delijk genoeg geweest.
De Tirrel in Winsum is ook een
drama. Het plannen maken en de
bouw worden miljoenen duurder
dan voorzien. Toch gaat de bouw
door, ‘want het heeft al zoveel ge-
kost’. De ontwerper had er mis-
schien wel op gegokt, dat het zo
zou gaan, want zo gaat het vaak.
Gelukt!
Bedenkers van plannen en theo-
rieën die vol staan met woorden
als
duurzaam, kwaliteit, toekomstge-
richt, ontwikkelen en verbinden
hebben daar werk aan, vestigen
hun naam als extern adviseur en
interessante spreker voor bijeen-
komsten en verdienen met dit alles
de kost. Binnenkort verkondigen
ze weer wat anders. Vraag je dus
af op wiens belang ze uit zijn.
Klopt het wel wat ze beweren? Je
hoeft niet aan van alles mee te
doen. Trends en modieuze praatjes
volgen elkaar in hoog tempo op.
Omdat men zegt dat je (ook als ge-
meente) met de tijd mee moet
gaan, zet men alles op de kop,
maakt men kosten, veroorzaakt on-
nodig afval en een paar jaar later
is er alweer iets nieuws bedacht.
Gewone mensen, bestuurders en
dus ook gemeenten laten zich soms
van alles aanpraten. Vertellen ze
het elkaar eerlijk als iets niet zo'n
succes is om meer slachtoffers en
verdere schade te voorkomen? Of
zien ze dat als gezichtsverlies?
Veel bibliotheken zijn al verdwe-
nen ten behoeve van  zogenaamde
kwaliteitsverbetering. Ook dat is
een modieuze trend. Uithuizen
mag geld investeren, Uithuizer-
meeden moet de bibliotheek daar-
toe opofferen. Er is door de jaren
heen al zoveel geld naar Uithuizen
gegaan. Dat steekt. De afstand,
slechts kilometers, zou voor Meijs-
ters geen bezwaar zijn. En die paar
meters voor watersporters dan?
Men praat maar hoe het uitkomt.
Bovendien vergeet men dat de ge-
meente tot aan Oudeschip strekt.
De afstanden gaan wel degelijk
meetellen en bezwaarlijk worden,
zeker voor hen die wat minder mo-
biel zijn! Kwaliteit is voor platte-
landsbibliotheken aanwezig en be-
reikbaar zijn. Alleen een kleine
boekencollectie in een school is on-
voldoende. Een bibliotheek in Uit-
huizermeeden en in wel meer dor-
pen is toch wel het minste wat je
de inwoners mag bieden.
Het Hogeland is ontstaan omdat
gemeenten samenvoegen goedko-
per zou zijn. Daar merken inwo-
ners niets van. Diverse afscheids-
feesten van voormalige gemeenten
hebben veel geld gekost. Er is mo-
gelijk aan potverteren gedaan zo-
dat anderen niet van ons geld zou-
den profiteren. Men kijkt elkaar
uiteraard scheef en wantrouwend
aan.
Om te bezuinigen wil de gemeente
diverse panden verkopen. Wat als
die in verkeerde handen vallen en
daarmee verloren gaan? Hoog tijd
om zuinig te zijn op wat we heb-
ben. Ook architecten van hier en
vakmensen van voor onze tijd, mo-
gen wel eens in ere gehouden wor-
den. Al te veel mooie scholen zijn
verloren gegaan.

Mevrouw Gelderloos  
Oldenzijl/Heerenveen

Kerstkransen voor
leden sportgroep
UITHUIZEN - Het bestuur van sportgroep Het Hogeland voor
(ex)hart- en vaatpatiënten in Uithuizen heeft de leden als opsteker
voor deze moeilijke tijd een amandelkerstkrans aangeboden. Het is
voor deze extra kwetsbare groep bijzonder vervelend om in deze co-
ronatijd niet te kunnen sporten. De kerstkrans werd aangeboden
door de plaatselijke Jumbo-supermarkt. Op de foto neemt Jannie
Heuvel namens de sportgroep Het Hogeland de kransen in ont-
vangst.

Identificatie na 75 jaar
door DNA-match broer
UITHUIZERMEEDEN - Voor
de familie Gritter is 2020 een
jaar geworden om niet te verge-
ten. Vlak voor Kerst kwam het
bijzondere bericht dat na 75
jaar de identiteit van hun fami-
lielid Henk Gritter is vastge-
steld. 

In 1945 spoelde op de dijk bij Uit-
huizermeeden een lichaam aan,
kort na de scheepsramp van De
 Joan na. 

Het lichaam kon destijds niet wor-
den geïdentificeerd en is daarna
als NN’er (Nomen Nescio) begra-
ven in Uithuizermeeden. Nu, 75
jaar later, is de identiteit van dit li-
chaam officieel vastgesteld. Een
DNA-match met de broer van
Henk Gritter bracht het antwoord.
Enkele dagen na de bevrijding in
1945 verging het schip De Joan-
na,vlak voor de haven van Delfzijl.
Het schip had 45 opvarenden aan
boord; allemaal bevrijde Neder-
landse gevangenen uit Duitsland.
Slechts zeven van hen bereikten
levend de vaste wal. Een groot
deel van de 38 slachtoffers kon
worden geïdentificeerd, maar niet
van iedereen was de naam bekend. 
In 1985 deed schrijver en journa-
list Hans Beukema uitgebreid on-
derzoek naar de scheepsramp van
De Joanna en het bij Uithuizer-
meeden aangespoelde lichaam. Hij
vermoedde dat het ging om Henk
Gritter. Mede op verzoek van de
nabestaanden werd de naam niet
gedeeld in de media, omdat er niet
met zekerheid kon worden vastge-
steld of het inderdaad om Henk
Gritter zou gaan. Wel werd een ge-
denksteen geplaatst op het tot dan
toe onbekend gebleven graf
In de jaren tussen 2012 en 2015
zijn er meerdere opgravingen ver-
richt in het Noorden, zo ook in Uit-
huizermeeden. Dit jaar kwam de
gemeente Het Hogeland bij cold-
case/vermiste personen recher-
cheur Miranda Wahle met de
vraag of het graf in Uithuizermee-
den inderdaad van Gritter was.
Om antwoord op die vraag te kun-
nen geven, was aanvullend DNA-
onderzoek nodig. Dit kon via de
enige nog levende broer van Grit-
ter worden vastgesteld. 
Na enige tijd kwam de uitslag van

het NFI binnen: er was een match.
Het lichaam bleek inderdaad van
Henk Gritter te zijn, waarna het
onbekende graf in Uithuizermee-
den zijn naam kreeg. Na de succes-
volle samenwerking tussen het
NXT Expertise Vermiste Perso-
nen/LBVP, het NFI, de forensische
opsporingen de politie-eenheden
Noord-Nederland en Midden-Ne-
derland heeft de familie Gritter na
75 jaar te horen gekregen dat hun

broer begraven ligt in Uithuizer-
meeden. 
De Oorlogsgravenstichting zal het
graf van Henk Gritter gaan inrich-
ten als een formeel oorlogsgraf.
Zoals uit deze zaak blijkt, is het
nooit te laat voor familie of nabe-
staanden om DNA af te staan. Er
zijn nog vele onbekende graven
die wachten op een naam. Wie zich
hiervoor wil aanmelden, kan dat
doen via coldcase@politie.nl. 

Via zijn broer kon het lichaam van Henk Gritter alsnog geïdenti-
ficeerd worden.

Wegenbelasting het hoogst in Groningen 
NOORD-GRONINGEN - Het
Rijk en de provincies verwach-
ten volgend jaar gezamenlijk
6,1 miljard euro aan wegenbe-
lasting te ontvangen. Dat is na-
genoeg evenveel als in de ra-
mingen voor 2020. Verwacht
wordt dat de inkomsten van het
Rijk voor het komende jaar la-
ger en die van provincies hoger
uitvallen in vergelijking met de
eerste raming over 2020. Inwo-
ners van de provincie Gronin-
gen hebben de hoogste zoge-
naamde provinciale opcenten. 

Dit meldt het CBS op basis van on-
derzoek van begrotingen van het
Rijk en de provincies.

De wegenbelasting (motorrijtui-
genbelasting) bestaat uit een rijks-
deel en deel bestemd voor de pro-
vincies. Het Rijk verwacht komend
jaar in totaal 4,4 miljard euro te in-

nen, 0,6 procent minder dan de
eerste raming voor 2020. De uit-
gangswaarden voor de raming 2020
voor de opbrengsten van het Rijk
zijn naar beneden bijgesteld. Deze
dalen onder andere door een fors
negatiever economisch beeld als
gevolg van de coronacrisis.

Daarnaast komt er naar verwach-
ting minder binnen doordat ge-
deeltelijk of volledig elektrische
voertuigen geen wegenbelasting
hoeven te betalen. Wel houdt het
Rijk rekening met een groei van
het wagenpark in 2021. Door dit
laatste blijft de krimp beperkt.

Stijging
In tegenstelling tot het Rijk is bij
de opbrengsten voor de provincies
wel een stijging zichtbaar het ko-
mende jaar. Provincies verwachten
komend jaar in totaal 1,7 miljard
euro te ontvangen aan motorrijtui-
genbelasting, dit is 2,5 procent
meer dan een jaar eerder.

