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Colofon 
 

Nais uut Nijhoof is een uitgave van Vereniging Dorpsbelangen Niehove, 
adres: db@niehove.eu, rekeningnummer Vereniging Dorpsbelangen:  
NL35 RAB0 0348 6550 61 
 
De redactie bestaat uit: 
 
Albêrt Heesink Rikkerdaweg 27    tel: 591562  0641085644 
Ton Sanders Rikkerdaweg 23    tel: 591353 
Sijtse Scheeringa    Kerkstraat 15           tel: 591569 

Ruud Hendriks Rikkerdaweg 17           tel: 857710 

 
Advertenties: 
Jan Broersma Rikkerdaweg 24  tel. 591624 
(advertentie- en sponsortarieven op aanvraag) 
 
Enkele spelregels: 
Kopij voor het volgende nummer, de HerfstNais, vóór 1 oktober 2017 

naar het e-mailadres: nais@niehove.eu of inleveren bij één van de 

redactieleden. Iedere inzender krijgt een ontvangstbevestiging. 
Bijdragen mogen in verband met de leesbaarheid niet langer zijn dan 
twee bladzijden A4.  
 

Website van Niehove: www.niehove.eu 
 

Mededeling van de redactie: 
 
In goed overleg met de Vereniging Dorpsbelangen heeft de redactie 
besloten de verschijningsfrequentie van de papieren Nais uut Nijhoof 
terug te brengen tot drie keer per jaar. SeptemberNais en NovemberNais 
zitten eigenlijk te dicht op elkaar en november is eigenlijk een maand te 
laat. 
Daarom: 
Met ingang van dit jaar worden de verschijningsdata: 1 februari, 1 juni 
en 1 oktober, volgens ons sluit dit logischer aan bij het 
activiteitenaanbod in het dorp. 
P.s.: Kopij voor de website en de NaisFlits graag aanleveren als 
Worddocument met evt. foto’s, plaatjes, etc. als aparte bijlage. 
 

 

mailto:db@niehove.eu
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Van de redactie 
 

Hier volgt weer een NAIS UUT NIJHOOF, het tweede nummer van 2017. 

Dit keer met veel informatie over wat ons dorp de laatste tijd nogal 
bezighoudt: duurzame energie en welke apparaten, materialen daarmee 
verbonden zijn, zoals windmolens, Maar ook nieuwe bewoners, nieuw 
gastenverblijf, Zwembadinfo, en nog meer. In dit nummer bijdragen van 
o.a. Ruud Hendriks, Annemieke Grimbergen, Lammert Top, Mieke 
Bouwman, Irma Stol, Jan Broersma, Riet Spriensma, Esther Nolles (de 
nieuwe Geert Mulder), Albêrt Heesink 

Met verhalen over windmolens, zwemmen, Australië, dauwtrappen, 
roken, kaarten, nieuwe bewoners. 

Wat er de komende maanden allemaal in Niehove gaat gebeuren is te 
vinden in onze agenda’s, van theater tot vergaderingen, het staat er 
weer in.  

En dan dit: in de vorige Nais uut Nijhoof ben ik bij de opmaak een van 
onze adverteerders vergeten. Wel de bijdrage innen maar geen 
advertentieruimte gunnen. Dat kan natuurlijk niet. Ik geef daarom in deze 
Nais mijn FC Twente logo af voor de advertentie die in de vorige moest 
staan  

          

 

En… zo als altijd de afsluiter: naast deze mooie Nais uut Nijhoof is er 
ook nog steeds onze website, vernieuwd en wel te vinden op 
www.niehove.eu 

Veel plezier bij het lezen en laat ons weten wat u er van vindt 

  heel klein dan. 

 

http://www.niehove.eu/
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Inhoud van dit nummer: 
  3 Van de redactie 
  5 Berichten van Dorpsbelangen 
  7 Terugblik afgelopen periode 
     7 rookwedstrijd 
   8 Dauwtrappen 
 13 Klaverjassen 

14     Ingezonden artikelen  
 14 Niehoveduurzaam   15 Landschap en wind 
 21 Windmolens: stand van zaken 29 Schone stoep 
 29  Voetbaltoernooi   30  KWF  

31 Nieuw gastenverblijf  33  Arte del Norte 
34  Activiteiten juni tot oktober   35  Zwembad Electra 
38 Activiteiten Commissie  40 Even voorstellen 
41 Buitenland: Australië  45 Regiotheater 

47 AED-info 
47     Van Nu en Straks 
48    Wordt verwacht 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Husein en Lisalotte waren van plan om een feest te organiseren wegens 
hun tienjarig jubileum in Eisseshof. Dit feest gaat niet door wegens een 
sterfgeval. 
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Berichten van Dorpsbelangen. 

 

 

Samenstelling bestuur: 

Voorzitter/secretaris :  Ruud Hendriks  tel 857710   

Penningmeester:   Hans Harkema  tel 591891 

Lid:                                    Jan Broersma           tel 591624 

Notulist                         Joke Steg             tel 591323   

 

Aftreedschema: 

Hans Harkema                2017 

Jan Broersma           2018 

Ruud Hendriks           2019 

 

Aantal leden :                    225 

Aantal donateurs:          15 

Aantal sponsoren:                3 

Aantal adverteerders       16 

 

Contributie: 

Tot 4 jaar:                             gratis 

Van 4-18 jaar                        € 2.50 pp 

Vanaf 18 jaar                        € 5.00 pp 

Helaas hebben een aantal leden hun contributie nog niet betaald. 

Verzoeke dit alsnog te doen: banknummer NL RABO 0348655061 t.n.v. 

penningmeester Dorpsbelangen. 

Banknummer: NL35 RABO 0348655061  

t.n.v. penningmeester Dorpsbelangen 

Adres penningmeester: Rikkerdaweg 5 
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Commissies: 

AC(activiteitencommissie): 

Jennie Dijkema             tel 597027 

Marjan Boersma            tel 591852 

Vacature 

 

St. Nicolaascommissie 2016: 

Paulien Pieltjes            tel 0610242108 

Geertje Broersma         tel 0653252955 

Michiel Boersma            tel 591852 

 

Gevolgschade gaswinning: 

Marco v.d.Ende:            tel 591838 

Harrie Schaaphok :         tel 591589 

 

Duurzame energie(Buurkracht) 

Lammert Top :               tel 591272 

Harrie Schaaphok:            tel 591589 

Wietse Venekamp:        tel 591280 

 

Lief en Leed: 

Hanna Niemeijer:             tel 0623726335 

 

 

Nieuwsflits: 

Deze verschijnt bijna wekelijks en is een aanvulling op Nais. Kijk eens op 

onze website:      www.niehove.eu 

NaisFlits wordt verzonden naar ongeveer 140 adressen. 

Wil je die ook ontvangen, ga dan naar de website niehove.eu, klik op een 

nieuwsitem en meld je onderaan de pagina aan voor de nieuwsbrief.      

 

 

Emailadres Dorpsbelangen:        db@niehove.eu   

 

http://www.niehove.eu/
mailto:db@niehove.eu
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Terugblik afgelopen periode 
 

Uitslag jaarlijkse rookwedstrijd Niehove 2017. 
Pijproken. 
Slechts 3 deelnemers. Maar wel deskundigen. 
1e prijs Olav Beek  87 min. 30sec. 
2e prijs Frans Niemeijer 57 min. 
3e prijs Johan Cruiming 44 min. 5 sec. 
Sigaren. 
Elf deelnemers kregen een bolknak uitgereikt, waarna al snel een heerlijke rook door 
de zaal dwarrelde. 
Hier de volledige uitslag. 

1. Peter Noren   2 uur 58 min. en 10 sec. 

2. Keizer   2 uur 9 min. en 20 sec. 

3. Meindert Terpstra  1 uur 50 min.en 24 sec. 

4. Henk Pieltjes   1 uur 47 min. en 30 sec. 

5. Gerry Pieltjes   1 uur 27 min. en 23 sec. 

6. Jan Broersma   1 uur 20 min. en 10 sec. 

7. Husein Goudsmit  1 uur 16 min. en 28 sec. 

8. Jan Postema   1 uur 4 min. en 10 sec. 

9. Harold Brilstra   1 uur 3 min. en 10 sec. 

10. Hein Casemier   5 min. en 55 sec. 

11. Fokke Huisman   2 min. en 10 sec. 
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Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 25 mei 2017 
 
Naast de religieuze betekenis van deze dag, is het dauwtrappen een 
prachtig stuk folklore, waarbij de mensen vroeg opstaan en zingend en 
dansend blootsvoets door een deken van dauw een wandeling door de 
natuur maken. Heel  vroeger begon het  ‘s morgens om 3.00 uur, 
tegenwoordig om 6.00 uur en in Niehove om 8.00 uur. 
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Op dit tijdstip verzamelden zich 29 enthousiaste deelnemers voor de 
Eisseshof in Niehove. Namens Dorpsbelangen begroeten Janet en Irma 
alle aanwezigen, waaronder ook de jeugdige deelnemers Luka, Teun, 
Bram en Jan. Verder konden we Mieke Bouman als nieuwe bewoner van 
Kerkstraat 6/7 begroeten. Ook de wethouders Bert Nederveen en Henk 
Bakker (en partner) liepen mee als belangstellende vertegenwoordigers 
van de Gemeente Zuidhorn. 
Als teken van verbondenheid informeert wethouder Henk Bakker ons 
over de zorgelijke situatie van burgemeester Bert Swart, waarbij wij in 
gedachten en gevoelens met hem meeleven.    
We lopen naar de eerste stopplaats, het begin van het Anne Pilat pad, 
waar uitleg volgt over de naamgeving van het pad.  

