
 

 
 
 
Het wordt lente! Een nieuw seizoen, natuur komt weer tot leven. De tijd om akkers te 
zaaien en gewassen te verzorgen komt er weer aan. Als boer zien we ernaar uit. Jij ook? 
Voordat we weer het land op gaan, delen we graag wat er aan ommeland-
ontwikkelingen plaatsvindt.  

De eerste 3 percelen grasland die voor de boerderij liggen zijn omgeschakeld naar 
bouwland. Komend seizoen telen we naast granen en suikerbieten ook pootaardappelen 
(deze worden door akkerbouwer Van Os op onze akkers geteeld) en veldbonen. En 
andere nieuwe teelt waar we aan gaan beginnen is pompoenen. Zowel de veldbonen als 
de pompoenen passen bij onze wens om ons meer te richten op het telen van voedsel 
voor mensen. We willen graag steeds meer onze leefomgeving inzetten voor 
consumenten, liefst in de regio. Maar dat kunnen we niet alleen. We gaan ontdekken of 
we de teelt van veldbonen en pompoenen onder de knie krijgen. Maar daarmee zijn we 
er nog niet. Een uitdaging wordt de oogst van pompoenen. Ligt hier een kans voor 
stadjers of dorpsgenoten om zich als boer te bewijzen? Te denken valt aan oogsthulp. 
Maar ook denken we aan een model waarin je kunt meedoen: je koopt een x aantal 
vierkante meters van de pompoenenteelt, je kunt ze zelf verzorgen en zelf oogsten. Is 
daar animo voor? 
 

   
 
Verder werken we momenteel een project uit met strokenteelt. Als dit doorgaat, gaan 
we op 2 percelen de komende jaren diverse gewassen in stroken telen. Dat is winst voor 
biodiversiteit. En mogelijk is minder chemische gewasbescherming nodig. Maar de 
arbeidsbehoefte is wel fors meer. We werken in dit project samen met onze buren, 
Natuurmonumenten Kardinge. 
 

 
 

https://www.facebook.com/maatschapalvanos
https://weblog.wur.nl/uitgelicht/meer-natuur-op-akkers/


 

 
 
 
 
Andere stappen die we momenteel zetten ter bevordering van de biodiversiteit zijn het 
aanleggen van zogenaamde natuurvriendelijke oevers: Een oever met een ondiepe 
'natte' zone die oever- en watervegetatie de kans biedt zich te ontwikkelen en een 
natuurlijk thuis biedt aan (water)dieren en vogels. We graven slootkanten af, zodat er 
meer ruimte is voor flora en fauna en meer waterberging. Komend seizoen gaan we 
enkele oevers aanleggen.  
Binnenkort gaan we ook beginnen met de aanleg van bomen en struiken aan de 
Lageweg 19, waardoor ook op deze plek een verbetering zal plaatsvinden voor de 
biodiversiteit. 

     
 
 
De werkgroep ‘Ommetjes Thesinge’ is enthousiast aan de slag om financiële middelen te 
vergaren voor de aanleg van wandelpaden. Binnenkort volgen enkele oefenrondes van 
de bedachte routes. Dus als je opeens een groepje mensen door het land ziet banjeren, 
dan zijn ze aan het oefenen... 
 
Dorpsbewoners hebben een subsidieaanvraag bij het loket leefbaarheid NPG van de 
SNN gedaan voor aanleg van een pluktuin/voedselbos. Een mooi initiatief! Helaas is 
deze aanvraag (nog) niet goedgekeurd.  
 