De stijging is onder andere te dan-
ken aan hogere tarieven. Ook
wordt verwacht dat het rijdend wa-
genpark voor zowel 2020 als het ko-
mende jaar een groei laat zien.

Wel remt de toename van het aan-
tal volledig elektrische auto’s deze
groei enigszins. Voor provincies is
de motorrijtuigenbelasting een be-
langrijke inkomstenbron, waarvan
de opbrengst toevalt aan de alge-
mene middelen. Dit laatste geldt
ook voor het Rijk.

Verhogen opcenten
De verschillen per provincie zijn
aanzienlijk, omdat provincies zelf
het opslagpercentage, het zoge-
noemde opcententarief, mogen be-
palen en ook omdat het aantal au-
to’s zich niet in elke provincie ge-
lijk ontwikkelt. Vijf van de twaalf
provincies, Utrecht, Noord-Bra-
bant, Gelderland, Groningen en
Flevoland, verhogen voor volgend
jaar de opcententarieven. Dit ver-

schilt van 0,5 procent in Noord-Bra-
bant tot 2,6 procent in Gelderland.
In de laatstgenoemde provincie
was het tarief dit jaar tijdelijk ver-
laagd.
Alle twaalf provincies verwachten
hogere opbrengsten voor het ko-
mende jaar. In Flevoland is de ont-
wikkeling het laagst, in de provin-
cie Utrecht is de verwachte groei
van de opbrengsten het hoogst.

Van alle Nederlandse autobezitters
betalen die in Groningen in 2021
het meest aan opcenten; omgere-
kend in euro’s 64,54 op kwartaalba-
sis. Voor een dieselauto van 1 200
kilogram betaalt de Groningse au-
tobezitter in totaal zo’n 323 euro
per kwartaal aan wegenbelasting.
In vergelijking met de goedkoop-
ste provincie, Noord-Holland,
scheelt dat 17,57 euro. Daar betaalt
een autobezitter voor een verge-
lijkbare auto 46,97 euro per kwar-
taal aan opcenten en in totaal 305
euro aan wegenbelasting.

Kerstpakket
voor winnaars
lichtwedstrijd
ADORP - De drie winnaars van
de wedstrijd voor de mooiste
kerstverlichting in Adorp zijn
bekend. De jury, die vooral
keek naar de hoeveelheid moei-
te en werk dat door de deelne-
mers werd verricht, verraste de
drie prijswinnaars woensdag-
avond met een mooi kerstpak-
ket. De prijzen gingen naar: 1.
Spoorlaan 10, 2. Onder de Wie-
ken 28 en 3. Wierumerschouw-
sterweg 14. De wedstrijd was
een initiatief van de Vereniging
van Volksvermaken Adorp en
Dorpsbelangen Adorp. 
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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.

De vier studenten die onderzoek doen naar de culturele behoefte onder Hogelandster jongvolwasse-
nen. 

Het Hogeland wil inzicht in 
culturele behoefte jongeren
NOORD-GRONINGEN - Vier
studenten van de Rijksuniversi-
teit Groningen gaan in op-
dracht van de gemeente Het
Hogeland onderzoek doen naar
de behoefte van jongeren aan
cultuur en culturele activitei-
ten. 
Het onderzoek richt zich op Hoge-
landsters tussen de 18 en 22 jaar.
De uitkomsten van het onderzoek
worden eind januari verwacht.
Wethouder Eltjo Dijkhuis: ,,We
hebben een heel gevarieerd en di-

vers aanbod in de gemeente. Op
cultureel gebied is hier erg veel te
beleven. Toch hebben we de in-
druk dat jongeren iets van barriè-
res ervaren. Die willen we in beeld
krijgen om die drempels daarna te
verlagen of helemaal weg te ha-
len.”
In het onderzoek wordt het begrip
‘cultuur’ breed uitgelegd. Dijkhuis:
,,Als je ‘cultuur’ zegt, dan denk je
al snel aan schilderijen van Rem-
brandt of aan muziek van Bach.
Maar waarom zou je hiphop en rap
ook niet serieus nemen? De onder-

zoekers beschouwen zelfs eigenge-
maakte filmpjes op TikTok en fo-
to’s op Instagram als cultuur. Ik
vind dat helemaal prima: trek het
maar ze breed mogelijk.”
Het onderzoek wordt uitgevoerd
door studenten met verschillende
disciplines. Joren Arkes (22) stu-
deert Informatiekunde. De 21-jari-
ge Bulgaar Stefan Ivanov studeert
International Relations and Inter-
national Organization. Roos Gielen
(22) en Ydwer Hoekstra (22) stude-
ren respectievelijk Media en Ge-
schiedenis.  

Wiemersheerd dankbaar voor steun
LOPPERSUM - Door middel van een groot spandoek heeft het personeel van Zonnehuis Wiemers-
heerd in Loppersum dank gebracht voor alle steun die men het afgelopen jaar, dat vanwege corona erg
moeilijk was, heeft ontvangen. ,,Het was hartverwarmend”, zo laat men weten.  ,,We zijn door heel
veel mensen, bedrijven, scholen, Lopsters, buren en kinderdagverblijven ontzettend in het zonnetje ge-
zet. Van orgelspel tot bosjes tulpen, van kaarten tot muzikanten, van lekkers tot lieve woorden op de
stoep, te veel om op te noemen. Op deze manier willen iedereen daarvoor hartelijk bedanken.”

Oosterstraat Warffum
De Stationsweg en de Oosterstraat
zijn samen een belangrijke door-
gaande weg, niet alleen voor de
Warffumers zelf. Dagelijks gaan er
veel vrachtwagens, grote land-
bouwvoertuigen en met regelmaat
bussen van Arriva door de straat.
Daarnaast weten we dat Warffum
vergrijst, we mindervaliden heb-
ben en dat vele scholieren door de
Oosterstraat naar school gaan.
Kortom, dat ook veel kwetsbare
weggebruikers op deze route aan-
gewezen zijn.
Ten behoeve van de herinrichting
heeft de gemeente in samenwer-
king met Dorpsbelangen een werk-
groep opgericht. Helaas is maar
een zeer beperkt aantal deelne-
mers ook daadwerkelijk woonach-
tig aan de Oosterstraat. De werk-
groep heeft niet onderzocht of er
draagvlak is voor de plannen die
zij nu hebben gemaakt.
Uit onderzoek blijkt dat in de Oos-
terstraat, die nu is ingericht als 30
kilometer-zone, structureel te hard
wordt gereden: Bijna 75 procent
rijdt te hard. Bij de spoorwegover-
gang richting Onderdendam is dit
zelfs bijna 80 procent. Op het stuk
tussen de Noorderstraat en de Juf-
frouw Marthastraat worden zelfs
snelheden van 80 tot 90 kilometer
per uur behaald, vooral in de klei-
ne uurtjes.
Op veel stukken van de weg kun-
nen auto’s elkaar maar net passe-
ren. Als er een vrachtwagen of
tractor gepasseerd moet worden,
moet dit via de stoep. Zeker ook
voor bewoners met huizen die di-
rect aan de weg staan is dit al ja-
ren onveilig!
In een 30 kilometer-zone kan door
de politie niet worden gehand-
haafd wegens wettelijke beperkin-
gen. Het is aan de gemeente om
snelheidsbeperkende maatregelen
te nemen.
Kwetsbare weggebruikers zijn in
de Oosterstraat onder de huidige

omstandigheden niet veilig. In het
nieuwe plan worden er geen nieu-
we (snelheidsbeperkende) maatre-
gelen genomen die de veiligheid
die nu ontbreekt te waarborgen. In
de nieuwe inrichting moet de
straat voor al het huidige verkeer
toegankelijk blijven. Dus ook voor
al die vrachtwagens die in Warf-
fum niks te zoeken hebben en voor
al het zware landbouwverkeer, dat
de nieuwe inrichting wederom ka-
pot zal rijden. Kortom, men wil nu
een hoop geld uitgeven aan een
weg die uiteindelijk dezelfde pro-
blemen blijft houden.
Het hele ontwerpproces is door
een paar Oosterstraatbewoners op
de voet gevolgd: wij zouden graag
zien dat de gemeente eerst inzet
op een rond- of ringweg die ons
dorp ontsluit. De huidige hoeveel-
heid (zwaar)verkeer past gewoon
niet. We zijn zeker niet tegen her-
inrichting, maar wel op een wijze
die ons veiligheid garandeert, be-
horende bij een 30 kilometer-zone.
Als u deze mening deelt, dan horen
of lezen we graag van u! 
Het is kort dag! De gemeente stelt
dat reacties op het gepresenteerde
plan voor 8 januari bij de gemeen-
te binnen moeten zijn. Wij willen
naast dat we individueel reageren,
gezamenlijk een brief schrijven
naar de gemeente waarin we aan-
gegeven dat wij een rond- of ring-
weg ten behoeve van de veiligheid
als eerste prioriteit zien!

