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Van het bestuur 
  

ie had op 3 januari 2020 toen we elkaar tijdens de nieuwjaarsvisite 
een voorspoedig en gezond 2020 toewensten, kunnen bedenken 
dat we drie maanden later in de greep zouden zijn van een wereld-

wijd virus, waarover nog heel veel niet bekend is. Maar toch is dat de waar-
heid. Het coronavirus heeft ons in een ijzeren greep, wanneer het eindigt 
weet nog niemand. Sociale contacten zijn tot een minimum beperkt. Geen 
vergaderingen. Weinig verkeer. Geen horeca, geen sport in teamverband, 
geen school, geen culturele activiteiten. In de winkels die nog open zijn, 
alles op gepaste afstand. Het leven lijkt even stil te staan. Mensen moeten 
zichzelf opnieuw uitvinden, dingen doen waarvan ze niet meer wisten of ze 
het wel zouden kunnen.  Niets is nog gewoon. Dit vraagt creativiteit, flexi-
biliteit en verdraagzaamheid. Omzien naar de kwetsbaren in onze omge-
ving. Hulp bieden waar nodig en gewenst, daarbij rekening houdende met 
de veiligheidsvoorschriften zoals die worden uitgegeven door het RIVM. Veel 
geplande activiteiten vinden (voorlopig) geen doorgang zoals o.a. NLDoet, 
concerten, het herdenken en vieren van 75 jaar Vrede en de algemene jaar-
vergadering van de vereniging. Waar mogelijk zullen er t.z.t. nieuwe data 
worden gepland. Natuurlijk zijn we de afgelopen maanden ook nog met 
andere dingen bezig geweest, maar alles wat nodig is om te voorkomen dat 
mensen worden besmet met het virus en de bestrijding daarvan gaat op dit 
moment voor. Alleen gezamenlijk kunnen we dit oplossen. Iedereen veel 
sterkte en gezondheid gewenst. 
 
Deze Kraante is tot stand gekomen met inachtneming van voldoende 
afstand. 
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VACATURE   -   VACATURE   -   VACATURE 

Bij de Vereniging van Plaatselijke Belangen Veelerveen en de Stichting Dorpshuis 
Veelerveen-Vriescheloo (Ons Noabershoes), welke bestaat uit dezelfde bestuursleden, is 
de functie van penningmeester beschikbaar. Naast de taak van bestuurslid die collegiaal 
mee vergadert (eens per 6 weken) en meebeslist, zijn de specifieke taken van de 
penningmeester: 

• Het opstellen van de begroting, financiële (tussen)rapportages en de jaarrekening. 

• Verwerken, controleren en beoordelen van financiële gegevens. 

• Informeren van bestuur en andere belanghebbenden over de financiële stand van 
zaken. 

• Tekenen van betaalopdrachten. 

• Relevante verzekeringen sluiten. 

Functie-eisen: 

• Organisatievermogen. 

• Bestuurlijke ervaring. 

• Bekend met het omgaan met geautomatiseerde systemen. 

• Dienstverlenende instelling. 

• Kennis van en affiniteit met de organisatie is gewenst. 

Vaardigheden: 

• Vermogen om in teamverband te werken. 

• Goede contactuele eigenschappen. 

• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 

• Ervaring met onderhandelen. 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie?                                                        
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter,Pieter Huttinga, 
telefoonnummer 06-57392348 . 

Reacties graag zenden naar: bestuur@veelerveen.eu.  
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Voordat we het vergeten…... 
 
Wordt u ook Vriend van de (Koffie)concerten?                                                                                                       
 
Sinds een aantal jaren organiseert de Vereniging van Plaatselijke Belangen Veeler-
veen in met name de wintermaanden een aantal (koffie)concerten met medewer-
king van voornamelijk streektaalartiesten. Dit is zo langzamerhand uitgegroeid tot 
een begrip. We hebben deze concerten tot nu toe kunnen organiseren mede dank-
zij sponsorbijdragen en bijdragen van de Vrienden van de (Koffie)concerten. Vrien-
den en liefhebbers die jaarlijks een extra bijdrage van € 10,- overmaken, zodat 
we dit kunnen blijven organiseren en eventueel kunnen uitbreiden met andere 
muziekgenres. Bent u zo’n liefhebber en vriend, doneert u dan € 10,- (meer mag 
natuurlijk altijd) op rek.nr.  NL68 RABO 0306648423 ten name van Vereniging 
voor Plaatselijke Belangen Veelerveen onder vermelding van Bijdrage Vrienden 
van de Koffieconcerten. 
 