Nog niet zo veel voortgang hebben we gemaakt met de plannen omtrent de biologische 
scharrelkippen houderij. We zijn een beetje geschrokken van de reacties uit het dorp. 
We hebben wel geleerd dat het hier belangrijk is om verder uit te leggen wat we voor 
ons zien en welke gevolgen dit wel en niet heeft voor de omgeving. Belangrijk zal zijn 
het beperken van overlast. En ook de afzet in de regio. We willen graag een 
eierleverancier voor de hele gemeente Groningen zijn, als we hiermee verder gaan. Maar 
hoe realistisch dat is, onderzoeken we nog. Ook hebben de reacties uit het dorp, onder 
andere via Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge ons wel doen realiseren dat zo’n 
kippenstal eigenlijk niet te dicht bij het dorp moet staan. We vinden het belangrijk om 
goed in gesprek te blijven om eventuele overlast te vermijden/minimaliseren. 
 
Er is veel enthousiasme vanuit Thesinge en omgeving over onze ideeën om enkele 
woningen of een woongemeenschap te bouwen aan de rand van het dorp. Velen vinden 
het een aanvulling voor het dorp, zien er kansen in om het dorp leefbaar te houden, of 
willen er mogelijk zelf wel wonen. Maar zo’n traject is niet alledaags. Dat merk je ook als 
je bij de gemeente aanklopt. Het vraagt nog de nodige inspanning om tot acceptabele 
kaders te komen met lokale overheden. Dit betekent dat er tijd nodig is om de neuzen 
dezelfde kant op te krijgen. Momenteel werken we een concreet model uit, op basis van 
de input die we vanaf oktober 2020 hebben opgehaald. Van veel mensen uit de 
omgeving hebben we gehoord dat ze graag concrete plannen willen horen en zien. Dat 
doen we graag en die zijn we nu eerst aan het uitwerken. Voorlopig zijn we dus nog niet 
aan het bouwen, maar wel aan het tekenen. 



 

 
 
 
 
De ligboxenstal biedt inmiddels onderdak aan meer creatieve geesten. Was een deel al 
omgetoverd tot atelier voor Trudy, nu werken ook Wouter en Afke vanuit de voormalige 
koeienstal. We zien uit naar een mooie wisselwerking: een inspirerende werkomgeving 
voor de kunstenaars en tegelijkertijd hopen wij als boer door hen uitgedaagd te worden 
om buiten de gebaande paden te (blijven) denken. 
 

 
Wouter Elzinga en Afke Manshanden, foto: Duncan Wijting 
 
 
De ideeën die we hebben gelanceerd op het gebied van energie hebben best veel los 
gemaakt. Het oprichten van EcoThesinge is er een mooi voorbeeld van. We ervaren dat 
steeds meer mensen zich bekommeren om hoe het moet de energietransitie. Ook in 
Thesinge is er het besef dat we van het gas af moeten en dat dat vraagt om maatregelen 
die niet alleen maar voordelen kennen. Onze leefomgeving zal veranderen. Maar niet 
zonder inspraak door de omgeving. Wij stemmen onze plannen af op de beleidskaders 
die overheden opstellen. We merken dat er veel betrokkenheid hierop is. Met bijna 1000 
reacties op het beleidskader van de gemeente is wel duidelijk dat veel mensen 
betrokken zijn op dit onderwerp. Dat is winst. En laten we samen komen tot een plan 
dat zowel probleemoplossend en toekomstbestendig is als comfortabel voor de 
bewoners van onze leefomgeving. Naar aanleiding van onze open-boerderij-sessie 
hebben een aantal mensen uit de omgeving aangegeven graag mee te willen denken 
over duurzame energie en wat daarbij komt kijken. Samen met hen proberen we van 
idee naar plan te komen en te kijken wat de belangrijkste thema’s daarbij zijn en hoe we 
die kunnen integreren. Wil jij ook meedoen? Geef je dan op via info@ommeland.nu  
 
Zo, we hebben geprobeerd je weer even bij te praten over wat er allemaal gebeurt en 
waar we mee bezig zijn. Heb jij vragen? Ben je bezorgd? Of krijg je energie en wil je 
meedoen? Onze deur staat open! 

https://www.wouterelzinga.nl/
https://afkemanshanden.nl/
mailto:info@ommeland.nu