Mogen we uw huisnummer of
naam ook noteren onder de brief
aan B&W en de gemeenteraad?
Reacties kunnen via Whatsapp of
telefonisch naar 06-40647624.
Mailen kan naar cahelussen-
burg@gmail.com en men kan een
schriftelijke reactie inleveren op
het adres Oosterstraat 48

Oosterstraatbelangen
Warffum 

‘Komt allen tezamen?
Vergeet het maar!’
GRONINGEN - Kerst 2020 was de Kerst waarin we thuis
moesten blijven. ,,Komt allen tezamen? Vergeet het maar!
Voor velen van ons werden het de kerstdagen die we juist
niet samen doorbrachten. De donkerste dagen van het
jaar”, aldus  Commissaris van Koning René Paas. Hij
kwam vorige week vanuit het Martini Ziekenhuis in Gro-
ningen met zijn kerstboodschap. 

CdK René Paas stond eerst stil bij
een wonderlijk fenomeen aan de
hemel. ,,Voor het eerst in achthon-
derd jaar was ‘de Grote Conjunc-
tie’ te zien. Vlak boven de horizon
schoven Jupiter en Saturnus in el-
kaar en vormen een heldere stip
aan de hemel. Misschien -las ik er-
gens- was dit wel de ster die de
Wijzen uit het Oosten uit het kerst-
verhaal zagen als de aankondiging
van de geboorte van een koning.
Maar toen we in Groningen wilden
kijken, was het bewolkt en het
miezerde...”
Zo was het dit jaar volgens Paas
ook met Kerst. Groningen vierde
immers een kerstfeest met beper-
kingen. ,,Het is de Kerst van de le-
ge winkelstraten. De Hoofdstraat
in Zuidhorn. De Promenade in
Veendam. De Herestraat in de
stad. De Langestraat in Winscho-
ten. Overal hetzelfde beeld: een
lange leegte. Veel winkels en res-
taurants zijn dicht in de dagen
waarin ze normaal de grootste om-
zet van het jaar maken”, aldus
Paas. 

Lege kerken
Het was volgens hem ook de Kerst
van de lege kerken. ,,Kerst is de
best bezochte kerkdienst van het
jaar. Veel mensen willen in de
kerstnacht het verhaal horen over
de geboorte van Jezus. Maar de
kerstnachtdienst ging niet door. Of
hoogstens digitaal. ‘Komt allen te-
zamen’? Vergeet het maar! Het is
de Kerst waarin we thuis moesten
blijven. Voor velen van ons wer-
den het de kerstdagen die we juist
níet samen doorbrachten.” 
,,We weten echt wel waarvoor we
het doen”, gaat Paas verder. Op de
dag van zijn kerstboodschap be-
zocht de CdK het Martini Zieken-
huis in Groningen. ,,Het is één van
de ziekenhuizen die is gestopt met
de operaties die geen grote spoed
hebben. Om ruimte te maken voor
corona-patienten. En steeds meer
mensen hebben intensieve zorg no-
dig. Hier, in het ziekenhuis, laat co-
rona zijn grimmigste gezicht zien”,
aldus Paas. ,,Hier vertellen ver-
pleegkundigen en artsen indrin-
gende verhalen. Over hoe hard ze
werken. Hoe lang dat al duurt. En
over de moeilijke keuzes die ze

moeten maken. En ook hoe ze zich
storen aan wat ze in de buitenwe-
reld zien. Ze vertellen verhalen
over mensen, ook jonge mensen,
die doodziek zijn en soms ook ster-
ven door een onvoorspelbare ziek-
te. En ze combineren dat met hun
eigen ervaringen als ze rondkijken
in de stad en in de provincie en
heel veel mensen op een kluitje
zien.”

Hoop
,,Het zijn verhalen waar je somber
van kunt worden. Maar er is ook
hoop”, zegt Paas. ,,Want we weten
steeds meer over de werking van
het virus. Hoe patiënten het beste
geholpen kunnen worden. Hoopge-
vend is, dat veel mensen in Neder-
land goed samenwerken. Dat we
oog voor elkaar hebben. In de zorg,
maar ook daar buiten. Om zo veel
mogelijk banen te behouden nu de
ziekte ook een crisis veroorzaakt.
Hoopgevend is dat ondernemers
niet bij de pakken neerzitten. In
de afgelopen maanden sprak ik
met veel mensen die toch manie-
ren vinden om hun producten aan
de man te brengen. Makkelijk is
het niet, maar we gaan door. Hoop-
gevend is, dat mensen veel voor el-
kaar doen. Dat ‘noaberschap’ be-
staat, laten we overal in de provin-
cie zien. Door bijvoorbeeld bood-
schappen te doen voor de buren,
die in quarantaine zitten. Hoopge-
vend is ook, dat er inmiddels een
vaccin is waarmee we corona kun-
nen bestrijden. Eerder in de ge-
schiedenis kostte zoiets weten-
schappers heel veel tijd. Maar nu,
na negen maanden, is het al op de
markt. En we beginnen het nieuwe
jaar ook hier met vaccineren.”
,,Het is goed om dat te beseffen”,
gaat Paas verder. ,,Ja, we zijn op-
nieuw aan huis gebonden. Om el-
kaar niet te besmetten. En dat is
heel hard nodig. Maar we zijn veel
verder dan de eerste keer dat dat
gebeurde. We hebben met zijn al-

len een enorme veerkracht. Laten
we die de komende tijd volop bij
elkaar aanboren. Het beste in el-
kaar naar boven halen. Elkaar hel-
pen en op elkaar letten. Het kerst-
feest vindt altijd plaats in de don-

kerste dagen van het jaar. Het
geeft houvast en ritme om te we-
ten dat het vanaf nu elke dag een
beetje lichter wordt. Het is fijn als
je iemand kunt helpen. Zoals het
ook fijn is als iemand je helpt.” 

Commissaris van de Koning René Paas in gesprek met zorgmedewerkers in het Martini Ziekenhuis. 

Kerktoren in de aanbieding?
In het dorp Noordwolde is grote
onrust ontstaan over de voorgeno-
men verkoop van de kerktoren
door de gemeente Het Hogeland.
Uit wiens koker dit onzalige idee is
ontsproten zal intern bij de ge-
meente ook wel repercussies heb-
ben opgeleverd. De indruk van de
organisatie van de nieuwe ge-
meente was al niet bijster goed, en
die indruk stellen we niet bij. En
communiceren met inwoners lijkt
slechter dan ooit!
In Noordwolde worden we door ve-
le inwoners aangeklampt: ‘is de ge-
meente helemaal gek geworden?,
‘is het niet logisch om met zo’n ge-
dachte contact te zoeken met bij-
voorbeeld de Stichting Groninger
Kerken’, ‘moet we nu zelf een
stichting oprichten?’ en ‘Plaatse-
lijk Belang, hoe hebben jullie dit
kunnen laten gebeuren?. En wij,
als PBN, tasten volledig in het
duister. 

In deze donkere dagen heeft een
aantal dorpelingen er weer voor
gezorgd dat de toren verlicht is om
op die manier, zeker in deze on-
werkelijke tijd, saamhorigheid een
hart onder de riem te steken.
Dat een of andere projectontwik-
kelaar, belegger of wie de hoogste
bieder ook wordt, de toren in han-
den kan krijgen, dat vinden we als
Noordwolde een gruwel. Een ama-
teur die zorg draagt voor het on-
derhoud? Verkoop van hèt rijks-
monument van ons dorp verkwan-
selen? 
Zoals u begrijpt heeft dit onder-
werp het dorp Noordwolde in zijn
greep en moeten we vooralsnog
verbijsterd speculeren wat de ge-
meente bezielt. Maar het speelt
breder. Dat in 2021 licht op deze
zaak gaat schijnen…

Bestuur Plaatselijk Belang Noord-
wolde

Oud-trainer CVVB langer bij 
Harkemase Boys
Voormalig CVVB-trainer Jan-Piet Bosma zal ook volgend seizoen aan
het roer staan bij het roemruchte Harkemase Boys. Bosma is bezig aan
zijn eerste seizoen bij de Harrekieten en was met zeven punten uit
drie duels goed aan de competitie in de derde divisie begonnen. Bos-
ma was tussen 2001 en 2004 trainer van CVVB. In zijn tweede seizoen
degradeerden de Bedumers naar de tweede klasse, maar een jaar la-
ter keerde CVVB onder leiding van Bosma terug in de eerste klasse. In
de nacompetitie rekenden de roodhemden toen af met ’t Fean ’58,
Blauw Wit ’34 en Nijland. Bosma werd in Bedum opgevolgd door Jan
Potma. Voor zijn periode in Noord-Groningen was Bosma werkzaam
bij HZVV en Achilles 1894, daarna diende hij beide clubs weer. Ver-
der was Bosma hoofdtrainer van De Weide en Noordscheschut en as-
sistent-trainer bij HHC Hardenberg. 

Theorie-examen rijbewijs
blijft maanden langer geldig
NOORD-GRONINGEN - Theo-
rie-examens voor het rijbewijs
waarvan de geldigheid verloopt
tussen 1 januari en 1 mei blij-
ven langer geldig, namelijk tot
1 oktober volgend jaar.

