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Steeds meer zonnepanelen zichtbaar in het Beschermd Dorpsgezicht door 

onnavolgbaar beleid gemeentebestuur Bedum. 

Geen zonnepanelen binnen het Beschermd Dorpsge-
zicht. Dat was de eerste en krachtige boodschap van 
ons gemeentebestuur aan die mensen, die een aan-
vraag deden een omgevingsvergunning te verkrijgen 
t.a.v. zonnepanelen op hun dak.  
Als eerste vocht het dorpshuisbestuur dit verbod met 
succes aan en iedereen kon hiermee leven. Zonne-
panelen op ons gemeenschapshuishuis kon ieders 
goedkeuring wel krijgen.  
Als gemeente weet je op dat moment ook zeker dat 
de volgende aanvraag er al weer aan zit te komen. 
En helaas: de krachtige weigerhouding van de ge-
meente verwerd tot een onnavolgbaar beleid van toe-
stemming geven aan de één en het weigeren van een 
vergunning aan de ander. Inmiddels liggen er op 
meer panden zonnepanelen met onduidelijke goed-
keuringsargumenten als: de panelen mogen niet 
zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, ze 
mogen op het schuurgedeelte van een 
huis liggen, ze mogen niet op een beeld-
bepalend pand liggen en als ze daar wel 
liggen, mogen ze slechts een beetje zicht-
baar zijn. (een beetje zwanger??) 
Wel gemeente, op alle huizen, waar de 
panelen nu liggen, zijn ze zichtbaar vanaf 
de openbare weg, ja ook die panelen op 
het beeldbepalende pand in het centrum 
van het dorp, waarmee u een vergunnin-
genbeleid hanteert, dat elke eigenaar bin-
nen het beschermd dorpsgezicht  de gele-
genheid biedt panelen op het eigen dak te 
leggen. En dat is gewoon jammer, zeker 
nu het dorpsinitiatief van ENERGIEK ON-
DERDENDAM werkelijkheid is geworden. 

Een coöperatie die het mogelijk maakt, dat inwoners 
van Onderdendam panelen kopen die op een geza-
menlijk zonnedak komen te liggen, net buiten het 
dorp. Dat deze investering iets duurder zal zijn dan 
panelen op het eigen dak, werkt niet mee aan de 
wens zonnepanelen op het eigen dak te weren.  
Misschien gemeentebestuur kunt u deze krant eens 
gebruiken uw beleid t.a.v. het Beschermd Dorpsge-
zicht eens helder te verwoorden. Want naast zonne-
panelen verdwijnen er schoorstenen van beeldbepa-
lende panden, verschijnen er foeilelijke schoorste-
nen op diezelfde panden en verloederen huizen, 
tuinen en walkanten in datzelfde beschermde dorps-
gezicht. En dat, gemeentebestuur, hadden we nu 
juist willen voorkomen. 
 
Eddy Buisman. 
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WEGGEEFMARKT op 14 april. 

De weggeefmarkt is dit jaar op zaterdag 14 april. Zet 
deze datum alvast in uw agenda en begin vooral met 
het verzamelen van alle mogelijke spullen, die voor u 
geen waarde meer hebben, maar waar andere men-
sen misschien vreselijk blij mee zullen zijn. In het 
Nijsjoagertje van april zal ik opnieuw hiervoor aan-
dacht vragen! 

Marte Zwierstra. 

Het verkeer, dat zijn wij..! 

Zoals in het verleden ook al eens gemeld kunt u op 
onregelmatige momenten in ons Nijsjoagertje een 
verslag aantreffen van de Verkeerscommissie.. Eer-
lijksheidshalve moet ik bekennen dat u de laatste tijd 
erg weinig van ons gehoord hebt en dat terwijl de 
verkeerssituatie in ons dorp toch onze onverdeelde 
aandacht vraagt.  

Want wat heeft de actie met de 30 kilometer stickers 
eigenlijk opgeleverd? Is er één automobilist die nu 
langzamer door het dorp rijdt? Het overleg met Pro-
vincie heeft uiteindelijk geresulteerd in het besluit 
dat er op de weg van Bedum naar Onderdendam en 
op de weg naar Middelstum een 60 kilometer regime 
zal worden ingericht, gaat dat helpen? Gaat de hoe-
veelheid verkeer door het aanleggen van een rond-
weg om het noordelijke stukje van Winsum voor On-
derdendam niet alleen maar toenemen? Is het be-
tonpad aan de oostkant van het Boterdiep nu een 
doorgaande weg geworden? Waar is het oorspron-
kelijk aangelegde fietspad gebleven? 

Kortom reden genoeg om er een stapje bij te doen 
als Verkeerscommissie.. echter.. ?? We hebben zo 
onze vraagtekens over het draagvlak voor onze in-
spanningen, wat vindt u eigenlijk? Wij zijn van zins 
een dorpsbrede avond te organiseren rond het the-
ma verkeer maar eerst bent u aan zet.. Hebt u last 
van het verkeer? Stoort u zich aan de stroom auto’s 
in de ochtend en avond? Trilt uw huis bij het passe-
ren van een tankauto die volgeladen met 34.000 liter 
melk de valse til over stuitert? Ergert u zich aan de 
opstoppingen op de kruising bij de brug of bij de 
bushalte op de Bedumerweg? Maakt u zich zorgen 
over de groeiende stroom landbouwverkeer en de 
combinatie daarvan met de fietsende scholieren op 
de Stadsweg? 