Anne Pilat was een 
kenner van het landschap Middag Humsterland. Dit pad  volgen we met 
links en rechts akkerbouw- en veeteeltbedrijven. Tijdens de wandeling 
wordt gezellig gepraat met steeds wisselende personen, een sociaal 
gebeuren. 
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De wierde van Kenwerd komt nu steeds meer in beeld. Om er te komen 
verlaten we het pad en gaan via een glooiing bijna ongemerkt  naar de 
top van de wierde. Bij de tweede stop volgt een korte toelichting over het 
ontstaan van deze wierde, die 4,25 meter boven N.A.P. is. De grootste 
wierde uit  deze omgeving. Hier aangekomen worden we verwelkomd 
door de familie Van der Meer-de Langen op hun agrarisch bedrijf. 

 

We worden uitvoerig geïnformeerd over de vrije in- en uitloop van de 
koeien, die zich meerdere keren per dag kunnen laten melken. We 
hebben zo een prachtig beeld gekregen van dit agrarisch bedrijf, met 
dank aan de familie Van der Meer. 
We vervolgen onze wandeltocht naar de molen “de Leeuw” in Oldehove. 
Gerda  Boersma, die het beheer over de molen heeft, geeft een 
toelichting op het functioneren van de molen, die in het jaar 1855 is 
gebouwd en daarna meerdere keren is gerestaureerd.   
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Iedereen die wil, kan de molen van binnen bekijken en klimmen naar de 
eerste trans, van waaruit een prachtig uitzicht over Oldehove en 
omgeving. 

 

De tocht wordt weer voortgezet richting Niehove.  Op de splitsing 
Selwerd-Niehoofsterweg neemt het ene deel van de groep een korte 
route, de anderen een langere route.  
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Deze laatste route ging over een klein stukje Noordhornerweg , dan een 
oud (kerken-)pad langs Hofman, de boerderij “Roetsum”  bewoond door 
de fam. Den Westen (voorheen door de fam. Agema) en vervolgens 
langs de Roetzumertocht en het land van Oudshoorn, om uiteindelijk met 
veel kunst- en vliegwerk via diverse hekken op het land van Harry en 
Lucie in Niehove aan te komen. 
De tocht eindigt dan met het uitwisselen van ervaringen op het terras 
voor de Eisseshof. 
 
Lammert Top 
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Laatste kaartavond seizoen 2016-2017 
      

1 Peter Haack  5536  
2 Fre Zuidema  5527  
3 Harm Jan Huiges  5140  
4 Ellie Klamer  5129  
5 Kirsten Deelman  5096  

6 Geertje Haack  4960  

7 Minke Boer  4952  
8 Henk Cornello  4927  
9 Ria Harkema  4908  
10 Jans Klamer  4810  
11 Henk Pieltjes  4709  

12 Jan Harkema  4572  

13 Jonny Tuinstra  4566  

14 Loes Zuidema  4272  
15 Sijtse Scheeringa  4203  
16 Jan Broersma  4168  
 
Er werden 3 boompjes gespeeld. 
Jullie zien dat Niehove het heeft afgelegd tegen Oldehove. 
In het komende seizoen gaat Niehove er pittiger tegen aan. 
Dit seizoen hebben we veel plezier gehad. 
Tot in september. 
 
Jan Broersma 
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Bijeenkomst over zonnepanelen en/of zonneboilers 
op 14 juni 2017 om 19:30 uur in de Eisseshof. 
 
Niehoveduurzaam organiseert  samen met buurkracht een 
informatieavond. 
Allereerst kijken we even terug op de isolatieactie. Dhr. P. van Benten 
van VIKA zal aanwezig zijn om de isolatiecertificaten uit te delen. Met dit 
certificaat kunt u op gemakkelijke wijze aantonen welke delen van het 
huis geïsoleerd zijn. 
Ook is er een vertegenwoordiger van APsolar aanwezig om vragen over 
zonnepanelen en zonneboilers te beantwoorden. Welke mogelijkheden 
zijn er in ons dorp. 
Wat verder ter tafel komt op energiegebied. 
 
Groeten  
 
Niehoveduurzaam in samenwerking met dorpsbelangen 
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Landschap en wind: innovatie in Middag-Humsterland 

Alternatief 2: RidgeBlade + 40 meter molens in windlint + zonnecel -dakpannen 

 

Hoe vind je een uitweg uit het dilemma tussen landschap en energietransitie? Waar 

vind je alternatieven? De raad vroeg  het in januari expliciet: “Hebben jullie 

alternatieven?” Vandaar dat we zijn gaan zoeken. Zoals in de visievorming voor 

Middag-Humsterland telkens werd gezegd: “Hoe kan je innoveren, durf te innoveren, 

de gemeente en  coöperatie Westerkwartier willen graag samen met inwoners en 

ondernemers projecten uitvoeren en innoveren”.  
 

Middag-Humsterland is uniek. Het is het  oudste cultuurlandschap van 

Europa. We koesteren het open karakter, de rust en ruimte. Het 

karakter van de streek trekt (nieuwe) inwoners en toeristen, hier hoeft 

krimp geen issue te zijn. Terecht staat in het bestuursakkoord van de 

gemeente Zuidhorn: Initiatiefnemers voor windmolens en 

hoogspanningsmasten, in en aan de randen van onze gemeente en 

vooral in Middag-Humsterland kunnen rekenen op een kritische en 

terughoudende opstelling van onze kant (pag. 9). 

 

We hebben een aantal alternatieven gevonden: 

1.  een totaal innovatief windsysteem: de RidgeBlade. De  ontwikkelings- en testfase 

voorbij, op zoek naar pilots en daken. Geschikt voor huizen en bedrijfsdaken, slechts 

65 cm of 1,2 m hoog op de nok van een dak. 

2.  een herwaardering voor een oude en inmiddels veel efficiëntere techniek: de  40-

meter-molen. Nu coöperatief te gebruiken, in de handen van inwoners en lokale 

bedrijven.  Met misschien wel een innovatieve locatie:  een windlint, een energielint. 

3.  een bijzondere dakpan met zonnecellen. 

 

De drie alternatieven en de nieuwe locatie vullen elkaar aan. Ze hebben elk hun 

eigen potentie, zodat inwoners en ondernemers de keuze hebben. Ook prettig.  

Hieronder de belangrijkste punten van de drie wind&zon alternatieven. 

 

1.  de Ridge Blade  is een zeer innovatieve windmolen van slechts 65 cm hoog op 

de nok van schuine daken, die te combineren is met zonnepanelen. Deze benut het 

feit dat bij schuine daken de wind flink versnelt, bij het meest optimale dak van 450 is 

bij de nok zelfs tot 6x zoveel energie beschikbaar. Hierdoor kan de molen zo 

bescheiden van omvang zijn. En hij is zeer stil omdat met schoepen werkt en niet 

met op hoge snelheid draaiende wieken. Een schuur staat niet meer in de weg om 

de wind te benutten, maar wordt juist onderdeel van de windbenutting! Geen 

discussie meer nodig om het bouwblok op te rekken zodat de molen verder van de 

gebouwen kan staan.  

• Hij past op de nok van elk dak dat qua ligging ook geschikt is voor zonnepanelen. 

Preciezer: op daken met maximaal 50 graden afwijking van de hoofdwindrichting, bij 

ons zuidwest. Op de foto hieronder ziet u 7 geschakelde rotors gemonteerd. 
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• In een voorbeeldberekening voor Lelystad (600 dak, minder goed dan 450), leverden 

4 rotors maar liefst 2700 kWh op.  Een gemiddeld huishouden gebruikt 3300 kWh. 

 

 

 

 

 

 

• We hebben een voorbeeldberekening voor (agrarische) bedrijven in de buurt van 

Niehove laten maken. Een 450 nok van 39 meter lengte met 30 rotors levert jaarlijks 

27.000 kWh op, en wordt vaak gecombineerd met zonnepanelen op dat dak. Voor 

bedrijven  met een noklengte van 52 meter wekt de RidgeBlade dus evenveel 

energie op als een EAZ molen.  Voor platte daken is een 450 schuine constructie 

beschikbaar met 2 of 3 rijen zonnepanelen aan de zonkant en daarbovenop de 

nokmolen. Deze zou aangepast kunnen worden voor melkveestallen met 

nokventilatie. De nokmolen zou ook met SDE+ subsidie en  ‘achter de meter’ 

geplaatst kunnen worden. Handig voor melkveehouders die daarmee ook in 

aanmerking komen voor puntenregelingen van o.a. Friesland Campina. 

 

Hoe mooi zou het zijn als wij als eerste van Nederland dit concept in een flinke pilot 

gaan toepassen! 

