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Vandaag in de abonneekrant

Onvrede over 
houding gemeente
in MFA-project
BEDUM - De stichting Ontwikkeling
MFA Bedum en SV Bedum zullen op 1
december een verklaring afleggen over
het gebrek aan voortgang in het MFA-
project. Er is met name onvrede over de houding van de gemeente
Het Hogeland. ,,De samenwerking met het college verloopt teleur-
stellend’’, zo stellen de MFA-initiatiefnemers. De verklaring wordt
wereldkundig gemaakt via een livestream. Er zal worden uitgezon-
den vanuit hotel ’t Gemeentehuis in Bedum. Belangstellenden ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Historie zwembad Oude 
Dijk in woord en beeld
UITHUIZEN - De plannen voor het vroegere zwembad aan de Oude

Dijk in Uithuizen roepen bij
veel mensen herinneringen op
aan de ‘goede oude tijd’. Om
nieuwsgierigen ter wille te zijn
heeft de nieuwe eigenaar van
het bad, Jan Doff, niet alleen
een schets van de plannen aan
de buitenmuur gehangen, maar
valt op het toegangshek naar
zijn woning ook de hele ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Uitslag verkiezingen 
Eemsdelta is definitief
DELFZIJL - In het gemeentehuis van Delfzijl is vrijdagmorgen de

definitieve uitslag van de ge-
meenteraadsverkiezingen voor
Eemsdelta vastgesteld. 
Qua zetelverdeling is er niets ge-
wijzigd, waardoor zeven partijen
hun opwachting gaan maken in
de nieuwe raad die op 4 januari
officieel geïnstalleerd zal wor-
den. Lokaal Belang Eemsdelta
krijgt 11 zetels, gevolgd door ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Usquerder naar Raad van
State vanwege gokboetes
USQUERT - Voor de Raad van State dient dinsdag een zaak tussen
een inwoner van Usquert en de Nederlands Kansspelautoriteit. De
fiscale opsporingsdienst (FIOD) viel in april vorig jaar de villa van
de Usquerder aan de Wadwerderweg binnen, omdat hij betrokken
zou zijn bij illegale kansspelen. Er werden boetes opgelegd tot een
totaalbedrag van 370.000 euro en daar is de Usquerder het niet ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Gedichtenbord Fleur Bloemen
Stichting voor school Uithuizen
UITHUIZEN - De Nieuwe School
Uithuizen is sinds vrijdag in het
bezit van een gedichtenbord van
de Fleur Bloemen Stichting. Het
bord zal op een goed zichtbare
plek in de school worden opge-
hangen. De Fleur Bloemen Stich-
ting maakt zich sterk om het
pesten te stoppen en ervoor te
zorgen dat mensen omzien naar
elkaar. Deze boodschap wordt onder andere uitgedragen met het ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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in Uithuizen, Leens, Bedum en
Winsum te verbeteren. Deze vier
bibliotheken worden volledig toe-
komstbestendig en moeten uit-
groeien tot knooppunten voor ken-
nis, contact en cultuur. Leesbevor-
dering, een stimulerende werkom-
geving, een dynamische ontmoe-
tingsplek en een link met de lokale
gemeenschap zijn hierbij  sleutel-
begrippen. Daarnaast wordt het
programma De bibliotheek op School
uitgebreid naar alle basisscholen in
de gemeente Het Hogeland.
Omdat verhoging van de jaarlijkse
subsidie voor bibliotheekwerk vol-
gens het college van B en W niet
aan de orde is, voor volgend jaar
staat er een bedrag van 980.000 eu-
ro in de begroting, wil het college
de benodigde financiën om deze
plannen uit te voeren op tafel krij-
gen door de bibliotheken in Warf-
fum en Uithuizermeeden te sluiten.
In beide gevallen vindt men dat de
reistijd naar de bi bliothe ken in Uit-
huizen en Winsum acceptabel is.
Voor inwoners van beide dorpen
die niet in staat zijn deze afstand af
te leggen, wordt gekeken naar een
overgangsregeling. De gemeente
onderzoekt of men een bezorg-
dienst of afhaalservice gaat aanbie-
den.
Het onderkomen van de biblio-
theek in Warffum is aan de vesti-
ging van Het Hogeland College ge-
bouwd. De school en Biblionet Gro-
ningen hebben hier in oktober een
e-Lab gerealiseerd. Het worden
21e-eeuwse vaardigheden structu-
reel opgenomen in de programme-
ring van het onderwijs, maar ook
voor jongeren uit de regio. Zij wer-
ken aan hun digitale geletterdheid.
De verwachting is dat Biblionet, de
eigenaar van het pand, samen met
de school dit eLab verder gaat uit-
breiden en hiervoor de volledige bi-
bliotheek in gebruik gaat nemen.

Het eLab in de bibliotheek van Warffum werd in oktober ge -
opend door wethouder Kristel Rutgers (rechts).

NOORD-GRONINGEN - De bi-
bliotheken in Warffum en Uit-
huizermeeden gaan per 1 juli
dicht. Dat staat in een memo
van het college van burgemees-
ter en wethouders van de ge-

meente Het Hogeland aan de
gemeenteraad. 

De besparing die dit oplevert,
wordt gebruikt om de bibliotheken

In Warffum en Uithuizermeeden

Het Hogeland gaat twee
bibliotheken sluiten

Stimulering talenten
door verrijkte schooldag
NOORD-GRONINGEN - Op de
website KansenKaart.nl is on-
langs pijnlijk duidelijk gewor-
den dat de plek waar de wieg
staat, bepalend is voor het late-
re inkomen en kansen. Daarbij
kleurde de provincie Gronin-
gen dieprood. De zogenaamde
verrijkte schooldag moet daar
verandering in brengen. 

In het initiatief Tijd voor Toe-
komst zetten twaalf organisaties
zich in om een generatie lang te in-
vesteren in de jongste generatie
van deze provincie, om deze trend
te doorbreken. Via een verrijkte
schooldag wordt op zoveel moge-
lijk basisscholen in de provincie
Groningen een dagprogrammering
vormgegeven waarmee leerlingen
hun talenten verder ontwikkelen,
voldoende arbeidsmarktperspec-
tief krijgen en die bijdraagt aan
een actieve en gezond leefstijl.
De eerste pilot is inmiddels afge-
rond: op obs Houwingaham in Bad
Nieuwschans hebben de kinderen
gedurende twee weken een derge-
lijk programma aangeboden ge-
kregen. Kinderen, leerkrachten,
ouders en aanbieders waren en-
thousiast over de manier waarop
de dagprogrammering de horizon
van kinderen verbreedde en activi-
teiten voor iedereen toegankelijk
waren. Om een beeld te krijgen
wat er allemaal tijdens zo’n ver-
rijkte schooldag gebeurt, is een
film gemaakt. Deze is voor ieder-
een te bekijken via YouTube.
Tijd voor Toekomst zet zich in om
de verrijkte schooldag op zoveel

mogelijk agenda’s te krijgen en zo-
veel mogelijk financiële middelen
aan te boren om deze aanpak
breed te introduceren. Daarnaast
worden zoveel mogelijk ervarin-
gen op de eerste scholen verza-
meld om de introductie op nieuwe
scholen makkelijker te maken. 