Wij horen daar eigenlijk weinig van, als commissie 
kregen we welgeteld twee reacties van u .. en ja het 
gemopper op andere plekken en momenten dat ho-
ren we ook wel maar als we samen iets willen berei-
ken dan vragen we u nu om een concrete reactie. 
Laat ons weten wat u vindt! Dat kunt u persoonlijk 
doen door een van ons aan te spreken maar de 
voorkeur heeft om ons te mailen. Naar aanleiding 
van uw reacties steken wij de koppenweer bij elkaar 
en gaan we verder. De resultaten daarvan kunt u 
dan in het Nijsjoagertje van maart lezen! 

Namens de Verkeerscommissie, Annemieke Neute-
boom  

(annemieke.neuteboom@hotmail.com) 

 

 

 

 

 

Agenda verzoamelstee maart ‘18 

01 maart: Voorjaarsvakantie Geen verzoamelstee  

08 maart: Filmochtend Deze ochtend gaan we gezel-
lig met elkaar film kijken, deze ochtend bestaat uit 
een reeks van 3 ochtenden. 

15 maart: Uitje kaarsenmakerij Eenrum Kaarsenma-
kerij Wilhelmus is een ambachtelijk en historische 
kaarsenfabriek. In de werkplaats proeft en ruikt u nog 
steeds de sfeer van vroeger. Vandaag zullen wij zelf 
kaarsen gaan maken en aansluitend koffie drinken bij 
Abrahams Mosterd Makerij. Kosten zijn €5,00. Vertrek 
09:30 uur bij het dorpshuis. Graag opgeven bij Corry 
tot uiterlijk maandag 12 maart. 

22 maart: Sjoelen + verrassingbuffet Deze ochtend 
gaan we gezellig met elkaar ouderwets sjoelen. Aan-
sluitend om 12:00 uur een verrassingsbuffet door 
Harry’s Foodservice. Graag opgeven bij Corry Mulder; 
0503049532/corryjan@xs4all.nl 

29 maart: Jaap Wolters komt langs Vandaag ontvan-
gen wij Jaap Wolters, oud inwoner van Onderdendam 
(Café Wolters). Hij komt vertellen over zijn functie als 
Kamerheer van de koning. 

Voor elke ochtend geldt; Zaal open 09:30 uur en 

aanvang 10:00 uur Mits anders aangegeven. 
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 groep hebben we Anton Kamminga in januari ge-
vraagd om een poster voor ons te ontwerpen. We 
zijn heel blij met het prachtige eindresultaat! Martijn 
Heemstra heeft de bijzondere foto voor de poster 
gemaakt. Als je benieuwd bent naar het resultaat in 
kleur, dan is de poster te bewonderen op onze nieu-
we website: www.onderdendamspeelt.nl. We heb-
ben Martijn Heemstra namelijk gevraagd om een 
website voor ons te bouwen en die is al online, maar 
nog wel onder constructie. Op dit moment staat er 
alleen nog maar informatie over de peuterspeelzaal 
op de site, maar op termijn willen we alle activiteiten 
van de stichting op de site zetten. 

Maar het kan soms gek lopen: vóór we de posters 
overal hebben kunnen ophangen, werden alweer 
nieuwe peuters aangemeld en kunnen we nu echt 

met de tweede groep van start. De nieuwe 
peuters komen uit Onderdendam, maar ook 
uit Bedum en andere omliggende dorpen. Het 
artikel, geschreven door Saffira Rijkee, dat in 
verschillende kranten heeft gestaan, heeft 
daar zeker aan bijgedragen. 

Stichting “Onderdendam Speelt” heeft onlangs 
een subsidie gekregen van Loket Leefbaar-
heid, hier zijn we ontzettend blij mee. We heb-
ben direct een grote afsluitbare kast aange-
schaft, zodat de peuters niet meer altijd al het 
speelgoed kunnen pakken, maar leren dat ze 
eerst iets moeten opruimen voor ze iets 
nieuws pakken. Dat zeggen we nu wel altijd, 
maar peuterhandjes zijn vliegensvlug… 

Het is bijzonder om te merken hoe breed ons 
initiatief door het dorp gedragen en gesteund 
wordt. Het NUT Onderdendam steunt ons al 
vanaf het begin financieel en ze staan garant 
voor de eerste twee jaar van de peuterspeel-
zaal. Ook de samenwerking met het bestuur 
van het Dorpshuis draagt bij aan het succes 
van de peuterspeelzaal. De plannen voor de 
lichte verbouwing liggen klaar, we wachten op 
de vergunning van de gemeente. Het is pre-
cies zoals Bert Helmholt zegt: “We hebben 
leuke ideeën voor een buitenplaats en een 
gemeenschappelijke zaal voor de jeugd tot 
achttien jaar. We willen graag, maar we heb-
ben nog een vergunning nodig”. 

In de nieuwe peutergroep die in maart op 
maandag- en donderdagochtend start zijn nog 

een aantal plekjes vrij. Voor meer informatie en aan-
melding kunt u uiteraard contact opnemen via 050-
8517395 of onderdendamspeelt@gmail.com of na-
tuurlijk via onze website: 
www.onderdendamspeelt.nl. 

Roos Kotterer 

“De peuterspeelzaal Onderden-

dam” start tweede groep! 

