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Z¿als u inmiddels van ons gewend bent ontvangt u na de vakantieperiode de eerste Nieuwsbrief
van dit jaar. Er is weer veel gebeurd in en rond Weiwerd. Wat dat allemaal is leest u hieronder.

Het bstuur

Klinkerpadenproject
Een paarjaar geleden heeft de stichting een voorstel naar de gemeente gestuurd om de klinkerpaden kerkepaden - op te knappen. Na lang wachten is op vrijdag 6 april door wethouder Pia Valentien de
ofhciële start aan het project gegeven voor het herstellen van de paden. Dit deed zij door een bordje te
onthullen. ln december 2000 was overigens al een stuk van het Karspelpad over een lengte van
ongeveer honderd meter opnieuw bestraat.
Om de Stichting Behoud Weiwerd te steunen heeft de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek speciaal hiervoor tienduizend gulden beschikbaar gesteld. Het resterende deel van
dertigduizend gulden die nodig zou zijn voor het herstel van de klinkerpaden is door de gemeente
Delfzijl betaald. De herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd door leerling-stratenmakers van de firma
Roelofs uit Den Ham. Het resultaat mag er zijn. De meeste paden zljn smaller gemaakt. Maar nog
belangrijker: de lengte van het padenstelsel op de wierde is toegenomen. Op enkele plaatsen waar
brede asfaltbanen lagen is dit vervangen door een smal klinkerpad. Daarmee zijn de kerkepaden weer
in hun oorspronkelijke staat gebracht, terwijl aan de wierde weer een stukje historisch karakter is
toegevoegd.

Kerkhofproject
In de vorige nieuwsbrief meldden wij u dat de stichting met de prijsvraag Erfgoed al goed een bedrag
van 5000 gulden had gewonnen. Inmiddels is het plan om het kerkhof op te knappen met
Landschapsbeheer Groningen doorgesproken. Z4 hebben een werkplan en kostenraming gemaakt. Dit
plan wordt binnenkort met Groningen Seaports besproken, want als eigenaar van het kerkhof zullen zij
ook in de kosten moeten bijdragen. In het plan ligt de nadruk op het kerkhofterrein. De bomen rond de
gracht krijgen een opknapbeurt, de coniferenhaag langs de weg wordt vervangen door een meer
passende haag en enkele grafrnonumenten worden opgeknapt evenals het toegangshek tot het kerkhof.
In eerste instantie zou de gracht ook binnen dit project vallen, maar omdat voor het uitgraven een
vergunning nodig is en het uitgtaven ook nog eens veel geld kost, wordt dit naar een later tijdstip en
een ander project verschoven. We hopen dat de eerste werkzaamheden nog in het najaar kunnen
starten-

Afbraak boerderij en een woonhuis
Dit voorjaar zijn er weer twee panden uit het dorpsbeeld van Weiwerd verdwenen. De al lange tijd
leegstaande boerderij aan het Karspelpad, waarvan eigenlijk alleen nog maar een ruïne overeind stond
is dit voorjaar ten prooi gevallen aan de slopershamer. Omdat we wel zagen aankomen dat sloop een
kwestie van tijd zouzijn, hebben we in 1998 een plan gemaakt om als aandenken aan de boerderij de
voorgevel en een hoekmuur van het woonhuis in stand te houden. Op het eerste oog leken de muren
nog in redelijke staat te verkeren. Bij nadere inspectie, dit voorjaar, bleek het metselwerk dusdanig
slecht van kwaliteit te zijn dat overeind houden van de muur niet mogelijk was. De optie om een deel
van de gevel dan maar opnieuw op te metselen was uit financiële overwegingen niet haalbaar. En zo is
er helaas weer een gat gevallen op de wierde. Maar nog erger, er is weer een element verdwenen dat
als onderdeel in de radiaire structuur zo toonaangevend was. Ook het witte huis aan de
Heemskesweg is gesloopt. Dit pand is enige tijd gekaakt geweest. Hoewel er al een hele tijd geen
krakers meer waren gesignaleerd en Groningen Seaports een particulier de goedkeuring had gegeven
om het huis op te knappen, is het huis toch nog onverwacht afgebroken. De sloopvergunning was al in
1999 verleend. In een kort geding in datzelfdejaar heeft de stichting nog geprobeerd de afgifte van die
vergunning nietig te laten verklaren. De rechter heeft onze bezwaren toen onge$ond verklaard.