De betrokkenheid van de Hanze-
hogeschool Groningen, het UMCG
en de Aletta Jacobs School of Pu-
blic Health zorgt ervoor dat de
meest recente wetenschappelijke
inzichten worden benut in de aan-
pak. 
Bij de verrijkte schooldag staat de
gezamenlijke aanpak centraal om
voor ieder kind een kansrijke en
gezonde toekomst te realiseren.
Dit investeren in de nieuwe gene-
ratie gebeurt door in en rond de
schooltijden meer werk te maken
van onder andere sport, cultuur,
gezondheid en techniek. 
Het betreft aandachtsgebieden
die, naast het reguliere onderwijs-
programma, kinderen versterken
in hun persoonlijke ontwikkeling.
De activiteiten worden waar moge-
lijk aangeboden in samenwerking
met de lokale omgeving. 
Tijd voor Toekomst is een initiatief
van de coalitie Gezonde en kansrij-
ke generatie. Hierin zijn de volgen-
de organisaties verenigd: Stichting
Openbaar Onderwijs Oost Gronin-
gen, Stichting Openbaar Onder-
wijs Marenland, Noordkwartier,
Menzis, SKSG, Hanzehogeschool
Groningen, UMCG, VGG, Huis
voor de Sport Groningen en Heal-
thy Ageing Netwerk Noord Neder-
land.

Bibliotheek Warffum
wordt een TechLab
WARFFUM - Als de biblio-
theek in Warffum de deuren
komend zomer gaat sluiten
wordt in het pand een TechLab
gerealiseerd.
Ilona Ebels, regiomanager van Bi-
blionet Groningen, de eigenaar
van het pand, is blij met deze ont-
wikkeling. ,,In Warffum hebben
Het Hogeland College en Biblionet
al samengewerkt in de bibliotheek
aan het eLab voor scholieren en in-
woners. Dit wordt in samenwer-
king met onder andere onderne-
mers uit de regio uitgebouwd tot

een TechLab. Dat is een praktij-
kleer- en ontwikkelcentrum voor
technologie en vernieuwend on-
dernemerschap. Denk aan zaken
als robots, zon- en windenergie en
ontwikkelingen in de landbouw. In
samenwerking met onderzoekers
die de technologie in allerlei toe-
passingen uitwerken, ontstaat er
dan een plek waar jongeren en-
thousiast worden voor een baan in
de techniek. En waar iedere Hoge-
landster en ondernemer zich kan
scholen in de nieuwste methodes
en inspiratie kan opdoen voor ver-
dere ontwikkelingen.”

� De verrijkte schooldag is bedoeld om talenten van kinderen te sti-
muleren.

Ezingers kunnen mening
geven over openbare ruimte 
EZINGE - Inwoners van de ge-
meente Westerkwartier kun-
nen via een enquête hun me-
ning geven over de kwaliteit
van de openbare ruimte. 

De gemeente vindt het belangrijk
dat haar inwoners leven in een vei-
lige en prettige leefomgeving. Het
goed beheren van deze openbare
ruimte is hierbij van groot belang.
De gemeente is daarom bezig een
kwaliteitsplan op te stellen, waarin
staat beschreven op welk niveau
de gemeente de komende jaren de
openbare ruimte gaat onderhou-
den.
In het kwaliteitsplan gaat het om
de wijze waarop de gemeente de
openbare ruimte schoon, heel en
netjes houdt. Hierbij valt te den-
ken aan bijvoorbeeld het verwijde-
ren van zwerfvuil, vegen van stra-
ten en pleinen, verwijderen van

onkruid in het groen en op de ver-
hardingen, snoeien van beplan-
ting, maaien van gazons en herstra-
ten van verzakkingen in trottoirs
en wegen.
De gemeente vindt de mening van
de inwoners belangrijk. Het invul-
len van de enquête kan tot 6 de-
cember. De vragenlijst is online in
te vullen en onder andere te bena-
deren via de website van de ge-
meente.  Deelname aan de enquê-
te is anoniem. 
De uitkomst van de enquête ge-
bruikt de gemeente om te komen
tot een visie voor de kwaliteit van
de openbare ruimte voor de ko-
mende jaren. Naar verwachting
stelt de raad de visie vast in het
voorjaar van 2021. 

Adventskalenders 
bij doopsgezinden
voor voedselbank
NOORD-GRONINGEN - De Gro-
ningse Doopsgezinde Sociëteit,
met gemeenten in de hele provin-
cie, heeft een ‘omgekeerde ad-
ventskalenderactie’ op touw gezet.
In plaats van elke dag een vakje te
openen waarin wat leuks zit, is het
de bedoeling elke dag wat aardigs
in een mand of doos te doen. In de
week voorafgaande aan Kerst wor-
den de manden of dozen opge-
haald en naar de voedselbank ge-
bracht.  

Prijs voor Op Roakeldais

WARFFUM - De stichting Op Roakeldais heeft
zondag de prijs in ontvangst genomen die hoort
bij de tweede plaats in de verkiezing tot ‘Ambas-
sade van de Verdraagzaamheid’. Aan deze wed-
strijd kan worden deelgenomen door organisaties
die zich inzetten voor de verbinding van men-
sen. Het folkloristische festival moet alleen een
multicultureel zaalvoetbaltoernooi in Hengelo
voor laten gaan. Op Roakeldais kreeg net geen
30 procent van de stemmen, het voetbaltoernooi

34 procent. De oorkonde die hoort bij de tweede
plaats werd bij de Evenementenhal in Warffum
uitgereikt door Erik Bobeldijk (rechts), voorzitter
van de stichting Paleis van de Verdraagzaam-
heid. Deze stichting organiseert de jaarlijkse ver-
kiezing, samen met de stichting Eén Land Eén
Samenleving. Namens Op Roakeldais nam voor-
zitter Joeri van der Werf de prijs in ontvangst
(foto Ronnie Afman). 
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Het nieuwe SP-bestuur van Het Hogeland.

Nieuw bestuur voor
SP Het Hogeland
NOORD-GRONINGEN - SP
Het Hogeland heeft sinds vori-
ge week een nieuwe afdelings-
bestuur. Voorzitter is Marieke
Bootsma, die eerder als SP-
fractiemedewerker actief was
in de Tweede Kamer.

Het nieuwe bestuur werd be-
noemd tijdens een digitale leden-
vergadering. Naast Bootsma ne-
men nog vijf andere personen zit-
ting. Dit zijn secretaris Xander
Bakker en de leden Jaap Schol,
Gabe Penninga, Sandra Turksema

en Joop Bergman. Deze laatste is
ook SP-raadslid in Het Hogeland. 

Voorzitter Bootsma heeft laten
weten samen met haar medebe-
stuurders ‘flink aan de slag’ te wil-
len. Voornaamste aandachtspun-
ten zijn beter en betaalbaar wo-
nen, arbeid en inkomen en de ge-
volgen van de gaswinning. Wat dit
laatste betreft komt de ervaring
van Bootsma in de Tweede Kamer
van pas. Ze was hier SP-fractieme-
dewerker op het gebied van Mijn-
bouw, Energie en Nucleaire Vei-
ligheid. 

Extra concert Kraayenhof
in kerk van Garnwerd
GARNWERD - Carel Kraayenhof en Juan Pablo Dobal geven zondag
een concert in de kerk van Garnwerd. De publieke belangstelling is der-
mate groot, dat er een extra opterden is ingepland.