Dat heeft minister Van Nieuwen-
huizen (Infrastructuur en Water -
staat) aan de Tweede Kamer ge-
schreven. Van Nieuwenhuizen
heeft sinds het begin van de crisis
verschillende coulancemaatrege-
len genomen om de effecten van
de coronapandemie zo klein moge-
lijk te houden. Veel van deze
maatregelen worden nu verlengd.
Het is sinds de aangescherpte
maatregelen van medio december
tot 19 januari niet mogelijk om bij
het CBR examen te doen. 
Om te voorkomen dat eerder be-
haalde theorie-examens straks niet
meer geldig zijn, heeft minister
Van Nieuwenhuizen de geldigheid

van deze examens verlengd. Ook
de theorie- en praktijkexamens
voor logistieke beroepen, zoals
vrachtwagenchauffeurs, blijven
langer geldig. Examens die tussen
1 januari en 1 mei hun geldigheid
zouden verliezen, blijven nu tot 1
oktober volgend jaar geldig. 
Als gevolg van de corona-maatre-
gelen kunnen sommige mensen
niet voldoen aan de eisen voor het
verlengen van het rijbewijs. Daar-
om maakte Van Nieuwenhuizen
zich eerder dit jaar hard voor een
Europese oplossing. Dat leidde tot
een verlenging van de geldigheid
van rijbewijzen die zijn verlopen
in de periode van 1 februari tot 30
november. Mensen met een rijbe-
wijs dat in deze periode is verlo-
pen, mogen negen maanden langer
doorrijden. Ze blijven in die perio-
de verzekerd en krijgen geen boe-
te als ze staande worden gehou-
den. Dit geldt ook voor beroeps-
chauffeurs waarvan hun getuig-
schrift van vakbekwaamheid (code
95) voor 1 december verliep.
De maatregel geldt niet voor rijbe-
wijzen die zijn ingevorderd of ge-
schorst, bijvoorbeeld vanwege een
ernstige verkeersovertreding of al-
coholgebruik in het verkeer. Een
verlopen rijbewijs geldt ook niet
als identificatiemiddel, met uitzon-
dering van situaties waarbij spra-
ke is van zorgafname.
Binnen de EU wordt gekeken naar
een nieuwe uniforme regeling voor
de geldigheid van rijbewijzen. Mi-
nister Van Nieuwenhuizen vindt
een nationale coulanceregeling
wenselijk waarmee rijbewijzen die
in de periode vanaf 1 december
hun geldigheid hebben verloren,
langer geldig blijven. Daarover is
ze in gesprek met het ministerie
van Justitie en Veiligheid en het
Verbond van Verzekeraars. Deze
regeling is alleen geldig binnen
Nederland.

ZOUTKAMP - Op de kruising tussen de Nittersweg en Kwelderweg
is woensdagavond tussen Zoutkamp en Munnekezijl een auto van
de weg geraakt. De auto reed in een bocht rechtdoor en belandde
onderaan de dijk tegen een hekje. Hulpdiensten werden massaal
opgeroepen, maar van letsel bleek geen sprake. De hulpverleners
konden dan ook snel weer naar huis. Foto: ProNews.

Vergadering D66
gaat via ZOOM
EZINGE - De algemene ledenver-
gadering van de afdeling Wester-
kwartier van D66 wordt in verband
met de coronamaatregelen, op 26
januari gehouden via ZOOM. De
aanvang is 20.00 uur. Naast de re-
guliere agendapunten, komen de
komendeTweede Kamerverkiezin-
gen aan de orde. Daarnaast be-
hoeft het agendapunt Bestuursza-
ken de nodige aandacht. Voorzit-
ter Koos Winter is aftredend, maar
herkiesbaar. 
Verder zijn er twee vacatures ont-
staan door verhuizingen van be-
stuursleden. Ten slotte praat
raadslid Rogier van ’t Land de
deelnemers bij over de gebeurte-
nissen in de afgelopen periode. 

Auto raakt van de weg

Jan Blaauw blijft
langer bij Usquert
Jan Blaauw is ook komend seizoen
de trainer van de voetballers van
Usquert. De oefenmeester en de
vereniging hebben besloten het
contract met een jaar te verlengen.

Vrijwilligers
nodig voor
project glasaal
NOORD-GRONINGEN - Water-
schap Noorderzijlvest en Sport-
visserij Groningen/Drenthe zijn
twee van de projectpartners van
Glasaalmonitoring 2021, een pro-
ject dat mogelijk is gemaakt
door een bijdrage van de Natio-
nale Postcode Loterij en dat is
opgezet voor het behoud van de
paling, inmiddels een ernstig
bedreigde vissoort.
Om dit project te kunnen reali-
seren zijn er vrijwilligers nodig,
die mee willen helpen bij de
monitoring van de glasaal.
Ieder voorjaar trekken jonge,
doorzichtige glasalen vanuit de
zee onze binnenwateren in. Ten
opzichte van de jaren zestig en
zeventig worden er momenteel
maar 1,5  procentt glasalen ge-
teld. Langs de kust is nu een
systeem van kruisnetten opge-
zet, waarmee de migratieknel-
punten in beeld kunnen worden
gebracht, waardoor de intrek-
mogelijkheden kunnen worden
verbeterd. Langs het Groninger
wad gaat het daarbij om twee
locaties. Meer informatie is te
vinden via ravon.nl/glasaal. 
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Ruigpootbuizerd heeft een 
makkelijke winter in Groningen
NOORD-GRONINGEN - De grootscha-
lige akkerbouwgebieden in Noord- en
Oost-Groningen zijn een meer dan ge-
schikte plek voor de ruigpootbuizerd
om te overwinteren. Dat meldt Grau-
we Kiekendief - Kenniscentrum Ak-
kervogels op basis van onderzoek. 

In goede jaren overwinteren in Noord- en
Oost-Groningen zo’n tien tot twintig ruig-
pootbuizerds. In dit gebied heeft bache-
lorstudent Janosch Becker van de Hoge-
school van Eberswalde in Duitsland een
studie gedaan naar het habitatgebruik en
foerageersucces van de ruigpootbuizerd.
De vraag was in hoeverre het grootschali-
ge akkerlandschap met intensieve land-
bouw een geschikt overwinteringsgebied
voor ruigpootbuizerds vormt.
Allereerst is de verspreiding van ruig-
pootbuizerds bestudeerd door systemati-
sche tellingen uit te voeren. Alle waarge-
nomen roofvogels en andere muizeneters
langs deze routes werden genoteerd.
Daarnaast werden voor alle akkers de ge-
wassen in kaart gebracht. De routes wer-
den tweemaal per maand geteld, tussen
oktober 2019 en maart 2020.
In het studiegebied bestond 40 procent
van landgebruik uit ingezaaide wintertar-
we, terwijl 20 procent van de akkers ge-
ploegd de winter in gingen. Ongeveer een

kwart van het studiegebied bestond uit
grasland. Natuurmaatregelen voor muize-
netende roofvogels, zoals akkerranden,
vogelakkers en wintervoedselveldjes,
maakten slechts één procent van het
landgebruik uit. Er werden 44 waarne-
mingen van ruigpootbuizerds gedaan.
Meer dan de helft (55 procent) van deze
waarnemingen werd op grasland gedaan
en maar weinig op wintertarwe (5 pro-
cent) en geploegd land (7 procent). Habi-
tats die weinig in het gebied voorkomen
maar relatief veel gebruikt werden, wa-
ren onder andere slootkanten en dijken. 
Bij de keuze voor grasland was het opval-
lend dat er specifieke percelen door de
ruigpootbuizerds geselecteerd werden.
Om erachter te komen waarom ze dit de-
den, is het aantal muizenholletjes geteld.
Dit was een enorme klus, want de muizen
bleken die winter zeer algemeen te zijn.
Op de door de ruigpootbuizerds geselec-
teerde percelen werden gemiddeld 436
holletjes (met een uitschieter van 1270
holletjes) geteld en op de niet-geselec-
teerde percelen gemiddeld 276 holletjes.
Hoewel dit verschil niet significant was,
lijken de dichtheden aan muizen op de
geselecteerde percelen hoger dan op de
niet-geselecteerde percelen. Bovenal wa-
ren de muizendichtheden opvallend
hoog: in ‘normale winters’ worden er in
het gebied maar nul tot twintig holletjes

per onderzocht gebied geteld. 
Naast de tellingen is ook het gedrag van
ruigpootbuizerds bestudeerd. In totaal is
hier 34 uur aan besteed. Dit bleek een
vrij saaie bezigheid, want 78 procent van
de tijd zaten de vogels op de grond. Ruig-
pootbuizerds vlogen maar 6 procent van
de tijd en 3 procent brachten ze biddend
(het op dezelfde plaats in de lucht blijven
hangen) door. Hoewel het bidden van
ruigpootbuizerds zo karakteristiek is, de-
den ze dat dus maar een zeer beperkt
deel van de tijd. Als de ruigpootbuizerds
vlogen om te jagen, was dat vooral boven
hogere vegetaties en dijken. Hun jaagge-
drag op gras was geheel anders, daar za-
ten ze op de grond op een prooi te wach-
ten. 

