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Voor het nieuw te
bouwen asielzoe-
kerscentrum op
de locatie Wold-
wijk in Ten Boer
meldden zich in
april 125 dorpsbe-
woners als vrijwil-
liger. Vluchtelin-
gen kwamen er
niet. Maar wel
vleeskoeien en
een boel burger-
ideeën.

ANITA PEPPING

‘Wij zijn een uniek ex-
periment waar
straks hopelijk uit
het hele land bus-

sen vol op af komen om te kijken
hoe wij dat in Ten Boer doen.’’ Dat
zegt Wout Brinkhuis (70) als voorzit-
ter van de Coöperatieve Vereniging
Woldwijk. Samen met Ruud van der
Kraats vormt hij het tweekoppige
bestuur.

Krap tien jaar ligt een stuk bouw-
grond van 55 voetbalvelden groot
aan de noordkant van Ten Boer voor
veel geld braak. De dure lap grond,
dat Woldwijk heet, veroorzaakte
zelfs een dreigend failliet van de ge-
meente. Burgers werden twee jaar
geleden opgeroepen om plannen
die duurzaam zijn en betekenis heb-
ben voor de gemeenschap in te die-
nen.

Om die initiatieven te beoordelen
en in goede banen te leiden, is de Co-
operatieve Vereniging opgericht.
Vorige week zijn de juridische over-
eenkomsten met de gemeente gete-
kend en bij die bijeenkomst heeft ge-
deputeerde Fleur Gräper haar steun
toegezegd aan het Woldwijk-project.

De twee bestuurders van de Co-
operatieve Vereniging zijn blij met
de provinciale handreiking en wil-
len volgende maand exact van de ge-
deputeerde horen binnen welke
bandbreedte zij kunnen opereren.

Brinkhuis: ,,Als voorbeeld willen wij
graag weten met hoeveel hectare
aan zonnepark de provincie akkoord
gaat of welke termijn zij hanteert als
we over tijdelijke bewoning praten.
Als we de regels kennen, kunnen we
pas echt beginnen.’’

En dat wordt tijd, vinden de be-
trokkenen.

Adrian en Annely Langereis uit
Ten Boer zijn in het voorjaar alvast
maar begonnen. Zij hebben een deel
van Woldwijk gepacht om daar
vleeskoeien te laten grazen die ze in
het najaar als vleespakketten via
Vlees voor jou hebben verkocht aan
dorpsgenoten. Het andere stuk
grond van Woldwijk is voorlopig ge-
pacht door agrariër Henk Kooistra.

De boeren zullen inschikken als de
andere plannen doorgaan.

Net als de eerste acht initiatiefne-

mers staat ook voorzitter Brinkhuis
te trappelen van ongeduld. ,,We
gaan eerst met deze acht aan de slag.

Schrijf maar op dat in het eerste
kwartaal de dorpsmoestuin er is, dat
de verbouwing aan de monumenta-
le boerderij van Woldwijk is begon-
nen, dat er op het dak van de boerde-
rijschuur de eerste zonnepanelen
liggen en dat de eerste Tiny Houses,
de kleine huisjes op wielen, er
staan.’’

Nu de vluchtelingen voorlopig
niet komen, is het azc-terrein aan de
Stadsweg beschikbaar voor de co-
operatie. Tot 1 januari 2019 blijft die
plek echter ‘gereserveerd’ voor een
asielzoekerscentrum. En als oude-
reninstelling Innersdijk over een
paar jaar verhuist naar Beijum, is er
wellicht nóg meer ruimte voor bur-
ger-ideeën.

De eerste acht Woldwijkplannen die
elkaar aanvullen en versterken
- Verbouw van de monumentale
boerderij in samenspraak met Carex.
- Dorpsmoestuin.
- Tiny Houses, kleine mobiele wonin-
gen, die je zelf moet bouwen.
- Mas Con Menos, die met een eigen
biovergister energie kan leveren voor
de huisjes.
- Agrariër Henk Kooistra, die met zijn
gewaskennis ook de moestuin onder-

steunt.
- Groen Wonen van Dennis Doornbos
wil energieneutrale tijdelijke huizen
bouwen.
- Energie Coöperatie Ten Boer wil
zonnepanelen en windmolens plaat-
sen ten behoeve van dorpsbewoners.
- Adrian en Annely Langereis van Koe
en Jij die Limousin-vleeskoeien verko-
pen als vleespakketten.

Adrian en Annely Langereis (met zoon Fedde) van Koe en Jij laten vleeskoeien op Woldwijk lopen. FOTO SIESE VEENSTRA