Beide musici treden op in het kader van Te Gast in Garnwerd. Er ston-
den al twee optredens gepland, aanvang 14.00 en 16.00 uur. Beide wa-
ren binnen de kortste keren volgeboekt, ook omdat er per keer niet
meer dan 30 mensen aanwezig mogen zijn. Het derde optreden begint
om 12.00 uur. Ook hiervoor geldt de limiet van 30 mensen. 
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ZEE VOL 
VERHALEN

Duik in de

Jarige kaasboer trakteert
RASQUERT - Kaasboer Luit Jager uit Rasquert is woensdag 65 jaar geworden.
En dat was niet te missen, want bij de verkoopwagen van de koopman was een
metershoge pop geplaatst die aan duidelijkheid niets te wensen overliet (foto).
Uiteraard deelden de klanten van de kaasboer in de feestvreugde. Onder het
motto ‘wie jarig is trakteert’ was er voor iedereen die langs kwam een blokje
kaas. 

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

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
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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.

’Dorpsbudget koesteren’
Dorpsbudget 2020, 2021 en 2022…
Ik heb het nog even gecontroleerd
maar het stond er toch echt dit
voorjaar:  de nieuwe gemeente Het
Hogeland stelt voor die periode
per jaar 900.000 euro beschikbaar
voor initiatieven in de dorpen ter
vergroting van hun leefbaarheid:
dat was nog eens fantastisch
nieuws! 
Tot mijn grote teleurstelling lees
ik nu in de krant dat vanwege bud-
gettaire redenen de raad wordt ge-
adviseerd dit bedrag te halveren…
Zelf heb ik met hart en ziel in ons
dorp Den Andel met aardig wat
vrijwilligers maandenlang inten-
sief samengewerkt om uiteindelijk
een vogelkijkhut te realiseren op
het terrein van Staatsbosbeheer
‘de Oude Weer’ en let op: maart
2021 staat hij er echt!
Als er iets is wat ik heb geleerd
van deze periode, dan is dat wel
het gevoel van saamhorigheid bin-

nen deze enthousiaste groep van
vrijwilligers. Je hebt elkaar alle-
maal nodig om alle ins en outs die
zich voordoen tot een goed einde
te brengen. Je leert elkaar kennen,
er ontstaan vriendschappen door,
je leert je dorp kennen, je leert je
weg te vinden bij wie je aan kunt
kloppen…
Allemaal het gevolg van dat inge-
stelde dorpsbudget. Je moet sim-
pel vaststellen: het heeft dus echt
gewerkt, het geeft beslist een im-
puls aan de leefbaarheid. 
Dorpsbudget, een maatregel om te
koesteren, juist voor kleine dorps-
gemeenschappen, een prikkel voor
inwoners om in actie te komen, ini-
tiatieven te ontplooien en samen
te werken en daardoor een hechte
gemeenschap te ontwikkelen: zeer
geachte raadsleden, wie wil dat
nou niet??

Simon Broekema, Den Andel

Provincie steekt geld in
biodiversiteitsmonitor
NOORD-GRONINGEN - De pro-
vincie Groningen geeft Wage-
ningen University & Research
een subsidie van 60.000 euro
voor de ontwikkeling van een
biodiversiteitsmonitor voor de
akkerbouw. 
Wereldwijd gaat de biodiversiteit
sterk achteruit en dat heeft gevol-
gen voor de voedselzekerheid en
kwaliteit van leven. De akkerbouw
kan bijdragen aan het herstel van
de biodiversiteit. Daarvoor is het
nodig dat de biodiversiteit meet-
baar is en dat akkerbouwers weten
wat ze kunnen doen om de biodi-
versiteit te verbeteren. De Biodi-
versiteits Monitor Akkerbouw
(BMA) van de universiteit in Wa-
geningen maakt dit mogelijk.
Met de BMA kunnen bijvoorbeeld
verwerkers van akkerbouwproduc-
ten, banken, overheden en andere
partijen een financiële beloning
geven aan akkerbouwers die goed

scoren op biodiversiteit. Dit stimu-
leert akkerbouwers om hun be-
drijf te verduurzamen. De provin-
cie Groningen nam samen met de
Brancheorganisatie Akkerbouw,
de Rabobank en het Wereld Na-
tuur Fonds het initiatief om een
monitor te ontwikkelen. 
De akkerbouw is een van de oorza-
ken van het verlies van biodiversi-
teit maar kan ook bijdragen aan
het herstel ervan. Van de 1,8 mil-
joen hectare cultuurgrond in Ne-
derland was in 2017 767.000 hecta-
re akkerbouw. Daarmee heeft de
akkerbouw als grote en intensieve
gebruiker van de grond een be-
langrijke invloed op de biodiversi-
teit. Biodiversiteit is belangrijk
voor de akkerbouw omdat dit bij-
draagt aan een vruchtbare bodem
en een teeltsysteem dat tegen een
stootje kan. Daarbij is een grote di-
versiteit aan soorten belangrijk
voor de hele maatschappij.
Het kabinet wil dat de landbouw
meer gaat produceren in balans
met de natuur en zorgt voor meer
biodiversiteit. Dit wordt kring-
looplandbouw genoemd. Boeren
die op deze manier te werk gaan
krijgen geen hoger bedrag voor de
producten die ze verbouwen. Met
een biodiversiteitsmonitor kunnen
ze hiervoor toch beloond worden. 

De eerste mast voor de Eemshaven-Vierverlaten 380 kV-verbinding bij Eemshaven is inmiddels ge-
plaatst.

Nieuw hoogspanningsstation
van TenneT in de Eemshaven
EEMSHAVEN - TenneT heeft
een nieuw hoogspanningssta-
tion in de Eemshaven gereali-
seerd. Het transformatorstation
in de Oostpolder is tijdelijk en
maakt extra elektriciteitstrans-
port mogelijk vanaf het haven-
gebied. 

Het transformatorstation is inmid-
dels met succes getest. Het wordt
voor een periode van drie jaar in
bedrijf genomen. 
TenneT wil de transportcapaciteit
vanaf de Eemshaven blijvend ver-
groten en bouwt hiervoor een nieu-
we 380 kV-verbinding naar Vier-
verlaten. Als deze verbinding klaar

is (2023) verscheept TenneT de
transformator van het tijdelijke
hoogspanningsstation naar Vier-
verlaten, waar momenteel als on-
derdeel van de nieuwe 380 kV-ver-
binding gewerkt wordt aan uitbrei-
ding van het hoogspanningssta-
tion.

De nieuwe 380 kV-verbinding ver-
vangt de bestaande 220 kV-verbin-
ding Eemshaven-Vierverlaten en
zorgt voor een forse toename van
de transportcapaciteit van elektri-
citeit. Momenteel zijn de bouw-
werkzaamheden voor de aanleg in
volle gang. Bij de Eemshaven is
een eerste mast voor deze 40 kilo-
meter lange verbinding geplaatst,

eerder is daar al mee begonnen bij
Vierverlaten.
De nieuwe ‘stroomsnelweg’  is
hard nodig gezien alle ontwikkelin-
gen in dit deel van de provincie. In
2018 is al een tijdelijke 380 kV-
verbinding in gebruik genomen,
die elektriciteit vanaf het hoog-
spanningsstation Eemshaven-Ou-
deschip omleidt naar onder andere
de Eemshaven-Meeden 380 kV-
verbinding. Op deze manier wordt
elektriciteit van de zeekabelver-
bindingen met Noorwegen en De-
nemarken verder geleid. De trans-
portvraag neemt echter verder toe,
bijvoorbeeld door de productie
van de wind- en zonneparken in en
rond de Eemshaven. 

De grutto. Foto: Jelle de Jong / Vogelbescherming Nederland.

