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Voor u ligt het eerste nummer van de vierde
jaargang van de Nieurvsbrief die de stichting
Behoud Weiwerd uitgeeft. Op dit moment lijkt
de inzet van de stichting na vier jaar een beslissencl stadium te bereiken. Het is de bedoeling
dat rvij samen met de gemeente en het havenschap om de tafel gaan zitten om keuzes te maken voor de toekomst van Weiwerd. Zoals het
er nu naar rrifziet zal er in september defìnitief
meer duidelijkheid komen. In dit nummer zullen we nader ingaan op de ontwikkelingen rond
het behoud van Weiwerd. In een chronologisch
overzicht worden verschillende zaken belicht
die in de loop van dit jaar in de pers zijn verschenen. Tevens wordt u op komende activiteiten gervezen.
Het bestuur

'Strippenr van panden in
Weiwerd
"Dit is de volgende stap in de teloorgang van
Weiwerd. Het is nu tijd eindehjk eens een beslissing te nelnen over wat er met het restant van dit
dorp moet gebeuren". Zo verwoordde voorzitter
Derk Huizinga zijn ongerioegen over het onbewoonbaa¡ maken - in decernber - van de y¿oning
naast het Verenigingsgebouw in opdracht van Groningen Seaports. Het onbewoonbaa¡ rnaken van
panden baart de voorzitter zoÍgeî, omdat "de kans
dat er ooit nog eens iets mee gebeurt zo steeds
kleiner wordt gemaakt". Een woordvoerder van het
havotschap erkent in de krant dat het bewuste pand
is'gestript' - ontdaan van deuren, ralnen en leidingen - orn het onaantrekkelijk te maken voor hewoning. "En door dit soort acties kunnen wij lcakers
onttnoecligen".

Krakers eisen \ryater
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De krakers die sinds oktober 1998 een aantal pandur gekaakt hebben, hebben in janumi het kantoor
van Groningen Seaports in Delfzijl een paar uur
bezet. De eis orn hun laaakpanclen op de waterleicling aan te sluiten werd niet gehonoreerd. Orndat
de gemeente zeg! zich nog eens te willen beraden
op de situatie in Weiwerd, L.ijgt Groningen Sea-

ports geen toestemming om huizen af te breken.

Miljoenenclaim
In maart baicht de krant dat de stichting, gemeente
en Groningen Seaports ruziën over de besternming
van Weiwerd. Het havenschap dreigt zelß met een
rniljoenenclarn. Zlj eist een schadevøgoeding van
rneer dan twintig rniljoen gulden als de gemeente
besluit Weiwerd te beschennen. Als reden fuaagI
nj aan dat zij de afgelopen tientallen jaren wijwel
de gdrele wierde heeft opgekocht om er industrie te
vestigen. Als rnogelijke oplossing voor dit dreigemsrt denkt wethouder Hink Ketting aan een grondruil. In de laant laat Ketting weten het ließt het
hele dorp te willen beschennen.

Wierde blijft intact
In juni komen het havenschap, de gemeente en de
Rij ksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek
(ROB) overeen dat de historische wierde intact
blijft. Zoals het er nu naar uitziet blijvur de oude
paden en wegen, kerkhof en kerkgracht en bomen
en struiken op de wierde gehandhaafcl. Het dorp
mag niet bewoond worden rnaar er kunnen wel
bedrijfa gebouwd worden op plekken van woegere bebouwing. Volgens welhouder Hink Ketting
is een oplossing binnen handbereik. "We hebben
nu lnet het havenschap vastgelegd dat de wierde en

de radiaire structuur niet worden aangetast. Het
ROB is ook van mening veranderd. Eerst vond zij
dat er helemaal niets rnocht gebeuren in de grond.
Nu zegt men dat er irnrners woeger ook levendigheid was op de wierde en dat er dus wel gebouwd
mag worden op de plekkur waar woeger woningen
ofboerderijen stonden, Er zijn verschillende ideeën
over nieuwbouw. Het kunnen een soort boerderijachtige schu¡en worden. Het moet landschappelijk
allemaal goed ingepast worden". Het standpunt van
de stichting is duiclelijk: behoucl van de bestaande
bebouwing is essentieel voor het accentueren van
cle radiaire structuur, De bestaande bebouwing kan
worden ingevuld met bedrijûes (rnet bedrijfsbewoning) en tentoonstellingsruirnte.