In de winter van 2019/2020 verbleven de
ruigpootbuizerds dus voornamelijk op
gras, waar ze zittend om zich heen kij-
kend muizen probeerden te vangen. Gras-
land was aantrekkelijk voor de ruigpoot-
buizerds door de zeer hoge aantallen mui-
zen. Aannemelijk is dan ook dat door de
‘muizenpiek’ de ruigpootbuizerds een re-
latief gemakkelijke winter hadden. In
plaats van actief te moeten jagen, konden
ze zittend vanaf de grond regelmatig een
muis verschalken. De vraag is of de ruig-
pootbuizerds in jaren met minder muizen
ook zo’n luizenleventje leiden. 

Spoorbeheerder treft 
voorbereiding voor de winter
NOORD-GRONINGEN - De winteroe-
fening van de NS en spoorbeheerder
ProRail heeft onlangs plaatsgevon-
den. Tijdens deze oefening werd een
heftige winterse situatie gesimuleerd
om voorbereid te zijn op het echte
werk.

Willeke Steenks is programmamanager
seizoensvoorbereiding bij ProRail. Voor
haar is de winteroefening het einde van
een lang proces aan wintervoorbereidin-
gen. ,,Direct na afloop van de vorige win-
ter is het seizoen geëvalueerd en zijn we
begonnen met de voorbereidingen op de-
ze winter. De plannen hiervoor maken we
samen met vervoerders.” De uitdaging
van het voorbereiden zit voor haar in de
variëteit. ,,De hele keten betrekken we
bij seizoensvoorbereiding. Onderhoud, in-
cidentenbestrijding, verkeersleiding en
meer. Zo’n winterse dag is daardoor een
bijzondere uitdaging.” 
Voorbereiding is belangrijk zodat ieder-
een op winterse dagen zijn aandeel kan
leveren. ,,Maar die voorbereidingen zijn
ook heel leuk”, vindt Steenks. ,,Het is
heel bijzonder om in de winter bezig te
zijn met de zomer en andersom. Het is
echt vooruitdenken.”

Eind oktober vond er een belangrijke in-
spectie plaats in de voorbereiding op de
winter. Daar werd gekeken hoe het met
de wisselverwarming stond. Waar nodig
is extra onderhoud uitgevoerd. ,,Toch
kunnen wisselverwarmingsinstallaties tij-
dens winters weer in storing raken of de-
fect gaan”, geeft Steenks aan. ,,We span-
nen ons samen met vervoerders en aan-
nemers maximaal in om dit te beperken
en reizigers ook in winterse omstandighe-
den zo betrouwbaar mogelijk vervoer te
bieden.” 

Naast de wisselverwarming zijn in voor-
bereiding op de winter onder meer de an-
ti-icing-installaties, samen met de NS,
klaar voor gebruik gemaakt. Bij anti-icing
wordt de onderkant van treinen be-
sproeid waardoor sneeuw zich minder
makkelijk hecht. Ook zijn er afspraken
gemaakt met aannemers over het paraat
hebben van storings- en sneeuwploegen.
Sneeuwploegen houden het spoor zoveel
mogelijk ijsvrij. Mocht er toch een sto-
ring of defecte wissel zijn dan verhelpt de
storingsploeg het probleem zo snel moge-
lijk. 
Aan de winteroefening met de NS deed
Edward Hueting, Officier van Dienst - In-
cidentenbestrijding in opleiding, voor het

eerst mee. ,,Het was best realistisch, ik
vergat soms dat het een oefening was. Ze-
ker doordat er ook echt een mindset was
bij alle deelnemers om het niet als oefe-
ning te zien. Iedereen nam het heel seri-
eus.”
De situatie die gesimuleerd werd, was
een combinatie van een ochtendstorm in
het noordwesten en in de middag veel
sneeuwval in het zuidoosten. ,,Een extre-
me weersituatie, maar we moeten ons er
wel op voorbereiden. Het kan namelijk zo
gebeuren”, vertelt Hueting. ,,Met name
de combinatie van een storm en sneeuw-
val was uitdagend. De situaties volgden
elkaar snel op. Hierdoor moest er soms
heel snel geschakeld worden.” 
De structuur had een belangrijke rol in
de oefening, zo viel Hueting op. ,,Het was
bijzonder om te zien hoe gestructureerd
het proces verliep. Iedereen was naast
zijn eigen rol ook bewust van het keten-
verband. Dit is belangrijk om tot de opti-
male beslissing te komen.”
Hueting vindt het belangrijk dat de oefe-
ning wordt gedaan. ,,Ik ben nu beter voor-
bereid op extreme weersituaties. Ik heb
in de oefening allemaal scenario’s moe-
ten overwegen waar ik daarvoor nooit
aan zou denken. Dan is het fijn dat je
eerst kan oefenen hoe dit moet.” 

Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur
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Inkomen landbouw
gedaald in coronajaar
NOORD-GRONINGEN - Het gemid-
delde inkomen voor boeren in de
land- en tuinbouwbedrijven wordt
voor dit jaar geraamd op 54.000 euro.
Dat is bijna 20.000 euro lager dan vo-
rig jaar. 

Dat blijkt uit de jaarlijkse inkomensra-
ming van Wageningen Economic Re-
search onder leiding van agrarisch be-
drijfseconoom Harold van der Meulen:
,,Tussen en binnen de bedrijfstypen in de
land- en tuinbouw zijn altijd al grote in-
komensverschillen. De coronacrisis heeft
de verschillen vergroot: het maakt veel
uit of je leverde aan supermarkten of aan
foodservice.”
De gemiddelde opbrengsten per land- en
tuinbouwbedrijf nemen met 2 procent af,
voornamelijk door vraaguitval als gevolg
van de coronapandemie. Sluiting van
foodservicebedrijven en catering in bin-
nen- en buitenland kostte bijvoorbeeld
vleeskuikenhouders en aardappeltelers
veel omzet. In de supermarkten steeg tij-
dens de pandemie de vraag naar biologi-
sche en vrije uitloopeieren flink, maar de
afzet van gewone scharreleieren naar de
horeca kreeg grote klappen. 

Negatief inkomen
Varkenshouders zien hun inkomen, na
een historisch hoog niveau in 2019, dit
jaar zelfs negatief worden. Het gemiddel-
de inkomen uit bedrijf zal met bijna
300.000 euro dalen naar 12.000 euro ne-
gatief. 
Het gemiddelde inkomen van melkvee-
houders is geraamd op 43.000 euro. Dit is
6.000 euro minder dan in 2019, maar
5.000 euro hoger dan het gemiddelde
over de periode 2015-2019. De totale op-
brengsten dalen beperkt omdat de lagere
melkprijs en de lagere veeprijzen groten-
deels worden gecompenseerd door een
hogere melkproductie per bedrijf. 
Dit jaar halveert het inkomen van het ge-
middelde vleeskuikenbedrijf naar ver-
wachting tot 44.000 euro: het laagste ni-
veau sinds 2013. De opbrengsten dalen
sterk door gemiddeld 4 procent lagere
prijzen voor vleeskuikens als gevolg van
de coronacrisis. Vooral de afzet van regu-
liere kuikens (een kleine 70 procent van
de productie) wordt flink geraakt door de
tijdelijke sluitingen van foodservicebe-
drijven in binnen- en buitenland. De prij-
zen van langzaam groeiende kuikens (Be-
ter Leven keurmerk en concepten) met
afzet in de supermarkten zijn op peil ge-
bleven.
Het gemiddelde inkomen voor leghen-
nenhouders wordt 6 procent lager ge-
raamd: op 93.000 euro. Vanwege de coro-
napandemie was in de supermarkten de
vraag naar eieren in het luxere segment
groot, maar de afzet van gewone scharrel-
eieren naar de foodservice kreeg forse
klappen door de tijdelijke sluitingen.

Het inkomen op melkgeitenbedrijven zal
naar verwachting uitkomen op gemid-
deld 134.000 euro, circa 29.000 euro ho-
ger dan in 2019. Dit is het resultaat van
een hogere melkprijs, die ruimschoots

voldoende is om de hogere voerkosten en
toename van diverse vaste en algemene
kosten te compenseren.

Akkerbouw
Bij akkerbouwers lag het inkomen de
laatste jaren tussen de 40.000 en 45.000
euro. De raming van het inkomen voor dit
jaar bedraagt ongeveer 41.000 euro. Dit
is het resultaat van achterblijvende op-
brengsten bij een licht gedaald kostenni-
veau. Het verkoopseizoen 2019/20 eindig-
de met zeer lage prijzen voor vrije con-
sumptieaardappelen, vooral als gevolg
van het wegvallen van fritesafzet naar de
horeca en exportmogelijkheden door de
coronamaatregelen. Door de overheid is
een compensatieregeling opgesteld voor
telers met onverkoopbare fritesaardap-
pelen in opslag.
Voor uien wordt een prijsstijging van 35
procent geraamd. Een kleiner areaal met
lagere productie per hectare zorgt in
combinatie met een forse vraag voor deze
prijsstijging. Suikerbietentelers hebben
te maken met 5 procent lagere financiële
opbrengst per hectare dan voor de oogst
van 2019.
De vraag naar granen op de wereldmarkt
is groot, terwijl de productie door droogte
in diverse grote graanproducerende lan-
den achterblijft. Dit zorgt ervoor dat de
prijs voor tarwe 8 procent hoger wordt
geraamd dan in 2019.
Het inkomen op zetmeelaardappelbedrij-
ven neemt licht toe. Het inkomen wordt
geraamd op ongeveer 30.000 euro. Een
jaar eerder was dit enkele duizenden eu-
ro's minder.
Het inkomen wordt voor een gemiddeld
glastuinbouwbedrijf geraamd op ruim
180.000 euro. Dit is bijna 20.000 euro la-
ger dan in 2019 en bijna 25.000 euro on-
der het gemiddeld inkomen in de periode
2015-2019. 

