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Het bestuur 

De Stichting Wierenga van Hamsterborg (hierna te noemen De Stichting) kwam in 2018 vijfmaal 

bijeen, op 21 februari, 14 juni, 14 september en 15 november. Daarnaast nog een bijzondere 

bestuursvergadering om een toekomstvisie te bespreken op 12 april. De samenstelling van het 

bestuur is in 2018 niet gewijzigd.  

Het bestuur bestond in 2018 uit: 

De heer M.K. Wierenga (Groningen), voorzitter 

Mevrouw A.M. Wierenga (Ten Boer), secretaris 

De heer K.L Wierenga (Zuidhorn), penningmeester 

De heer J.M. Boersma (Den Ham) 

De heer E. Pool (Meedhuizen) 

De heer L. van der Veen (Groningen) 

De heer J.J. van der Werff (Haren) 

De bestuursvergaderingen werden steeds ook bezocht door een afvaardiging van de Vereniging 

vrienden van de Hamsterborg (hier na te noemen De Vrienden), hiermee de goede samenwerking 

tussen De Stichting en De Vrienden bekrachtigend; en wel door 

Mevrouw  H.K. ter Veer-Franssens (Fransum) 

Mevrouw C.M.E. Vermuë-Bos (Kommerzijl) 

 

Activiteiten 

De Nieuwjaarsreceptie was op 20 januari met een gezamenlijk eten van het bestuur van De Vrienden 

en De Stichting. Hoewel al even niet meer het bestuur voorzittend, werd Jan Ger Knot als oud-

voorzitter ten overstaande van alle aanwezigen bedankt voor het vele werk dat hij voor Borg en 

Stichting heeft verricht. 

Het bestuur heeft als doel in 2018-2019 na te denken over de toekomstbestendigheid van de borg als 

unieke plek in het Middag Humsterland. En onderzoekt hoe wij voor de borg extra aandacht kunnen 

genereren. 

6 mei had de familie Soek hun jaarlijkse open dag op de borg, waar het bestuur participeerde met 

het verzorgen van rondleidingen door de borg. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers van vrienden en 

bestuur was ook het niet commerciële deel van de borg duidelijk zichtbaar voor iedereen. 

In de zomer is door schilders weer veel onderhoud aan de borg gepleegd. De zuidkant is in zijn geheel 

geschilderd. Daarnaast zijn met ladders en rolstijgers ook de moeilijk bereikbare delen als 

schoorsteenkappen en uilenborden geschilderd. 



Ook in 2018 blijft de NAM een moeilijk dossier. De NAM weigert ons nog steeds de in hun opdracht 

uitgevoerde rapporten aan ons te verstrekken. Aangezien in dit dossier zodoende een patstelling was 

bereikt, heeft het bestuur besloten onze zaak aanhangig te maken bij de Arbiter. Deze instantie kan 

hopelijk het proces weer vlot trekken. 

In 2019 moet er een nieuwe 6-jarige rijkssubsidie voor onderhoud (SIM) worden aangevraagd. 

Daarvoor zijn de voorbereidingen met de Monumentenwacht in 2018 gestart. 

Op last van de brandweer zal de elektrische installatie en brand- & alarminstallatie grondig worden 

doorgelicht. Mede door het uit de tijd raken van de ISDN-lijnen.  

In verband met de gemeentelijke herindelingen en het opgaan de gemeente Zuidhorn in de nieuwe 

gemeente Westerkwartier, zal het bestuur het nieuwe college van B&W uitnodigen op de borg te 

komen vergaderen en daarmee onze borg van harte in hun aandacht aan te bevelen. 

 

 

 


