
Verslag Algemene Ledenvergadering van Wierde en Dijk op 22 februari 2018 in het
dorpshuis van Pieterburen, aanvang 20.00 uur, m.k.a. Fred de Ruiter
1. Opening door de voorzitter.
2. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 6 april 2017 wordt goedgekeurd.
3. De voorzitter is namens onze vereniging bestuurslid van Collectief Midden Groningen en
brengt over de werkzaamheden van deze organisatie verslag uit, o.a. over de resultaten van de
plasdrasmaatregelen in grasland. De schouwcommissie voor de SNL-regelingen is opgeheven
onder dankzegging van de inzet van de leden hiervan.
4. Het bestuur geeft verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar; Attie Bos vertelt over
het project Agrarisch Landschappelijk Bouwen, waarin begrepen het verschijnen van een door
haar geschreven boek over boerderijenbouw, de daadwerkelijke realisatie van drie
bouwprojecten, de weg van evaluatie en verslaggeving aan de Provincie Groningen en een
doorkijk na de tijd als het project afgerond is. 
Trudy van Wijk vertelt over de Pilot Zomergranen, een beheerpakket met extensieve graanteelt
ter stimulering van akkervogels, uitgevoerd door 9 akkerbouwers in noord- en oost-Groningen.
Uitgangspunten zijn dat onkruiddruk beheersbaar moet zijn terwijl een goede habitat wordt
geboden aan insecten en akkervogels. In 2018 wordt het eindrapport opgemaakt en in
samenwerking met SOVON en de Provincies wordt gestreefd naar een beheerpakket voor
akkerland in de ANLB-regeling. 
De aanleg van een hoogspanningsleiding door Tennet heeft geleid tot aanhaken bij de Natuur-
en Milieufederatie Groningen, die de zorgen omtrent verstoring van landschap, fauna en flora
uitstekend hebben verwoord in een bezwaarschrift namens diverse organisaties in de provincie
Groningen. 
De PR-commissie organiseerde een avond over niet-fossiele energiebronnen, een
midzomerwandeling en verzorgde daarnaast twee zeer informatieve nieuwsbrieven. Ook de
beschikbaar gestelde jaarlijkse pagina’s in de Ommelander Courant werden schijnbaar
moeiteloos gevuld. Tineke Haack stopt met haar werkzaamheden voor de commissie en wordt
hartelijk bedankt voor haar jarenlange inzet voor de vereniging.
Penningmeester Anneke Flach geeft een toelichting op de jaarrekening en de balans en
presenteert de begroting van 2018/19. Een en ander geeft geen aanleiding voor vragen, waarna
de kascommissie, bestaand uit Ale Havinga en Louwke Meinardi, aangeeft goed inzicht gekregen
te hebben in de cijfers en voorstellen het bestuur decharge te verlenen. De aanwezigen kunnen
daarmee instemmen. De voorzitter bedankt de kascommissie voor haar controle. Voor Louwke
wordt een nieuw commissielid gezocht. Tenslotte deelt het bestuur mee dat het ledenbestand
stabiel is met 128 landbouwer-leden en 114 burger-leden.

5. Bestuurswisselingen: de voorzitter bedankt de vertrekkende bestuursleden Joke Hellenberg en
Anneke Flach hartelijk voor hun jarenlange inzet voor de vereniging en hun hart voor de natuur
en het landschap in Noord-Groningen. Beiden kijken ze even terug op hun bestuursperiode en
bedanken de voorzitter voor zijn woorden en het presentje. Hun opvolgers in het bestuur stellen
zich vervolgens voor. Harry Hoving uit Bedum en Geert Bos uit Usquert worden vervolgens met
algemene stemmen verkozen in het bestuur.



Na dit formele deel van de avond houdt Kees Overdevest, die als (B)ome Kees in heel noord-
Groningen heel veel kinderen van alles vertelde over de natuur en in het bijzonder bomen, een
warm pleidooi om jeugd te blijven betrekken bij de natuur in de directe omgeving en sluit de
eigenlijke spreker van de avond, Harry Aalberts, timmerman/aannemer uit Leermens hierop
naadloos aan met een inspirerend verhaal over het gebruik van hout als duurzaam bouwmateriaal. 


