
Weinig Hogelandster gedupeerden
van toeslagenaffaire melden zich
OORD-GRONINGEN - Slechts
drie van de negentien door de
toeslagenaffaire gedupeerde
Hogelandsters hebben zich bij
de gemeente Het Hogeland ge-
meld voor ondersteuning. 
Door een harde fraudeaanpak van
de Belastingdienst werden zo’n
26.000 ouders met een kinderop-
vangtoeslag onterecht aangemerkt
als fraudeur, met alle gevolgen van
dien. Toeslagen werden stopgezet
en het al uitgekeerde bedrag
moest worden terugbetaald. Gezin-
nen kwamen in grote financiële
problemen doordat de Belasting-
dienst geen betalingsregelingen
wilde treffen. Gevolg was dat men-
sen gedwongen werden om bij-
voorbeeld hun auto of huis te ver-
kopen en door de opgelopen span-
ningen en onzekerheden sneuvel-

den zelfs huwelijken. Het groot-
schalig overheidsfalen maakte tal-
loze onschuldige slachtoffers en
leidde uiteindelijk tot de val van
het kabinet. 
Ook in deze regio zijn ouders ge-
troffen door de toeslagenaffaire.
PvdA-er Janny Klei wilde tijdens
de vorige week gehouden raads-
vergadering weten om hoeveel Ho-
gelandster gedupeerden het gaat
en wat de gemeente voor hen heeft
gedaan. ,,Er hebben zich drie inwo-
ners bij de gemeente gemeld”, gaf
wethouder Kristel Rutgers aan. Bij
de Belastingdienst zijn volgens
haar de namen van negentien Ho-
gelandsters bekend. Vanwege de
wet op de privacy worden gege-
vens van ouders niet aan de ge-
meente doorgegeven. Gedupeerde
ouders moeten zich daarom zelf bij
de gemeente melden. Er is in sep-
tember door het kabinet al 11 mil-
joen euro uitgetrokken voor de ge-
meentelijke ondersteuning aan ge-

dupeerde ouders. Volgens Rutgers
kan de gemeente zowel praktische
als psychische hulp bieden. ,,En
twee inwoners hebben in het ge-
meentehuis in Winsum een ge-
sprek gehad met staatssecretaris
Alexandra van Huffelen.” 

is een onafhankelijk, tweemaal per week verschijnend huis-aan-
huis nieuwsblad voor de inwoners van de gemeenten Het Hogeland,
Eemsdelta en Westerkwartier (gedeeltelijk). Door het zeer ruime
verspreidingsgebied heeft De Ommelander grote attentiewaarde.
Elke maandag/dinsdag en donderdag in ruim 29.500 huishoudens.
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Vandaag in de abonneekrant

Bé Schollema als
wethouder aan
de slag in Pekela
MIDDELSTUM - Bé Schollema uit Mid-
delstum wordt voor de PvdA wethouder
in Pekela, de gemeente waar zijn vader
Meindert zestien jaar burgemeester was. 
Bé Schollema volgt in Pekela  Henk Busemann op, die in december
overleed. Schollema wordt in de raadsvergadering van 3 maart  geïn-
stalleerd. De Middelstummer was tot aan de gemeentelijke herinde-
ling actief als wethouder in Loppersum. Na de goede verkiezingsuit-
slag van de PvdA in Eemsdelta leek Schollema in de ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Ook Meijster ijsbaan ligt 
klaar voor Koning Winter
UITHUIZERMEEDEN - IJsvereniging Meister Scheuvel houdt de

mogelijkheid open om schaat-
sers toe te laten zodra het ijs
sterk genoeg is. Het trainings-
veld van De Heracliden staat on-
der water en maandag lag er al
een laagje ijs op. Wanneer het
verder onder nul komt, is de
club klaar voor Konign Vorst. 
,,Uiteraard zullen we de gelden-
de coronamaatregelen in ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Poppen voor 50-jarige 
tweeling in Uithuizen
UITHUIZEN - Losse poppen voor een Abraham of Sara komen regel-

matig voorbij. Een stelletje van
die twee symbolische figuren zie
je niet zo vaak. In Uithuizen was
het zondag wel het geval. De
tweeling Petra Rop en Johnny
Bouwman werd die dag 50 jaar
en dat werd luister bij gezet
door een twee tal grote opblaas-
bare poppen. Twee opblaasbare
glazen ‘champagne’ ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Avondklok: Bolding 
prijst Hogelandsters
NOORD-GRONINGEN - De wantoestanden rond de invoering van de
avondklok, zoals uit de hand gelopen demonstraties en plunderin-
gen, zijn in Het Hogeland niet aan de orde. Burgemeester Henk-Jan
Bolding prijst dan ook de Hogelandsters. Bolding: ,,De avondklok die
vorige week werd ingesteld, is een triest dieptepunt in de crisis die
inmiddels zo’n jaar duurt. Maar die avondklok is bittere ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

IJsvogeltje bij Menkemaborg
UITHUIZEN - Bij de gracht rond de Menkemaborg in Uithuizen is
de laatste tijd geregeld een ijsvogeltje te zien. Het is een mannetje.
Dat is te zien aan de zwarte snavel. Bij een vrouwtje zit er oranje op
de ondersnavel. De ijsvogel
houdt niet van ijs, de vogel heeft
namelijk open water nodig om
vis en waterinsecten te kunnen
vangen. Een ijsvogel is opval-
lend oranje met metaalblauw,
maar omdat de vogel heel schuw
is, wordt hij niet vaak gespot.
,,Als je een ijsvogeltje wilt zien,
moet je vooral kijken ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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Met nieuwe lay-out, website en social media

De Ommelander verschijnt
voortaan op tabloidformaat

NOORD-GRONINGEN - De Om-
melander krijgt een nieuw ge-
zicht. De krant verschijnt vanaf
volgende week op het zoge-
naamde tabloidformaat, de
helft van de huidige pagina-
grootte. Tegelijk wordt de lay-
out opgefrist en komt er een ge-
bruiksvriendelijke online-uitga-
ve. 

De Ommelander is straks ook volle-
dig digitaal te lezen. Hiervoor is
geïnvesteerd in nieuwe techniek
die garandeert dat het nieuws en
de advertenties altijd optimaal
worden gepresenteerd. Of de lezer
nu kiest voor papier of een groter
of kleiner beeldscherm als medi-
um, de inhoud van de krant is altijd
goed toegankelijk. Hiermee wordt
bereikt dat de lezer maximaal ge-
bruiksgemak ervaart en dat adver-
teerders een optimaal kanaal krij-
gen om hun reclameboodschap be-
kend te maken. 
De Ommelander op tabloidformaat
wordt een stuk handzamer. Tege-
lijk krijgt de krant een nieuwe, fris-
se lay-out die het lezen nog pretti-
ger maakt. Exclusief nieuws en ad-
vertenties worden volgens een uit-