COLOFON 
Tweemaandelijkse nieuwsbrief voor de inwoners van Veelerveen 
Uitgave april 2020 
De eerstvolgende Kraante verschijnt in week 24. Kopij kan tot 26 mei worden aangele-
verd via: redactie@veelerveen.eu. 
 

REDACTIONEEL 
 
Het is een vreemde tijd, in korte tijd zijn we als samenleving “ op slot” gegaan. Al onze 
bewegingen zijn nu beperkt tot noodzakelijke bezoeken aan supermarkt, bakker, drogist,  
huisarts en ziekenhuis. In Ap’s bespiegelingen kun je lezen dat we echter in Westerwolde 
toch wel het voordeel hebben van grotere tuinen en veel minder mensen op de vierkante 
kilometer. De meesten van ons kunnen dan ook de buitenbeleving in eigen tuin op doen. 
Ook in deze Kraante een stuk over het (over)gewicht in Westerwolde. Aangezien bewegen 
een probaat middel is, om je algehele conditie te verbeteren (denk maar eens aan het feit 
dat 80% van de Coronapatienten op de IC’s te kampen hebben met overgewicht) en zo-
doende fysieke tegenslagen beter het hoofd te bieden. 
Met de sluiting van sportclubs, verenigingen en sportscholen zul jezelf creatief moeten zijn 
om te bedenken hoe je meer gaat bewegen. 
In deze uitgave geen oproepen voor komende concerten, vergaderingen et cetera. De ver-
wachting is dat het tot ten minste 1 juni gaat duren voordat er weer iets georganiseerd kan 
worden. 
Voor de volgende uitgave willen we graag van u horen (en zien) hoe uw leven er uit ziet 
door deze crisis. Dus maak ons deel met uw bespiegelingen en foto’s van uw tuinleven, 
werken thuis, alternatieve eigen kinderopvang, huiskamerconcerten voor het gezin en wat 
al niet meer. We zien het graag tegemoet via ons emailadres: redactie@veelerveen.eu 
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Ap’s dierennieuws 
 

nze brandrode koeien hebben binnen een week allebei gekalfd. De een kreeg 
een vaarsje en de andere een stiertje. Beide kalfjes doen het uitstekend en 
zijn heel mooi getekend. Beiden zijn dus weer een aanwinst voor dit zeld-
zame runderras. We zijn heel blij met dit tweetal omdat de koeien vrijwel 

gelijk hebben gekalfd. Het was ons doel om de koeien beiden in januari of februari 
te laten kalven maar of dat zou lukken was niet zeker. De vader van de kalfjes 
(stier Sjouke) kwam half april vorig jaar bij ons aan maar hij was toen pas 10 
maanden oud en ook een beetje ondermaats. Hij vond  de koeien wel heel erg leuk 
en deed erg zijn best om ze te dekken maar we waren bang dat hij toch nog net 
iets te klein was. Die zorg bleek dus niet terecht. Sinds begin november stonden 
de koeien op stal maar de beide stieren bleven buiten. Brandrode koeien en stieren 
zijn winterhard en kunnen met een sober rantsoen toe. Toch hebben we ze wel 
iedere dag tweemaal een flinke kruiwagen hooi gebracht. Daar kijken ze erg naar 
uit en als we iets te laat zijn dan laten ze hun ongenoegen goed horen. Met het 
voorjaar in aantocht moeten de stieren van het land af. Als het ooit nog eens droog 
wordt moet de mest namelijk over het land worden uitgereden. Onze stieren heb-
ben er dan een paar weken niets te zoeken. Daarom hebben we in de stal een heel 
stevige box gebouwd en op een zaterdag geprobeerd om de stieren in de stal te 
krijgen. Aanvankelijk leek dat te lukken. Ze gingen de wei uit en in draf richting 
het erf. Ze gingen bij het erf inderdaad netjes rechtsaf richting stal maar daarna 
ging het mis. Op het erf lag een grote plas en daar wilden ze tot tweemaal toe niet 
door. Ze kwamen net als de stieren in Pamplona in volle vaart terug. Buurman 
Paul moest met een snoekduik in de berm het vege lijf redden. Daarna zat hij vast 
in de bramen dus moesten wij hem weer redden. Nu is het zaak om de stieren in 
een vangkooi te krijgen en dan in de aanhanger. Stier Julius wordt verkocht maar 
Sjouke blijft bij ons. In april mag hij dan weer met de koeien naar buiten om zijn 
normale kunsten weer te vertonen. En dan maar hopen dat we volgend jaar fe-
bruari weer van die mooie kalfjes krijgen. 
 