Speciaal ‘aanvalsplan’ voor
bescherming weidevogels 
NOORD-GRONINGEN - De wei-
devogelstand in Nederland gaat
zó hard achteruit dat Neder-
land koerst op lege weilanden
zonder weidevogels. De grutto,
de nationale vogel, dreigt uit
ons land te verdwijnen. Dat
staat in het Aanvalsplan grutto
dat initiatiefnemer Pieter Win-
semius, voormalig minister, vo-
rige week heeft aangeboden
aan minister Carola Schouten.  

Rijk en provincie moeten volgens
het actieplan nu de regie nemen
om samen met boeren en natuur-
beschermers weidevogels te be-
houden. Daar zijn stevige maatre-
gelen en extra middelen voor no-
dig.   ,,Met het bestaande natuur-
en landbouwbeleid redden we de
grutto en andere weidevogels niet.
Er is een frontale aanval op ver-
schillende fronten nodig om de
grutto te redden”, zegt Lars Soe-
rink van Vogelbescherming Neder-
land. 
Weidevogels zijn afhankelijk van
natuurrijk boerenland: het moet,
zo vinden de opstellers van het
Aanvalsplan, boeren mogelijk wor-

den gemaakt om het bedrijf geheel
op weidevogels af te stemmen, op
een manier die economisch renda-
bel is. Het Aanvalsplan Grutto
geeft concreet aan hoe boeren tot
een beter verdienmodel kunnen
komen met optimaal weidevogel-
beheer. Voor de overheid betekent
uitvoering van het plan een jaar-
lijkse investering van 40 miljoen
euro en een eenmalige investering
van 35 miljoen verspreid over
meerdere jaren. 
Het plan richt zich op dertig grote
weidevogelgebieden van elk zo’n
duizend hectare. Samen met boe-
ren en natuurorganisaties selecte-
ren de weidevogelprovincies de
beste gebieden. In het Aanvals-
plan is voor elk gebied een aanpak
nodig waarin deskundigen, boe-
ren, natuurbeheerders en vrijwilli-
gers samen optrekken. Om succes-
vol te zijn in deze gebieden, is een
hoog waterpeil nodig, moet de vee-
dichtheid omlaag en is aangepast
agrarisch beheer nodig waarbij
laat in het seizoen wordt gemaaid,
ruige mest gebruikt wordt in
plaats van drijfmest en de weilan-
den kruidenrijk zijn. Per gebied
moet bekeken worden hoe de pre-
datiedruk, het aantal eieren en

jonge vogels die door roofdieren
worden opgegeten, teruggebracht
kan worden.

Reitdiepgebied
,,In de provincie Groningen biedt
het Aanvalsplan Grutto een goede
kans om de bescherming van de
weidevogels op een hoger niveau
te tillen”, zegt Soerink. ,,Het ligt
voor de hand om de zoekgebieden
aan te laten sluiten bij de belang-
rijkste weidevogelgebieden in on-
ze provincie zoals het Reitdiepge-
bied, de Winsumermeeden en de
Onner- en Oostpolder. Hier wer-
ken boeren en natuurorganisaties
al jaren samen en kan het Aanvals-
plan Grutto helpen om de omvang,
inrichting en beheer van de weide-
vogelgebieden te verbeteren en bij
te dragen aan een beter verdien-
model voor de boeren.”

Het Aanvalsplan is een initiatief
van Pieter Winsemius (oud-minis-
ter van VROM), It Fryske Gea, de
Friese Milieu Federatie en Vogel-
bescherming Nederland en is met
inbreng van zes weidevogelprovin-
cies, landbouworganisaties, na-
tuurorganisaties en wetenschap-
pers opgesteld. 

Snelle raakt moeder kwijt
en komt bij in Pieterburen
PIETERBUREN - Zeehondencentrum Pieterburen heeft zich
woensdag ontfermd over grijze zeehond Snelle. Het dier was toen
twee tot drie dagen oud en zijn moeder kwijtgeraakt. Snelle, ge-
noemd naar de populaire artiest, lag op het strand van Terschel-
ling. Het dier had de navelstreng nog aan zijn buik. De baby-zee-
hond komt momenteel op krachten in Pieterburen. Als dat gelukt
is, keert Snelle terug naar zee.

Pootaardappelteler 
Mansholt is veiligheidsheld

VIERHUIZEN - Pootaardappelteler Jochum Mansholt uit
Vierhuizen is uitgeroepen tot een van de twaalf veilig-
heidshelden van de campagne Veilig Werken met Gevaar-
lijke Stoffen. Het gaat om een actie van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Ieder jaar sterven er naar schat-
ting 3.000 mensen door blootstel-
ling aan gevaarlijke stoffen. Om
dit aantal omlaag te brengen,
vraagt het ministerie van SZW
aandacht voor gezond en veilig
werken. Mensen die op een veilige
manier met gevaarlijke stoffen
werken en daarmee een voorbeeld
zijn voor anderen, worden be-
noemd tot veiligheidsheld. Ook
pootaardappelteler Jochum Mans-
holt is benoemd tot veiligheids-
held. De Vierhuizer heeft flink
geïnvesteerd in een stofafzuigin-
stallatie voor de aardappelsorteer-
machine, een elektrische veegzuig-
machine en een elektrische hef-
truck, om de overlast door stof en
uitlaatgassen te minimaliseren.
De familie Mansholt is een begrip
in Noord-Groningen. Al generaties
lang verbouwen ze op hun akkers
pootaardappels, graan, bieten en
uien. Jochum Mansholt is de jong-
ste telg en heeft het bedrijf enkele
jaren terug van zijn vader overge-
nomen. Wat hij daarbij ook heeft
overgenomen, is de aandacht die
wordt besteed aan een veilige
werkomgeving voor de werkne-
mers.
Dankzij de doorgevoerde innova-
ties won Mansholt vorig jaar al de
Goede Praktijken Competitie in
het kader van de Europese cam-
pagne over veilig werken met ge-
vaarlijke stoffen. ,,Niet iedereen
begrijpt dat wij die prijs gewon-
nen hebben. Die zeggen, het is
toch heel normaal dat je een elek-

trische heftruck en een veegzuig-
machine hebt? Maar het zijn flinke
investeringen. Een heftruck heb je
sowieso nodig, maar zo’n veegzuig-
machine en de afzuiginstallatie
kosten bij elkaar al bijna een ton
en je verdient er niks extra’s mee.
Maar je moet er gewoon voor zor-

gen dat je personeel veilig z’n
werk kan doen en ze de middelen
daartoe bieden. Dus ook als ze per-
soonlijke beschermingsmiddelen
willen, zoals handschoenen, oor-
doppen of werkschoenen, moet je
die aanbieden”, zo vindt Mansholt.
Naast de aardappelteler uit Vier-
huizen zijn er dit jaar nog elf vei-
ligheidshelden benoemd. Het is
een divers gezelschap dat varieert
van de werkgever die extra inves-
teert in de nieuwste technische
mogelijkheden tot de werknemer
die een voorbeeld is voor zijn colle-

ga’s als het gaat om veilig werken. 
Aandacht voor veilig werken is
hard nodig, omdat maar liefst 1
miljoen Nederlanders te maken
hebben met gevaarlijke stoffen op
het werk, zoals houtstof, diesel-
rook en chroom-6. Longarts Jos
Rooij ackers vertelt: ,,Door het wer-
ken met gevaarlijke stoffen kun je
allerlei aandoeningen krijgen,
denk aan astma, COPD, infecties,
longfibrose en kanker. Het wisselt
per aandoening of je er op korte
termijn last van krijgt, zoals astma,
of op de lange termijn, zoals met
stoflongen. Er gaan vaak jaren of
decennia overheen voordat je de
gevolgen merkt en je een beroeps-
ziekte krijgt.”