Misschien hebben jullie het afgelopen week al de 
krant gelezen: we starten in maart een tweede peu-
tergroep, eveneens onder de leiding van juf Alet. De 
peuterspeelzaal bestaat nog maar een half jaar, 
maar er werden zoveel peuters aangemeld dat we in 
de kerstvakantie voor het eerst met elkaar hebben 
gesproken over een tweede groep. We stelden een 
voorzichtig doel: het zou mooi zijn als we in maart 
een tweede groep zouden kunnen laten starten. 

De peutergroep op dinsdag- en vrijdagochtend, 
groep 1, is op dit moment vol. We hebben zoveel 
nieuwe aanmeldingen gehad dat we pas in septem-

ber 2019 weer een plekje vrij lijken te hebben in die 
groep. Voor groep 2, op maandag- en donderdag-
ochtend, waren al een paar peuters aangemeld, 
maar nog niet genoeg om te kunnen starten. 

Om aandacht te vragen voor de start van de tweede 
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Energiecoöperatie ‘ EnergieK   

Onderdendam ‘ nu echt een feit!! 

Dat Onderdendam voor duurzaam gaat blijkt wel, er 
zijn zoveel reacties binnengekomen op het gezamen-
lijk opwekken van zonne- en/of windenergie dat het 
eerste deel van het dak van Beukema (waar zonne-
panelen op komen) al helemaal vol gelegd kan wor-
den. Er wordt daarom al gekeken naar vergroting van 
het dak en/ of om ook een windmolen te realiseren. 
Een fantastisch resultaat. 

Het bestuur van links naar rechts: Dethmer Jonk-
hoff, Notaris Huitsing die de stichtingsakte heeft 
gepasseerd, secretaris Kees Willemen, voorzitter 

Rob Biermasz.( Foto: Marian van Voorn ) 

Rechts het dak waarop de panelen komen . 

Niets stond daarom in 
de weg om de coöpera-
tie te formaliseren. 
Woensdag 21 februari is 
de energiecoöperatie 
EnergieK Onderdendam 
U.A. geformaliseerd bij 
notaris Huitsing in Mid-
delstum. Rob Biermasz, 
Kees Willemen en 
Dethmer Jonkhoff heb-
ben hier de statuten ge-
tekend.Het formaliseren 
van de energiecoöpera-
tie is nodig om offertes 
op te kunnen vragen bij 
aannemers en fondsen 
aan te schrijven. Dit is 
wat we de komende tijd 
dan ook gaan doen. In 
april worden alle potenti-
ële leden uitgenodigd 
voor de eerste ledenver-
gadering. Wie zich nog 
niet opgegeven heeft, 
dan wel interesse heeft, 
neem contact op met :  

 
Kees Willemen : 
c.j.a.j.m.willemen@zig
go.nl of Marian van 
Voorn: mari-

an@hoppa.nl. 

Mag ik mij even 
voorstellen? 

 
Ik stel me graag even 
voor als nieuwe gastou-
der. Bijna ga ik beginnen 
en hoop er samen met 
jullie in Onderdendam een 
flitsende start van te ma-
ken. Ik heet Natasja Holla 
en ik ben 29 jaar jong en 
ik heb zelf een dochtertje 
van 1 jaar oud. Ik ben pe-
dagogisch medewerker 
en heb 5 jaar ervaring als 
leidster op twee verschil-
lende kinderdagverblijven 
en ik heb een poosje ge-
werkt als gastouder bij 
vraagouders thuis. 

Nu ik zelf moeder ben wil 
ik thuis van start als gast-
ouder. En wel met een 
sofisch tintje. Ik hou van 
werken met "OER" materi-
alen maar niet alles hier is 
volgens de antroposofi-
sche voorschriften. Laten 
we zeggen dat er nog 
ruimte is voor wat kinde-
ren zelf echt leuk vinden 
en een open mind voor de 
eigen visie van ouders. 
Vertrouwen en aandacht, 
zorg en liefde voor het 
kind staan bij mij centraal. 
Hier kunnen kinderen cre-
atief met allerlei materia-
len knutselen, spelletjes 
spelen, hutten bouwen en 
vooral naar buiten gaan! 

Lijkt dit je wat en woon je 
in de buurt van Onderden-
dam? Neem dan contact 
op voor meer informatie 
via e-mail: natasjahol-
la25@gmail.com 

of bel gerust even op 
nummer: 06-16775164 
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 Bedum en Friesland Campina hebben in maart 2015 
een intentieverklaring getekend. Negatieve adviezen 
werden genegeerd, en de inwoners worden verhul-
lend geïnformeerd en gecompenseerd met schaam-
groen. Zo ga je niet om met erfgoed, landschap en 
ruimte. Dit plan moet van tafel! 

