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Aan alle vrijwilligers,
donateurs en relaties

Groningen Seaports gaat de wierde in oude
staat herstellen en voorzien van veel groen;
daarnaast krijgt Weiwerd een functie voor
vestigingsmogelijkheden van kleinschalige
kennisintensieve bedrijvigheid. De bedrijven
moeten wel een link hebben met de
bedrijvigheid op Oosterhorn of de haven van
Delfzijl. Weiwerd krijgt met het behoud van de
unieke wierde een duidelijke relatie met de
omliggende bedrijvigheid. Groningen Seaports
heeft de gemeentelijke percelen op en rond de
wierde overgenomen om dit gebied zo beter te
kunnen ontwikkelen. De gemeente ondersteunt
deze ontwikkeling door zich in te spannen tot
de opname van de gewenste activiteiten in het
bestemmingsplan Oosterhorn. In onderstaand
plaatje ziet u hoe Weiwerd er – bij
daadwerkelijke uitvoering van de plannen weer uit komt te zien.

Afgelopen voorjaar was Weiwerd weer
volop in het nieuws met de ondertekening
van het convenant ‘Brainwierde Weiwerd’.
Als u het afgelopen jaar over de wierde
bent gereden heeft u zich misschien
afgevraagd:
waarom
zijn
er
geen
werkzaamheden zichtbaar? Maar achter de
schermen worden allerlei voorbereidingen
getroffen voor een nieuwe invulling van
Weiwerd. Er wordt door diverse instanties
goed samengewerkt. In deze nieuwsbrief
leest u bijvoorbeeld op welke wijze de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed haar
steentje daar aan bijdraagt. Als u onze
inspanningen waardeert, dan is een
vrijwillige bijdrage voor 2011 welkom, maar
let
op:
we
hebben
een
nieuw
bankrekeningnummer. Wij wensen u via
deze weg een goed 2011!
Het bestuur

Convenant ‘Brainwierde
Weiwerd’
Eind februari 2010 hebben Groningen
Seaports en de gemeente Delfzijl aangegeven
te gaan investeren in het oude wierdedorp
Weiwerd. Hiervoor hebben burgemeester
Emme Groot en directeur Harm Post van
Groningen Seaports (zie foto) op 23 februari
het
convenant
‘Brainwierde
Weiwerd'
ondertekend. Beide partijen hechten waarde
aan het behoud van de cultuurhistorie in dit
gebied, maar willen ook dat er ruimte is voor
economische groei.

Aanvraag Waddenfonds
Groningen Seaports heeft eind april jl. een
subsidie aangevraagd ingediend bij het
Waddenfonds om de groenstructuur van
Weiwerd te herstellen. Als stichting hebben wij
meegeholpen met het opstellen van de
projectaanvraag. De belangstelling was enorm;
100 aanvragen met een waarde van 290
miljoen euro, waarvan 133 miljoen ten laste
van het Fonds. In het najaar hebben de
Adviescommissie en de Regiocommissie
Waddenfonds de ontvankelijke aanvragen
beoordeeld waarna advies aan de minister is
uitgebracht. Vrijdag 17 december heeft
minister Schultz van Haegen bekendgemaakt
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dat Weiwerd meedeelt in de bijdrage. Dit
betekent dat er 960.000 euro beschikbaar is
voor de opwaardering van de wierde Weiwerd.

besloten om af te zien van realisering, omdat
de route ook buiten de wierde zou komen.
Verschillende partijen gaven aan dat ze een
dergelijke publieksvoorziening in het gebied
niet wenselijk vinden. Bovendien wilde een van
de pachters geen wandelaars op het terrein.
Wij bedanken Folkert de Graaf als trekker
vanuit de Vrijwilligerscentrale voor zijn inzet en
prettige samenwerking.