Aardbeien
Op de vollegrondsgroentebedrijven
wordt met gemiddeld ruim 90.000 euro
een inkomensstijging van gemiddeld
ruim 50 procent geraamd dankzij gemid-
deld hogere productprijzen bij een verge-
lijkbaar productieniveau als vorig jaar.
Bij het belangrijke gewas, aardbeien,
zorgde een goede vraag in combinatie
met een krap aanbod op de Noordwest-
Europese markt voor een hogere midden-
prijs dan vorig jaar. Bij asperges was er
vanaf Pasen een hogere vraag vanuit de
Nederlandse en Duitse retail en fors
meer afzet in de huisverkoop.
In de fruitteelt is het inkomen gemiddeld
ook fors gestegen, namelijk met een klei-
ne 50 procent naar 51.000 euro. Door de
coronacrisis steeg de verkoop van hard-
fruit, mensen gingen gezonder eten waar-
onder meer fruit. Daardoor eindigde het
afzetseizoen met behoorlijk hoge prijzen
voor appels en peren. Omdat de voorra-
den aan het begin van het nieuwe seizoen
op waren, bleef het prijsniveau voor zo-
wel appels als peren gunstig. Bij zacht
fruit waren de resultaten wisselend. Rode
bessen bijvoorbeeld, worden vooral afge-
zet richting horeca en gingen dus in prijs
achteruit.

Installatie van nieuwe
raad Eemsdelta
DELFZIJL - De gemeenteraad van Eems-
delta wordt op maandag 4 januari geïn-
stalleerd in het gemeentehuis in Delfzijl.
Die bijeenkomst zal om 19.00 uur begin-
nen en is alleen via internet te volgen.
Publiek is er vanwege de coronapande-
mie niet welkom. 
Tijdens deze raadsvergadering leggen de
29 raadsleden de eed of belofte af. Daar-
mee worden ze officieel geïnstalleerd.
Ook worden de wethouders voorgedra-
gen en stelt de nieuwe raad verschillende
regelingen vast. 

Naar verwachting zal het nieuwe college
gaan bestaan uit waarnemend burge-
meester Gerard Beukema en de wethou-

ders Jan Menninga, Annalies Usmany
(beiden Lokaal Belang Eemsdelta), Mein-
dert Joostens (ChristenUnie), Hans Ron-
de (VVD) en Pier Prins (CDA). Het is in
feite een doorstart van het Delfzijlster
college met aanvulling uit Appingedam
(Usmany) en Loppersum (Prins). Alle
wethouders hebben een ruime ervaring
in huidige gemeente. Gerard Beukema
zal als waarnemer aanblijven tot de nieu-
we raad een profielschets heeft opgesteld
en er uiteindelijk een door de Kroon be-
noemde burgemeester geïnstalleerd zal
zijn. Voor Beukema’s collega-waarnemers
Koos Wiersma (Appingedam) en Hans
Engels (Loppersum) is het op 1 januari
einde oefening. 

De Ommelander: telefoon 0595-437777 
- e-mail adevertenties: ommelander@noordpers.nl

- e-mail redactie: ocredactie@noordpers.nl
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IJsbaan ’t Olhof al
150 jaar de mooiste 
BAFLO - De ijsclub Baflo is in december 1870 opgericht.
Nu, honderdvijftig jaar later, is het nog steeds een bloei-
ende vereniging die niet alleen trots is op zijn vele vrij-
willigers en leden maar ook op de natuurijsbaan in Ras-
quert die door secretaris Steven Boekschoten als ‘de
mooiste van Nederland’ wordt betiteld.

door Johan Staal

Op dit moment telt de ijsclub Baflo
450 leden, een aantal waar voorzit-
ter Nico Buurma en secretaris Ste-
ven Boekschoten duidelijk trots op
zijn. ,,Ooit hebben we 560 leden
gehad”, vertelt Buurma, ,,maar
wanneer er een aantal jaren niet
geschaatst kan worden, dan weet
je dat er mensen zijn die het lid-
maatschap laten beëindigen. Dat
kan zijn omdat ze in verband met
hun leeftijd denken dat ze niet
meer aan het schaatsen toekomen.
Maar het kan, zo denken en hopen
wij als bestuur althans, niet zijn
omdat de contributie te hoog is.
Vanaf 16 jaar betaalt men bij ons
namelijk 8 euro om lid van de ijs-
club te zijn. Het is een bewuste
keuze om het lidmaatschapsgeld
zo laag mogelijk te houden. Het
schaatsen op onze ijsbaan moet
voor iedereen betaalbaar zijn. Er
mag niemand uit een gezin langs
de kant staan omdat men zich het
niet kan permitteren om lid van
onze ijsclub te worden.” 
Dat geldt, zo gaat Steven Boek-
schoten verder, ook voor de prij-

zen in de kantine. ,,Kinderen met
een krappe beurs moeten tijdens
een middagje schaatsen ook een
glaasje drinken of wat lekkers
kunnen kopen. Maar als ik door de
notulen van vroeger blader, dan is
dat laatste iets wat altijd wel het
streven van de ijsclub is geweest.” 
Maar de sinds drie jaar secretaris
zijnde Boekschoten ontdekte nog
meer in de notulen. ,,Naast de ijs-
club Baflo was er vroeger nog een
ijsvereniging in Baflo. Doordat
vroeger de notulen uiteraard hand-
geschreven waren, is niet precies
te ontcijferen tot wanneer dat was.
Wel valt uit de notulen op te ma-
ken dat de tweede ijsbaan in de
buurt van het station lag, maar
meer gegevens heb ik nog niet ge-
vonden,” aldus de Bafloër die van-
wege het honderdvijftigjarige ju-
bileum van de ijsclub het plan had
om een boek uit te gaan brengen.
,,Daar was ik ook zeker enthousiast
over maar dat idee werd toch on-
voldoende gedeeld. Ik had name-
lijk een aantal van vooraf bestelde
boeken in mijn hoofd. Al snel
bleek dat dat dat aantal te hoog ge-
grepen was en dan moet je er niet
mee doorgaan. Dan moet je je
gaan richten op andere zaken die
het onderdeel uitmaken van het
bestuur van de ijsclub leuk maken.
En die zijn er gelukkig voldoende
want ik heb in mijn jaren als be-
stuurslid de ijsclub leren kennen
als een vereniging waar men nooit
stil heeft gezeten. Zo stond er tot
1981 nog een houten keet op de ijs-
baan. Die werd in dat jaar vervan-
gen door een stenen gebouw waar
vijf jaar geleden centrale verwar-
ming in is gekomen. Als vereniging
hadden we toen het geluk dat we
goedkoop aan het materiaal kon-
den komen en we binnen de ver-
eniging vrijwilligers hadden die
ons konden helpen met het plaat-
sen van een cv-installatie.” 

Saamhorigheid
Dat laatste is volgens de sinds 2019
voorzitter zijnde Buurma ook di-
rect de kracht van de ijsclub.
,,Vaak wordt er gezegd dat een
vereniging niet zonder vrijwilli-
gers kan. Daar ben ik het helemaal
mee eens. Baflo is geen hele grote
gemeenschap maar de saamhorig-
heid is wel groot te noemen. Toen
we een aantal jaren geleden op
een maandagavond een marathon
op het programma hadden staan,
begon het op zondagavond enorm
te sneeuwen. Het zag er toen echt
naar uit dat de marathon niet ver-
reden kon worden. Maar op de
maandag stonden de vrijwilligers
klaar om de baan sneeuwvrij te
maken hetgeen uiteindelijk ook
gelukt is. Dat betekende niet al-
leen dat de marathon geschaatst
werd maar ook dat er op de dagen
daarna volop in Rasquert ge-
schaatst kon worden,” vertelt Nico

Buurma, die als voorzitter van de
ijsclub Baflo dus nog geen Noor-
derrondrit heeft meegemaakt.
,,Helaas niet moet ik zeggen. De
laatste was namelijk op 8 januari
1997 en dat is al bijna 24 jaar gele-
den. Wat dat betreft was het wel
heel erg mooi geweest wanneer we
in ons jubileumjaar als startplaats
en finishplaats hadden mogen fun-
geren.” Een opmerking waar Ste-
ven Boekschoten direct een op-
merking bij plaatst. ,,Binnen het
bestuur hadden ze mij vast uitgela-
chen. Maar er was dan absoluut
een brief naar koning Willem-
Alexander gegaan met de vraag of
hij onder zijn pseudoniem W. A
van Buuren aan de Noorderrondrit
mee wilde doen. Dat zou toch een
mooie stunt zijn geweest. Maar
even serieus, laten we met elkaar
eerst maar hopen dat er deze win-
ter nog natuurijs komt. Want dat is
iets wat ook wij als vereniging heel
goed kunnen gebruiken. Zoals Ni-
co in het begin al zei, we zijn trots
op ons ledenaantal maar dat geldt
zeker ook voor onze sponsors. Wij
zijn geen club die met sponsorcon-
tracten werkt. Bij ons is het ge-
woon ‘wat kan iemand als sponsor
missen’. Nu we door het coronavi-
rus in een vervelende periode zit-
ten, moet je daar op gepaste wijze
mee om weten te gaan.” 