 
 
2. Een moderne goed renderende molen van 40 meter van Nederlands fabricaat 

levert even veel energie op als 60 EAZ molens en daarmee de elektriciteit voor 600 

huishoudens .   
 

Stel dat we met windenergie 1/3 van onze elektriciteitsbehoefte kunnen 

opwekken, van onze huishoudens en onze agrarisch bedrijven, om 

daarmee substantieel bij te dragen aan de energietransitie en de ander 

2/3 uit besparing en zon realiseren. Dan komen we op de volgende 

aantallen:   

• met een 15-meter-molen zijn  90-100 molens nodig in Middag-

Humsterland,  en  maar liefst  360 molens in de gemeente Zuidhorn.   

• met een 40-meter-molen zijn slechts 1½ molen (Middag-Humsterland) 

of  6 molens (Zuidhorn) voldoende.  75% voor de inwoners van 

Noord&Zuidhorn, Grijpskerk, Aduard en Middag-Humsterland, 25% 

voor de agrarisch bedrijven van Zuidhorn. 
 
•  Een molen van rond de 40 meter (er zijn een paar mastmaten, lokaal af te 

stemmen) heeft uiteraard meer impact op het landschap, maar omdat het er slechts 

een paar hoeven te zijn, is een zorgvuldige locatiekeuze te maken, bijvoorbeeld op 

een industrieterrein of langs het kanaal. Daar wordt immers ook de meeste elektra 

gebruikt. 
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•  De molen kan ingezet worden als coöperatieve  molen voor inwoners en bedrijven 

via een zogeheten  ‘postcoderoosregeling’. Met deze regeling kun je participeren in 

projecten binnen je eigen postcodegebied en de aangrenzende postcodegebieden 

waardoor er meer speelruimte voor plaatsing en samenwerking is. Iedere inwoner en 

elk  bedrijf kan voor maximaal zijn eigen gebruik en voor maximaal 200.000kWh 

deelnemen in een coöperatieve molen. Daarnaast wordt binnenkort een regeling  van 

de Nederlandse maker verwacht waarmee  individuele personen zowel met als 

zonder investering makkelijk groene stroom af kunnen nemen van een molen in hun 

gebied, goedkoper dan de huidige grijze stroom. Met daarnaast (regionale) 

investeerders om de molen mogelijk te maken. 

• Qua investering per kWh is deze  40-meter-molen flink goedkoper dan de 15-meter-

molen, waardoor er met fors minder overheidssubsidie toch een redelijke prijs 

uitkomt, concurrerend met grijze stroom. Mits overheden geschikte grond kunnen 

faciliteren. Ook voor agrarische bedrijven valt in de eerste berekeningen die we 

hebben gedaan (bij 35.000 kWh en 60.000 kWh) deze optie in veel gevallen 

goedkoper uit  dan de prijs van grijze stroom.  Nog wel een onopgelost nadeel: een 

windmolen op het eigen erf heeft nu sterk de voordelen omdat Friesland Campina er 

door hun puntensysteem een betere melkprijs door kan bieden.  

 

3. windlint: tot slot is twee weken geleden in een landschapspresentatie vanuit Libau  

voorgesteld om te onderzoeken of alle komende losse molenplannen in de provincie 

Groningen te bundelen zijn langs het kanaal Lemmer-Eemshaven, zowel de 40 als 

de 15 meter molens. Kanalen zijn afgelopen eeuwen vaak ‘achterlangs’ de dorpen 

aangelegd, waar historische (vaar)wegen van oudsher door de dorpen en steden 

lopen. Zonder coördinatie krijgen we overal losse molenplannen, op deze manier is 

de schade te beperken..  

 

• De provincie Groningen heeft zeer ambitieuze energiedoelstellingen opgesteld, het 

wil de eerste energie-neutrale provincie van Nederland worden. Het provinciale 

Programma Energietransitie streeft naar 21% schone energie in 2020, 60% in 2035 

en uiteindelijk 100% schone energie in 2050. De provincie wil o.a. lokale 

vernieuwende initiatieven ondersteunen, en krijgt ook een energiefonds voor grote en 

kleine projecten. 

• Windmolens leveren op een redelijk gelijkmatige manier aan het net, wat minder 

aanpassing vraagt dan de pieklevering van zonnepanelen. Ze kunnen dus daar staan 

waar de impact het kleinst is. Ons landschap kunnen we hiermee behouden, een 

opdracht die de provincie hoog in het vaandel heeft naast de energiedoelstelling. 

Inwoners en bedrijfsleven kunnen hiermee een stap verder in de benodigde 

verduurzaming. Een mooi project voor Libau, gemeente, Westerkwartier, 

Rijkswaterstaat en provincie om verder uit te werken. 

 

4. Zonnecel-dakpannen, ook zo’n leuke innovatie die veel beter dan zonnepanelen 

passen in een landschap of dorp met cultuurwaarde. Nu nog wat duurder maar dat is 

een kwestie van tijd. We vonden een Nederlands bedrijf dat dakpannen al maakt 
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(ZEP Urk). Tesla in Amerika is er ook mee bezig. Een mooi project voor studenten 

met coöperatie Westerkwartier om verder uit te werken en pilots op te zetten? 

 

Ik ben zeer verheugd dat we niet alleen maar iets niet zien zitten, maar ook een 

uitweg hebben gevonden uit het klassieke dilemma. Innovatieve agrarische bedrijven 

en de inwoners van Middag-Humsterland en Zuidhorn hebben de mogelijkheid om 

hiermee te verduurzamen door zelf windenergie op te wekken én het landschap te 

ontzien. Voor of achter de meter. Met Coöperatie Westerkwartier als enthousiaste 

partner. Hier kunnen we vaart achter zetten. We zien ernaar uit! 

 

Annemieke Grimbergen 
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Informatie over de RIDGE BLADE 

 

     
 

Dit systeem heeft de Green Challenge van de Postcodeloterij in 2009 gewonnen. Het 

systeem is een   paar jaar geleden al eens op de markt geweest voor een pilot, toen 

met een slechte Chinese generator en daardoor te weinig elektriciteitsopbrengst. 

Inmiddels zijn er Canadese generatoren ontwikkeld, zijn er testopstellingen geweest 

en ‘performance data’ bekend, en komt het systeem vanaf dit jaar opnieuw op de 

markt voor pilots en verkoop.  

 

- De truc van deze horizontale schoepenwindmolen verborgen in een bak op de nok, 

is dat op schuine daken de wind sneller gaat (ga maar eens op een dijk staan bij 

storm). 45 graden is het optimum. 

 

DAKHELLING-EFFECT 

hellingshoek dak 00 80 150 300 450 600 rek op (plat) 
dak 

versterking van 
gem. 
windsnelheid x 

1,0 1,1 1,2 1,5 2,2 1,3  

energieopbrengst 1x 1,4x 1,7x 3x 6x 2x 3,5-4x 

 

Hoe harder de wind, hoe meer energie. De windmolen begint al te werken bij heel 

weinig wind, 1,3 meter/seconde (hier in het noorden hebben we gemiddeld 5,8-6 m/s 

wind in een jaar) 
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Windmolens: stand van zaken en scenario’s 
 
Onderstaand een verslag over wat zich afspeelt rond de windmolens. Het is 
een persoonlijk verslag op basis van mijn deelname aan de klankbordgroep. 
Daar zijn 5 mogelijke scenario’s voor Middag-Humsterland uitgekomen, waar 
de politiek op 19 juni een hoorzitting over houdt en op 26 juni over moet 
beslissen. De raad vroeg in januari indringend om alternatieven. Op basis van 
reken- en zoekwerk zijn 2 alternatieven gevonden voor de 15meter EAZ 
molens, zie het artikel hierna. Ze worden hier al een beetje benoemd. 
Vandaag stond in de krant dat de toename van het energiegebruik in 
Nederland zodanig is dat het plaatsen van windmolens en zonnepanelen dat 
op het moment niet eens bijhoudt. De toename van het energiegebruik 
afgelopen jaar is vier keer zo groot als wat er aan duurzame energie bij kwam. 
Niet erg succesvol tot nu toe dat besparen van ons……. 
 
 
 

1. Stand van zaken: klankbordgroep scenario’s wind en zon 
Middag-Humsterland 
Het is een tijdje stil geweest rondom de windmolens. Na de raadsdiscussie in 
januari is een klankbordgroep aan de slag gegaan om te bespreken of en zo ja 
wat de mogelijkheden van wind- en zonne-energie in Middag Humsterland 
(MH) zijn. De groep bestond uit vertegenwoordigers van onder andere de 
gemeente, provincie, landschapsbeheer, dorpsbelangen, agrariërs en de 
windmolenbouwer.  
In de eerste bijeenkomst in Eisseshof is vooral gekeken naar de kwaliteiten 
van het landschap. Daarna is Libau (welstand) aan de slag gegaan met het 
maken van scenario’s. Ze hebben vanuit hun inzicht gekeken naar wat de 
draagkracht van het landschap kan zijn als je wel molens en zonneweides wil 
toelaten. Ze hebben met Feerwerd, Den Ham en Oldehove als voorbeelden 
gekeken hoeveel molens en zonneweides in hun ogen acceptabel zijn. Die 
ideeën zijn vervolgens door de Universiteit Groningen in beeld gebracht in 
tamelijk levensechte 3D beelden van MH. Met een 3D bril op konden we in 
een kleine bioscoopzaal door het landschap reizen en kijken hoe het er uit ziet 
als er meer of minder molens staan of meer of minder zonneweides. Het helpt 
om je een voorstelling te kunnen maken van de invloed. Veel mensen vinden 
de EAZ molen leuk en charmant, maar kunnen moeilijk een beeld vormen hoe 
het is als er meer molens staan of als er veel staan. Half juni is er een 
informatieavond voor de raad waarbij raadsleden een EAZ molen bezoeken en 
vervolgens de 3D beelden gaan bekijken.  
 

