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In 2005 is het bestemmingsplan voor
Weiwerd voor een belangrijk deel definitief
goedgekeurd. Daarmee is het behoud van
Weiwerd voor de toekomst gewaarborgd.
Het daadwerkelijke herstel van kerkhof,
paden, lanen en beplanting moest echter
nog in gang worden gezet. De betrekkingen
met Groningen Seaports waren jarenlang
problematisch en dat stond het herstel in
de weg. Daarin is dit jaar een belangrijke
kentering in positieve zin gekomen. De
contacten met Groningen Seaports zijn
aangehaald en er zijn piketpalen geplaatst
voor wat betreft de samenwerking. De
nieuwe ontwikkelingen brengen met zich
mee dat wij op enkele fronten nu weer
actiever zijn in vergelijking met het jaar
2006. Meer over de ontwikkelingen leest u
uitgebreid in deze nieuwsbrief. Wij spreken
de hoop uit dat dit het begin is van weer
een mooie periode voor Weiwerd. U kunt
onze inspanningen weer honoreren door
een vrijwillige bijdrage voor 2008 naar onze
bankrekening over te maken. Verder willen
wij u als bestuur via deze weg een goed
2008 toewensen!

letters op oude grafzerken weer mooi zwart
geschilderd. Oude teksten werden daarmee
weer zichtbaar. De Vrijwilligerscentrale in
Delfzijl heeft de scholen in contact gebracht
met Landschapsbeheer Groningen, de
uitvoerder en begeleider van de werkzaamheden. De afsluiting van het project
vormden de werkzaamheden tijdens de
Natuurwerkdag in november.

Ontwikkelingsvisie bureau
West 8
In de vorige nieuwsbrief meldden wij u dat de
verdere aanpassing van het nog niet
goedgekeurde deel van het bestemmingsplan
Weiwerd is aangehouden, omdat nieuwe
ontwikkelingen in het Oosterhorngebied er
voor hebben gezorgd dat er eerst een
Milieueffectrapportage (MER) moet worden
gemaakt voor het totale industriegebied.
Omdat Weiwerd aan de rand van dit gebied ligt
is besloten het rapport eerst af te wachten. Op
basis van de te verwachten resultaten wordt
de situatie van Weiwerd en daaraan gekoppeld
het bestemmingsplan verder uitgewerkt. In
samenhang hiermee heeft Groningen Seaports
het bureau West 8 uit Rotterdam verzocht een
ontwikkelingsvisie voor Weiwerd op te stellen.
In dit plan wordt een totale visie op de
inrichting van de wierde gepresenteerd, dus
met aanwezigheid van de paden- en
lanenstructuur, de groenstructuur én een
zekere mate aan bedrijvigheid.

Inrichtingsmaatregelen kerkhof
en haar omgeving
In het kader van het project ‘Terreinen met
historie’, waarbij oude kerkterreinen in de
provincie Groningen worden hersteld, heeft
Landschapsbeheer Groningen voor het
kerkhof een herstelplan gemaakt. Het oude
kerkhof is eigendom van Groningen Seaports.
Naast Groningen Saeports hebben de
gemeente Delfzijl en de Stichting Behoud
Weiwerd aan de totstandkoming van het plan
meegewerkt. Op 8 mei hebben wethouder
Thea van der Veen van Delfzijl en directeur
Harm Post van Groningen Seaports het
startschot gegeven voor de
herstelwerkzaamheden.
De werkzaamheden zijn deels uitgevoerd door
leerlingen van het Ommelander College en het
Ubbo Emmius. Op 8 en 9 mei werkten leerlingen van genoemde scholen op het kerkhof.
Ze hebben bomen verwijderd die er niet
hoorden, smeedijzeren grafhekjes van een
dikke laag roest ontdaan en de verweerde

Succesvolle Natuurwerkdag
Tijdens de Landelijke Natuurwerkdag op
zaterdag 3 november hebben 13 mensen de
wierde van Weiwerd weer een stukje groener
gemaakt. Onder de aanwezigen waren o.a. de
directeur van Groningen Seaports, Harm Post,
en CDA Tweede Kamerlid Rikus Jager. De
hoofdwerkzaamheden van de dag speelden
zich af op het kerkhof. Deze werkzaamheden
waren het vervolg op de herstelwerkzaamheden die in mei zijn uitge-voerd in het kader
van het project ‘Terreinen met historie’. Tijdens
deze dag zijn rond het kerkhof zes treuressen
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aangeplant en daar-naast is er een passende
haag geplant als afscheiding tussen het
kerkhof en de hoofd-weg. Alle aanwezigen
waren aan het einde van de dag erg tevreden
over het resultaat. De aanblik van het kerkhof
ziet er weer een stuk beter uit. In 2008 is
Weiwerd wederom als werklocatie van de partij
e
tijdens de 8 Landelijke Natuurwerkdag op de
eerste zaterdag in november!