In het Dagblad van het Noorden van 2 januari 
schreef Fons van Wanroij over het nieuwe boven-
grondse tracé van de 380 KV lijn ten Noorden van 
Bedum met passie over de waarde van het land-
schap (‘Verkwansel Groningen niet voor een paar 
rotcenten’). Een citaat: ‘Eigenlijk is het indrukwek-
kendste onderdeel van het Groninger land de lucht: 
de lucht en de wolken zijn een wezenlijk onderdeel 
van het landschap. Zo’n gave horizon treft u steeds 
minder aan in Nederland.’ Wij kunnen, als betrokken 
inwoners van Onderdendam, dit pleidooi van harte 
onderschrijven. In ons dorp is het de combinatie van 
vier waterwegen, de karakteristieke bebouwing met 
29 monumenten, de weidsheid van het omringende 
weidelandschap die deze plek zo bijzonder maakt. 
Het is een strategische plek met vergezichten over 
het water.Dat zicht loopt echter ernstig gevaar. Zui-
velconcern Friesland Campina wil de kaasfabriek in 
Bedum uitbreiden met een 50 m hoge melkpoeder-
fabriek. Laten we vooropstellen: we zijn niet tegen 
de uitbreiding van het zuivelpark. Waar we wel op 
tegen zijn is de locatie en de hoogte van de fabriek 
en op de manier waarop dit plan tot stand komt. De 
bouw van het nieuwe industriecomplex is voorzien 
op een plek ten oosten van de bestaande fabriek. 
Het Boterdiep zou verlegd moeten worden. Dat be-
tekent een aantasting van een waterweg die hier al 
een kleine 400 jaar ligt en met recht tot het histo-
risch watererfgoed van Groningen gerekend mag 

Verzet tegen nieuwe melkpoeder-
fabriek boven de huidige loop van 
het Boterdiep 
 
Op zaterdag 3 Februari j.l. verscheen namens de Ver-
eniging Dorpsbelangen Onderdendam en drie bewo-
ners in het Dagblad van het Noorden een opiniestuk , 
waarvan de tekst hier integraal wordt afgedrukt. In het 
vervolgtraject zullen wij ons verzet verder organiseren 
door maatschappelijke instanties op het gebied van 
erfgoed en landschap te verzoeken ons verzet te on-
derschrijven, om samen de bouw op deze locatie bo-
ven het Boterdiep te verhinderen. 

Wij hebben sterk de indruk, dat de bewoners in Be-
dum, Onderdendam en in de wijde omgeving geen 
idee hadden wat hier staat te gebeuren. Wij worden 
keurig gekend in de aanleg van de Oostelijke verbin-
dingsweg, in het voorgenomen tracé van de nieuwe 
380 KV elektriciteitsleiding, maar de gevolgen van 
een nieuwe 50 meter hoge fabriek zou bijna aan ons 
voorbij zijn gegaan door verhullende tekeningen en 
berichtgeving. Reden voor ons om dit aan de grote 
klok te hangen en protest en verzet aan te wakkeren. 

Melkpoederfabriek vernietigt land-
schap tussen Bedum en Onder-
dendam ( DvhN van zaterdag 3 februari jl) 

Het is een onzalig plan. De bouw van een 50 m hoge 
melkpoederfabriek precies boven de loop van het Bo-
terdiep in Bedum, die de zichtas tussen Onderden-
dam en Bedum gaat verpesten. Provincie, gemeente 
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worden. Bovendien komt de toren hiermee precies op 
de landschappelijke ruggengraat tussen Onderden-
dam en de scheve Walfridustoren en te liggen. Deze 
zichtlijn is niet toevallig, maar zo ontworpen rond het 
jaar 1625 over een bestaande priel. Ook vanuit ande-
re windrichtingen is de toren straks van heinde en 
verre te zien. Voor een gemeente die zich profileert 
als de ‘Poort van Hoogeland’ is dat uiteraard een aan-
fluiting. 

Dan over de totstandkoming. De provincie Groningen, 
gemeente Bedum en FrieslandCampina hebben op 
15 maart 2015 een intentie-overeenkomst gesloten 
voor de uitbreiding van het zuivelpark. Daarbij legden 
de bestuurders zwaarwegende negatieve adviezen 
naast zich neer, zoals dat van erfgoedorganisatie Li-
bau. Het plan moest er gewoon komen. In de afwe-
gingen is voorrang verleend aan werkgelegenheid 
met onvoldoende oog wat dit gebied waardevol maakt 
om er te wonen en recreëren: erfgoed, landschap en 
ruimte. 

Wat ons bovenal steekt, is dat de dorpsgemeenschap 
van Onderdendam - met goede hulp van provincie en 
gemeente – zich de afgelopen jaren volop inzet heeft 
getoond om een eigen koers naar de toekomst te ont-
wikkelen. Deze werd vastgelegd in een ambitieuze 
Dorpsvisie ZOO!, waar voor de uitvoering binnen en 
buiten de provincie veel waardering bestaat. De 
Dorpsvisie staat voor een aanpak waarin we samen 
werken in het dorp en het buitengebied. Ons pleidooi 
richt zich daarom tot de bestuurders van provincie 
Groningen, gemeente Bedum, waterschap Noorder-
zijlvest en Campina Friesland: keer op uw schreden 
terug! Zeg NEE! tegen dit onzalige plan. Zorg dat het 
draagvlak voor de melkveehouders in stand blijft in 
ons kwetsbare landschap. De aardbevingsproblema-
tiek is al voldoende dreiging voor erfgoed en woonge-
not en aardbevingen waren geen bestuurlijke keuze. 
Dit project is wél een keuze. Welke bestuurder wil het 
op zijn of haar naam schrijven om voor minstens 50 
jaar het landschap van Groningen zo aan te tasten? 

Dethmer Jonkhoff namens Vereniging Dorpsbelangen 
Onderdendam, Jan ’t Mannetje, Lolke Weegenaar, 
Kees Willemen 

Lady’s Night. 
 
Helaas geen verslagje van de Lady’s Night, maar 
wel een foto. Notabene van Johannes van der Helm, 
die blijkbaar toch kans heeft gezien door het sleutel-
gat te fotograferen. Wij moeten maar gissen, wat 
zich daar allemaal afspeelt. Nieuwsgierig? Kom dan 
ook de volgende keer. 
 