Bewoners en politiek aan zet 
Op 19 juni vindt een hoorzitting plaats, waar iedere inwoner en ondernemer de 
kans heeft mee te praten over de verschillende opties. B&W, politieke partijen 
en raad zullen zich beraden met alle beschikbare informatie. Vervolgens 
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vergadert de raad van de gemeente Zuidhorn op 26 juni over dit onderwerp 
om een beslissing te nemen. 
Ze staan voor de volgende mogelijkheden om uit te kiezen: 

a. Landschap voorop: geen ruimte voor windmolens en/of 
zonneweides, wel zonnepanelen op daken 

b. naar draagkracht volgens scenario Libau 
c. maximaal op energie inzetten met windmolens en zonnepanelen 

en -weides 
d. alternatief 1: 40 meter molens langs het kanaal + zonnepanelen 
e. alternatief 2: regio specifieke optie met andere vormen van 

energieopwekking: combinatie van 40 meter molens + de 
RidgeBlade op de nok + zonnecel-dakpannen  

 
 
 

2. Middag-Humsterland energieneutraal – wat vraagt dat? 
 

Allereerst is er in kaart gebracht welke aantallen molens en 
zonnepanelen/zonneweides nodig zouden zijn om Middag-Humsterland 
energieneutraal te maken, een wens die in de visieavonden genoemd is. Het 
nodige rekenwerk is door Libau, EAZ, Middag Humsterland Duurzaam en een 
aantal Niehovenaren verricht. Wat noem je energieneutraal, waar kijk je naar? 
alleen elektriciteit, of elektra+ gas, of ook de elektrische auto’s? Er diverse 
aantallen de revue gepasseerd en is er een keuze gemaakt. Zie hierna. 
 
Combinatie zon&wind 
In de scenario’s worden zon en wind gecombineerd, want ze vullen elkaar 
aan. Wind geeft alle maanden stroom, zeker ook in de winter en ook ’s nachts. 
Iets minder in de zomer. Zonnestroom geeft hoge pieken, meer stroom in de 
zomer en alleen overdag. Besparing wordt in de scenario’s van Libau niet 
genoemd, maar speelt wel een rol in het gemeentebeleid. 
 
Energie-neutrale streefopties: 
 

1. voor elektriciteit: 1/3 besparen + 1/3 zon + 1/3 wind= 90-100 EAZ 
molens In de eerste bijeenkomst in Eisseshof is er vanuit Niehove een 
scenario gepresenteerd vanuit de vraag: wat is er nodig om de 
elektriciteit van de huishoudens en boerderijen te compenseren? Voor 
vervanging van gas zou je kunnen kijken naar andere opties, bv. 
aardwarmte en zonnewarmte. Als je 1/3 bezuinigt, 1/3 met wind doet en 
1/3 met zon kom je op 90-100 EAZ- molens in Middag Humsterland. 
Doe je die berekening voor de gemeente Zuidhorn dan kom je op 350 
molens. Opvallend is dat de huishoudens in Middag-Humsterland in 
totaal 2x zoveel elektriciteit gebruiken als de agrarische bedrijven, en in 
geheel Zuidhorn de huishoudens bijna 3x zoveel elektriciteit gebruiken 
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(grotere plaatsen, meer inwoners). Met een eenvoudige maquette is dit 
ook in beeld gebracht.  
 
 

2. voor elektriciteit + gas: 390 EAZ molens + zonneweides 
Om in MH van alle huishoudens en boerderijen het huidige elektriciteit- 
én gasverbruik uit wind te halen zijn volgens berekeningen van MH 
Duurzaam en Libau 1169 EAZ molens nodig. Voor 1/3 van ons 
elektriciteit- en gasverbruik zijn dus 390 EAZ molens nodig in Middag-
Humsterland, de rest moet dan uit zon en besparing komen. Ter 
vergelijking: er zijn ongeveer 80 agrarische bedrijven in Middag-
Humsterland, je hebt het dan over gemiddeld 5 molens per bedrijf voor 
1/3 van het energiegebruik. 

 
     3. ook voor Tesla’s en diensten uit de stad 

Gas en elektra gaat over 60% van het totale energiegebruik, de andere 
40% gebruiken we voor vervoer. Zou je dat ook willen vervangen, 
iedereen in de Tesla, dan komen er nog zo’n 800 molens bij om onze 
Tesla’s op te laden. Dat we als bewoners gebruik maken van diensten in 
de steden en daar ons werk hebben is dan nog niet meegerekend. Dus 
nog een stelletje extra graag, grofweg 1000, om dat ook te dekken. 
Omdat alles door wind en zon vervangen ontmoedigend ver buiten 
bereik ligt, heeft Libau besloten alleen met het vervangen van 
elektriciteit- en gasgebruik te rekenen en niet met vervoer of diensten.  

 
Andere windmolen: tussenmaat van 40 meter 
Naast de 15m EAZ molen is een 40m molen in de vergelijkingen opgenomen. 
Natuurlijk ook niet leuk in het landschap, maar er zijn er een stuk minder van 
nodig. Ter vergelijking: de molens bij Urk hebben een ashoogte van 135 
meter, de nieuwste in de Eemshaven wordt 132 meter ashoogte. In Flevoland 
staan veel molens van 80-100 meter ashoogte. De 40 meter molen is 
tegenwoordig een tussenmaat. Tussen Warfhuizen en Roode Haan staat er 
een. 
Waarom is deze maat interessant? Een moderne 35, 40 of 46 meter hoge 
molen van Nederlands fabricaat levert evenveel energie als 60 EAZ molens. 
Daardoor zijn er slechts 1½ nodig voor de 1/3 elektriciteit van Middag-
Humsterland (ipv 90 EAZ molens). Of 6 stuks voor 1/3 van de elektriciteit van 
de hele gemeente Zuidhorn (ipv 360 EAZ molens). Van die 6 stuks is 75% 
voor de elektra van alle huishoudens van de gemeente Zuidhorn 
(Noord&Zuidhorn, Grijpskerk, Aduard & Middag-Humsterland), en 25% voor 
de elektra van de agrarisch bedrijven.  
 
Energiecoöperaties 
De kleine en tussenmaat windmolens, de zonnepanelen en de zonneweides 
zijn ook coöperatief te gebruiken: inwoners en ondernemers kunnen een 
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aandeel nemen in een molen of een zonneweide, waardoor je je eigen energie 
opwekt (en soms ook goedkoper uit bent). 
 
 
 
Systemen samenvattend  
Een beeld van wat diverse systemen opleveren op basis van het 
elektriciteitsgebruik van een gemiddeld huishouden (3300kWh/jaar): 

o 1 EAZ molen is goed voor 10 huishoudens of 100 koeien 
o 10 zonnepanelen op dak is goed voor 1 huishouden of 10 koeien 
o 1 ha zonneweide is goed voor 150 huishoudens 
o 1 40m molen is goed voor 600 huishoudens of 6000 koeien. 
o 1 RidgeBlade is goed voor 1 huishouden, een lange versie voor 100 

koeien 
 
 
 
 
3. Draagkrachtscenario’s Libau 
Zoals in de inleiding geschetst heeft Libau 3 voorbeelden concreet uitgewerkt 
hoeveel molens en zonneweides acceptabel kunnen zijn, wat de draagkracht 
van het landschap van Middag-Humsterland zou kunnen zijn. 
 
 
1. voorbeeld Den Ham  
Een voorbeeld hoe het er bij Den Ham volgens de visie Libau uit kan zien 
(door Libau gedefinieerd als ‘ruimtelijk aanvaardbaar’): 

 Zonnepanelen 
daken 

Zonneweide Molens tot 15 
m 

Molen rond 
40 m 

Boerderijen  1,3 ha 1,2 ha 17 0 

Rond en in 
dorp 

0,3 ha 1 ha 2 0 

Los in 
landschap 

nvt 0 0 0 

Totaal (168% 
van energie-
behoefte) 

1,6 ha (54%) 2,2 (73%) 19 (41%) 0 

De 5 kleine zonneweides bij het dorp kunnen in dit scenario direct achter de 
huizen komen te liggen, niet zichtbaar vanaf de weg. Voorwaarde van Libau is 
dat ze onder ooghoogte blijven, zodat de bewoners nog de ruimte in kunnen 
kijken vanuit de huizen. De beide EAZ dorpswindmolens zijn in het scenario 
op de ijsbaan van Den Ham geplaatst. Bij de boerderijen rond Den Ham 
kunnen in totaal 17 windmolens geplaatst worden in dit draagkracht-scenario. 
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2. voorbeeld Oldehove 
Voor Oldehove is het volgende aanvaardbaar geacht, in het draagkracht-
scenario: 

 Zonnepanelen 
daken 

Zonneweide Molens tot 15 
m 

Molen rond 
40 m 

Boerderijen  1,3 ha 1,1 ha 18 0 

Rond en in 
dorp 

1,6 ha 1 ha 0 1 

Los in 
landschap 

nvt 0 0 0 

Totaal (48 % 
van energie-
behoefte) 

2,9 ha (17%) 2,1 (11%) 18 (7%) 1 (Libau: 
10%) (moet 
zijn 23%) 

De zonneweide van Oldehove zou aan de noordkant van het dorp kunnen 
komen te liggen. Ok vind Libau een 40 meter molen passend bij Oldehove. Bij 
de boerderijen in de omgeving zouden 18 molens kunnen komen te staan. 
 
