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de wierde. Het is van belang dat jongeren
betrokken worden bij de maatschappelijke zorg
voor ons historische erfgoed.’ In het geval van
Weiwerd gaat het om een historisch bijzondere
plek
met
een
opmerkelijke
recente
geschiedenis. De Graaf: ’De ontwikkeling van
Weiwerd legt verbindingen naar allerlei
maatschappelijke domeinen, o.a. economie en
educatie. Verbindingen daartussen zijn het
waard onderzocht te worden.’

Aan alle vrijwilligers,
donateurs en relaties
Weiwerd is er nog steeds. En de toekomst
ziet er veelbelovend uit. Er worden plannen
gemaakt voor een nieuwe invulling van
Weiwerd. Hierbij wordt er door diverse
instanties goed samengewerkt. In deze
nieuwsbrief geven twee organisaties aan
hoe zij daar een bijdrage aan leveren.
Als u onze inspanningen waardeert, dan is
een vrijwillige bijdrage voor 2010 welkom.
Wij wensen u via deze weg een goed 2010!

Diverse ontwikkelingen voor
opwaardering wierde Weiwerd

Vrijwilligerscentrale en de
relatie met Weiwerd

Vanuit Groningen Seaports is Gerlof Hotsma
de stuwende kracht achter de voorgenomen
ontwikkelingen in Weiwerd. Hotsma: ‘In 2008
hebben wij aangekondigd te zullen starten met
het opwaarderen van de wierde Weiwerd. Ten
eerste gebeurt dat door een nieuw onderhoudsregiem voor groen in Weiwerd. Ten
tweede heeft Groningen Seaports in 2009 de
mogelijkheden onderzocht tot het inrichten van
Weiwerd
met
kleinschaligeen
kennisintensieve bedrijvigheid,’ aldus Hotsma.
De basis voor de stedenbouwkundige
inrichting is gelegd door het bureau West8. Zij
is daarbij uitgegaan van de bestaande radiaal
waarbinnen de infrastructuur en het groen
worden opgewaardeerd en plek ontstaat voor
totaal 20 gebouwen (16 nieuw en 4 bestaand).
De gebouwen worden ingevuld en ontwikkeld
binnen zogenaamde ‘groene kamers’. Weiwerd
moet een soort ‘brainwierde’ worden; een plek
waar veel specialistische kennis aanwezig is.
De bouw van gebouwen kan beginnen
wanneer de wierde is opgeknapt. Hotsma: ’De
bouw van gebouwen is aan strikte
randvoorwaarden
gebonden
door
de
archeologische status van Weiwerd en de
regels voor externe veiligheid voor de
bedrijven in het industriegebied Oosterhorn.
Bovenal dienen nieuwe initiatieven aan te
sluiten bij de bestaande waarden in Weiwerd.’
Een belangrijke bijkomstigheid is dat de
Rijksdienst voor cultureel erfgoed (RCE)
positief heeft gereageerd op de visie en
voorgenomen ontwikkelingen in Weiwerd.
Hotsma: ‘Om te komen tot een aanvaardbaar
en besluitbaar plan voor het bestuur van
Groningen Seaports, is er gewerkt aan het
afronden van de stedenbouwkundige inrichting
van Weiwerd en is er een inventarisatie
uitgevoerd naar de staat van het groen, sloten,

De Vrijwilligerscentrale in Delfzijl is al enkele
jaren op een actieve manier betrokken bij
Weiwerd. In eerste instantie werd vooral
aandacht besteed aan het promoten van het
vrijwilligerswerk op de wierde. Sinds enige tijd
is er regelmatig overleg met de Stichting
Behoud Weiwerd en de gemeente over de
inzet van maatschappelijke stagiairs bij
groenonderhoud en groenaanleg. In dat kader
gaan scholieren groepsgewijs aan het werk om
heggen aan te planten, bomen te snoeien en
oude paden op te schonen. Zo is er dit jaar
een haag aangeplant waardoor een van de
spaken uit de radiale structuur weer is
teruggekeerd. In 2009 werd er in februari,
maart (tijdens Make A Difference Day) en
november door stagiairs gewerkt op de wierde.
Vrijwilligers van de stichting zorgen voor
begeleiding.
Tot nu toe leverde het Ommelandercollege in
Appingedam de scholieren. In de nabije
toekomst gaan ook het Fivelcollege en het
Noorderpoort actief aan de slag. Projectleider
Folkert de Graaf van de Vrijwilligerscentrale
hierover: ‘Wij zijn bemiddelaar tussen scholen
en maatschappelijke organisaties. Scholieren
maken via stages kennis met actief
burgerschap.
Het
is
investeren
in
vrijwilligerswerk.’ Over de toekomst heeft De
Graaf al wel een wensbeeld voor ogen: ’In de
nabije toekomst zal Groningen Seaports het
beheer van Weiwerd op zich nemen. De
Vrijwilligerscentrale zal met deze organisatie
en scholen in overleg blijven over projecten
rond maatschappelijke stages op
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wegen en wandelpaden en gebouwen. Op
basis hiervan wordt een investeringsvoorstel
voorbereidt waarin de opwaardering van Weiwerd is uitgewerkt.’ Na goedkeuring van het
bestuur van Groningen Seaports, kunnen de
werkzaamheden in 2010 starten voor de
nieuwe invulling van Weiwerd. De gemeente
Delfzijl is parallel hieraan bezig om haar
bestemmingplan voor het hele industriegebied
Oosterhorn te vernieuwen, waarvan Weiwerd
vanzelfsprekend onderdeel is.