Weiwerd in boek Røndland
Over Weiwerd en de Oosterhoek is al veel geschreven. Een paar weken geleden is een boek
verschenen onder de titel Randland van Trouwcorrespondent Annemarie Kok. Dit is een portret van
de Friese en Groningse kuststrook. Zij bracht de stilste rand van Nederland in kaart aan de hand van
interviews met verschillende bewoners. Kok schrijft over Weiwerd: "Aan het begin van de jaren
zeventig lcreeg de induslrie evenwel te maken met forse tegenslagen. Op dat moment waren Oterdum
en Heveskes al geschiedenis. Weiwerd nog niet helemaal, maar het was al wel veranderd in een
spookdorp. " Kok laat in het hoofdstuk ll'eiwerd was een vredig dorp de teloorgang van het dorp zien
aan de hand van de geschiedenis van Doewe Atzema, die zijn hele leven in Weiwerd woonde, tot hij
twee jaar geleden besloot te vertrekken. Het lot van de dorpen onder Delfzijl is slechts een van de vele
verhalen die in Randland naar voren komen. (Uitgeverij Contact, Amsterdam; ISBN 90-25 4-7011-4).

Bestemmingsplan
Het bureau VYN heeft begin dit jaar de opdracht gekregen met het bestemmingsplan V/eiwerd aan de
slag te gaan. In september praat de gemeente met alle belanghebbende partijen afzonderlijk over het
ontwerpbestemmingsplan. In dit gesprek zullen wij zeer kritisch kijken of de afspraken rond de
geformuleerde uitgangspunten tussen de gemeente Delfzijl, Groningen Seaports, ROB en de stichting
ook daadwerkelijk in het nieuwe plan zijn meegenomen. Na deze besprekingen hopen wij dat de
gemeente nog dit jaar het eerste concept ter beoordeling aan de provincie kan voorleggen. Wij achten
een snelle aftrandeling van wezenlijk belang, want op dit moment is Weiwerd vogelvrij. In de periode
tot de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan moet het niet zo zijn dat er nu nog even snel
een bedrijfsgebouw op de wierde gebouwd kan worden dat niet in het beeld past.

Open Monumentendag 8 en 9 september
De Open Monumentendag van dit jaar speelt zich af rond het thema wonen. Het thema heeft als titel
Huis en Haard; monumenten van het wonen. Aanleiding voor dit onderwerp is het feit dat de
Woningwet dit jaar honderd jaar bestaat. Allerlei monumentale gebouwen als kerken, borgen en
boerderijen zijndeze dag(en)+ opengesteld tussen 10.00 en 17.00 uur en zijn dan herkenbaar aan de
vlag met het logo van de Open Monumentendag.
De wierde van Weiwerd heeft een lange bewoningsgeschiedenis. Daarover is dus genoeg te vertellen.
V/ij nodigen u uit om op zaterdag I september een rondwandeling te maken over de wierde in
Weiwerd. Om 11.00 en 14.00 uur is de start van iedere rondwandeling, De wandelingen starten vanuit
het Verenigingsgebouw aan de T.J. Jansenweg.

* vroeger vond de Open

Monumentendag alleen op zaterdagplaats. tegenwoordig zijn er ook gemeenten die het evenement
op zondag organiseren ofgedurende het hele weekend.

Vrijwilligers gevraagd
Dit jaar is het Internationale Jaar van de vrijwilliger. Via allerlei initiatieven wordt het werk van
vrijwilligers benadrukt. Bovenal is de campagne bedoeld om mensen te stimuleren om
vrijwilligerswerk uit to voeren, want het aantal mensen dat dit werk doet stagneert.
In Weiwerd zijn ook genoeg klussen te doen. Een aantal zaterdagen per jaar werkt een groep
vrijwilligers aan het onderhoud van het kerkhot klinkerpaden en bomen en struiken.
Heeft u hiervoor belangstelling? Neem dan contact op met een van onderstaande bestuursleden. Zij
informeren u graag over de werkzaamheden.
Telefoonnumm ers bestuursleden:

Derk Huizinga050-5798268, Koen Köller 0596-610971, Klaas Paapst 0596-618725, Jaap Braam 0592-373635

Donaties kunt u overmaken op bankrekeninprrummer 89.73.86.396 t.n.v. Stichting Behoud Weiwerd, Schaappad l, 9936 HT
Vy'eiwerd.
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