Havenschap mag niet

11 september

slopen

Monumentendag

Op I juli bericht het Nieuwsblad van het Noorden

Zatadag l1 september staat de jaarlijkse Monumentendag in het teken van'üìonumentaal groen'.
In het Verenigingsgebouw is een tentoonstelling
over Joodse kerkhoven in het bijzonder. Verder zal
er in een tweetal rondleidingen aandacht worden
besteed aan het archeologisch lnonurnent wat Weiwerd is, met natuurlijk ook aandacht voor de aanwezigheid van monurnentale groenelernenten op de
wierde van Weiwerd. Deze rondleidingen starten
om 1l.00 uur en 14.00 uur vanaf het Verenigings-

dat het havenschap wijwel zeker geen vergunning
van de gemeente Delfzijl krijgt orn in Weiwerd drie
panden te slopen. De Delfzijlster raadscommissie
wom heeft het college van B, en W geadviseerd
geen sloopverguming af te geven. De leden waren
volgens wom-wethouder Hink Ketting unaniem
var moring dat het havenschap de plannen voor het
wierdedorp moet afivachten. B en W moeten nog

een besluit over de sloopaanwaag nemen. De
juist in dit stadiurn van de

raaclscorrunissie vindt

gebouw.

plannen een sloopvergururing niet gepast. De corn-

missie was volgens Ketting van mening dat het

' havenschap maÍìr een procedure tegen de gemeente
'r. rnoet beginnen om de sloopvergurming te krijgen.
,"
Het is onduidelijk of het havenschap ook stappen
gaat ondernemen als de geme€nte de sloopvergun'' ning weigert te verlenen.
,
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Lezing provinciale
îrcheoloog
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De jaarlijkse lezing had dit jaar de titel Weiwerd,
archeologische parel aan de Eems'. De provinciale
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,
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archeoloog Groenendijk heeft aan de hand van
voorbeelden van verschillende opgravingen in
andere wierden in de provincie ons een duidelijke
indruk gegeven van v/at de wierde van Weiwerd
allelnaal aan interessant rnateriaal eu bewoningssporen zou kunnen verbergen, Zou kunnen, want
de wierde is nooit afgegraven en er is nooit archeologisch onderzoek verricht. Hierdoor zijn er alleen
lnaar veronderstellingen te rnaken over de opbouw

van de wierde door de eeuvr'en heen en hoe de
wierde tot het irnposante fonnaat kon uitgroeien
zoals het er nu bij ligt. Volgens de heer Groenendijk kan in de toekomst rnogelijk rneer over de geschiedenis van Weiwerd bekend worden. Het is
tegenwoordig narnelijk rnogelijk om rnet geavan-

Weiwerd en de toekomst
Weiwerd staat nog steeds op de kaart en zal ook als
zodanig blijven bestaan. Dit is wel het belangrijkste feit dat in de eerste helft van 1999 gestalte heeft
gekregen. Ondanks deze ontwikkeling blijfr er ook
reden tot waakzaarnheid en oplettendheid. Er ligt
nog veel werk voor alle partijen te wachten. In deze
nieuwsbrief heeft u allerlei on¡wikkelingen kunnen
lezen. De ene keer positief en de andere keer weer
wat minder positief voor het behoud van Weiwerd.
Uit de vele gesprekken die de stichting met de verantwoordelijk wethouder Ketting heefr gehad, komt
duidelijk naar vor€n dat Weiwerd niet verloren
hoeft te gaan. Het meest posiúeve is dat er met alle
betrokken partijen overeenstemrning is bereikt over

de handhaving van de historische structuu¡

als

paden, wegen en groenstnrcturen. Nu deze strucfu-

ren zijn Veiliggesteld', kunnen we zeggen dat een
van onze doelstellingen is bereikt. Behoud van
V/eiwerd als plek. Dit feit opent de rnogelijheid tot
subsidie-aanwagen voor herbestrating van klinkerpaden, uitbaggeren van de kerkgracht, vakkundig snoeien van bornen rond het kerkfiof en aanplant van heggen. Het volgende doel is behoud van
de bestaande bebouwing. Daarvoor zal het bestuur
zich in de onderhandelingen in september inzetten.
We houden u op de hoogte!

ceerde ureetapparatuur een scan van de ondergrond

te maken. Mogelijk dat een soortgel¡k onderzoek
nog een keer de geschiedenis van lVeiwerd geheel
in kaart kan brengen. Dan kurnen we pas echt goed
bepalen of Weiwerd een archeologische parel aan
cle Eerns is!
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