gekiend opmaaksysteem afgewis-
seld, waardoor ook de reclame-
boodschappen maximale aandacht
krijgen. Hiermee worden de belan-
gen van de adverteerders van de
krant optimaal gediend. Net als nu
hebben zij de keuze uit diverse ad-
vertentieformaten en -uitvoerin-
gen, waardoor een reclamebood-
schap of -campagne altijd volledig
naar wens kan worden opgezet.
Dankzij de toepassing van efficiën-
te nieuwe technieken geldt een
prijsstelling die onverminderd
scherp is.
Wie naast de papieren uitgave ook
de online-publicatie wil inzetten
om z’n klanten te bereiken, krijgt
een schat aan nieuwe mogelijkhe-
den. Ook hier geldt dat er diverse
advertentieformaten en -uitvoerin-

gen beschikbaar zijn. De digitale
versie van de Ommelander Cou-
rant is te vinden op www.ommelan -
der.info. Hier is altijd het allerlaat-
ste nieuws uit eigen regio te vinden
en er zijn koppelingen met andere
digitale kanalen zoals Facebook en
Twitter. De online-uitgave zal hier-
door over een even grote aantrek-
kingskracht beschikken als z’n pa-
pieren tegenhanger. 
De vernieuwing van De Ommelan-
der betekent dat het bereik  straks
groter zal zijn dan ooit. Dat is een
mijlpaal en dus biedt de uitgever
z’n klanten de komende tijd de
kans om te profiteren. Ter intro-
ductie gelden voor adverteerders
aantrekkelijke aanbiedingen. Alle
informatie hierover is te krijgen bij
de media-adviseurs. 

Meer donateurs
voor kerkenclub
GRONINGEN - Het aantal dona-
teurs van de Stichting Oude
Groninger Kerken is het afgelo-
pen jaar gegroeid. Schommelde
dat al jaren rond de 6.000, eind
vorig jaar waren dat er 6277.
Er staan dit jaar verschillende
restauratie- en onderhoudspro-
jecten op de agenda. Het gaat
hierbij om kerken in Middel-
stum, Zeerijp, Grootegast,
Grijpskerk, Ulrum, Visvliet,
Harkstede en Onderdendam.

Interim-directeur 
voor Wierdenland
EZINGE - Han Meuleman neemt
op vrijwillige basis tijdelijk het di-
recteurschap op zich van Museum
Wierdenland in Ezinge. 
De huidige directeur Heidi Renke-
ma vertrekt hier zoals gemeld per
1 maart. Meuleman is momenteel
vrijwilligerscoördinator. Inmiddels
is de procedure benoeming voor
een opvolger van Renkema is volle
gang. Renkema wordt directeur
van het Museum aan de A, het his-
torisch museum van Stad en Pro-
vincie (nu nog het Noordelijk
Scheepvaartmuseum) De overstap
zal gefaseerd worden uitgevoerd.

Geen festiviteiten in
Groningen tot 1 juni
GRONINGEN - In de provincie
Groningen zijn grootschalige
evenementen tot 1 juni niet
mogelijk, meldt de veiligheids-
regio Groningen. Er kunnen
daardoor bijvoorbeeld tijdens
Koningsdag en Bevrijdingsdag
geen evenementen georgani-
seerd worden.

Namens de Veiligheidsregio Gro-
ningen is dat besluit bekend ge-

maakt door burgemeester Koen
Schuiling van Groningen. Ook car-
navalsoptochten of schaatstoer-
tochten vallen hier onder. Veel or-
ganisaties hadden overigens zelf al
besloten hun geplande evenemen-
ten voorlopig in de koelkast te zet-
ten of zelfs een jaar uit te stellen.
Donderdag maakte veiligheidsre-
gio Drenthe al bekend dat tot in ie-
der geval 1 juni geen grote evene-
menten zullen plaatsvinden van-
wege het te hoge aantal coronabe-
smettingen.
Met dit standpunt willen de burge-
meesters in een vroeg stadium dui-
delijkheid geven aan organisato-
ren van grote evenementen. Dit
betekent in de praktijk dat carna-
valsoptochten, paasvuren of
schaatstoertochten niet door kun-
nen gaan. 

,,Het RIVM heeft aangegeven dat
er zeker tot april maatregelen no-
dig zijn in de bestrijding van de co-
ronapandemie”, aldus Schuiling.
,,Daarom hebben we nu deze keu-
ze gemaakt, zodat mensen niet on-
nodig zaken gaan organiseren.”

Asbestprimeur in Garnwerd
GARNWERD - Het eerste dak
in de provincie Groningen
waarop asbest is verwijderd en
zonnepanelen zijn geplaatst,
wordt binnenkort opgeleverd in
Garnwerd. 
Dat heeft de provincie Groningen
vorige week laten weten. Overi-
gens benadrukt de provincie dat er
nog steeds geld beschikbaar is om
asbestdaken te vervangen en zon-
nepanelen te plaatsen. 
De eigenaar laat met behulp van
de regeling het asbest van zijn dak
verwijderen en verhuurt het dak
vervolgens aan een lokale energie-
coöperatie. Met de huur voor het
dak kunnen de verwijdering van
het asbest en de renovatie van het
dak voor een groot deel worden ge-
financierd. Dakeigenaren slaan zo
twee vliegen in één klap: ze sane-

ren het asbest op hun dak en dra-
gen samen met de lokale energie-
coöperatie ook nog eens bij aan de
energietransitie. 
Geïnteresseerden voor de regeling
SamenZONderAsbest kunnen zich
nog tot 1 juli aanmelden. Het gaat
om een proef, waarbij ruimte is om
120 asbestdaken in te ruilen voor
zonnedaken. De eigenaar van een
asbestdak kan de investering van
de asbestsanering in 15 jaar terug-
verdienen. Een energiecoöperatie
van burgers huurt een dak met op-
wekinstallatie en zonnepanelen
voor 15 jaar. Na deze periode wor-
den de zonnepanelen eigendom
van de dakeigenaren. Er is in to-
taal 700.000 euro beschikbaar,
waarvan 600.000 euro uit het Na-
tionaal Programma Groningen. De
provincie stelt 100.000 euro be-
schikbaar. 

Cakemeel voor Lopster jeugd
LOPPERSUM - De kinderen van de Prinses Beatrixschool in Loppersum hebben vanmorgen hun ge-
zicht laten zien op school. Dat deden ze niet om les te krijgen maar ook een bijzonder cadeau op te ha-
len: een pak cakemeel. Dat kregen ze tussen negen en twaalf uur coronaproof uitgereikt op het school-
plein (foto). De opdracht die er bij hoorde, was om er thuis mee aan de slag te gaan. Volgens de school-
leiding is het een cadeautje waar de kinderen ook veel van kunnen leren. Ze moeten begrijpend lezen
(het recept), rekenen (hoeveel meel, hoeveel eieren, hoeveel water en alles ordenen) en leren om dingen
samen te doen, naar elkaar te luisteren, op te ruimen en alles weer schoonmaken. Uiteraard zijn de
meesters en juffen benieuwd naar de baksels. De kinderen worden dan ook verzocht een foto van hun
crea tie van de gelukte dan wel mislukte cake te mailen. 
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Terwolde Renault is runner-up
GRONINGEN -  Renault-dealer Terwolde, met vestigingen in Assen, Delfzijl, Emmen, Groningen, Hooge-
veen en Roden, heeft bij de Renault Dealer of the Year-verkiezing beslag gelegd op de titel runner-up.  De-
ze prijs wordt uitgereikt aan de Renault-dealer met onder andere de snelst stijgende klanttevredenheid.
Verder worden er punten toegekend op het gebied van verkopen en het verlenen van diensten na de ver-
koop. Terwolde steeg op deze ranglijst zes plaatsen en viel daarmee in de prijzen. Vanwege de coronamaat-
regelen werden de prijzen via een livestream digitaal uitgereikt. Op bijgaande foto neemt directeur Frans
de Vleeschouwer van Terwolde Renault de prijs in ontvangst uit handen van Christelle Réale (Country
Operations Director Renault Nederland). Zie voor meer informatie over Renault-dealer Terwolde op
www.terwolderenault.nl/renault.  