Ap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit andere media: 

O 



5 
 

 

Uit andere media: 
56% in gemeente Westerwolde kampt met overgewicht 
 
Liefst 56% van de volwassenen in de gemeente Westerwolde heeft een overge-
wicht. 18% kampt zelfs met ernstig overgewicht (obesitas). Dat blijkt uit onder-
zoek van Vandaagafvallen.nl dat informatie rondom afvallen in Westerwolde ver-
zamelt en vergelijkt. Hiervoor zijn gegevens van de Gezondheidsmonitor, het 
CBS en RIVM geraadpleegd. 
 
Hiermee zijn inwoners in de gemeente Westerwolde gemiddeld zwaarder dan de 
rest van Nederland. Landelijk gezien is 48,9% te zwaar, en heeft 13,8% te ma-
ken met obesitas. 
 
Overgewicht betekent een BMI van 25 of hoger. Ernstig overgewicht, ook bekend 
als obesitas, betekent een BMI van 30 of hoger. De BMI wordt berekend op basis 
van geslacht, lengte en gewicht. Een BMI tussen de 18,5 en 25 betekent een 
normaal gewicht. 
 
Sporten en bewegen in de gemeente Westerwolde 
Dit wil niet zeggen dat de hele gemeente stilzit. 43% voldoet aan de landelijke 
Beweegrichtlijnen. Dit betekent minimaal 2,5 uur per week matig intensieve in-
spanning (bijv. fietsen of wandelen), twee keer per week spier- en botverster-
kende activiteiten (bijv. traplopen) en niet te veel stilzitten. Hieronder een aantal 
aanvullende gegevens met betrekking tot sporten en bewegen in de gemeente 
Westerwolde. 

• 54% doet aan matig plus zwaar intensieve activiteiten (o.a. wandelen, 
fietsen, hardlopen, wielrennen, sporten) 

• 69% doet aan bot- plus spierversterkende activiteiten (o.a. traplopen, 
springen, fietsen en krachttraining) 

• 39% doet wekelijks aan sport 
• Het percentage fietsgebruik ligt op 34%. Dit betekent dat bij 34% van ver-

plaatsingen met een korte afstand (tot 7,5 km) gebruik gemaakt wordt 
van de fiets. 

 
Hoe zit het met de gezondheid in de gemeente? 
73% van de inwoners van Westerwolde ervaart de eigen gezondheid als (zeer) 
goed. Landelijk gezien ligt dit percentage op 75,6%. Het alcohol- en rookgedrag 
ligt tenslotte redelijk in lijn met de rest van Nederland: 
 
In Westerwolde wordt door 46% van de bevolking van 19 jaar en ouder volgens 
de Richtlijn gedronken (drinkt niet of maximaal 1 glas per dag). 7% van de be-
volking is een zware drinker. Dat wil zeggen: minstens 1 keer per week 6 glazen 
voor mannen en 4 glazen voor vrouwen per dag. 7% wordt aangemerkt als over-
matige drinker. Je bent een overmatige drinker als je meer dan 14 glazen per 
week (vrouwen) of 21 glazen per week (mannen) drinkt. 21% van de inwoners in 
Westerwolde rookt wel eens. 
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Ap’s bespiegelingen 

k hoorde wethouder Bart Huizing een paar weken geleden op radio Westerwolde 
zeggen dat het aantal inwoners niet is gekrompen. Officieel is Zuidoost Gronin-
gen een krimpgebied maar dat lijkt voor Westerwolde niet meer te kloppen. 

