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ALGEMENE LEDENVERGADERING  

op woensdag 22 maart 2017 

Aanvang: 20.00 uur 

Bovenzaal van “Herberg in de Valk” 

 

 

 

 

 

Notulen van 22 maart 2017. 

 

1. Opening 

Voorzitter Meindert Schollema heet iedereen hartelijk welkom. Meertmoand is 

dialectmoand, dus gaat de voorzitter moeiteloos over in het Gronings.  

Hij vertelt over het historisch pand waar we onze jaarvergadering houden.  

We zijn blij dat dit pand weer gebruikt gaat worden. Dit was vroeger ( begin 1600 ) 

 al een plek voor bijeenkomsten en overnachtingen en anno 2017 nog steeds. 

 

Afzeggingen: Louki Ennik en Thomas Dresscher. 

 

2.Jaaractiviteiten overzicht 2016 van de vereniging. 

Vast gesteld. 

 

3. Notulen jaarverslag 2016 van 6 april kantine Ewsum. 

 Vast gesteld. 

  

3. Financieel verslagen van 2016. 

 Zowel van de Vereniging als de Begraafplaats. 

 Goed bevonden 

 

De Historische Vereniging heeft een subsidie aangevraagd bij Loket Leefbaarheid 

voor een Historische tuinkas op Ewsum en dat resulteerde in € 10.000,- 

Er is natuurlijk nog veel meer nodig , maar dit is weer een stukje erbij. 

De kas komt rechts achterin en de schooltuintjes gaan naar de andere kant, richting   

fruitbomen. Het wordt een kas waarin  het hele jaar door gewerkt kan worden. 

  

4. Verslag van de kascommissie 

De kascommissie bestaande uit Oeds Odolphie en Henk Aikema 

stellen voor om de penningmeester decharge te verlenen. 

Het ziet er prima uit. De leden gaan akkoord. 

Voor volgend jaar kascommissie Henk Aikema en Wim Appelboom 

 

5. Bestuursverkiezingen 

Aftredend en niet herkiesbaar is Hennie Toolsema  

Het voorstel van het bestuur om Diane Holtkamp te benoemen wordt algemeen 

aanvaard. 

Diane is een getogen Middelstumer , werkt bij de RUG afdeling: Bibliotheek, 

Documentatie en Informatievoorziening . 
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Hennie wordt op de geheel eigen manier door Kees bedankt voor het werk dat ze voor 

de vereniging gedaan heeft. Ze is vanaf de oprichting en daarvoor betrokken bij de 

Vereniging.  

 

Pauze met koffie en traktatie 

  

Willem Vletter gaat verder met het volgende deel.  

Zijn eerste vraag is: Wat zijn jullie activiteiten? Want hij hoorde voor de pauze een aantal 

onderwerpen. De voorzitter vertelt het een en ander , maar het is te veel om nu alles te 

vertellen. 

 

Willem Vletter gaat vertellen over het gebruik van Airborne Laser Scan ( ALS), een data voor 

historisch landschapsonderzoek met hedendaagse middelen  . 

Het is een technisch verhaal. Willem is verbonden aan de RUG en werkt onder Prof. Dr. Theo 

Spek, hoogleraar landschapsgeschiedenis en  hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de 

RUG.  Als enige in Nederland biedt de RUG een masteropleiding Landschapsgeschiedenis 

aan die zich exclusief richt op verleden, heden en toekomst van het Nederlandse en Europese 

cultuurlandschap. ALS is een van de vier mogelijkheden om het historisch cultuur landschap 

in  kaart te brengen. 

Het gebeurt d.m.v. een drone ( of vliegtuigje) , die impulsen naar de aarde stuurt, die  worden 

geregistreerd  en komen daarna terug. Al die puntjes bij elkaar wordt een punten wolk. Je 

krijgt als het ware een 3D kaart, een digitaal terrein model. Zo kun je oude karrensporen in de 

grond vinden zonder iets aan te opgravingen te moeten doen. Dit gaat in deze moderne tijd 

veel sneller en is veel goedkoper. Zo heeft men grafheuvels met een gelijke methode ontdekt. 

Bij de ene methode zie je karrensporen beter, terwijl je met de andere de landweggetjes weer 

beter ziet. Op deze manier kun je er achter komen van welke periode je informatie is  

Ook zie je met de ene methode beter de schaduw ( hangt af van de zonnestand) van de 

hoogten. Het gaat om het aantal puntjes per eenheid.  

Je kunt ook op verschillende dieptes iets registreren. 

De Actuele Hoogtebestand Nederland ( AHN) is een kaart met gedetailleerde en precieze 

hoogte gegevens. Het landschap van de rode puntjes ligt hoger dan de blauwe. 

Hillshade is ook een soortgelijke methode. Met deze informatiebron kunnen veel 

landschapselementen worden gevisualiseerd, die voor het oog niet of nauwelijks zichtbaar 

zijn.  
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We krijgen speciaal voor Middelstum zo’n reliëfkaart met wegen, greppels, dijkjes enz. te 

zien  De witte vlekjes zijn gebouwen. We zien het historisch pad van Toornwerd naar Andere 

Wereld in Stitswerd. 

Er werden veel vragen gesteld en er waren aanvullingen op hetgeen we te zien kregen. 

 

Na afloop werd “Knikkeren in Spertijd “gepromoot. We zijn nog 10 bestellingen nodig om de 

tweede druk van het boek door te laten gaan  i.v.m. toegezegde subsidie van het SNS-Fonds. 

Er waren meteen een paar spontane reacties. En even later was het beoogde aantal  gehaald en 

kan de volgende druk doorgaan. 

 

 

 

Het bestuur van nu: 

Meindert Schollema voorzitter 

Diane Holtkamp secretariaat 

Kees Geut  penningmeester 

Jetze Smit   lid 

Ab  Hooijer  lid 

Johanna Muurling  lid 

Ties Groenewold lid  
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