 
 3. voorbeeld Feerwerd 

 Zonnepanelen 
daken 

Zonneweide Molens tot 15 
m 

Molen rond 
40 m 

Boerderijen  0,7 ha 0,8 ha 10 0 

Rond en in 
dorp 

0,3 ha  0,2 ha 1 0 

Los in 
landschap 

nvt 0 0 0 

Totaal (90 % 
van energie-
behoefte) 

1 ha (33%) 1 ha (33%) 11 (24%) 0 

De zonneweide van Feerwerd zou aan de zuidkant van het dorp kunnen 
komen te liggen, Libau ziet de mogelijkheid voor 1 EAZ windmolen bij het 
dorp, en 10 stuks bij de boerderijen in de omgeving. 
 
 
Samenvattend: Als rond elk van de 8 kernen van Middag-Humsterland 11-19 
kleine windmolens passen, is de draagkracht van Middag-Humsterland 
volgens Libau in totaal 120 molens.  
Als je deze hoeveelheden molens en zonneweides aanvaardbaar vindt kan 
een klein dorp een eind komen om energieneutraal te worden. Voor grotere 
plaatsen als Oldehove wordt het lastiger, maar in combinatie met een 40 
meter molen draagt het nog wel substantieel bij met 48% van de 
energiebehoefte (vervanging elektriciteit & gas). Grote plaatsen zoals 
Noord/Zuidhorn, Aduard en Grijpskerk, met veel meer inwoners zouden veel 
meer zonneweides en grotere aantallen windmolens rondom hun plaatsen 
nodig hebben.  
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4. Alternatief 1: 40 meter molens langs het kanaal 
Als alternatief is gekeken hoe het zou zijn om 6 molens van 40meter langs het 
kanaal te plaatsen. Het aantal 6 is gekozen omdat daarmee 1/3 van de 
elektriciteitsvoorziening van de gemeente Zuidhorn is gedekt (de inwoners van 
Noord&Zuidhorn, Grijpskerk, Aduard en Middag-Humsterland en de agrarische 
bedrijven).  
Dit zou mogelijk een onderdeel kunnen zijn van een ‘windlint’, een idee 
geopperd door Libau. De provincie Groningen zou alle plannen voor ‘losse’ 
windmolens die nu gemaakt worden voor de energietransitie kunnen bundelen 
langs het kanaal.  
 
 
5. Molens financieel 
Financieel zijn molens complexe dingen 
o Ze kosten geld om aan te schaffen 
o Als ze ‘achter de meter’ staan, bijvoorbeeld op eigen erf, betaal je geen of 

minder energiebelasting. Dat is overigens een verkapte subsidie, want als 
de overheid die niet meer via die weg binnen krijgt, moet ze het innen via 
andere belastingen.  

o Via participatie in molens in de eigen regio kun je ook gebruik maken van 
dit voordeel, zowel de particulier als het bedrijf.  

o Voor de zuivelverwerker (Friesland Campina) en de boer moet de molen 
op eigen erf staan omdat dit voor de zuivelfabriek in CO2 compensatie 
meetelt en voor de boer in de puntentelling voor de melkprijs meedoet.  

o Subsidieregelingen hebben veel invloed op het rendement van een 
molen. Die zijn zo complex dat ik ze hier niet probeer te ontrafelen. Er zijn 
mensen die daarom zeggen “Windmolens draaien niet op wind maar op 
subsidie”, anderen zetten daar tegenover “Subsidie maakt ontwikkelingen 
mogelijk die op langere termijn gunstig zijn”.  

 
Waarom is de EAZ molen zo aantrekkelijk? 
“Omdat die er zo leuk uit ziet en regionaal wordt geproduceerd en het is fijn 
om een bijdrage aan windenergie te leveren”. Dat is vaak de eerste reactie. 
Financieel is hij ook zeer aantrekkelijk omdat hij van meerdere regelingen 
gebruik kan maken: de SDE+ subsidie en de ‘achter de meter dus geen 
belasting’ situatie (saldering). De overheid draagt over 15 jaren verspreid 
ongeveer 45% van de aanschaf bij via SDE+ subsidie. De molen kost €42.500, 
de SDE+ subsidie daarop is ongeveer €20.000, uitgaande van de huidige 
prijzen voor grijze elektriciteit. Daarnaast bespaart een ‘agrarisch bedrijf met 
een kleinverbruikersregeling’ in de loop van 15 jaren €33.500 aan 
energiebelasting (75% van de aanschafprijs), en kan overschotten aan stroom 
verkopen. Een molen vraagt daarmee een stevige maatschappelijke inzet. 
Daar hebben we als maatschappij en politiek via de regelingen voor gekozen, 
maar het is goed om het wel bewust te blijven in de afweging met 
alternatieven.  
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6. Molengedachten 
Uit de bijeenkomsten met de klankbordgroep en het onderzoek naar 
alternatieven heb ik een aantal beelden over gehouden. 

- Het zal niet verbazen, maar de meningen lopen sterk uiteen, van “Niet 
doen, het heeft veel invloed en draagt maar weinig bij.” tot “Geen enkele 
beperking, we moeten alles doen wat we kunnen.” Libau is daar met een in 
mijn ogen typisch ‘poldermodel’ tussenin gaan zitten. 

- Er is bij burger én politiek te weinig besef van hoeveelheden die nodig zijn. 
Het beeld wordt nu bepaald door de enkele molen die her en der te zien is. 
Die spreekt tot de verbeelding, geeft een goed gevoel. We gebruiken 
echter ontzettend veel energie. De EAZ molens leveren niet veel op, dus je 
moet in grote aantallen denken om zinvol bezig te zijn en uit de sfeer van 
“ze zien er wel aardig uit” te komen. Daar helpt de animatie van de RUG 
wel bij, maar het blijft lastig om de filmzaalwerkelijkheid naar de 
buitenwereld om te zetten.  

- De 40 meter molen is terug van weggeweest. EAZ molens hebben als 
voordeel dat ze klein zijn en daardoor minder zichtbaar, maar als nadeel 
dat ze klein zijn en weinig opbrengen. Een moderne 40 meter molen levert 
evenveel energie als 60 EAZ molens. Wat de vraag oproept wat erger is 
als je dan toch besluit met wind aan de slag te willen: op 1 plaats een paar 
40 m molens of een wolk van kleine molens over de hele regio.  

- Er wordt nog klassiek gedacht in standaard windmolens in soorten en 
maten en zonnepanelen. Nederlandse energiewinnende dakpannen zijn er 
al. We kregen de tip dat de Ridge Blade uit de testfase is en pilots en 
daken zoekt. Het is een windsysteem voor de nok van daken van huizen 
en stallen, waarbij het dakoppervlak dat je toch al hebt mee gaat werken 
om de wind te benutten. Als we met de klassieke methoden geen 
sprongen kunnen maken kun je er als regio ook voor kiezen op te vallen 
door met in ons Nationaal Landschap passende innovaties aan de slag te 
gaan.  

 
7. Bewoners en politiek aan zet 
Zoals gezegd: bewoners, ondernemers en politiek zijn aan zet. Op 
maandagavond 19 juni is er een hoorzitting. Daarna zullen B&W, politieke 
partijen en raad zich verder beraden om op 26 juni tot een uitspraak te komen.  
Ze staan voor de volgende mogelijkheden om uit te kiezen: 

a. geen ruimte voor windmolens en/of zonneweides in Middag-
Humsterland 
b.  naar draagkracht volgens Libau  
c.  maximaal op energie inzetten 
d.  alternatief 1: 40 meter molens langs het kanaal  
e.  alternatief 2: regio specifieke optie met andere vormen van 
energieopwekking: combinatie van 40 meter molens + de 
RidgeBlade op de nok + zonnecel-dakpannen  
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De druk om ja te zeggen tegen EAZ-windmolens is groot. LTO pleit er sterk 
voor, de morele maatschappelijke druk om wat te doen is groot. We hebben 
met doelstellingen voor energietransitie te maken die om grote aantallen 
vragen. Het risico is groot dat we blijven steken in een poldermodel dat aan 
niets recht doet. Het landschap verliest omdat er een flink aantal molens 
komen. De boer verliest omdat niet elke boer molens mag plaatsen en het 
aantal per bedrijf beperkt wordt. De energietransitie verliest omdat er niet 
substantieel energie wordt gewonnen. 
 