Dorpsondersteuner. 
 
Afgelopen donderdag (22 februari) werden de aan-
wezigen op de Verzoamelstee op de hoogte ge-
bracht van de stand van zaken t.a.v. de Dorpsonder-
steuner. Bert Helmholt hield een verhaal over de 
werkzaamheden van de werkgroep en probeerde de 
aanwezigen vragen te laten stellen over dit nieuwe 
fenomeen. Hebben wij echt een dorpsondersteuner 
nodig? Wat gaat die man/vrouw precies voor ons 
dorp betekenen. Wordt het de nieuwe dorpshuisbe-
heerder? Gaat hij/zij mensen bezoeken? 
De zaal was super geïnteresseerd en via het ver-
haal van Bert., maar ook Anka en Jolanda borrelden 
er voldoende vragen om er een interessante och-
tend van te maken. Helaas is het nog niet zo ver, 
dat de dorpsondersteuner overmorgen gaat begin-
nen. Om hoeveel uur het gaat en wie dit gaat finan-
cieren is nog niet geheel duidelijk. Maar gezien het 
enthousiasme van de werkgroepleden, verlieten alle 
Verzoamelsteemensen vrij optimistisch het pand.  
Aansluitend was er nog het Verzoamelsteediner, 
gemaakt door Harry v.d.Berg. Heerlijk en misschien 
niet bekend: iedereen mag (tegen een geringe ver-
goeding) aanschuiven. Doen!! 
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Vrouge vogels ien Onderndaam (142) 

Tekst: Kees Willemen 

Foto’s: Sieb- Klaas Iwema 

 
Eindelijk is het een beetje winter. Let wel , ik schrijf 
niet voor niets ‘een beetje ‘ want wat er nu plaats 
heeft, kan het best een treiterwinter genoemd wor-
den. In twee perioden heeft het gevroren. Van woens-
dag 7 februari tot zaterdag 10 februari was de tempe-
ratuur ’s morgens om kwart over zes onder nul, 7 fe-
bruari vroor het zelfs acht graden. En vanaf dinsdag 
13 februari tot op heden beleven we ook ochtenden 
waar het kwik onder nul zakt. Maar het zijn waarden 
die me niet echt doen suizebollen: min 1, min 2 , min 
4. Vandaag, zondag 25 februari begon de vorst er-
gens op te lijken: min zes. Maar zelfs zo’n tempera-
tuur kun je nog nauwelijks matige vorst noemen. 

Iedere dag is dan ook hetzelfde patroon te zien. De 
temperatuur stijgt overdag al snel boven nul. En het 
weinige ijs in sloten en op het Boterdiep dat zich heeft 
gevormd, dooit weer weg. Zeer frustrerend voor 
schaatsliefhebbers. Wat wel prettig is, zeker ook voor 
de boeren rondom ons dorp is dat het nu al een en 
twintig dagen droog is. Door de vorst drogen de wei-
en die bijna veranderd waren in een soort moerassen, 
sneller op. Ik zag al dat het zo droog was , dat hier en 
daar boeren loonbedrijven op hun percelen durfden 
toe te laten. Maar wel met minder zwaar materiaal. Bij 
van der Giezen aan de oostzijde van het Boterdiep 
werd voor het eerst een Vredo, zelfrijdende mesttank 
ingezet die drijfmest in de bodem injecteert maar min-
der zwaar is dan een sleepslang- combinatie. 

Indruk maken 

Overigens in het begin van deze maand hadden we 

natuurlijk nog wel een behoorlijk natte periode met 
wat gekke uitschieters zoals natte sneeuw op 
woensdag 31 januari. Donderdag 15 februari lag er 
zelfs drie centimeter sneeuw. Het rare was wel dat 
er desondanks toch een lentegevoel begon te heer-
sen. Al drie weken bloeit de winteraconiet uitbundig 
in onze voortuin aan de Bedumerweg. De hazelaar 
doet dat al anderhalve maand. En dat geldt ook voor 
de eerste wilgenkatjes. Ik vraag me dan ook af of 
vogels hierdoor niet in de war raken. Dan ervaren ze 
weer een ( voorbarig) lentegevoel , dan weer duiken 
ze een zogenaamde winter in nu. Op zaterdag 3 
maart zag ik aan Boterdiep OZ, ook wel Betonpad 
door mij genoemd, een groep van wel 150 kieviten 
[ Vanellus vanellus ] die aan de rand van de plassen 
die daar op de akker staan, aan het foerageren wa-
ren. Dit zijn zogenaamde doortrekkers die uit Scan-
dinavië en West- Rusland komen. Niet veel later ge-
volgd door een koppel van 25 koperwieken [ Turdus 
iliacus]. Maar vooral aan de wilde eenden [ Anas 
platyrhynchos ] kun je zien dat ze zich helemaal op-
maken om een partner te zoeken. Wie vaak langs 
het Boterdiep richting Fraamklap wandelt, kan daar 
grote groepen wilde eenden zien die al een partner 
hebben gevonden. Sommigen zijn nog niet zo ver 
en druk bezig met 

zich zo goed mogelijk te fatsoeneren [ Foto 1 ] of 
door indruk te maken op de vrouwtjes door eens 
fraai de vleugels te spreiden [ Foto 2 ]. 

