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kwestie van tijd zijn voordat chauffeurs er aan
gewend zijn en Tom Tom het in zijn software
heeft aangepast. De klinkerweg past goed bij
de uitstraling van de wierde.

Aan alle vrijwilligers,
donateurs en relaties

D

it jaar is de revitalisering van
Weiwerd echt van start gegaan. Na
de opening van de nieuwe rotonde
ten zuiden van Weiwerd hoeft het
vrachtverkeer niet meer over de wierde. De
asfaltweg door Weiwerd is verwijderd en
vervangen door een smallere klinkerweg.
Ook is tijdens de Natuurwerkdag in
november weer de nodige meters haag
aangeplant. Wij blijven ons inzetten om - in
afstemming met Groningen Seaports - in
2012 de groenstructuur verder uit te
breiden. Waardeert u onze inspanningen?
Een vrijwillige bijdrage voor 2012 is dan
weer welkom. Wij wensen u een goed 2012!
Het bestuur

Positieve reuring in Weiwerd!
Weiwerd is een wierde aan de rand van
het chemiepark van Delfzijl. Sinds 1995
zet de Stichting Behoud Weiwerd zich in
om de wierde op de kaart te houden. En
dat lijkt nu ook echt te gaan lukken; er is
weer ‘positieve’ reuring in Weiwerd. Het
Waddenfonds heeft Groningen Seaports
eind 2010 ruim 960.000 euro beschikbaar
gesteld voor het herstel van de wierde.
De aanvraag is samen met ons opgesteld. De Stichting Behoud Weiwerd grijpt
dit aan om plannen en geld om te zetten
in zichtbare resultaten, zoals activiteiten
tijdens de Natuurwerkdag.

Vrijwilligersdagen 2012
Omdat Groningen Seaports zich bezighoudt
met de ontwikkeling van de wierde, richten wij
ons op onderhoud aan heggen en knotlindes in
een klein gebied. Hier gaan we in 2012 mee
door. De vaste groep vrijwilligers wordt
hierover ingelicht. Als u een keer wilt
meedoen, dan kunt u zich aanmelden via een
van de bestuursleden.

Duurzaamheid
Start herinrichting Weiwerd

Sinds kort zijn er contacten met Seaports en
de Natuur en Milieufederatie Groningen om bij
de ontwikkeling van Weiwerd duurzaamheid
integraal mee te nemen. Hoewel wij ons
richten op het behoud en ontwikkeling van de
wierde en haar radaire structuur, staan wij
open om waar nodig mee te denken over
duurzaamheidsaspecten bij de revitalisering

Rond de zomer is de asfaltweg die over de
wierde loopt vervangen door een klinkerweg.
Met een speciale machine zijn de stenen
gelegd. De weg is nu gesloten voor
vrachtverkeer, maar zo af en toe staat er een
vrachtwagen voor de betonblokken. Dit zal een
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Groningen Seaports – is ongeveer 200 meter
haag aangeplant. Wij dragen in de vorm van
vrijwilligersinzet op deze manier bij aan het
herstel. De volgende Natuurwerkdag is
zaterdag 3 november. Medio oktober kunt u via
www.natuurwerkdag.nl lezen wat die dag in
Weiwerd gedaan wordt.

van Weiwerd (denk aan afkoppeling van
regenwater, groene straatverlichting op zonneenergie, zonnepanelen).

Projectdoek Weiwerd
Op het projectdoek dat wijst op het herstel van
de wierde mist de naam van onze stichting. Er
wordt op aangegeven dat mede dankzij het
Waddenfonds de werkzaamheden worden
uitgevoerd. En omdat wij een belangrijke
bijdrage aan de uiteindelijke succesvolle
aanvraag hebben geleverd – naast onze inzet
vanaf 1995 – vinden wij dat wij daar ook op
vermeld moeten worden. Directeur Harm Post
van Groningen Seaports heeft beloofd deze
omissie te zullen (laten) aanpassen.

Boomplantdag 2012 ??!!
Gezien het succes van de Natuurwerkdag
hebben wij de directeur van Groningen
Seaports de suggestie gedaan om Weiwerd
als locatie in te zetten tijdens de Boomfeestdag
op woensdag 21 maart a.s. Wij hopen dat
Groningen Seaports dit initiatief oppakt!

Website www.oosterhoek.com
Terugblik natuurwerkdag 2011

Ook geïnteresseerd in de geschiedenis van de
verdwenen dorpen van de Oosterhoek? Op
bovengenoemde site is er naast veel foto’s ook
veel informatie over de acties en inzet van de
Stichting Behoud Weiwerd te vinden.

e

Dit jaar was Weiwerd voor de 6 keer als
werklocatie present tijdens de Landelijke
Natuurwerkdag. De stichting heeft in overleg
met Groningen Seaports afspraken gemaakt
over de werkzaamheden. Ter voorbereiding
heeft het havenbedrijf de plantvakken
voorbereidt. Op het noordelijke deel van de
wierde zijn 1200 struiken de grond ingegaan.

Betaling bijdrage 2012
Ook in 2012 kunnen wij uw steun weer goed
gebruiken. Uw ‘vrijwillige’ bijdrage kunt u
overmaken op: ABN-AMRO bankrekeningnummer 594179149 t.n.v. Stichting Behoud
Weiwerd (K. Paapst), Schaappad 1, 9936 HT
Farmsum (Weiwerd).

Vragen?
Bij vragen of suggesties kunt u contact
opnemen met: Koen Köller (0596) 610971,
Klaas Paapst (0596) 618725 of Jaap Braam
(voorzitter)
(0592)
373635
of
stichtingbehoudweiwerd@gmail.com.

Met de enthousiaste hulp van ‘landschapsliefhebbers’ – waaronder de directeur van

(Alle foto’s in deze nieuwsbrief zijn gemaakt door Jaap
Braam).
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