Nou, een heel verhaal, en dit is nog maar een deel. Maar het lijkt me wel 
genoeg stof tot nadenken. 
 
Ruud Hendriks 
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Oproep 

Dorpsgenoten, 
 
Wat wonen wij in een mooi dorp! 
 
Wat zou het nog mooier kunnen zijn als ieder zijn eigen stoep (troittoir) 
een keer wiedt en eventueel aanveegt. 
Ook schoonmaakazijn (onverdund is een probaat natuurlijk middel. 
Omdat de gemeente weinig doet aan stoeponderhoud kunnen we het 
toch met elkaar wel fris en schoon houden? 
Waar een klein dorp groot in kan zijn!! 
 
Riet Spriensma 
 
 

 
 
 

Voetbaltoernooi 
Op zaterdag 24 juni 2017 vanaf 13:30 uur op het memorabele 
voetbalveld van Niehove (bekend van de perfecte cirkels) 
 
Drie teams uit Oldehove, een team uit Niehove en oud-Niehove, 
Buitenpost, Noordhorn en Kommerzijl gaan de strijd met elkaar aan. We 
rekenen als vanouds op een sportief voetbalspektakel op niveau. Moedig 
de spelers aan en kom gezellig langs! 
Wil je deelnemen, ben je ouder dan 16 jaar, meld je dan aan bij Jan 
Broersma of Roelie Hoekstra (kan ook op de speeldag om 13.30 uur). 
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Geef aan de collectant 

KWF-collecteweek 3 t/m 9 september 2017 

 

De collecteweek van KWF Kankerbestrijding start op zondag 3 september. In 

deze week gaan ruim 80.000 de straat op om zoveel mogelijk geld op te halen 

voor kankeronderzoek. Hiervan gaan er 2 collectanten in Niehove en het 

buitengebied op pad. Elke euro die deze collectanten ophalen, draagt bij aan 

onze missie: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven 

voor kankerpatiënten. 

  

Feiten & cijfers 

Kanker raakt ons allemaal. Enkele feiten en cijfers over kanker: 

- 1 op de 3 mensen krijgt ooit kanker 

- Jaarlijks overlijden ongeveer 44.000 mensen aan kanker 

- Dankzij onderzoek is de 5-jaars overlevingskans gestegen van 25% in 

1949 tot 62% nu 

- KWF financiert ongeveer 50% van alle onderzoeksprojecten in Nederland 

- Per jaar zijn er circa 400 lopende onderzoeksprojecten, waar circa 800 

wetenschappers fulltime mee bezig zijn 

- Een onderzoek duurt gemiddeld 4 jaar en kost gemiddeld 500.000 euro 

 

Samen met miljoenen mensen dromen wij van een wereld waarin kanker niet 

langer een dodelijke ziekte is. Wereldwijd werken wetenschappers naar die dag 

toe. Zo snel als zij kunnen. Zo snel als wij hen in staat stellen. Help daarom mee 

en geef tijdens de collecteweek. De collectant van KWF komt in de week van 

zondag 3 t/m 9 september bij u aan de deur. Elke collectant kan zich legitimeren 

en is te herkennen aan het rood-wit-blauwe logo met de krab en aan het 

Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving.  

 

U kunt op de volgende manieren een bijdrage leveren: 

- geef aan de collectant in de collecteweek; 

- doneer online via kwf.nl/collecte; 

- doe een eenmalige donatie via de machtigingskaart, die de collectant 

achterlaat als u niet thuis bent; 

- Sms ‘gift’ naar 4333 en investeer eenmalig 3 euro. 

 

KWF-afdeling Zuidhorn, district Oldehove 

Irma Stol, tel. 591635 
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Nieuw Gastenverblijf “Op de Wierde” in Niehove 
 
Toen wij vorig jaar in Niehove, Kerkstraat 17, neerstreken zijn we al snel 
aan de slag gegaan om ons huis naar onze wensen aan te passen. Het 
leek ons leuk om een gastenverblijf in huis te maken, waar we vrienden 
en familie uit de Randstad zouden kunnen ontvangen en wellicht ook wel 
eens mensen via de Vereniging “Vrienden op de Fiets”. Daarvoor 
besloten we twee kleine kamertjes op de etage aan de voorzijde van ons 
huis samen te voegen tot een mooie zolderruimte met eigen sanitair, een 
keukenblok en een zithoekje. Het was een ingrijpende klus die (letterlijk) 
heel wat stof deed opwaaien, maar we zijn erg gelukkig met het mooie 
resultaat (met dank aan Henk Cruiming). In de praktijk wordt deze ruimte 
echter niet veel gebruikt en dat vinden we jammer. Zeker omdat we 
graag mensen in de gelegenheid willen stellen om van ons mooie dorp 
en de prachtige omgeving te genieten. Van Lisalotte vernamen we 
bovendien dat er regelmatig mensen in de Eisseshof komen die graag in 
of nabij ons dorp willen overnachten. Zo rijpte het idee om ons 
gastenverblijf niet alleen voor familie en vrienden, maar wat ruimer als 
bed-and-breakfast aan te bieden. We vinden deze Engelse term niet zo 
mooi en houden het daarom liever op “gastenverblijf”, vooral ook omdat 
we mensen de keuze willen laten om al dan niet zelf hun ontbijt te 
maken.   
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Momenteel zijn we nog bezig wat zaken met de Gemeente te regelen, 
maar er van uitgaande dat dat wel goed komt willen we op korte termijn 
ons gastenverblijf officieel openstellen. We hopen daarmee op een 
kleinschalige wijze bij te dragen aan de levendigheid van ons dorp en de 
belangstelling voor ons mooie wierdenland. Gezien de ligging vinden we 
“Op de Wierde” wel een toepasselijke naam. We werken aan een pagina 
op Facebook: ‘Gastenverblijf Op de Wierde” en wellicht dat we ook nog 
een website gaan maken. En mocht je belangstellenden weten, klop dan 
gerust even bij ons aan en een kijkje nemen mag ook! 
 
Maria de Graaff  (06-53675757) 
Lex van Wijngaarden (06-23598615) 

bed

breakfast 
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De noordelijke regio – van West-Friesland, Friesland, Groningen en 
Oostfriesland tot Denemarken en Polen - bezit een rijke en unieke 
historie, die vanaf de vroege Middeleeuwen tot ontplooiing kwam en tot 
en met de Hanzetijd toonaangevend was in het Europa van toen. Een 
vlak, in verhouding dichtbevolkt gebied, waar landbouw, visserij en 
hoogwaardige ambachten de basis hebben gelegd voor een ongekend 
bloeiende handel, resulterend in een welvaart, slechts overtroffen door 
de Gouden Eeuw. 
Het uitgangspunt van Arte del Norte is om de bevolking van de 
noordelijke regio zeer nauw te betrekken bij de projecten en te bewegen 
de in privébezit zijnde Cultuurhistorische elementen uit de oude doos te 
voorschijn te halen en te ontsluiten voor een groter publiek en zo actief 
mee te werken aan het creëren en behouden van ons noordelijk cultureel 
erfgoed. 
Arte del Norte werkt voor de provincie Groningen en werkt aan de 
realisatie van het digitale museum van Erfgoedpartners uit de stad 
Groningen. Hierbij worden ‘Toptien-Objecten’ van meer dan 58 
erfgoedinstellingenin de provincie op niet alledaagse wijze 
gefotografeerd en gefilmd, in een onderling gekoppelde database  
ondergebracht en in het internetportaal de collectiegroningen.nl 
gepresenteerd.  
In de loop van 2017 wordt dit portaal gepubliceerd. 
 
Arte del Norte is het werkorgaan van de stichting Interregionale 
Interculturele Interactie en werkt vanuit  
Kerkstraat 12, 9884 PC Niehove  
telefoon +31 06 24429440 
internet https://artedelnorte.nl 
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Activiteiten in juni t/m oktober agenda 
 

Informatieavond Niehoveduurzaam 

Datum: woensdag 14 juni 
Tijd:  19.30 uur 
Plaats: Eissehof 
 
Voetbaltoernooi 
Datum:    zaterdag 24 juni 2017 
Tijd:      13.00 uur 
Plaats:    ijsbaan 
Contactpersonen: Jan Broersma (tel 591624) en Roelie Hoekstra (tel 
591864) 
 

ZomerJazzFiets Tocht 

Datum: zaterdag 26 augustus 
Tijd:  meerdere tijden 
Plaats Niehove centrum 
 

Tafelgesprek Dorpshuis 
Datum: Woensdag 6 september 
Tijd:  ?.?.?. 
Plaats: Eisseshof 

 

Tafelgesprek Dorpshuis 
Datum: zaterdag 14 oktober 
Tijd:  ?.?.?. 
Plaats: Eisseshof 

 

 

 

Wisten  jullie, dat………… 

* Je lid kunt worden van de Vereniging Dorpshuis Niehove. 

* Het lidmaatschap GRATIS is. 