‘ Wié- joe , wie-joe ‘ 

’s Ochtends vroeg was het tot nu toe pikdonker 
maar in de maand februari verandert dat. Zo rond 20 
februari begin ik bij mijn ochtendwandeling voor het 
eerst een streepje ochtendlicht te zien. Heel voor 
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Foto 4  
dagen ‘winters niet. Zijn voedsel bestaat uit wor-
men n de weien maar vooral uit bessen. Hier in het 
buitengebied waar heel veel meidoornhagen [ Cra-
taegus monogyna ] staan , overladen met donker-
rode bessen zie je soms hele grote groepen zo’n 
struik waar gemiddeld wel 20.000 bessen aanzit-
ten, in een dag leeg eten. Ook kramsvogels zijn 
trekvogels. Ze nestelen in Scandinavië en op de 
toendra in Rusland. En komen hier in de winter 
naar toe. 

Weinig natuurnieuws 

Steeds vaker is in ons buitengebied de zilverreiger 
te zien. Het is dan wel de Kleine Zilverreiger [ Eg-
retta garzetta ]. Hij is behoorlijk schuw maar door 
zijn witte kleur heel goed van verre te onderschei-
den. Vaak tegenwoordig te zien bij scheidingsslo-
ten tussen de weien waar hij jaagt op kleine visjes. 
Ik zag een exemplaar maandag 19 februari vlakbij 
de scheidingsloot aan de oostkant van het Boter-
diep, de sloot die de met wintertarwe ingezaaide 
akker scheidt van het perceel grasland van Harm 
van der Giezen. Tenslotte, februari was deels door 
de vele regens en later door de lange vorstperiode 
een maand met relatief weinig natuurnieuws. Maar 
of de winter wil of niet, de zon gaat harder schijnen, 
de lente komt eraan. Met spanning wacht ik jullie 
nieuwtjes over de natuur af in mijn mailbox. Jullie 
kunnen weer terecht op het bekende adres. 

Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onder-
dendam Tel.050-3049464 Mobiel: 06-18849215 E-
mail: c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl 
 
En wie verder kennis wil nemen van mijn dagelijkse 

‘avonturen’ in de vroege morgen in het buitenge-

bied , volg mijn dagelijkse blog over natuur en plat-

teland:  ‘De winkelhaak’  op Facebook : Korter dan 

vorig jaar maar door mijzelf geïllustreerd.  

foto 2 
zichtig dat wel. Maar de zon zag ik vanochtend voor 
het eerst opkomen om precies half acht. Al die tijd 
in de winter ook in het pikdonker hoorde ik smienten 
[ Anas penelope ]. Dat zijn eendjes kleiner dan wil-
de eenden. De vrouwtjes zijn voor meer dan de 
helft roodbruin, de mannetjes zijn voor het grootste 
gedeelte grijs maar wel met een roodbruine borst 
en karakteristieke roodbruine kop met vanaf de sna-
vel een gele band die dwars over het voorhoofd 
loopt. Smienten [ Foto 3. ] zie je altijd in grote groe-

pen. Ze zijn meer dan de helft van de dag gras aan 
het eten. Ze hebben een hoge stofwisseling. Moe-
ten iedere dag dertien maal hun eigen gewicht eten. 
In de Kardingemaar zitten hele grote groepen. Ze 
zijn buitengewoon schuw. In het donker hoorde ik 
voortdurende de mannetjes fluiten: ‘ Wié-joe, wie-
joe ‘. Nooit het gevoel gehad dat ik daar alleen was. 

Toendra 

Dat het deze winter eigenlijk niet zo koud was 
maakt dat we maar weinig kramsvogels [ Foto 4. ]
[ Turdus pilaris ] hebben gezien. Hun roep ‘ Tsják-
tsják-tsják ‘ is zo karakteristiek dat hij heel gemak-
kelijk te signaleren is, ook al zie ik hem op donkere  

mailto:c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
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Kom buitenspelen! 

Eén van de werkgroepen van GOO! Is de werk-
groep Buitenspelen. Samen met Heilien Tonckens 
(landschapsarchitect) kijken we wat voor opties er 
zijn om in Onderdendam meer buiten te spelen, 
voor alle leeftijden. Er borrelen allerlei ideeën voor 
het bos, de speeltuin achter de Stadsweg en de 
sportvelden. Dan gaat het niet alleen om dure 
speeltoestellen, maar de natuur gebruiken om in te 
spelen. Denk bijvoorbeeld aan bulten om op te klim-
men en vanaf te glijden, een waterpomp, een aflo-
pende oever om kikkerdril te vangen en een klim-
parcours die kinderen zelf in elkaar kunnen zetten. 

Maar ook een heg waar je je kunt verstoppen en 
frambozen kunt plukken. Uitgangspunten zijn steeds: 
het kind de ruimte geven in vrijheid van spelen met 
losse materialen. Als er een toestel staat, bepaalt het 
toestel hoe kind speelt. Met losse materialen heeft 
het kind meer vrijheid. We willen dat kinderen weer 
bewegen en meer de natuur in gaan. Tegelijk is het 
ook een plek voor vogels, vlinders, insecten, bloe-
men, planten etc. 

Voor de oudere kinderen kijken we naar een geschik-
te plek voor een basketbalveld en een hangplek. 
Voor de speelse volwassenen zou misschien een 
outdoor fitness interessant zijn. 

Op de website www.springzaad.nl vind je al een hoop 
mooie voorbeelden. De foto’s bij dit artikel komen van 
deze website. Wij worden er heel enthousiast van, 
hopelijk jullie ook! 