Daarom zijn veiligheidshelden be-
langrijke rolmodellen uit de prak-
tijk die laten zien hoe je verant-
woord omgaat met gevaarlijke
stoffen. De gouden tip van Jochum
Mansholt? ,,Besteed bij nieuwe in-
vesteringen ook aandacht aan vei-
ligheid. Als je een nieuwe sorteer-
machine aanschaft, bouw er dan
ook gelijk een stofafzuiging om-
heen. Het gaat toch al om heel veel
geld, dus dan kan dit ook wel.”

Veiligheidsheld Jochum Mansholt.

Reportage
over Harssens
ADORP - Op de website
www.ge boektinharen.com is
vanaf 26 november 12.00 uur
een reportage te zien over de
Heerlijkheid Harssens. Hein Be-
kenkamp, bestuurslid van de
stichting die dit terrein ten zui-
den van Adorp beheert, geeft
uitleg over Harssens. Zijn ver-
haal is op film vastgelegd door
Willem Hoiting en tot 16 decem-
ber te zien op de website.
Bekenkamp zal vertellen over
de geschiedenis van dit oude
rechtsgebied dat al in de 12e
eeuw bestond. Er stond aanvan-
kelijk alleen een steenhuis, tot-
dat er aan het einde van de 16e
eeuw een borg werd gebouwd.
De contouren van de grachten
van beide gebouwen zijn nog
goed in het landschap te zien.
Ooit stond er ook een kerk in
Harssens. Toen die werd afge-
broken, ging de kerkklok naar
Adorp. In december 2013 zijn
aan de grenzen van de gronden
van Harssens zes markeringspa-
len geplaatst. Hierop staat het
wapen van Harssens: een lazu-
ren draak.

Noorderzijlvest vergadert
GRONINGEN - Het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest
vergadert woensdagavond vanaf 18.30 uur in het Waterschapsgebouw
aan de Stedumermaar 1 in Groningen.  Op de agenda staat onder an-
dere de benoeming van een nieuw lid in het dagelijks bestuur. Paul
Tameling van de fractie Water Natuurlijk is vertrokken. Als opvolger
is Wilma Jongsma voorgedragen. Een ander belangrijk punt is vast-
stelling van de tarieven voor 2021. In verband met de coronaregels is
de vergadering niet fysiek bij te wonen. Op de website van Noorder-
zijlvest wordt een audioverslag gepubliceerd. 

Provincie stelt eigen
aanpak stikstof vast
GRONINGEN - Provinciale Sta-
ten hebben ingestemd met de
Groninger Aanpak Stikstof
(GrAS). Daarbij draait het om
bescherming van de natuur in
Groningen terwijl er tegelijker-
tijd ruimte blijft voor economi-
sche en maatschappelijke acti-
viteiten. 

De aanpak richt zich op drie pij-
lers: speciale maatregelen voor Na-
tura 2000-gebied Lieftinghsbroek
in de gemeente Westerwolde, in-
novaties binnen de sectoren land-
bouw en industrie, en de vergun-
ningverlening. 
De provincie werkt aan een ver-
gunningensysteem dat initiatiefne-
mers rust en stabiliteit moet bie-
den. Daarnaast wil de provincie de
activiteiten legaliseren die voor of
tijdens de Programmatische Aan-
pak Stikstof (PAS) vrijgesteld wa-
ren van vergunningplicht. Tot die
tijd wordt hierop niet gehand-
haafd. De minister van LNV heeft
toegezegd te werken aan de legali-
satie van deze activiteiten. Ook
stelt de provincie op zeer korte ter-
mijn het extern salderen open, zo-
dat investeringen, bijvoorbeeld in
de industrie in de Eemsdelta, weer
mogelijk worden.
In de gebiedsgerichte aanpak voor
het Natura 2000-gebied Lieftinghs-
broek gaat een adviescommissie
op zoek naar maatregelen voor het
herstel van de stikstofgevoelige
natuur. Met de sectoren kijkt de
provincie naar manieren om de to-
tale stikstofemissies in Groningen
te verlagen, middels het verster-
ken van de reeds ingezette ver-
duurzaming. Bijvoorbeeld door het
verduurzamen van de landbouw
verder te stimuleren. Ook wordt er
gewerkt aan een meer robuuste
natuur. Bijvoorbeeld met over-
gangsgebieden voor natuur en
landbouw en een strategie om de
biodiversiteit te verbeteren in de
industriegebieden in de Eemsdel-
ta.
Een belangrijk uitgangspunt voor
de Groninger aanpak is dat de stik-
stofproblematiek in de kern een
landelijk probleem is. Het Rijk
kan bronmaatregelen nemen, zoals
het verlagen van de maximumsnel-

heid en technische stalmaatrege-
len. Dit soort maatregelen zijn we-
zenlijk voor het bereiken van de
natuurdoelen. Dat betekent dat er
volgens de provincie alleen samen
met het Rijk aan een structurele
oplossing gewerkt kan worden.

Subsidie voor
zonnedaken
NOORD-GRONINGEN - Bedrijven
die zonnepanelen op hun dak wil-
len, kunnen vanaf dinsdag ge-
bruikmaken van de zogenaamde
SDE++-subsidie voor duurzame
energieprojecten.  De bedrijven
kunnen een gratis dakscan krijgen
en advies bij het aanvragen van
subsidie. De subsidie is bedoeld
voor daken tussen de 1000 en 5000
vierkante meter. De provincie Gro-
ningen ondersteunt het initiatief.
Bedrijven kunnen zich aanmelden
via de website van adviesbureau
Over Morgen. Als na de dakscan
blijkt dat het dak geschikt is, kan
tot 17 december een aanvraag wor-
den ingediend bij de Rijksover-
heid voor een SDE++-subsidie. 
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LOPPERSUM - De mede-
werkers van bouwtech-
nisch adviesbureau  Tan-
dem in Loppersum zijn
woensdag in het zonnetje
gezet. Ze kregen bezoek
van een bewonersdelega-
tie van de Zeedijken, die
een prachtig bloemstuk
afleverde. De attentie is
een blijk van waardering
voor de rol die de Tandem-
mensen hebben gespeeld
bij ‘Project 75 Lopper-
sum’. Bij dit project ging
het om de sloop en nieuw-
bouw van 75 woningen,
onder andere aan de Zee-
dijken in  Loppersum.
Tandem heeft de woning-
eigenaren begeleid bij het
sluiten van de noodzake-
lijke overeenkomsten. Dat
is volgens de bewoners bij-
zonder goed gegaan en als
blijk van dank werd het
bloemstuk afgegeven. Tan-
dem is uiteraard zeer ver-
guld met het gebaar. 