groenbestek, is in goed overleg bepaald dat de
Stichting Behoud Weiwerd zich richt op het
groenonderhoud aan heggen en knotlindes op
een aantal vooraf bepaalde delen in Weiwerd.
Hier willen we in 2010 mee doorgaan. Het is
de bedoeling om een aantal malen aan de slag
te gaan. De vaste groep vrijwilligers wordt per
keer hierover ingelicht. Als u ook een keer wilt
meedoen dan kunt u zich aanmelden via de
bestuursleden.
Voor
de
eerstvolgende
werkdag nemen wij dan contact met u op.

Natuurwerkdag 2009

Ommetje Weiwerd

Net als in 2008 hebben wij in 2009 niet
meegedaan aan de Landelijke Natuurwerkdag.
Directe aanleiding is dat Groningen Seaports
alle groenonderhoud in het voorjaar aan een
bedrijf heeft uitbesteed. Dit heeft te maken met
de voorbereidingen op de verdere ontwikkeling
van Weiwerd. Het is de bedoeling dat alle
afrasteringen worden verwijderd en dat de
huidige gebruikers verdwijnen. Pas daarna is
het mogelijk om verder te gaan met de
aanplant van hagen. Op termijn verlenen we
graag weer onze medewerking om mee te
helpen aan de verdere aanplant.
Omdat in 2010 de schop rigoureus de grond in
gaat, zien wij goede mogelijkheden om tijdens
de komende Natuurwerkdag een paar honderd
meter haag aan te planten. Wij gaan dit
uiteraard in overleg en samenwerking met
Groningen Seaports en de gemeente
oppakken.
De Landelijke Natuurwerkdag wordt gehouden
op zaterdag 6 november. Via de website
www.natuurwerkdag.nl kunt u medio oktober
lezen – als we meedoen - wat we die dag in
Weiwerd gaan doen.

Zoals we vorig jaar al meldden heeft de
Vrijwilligerscentrale in 2007 een plan ingediend
voor het realiseren van een ommetje Weiwerd.
Landschapsbeheer Nederland had een
prijsvraag gelanceerd met als doel korte
landschappelijke wandelingen te realiseren. In
het plan staat de wierde, haar omgeving en de
historie van het gebied centraal. Voor het plan
is een uitvoeringsbudget van 10.000 euro
beschikbaar gesteld door de provincie
Groningen. Het oorspronkelijke plan om
Weiwerd en Heveskes via een ommetje met
elkaar te verbinden gaat niet door.
In 2009 is hard gewerkt aan de realisering van
het ommetje. Er is regelmatig en constructief
overleg gevoerd met de stichting, de gemeente
Delfzijl,
Landschapsbeheer
Groningen,
Groningen Seaports en pachters in het gebied.
De Graaf: ‘Op dit moment is het niet helemaal
duidelijk hoe het ommetje er uit gaat zien. Naar
verwachting zal het ommetje in een
afgeslankte vorm gerealiseerd worden in 2010.
Langs de route worden panelen geplaatst met
algemene
informatie
en
historische
achtergronden.’ Het welkomstbord van het
ommetje wordt geplaatst bij het infobord
tegenover het kerkhof. Dit is het startpunt van
het ommetje.

Onderkomen voor Stichting
De stichting heeft voor de opvang van haar
vrijwilligers een onderkomen gevonden. Het
leegstaande voorhuis van de boerderij Atzema
wordt tijdens maatschappelijke stages en de
vrijwilligerswerkdagen gebruikt als eet- en
opvangruimte. Wij zijn zeer tevreden met het
beschikbaar stellen van deze ruimte door
Groningen Seaports. Verder zien wij goede
mogelijkheden voor het inrichten van een
projectkantoor voor de opknapbeurt van de
wierde.

Betaling bijdrage 2010
Ook in 2010 kunnen wij uw steun bij onze
werkzaamheden weer goed gebruiken. Uw
vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op
Bankrekeningnummer 89.73.86.396
t.n.v. Stichting Behoud Weiwerd, Schaappad 1
9936 HT Weiwerd.

Vragen?

Vrijwilligersdagen 2010

Voor vragen of suggesties over de ontwikkelingen in Weiwerd kunt u contact opnemen met
een van de volgende bestuursleden:
Koen Köller (0596) 610971, Klaas Paapst
(0596) 618725 of Jaap Braam (0592) 373635.

Doordat Groningen Seaports in 2009 het
groenonderhoud van grote delen van de
wierde heeft opgenomen in een totaal
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