Dat is mooi. Ook ligt de gemiddelde verkoopprijs van woningen in Westerwolde 
een stuk hoger dan die in de omliggende gemeenten. Ik rij iedere dag een flinke 
afstand over de Westerwoldse wegen en zie daar maar heel weinig verkoopborden 
in de tuin staan. In Veelerveen stonden enige huizen te koop maar die zijn gro-
tendeels verkocht. De laatste tijd heb ik langs het kanaal enige nieuwe gezichten 
gesignaleerd. Met een paar nieuwkomers heb ik gesproken en die kwamen zonder 
uitzondering uit de randstad. Dat is een merkwaardige ontwikkeling. Terwijl veel 
mensen het arme Afrika proberen te ontvluchten en met gevaar voor eigen leven 
het rijke Europa proberen te bereiken gebeurt hier het omgekeerde. De randste-
delingen trekken hier dus juist naar het arme Zuidoost Groningen. Ik heb hierover 
een beetje nagedacht en eigenlijk is het best logisch. Als je afgaat op de economi-
sche kengetallen behoort  Zuidoost Groningen tot een van de arme delen van Ne-
derland. Maar die schijn bedriegt. In de grote steden wonen heel veel mensen in 
flats, appartementen of Vinexwijken met hooguit een postzegel grond. Voor de 
boodschappen moet je per auto naar de winkels. Dat kost veel tijd door drukte en 
stoplichten en na het winkelen moet je voordat je de parkeerplaats mag verlaten 
je auto terugkopen. Maar in ons dorp zijn vrijwel alle huizen vrijstaand met een 
flinke lap grond er om heen. En heel veel mensen hebben hier een zitmaaier. Wel 
moet je hier ook met auto naar de winkels maar dat kost nooit meer dan 5 minu-
ten. Drukte, stoplichten en overvolle (dure) parkeerplaatsen zijn hier namelijk niet. 
Zonder uitzondering vinden de mensen die ik sprak Veelerveen heel mooi, rustig 
en heel groen. Maar het is wel even wennen dat iedereen hier gedag zegt.  
 
Ap 

 

Cursus of workshop Gronings spreken 
 
Tijdens de in 2019 gehouden jaarvergadering van de Vereniging voor Plaatselijke 
Belangen kwam naar voren dat er behoefte bestaat aan een cursus of workshop 
Gronings spreken. Voordat we hier uitvoering aan kunnen geven is het noodzake-

lijk dat we weten hoeveel belang-
stelling hiervoor is. Heeft u be-
langstelling meldt u zich dan voor 
30 april a.s. aan via: 
info@veelerveen.eu of bij een van 
de bestuursleden. Afhankelijk van 
de grootte van de groep gaan we 
dan kijken of en hoe dit te realise-
ren is.  Uiteraard hangt de plan-
ning af van alle ontwikkelingen 
rondom de Coronacrisis. 
 

 

I 
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Gezocht:  
vrijwilligers in verband met opzetten van telefooncirkel in Veeler-
veen. 
 
In de afgelopen maanden ben ik, Mia Pietersen, er achter gekomen dat er 
een aantal mensen in Veelerveen graag mee willen doen aan een telefoon-
cirkel. Omdat hier behoefte aan is en ik het leuk vind om me hier mee bezig 
te houden heb ik, in samenwerking met Wedde dat het lukt, het plan opge-
vat om een telefooncirkel te gaan opzetten. 
Een telefooncirkel is een dagelijks belrondje langs mensen die alleen wonen. 
Dit belrondje maakt dat deze mensen even contact hebben met iemand en 
kunnen laten weten hoe het met ze gaat. Dit korte en vertrouwde contact 
maakt dat dit telefoontje van onschatbare waarde is.  
 
Om dit te kunnen realiseren ben ik op zoek naar enkele centrale aanspreek-
personen. 

• Als centrale aanspreekpersoon belt u dagelijks op een afgesproken 
tijd de eerste deelnemer. Deze belt de volgende en zo verder, totdat 
de laatste in de cirkel u weer belt. 

• Wanneer iemand niet opneemt of wanneer er iets aan de hand is, 
wordt dit aan u (de centrale aanspreekpersoon) gemeld en u belt ver-
volgens de contactpersoon van de betreffende deelnemer om actie te 
ondernemen. 

• De bedoeling is om met meerdere centrale aanspreekpersonen te 
werken, zodat iedere aanspreekpersoon om de paar weken gedu-
rende een week deze taak op zich neemt. 