Wat zijn jouw ideeën? 

In april organiseert GOO! een middag waarin de ver-
schillende werkgroepen een update geven en waar 
we ook graag jullie ideeën horen. De werkgroep bui-
tenspelen laat dan graag inspirerende voorbeelden 
zien. Heb je ideeën en wil je meedoen? Doe die mid-
dag dan mee! Binnenkort communiceren we de exac-
te datum. 
 
 
 

 



10 

Leeskring leeswandelt een barre voet-

tocht door Afghanistan 

Onderdendam kent vele wandelliefhebbers. Ik bedoel 
niet de dorpsgenoten die regelmatig een rondje On-
derwierum – Oudebosch , richting de Grote Haver of 
Fraamklap lopen. Ik heb het dan over degenen die er 
graag een dag wandelend op uittrekken , aan de 
Tocht om de Noord meedoen en lange, meerdaagse 
wandelroutes in Nederland of elders lopen. Wandelen 
is een uitstekende wijze van verplaatsen om land-
schappen, dorpen en de cultuur van gemeenschap-
pen te ontdekken en mensen te ontmoeten. Dit laat-
ste geldt zeker als je alleen loopt.Engeland is een 
land met een grote wandeltraditie. Er zijn in Engeland 
veel verslagen van wandeltochten in boekvorm ver-
schenen. Naast het verslag van de reis bevatten de 
verhalen ook romantische tot fanatieke beschouwin-
gen over de cultuur en betekenis van lange wandel-
tochten door het landschap. In deze traditie staat ook 
de Schot Rory Stewart. Hij is zowel romantisch als 
fanatiek, op het bijna onbezonnene af. Maar aan zijn 
moed hebben wij wel enkele fascinerende en informa-
tieve reisboeken te danken. In de Leeskring laten we 
zijn verslag van een 36-daagse voettocht dwars door 
Afghanistan. Tussen 2000 en 2002 wandelde Stewart 
10.000 kilometer door Iran,Pakistan,India en Nepal. 
Stewart schrijft “Het was begin n2002, en ik had net 
zestien maanden lang door Iran,Pakistan,India en Ne-
pal gelopen. Ik had elke meter van de route lopend 
willen afleggen zonder gebruik te maken van enig 
voertuig, en ik had al een jaar eerder door Afghanis-
tan willen trekken. In 2001 arriveerde ik vlak voor de 
kerst in het oosten van Nepal, waar het nieuws van 
de val van de Taliban me bereikte. Ik besloot per auto 
terug te keren naar Afghanistan en van Herat naar 
Kabul te lopen, om op die manier mijn voettocht door 
Iran te verbinden met mijn voettocht door Pakistan. Ik 
koos ervoor in een rechte lijn te lopen, dwars door het 
centrale gebergte.”Hij begon in januari met zijn voet-
tocht, omdat hij geen vijf maanden wilde wachten tot 
de sneeuw was gesmolten. Talrijke waarschuwingen 
om niet in de winter en zo kort na de overwinning op 
de Taliban – hier en daar werd nog stevig gevochten 
– te vertrekken , sloeg Stewart in de wind. Hij volgt 
dezelfde route als die prins Babur in 1480 nam. Babur 
was prins van een arm koninkrijk in Oezbekistan met 
avontuurlijk en strijdlustig bloed. Op zijn 26 ste vero-
verde Babur Kabul. Vervolgens trok hij naar het oos-
ten waar hij in het huidige India Delhi veroverde en 
als keizer de Mughaldynastie vestigde. Deze route 
koos Stewart allereerst als dekmantel om als zoge-
naamde historicus toestemming van de autoriteiten te 
krijgen. Maar gaandeweg de tocht en lezend in het 
dagboek krijgt Stewart steeds meer belangstelling en 
bewondering voor Babur. Als hij tijdens de tocht een 
hond krijgt aangeboden als wandelmaat noemt hij de-
ze ook Babur. En de hond helpt Stewart mentaal over 
enkele mentale dieptepunten in zijn tocht heen. 

Het grootste deel van het reisverslag gaat over de 
dagelijkse tochten met beschrijvingen van het land-
schap, de ontmoeting met vaak wantrouwige of vij-
andige dorpelingen, het vinden van voedsel en on-
derdak. Het krijgen van gastvrijheid, soms spontaan 
en hartelijk maar vaak ook door Stewart afgedwon-
gen met beroep op de regels van gastvrijheid in de 
Koran. Stewart is goed bekend met de verschillen-
de islamitische geloven. Hij leidt regelmatig honger, 
wordt buikziek. Hij moet permanent alert zijn voor 
gevaar , zowel van personen als van de talrijke mij-
nen langs de routes. 

Dat hij de tocht heeft volbracht is een enorme pres-
tatie, maar ook een klein wonder. De belangrijkste 
betekenis van zijn verslag is dat hij een concreet, 
actueel en realistisch beeld schetst van de samen-
leving in de talrijke dorpen en plaatsen buiten de 
enkele grote steden in Afghanistan. De leefomstan-
digheden zijn primitief. Het leven speelt zich vooral 
binnen dorpsgemeenschappen af. Dorpen die vaak 
wantrouwend of vijandig tegenover elkaar staan. 
Soms op basis van verschillendgeloof, soms op ba-
sis van vroegere strijd, soms op basis van belan-
gen. De beschrijvingen roepen een middeleeuwse 
sfeer op.In onze bespreking van het boek kwam 
dan ook gemeenschappelijk de vraag op ‘Wat doen 
we daar eigenlijk als westerse mogendheden met 
onze westerse opvattingen, cultuur en welvaart?’ 