Adverteren doet verkopen

Noorderzijlvest test Noord-
Groninger dijken in Delft
NOORD-GRONINGEN -
Komt er meer of min-
der asfalt aan de zee-
kant van de Noord-Gro-
ninger dijken? Water-

schap Noorderzijlvest
probeert het antwoord
op deze vraag te krij-
gen tijdens tests in
Delft.

Op dit moment doet men
een test met de Wadden-
zeedijken en specifiek het
gras op de dijk. Dat doet
men in de zogenaamde
Deltagoot  van de Techni-
sche Universiteit Delft.
Dat is een waterbak van
driehonderd bij vijf meter
waarin golven opgewekt
kunnen worden. De Delta-
goot is de grootste in zijn
soort ter wereld.
Aan het einde van de wa-
terbak is de Lauwer-
smeerdijk opgebouwd. Zo
testen waterwetenschap-
pers de kracht van de dij-
ken bij zwaar weer, zon-
der dat hier echt een na-
tuurramp voor nodig is.
Na een druk op een knop
woeden in deze waterbak
namelijk stormen die in
Nederland maar eens in
de vele duizenden jaren
voorkomen.
Het doel van het onder-
zoek is simpel: overleeft
de dijk het geweld dat
hem het komend uur
wordt aangedaan? De vei-
ligheidseisen voor dijken
geven nu aan dat veel dij-
ken aan de waterzijde he-
lemaal geasfalteerd moe-
ten worden. Nu al is dat
het geval onder het water-
niveau. Daar liggen ste-

nen of asfalt, om te voor-
komen dat water erosie
veroorzaakt. Maar op de
top van de dijk heeft het
waterschap liever gras.
Dat is namelijk mooier en
goedkoper dan asfalt. 
In de Deltagoot test men
of het nodig is om ook de
top te asfalteren, of dat
gras ook sterk genoeg is.
De testen zijn dus bedoeld
om de oude situatie te be-
houden: als gras aan de
bovenkant ook stormen
kan weerstaan, kunnen de
veiligheidseisen weer ver-
soepeld worden. Noorder-
zijlvest denkt de eerste
 test resultaten in het voor-
jaar te kunnen presente-
ren.

De Deltagoot die voor de test gebruikt wordt, is de
grootste ter wereld.

Eemsdelta houdt stevig 
vast aan verdubbeling N33
DELFZIJL - De gemeente-
raad van Eemsdelta heeft
gisteravond stevig bena-
drukt dat de verdubbeling
van de N33 door moet
gaan. Zoals bekend heeft
de provincie de uitvoering
in de ijskast gezet omdat
de ringweg in Groningen
veel te duur uitvalt en het
geld daar nodig zou zijn.
De raad nam tijdens de

vergadering een motie aan
waarin alle partijen de
provincie opriepen om de
verdubbeling door te laten
gaan.  Volgende week zal
de provincie hier een be-
sluit over nemen en vrij-
dag zal er geprobeerd wor-
den de koers te laten wijzi-
gen. Wethouder Hans
Ronde schaarde zich ach-
ter de woorden die de ver-

schillende raadsfracties
hadden uitgesproken. ,,We
moeten zorgen dat de N33
wordt verdubbeld. Waar
het ook vandaan komt, de
tijd dringt.” PvdA-er Bé
Schollema riep op om niet
alleen te pleiten voor ver-
dubbeling van de N33,
maar ook de andere voor-
lopig geschrapte projecten
mee te nemen.  
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Restauratie klokkenstoel
van Jacobuskerk Zeerijp
ZEERIJP - De klokkenstoel in
de toren van de Jacobuskerk in
Zeerijp en een klein gedeelte
van de vloer onder de klokken-
stoel worden gerestaureerd en
verstevigd.

De restauratie is gebaseerd op een
plan dat de vrijwilligers van de
kerkelijke gemeente Maarland en-
kele jaren geleden hebben opge-
steld met als achtergrond de wens
om een ontbrekende luidklok te-
rug te brengen naar de toren. De
kerk en toren van Zeerijp behoren
sinds april 2015 tot het bezit van
de Stichting Oude Groninger Ker-
ken. 
De huidige Anna- en Jacobklok, in
1502 door Geert van Wou gegoten,
hangen nu aan gedeeltelijk stalen
krukassen. Deze worden vervan-
gen door houten, rechte krukassen
zoals het oorspronkelijk ook ge-
weest is. Daarbij worden ook de

luidwielen en bevestigingen ver-
vangen. Dit werk wordt uitgevoerd
door Simon Laudy van Klokken-
en Kunstgieterij Reiderland. 
Ook worden onderdelen die in het
verleden aangepast zijn, weer her-
steld. Daarbij gaat het om schoren
die ontbreken of toevoegingen die
afbreuk doen aan het oorspronke-
lijke doel. Alle pen-gat-
verbindingen van de klokkenstoel
worden gecontroleerd en waar no-
dig nieuwe, houten doken aange-
bracht. Tenslotte zal de klokken-
stoel ook meteen behandeld wor-
den tegen houtworm. 
De restauratie van de klokkenstoel
wordt uitgevoerd door Aannemers,
Restauratie & Molenmakersbe-
drijf Molema V.O.F. 
Het voornemen is dat er in de der-
de gang waar nu geen klok meer
hangt, een nieuwe gegoten klok
komt. Simon Laudy giet ook deze
nieuwe klok. Het is de bedoeling
dat de nieuwe klok ter plaatse, bij

de toren in de buitenlucht, gegoten
gaat worden. 
De plaatselijke commissie en vrij-
willigers van de kerkelijke ge-
meente zijn druk bezig om fondsen
te werven om de nieuwe klok mo-
gelijk te maken. 
Nog altijd zijn in Groningen tien-
tallen oude luidklokken aanwezig,
ze overleefden eeuwen en oorlo-
gen. De oudst bewaard gebleven
klok in Groningen stamt uit het
jaar 1300 en hangt in de toren van
Stedum. Het is niet bekend waar
en door wie deze klok gegoten
werd. Dat is soms wel van de iets
nieuwere exemplaren bekend: die
kwamen in de vijftiende eeuw uit
de werkplaats van de familie
Klinghe in Bremen of in de zestien-
de eeuw uit Kampen, uit de giete-
rij van de familie Van Wou. Dat
geldt dus ook voor de oude klok-
ken in de toren van Zeerijp. 