de wierde eerst helemaal tip-top te willen
maken voordat zij met potentiële vestigingskandidaten deze plek bezoeken. De directeur
wil eerst investeren in een verdere vergroening
van de wierde door de aanplant van hagen en
(fruit)bomen. Ook zouden er nog meer
karakteristieke smalle klinkerpaden moeten
komen en moet de gracht rond het
kerkhofterrein worden uitgebaggerd. De
Stichting Behoud Weiwerd ziet deze plannen
als een goede manier om de wierde te
behouden. Hier kan ‘behoud door ontwikkeling’
in de praktijk worden toegepast. Door de
vestiging van kleine specialistische bedrijfjes
kan aan Weiwerd een nuttige invulling worden
gegeven. Tweede Kamerlid Rikus Jager heeft
ook aangegeven te laten onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn om met geld vanuit Den
Haag een economische impuls aan Weiwerd
te geven, zodat het een groene parel kan
worden temidden van de industrie. De
Stichting Behoud Weiwerd zal zoveel mogelijk
proberen de plannen te ondersteunen en
inbreng te leveren in de verdere planuitwerking
voor de wierde.

Gesprek Stichting met
Groningen Seaports
Op 11 mei is in aanwezigheid van de Vrijwilligerscentrale gesproken met de directeur van
Groningen Seaports en de medewerker die de
ontwikkeling van industrieterreinen in portefeuille heeft. Dit is een zeer verhelderend
gesprek geweest, waarbij er een zonnige
toekomst voor Weiwerd is geschetst. Afgesproken is om, waar mogelijk, in gezamenlijkheid mee te denken over de inrichting van
de wierde.

Weiwerd wordt ‘startersdorp’

Vrijwilligersdagen 2008

Groningen Seaports wil van Weiwerd een
bedrijvenpark voor startende ondernemers
maken. Zij wil de wierde herstellen en er kleine
bedrijfspanden voor de industrie op zetten. Dit
houdt onder meer in dat de bebouwing naar
origineel ontwerp volgens de richtlijnen van het
bestemmingsplan opnieuw wordt opgericht.
Onderzoek heeft uitgewezen dat weinig
afgestudeerden in het Noorden een eigen
bedrijf beginnen, vooral niet in de industrie.
Groningen Seaports hoopt daar met dit
miljoenenproject verandering in te brengen. Er
wordt samengewerkt met onderwijsinstellingen, de Kamer van Koophandel en de
Stichting Behoud Weiwerd.
Tijdens de Natuurwerkdag in november vertelde de aanwezige directeur van Groningen
Seaports dat hij goede mogelijkheden ziet om
in Weiwerd kleinschalige bedrijvigheid te
vestigen ter versterking van de wierdestructuur. “Het moet een soort bedrijvendorp
worden temidden van het vele groen en de
smalle klinkerpaden”, aldus Post. Maar voordat
het zover is moet er veel worden geïnvesteerd
om de wierde aantrekkelijk te maken.
Groningen Seaports deelt onze mening dat de
wierde zichzelf in de toekomst in stand moet
kunnen houden door de functie die er aan
wordt gegeven. Zij hebben daarbij aangegeven

Ook in 2008 gaan we zeker weer door met de
vrijwilligerswerkdagen. Het is de bedoeling om
vier tot zes keer aan de slag te gaan. De vaste
groep vrijwilligers wordt per keer hierover
ingelicht. Als u ook ‘ns wilt meedoen dan kunt
u zich aanmelden via de bestuursleden. Voor
de eerstvolgende werkdag nemen wij dan
(telefonisch) contact met u op.

Betaling bijdrage 2008
Ook in 2008 kunnen wij uw steun bij onze
werkzaamheden weer goed gebruiken. Uw
vrijwillige donatie kunt u overmaken op
Bankrekeningnummer 89.73.86.396
t.n.v. Stichting Behoud Weiwerd, Schaappad
1
9936 HT Weiwerd.

Vragen?
Hebt u vragen of suggesties over de ontwikkelingen in Weiwerd? Neem dan contact op met
een van onderstaande bestuursleden: Derk
Huizinga (050) 5798268, Koen Köller (0596)
610971, Klaas Paapst (0596) 618725, Jaap
Braam (0592) 373635.
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