
In juli nodigden we de omgeving uit voor een kennismaking en wandeling en daagden we uit om mee 
te denken over de toekomst van de boerderij en een stukje buitengebied van Thesinge. 

06 20 36 10 36
info@ommeland.nu
www.ommeland.nu

Uitnodiging: De volgende stap

Neem pen en papier mee, of maak alvast een schets thuis, 
dan kunnen er stappen gezet worden!

Wat? Wanneer?

Waar?

Hoe?



Wil jij wonen aan Lageweg 19? Samen met anderen 
in een omgebouwde schuur? Of in een nieuw te 
ontwerpen woonvorm op het grasveld naast de 
boerderij? Of wil je gewoon meepraten 
over hoe jouw leefomgeving 
misschien kan veranderen? 
Kom naar de stal, ga in gesprek 
en geef jouw mening.

Meer biodiversiteit, een diverser landschap. Die wens 
hebben we ook opgehaald tijdens de vorige bijeenkomst. 
Inmiddels hebben enthousiaste 
dorpsgenoten een plan voor 
een pluktuin uitgewerkt en 
zijn we samen op zoek naar 
meer mogelijkheden. Ook 
vanuit Garmerwolde wordt 
meegedacht. Wat doe jij?

Een grote dorpswindmolen in Klunder. Of een zonnepark van 10 
hectare. Wil ik dat wel in mijn omgeving? Wil ik eraan meedoen? Welk 
voordeel is er voor mij te halen? Of zet ik liever kleinere stapjes in de 
energietransitie? Bijvoorbeeld door enkele zonnepanelen op een dak 
van de schuur te kopen? Laat je voorlichten en geef je mening. Ook 
als je tegenstander bent, ben je welkom. 
Energievereniging Noorddijk is 
aanwezig en legt uit hoe jij kunt 
verduurzamen door te 
participeren in een groot zonnedak 
of andere energieprojecten.

Meer ommetjes, wandel- en 
fietspaden rondom het dorp. Dat 
willen Thesingers. Hoe kun je dat 
concreet maken? Een wandelroute 
naar het Kardingebos of een 
fietspad naar Zuidwolde. We 
hebben met Natuurmonumenten 
(beheerder van natuurgebied 
Kardinge) de eerste stappen gezet. 

We hebben tijdens de vorige bijeenkomst 
vooral gemerkt dat de afstand tussen boer en 

dorpsbewoner vaak nog fors is. Meer 
biologisch boeren, meer voor de lokale markt 

telen, en ons boer-zijn inpassen in een gezonde 
toekomstbestendige leefomgeving, daar denken we over 
na. Een biologische legkippenhouderij werken we 
momenteel uit. 

Wil je weten hoe het staat met de plannen om het Thesingermaar 
uit te baggeren? Ruurd van het Waterschap praat je bij.
De boerderij als atelier. Kunstenares Trudy legt de verbinding 
tussen de wereld van het boerenleven en die van de kunst. Maak 
kennis met Trudy en haar atelier in aanbouw.