De verwachting is dat het herstel
van de klokkenstoel halverwege
volgende maand is afgerond. De klokkenstoel in Zeerijp wordt vernieuwd.

De klokken van de Jacobuskerk.

Kinderen gamen met
Groninger bibliotheken
NOORD-GRONINGEN - Kinde-
ren kunnen woensdag met de
Groninger bibliotheken de po p-
ulaire game Among Us spelen. 

Jaarlijks bezoeken duizenden kin-
deren de Groningse bibliotheken
en doen ze mee aan vele activitei-
ten. Nu groepsactiviteiten tijdelijk
niet door kunnen gaan, schakelt
 Biblionet Groningen over naar
 Bieb Lab, een YouTube-kanaal
voor kinderen. Tijdens BiebLab Li-
ve kunnen kinderen iedere woens-
dagmiddag vanaf de bank of keu-
kentafel meedoen aan spellen en
workshops. 
Volgende week wordt er een ga-

memiddag gehouden. Het spel
Among Us speelt zich af in een
ruimteschip, waar de spelers zijn
verdeeld in twee groepen: beman-
ningsleden en bedriegers. Terwijl
de bemanningsleden verschillende
taken moeten uitvoeren, proberen
de bedriegers de boel te saboteren.
Lukt het de spelers om samen de
sabotageacties ongedaan te maken
en de bedrieger te onthullen? 

BiebLab Live begint om 15.00 uur
en is live te volgen via
youtube.com/bieblab. Kinderen
die willen meespelen, dienen klaar
te zitten met een tablet of
smartphone, met daarop de app
Among Us.  

Programmeren met de bieb
NOORD-GRONINGEN - Met de BiebLab Special van Biblionet Gronin-
gen kunnen kinderen dinsdag leren programmeren in Scratch.  Met
Scratch kunnen kinderen hun eigen interactieve verhalen, spellen en
animaties programmeren en hun creaties delen met anderen. Scratch
helpt jonge mensen leren creatief te denken, systematisch te redene-
ren en samen te werken: essentiële vaardigheden voor het leven in de
21e eeuw. Scratch is geschikt voor kinderen van 8 jaar en ouder.
Dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur lere bibliotheekmedewerkers kinde-
ren hoe ze in Scratch een eigen game kunnen maken. De uitzending is
te volgen via  de website www.youtube.com/bieblab. 

Medisch mondkapje 
nu verplicht in Duitsland
NOORD-GRONINGEN - Gronin-
gers die de komende periode
om wat voor reden dan ook de
grens oversteken, moeten een
medisch mondkapje bij zich
hebben.

In Duitsland zijn sinds maandag
medische mondkapjes verplicht in
winkels en in het openbaar ver-
voer. Mondkapjes van stof of de
’gewone’ mondkapjes voor eenma-
lig gebruik zijn niet meer voldoen-
de. Wel toegestaan zijn mondkap-
jes van het type FFP2 of (K)N95 en
chirurgische mondkapjes. 
In sommige deelstaten is het dra-
gen van medische mondkapjes al
een paar dagen verplicht en sinds
maandag geldt dat voor heel Duits-
land. Dus Groningers die de ko-

mende tijd de grens oversteken,
dienen een medisch mondkapje
bij zich te hebben. 
In Nederland is het dragen van een
mondkapje sinds 1 december ver-
plicht in alle openbare en overdek-
te ruimten, in het onderwijs, het
openbaar vervoer en bij contactbe-
roepen. Een medisch mondkapje
wordt echter niet nodig geacht. Op
Rijksoverheid.nl wordt gesteld dat
een mondkapje voor eenmalig ge-
bruik of een mondkapje van stof,
eventueel een zelfgemaakt exem-
plaar, voldoende is.

De verplichting van een medisch
mondkapje in Duitsland geldt
vooralsnog tot 24 februari. Het niet
dragen van deze mondkapjes
wordt kan een boete van 150 euro
opleveren.

Online voorlezen
NOORD-GRONINGEN - De Gro-
ninger bibliotheken gaan door
met online voorlezen via Face-
book Live. Tijdens het Boek-
Start Voorleeshalfuurtje kun-
nen kinderen genieten van de
mooiste verhalen. De voorlees-
activiteit begint om 10.00 uur en
wordt uitgezonden via face-
book.com/gro ningsebi blio the k-
en.  

Goud voor 
Chris Huizinga 
GARNWERD - Schaatser Chris
Huizinga uit Garnwerd heeft vrij-
dag goud gewonnen op de ploegen-
achtervolging tijdens de World
Cup in Thialf in Heerenveen. On-
der aanvoering van kopman Sven
Kramer bleef de ploeg, waarvan
ook Beau Snellink deel uitmaakte,
Noorwegen voor. Canada pakte
het brons. Nederland reed voor het
eerst in deze samenstelling. Nor-
maliter krijgt Kramer gezelschap
van Patrick Roest en Marcel Bos-
ker, maar die kregen ditmaal rust.
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Mens en dier in de sneeuw
NOORD-GRONINGEN - Sneeuw. Je moet er van houden. Het levert soms mooie plaatjes op in de na-
tuur, maar op de weg is het geregeld schade. Sandra Vos trok er in de omgeving van Roodeschool met
de camera op uit en trof daar vogels, reeën en schapen aan, op zoek naar voedsel onder die koude wit-
te deken. Jannes Wiersema trof in zijn woonomgeving een sneeuwpop aan, met veel plezier gemaakt
door dit meisje dat er zoveel lol aan beleefde dat ze al aan de tweede was begonnen. 

� Willem Folkerts van leverancier Louwman Groningen overhandigt de sleutels aan wethouder Hiel-
ke Westra (rechts).

Westerkwartier start met
elektrische bedrijfswagens
EZINGE - De gemeente Westerkwartier heeft dinsdag
drie gloednieuwe elektrische bedrijfswagens in gebruik
genomen. Wethouder Hielke Westra kreeg symbolisch de
sleutels overhandigd.

Westra is blij met de auto’s. ,,Het
in gebruik nemen van deze elektri-
sche bedrijfswagens is weer een
mooie stap in het verder verduur-
zamen van de bedrijfsvoering en
het wagenpark. Dit zijn niet de
eerste elektrische bedrijfswagens
die we in gebruik nemen, maar
nieuw is wel dat deze auto’s een
aanhangwagen met serieus ge-
wicht kunnen trekken.”

Doordat de huidige bedrijfswa-
gens, voorzien van een dieselmo-
tor, aan vervanging toe waren,
heeft de gemeente Westerkwartier
gekozen voor elektrische bedrijfs-
wagens. Elektrisch rijden past bij
de duurzame ambitie van de ge-
meente en is een mooie stap naar
een schonere wereld. Elektrische
auto’s zijn veel voordeliger in het
gebruik. De onderhoudskosten zijn
veel lager dan een auto op fossiele
brandstof. En ‘tanken’ gebeurt aan

het stopcontact. 
Door deze investering worden
twee vliegen in een klap geslagen:
minder CO2-uitstoot en eigentijdse

voertuigen die goed inzetbaar zijn.
Bijkomend voordeel is dat de elek-
trische bedrijfswagens over een
automatische versnellingsbak be-
schikken, zodat medewerkers met
een lichte beperking ook gebruik
kunnen maken van de voertuigen.
Elektrische auto’s sluiten goed aan
bij de ambitie van de buitendienst
van de gemeente. Westerkwartier

wil het wagenpark en de gemotori-
seerde tuingereedschap ‘vergroe-
nen’. Dit houdt in dat men inzet op
accugereedschap en elektrische
dienstauto’s en bedrijfswagens.
Veel tuingereedschap is inmiddels
elektrisch. Dit zorgt voor minder
geluidsoverlast, het is gezonder
voor het personeel en beter voor
het milieu.  