Lopsters bedanken adviesbureau TandemLedenvergadering 
Winsumer IJsbaan 
gaat niet door
WINSUM - De algemene ledenver-
gadering van de Winsumer IJs-
baan gaat niet door. De bijeen-
komst stond voor vrijdag 27 no-
vember gepland, maar de corona-
maatregelen gooien roet in het
eten. Ook het gratis schaatsen op
zaterdag 28 november op de ijs-
baanvan Kardinge is afgelast.
Het bestuur heeft verder besloten
dat eigen leden voorrang hebben
op de ijsbaan als er een periode
van natuurijs komt. Er worden dan
ook geen dagkaarten verkocht.
Ook deze voorkeursbehandeling
heeft te maken met de coronare-
gels. Wie lid wil worden van de ijs-
club betaalt 12 euro per jaar voor
een gezinsabonnement. Meer in-
formatie is te vinden op www.win s-
umerijsbaan.nl. 
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Iris Kuiper kan
met iedereen 
goed overweg
Ook in Bedum is het op voetbalgebied improviseren ge-
blazen. Sinds afgelopen week mag er weer in viertallen
worden getraind, zij het met inachtneming van anderhal-
ve meter afstand, en menigeen snakt naar een hervatting
van de competitie. Iris Kuiper, de 23-jarige aanvoerster
van het eerste dameselftal van SV Bedum, verwoordt het
prima. ,,Ik mis het spelen van wedstrijden en de sfeer
die daaromheen zit. In het veld zijn we fanatiek, maar na
de wedstrijd gaan we naar Gerrit voor een drankje. Ik
ben blij dat we nu wel weer kunnen trainen. Toen het
maar in tweetallen kon, mochten we dat van de club
niet”, aldus de welbespraakte captain van het team, die
met iedereen goed overweg kan.

door Martin Sijbolts

Het door Joost Gerdez en Wesley
Abbring gezamenlijk getrainde SV
Bedum VR-1 startte de competitie
na een prima voorbereiding. Met
een klinkende 4-1 overwinning te-
gen het tweede dameselftal van
Helpman werd ook de volgende
bekerronde (inmiddels door coro-
na geschrapt; M.S.) gehaald. Daar-
na verloren de dames echter drie

keer op rij tegen zonder uitzonde-
ring hooggeklasseerde opponen-
ten, dat wel. Iris Kuiper kijkt met
gemengde gevoelens terug op die
nederlagen. ,,Wij waren in die
wedstrijden vaak beter, maar soms
zakte het wat in. Toch snappen we
eigenlijk niet waarom we verloren
hebben.”

Zus van
Iris loopt al een tijdje mee bij de
dames. De zus van Luc Kuiper, eer-

ste elftalspeler bij het eerste man-
nenelftal, woont al haar hele leven
in Bedum en voetbalt vanaf haar
tiende. ,,Eerst combineerde ik dat
nog met volleybal, maar met Luc
ging ik altijd naar het Arjen Rob-
benveldje om te voetballen. Ik
koos toen voor voetbal en ging via
MO-13, MO-15 en MO-17 naar het
eerste. Daar speel ik nu al een sei-
zoen of zes, zeven. De laatste jaren
ben ik aanvoerster. Eerst deden
Laureen Afman en ik dat samen,
we wisselden het af. Wij vulden el-
kaar goed aan. Toen Laureen naar
Omlandia ging, ben ik het alleen
gaan doen.”
Wat is Iris voor een type aanvoer-
ster? ,,Ik durf wel te zeggen waar
het op staat. Ik ben heel open, ik
heb altijd wel wat te zeggen. We
hebben een jong, gezellig en hecht
team. Ik hoor bij de oudsten. Het
team is heel divers. Eén op één
zijn de speelsters heel verschil-
lend. Sommigen zijn heel open, an-
deren zijn heel stil. En met allebei
heb ik geen moeite. Het is toch ook
niks als iedereen gelijk is. Als er
nieuwe speelsters in ons team ko-
men, dan hebben ze al snel het ge-

voel dat ze al jaren bij ons spelen.
Ze worden bij ons goed opgevan-
gen. We accepteren iedereen zoals
die is.”

Iris Kuiper studeerde eerder dit
jaar af aan de Hanzehogeschool.
,,Ik heb Facility Management ge-
studeerd en werk nu full time als
planner bij Van der Velden Riole-
ringsbeheer in Groningen.” Daar-
naast is ze ook nog actief voor een
ander voetbalteam. ,,Samen met
mijn ploeggenote Willemijn Am-
sing train ik bij Bedum het MO-15
team. We hadden nog nooit eerder
training gegeven, maar het is heel
leuk om te doen. We speelden dit
seizoen eerst hoger maar zijn toen
een klasse lager gaan spelen. Al
snel verbood de overheid het van-
wege corona om wedstrijden te
spelen. Dus we hebben onze kwali-
teiten nog niet kunnen laten zien.”
Vorig seizoen verbleef de Bedum-

se voor een stage van haar studie
een half jaar op Curaçao. Ze kijkt
er enthousiast op terug. ,,Dat was
geweldig! Ik werkte in de evene-
mentenbranche en onderhield ook
een tweedehands-kledingwinkel.
Op ou dejaarsdag steken ze op Cu-
raçao een pagara af, dat organi-
seerden we.” Een pagara is een
lange sliert van miljoenen klap-
pers die dient om slechte geesten
te verjagen. ,,Dan kun je met een
schone lei aan het nieuwe jaar be-
ginnen”, zo legt Kuiper uit.

Jan Kuiper
Naast Iris, een verdedigende mid-
denvelder ‘op zes’ die fysieke duels
niet schuwt, en haar broer Luc is
er nog iemand uit het gezin betrok-
ken bij de voetbalclub: vader Jan
Kuiper, die naar de wedstrijden
van zijn kroost komt kijken als hij
daarvoor tijd kan vrijmaken. Als
mede-eigenaar van Groenvoorzie-

ning A.J. van der Werf BV uit Be-
dum is hij de sponsor van het team
waarin Iris speelt. Dat doet hij sa-
men met Gerrit Koning, die restau-
rant De Caenerij en Grandcafé Ko-
ning runt. Het eerste dameselftal
van Bedum vaart er wel bij. Zo
gaan de dames getooid in nieuwe
trainingspakken en polo’s en zijn
ze voorzien van sporttassen. 

Halve competitie
Hoe moet het volgens Iris Kuiper
verder met de competitie van Da-
mes 1, dat pas vier wedstrijden
heeft gespeeld en na de winterstop
nog 16 duels zou moeten spelen?
,,Wat mij betreft schrappen ze wat
we voor de winterstop hebben ge-
speeld. Dat valt allemaal niet meer
in te halen. En dan spelen we een
halve competitie. Dus iedereen
één keer tegen elkaar.” Maar eerst
zal er weer getraind moeten wor-
den - de tijd van het mogen spelen

van wedstrijden is nog niet aange-
broken. De aanvoerster legt uit
hoe de training organisatorisch in
z’n werk gaat. ,,We zijn met 16
speelsters. Wesley en Joost heb-
ben allebei een groepje van vier
die ze training geven. Als die klaar
zijn gaan die van het veld af en
dan nemen ze ieder nog een groep-
je.”
Kuiper wil graag afsluiten met een
paar positieve woorden over de
beide coaches van het team, van
wie Wesley Abbring niet altijd
aanwezig kan zijn omdat hij ook
training geeft aan het MO-17 team.
,,Vorig jaar hadden we door de
week iemand die ons trainde, maar
zaterdag was er iemand anders.
Dat was niet ideaal. Nu doen Joost
en Wesley de training en begelei-
ding gezamenlijk. Daar hebben we
veel profijt van. Zij begeleiden ons
heel goed. We hebben veel van
hen geleerd.”