* Velen al lid zijn geworden.     post038@kpnmail.com  

 

mailto:post038@kpnmail.com
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Nieuws van zwembad Electra 
       
 
ELECTRA: EEN SPETTEREND BEGIN VAN HET SEIZOEN 
 
Het zwemseizoen 2017 is aangebroken. U kunt in deze column lezen 
welke veranderingen dit seizoen zal brengen. De eerste verandering is 
dat Geert Mulder, die na dit seizoen stopt als bestuurslid, zijn 
werkzaamheden als secretaris overdraagt aan ondergetekende. Ik heb 
de eer om ook het schrijven van deze column van Geert over te nemen. 
Geert heeft mij laten weten dat het een mooie taak is om u via de 
dorpskranten op de hoogte te houden van alle gebeurtenissen en 
activiteiten op zwembad Electra. Hij heeft deze column jarenlang met 
veel plezier geschreven. 
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Zoals vanouds ging het seizoen van start met de vrijwilligersdagen en de 
voorverkoop. Er is een aantal zaterdagen heel hard gewerkt om het bad 
klaar te maken voor de opening op 22 april. Tijdens deze dagen en 
tijdens de voorverkoopavond zijn al veel abonnementen en leskaarten 
verkocht. De zwemliefhebbers zijn ook dit jaar weer klaar voor het 
zwemseizoen. Dat seizoen begint vroeg dit jaar. De temperatuur blijft 
laag en dat is toch weer wennen. Voor iedereen: voor de oude rotten die 
al jarenlang trouw hun baantjes zwemmen, voor de kinderen die verder 
gaan met zwemles en zeker voor de kinderen die voor het eerst 
leskrijgen. Ook voor het team is het wennen. Aan de kou en aan elkaar. 
Er staat dit seizoen een bijna volledig nieuw team aan badpersoneel op 
het bad. Daarnaast is er een aantal bekende gezichten. Samen vormen 
ze een enthousiast team dat van 2017 een mooi zwemseizoen wil 
maken. Ook bij het kioskpersoneel is het een mengeling van bekende en 
nieuwe gezichten. Het is een goed teken dat een deel van het 
vertrouwde personeel blijft en dat daarnaast vernieuwing plaatsvindt. 
Deze mix maakt dat dit zwemseizoen bepaalde dingen bij het oude 
blijven: de fijne sfeer op het bad, de zwemlessen in kleine groepjes, het 
goed opgeleide personeel, de zwemvierdaagse en de verschillende 
lessen zoals Zwem-ABC, survival, snorkelen en zwemvaardigheid. 
Daarnaast zijn er veranderingen: het nieuwe materiaal, zoals lijnen, 
vlotten en spelletjes, het bedrijfszwemmen, ‘natte’ gymlessen voor 
schoolkinderen, het peuter-/kleuterzwemmen, het garantie A-diploma, de 
wetsuits en het fruit in de kiosk. Het team bruist van de ideeën en dit leidt 
tot veel nieuwe lessen en activiteiten, zoals het plankspringen, de cursus 
meerminzwemmen, een survivals in het Reitdiep een chill-middag, 
feestlessen na het diplomazwemmen en activiteiten rond de Swim 
Challenge. Inmiddels is duidelijk dat alle seinen voor een goed seizoen 
op groen staan. Er zijn veel abonnementen verkocht, ruim 80 kinderen 
zijn opgegeven voor de zwemlessen en ondanks het koude weer blijven 
de zwemmers komen. Daarbij zijn er veel feestelijke activiteiten in 
verband met het 50-jarig bestaan van Electra die alleen maar kunnen 
bijdragen aan een geslaagd seizoen.  
De eerste echte feestdag van het seizoen heeft al plaatsgevonden op 
zaterdag 20 mei. 's Middags was er een kindermiddag. Voor kinderen tot 
en met 12 jaar zijn leuke activiteiten georganiseerd. De allerkleinsten 
mochten eendjes vangen en schatduiken. Voor de oudere kinderen was 
er naast het schatduiken ook de mogelijkheid om verschillende 
zwemactiviteiten uit te proberen in workshops. Er zijn vier workshops 
gegeven: survival, meerminzwemmen, plankspringen en reddend 
zwemmen. Het was een geslaagde middag. Het programma ging door 
met een receptie, waarbij door de voorzitter Gerard Meijer en het 
raadslid Alex Temmingh  een korte toespraak werd gehouden. Ook de 
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secretaris, Geert Mulder, kwam aan het woord met een mooi gedicht 
over Electra. Tijdens de receptie praatten de aanwezigen onder het 
genot van een hapje en een drankje gezellig bij. Vele herinneringen aan 
het bad werden opgehaald. Na de receptie volgde een heerlijke 
barbecue voor vrijwilligers, personeel en bestuur. Als bestuur kijken we 
terug op een geslaagde dag. 
Als laatste willen we alvast een aantal activiteiten onder uw aandacht 
brengen: 
* 7 juni: diploma zwemmen  
* 14 juni: buitenspeeldag  
* 3 tot 7 juli: zwemvierdaagse  
* 12 juli: diploma zwemmen  
* 21 juli: chill-middag/-avond 
Ook is er nog de mogelijkheid tot opgave voor de volgende 
zwemcursussen: 
* De cursus zwemslagen voor volwassenen, waarbij een zwemslag, 
zoals borstcrawl, kan worden geleerd of verbeterd. Deelname voor 8 
lessen van 30 minuten kost € 20,- (plus abonnement of zwemkaartje) of 
deelname per losse les kost € 3,- (plus abonnement of zwemkaartje).   
* De meermincursus voor kinderen in de zomervakantie. Deelname kost 
€ 30,- voor 6 lessen van 30 minuten, inclusief gebruik van een staart.  
Houd u vooral Facebook in de gaten. Daar worden alle activiteiten 
aangekondigd, ook voor de zomervakantie.  
Het belooft een spetterend seizoen te worden.  
 
Tot ziens op zwembad Electra! 
 
Namens het bestuur, 
 
Esther Nolles (secretaris)  
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Nieuws van de Activiteiten Commissie 
 
Gezocht! 
Wij van het AC zijn opzoek naar een enthousiaste mede- Nijhoofster(s) 
die samen met ons de activiteiten van Niehove mee wil organiseren. Dit 
betreft de activiteiten rondom de jeugd (0 t/m 17 jaar).  
Wij zijn nu met zijn 2en en vinden het belangrijk om de leefbaarheid in 
het dorp hoog te houden. Vind jij dit ook? Dan zijn we op zoek naar jou 
Wij doen nu wel een dringende oproep zodat het AC actief uitjes kan 
blijven organiseren.  
De vergaderingen per jaar zijn op 1 hand te tellen .  
 
Wij kijken uit naar jullie belletje of mailtje! 
 
Groetjes,  
Jennie 06-12044787 acniehove@hotmail.com  
Marjan 06-20329379 

mailto:acniehove@hotmail.com
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Even voorstellen 
 
Tijdens het dauwtrappen op Hemelvaartsdag kreeg ik het verzoek om 
ons even kort voor te stellen aan jullie. Op 1 december 2017 zijn wij in de 
oude smederij in Niehove komen wonen. En wie zijn dan wij? 
Mieke Bouwman (48 jaar), Margriet Koop (20 jaar) en Karsjen Koop (31 
mei jl. 17 jaar geworden). Hiervoor woonden wij in Zuidhorn. Ik heb 
Niehove altijd al een prachtig dorp gevonden. In de zomer zag ik dat het 
huis aan de Kerkstraat 6 en 7 te koop stond en zo zijn wij hier 
uiteindelijk op 1 december beland. Sinds kort ben ik werkzaam als 
beoogd griffier van de nog op te richten gemeente Midden-Groningen 
(herindelingsgemeente van Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en 
Menterwolde). Tot 1 mei was ik griffier van de gemeente Leek. Maar 
omdat mijn baan daar vanaf 1 januari 2019 ophield te bestaan (vanwege 
de herindeling in het Westerkwartier), ben ik om mij heen gaan kijken en 
zo kwam ik terecht in Midden-Groningen.  
Margriet doet de opleiding verpleegkunde en heeft voor haar stage tot 
februari in het buitenland gezeten. Ze heeft nu de draad hier weer 
opgepakt. Karsjen heeft net het examen gedaan voor de Havo. Dus het 
is nu afwachten of de vlag uit kan op 14 juni! Daarna wil hij graag naar 
het VWO.  
We genieten van de prachtige omgeving en van het huis. Willen jullie 
graag een keer kennismaken? Gewoon even aanbellen. 
 