Vaarrecreanten bang
voor toekomst meer
GRONINGEN - Het Watersport-
verbond ziet een nieuwe be-
dreiging ontstaan als het gaat
om waterrecreatie in de regio
Groningen/Drenthe. Naast be-
tere afstemming ten aanzien
van bedieningstijden van brug-
gen en sluizen voor een betere
doorvaart, moeten waterschap
Hunze en Aa’s en natuurorgani-
saties hun plannen beter af-
stemmen met de belangenorga-
nisaties voor de watersport. An-
ders dreigt een grote regio ver-
loren te gaan voor de waterre-
creatie en -sport, zo vreest het
verbond.

Op dit moment steken de provin-
cie Groningen en het waterschap
Hunze en Aa’s veel energie in ver-
duurzaming van natuur. Het wa-
terschap heeft daarvoor ook uitge-
breid overlegd met verschillende
natuurorganisaties over onder an-
dere het Beheerprogramma 2022-
2027. Recreatief medegebruik van
diezelfde natuur wordt daarbij vol-
gens het verbond echter geheel
vergeten.
Het Regioteam Groningen/Dren -
the van het Watersportverbond
heeft actief alle waterdragersses-
sies bijgewoond. Er was ook een
afspraak om verder input te leve-
ren, maar daar is geen nder over-
leg over geweest. ,,Zonder stem
vanuit de (water)re creatie zou dat
tot gevolg kunnen hebben dat hele
regio’s verloren gaan voor de wa-
terrecreatie en de watersport”,
zeggen de verenigde waterspor-
ters.
Gerard Vloothuis, Regiovertegen-
woordiger Groningen/Drenthe van
het Watersportverbond: ,,Als het
zo doorgaat, zou het hele Zuidlaar-
dermeer verloren kunnen gaan
voor de waterrecreatie. De provin-
cie wil vanwege de bodemdaling
het waterpeil verlagen om te voor-
komen dat de stad Groningen wa-
teroverlast krijgt. Verder wordt de
Hunze verlegd en worden rietvel-
den aangelegd met als doel water-
plantgroei te stimuleren. Dat zou
betekenen dat doorvaart niet meer
mogelijk wordt. Het meer is al
sinds begin 19e eeuw een belang-
rijk recreatiegebied. ,,Het kan
toch niet dat het meer dichtgroeit
met waterplanten en dat er geen
oplossing komt voor de waterpeil-
verlaging zodat waterrecreatie mo-
gelijk blijft?”, zo reageert
Vloothuis.
De plannen voor het het Zuidlaar-
dermeer hebben niet alleen lokale
gevolgen. Het meer is een belang-
rijke doorvaartroute naar andere

vaarwegen in Groningen. ,,Dus de-
ze eenzijdige input van natuuror-
ganisaties en waterschap om voor
behoud van de natuur ook nog het
waterpeil te verlagen, heeft niet al-
leen gevolgen voor de waterrecre-
atie op het Zuidlaardermeer, maar
ook op bijvoorbeeld het Foxhol-
stermeer het Winschoterdiep en
zelfs de stad Groningen”, zo stelt
Vloothuis.
Het regioteam heeft met steun van
HISWA Recron schriftelijk een
dringend beroep gedaan op Hunze
en Aa’s en de provincie Groningen
om een evenwichtige afweging te
maken tussen natuur en recreatie
bij eerder genoemde en andere vi-
sies. ,,Watersporters gaan juist va-
ren om in de natuur te zijn. Vele
watersporters zijn lid van organisa-
ties als de Vogelbescherming en
Natuurmonumenten. Als deze na-
tuur niet meer toegankelijk is, valt
dat draagvlak snel weg,” aldus
Vloothuis.

Tool helpt mantelzorgers die
zorgen voor ongeneeslijk zieke
NOORD-GRONINGEN - Man-
telzorgers die zorgen voor een
ongeneeslijk zieke kunnen baat
hebben bij de tool Mantelzorg-
Balans, die vorige week is geïn -
troduceerd.

,,Het ziekteproces is net een film.
Maar je moet de film wel volhou-
den. En je weet niet hoe lang het
duurt. Als je je er helemaal instort
en niet op jezelf let, hoe ga je het
dan volhouden? Bewaak je energie
zodat je ook het einde meemaakt”,
vertelt Maurits (73). Hij heeft zijn
zieke partner lang verzorgd.

Liefde
Veel mensen zorgen met liefde
voor een naaste, ook al is dat soms
erg zwaar. Zeker als je weet dat je
naaste ongeneeslijk ziek is. ,,Voor
deze mensen hebben we Mantel-

zorgBalans ontwikkeld’, zegt Ma-
riët Hagedoorn, hoogleraar ge-
zondheidspsychologie van het
UMCG en projectleider van Man-
telzorgBalans. ,,Onze tool helpt
mantelzorgers bij het vinden of
hervinden van de balans, zodat zij
de zorg voor hun dierbare goed
kunnen dragen.” 

MantelzorgBalans bestaat uit oefe-
ningen, geeft informatie en biedt
ruimte om herinneringen op te
slaan. ,,De oefeningen helpen bij
het nadenken over je eigen gren-
zen, het balanceren van zorgactivi-
teiten en de andere dingen in je le-
ven, het bepalen van wat jij be-
langrijk vindt en het organiseren
van het contact met de omgeving”,
vertelt UMCG-onderzoeker Anne
Looijmans. 
De MantelzorgBalans-tool is gratis
te vinden op balans.mantelzorg.nl.