De volgende Leeskring is op maandagavond 9 april 
in het Dorpshuis. We lezen dan de zeer goed ge-
schreven, vermakelijke en ontroerende roman De 
laatste ronde van de Engelse schrijver Graham 
Swift. Dorpsgenoten die eens willen kennismaken 
met hoe wij een boek bespreken en hoe de sfeer is 
zijn van harte welkom voor een vrijblijvende deelna-
me.       

Jan ’t Mannetje 

Rory Stewart, Tussenstations. Te voet van Herat 

naar Kabul, 2007. Oorspronkelijke titel The places 

in between, 2004. 
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Kerkdiensten Ned. Hervormde Kerk 
 

 

4  maart 19.00 uur  

ds. K H Bogerd uit Wouterswoude 

 

11 maart 19.00 uur  

ds. W van der Wind uit Onstwedde 

 

14 maart 19.30 uur   

ds. C. Hoek Biddag voor het gewas. 

. 

18 maart 19.00 uur  

ds. C. Hoek  

 

25 september 19.00 uur  

ds. N. Noorlander uit Onstwedde 

Belangrijke telefoonnummers  
 
 

Huisartsenpost 
Na 17.00 uur en voor 8.00 uur, in het weekend en 
op feestdagen. Tel: 0900 - 9229 

 
Tandarts 
In het weekend is er om 11.00 uur en 17.00 uur een 
spreekuur. Buiten deze spreekuren is de verant-
woordelijk tandarts na telefonisch overleg te consul-
teren.  
Naam en telefoonnummer van de dienstdoende 

tandarts is te beluisteren op de telefoonbeantwoor-
der van uw eigen tandarts. 
 
Apotheek  
De Vlijt 4 te Bedum tel. 050- 301 52 72 
In het weekend en op feestdagen gesloten. 
Buiten openingstijden voor spoedgevallen contact 
opnemen met Apotheek Hanzeplein,  
Hanzeplein 122, Groningen tel. 0900 - 1115020 

 
Uitvaartvereniging De Laatste Eer 
Secretaris en ledenadministratie: D. Huisman,  
Trekweg naar Onderdendam 29, 9951 SE  
Winsum Tel: 050 - 3049361 

 
Uitvaartverzorger  
G.J. Sikkema - Gebr. Gootjesstraat 39,  
9953 PV Baflo Tel: 0595- 424222  

 
Dierenartsen 
Dierenartsenpraktijk Van Stad tot Wad, Bedum Voor 
gezelschapsdieren: 050-3014260  
Voor landbouwhuisdieren: 0596-518242  
Dierenartsenpraktijk Noord West Groningen, 
Winsum Tel: 0595-441800 

 
Politie / Brandweer / Ambulance: 
Alarmnummer 112 
Politie, niet dringende meldingen 0900-88 44 
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Redactie Nijsjoagertje  
 
Bijdragen van:  
Kees Willemen, Hetty Slagter, Roos Kotterer, Anne-
mieke Neuteboom., Eddy Buisman, Jan ‘t Mannetje. 
 
 
Foto’s: Martijn Heemstra, Sieb-Klaas Iwema,  
 
Toezichthouders: 
Inge Zwerver, Martijn Heemstra, Annemieke Neute-
boom, Dethmer Jonkhoff en Eddy Buisman. 
 
Eindredactie en opmaak:  
Annemiek Wassenaar 
Bedumerweg 12, 9959 PG Onderdendam 
nijsjoagertje@outlook.com  
 

 
Kopij is van harte welkom! 
 

Heeft u een nieuwsbericht, een  
oproepje, een felicitatie, een gedicht  
of een mooi verhaal over het  
Onderdendam van vroeger of nu?  
 
Stuur uw kopij dan in word per e-mail, 
uiterlijk zondag 25 maart 2018 naar: 
nijsjoagertje@outlook.com  
 
 

Donaties:  
Richtbedrag € 7,50 per jaar. Graag op rekening: 
NL78INGB0009014281 t.n.v. ‘t Nijsjoagertje 

Agenda:  
Iedere donderdag (behalve 1 maart) vanaf 10:00 u 
(inloop 09:30 u) De Verzoamelstee in het dorpshuis! 
 
Zaterdag 14 april: Weggeefmarkt!! 
 
Vrijdag 22 april: Optreden Krödde in dorpshuis 
 
En natuurlijk……..iedere zaterdagmiddag vanaf 
17:00 uur een gezellig hapje en drankje in het 
dorpshuis of op het terras!! 

Auteursrecht foto’s 
 

Heeft u beeldmateriaal bij uw kopij?  Zorg dan dat u zeker weet dat u de foto of de afbeelding mag gebruiken. Er 

rust altijd auteursrecht op foto's, ook als ze op internet staan. Een aantal advocatenkantoren heeft zich inmiddels 

gespecialiseerd in het opsporen van onjuist gebruikte foto's. Hiertoe zijn speciale zoekmachines ontwikkeld. Om-

dat het Nijsjoagertje ook online staat, zijn illegaal gebruikte foto's gemakkelijk te vinden. Dus om boetes te voorko-

men: gebruik alleen eigen foto's of beelden waarvoor u toestemming hebt gekregen van de maker.  