• Er zal regelmatig een overleg plaatsvinden met alle centrale aan-
spreekpersonen en eveneens een contactmoment met ook de deel-
nemers van de cirkel.  

• Deze telefooncirkel is nog in oprichting. Het leuke hiervan is dat we 
met elkaar invulling kunnen geven aan de uitvoering. 

 
Lijkt u dit leuk en zinvol om te doen en bent u ’s morgens beschikbaar, dan 
kunt u contact opnemen met Mia Pietersen.  
 
e-mailadres: macvveen@xs4all.nl 
telefoon: 06 34 93 42 71 
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Werkgroep duurzaamheid  

 
Onderzoek naar energietransitie in 
Veelerveen gaat door 
 

a overleg met provincie en gemeente is een 
aanvraag bij het college van burgemeester en 
wethouders van Westerwolde ingediend om geld 
beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar 

hoe Veelerveen in de toekomst van duurzame 
energie voorzien kan worden, ook voor de ver-
warming van de huizen. Ook de provincie zal fi-
nancieel bijdragen. Dat onderzoek moet zich rich-
ten op mogelijkheden om Veelerveen op termijn 
energieneutraal en aardgasloos te maken.  
 
Voor de gemeente Westerwolde is dit onderzoek een proefproject om twee doel-
stellingen te realiseren uit het gemeentelijk beleid dat in de nota ‘Westerwolde 
samen verduurzamen’ staat: 

1. Energieneutraal worden, de energie die je nodig hebt, wek je ook zelf op. 
2. CO2-uitstoot verminderen. 

Belangrijk voor de gemeente is dat dit onderzoek moet leiden tot een plan op 
dorpsniveau. De inhoud van dat plan en de manier waarop dit samen met de in-
woners van Veelerveen tot stand komt, moet een voorbeeld worden voor de plan-
nen die in de andere dorpen van Westerwolde uiterlijk in 2021 moeten worden 
ontwikkeld.  
 
De inwoners worden nauw betrokken bij dit uiteindelijke plan voor Veelerveen. 
Steun van de inwoners voor de maatregelen (bijvoorbeeld isolatie, maatwerk bij 
aardgasloos maken van de woningen) en mogelijkheden om duurzame energie in 
of in de omgeving van Veelerveen te ontwikkelen die voor ons dorp gebruikt kan 
worden, is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van dit proefproject. Het 
onderzoek moet ook informatie opleveren over de kosten die de maatregelen en 
mogelijkheden met zich mee brengen. En uiteraard wat dat betekent voor de in-
woners.   
 
Het onderzoek zal worden begeleid door de Groninger Energiekoepel (GrEK), zie 
https://www.energieloket-groningen.nl/dienst/grek#. 
 
De verwachting is dat het college van B&W en de provincie op korte termijn het 
benodigde geld beschikbaar zullen stellen en in de loop van april gestart kan wor-
den met het project. Een startbijeenkomst met de inwoners van Veelerveen zal 
naar alle waarschijnlijkheid nog voor de zomervakantie plaatsvinden. Tijdens die 
startbijeenkomst wordt u als inwoner van Veelerveen niet alleen geïnformeerd, 
maar kunt u ook vragen stellen, ideeën aandragen, uw mening geven en zo invloed 
uitoefenen op het onderzoek en daarmee ook op de uitkomsten. Zodra een datum 
voor die bijeenkomst gepland is, ontvangt u een uitnodiging in uw brievenbus.  
 
De werkgroep Duurzaam Veelerveen 

N 
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Nieuws van Wedde dat het lukt! 
 
Bij Wedde dat het lukt hebben we in januari een vliegende 
start gemaakt. Jullie weten ons goed te vinden! En daar zijn 
we blij mee.  
Naast alle hulpvragen willen we jullie ook graag bijpraten over 
een ander lopend project. Vanaf november 2019 ontvangen de 

leerlingen van de opleiding Zorg en Welzijn klas 4 van het Dollard College - Cam-
pus Winschoten  een groep van max 10 personen uit Wedde, Vriescheloo en 
Veelerveen op de Campus. De leerlingen  bereiden een lunch of een high tea. 
Aansluitend leiden ze de aanwezigen rond door de Campus en vertellen welke op-
leidingen er gevolgd kunnen worden. Voor de leerlingen een mooie leerervaring en 
voor de ouderen een gezellige ontmoeting met de jongeren en met elkaar. Vanaf 
2020 is het de bedoeling dat de leerlingen ons na de lunch meer gaan vertellen 
over domotica in huis. Domotica is het slim inzetten van elektronische apparaten 
in huis, waardoor mensen bijv. langer thuis kunnen blijven wonen. Het project 
loopt dit jaar tot woensdag 18 maart. Daarna moeten de kinderen zich voor berei-
den op hun examens. Wellicht krijgt het een vervolg in het nieuwe schooljaar. 