Ruim kwart minder
muskusratten gevangen
NOORD-GRONINGEN - De
noordelijke waterschappen,
waaronder Noorderzijlvest,
hebben vorig jaar 27 procent
minder muskusratten gevangen
dan een jaar eerder. Werden er
in 2019 nog 12.726 muskusrat-
ten gevangen, waren dat er een
jaar later 9254.
Dit betekent dat de waterschap-
pen de populatie steeds beter on-
der controle krijgen. Ter vergelij-
king: in 2011 werden er in Noord-
oost-Nederland nog 65.009 ratten
gevangen.
Waterschap Noorderzijlvest ving
vorig jaar 616 muskusratten. Dat is
een daling van ongeveer 30 pro-
cent ten opzichte van 2019. 
De beverrattenvangst steeg in
Noordoost-Nederland met 55 pro-
cent. In 2019 ving men 321 exem-
plaren, terwijl dat er vorig jaar 496
waren.
Nederland heeft geen eigen bever-
rattenpopulatie. Ruim 95 procent
van de vangsten vindt direct langs
de grens met Duitsland plaats.
Door de zachte winters van de af-
gelopen jaren is de beverratpopu-
latie in Duitsland sterk gegroeid,
met als gevolg een toenemende in-
stroom van beverratten naar Ne-
derland. Door de beverratten di-

rect langs de grens te vangen,
wordt zoveel mogelijk voorkomen
dat deze zich over heel Nederland
verspreiden. 
Muskus- en beverratten komen
van nature niet voor in Nederland.
De dieren hebben bij ons geen na-
tuurlijke vijanden. Deze dieren
worden gevangen, omdat ze gan-
gen en holen graven in dijken en
oevers. Ook maken ze nesten met
uitgebreide ondergrondse gangen-
stelsels. Zo veroorzaken ze verzak-
kingen in dijken en kades. In het
ergste geval kan een dijk of kade
doorbreken en een polder onder
water lopen. 
De bestrijding van muskus- en be-
verratten is in ons land bij wet ge-
regeld. Het doel is om de populatie
zo klein mogelijk te houden, zodat
schade beheersbaar is. 
Naast dat de muskus- en beverrat-
ten schade aan dijken toebrengen,
vormen ze een bedreiging voor de
biodiversiteit. De dieren staan
daarom op de Europese lijst van
Invasieve soorten. Ook eten ze
planten als riet en lisdodde en kun-
nen ze inheemse diersoorten ver-
dringen zoals de zwarte stern, de
roerdomp en de kleine karekiet.
Deze vogels leven in het riet, waar
ook muskus- en beverratten hun
leefomgeving hebben. 

� De muskusrat.

Gegevens stikstofboeren
worden openbaar gemaakt
NOORD-GRONINGEN - De mi-
nister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit moet de lo-
catiegegevens van tien zoge-
noemde PAS-meldingen open-
baar maken. Het gaat om boe-
ren zonder stikstofvergunning.
Dat heeft de Raad van State
deze week besloten. 

De hoogste bestuursrechter beves-
tigt hiermee een eerdere uitspraak
van de rechtbank Noord-Neder-
land die in juli tot hetzelfde oor-
deel kwam. De uitspraak heeft tot
gevolg dat de minister de adres- en
topografische gegevens van tien
agrarische bedrijven openbaar
moet maken, zoals milieuorganisa-
tie Coöperatie Mobilisation for the
Environment (MOB) had ge-
vraagd. 

Stikstof
Tussen 2015 en 2019 was op grond
van het Programma Aanpak Stik-
stof (PAS) voor activiteiten met
een beperkte stikstofuitstoot geen
vergunning nodig. Bedrijven kon-
den met een melding volstaan.
MOB vroeg de minister om alle
PAS-meldingen die in deze periode
zijn gedaan openbaar te maken om
zo een volledig beeld te krijgen
van de stikstofuitstoot. De minister
heeft zo’n 3.500 meldingen open-
baar gemaakt, met uitzondering
van de locatiegegevens. Daartegen
kwam MOB eerder in beroep bij
de rechtbank Noord-Nederland.
Uit praktische overwegingen be-
sloot de rechtbank eerst uitspraak
te doen over tien meldingen van
agrarische bedrijven uit Friesland,
Groningen, Drenthe en Overijssel.
Daarover oordeelde de rechtbank
in juli dat de minister ook de loca-
tiegegevens van de bedrijven
openbaar moest maken. Tegen die
uitspraak kwamen de minister en
LTO Noord in hoger beroep bij de
Raad van State.

Milieu-informatie
De Raad van State oordeelt dat de
gevraagde locatiegegevens niet al-
leen milieu-informatie, maar in het
bijzonder ook emissiegegevens
zijn. Dit is belangrijk, omdat de
Wet openbaarheid van bestuur in
vergelijking met andere soorten
informatie minder mogelijkheden
biedt om het verstrekken van mi-
lieu-informatie te weigeren, in het
bijzonder bij emissiegegevens. De
Wob heeft namelijk als doel om zo-
veel mogelijk informatie openbaar
te maken over (stikstof)uitstoot in
het milieu. 

De minister hoeft emissiegegevens
niet openbaar te maken als de vei-
ligheid van bedrijven daardoor in
het geding komt of als daarmee sa-
botage wordt voorkomen. Maar
volgens de Raad van State moeten
daar dan wel concrete aankno-
pingspunten voor bestaan. 
Het gevolg van de uitspraak is dat
de minister de gevraagde locatie-
gegevens van deze tien agrarische
bedrijven openbaar moet maken.
De rechtbank Noord-Nederland
kan nu de zaak over de resterende

PAS-meldingen in behandeling ne-
men en daarin uitspraak doen.

LTO teleurgesteld
De land- en tuinbouworganisatie
LTO Nederland is teleurgesteld in
het oordeel van de Raad van State.
,,We hebben ons tot en met de
hoogste rechter verzet tegen publi-
catie van deze gegevens omdat de
persoonlijke levenssfeer van on-
dernemers en hun gezinnen hier-
mee wordt geschonden. Het is erg
teleurstellend dat de Raad van
State dat anders ziet”, aldus Trien-
ke Elshof namens LTO. ,,We zijn
bang dat MOB deze gegevens gaat
gebruiken om tegen boeren te pro-
cederen. Deze PAS-melders heb-
ben op dit moment geen passende
vergunning, terwijl ze altijd te goe-
der trouw en volgens de regels
hebben gehandeld. Minister
Schouten heeft herhaaldelijk toe-
gezegd de situatie te legaliseren.
Deze uitspraak onderstreept de ur-
gentie daarvan. Boeren hebben,
net als elke Nederlandse burger,
recht op de bescherming van per-
soonlijke levenssfeer. Openbaar-
making van gegevens vergroot de
onzekerheid waar veehouders
sinds de val van het PAS al onder
gebukt gaan,” aldus Elshof. ,,Het
ministerie heeft haar best gedaan
om openbaring te voorkomen, dat
waarderen we. Nu is het zaak dat
de overheid de PAS-meldingen le-
galiseert zodat eventuele proces-
sen van milieuactivisten geen kans
maken. De provincies moeten snel
met de vergunningverlening aan
de slag, en tussentijdse handha-
vingsverzoeken van claimclubs
weigeren.”

Rijbewijzen weer langer 
geldig vanwege lockdown
NOORD-GRONINGEN - Minis-
ter Van Nieuwenhuizen treft
een nieuwe coulanceregeling
waardoor rijbewijzen die tus-
sen 1 december 2020 en 1
maart 2021 verlopen, tot 1
maart geldig blijven. 

Mensen met dat rijbewijs blijven
verzekerd en krijgen geen boete
als ze staande worden gehouden
tot de periode dat de coulancere-
geling geldt. Er geldt eenzelfde

coulance voor alle beroeps-
chauffeurs waarvan de code 95 in
de periode tussen 1 december 2020
en 1 maart 2021 verloopt. De rege-
ling geldt ook voor Europeanen
die in Nederland verblijven met
een verlopen rijbewijs van een an-
dere lidstaat.
De tijdelijke regeling geldt alleen
voor het rijden binnen Nederland.
Er is een Europese regeling in de
maak. Als die ingaat, komt de Eu-
ropese regeling in plaats van deze
nationale coulanceregeling. Het

verlopen rijbewijs geldt niet als
identificatiemiddel, met uitzonde-
ring van situaties waarbij sprake is
van zorgafname.