Bij vrijwel alle verenigingen zijn ze aanwezig, de stille
krachten die zich al jaren belangeloos inzetten voor hun
club. Iets wat zeker geldt voor de zusjes Tineke van der
Laan  en Sietie van der Klei-Van der Laan. Ze zijn al
ruim 35 jaar als vrijwilligsters aan voetbalvereniging FC
LEO verbonden.  

door Johan Staal

Voor de nu 60-jarige Tineke van
der Laan en haar vijf jaar jongere
zusje Sietie begon het vrijwilliger
zijn rond 1984 toen ze door be-
stuurslid Swier Boneschansker
werden benaderd voor het verko-
pen van lootjes bij de thuisduels
van het eerste elftal. ,,Swier had
de gave om je op een dusdanige
wijze te benaderen dat je bijna
geen nee durfde te zeggen. Hij
wist dat wij trouwe volgers van on-
ze voetballende broers Meerten,
Riekel en Jan waren, waardoor we
veel op het sportcomplex waren te

vinden”, vertelt Tineke, die een
jaar later haar ‘takenpakket’ al uit-
gebreid zag worden. ,,In die perio-
de organiseerde FC LEO voor zijn
jeugdleden een zomerkamp waar
men wel wat hulp kon gebruiken.
Ik werd toen door Jan Rozema, ie-
mand waar je ook geen nee tegen
wilde zeggen, gevraagd of ik jeugd-
leidster bij de F-junioren wilde
worden.”

Rinus Michels
Een jaar later was zusje Sietie aan
de beurt. ,,In 1986 organiseerde FC
LEO voor de eerste keer een groot
KNVB-voetbalkamp. Jeugdvoet-
ballers uit de drie noordelijke pro-
vincies konden zich aanmelden. In

dat eerste jaar kwamen er direct
150 kinderen naar Leens. Ik weet
nog goed dat wij op de eerste dag
macaroni op het menu hadden
staan. Maar we waren niet gewend
om voor zoveel personen te koken,
zodat er uiteindelijk met een enor-
me vertraging gegeten werd’’, al-
dus een lachende Sietie. ,,Verder is
mij van dat eerste kamp bijgeble-
ven dat Rinus Michels, op dat mo-
ment bondscoach van Oranje, naar
Leens kwam. De KNVB organi-
seerde ook in Zeist voetbalkam-
pen, maar Michels besloot toch op
eigen initiatief om het voetbal-
kamp in Leens te komen bezoe-
ken. En verder weet ik nog dat
Ruud Dokter, die later nog bonds-
coach van het Nederlands dames-
elftal werd, toen als hoofdtrainer
de leiding over het kamp had.’’

Jeugdleidsters
Sietie trad in 1988 toe tot de groep
jeugdleiders binnen FC LEO.
Weer was Swier Boneschansker de
‘aanstichter’. ,,Het grappige is dat
we allebei eerder jeugdleidster
waren dan dat we zelf kinderen
hadden. Daarom kan ik ook maar
niet begrijpen dat ouders hun kin-
deren ’s morgens bij de sportver-
eniging afzetten en laat in de mid-
dag weer op komen halen.” Zus Ti-
neke is het daar roerend mee eens.
,,Dat is niet alleen jammer voor
een vereniging, maar ook de ou-
ders weten  niet wat ze missen. Ik
ben in 2013, na  een periode van 28
jaar, als jeugdleidster gestopt. Ik
wilde niet nog een keer met een
jonge groep aan een cyclus begin-
nen. Dan ben  je zo weer vijf sei-
zoenen verder’’, aldus de oudste
van de twee zusjes.

Bardiensten
De beide dames maken zich ook
verdienstelijk door het draaien
van bardiensten. Ook in de activi-
teitencommissie draaien ze mee.
,,Ik denk dat het vrijwilligerswerk
ons in de genen zit. Anders houd je
dat ook niet zolang vol.’’

Door de coronaregels wordt er nu
niet gevoetbald. Er mag nu wel
weer getraind worden, maar de
kleedkamers en kantine blijven
dicht. Dat zorgt dat de zussen Van
der Laan nu niet op de club komen
en dat ervaren ze als een gemis. Ze
zien uit naar wedstrijden met pu-
bliek langs de lijn. Optimistisch
daarover zijn ze niet. ,,We zijn he-
laas nog lang niet van het coronavi-
rus af en dat gaat onherroepelijk
gevolgen hebben voor sportvereni-
gingen. Het was voor de corona-
pandemie al voor heel veel vereni-
gingen lastig om de leden vast te
houden. Mijn gevoel zegt dat dit er
straks niet beter op wordt. Wij
hebben de tijd nog meegemaakt

dat FC LEO vijf seniorenteams
had. Nu hebben we er nog maar
twee’’, aldus Tineke.

‘Waardeloos’
Beide vrijwilligsters kunnen zich
kwaad maken over het verschijn-
sel dat er spelers zijn die wel heel
gemakkelijk afzeggen. ,,Natuurlijk
zijn er situaties waarin voetballen
op de tweede plaats komt, maar
het te pas en onpas afzeggen voor
familiefeestjes of andere gekkig-
heid is gewoon waardeloos. Het ge-
volg is dat steeds vaker teams niet
kunnen spelen, omdat een van de
twee over te weinig spelers be-
schikt’’, aldus Sietie.

Beide FC LEO-vrouwen hebben
heel wat clubgeschiedenis meege-
maakt. Het verkopen van lootjes
en later ook entreekaartjes doen
ze nu al ruim 35 jaar. De opbrengst
van de lootjes gaat de laatste tien
jaar naar de jeugdafdeling van FC
LEO, die daardoor de laatste vijf
jaar onder andere een dagje uit
voor de jeugdleden heeft kunnen
organiseren. Dat zijn dan de leuke
dingen, maar er zijn ook minder
leuke dingen. Toen FC LEO veel in
Friesland kwam te voetballen,
bleek dat de clubs daar entree
vroegen. Dat werd toen door het
bestuur van FC LEO overgeno-
men, maar dat viel bij de meerei-
zende supporters van de ploegen
uit Groningen niet altijd in goede
aarde. ,,Daar werden wij dan ver-
volgens op aangekeken en er werd
zelfs wel gescholden’’, vertelt Tine-
ke.

Voetballen
De oudste van de twee Van der
Laan-vrouwen heeft in haar jeugd
nog even voor UVV ’70 gevoet-
bald. ,,Dat kwam omdat ik in Ul-
rum naar de MAVO ging en toen
door klasgenootjes werd gevraagd
om in Ulrum te komen voetballen.
Ik ben op mijn zeventiende al ge-
stopt, omdat ik toen in de zorg ging
werken en dan had je ook week-
enddiensten.” 

Weekenddiensten had Sietie niet,
maar zij ging op de zaterdag bij de
plaatselijke bakker werken zodat
het voetballen bij haar beperkt
bleef tot de jaarlijks terugkerende
wedstrijd van het vierde elftal van
FC LEO tegen een team van de
partners, aangevuld met de dames
die binnen de club actief waren.
,,Dat waren hilarische wedstrij-
den’’, vertellen de zusjes, die niet
verhullen dat de derde helft altijd
voor een mooie afsluiting zorgde.
Bij FC LEO zijn beiden nog lang
niet klaar met het vrijwilligerserk.
,,FC LEO is namelijk in alles een
belangrijk onderdeel van ons so-
ciale leven”, zo besluiten ze.

� Iris Kuiper, aanvoerster van SV Bedum VR-1.

� Tineke en Sietie van der Laan, steunpilaren van FC LEO.

Zusjes Van der Laan, stille
krachten binnen FC LEO

Landbouwbedrijven hebben steeds
meer bronnen van inkomsten
NOORD-GRONINGEN - Steeds
meer agrarische bedrijven ha-
len hun inkomen uit andere
dan pure landbouwactiviteiten.
Slechts een derde van de Ne-
derlandse agrarische bedrijven
legt zich toe op de primaire
productie van bijvoorbeeld
melk of varkensvlees tegen zo
laag mogelijke kosten. 