Specifieke kwaliteiten
Daar is de voorzitter het roerend
mee eens is. ,,Zo denken wij bin-
nen het bestuur allemaal. We zijn
nu weer met zeven bestuursleden
die allemaal hun eigen specifieke
kwaliteiten hebben. Naast ons
tweeën zitten verder Henk Haak-
sema, Gerard ten Brink, Freek Cle-
veringa, Gerard Ellekamp en Bian-
ca Flikkema in het bestuur, waar-

bij Bianca er verantwoordelijk
voor is dat we ook, en waar je echt
in mee moet gaan, op de sociale
media actief zijn,” aldus Buurma
die graag ook nog een ander on-
derwerp wil noemen. ,,Dat is de sa-
menwerking met de stichting
Graspop. Die is gewoon fantas-
tisch. Waar we elkaar kunnen hel-
pen, doen we dat graag. Ik weet
ook zeker dat mocht het nog een
keer tot een Noorderrondrit ko-
men de vrijwilligers van Graspop
ons gaan helpen. Samen hebben
we er namelijk baat bij dat het ter-
rein in Rasquert als ijsbaan en eve-
nemententerrein kan blijven be-
staan. Wat dat laatste betreft zijn
we in gesprek met de gemeente
Het Hogeland over hoe in de toe-
komst verder te gaan. Dat is een
gesprek waar wij als bestuur posi-
tief instaan, waarbij op de zaken
vooruit lopen echter geen zin
heeft. Wat wij te bieden hebben is
een gezonde vereniging met veel
vrijwilligers, een groot aantal le-
den en een mooie ijsbaan. Daar
zijn we trots op en dat willen we
graag in stand houden.” Met die
laatste opmerking is Steven Boek-
schoten het helemaal eens maar
toch voegt de secretaris er nog
graag iets aan toe. ,,Misschien ben
ik niet helemaal objectief maar
voor mij is ijsbaan ’t Olhof Ras-
quert, zoals onze ijsbaan officieel
heet, qua ligging de mooiste van
Nederland. In mijn beleving moet
dat ook zo blijven. Daar hebben
wij ook de vrijwilligers voor om
dat ook in de toekomst te blijven
realiseren. Want vergeet één ding
niet: Nederland is een schaatsland.
En wanneer er natuurijs is, dan wil
men graag schaatsen. Dat was in
1870 al het geval en dat gaat ook
nooit anders worden.” 

Steven Boekschoten (links) en Nico Buurma van de IJsbaan ‘t Olhof. Foto: Ronnie Afman.

Japanse bouwgigant
neemt Jan Snel over
EEMSHAVEN - Het Japanse
bouwbedrijf Daiwa House
Group heeft bouwbedrijf Jan
Snel uit Mont foort overgeno-
men. Dit bedrijf heeft onder
meer een fabriek in de Eems-

haven.

De Daiwa House Group heeft een
omzet van 32 miljard euro. Men is
al actief in Australië, Amerika en
Azië, maar wil nu ook de Europese
markt veroveren. Beide partijen
hebben niet bekend gemaakt welk
bedrag er met de overname is ge-
moeid.
Jan Snel werd in 1960 opgericht
als transportbedrijf, maar is de
laatste jaren vooral bekend door
modulair bouwen. Daarbij worden
woningen in een fabriek gebouwd
en vervolgens in afzonderlijke de-
len naar de bouwlocatie vervoerd
en daar in elkaar gezet. Op die ma-
nier kunnen snel grote aantallen
huizen worden gebouwd.
Op verschillende plaatsen in het
Groninger aardbevingsgebied
heeft de bouwer de laatste jaren
aardbevingsbestendige huizen en
scholen neergezet. Het gaat om
wisselwoningen, die zijn bedoeld
voor bewoners die tijdens de ver-
sterking van hun woning tijdelijk
elders moeten wonen. Deze tijde-
lijke woningen zijn seriematig ge-
bouwd in fabrieken van Jan Snel
in de Eemshaven, Montfoort en
Hulst. In totaal gaat het in Gronin-
gen om vierhonderd stuks.
Jan Snel heeft ruim driehonderd
medewerkers. Het bedrijf had af-
gelopen jaar een omzet van 115
miljoen euro.

The Rolling Stones door Gerda Onnes.

Hoge Noorden heeft
grootse plannen in 2021
NOORD-GRONINGEN - De suc-
cesvolle atelierroute Hoge
Noorden heeft grootse plannen
voor het nieuwe jaar. 

Allereerst zal de eerste open ate-
lierdag van het nieuwe jaar, op 6
januari, een raam- en tuinroute
worden, in verband met de corona-
maatregelen. 
Aan deze route nemen negen kun-
stenaars deel: Edwin Grissen (zijn

atelier is open) en Rieneke Goll -
nau in Onderdendam, Oscar de
Jong en Hilde van Heuvelen (in de
tuin) in Doodstil, Helga Ephraim
en Gerda Onnes (veel schilderijen
van The Stones) in Kantens; Mary
Velthoen in Middelstum; Jan
Schoffelmeijer en Nanny ter Wiel
in Loppersum.

Bovendien gaat de route van start
met een nieuw project: hierbij
wordt de mogelijkheid geboden

om via een ludieke actie in het be-
zit te komen van een kunstwerk.
Daarvoor kan men zich inschrij-
ven. In het weekend van 5/6 juni
wordt tijdens een grote manifesta-
tie bekend gemaakt wie de geluk-
kige zal zijn. Vanaf 3 januari tot en
met 6 juni is het mogelijk zich in te
schrijven bij de deelnemende kun-
stenaars. Meer informatie bij de
deelnemende kunstenaars en via
de website: www.atelieroutehoge -
noor den.jouwweb.nl.

Loppersum plant bomen
LOPPERSUM - De gemeente
Loppersum heeft ook afgelo-
pen week weer de nodige bo-
men geplant. In het afgelopen
jaar zijn dat er bijna tweehon-
derd geweest. 

,,Iedere winter worden in de ge-
meente Loppersum bomen gekapt.
Dat is uiteraard iets wat wij liever
niet doen, maar vaak gaat het dan
om zieke bomen” legt wethouder
Pier Prins uit. ,,Ons beleid is dat
we voor iedere gekapte boom, een
nieuwe boom terug planten. Dit
hoeft niet altijd op dezelfde locatie
te zijn.”

Dit jaar zijn in de gemeente Lop-
persum in totaal 198 bomen aange-
plant. Daarnaast moeten de ko-
mende winter nog 36 stuks de
grond in. De gemeente heeft geko-

zen voor veel verschillende boom-
soorten die op de Lopster klei-
grond kunnen groeien en in dit ge-
bied thuis horen, zoals iepen en
abelen. 
Hierdoor ontstaat uiteindelijk een
gevarieerder en duurzamer bo-
menbestand. Met een goede boom-
keuze wordt de overlast voor om-
wonenden beperkt en dat zorgt
ook voor boombeheer tegen lagere
maatschappelijke kosten.

De nieuwe bomen die zijn aange-
plant, dragen ook hun steentje bij
aan de biodiversiteit, het klimaat
en de gezondheid. Prins: ,,Onze ge-
meente is zuinig op haar bomen en
doet er alles aan om het bomenbe-
stand gezond te houden en daar
waar mogelijk, uit te breiden. Dit
beleid hopen we ook mee te kun-
nen nemen in de nieuwe gemeente
Eemsdelta.”

Doorrit wordt
stembureau 
GARNWERD  - Tijdens de aan-
staande Tweede Kamerverkiezin-
gen op 17 maart bevindt het stem-
bureau van Garnwerd zich in de
Doorrit en niet, zoals gebruikelijk,
in obs De Kromme Akkers. Dat
heeft te maken met de eisen die er
momenteel worden gesteld in ver-
band met de coronapandemie.

Geen vreugdevuur
en nieuwjaarsduik 
GARNWERD - In Garnwerd zal tij-
dens de jaarwisseling geen vreug-
devuur branden. De gemeente
Westerkwartier heeft daarvoor
geen vergunning afgegeven. Wel
zal de klok van de Ludgeruskerk
worden geluid. Op Nieuwjaarsdag
gaat ook de nieuwjaarsduik in het
Reitdiep niet door. 