Zoals u waarschijnlijk weet verzorgen een aantal vrijwilligers van Wedde dat het 
lukt structureel tuintjes bij een aantal mensen. Dit gebeurt onder strenge eisen. 
De tuintjes mogen niet te groot zijn (postzegeltuintjes) en er moet geen andere 
mogelijkheid zijn om ze te onderhouden, bijv.  met hulp van kinderen, een hove-
nier of anders. Eén van onze tuin vrijwilligers heeft na een lange periode van zoe-
ken een nieuwe baan gevonden. Dit is voor hem ontzettend goed nieuws! Maar 
zorgt er wel voor dat wij op zoek zijn naar nieuwe mensen die het leuk vinden om 
bij iemand structureel een tuintje te verzorgen. Kent u iemand of bent u zelf en-
thousiast? Wilt u dan contact met mij opnemen?  
U kunt Wedde dat het lukt natuurlijk voor veel meer zaken bellen. Niet alleen voor 
praktisch zaken maar ook voor vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.  
Let op: aangezien de Coronacrisis ons dwingt tot het hanteren van spelregels in 
omgang met elkaar, is het verstandig eerst goed af te stemmen of de hulpvraag 
uitgevoerd kan worden. Aarzel dus niet om met Marian Beltman, de dorpsonder-
steuner, contact op te nemen. 
Wedde dat het lukt is werkzaam in Wedde, Vriescheloo en Veelerveen. U kunt 
Marian bereiken op telefoonnummer 06 23934449. 
Graag tot ziens! 
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Dorpsraden en Dorpsbelangen  
tekenen convenant met de gemeente Westerwolde 
 

onderdag 30 januari  waren de dorpsraden en dorpsbelangen van de 
gemeente  Westerwolde uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeen-
komst. Bijna alle dorpsraden en –belangen waren aanwezig en heb-

ben met de gemeente een overeenkomst ondertekend. In deze ‘intentie-
verklaring voor een fijn samenwerkingsverband’ staat hoe wij met elkaar 
willen samenwerken en wat wij van elkaar kunnen en mogen verwachten. 
De gemeente is blij met deze samenwerking!  
De bijeenkomst bestond verder uit twee presentaties. De eerste ging over 
BUURBOOK: een digitaal participatie platform (www.buurbook.nl). De 
tweede ging over Toukomst: een initiatief van Nationaal Programma Gro-
ningen over de toekomst van Groningen. (www.toukomst.nl) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 



11 
 

 

 

Gekwetter uit ´t Meezenest 
 

at strookje gras naast de weg, wat is daar nu bijzonder aan? Veel 
mensen lijken het belangrijk te vinden. Dat blijkt wel uit het feit dat 
de berm, ondanks dat het gemeentelijke grond is, vrijwillig en gratis 

wordt bijgehouden door dorpsbewoners. De berm wordt net zo kort ge-
maaid als het eigen gazon. En ook de gemeente spaart kosten nog moeite 
om in ieder geval één randje gras te behouden. 
Maar de berm is ook belangrijk voor planten en dieren. En die houden juist 
niet van kort gemaaid gras. Voor planten is het een van de weinige plekken 
waar ze nog kunnen blijven bestaan. Alle andere plekken heeft de mens al 
in beslag genomen: we maken wegen, bouwen huizen, hebben tuinen met 
exotische planten en akkers waar geen (on)kruid mag komen. 
Voor dieren is de berm met hogere beplanting hún weg. Zo verplaatsen zij 
zich makkelijker en veiliger. 
Net als op een (fiets)pad waar voetgangers lopen als brommers rijden, is 
het soms even wennen om rekening te houden met elkaar. Maar zeg nou 
zelf: is een berm vol bloemen niet veel vrolijker en interessanter dan een 
extra grasveld?   
  

D 



12 
 

 

 
 

 
 