Dat blijkt uit een enquête-onder-
zoek naar bedrijfsstrategie en toe-
komstperspectief van uitgeverij
Agrio en Wageningen University &
Research.
De enquête die deze zomer werd
gehouden onder ruim 1200 agrari-
sche bedrijven laat een aanzienlij-
ke verbreding van inkomstenbron-
nen zien ten opzichte van het laat-
ste grootschalig onderzoek naar
bedrijfsstrategieën in de landbouw
midden jaren negentig. In 1995
combineerde ruim een op de vijf
van de bedrijven landbouw met
andere bedrijfsactiviteiten, nu
geldt dat voor de helft van de agra-
rische bedrijven.
Agrarische bedrijven hebben di-
verse activiteiten waarmee ze geld
verdienen.  Natuurlijk de produc-

tie van akkerbouwgewassen, zoals
tarwe, en veeteelt, met melk, vlees
of eieren als producten. In de afge-
lopen decennia hebben agrariërs
naast akkerbouw en veehouderij
ook andere inkomstenbronnen ge-
genereerd. Tegenwoordig is er een
heel scala aan activiteiten zoals
 agro-toerisme, agrarisch natuurbe-
heer, een zorgboerderij en activi-
teiten die geen specifieke agrari-
sche link hebben, zoals energiepro-
ductie met zonnepanelen of wind-
molens. Puur en alleen landbouw-
productie komt nog maar bij de
helft van de bedrijven voor, terwijl
dat in 1995 nog op 78 procent van
de bedrijven het geval was.
Hoogleraar Rurale sociologie aan
Wageningen University & Re-
search Han Wiskerke, die het on-
derzoek begeleidde, noemt de toe-
genomen diversiteit van strate-
gieën binnen de landbouw onder-
belicht. ,,Het beeld in de media
werd het afgelopen jaar vooral ge-
domineerd door de stroming die
zich richt op specialisatie en
schaalvergroting. Uit ons onder-
zoek blijkt dit slechts één van de
vele stromingen te zijn.”
De bedrijven die zich richten op
verbreding en toegevoegde waar-
de (zoals eigen productverwer-
king), genereren opmerkelijk
meer arbeid. Daarmee leveren ze
een bijdrage aan de werkgelegen-
heid en de leefbaarheid van het
platteland. Volgens Wiskerke zou
het goed zijn als overheden zich
bewust zijn van het feit dat bepaal-
de vormen van landbouwontwik-
keling ook veel werkgelegenheid
creëren. ,,Ik heb de indruk dat be-
leid gericht op werkgelegenheid
op het platteland behouden en
creëren zich niet op landbouw,
maar op andere economische sec-
toren richt.” 
Uit het onderzoek blijkt dat boe-
ren die zich richten op specialisa-
tie en productie voor de wereld-
markt op veel fronten afwijken ten
opzichte van boeren met een ande-

re strategie. Dat neemt niet weg
dat voor alle boeren geldt dat ze
ontevreden zijn over de inkomsten
uit agrarische activiteiten. Bijna
de helft is erg ontevreden of be-
hoorlijk ontevreden. 
Als grootste belemmering voor be-
drijfsontwikkeling staat bij alle be-
drijfsstrategieën met stip op één:
steeds veranderende regelgeving.
63 procent van de deelnemers
kruiste dit aan. Agrariërs hebben
behoefte aan een duidelijke lang-
jarige overheidsvisie. ,,Daarop
kunnen zij hun bedrijfsstrategie,
waarbij vaak investeringen ge-
moeid zijn, inrichten”, licht Wis-
kerke toe.
Uit het onderzoek blijkt dat van al-
le bedrijven in de enquête slechts
een kwart voor het gezinsinkomen
volledig afhankelijk is van de land-
bouw. Bij de overige 75 procent be-
staat het gezinsinkomen uit land-
bouw plus andere bedrijfsactivitei-
ten, een baan buiten het bedrijf of
een combinatie daarvan. ,,Dat kan
een teken van bittere noodzaak
zijn omdat ondernemers het met
alleen landbouw financieel niet
redden”, zegt Wiskerke. ,,Maar het
kan ook een uiting zijn van veran-
derende opvattingen over wat
goed of toekomstbestendig agra-
risch ondernemerschap is.”
Tien jaar geleden gaf 72 procent
van de ondernemers van multi-
functionele bedrijven aan dat di-
rect contact met burgers en consu-
menten de belangrijkste drijfveer
was voor verbreding. Ook financië-
le risicospreiding werd toen door
de helft genoemd. ,,En het kan ook
een teken zijn van een verdere
emancipatie van de vrouw van de
boer, waarbij de nadruk ligt op
een eigen carrière en inkomen bui-
ten het bedrijf of een eigen be-
drijfsactiviteit voortkomend uit ei-
gen expertise en interesse. Het zijn
toch overwegend vrouwen, veelal
met werkervaring buiten de land-
bouw, die de drijvende kracht zijn
achter verbredingsactiviteiten.”

Gert van Duinen
nieuwe hoofdtrainer
van SV Bedum
Gert van Duinen is door het be-
stuur van SV Bedum met ingang
van 1 januari benoemd als nieuwe
hoofdtrainer van de eerste selectie
voor het restant van het seizoen
2020-2021. Hij volgt Remy van der
Wal op. 
Van Duinen is geen onbekende
binnen de vereniging. Bij fusieclub
CVVB was hij in 2009-2011 werk-
zaam bij de jeugd. De nieuwe trai-
ner wilde dit seizoen een sabbati-
cal houden. ,,Als echt voetbaldier
ging het bloed toch weer sneller
stromen en is hij blij om weer op
het veld te mogen staan’’, aldus het
bestuur van SV Bedum.
Voor de sabbatical was hij drie sei-
zoenen lang actief als hoofdtrainer
bij HZVV. Daarvoor heeft hij ook
in wisselende functies bij diverse
clubs van naam gewerkt. 
,,Wij hebben Gert in de afgelopen
gesprekken leren kennen als een
zeer ambitieuze trainer die weet
wat hij wil en kan bogen op veel
trainerservaring’’, aldus voorzitter
Jan-Jurjen Timmer. SV Bedum
heeft ‘vertrouwen in een goede sa-
menwerking’. ,,Wij wensen Gert
veel plezier maar vooral ook resul-
taat in de tweede klasse’’, aldus de
verklaring van de club.  

Meer bruinvissen
LAUWERSOOG - Tussen 1991 en
2019 is de bruinvispopulatie in het
Nederlandse deel van de Noordzee
met ten minste een factor zeven
toegenomen. Wel nemen de laatste
jaren de aantallen vlak bij de kust
juist af. Dit blijkt uit nieuwe analy-
ses van het CBS, in samenwerking
met Wageningen Marine Re-
search. De resultaten zijn gepubli-
ceerd in het Compendium voor de
Leefomgeving. 
Sinds 3 november 2020 staat de
bruinvis niet meer op de Rode
Lijst, en wordt momenteel dus niet
meer in zijn voortbestaan be-
dreigd. Eeuwenlang was de bruin-
vis een algemene soort in het Ne-
derlandse deel van de Noordzee.
Vanaf 1940 nam het aantal echter
sterk af. 
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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.
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De Ommelander
telefoon 0595-437777
e-mail: ommelander
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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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