Projectvergunning RCE
Voor de ontwikkeling van Weiwerd wordt
rekening gehouden met de archeologische
status van Weiwerd. De Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed (RCE) ziet hier op toe. Zij
staat in beginsel positief tegenover de plannen
van Groningen Seaports om de voormalige
dorpswierde Weiwerd om te vormen tot een
high-tech bedrijvenpark. ‘In de plannen wordt
de cultuurhistorische waarde van het
archeologisch rijksmonument Weiwerd zowel
ondergronds als bovengronds met respect
benaderd’, zegt Jos Stöver van de Rijksdienst.
‘De herinrichting zou na uitvoering een tot nu
toe
uniek
voorbeeld
zijn
van
een
herbestemming
van
een
archeologisch
rijksmonument’, aldus Stöver. Om er voor te
zorgen dat niet voor iedere ingreep een
vergunning nodig is, wordt naar een
projectvergunning toegewerkt, waarbij de RCE
oplossingen probeert aan te dragen hoe er
archeologievriendelijk gebouwd kan gaan
worden.

Reactie op inrichtingsschets
Eind maart 2010 is door partijen gesproken
over de inrichtingsschets. Daarbij hebben wij
onze
opmerkingen
over
keuze
van
beplantingssoorten (meer meidoorn i.p.v.
beuk) en dichtheid van aanplant bomen rond
de wierde naar voren gebracht. Onze
opmerkingen worden ondersteund door RCE
en krijgen een plek in de uitwerking naar een
definitief
uitwerkingsplan.
Verder
wordt
gekeken naar de mogelijkheden om enkele
poelen/dôbben op en rond de wierde te
herstellen. Groningen Seaports praat met
Landschapsbeheer Groningen om hiervan een
aantrekkelijk landschappelijk project te maken.

Natuurwerkdag 2011

Hekken verdwijnen

e

Omdat de start van de 1 fase in 2011 begint,
hebben wij in 2010 niet meegedaan aan de
Landelijke Natuurwerkdag. We hebben goede
hoop dat Weiwerd in 2011 wel weer van de
partij is. Wij gaan de voorbereidingen hiervan
oppakken in overleg en samenwerking met
Groningen Seaports en de gemeente. De
Landelijke Natuurwerkdag wordt gehouden op
zaterdag 5 november. Via de website
www.natuurwerkdag.nl kunt u medio oktober
lezen – als we meedoen - wat die dag in
Weiwerd op het programma staat.

In het najaar heeft Groningen Seaports alle
huurders van gronden op de wierde laten
weten dat het contract wordt beëindigd en dat
alle hekken rond percelen op 1 januari 2011
moeten zijn verwijderd. Weiwerd ‘hekvrij’ is
een van de zichtbare acties om met de
herontwikkeling te kunnen starten.

Vrijwilligersdagen 2011
Doordat het groenonderhoud nu door
Groningen Seaports is geregeld, richten wij
ons alleen nog op een klein gebied voor
onderhoud aan heggen en knotlindes. Hier
gaan we in 2011 mee door. De vaste groep
vrijwilligers wordt hierover ingelicht. Als u ook
een keer wilt meedoen, dan kunt u zich
aanmelden via de bestuursleden.

Betaling bijdrage 2011
Ook in 2011 kunnen wij uw steun weer goed
gebruiken. Wij hebben sinds november 2010
een nieuw rekeningnummer, dus let daar op bij
het overmaken van uw ‘vrijwillige’ bijdrage:
ABN-AMRO bankrekeningnummer 594179149
t.n.v. Stichting Behoud Weiwerd (K. Paapst),
Schaappad 1, 9936 HT Farmsum.

Ommetje Weiwerd
De Vrijwilligerscentrale Delfzijl heeft zich
ingezet om het Ommetje Weiwerd te
realiseren. In de vorige nieuwsbrief berichtten
wij dat het ommetje waarschijnlijk in een
afgeslankte vorm gerealiseerd zou worden.
September jl. is in goed overleg met Groningen
Seaports en Landschapsbeheer Groningen

Vragen?
Bel of mail als u vragen heeft aan het bestuur:
Koen Köller (0596) 610971, Klaas Paapst
(0596) 618725 of Jaap Braam (0592) 373635
of stichtingbehoudweiwerd@gmail.com.

2