Er is ook sprake van een verlen-
ging van de coulance bij de geldig-
heidsduur van onder andere theo-
rie-examens rijvaardigheid en de
deelexamens voor het verkrijgen
van een verklaring voor vakbe-
kwaamheid. Examens die verlopen
tussen 1 oktober en 1 januari 2021
blijven geldig tot 1 oktober 2021

INGEZONDEN

Het Hogeland
in Pointer
Het KRO-NCRV-programma Poin-
ter, uitgezonden op maandag 18 ja-
nuari, heeft aandacht besteed aan
een veel te duur geworden project
in de gemeente Almere. De kosten
lopen van de begrote 10 miljoen op
tot vele malen dat bedrag. Dit op
kosten van en dus ten koste van de 
inwoners. Meer gemeenten gaan
zo om met geld van hun burgers
werd 
gezegd: dromen van bedenkers
worden drama’s voor de inwoners.
In het rijtje werd ook gemeente
Het Hogeland  genoemd. De Tirrel
in Winsum kwam ter sprake als
een voorbeeld van hoe het niet
moet.
Nieuwe bouwplannen voor Uithui-
zen staan alweer op stapel, las ik in
de Ommelander Courant. Waarom
nieuwe gebouwen neer zetten als
er een paar lege scholen beschik-
baar zijn? Als  mensen hulp nodig
hebben zitten ze te wachten op
deskundige en  begripvolle hulp
en niet op een modieus gebouw
dat wat heeft mogen kosten.

S Gelderloos
Heerenveen/Oldenzijl
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ook groenten bij ons kan bestellen
kan hij steeds een hele tijd voor-
uit. Toen we hier net zaten, zeiden
we wel eens: wat jammer dat hier
niemand uit de stad Groningen
komt. Nou dat is allang niet meer
zo. We zien steeds meer mensen
van wat verder weg komen. Ik
denk dat er gewoon iets meer tijd

tweetal veranderd: ze zien weinig
mensen. Maar het werk op een
boerderij gaat natuurlijk gewoon
door. Rijnen: ,,Wat we wel mer-
ken, is dat we meer producten ver-
kopen. We hebben niet echt een

boerderijwinkel, maar één keer in
de maand verkopen we onze eigen
biologische kippen. Dat doen we
via de mail: vaste klanten krijgen

LOPPERSUM - Het werk op
een boerderij gaat door, ook in
coronatijd. Wat wel anders is, is
het gebrek aan gezelligheid,
vertelt boerin Angela Rijnen
van de Eikemaheert in Lopper-
sum.  Waar eerder eens in de
vier weken de grote tafel vol
zat met mensen die hun biolo-
gische kip kwamen halen,
wordt alles nu via internet be-
steld én betaald om contactmo-
menten zo vlug mogelijk te la-
ten verlopen. Rijnen ziet ook
een steeds grotere waardering
voor lokale producten.

door Saffira Rijkee

De Eikemaheert is een biologisch

een mailtje, maar ook via de web-
site kunnen mensen zich aanmel-
den en een bestelling doorgeven.
Via de website komen tegenwoor-
dig veel meer aanmeldingen bin-
nen dan eerst.” 

Lokale groenten
Net als de animo voor biologische
kip is ook de belangstelling voor
lokaal geproduceerde groenten
veel groter geworden, zegt Rijnen.
,,Deze zomer hebben we voor het
eerst wat klein fruit en andere
spulletjes aangeboden en van de
winter hebben we voor een collega
bio-boer groenten verkocht. Dat
wordt enorm op prijs gesteld heb-
ben we gemerkt. Een klant die al
langer kip kwam kopen, vertelde
bijvoorbeeld dat hij in zijn buurt
amper biologische groenten kan
vinden. Nu hij tegelijk met zijn kip

is om je eten ergens anders te ha-
len. En als je dan merkt dat lokaal
ook nog eens heel lekker is, dan
wordt het via via steeds beken-
der.”
De waardering voor lokale produc-
ten is groter geworden sinds het
begin van de coronacrisis, zegt Rij-
nen. ,,We merken nu hoe groot-
schalig de samenleving is gewor-
den en dat onze spullen overal van-
daan komen. Door corona werden
mensen daar ineens met hun neus
opgedrukt en begonnen ze in hun
eigen buurt rond te kijken. Als dan

blijkt dat daar superproducten
vandaan komen is dat geweldig.
Daar is heel veel waardering voor
merken we.”

Niet uitbreiden
Rijnen en Glas hebben niet veel
ruimte meer voor nieuwe klanten.
Vanwege de toenemende vraag

SAUWERD - Even ten noorden
van Sauwerd, aan de Laanweg
tussen de N361 en de spoorlijn,
ontwikkelt Valentijn Struijk
(24) een ‘eetbaar landschap’.
Regelmatige passanten zien dat
dit landschap steeds verder
vorm krijgt. Voor Struijk is dit
project een opstap naar een le-
ven als ontwikkelaar en be-
heerder van tuinen als voedsel-
landschappen.

door Janny de Weijs

Struijk heeft op een stuk grond ter
grootte van een hectare een eerste
aanzet kunnen geven voor zijn am-
bities. Er zijn bomen geplant, pa-

den groentebedden en een krui-
dentuin met verschillende terras-
sen aangelegd en er komt nog een
soort voedselbos. Door te variëren
met hoogteverschillen in het land-
schap komen er verschillende ni-
veaus, waardoor er kan worden ge-
speeld met het waterpeil. Zo wordt
het ene deel van het landschap
vochtiger dan het andere waarmee
een variëteit aan omstandigheden
wordt gecreëerd. Dit vergroot de
mogelijkheden voor biodiversiteit
en verschillende (eetbare) plan-
tensoorten. Zo wordt het land-
schap ook ingezaaid met een groot

aantal inheemse kruidenzaden. 
Voordat hij het perceel in
Sauwerd huurde, was het een
paardenwei en onderdeel van een
grote tuin bij een royale woning.
De bewoners zijn goede bekenden
van Valentijn Struijk en zijn va-
der, wiens betrokkenheid essen-
tieel is in de ontwikkeling van het
‘eetbare landschap’. In die tuin is
ook een bed and  break fast aanwe-
zig in een prachtige omgebouwde
directiekeet van de NS en een rui-
me yurt. Om de gasten een leuk
uitzicht te geven, vroeg de be-
woonster aan Valentijn   Struijk
en zijn vader om een inheemse
legheg en houtwal aan te leggen,
wat het begin betekende van de
betrokkenheid van Struijk bij het
perceel. Ook werden indertijd al
verhoogde groentebedden aange-

legd en een kas gebouwd, waar
niet alledaagse groenten werden
gekweekt om meer zelfvoorzie-
nend te leven. 