Brandweer 
Zoutkamp bij
dodelijke brand
MUNNEKEZIJL - De brandweer
van Zoutkamp is zaterdagavond
over de provinciegrens in actie
gekomen voor een brand in
Munne kezijl. Samen met de
brandweer van Grijpskerk werd
geprobeerd het vuur meester te
worden. Dat lukte, maar de
brand eiste wel het leven van de
70-jarige bewoonster. De Friezin
werd uit het huis gered en in
eerste instantie door de hulp-
diensten op straat behandeld.
Ze werd per ambulance naar
het ziekenhuis vervoerd, maar
overleed later toch. 

Koeien in de wei is onderdeel van het Nederlandse cultuurlandschap 

Koeien FrieslandCampina
lopen vaker in de wei
BEDUM - Voor alweer het zes-
de jaar op rij laten meer melk-
veehouders van zuivelgigant
FrieslandCampina, met een ves-
tiging in Bedum, hun koeien
buiten lopen.

Dit jaar paste 83,6 procent van de
leden van FrieslandCampina in
Nederland een vorm van weide-
gang toe. Dat is een stijging van 0,6
procent ten opzichte van 2019. ,,Dit
is een resultaat waar we trots op
zijn”, laat het zuivelconcern weten. 

In totaal pasten dit jaar maar liefst
10.439 leden-melkveebedrijven
weidegang toe. Daarvan kozen 125
leden-melkveebedrijven van Fries-
landCampina er dit jaar voor te
starten met weiden. Met het weide-
gangcijfer van 83,6 procent blijft
FrieslandCampina ruim boven de
doelen van de sector. Dat is name-
lijk op 81,2 procent gesteld.

Een grazende koe is een onderdeel
van het Nederlandse cultuurland-
schap en wordt door de maatschap-
pij zeer gewaardeerd. Friesland-

Campina stimuleert leden-melk-
veehouders dan ook om hun koei-
en en jongvee te weiden. De melk-
veehouders ontvangen een weide-
gangtoeslag van 1,50 euro per 100
kilo melk wanneer zij hun melk-
koeien ten minste 120 dagen per
jaar minimaal 6 uur per dag laten
grazen in de wei. De melk van deze
bedrijven wordt verwerkt als wei-
demelk en is voor de consument
herkenbaar aan het weidemelk-lo-
go dat op de verpakkingen van
veel zuivelproducten staat.

Ook afgelopen week werden er in Loppersum nieuwe bomen ge-
plant.

Fors meer zonnepanelen
op schooldaken Noorden
BEDUM/WEHE-DEN HOORN -
Zonnescholen uit Groningen
begeleidt scholen met verduur-
zamen door hen volledig te ont-
zorgen bij de aanschaf en in-
stallatie van zonnepanelen. Ko-
mend jaar zullen ruim 7500
zonnepanelen op scholen door
heel Nederland geïnstalleerd
worden. In Noord-Groningen
hebben het Hoogholtje in We-
he-den Hoorn en de Walfridus-
school in Bedum al een zonne-
dak. 

De meeste scholen die meedoen in
deze Europese aanbesteding be-
vinden zich in Breda en Noord-Ne-
derland. ,,Grotere schoolbesturen
zijn verplicht om Europees aan te
besteden. Dit levert voor individu-
e le besturen drempels op. Zonne-
scholen ontzorgt de schoolbesturen
door in samenwerking met andere
partijen deze aanbesteding te or-
ganiseren”, vertelt Hotze Hofstra,
directeur Zonnescholen. ,,Samen
met Avalon Advies en Energy In -
deed hebben we alle expertise in
huis om ruim 50 scholen te laten
profiteren van een hoge kwaliteit
zonnestroominstallatie en een la-
gere prijs.”

De samenwerking tussen Zonne-
scholen, Avalon Advies en Energy
Indeed wordt ondersteund door de
stichting Schooldakrevolutie die
zonne-energie op scholen al jaren
promoot. Ook voor kleinere school-
besturen die niet aanbestedings-
plichtig zijn, is deelname aantrek-
kelijk, vanwege de gezamenlijke
aanpak en scherpe inkoop. Zij
kunnen zich via Zonnescholen ook
nog aanmelden voor deelname en
zo profiteren van het voordeel.
Zonnescholen is sinds 2014 actief
in de begeleiding van scholen op
het gebied van zonnestroom.
Sindsdien zijn meer dan 130 scho-
len in heel Nederland geholpen om
energie te besparen.

Zonnescholen is een maatschappe-
lijke onderneming van Hotze Hof -
stra en Musetta Blaauw die beiden
door middel van innovatieve con-
cepten de energietransitie in be-
weging brengen voor bewoners en
maatschappelijke organisaties die
anders niet mee zouden doen.

Adverteren
doet verkopen
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CBS: Meerderheid behoort niet tot religieuze groep
NOORD-GRONINGEN -
Meer dan de helft (54 pro-
cent) van de Nederlandse
bevolking van 15 jaar of
ouder rekende zich in 2019
niet tot een kerkelijke ge-
zindte of levensbeschouwe-
lijke groepering. Een jaar
eerder was dat 52 en in
2012 nog 46 procent. 

Bijna een kwart van de bevol-
king zei vorig jaar in God te
geloven, ongeveer een derde
gelooft helemaal niet in God.
Dat blijkt uit onderzoek van

het CBS.
In 2019 gaf 20 procent van de
Nederlandse bevolking van
15 jaar of ouder aan katho-
liek te zijn, een jaar eerder
was dat 22 procent. Verder
zei 15 procent tot een prote-
stantse kerk te behoren, in
2018 was dat 16 procent.
Het aandeel moslims is met 5
procent nagenoeg gelijk ge-
bleven vergeleken met een
jaar eerder. Daarnaast gaf
zo’n 5 tot 6 procent in beide
jaren aan tot een andere ge-
zindte te behoren.
Het aandeel Nederlanders

van 15 jaar of ouder dat re-
gelmatig een religieuze
dienst bijwoont is verder ge-
slonken. Van de 15-plussers
ging in 2012 nog 17 procent
regelmatig, minstens een
keer per maand, naar een
dienst; dit is verder terugge-
lopen naar 14 procent in
2019.
Bijna 9 procent ging weke-
lijks naar een dienst, 3 pro-
cent meerdere keren per
maand en 2 procent één keer
per maand. Ruim 6 procent
ging minder dan één keer per
maand en 80 procent ging zel-

den of nooit naar een dienst.
De frequentie van het bezoek
verschilt sterk per gezindte.
Van de meest voorkomende
denominaties in Nederland
gaan katholieken het minst
vaak naar de kerk. In 2019
bezocht 14 procent regelma-
tig een religieuze bijeen-
komst. Bij de protestanten is
dat met 50 procent fors ho-
ger.
Van de moslims brengt 35
procent minstens één keer
per maand een bezoek aan
een moskee. Bij de groep met
een andere gezindte of le-

vensbeschouwing gaat 1 op
de 3 regelmatig naar een
dienst.
Over het bestaan van God
zijn de meningen verdeeld.
Zo zegt 1 op de 3 van de Ne-
derlanders van 15 jaar of ou-
der niet in God te geloven,
terwijl een kwart zonder twij-
fel wel in het bestaan van
God gelooft. Het overige deel
zegt het niet te weten of twij-
felt. Zo geeft 15 procent aan
niet te weten of er een god is,
gelooft 6 procent soms wel in
God en soms niet en geeft 7
procent aan wel in God te ge-

loven maar toch twijfels te
hebben.
Ten slotte zegt 14 procent
niet te geloven in een god die
zich met mensen persoonlijk
bezighoudt, maar wel in een
of andere hogere macht.
Van de mensen die niet tot
een geloofsgroep behoren
zegt 56 procent dat ze niet in
God geloven. Van elke 10 ka-
tholieken gelooft er 1 niet in
God, terwijl dat bij de prote-
stanten en moslims beperkt
blijft tot 2 op de 100.
Zonder twijfel geloven dat er
een god is, zegt bijna 1 op de

3 katholieken. Bij de prote-
stanten is dat met 65 procent
dubbel zo veel, en de moslims
spannen met bijna 90 procent
de kroon.

WE KUNNEN NIET 
ZONDER NATUUR

Kerstpresentje
voor inwoners
Westernieland
WESTERNIELAND - Alle inwo-
ners van Westernieland zijn op
kerstavond verrast met een
kerstpresentje. Vrijwilligers gin-
gen van deur tot deur om de in-
woners het presentje aan bie-
den. Deze actie werd mede mo-
gelijk gemaakt door Dorpshuis
Westernieland, Dorpsbelangen
Westernieland, Commissie
Dorpskerstfeest en Kerk in het
Dorp. De inwoners van Wester-
nieland van 80 jaar en ouder en
de inwoners die ziek zijn ontvin-
gen ook een kerststuk. 
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De Ommelander:  - e-mail: ommelander@noordpers.nl



FAMILIE-
BERICHTEN

DeOmmelanderCourant /
De Ommelander ver-
schijnt tweemaal per
week; iedere maandag /
dinsdag en iedere donder-
dag in geheel Noord-Gro-
ningen in een abonnee /
huis-aan-huis oplage van
29.500 exemplaren van
Lauwersoog tot Spijk.
Uw advertentie: een ge-
boorte, 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
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