Hartelijke groet, 
Mieke, Margriet en Karsjen 
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Avontuur in het buitenland 
 
Niehove is maar een speldenknop op de wereldkaart, maar vanuit deze 
plaats wordt de wereld door diverse inwoners verkend. Denk daarbij 
maar aan de jeugd van Niehove: Joost Smit die een reis maakte naar 
Australië, Diantha Schut-Tanzania én Australië, Rieke Cruiming ging 
stagelopen op Curaçao, Martijn Terpstra op Saba, Elliot van Ee die na 
een periode van 3 jaar terug is uit Suriname (welkom thuis!). Prachtige 
belevenissen en ervaringen. Over de avonturen van Rieke, Diantha en 
Martijn hebben we eerder in NAIS mogen lezen. 
Grappig is het verhaal van Ane/Anita en Rudolf die met elkaar 
kennismaakten op een bijna lege camping in het noorden van Zweden, 
terwijl ze van elkaar niet wisten dat Niehove hun gemeenschappelijke 
woonplaats is, Johnny en Irma die hun ideale vakantiebestemming 
hebben gevonden in Amerika, Jane Scheeringa die geboren is in 
Amerika, maar al 53 jaar in Nederland woont (waarvan 43 in Niehove), 
Kees en Els Gouman die jarenlang diverse wereldzeeën hebben 
bevaren, Willem Reijnen, de globetrotter, Jonny Tuinstra die in zijn 
globetrotter (= vrachtwagen) ‘op Scandinavië rijdt’, inwoners die een 
(vakantie)huisje hebben in het buitenland, Frea die met Fedde naar 
Londen ging om 3 musicals te zien, enz. 
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Reizen doet verhalen en verhalen over Niehoofsters lezen we graag in 
Nais. Wie iets wil vertellen over zijn/haar buitenlands avontuur, 
bijzondere ontmoeting, stage, werk, vakantie of iets anders, wordt 
uitgenodigd zijn/haar verhaal te publiceren in NAIS. 
 

Dit keer Albêrt Heesink 

Australië 

 

Als je vier kinderen hebt die reislustig zijn kom je nog eens ergens in de 

wereld: Italië, Marokko, Thailand en nu dus Australië. Daniel, mijn 

jongste zoon, is vorig jaar september voor ongeveer een jaar vertrokken 

naar Australië. Rondreizen, werken en andere leuke dingen. Dan duurt 

het niet lang en begint het bij mij ook te kriebelen. Vroeger, voordat 
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kinderen ons huis onveilig maakten, heb ik veel en lang gereisd. Met de 

kinderen veel door Europa tijdens de vakanties maar dat is ‘om de hoek’. 

Met de vraag “vind ik het wel weer zo leuk om enkele maanden alleen  te 

reizen” ben ik 17 februari op het vliegtuig gestapt. Aankomst 18e in 

Sydney. Met Daniel had ik afgesproken dat ik hem gedurende de reis 

zou ontmoeten maar waar en wanneer dat wist ik nog niet. 

Eerst drie dagen Sydney. Alle bezienswaardigheden bekeken. Opera 

house, The Harbour Bridge, het park met zijn geweldige botanische 

tuinen, uitgaansleven etc. etc. Vier miljoen inwoners in een stad (regio) 

zo groot als…. weet ik veel. Toen ik de vierde dag mijn camperbusje 

ging halen in het zuiden van Sydney duurde de treinreis meer dan een 

uur. En dan begint het avontuur van links rijden en stuur rechts. 

Tijdens de hele periode in Australië ben ik wel zes keer aan de 

verkeerde kant ingestapt. De ruitenwissers gingen in de eerste week 

steeds aan als ik links of rechts af wilde slaan. Maar met het busje ben ik 

zes weken door Australië gereden zonder ongelukken. Slechts aan de 

verkeerde kant van de weg gereden maar toen was er geen 

tegenverkeer. 

Vanuit Sydney ben ik min of meer via de kust in twee weken naar het 

noorden gereden. Via de Bleu Mountains (geklommen), Fraser Island 

(gevlogen) en de Withsunday Islands (gezeild, gesnorkeld en gedoken) 

naar Cairns (NO). Daar zag ik Daniël voor het eerst in ruim een half jaar. 
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In dat eerste half jaar heeft hij in Perth (ZW) twee maanden gewerkt in 

de bouw, een paar weken op een boerderij (nog verder ZW) waarna hij 

in een oude auto van een paar honderd dollar naar Cairns is gereden. 

Een tocht van ongeveer tienduizend km door woestijn en zo zonder airco 

aan boord.  

 

In Cairns werkt hij als Marine biologist (hij studeert nog in Leeuwarden 

voor marine bioloog) en dive master aan boord van een schip. Elke dag 

het Great Barrier Reef op. Heerlijk. Ik ben zes dagen in Cairns gebleven. 

We hebben gevaren, gedoken, in de bergen en wouden gewandeld. 
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Met de afspraak elkaar over twee weken in Melbourne te treffen ben ik 

na een kleine week verder gereden. Eerst naar het Daintree Rainforest 

en van daaruit naar het midden van het land. Naar Uluru, de heilige berg 

van  Aboriginals. Ook daar weer gelopen in de bergen (Olga’s) 

Daarna doorgereden naar Melbourne waar we samen (Daniël vloog 

vanuit Cairns na) vier dagen lang het Formule 1 circus van dichtbij 

hebben meegemaakt. 

Daar heb ik voorlopig afscheid genomen van Daniël. Hij heeft nadien nog 

een maand gewerkt op de boten in Cairns maar is momenteel (begin 

juni) al 3 weken bezig als parelduiker in het NW van Australië. 

Vanuit Melbourne ben ik naar het zuidwesten gereden. De Great Ocean 

Road. Geweldig, zo mooi. Het ene punt en uitzicht en kust en kliffen en 

… en … en… aan de kust is nog mooier dan de andere. Van de GOR 

ben ik noordwaarts getrokken naar de Crampians. Een natuurgebied met 

bergen waar het geweldig goed kunt “wandelen”. Een beetje een klimgeit 

moet je wel zijn maar er zijn geweldige tochten van enkele dagen. Ik heb 

er een gedaan. Fantastisch. 

Vanuit de Crampians ben ik uiteindelijk teruggereden naar Sydney. Na 

ruim zeven weken was ik op 8 april terug op Schiphol. 
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Dit was in een notendop Australië. Ik heb nog veel meer gedaan en 

beleefd. Als je het horen wilt of zien kom maar langs. 

Oh ja, Daniël gaat vanaf september dit jaar voor minimaal een jaar maar 

waarschijnlijk twee naar Saba en St Eustasius en de eerste vraag heb ik 

inmiddels beantwoordt met ja. Dus……..  

Groet 

Albêrt 

 

 

Regiotheater/Eisseshof 
 

Eisseshof 
 
Voor de komende maanden is er geen programma (ontvangen) 
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Schildersbedrijf Schipper – OLDEHOVE 
Wilhelminastraat 23 - 0594 591776 
Verf – Behang – (Isolatie)glas – Raamdecoratie – Horren 

 

                                           

            BLOEMENHUIS DRINTH GRIJPSKERK                                                             
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Deze Nais uut Nijhoof, de WinterNais, is tot stand gekomen met 
bijdragen van o.a.: 
Irma Stol, Annemieke Grimbergen, Ruud Hendriks, Lammert Top,        
Mieke Bouwman, Irma Stol, jan Broersma, Riet Spriensma, Esther Nolles 
en Albêrt Heesink. 
 
Met dank aan onze adverteerders:  
Hummel Tuintotaal Noordhorn,        Zuver Scheerwol – Sijtse Scheeringa 
Timmerbedrijf Henk Cruiming,            Restaurant Café Eisseshof,  
Els Gouman  Glas-in-lood                Rabobank 
Rietdekkersbedrijf Terpstra,           Slagerij Boersema Grijpskerk 
Tuincentrum Frank Meester Noordhorn        PC Hulp Oldehove 
Tuinstra Transport – Jonny en Jennie Tuinstra,          Attent Oldehove 
Installatie Techniek Oldehove - Piet Reitsema,            De Inbouwman 
Bloemenhuis Drint Grijpskerk                                   DecoHome Oldehove 
 
Met dank aan onze sponsors: 
Enno Zuidema, Kees van Ee en Margreet Smilde  
 
Druk: Repro Noorderpoort Canon Océ, Groningen 
Oplage: 145 
Verspreiding: Jan Broersma en Irma Stol 
 

 
www.niehove.eu 
 
De actuele AED lijst is als volgt: 
Bas Tolboom (nieuw)  Rikkerdaweg 29     0613218423 
Petra Westerhof   Havenstraat 2   0630112320 
Anneke Broersma  Rikkerdaweg 24   0647205766 
Taeke-Jan Broersma  Rikkerdaweg 24   0651176938 
Daan Willemse   Ds. J. Wiegersweg 3  0643520630 
 
Taeke-Jan is ook de contactpersoon voor de AED-groep 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Buurtagent:   Tiemen Koenes 0900-8844 (tijdens kantooruren) 
Buurtwerker:  Harry Rook 06 22 60 73 18 / 0594 59 12 47 

http://www.niehove.eu/
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Wordt verwacht 
 

Voor de volgende nummers van Nais zijn de  

Kopijsluitingsdata:  Verschijningsdata: 

1 oktober 2017   begin oktober 2017 HerfstNais 

1 februari 2018   begin februari 2018 WinterNais 

1 juni 2018    begin juni 2018  Zomernais 

 
 
Agenda: 

Wo  14 juni   19:30 uur Informatieavond Niehoveduurzaam 

Za   24 juni   13:30 uur  Voetbaltoernooi 

Za  26 aug   meerdere tijden ZomerJazzFietsTocht 

Wo 6 sept  tafelgesprek dorpshuis 

Za  14 okt   tafelgesprek dorpshuis 

 

 

 

 