Struijk heeft momenteel, samen
met zijn vader,. een hoveniersbe-
drijf. In dit vak heeft hij kennis
kunnen opdoen bij Waldlaif in De
Punt. Met zijn hoveniersbedrijf
Terrason (zoon van de aarde) wor-
den tuinen en landschappen ont-
wikkeld en beheerd met het oog
op biodiversiteit en klimaat. Te-
vens worden ‘restproducten’ van-
uit zijn hovenierswerk op een na-

tuurlijke manier verwerkt in het
‘eetbaar landschap’ in Sauwerd. Zo
wordt aan een product, dat nor-
maal op de vuilstort zou verdwij-
nen, nieuwe waarde gegeven.
Voor zijn opleiding koos Struijk
voor Hogeschool Van Hall Laren-
stein in Leeuwarden, waar hij
duurzame agrarische handelske-
tens studeert. Duurzaamheid staat
hier hoog in het vaandel en dit is
zichtbaar in het project in
Sauwerd. Zo heeft hij in de loop
der tijd organisch materiaal verza-
meld uit de directe omgeving om
dit te composteren voor een gezon-
de en productieve bodem. Voor de
verharding van de tuinpaden zijn
oude dakpannen hergebruikt en
voor tijdelijk hekwerk wilgentak-
ken van knotwilgen in de omge-
ving. 

Een van de eerste dingen die
Struijk heeft gerealiseerd, is de
kruidentuin. Door de terrasbouw
omvat deze tuin verschillende wa-
terhuishoudingen. Hierdoor kun-
nen er tuinkruiden worden geteeld
die verschillende omstandigheden
vereisen om te groeien. Zo draagt
de verhoging en verarming van de
grond in de kruidentuin bij aan
een sterke smaak van de kruiden
die er groeien.

Bijzondere producten
Tevens is Struijk van plan om bij-
zondere producten te gaan kwe-
ken, zoals aardperen, postelein,
kleine veldkers, mispels en yacon.
Zijn oogst zal niet alleen voor di-
verse restaurants in de omgeving
interessant zijn, maar ook voor de
particulier. Mogelijk zullen zijn

producten langs het nieuwe fiets-
pad tussen Groningen en Winsum
te vinden zijn. Deze winter al was
de rode boerenkool een smakelij-
ke blikvanger. Inmiddels heeft hij
al een aantal goede contacten met
restaurants in de regio, waaronder
het veganistische restaurant Ach-
terwerk in Groningen en Eisseshof
in Niehove. Daar kunnen zijn pro-
ducten soms te vinden zijn in inte-
ressante vormen zoals aardpeerijs
of bonbons.
Hij experimenteert met verschil-
lende gewassen om te zien hoe ze
gedijen op de natte en zware klei
aan de Laanweg. Momenteel
wordt ook de hand gelegd aan een
voedselbos, dat zal bestaan uit
meerdere verticale ‘pluklagen’
waar vruchtdragende heesters en
bomen worden aangeplant. Deze

eetbare soorten is Struijk momen-
teel zelf aan het opkweken met
tientallen verschillende zaden.
Doordat deze door elkaar worden
geplant, zijn er op verschillende
hoogtes vruchten te plukken, bij-
voorbeeld van de grootvruchtige
kornoelje of de winterzoet. Er
staan overigens al enkele fruitbo-
men op het perceel. Van de appels
wordt al ter plekke appelsap ge-
perst. Onder de bomen kunnen in
de toekomst schapen en paarden
gaan grazen. 

Er wordt in de tuin gewerkt met
oog voor dier en milieu. Biodiversi-
teit en een gezond evenwicht zijn
van groot belang. Zo wordt zijn
tuin gastvrij, met natuurlijke om-
heiningen rondom de groentebed-
den zodat hongerig vee geweerd

wordt, maar insecten in de buurt
blijven. 
Doordat hij zijn producten afzet in
de directe omgeving, is de milieu-
belasting door transport heel laag.
Struijk gruwt bij de gedachte dat
producten in andere werelddelen
worden geteeld en dan per schip of
vliegtuig over de hele wereld wor-
den vervoerd om vervolgens zon-
der achtergrondverhaal in de su-
permarkt te belanden. Tegenwoor-
dig komen er zelfs koks, die door
de coronacrisis tijd over hebben,
de groentes voor hun restaurant
zélf bij Valentijn Struijk  oogsten. 

In de toekomst zal er veel te zien,
ervaren en te proeven zijn van de
ontwikkelingen van dit bijzondere
en duurzame project van Valentijn
Struijk.  

� Valentijn
Struijk werkt
in Sauwerd
aan de aanleg
van een voed-
selbos. 

landbouwbedrijf met akkerbouw,
vleeskippen, fruit, klaverzaad en
zomerbloemen. De kippen lopen
vrij tussen de appelbomen, Piet
Glas en Angela Rijnen telen hier
het verloren en teruggevonden

erwtje ‘Het wonder van Scheemda’
en Olke de Jack Russel zorgt voor
de bestrijding van woelmuizen.
Privé is het leven ook voor het

BOERDERIJLEVEN
en corona:

’Gezelligheid
ontbreekt’

naar lokale producten hebben ze
wel overwogen om uit te breiden,
maar ze besloten toch van niet.
,,,We blijven het één keer in de
vier weken verkopen. Er is al zo-
veel werk op de boerderij en op
deze manier kunnen we er echt
tijd en aandacht aan besteden. We
willen bovendien zeker geen con-
current worden van de biologische
winkel in Loppersum.”

Gezelligheid mist
Rijnen en haar man vinden het
jammer dat de aanloop die ze an-
ders één keer in de vier weken op
‘afhaaldag’ hadden nu zo anders is.
,,Dat was zo gezellig altijd, ook
voor onszelf. Omdat je mensen die
je kent weer even ziet en omdat je
ziet hoe mensen elkaar ontmoeten
en leren kennen op de boerderij,
aan onze tafel. We hebben een he-
le grote tafel staan en dan hadden
we altijd koffie en thee, want men-
sen moesten vaak even wachten.
Er waren vaak wel vijftien of twin-
tig mensen tegelijk binnen. Dat
kan nu allemaal niet en dat missen
we wel een beetje, die gezelligheid
en kletspraatjes. We kletsen nog
steeds wel eventjes, maar korter,
want buiten staat een rij mensen
te wachten.”
Maar Rijnen plaatst het gemis di-
rect in perspectief. ,,Er was hier
vandaag iemand die een restau-
rant heeft. Dat bedrijf is al tijden
dicht. Dat is een heel ander ver-
haal, ik heb zo met die mensen te
doen. Het is zo verschrikkelijk als
je zaak dicht moet zonder dat je
enige helderheid hebt over wan-
neer je weer open kunt. Wat dat
betreft prijzen wij ons gelukkig
met alles wat gewoon door kan
gaan.”

‘We verkopen onze
biologische kippen

via de mail’

Aardperen, postelein,
kleine veldkers, 

mispels en yacon

� Piet Glas en
Angela Rijnen
in vrolijker tij-
den. Foto: Ita-
mar Kool. Hun-
ze boerderij Op
hun boerderij
lopen de kippen
vrij rond (in-
zet). 

ValentijnSTRUIJKontwikkelt
‘eetbaar 
landschap’
bij Sauwerdd
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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.
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