
Jaarverslag 2021 – Stichting Zeijerwiek 
 
Ondanks de Coronapandemie hebben we in 2021 een redelijk normaal kunnen werken. Door steeds 
in vaste tweetallen te werken en de pauzes te beperken hebben we een veilige werkplek kunnen 
creëren zowel waar het de corona betreft als de werkveiligheid. 
Medio 2021 hebben we met behulp van externe financiering een landbouw perceel aan kunnen 
kopen nabij het Meestersveen. De verkopende boer heeft het perceel in 2021 nog gepacht. In het 
najaar zijn er diverse gesprekken geweest met de gebiedspartners (SBB, LBD en enkele 
particulieren) en met de provincie en is er uiteindelijk een plan uitgewerkt met hulp van De 
Bosgroepen om het perceel in te zetten voor boscompensatie en de bestemming onder de SKNL-
regeling te wijzigen naar natuur. Het plan is in december ingediend en zal in de loop van 2022 
worden beoordeeld. Ondertussen is een andere pachter gevonden die door gericht bijmesten het 
perceel actief zal gaan uitmijnen. 
De werkzaamheden uit het nog openstaande Omgevingsplan zijn in 2021 afgerond. De financiële 
afronding en feestelijke oplevering zijn door wisselingen bij de gemeente Tynaarlo doorgeschoven 
naar 2022. 
De monitoringactiviteiten hebben in 2021 niet te lijden gehad van de pandemie en hebben weer tot 
leuke resultaten geleid. Deze zijn separaat op de website van de stichting terug te vinden. 
Ook dit jaar hebben we weer veel wandelaars in ons gebied mogen ontvangen. Dit heeft in enkele 
gevallen geleid tot enkele onverwachtste gulle giften. 
De banden met de aan de Zeijerwiek grenzende landgoederen zijn verder versterkt. Zo wordt een 
deel van een van de landgoederen door bemiddeling van de Zeijerwiek inmiddels begraasd door 
enkele Lakenvelders. Een mooie aanwinst in de omgeving. Ook zijn enkele houtwallen van de 
gemeente Assen in onderhoud genomen. 
Met een boer uit de Boermarke Zeijen zijn afspraken gemaakt over de afvoer van maaisel. Het 
maaisel wordt gebruikt voor grondveredeling. Op deze wijze werken we samen aan het sluiten van 
de lokale nutriëntkringloop. 
De Zeijerwiek is actief betrokken geweest bij het door de provincie geïnitieerde project voor de 
ontwikkeling van de Broekenloop. 
 
Een globaal overzicht van de uitgevoerde beheer- en onderhoudswerkzaamheden: 

- Langs de Zeijerwiek is onderhoud gepleegd aan de walkant. Deze wordt tussen het dorp en 
de brug zo open mogelijk gehouden om het aanzicht van de trekvaart te behouden. Enkele 
stukken zijn machinaal hersteld 

- In en rondom het Veldakkersveen is wederom veel opslag verwijderd, een deel van het oude 
riet gemaaid en is het waterpeil verder verhoogd. Ook in de droge zomer is het water in dit 
veen goed op peil gebleven. De werkzaamheden zijn samen met het landgoed uitgevoerd. 

- Langs de Oosterweg heeft onderhoud plaatsgevonden aan houtwallen die in eigendom zijn 
van de Gemeente Assen. Doel is verjonging en in stand houden van de variatie. 

 
In de zomer van 2021 is het pad aan de noordkant van de Zeijerwiek vernoemd naar onze oud-
voorzitter At de Groot. De naam van het pad is in bijzijn van zijn familie en enkele vrienden onthult. 
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