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van het pad afrastering komen.
Ook worden hier hagen aange-

donateurs

plant.

d-

uitgraven.
Verbindingspad tussen Karspelpad
en Akkerpad herstellen. Sloot/
greppel tussen Akkerpad en Kar-

er als volgt uit:
Derk Huizinga (voorzitter)
Klaas Paapst þenningmeester)
Koen Köller (secretaris)
Henk de Boer

-

Doelstelling 1996
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in het gebied dat begrenst wordt
door Heemskesweg, kerkgracht/Akkerpad, de laan langs de voormalige O.L.
school en Wierderond richting voormalige Weiwerder Til.
Het ligt in de bedoeling de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. De fasen die
wij in gedachten hebben zijn:
Akkerpad afscheppen tot iets
avoorbij Hooipad, zodzt bestrating
weer zichtbaar wordt. Kerkgracht
uitbaggeren en heg snoeien.
Hooipad te voorschijn halen door
bafscheppen. Karspelpad afscheppen tussen Hooipad en O.L.
school. Hagen langs beide paden

c

-

spelpad uitgraven. Struiken

fJaap Braam

Karspelpad vanaf Heemskesweg
tot aan Hooipad fatsoeneren door

asfalt te verwijderen en hier
opnieuw steentjes te leggen.
Voormalige dobbe bij Karspelpad

De functieverdeling van het bestuur ziet

Extern:

050 -541 433 7

te leiden moet aan weerszijden

Aan alle vrijwilligers en
Om jullie op de hoogte te stellen wat
wij als Stichting allemaal ondernemen,
heeft het bestuur mij gevraagd de opening van deze Nieuwsbrief te schrijven.

ter'

en

hagen langs pad snoeien.
Aanplanten van hagen waar deze
zijn verdwenen en snoeien van
aanwezige hagen en beplanting.

Nou dat is nogal wat, m¿nr nu weten
jullie waar wij mee bezig zijn. Wij kunnen het niet alleen, daarom rekenen we
op jullie hulp.
Henk de Boer

Nieuwsbrief
Dit is de eerste

Nieuwsbrief van de
Stichting Behoud Weiwerd. Via deze
brief wordt u op de hoogte gehouden van
de ontwikkelingen in de uitvoering van
het project. De Nieuwsbrief verschijnt
drie maal per jaar.

snoeien.

Akkerpad

tot aan O.L.

school
begaanbaar maken. Probleem hier
is dat dit pad bij een schapengetrokken.
annex ponyweide
Om een en ander in goede banen

is
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Herstelplan
In de eerste maanden van dit jaar is hard
gewerkt aan de totstandkoming van het
rapport 'Behoud en herstel van Weiwerd'
gewerkt. Dit rapport is dinsdag 26 maart
aan de gemeente Delfzijl en het Havenschap Delfzijl/Eemshaven aangeboden.
Nu is het wachten op een gunstige beslissing van de betrokken inst¿nties. In de
tussentijd zitten we niet stil. Op allerlei
manieren wordt gewerkt om Weiwerd te

eerst worden hersteld. Dat gaat dit jaar
gebeuren. In 1997 en 1998 komt dan
hoogstwaarschijnlijk de zuidelijke helft
aan de beurt.

Omdat aan voorlichting veel waarde
wordt gehecht, dienen op verschillende
plaatsen op de wierde informatieborden
te komen. Daarnaast denkt de stichting
aan de ontwikkeling van een permanente
tentoonstelling, waarbij de nadruk zal
liggen op de relatie tussen industrie en
cultuurlandschap.

behouden.

In het rapport is

een totale projectvoorstel en plan van aanpak opgenomen. Het
is een handvat voor alle betrokkenen bij
het project, waarbij het mede als basis
zal dienen voor het overleg met gemeente, provincie en Havenschap.
In het rapport wordt de eerste aaîzet
gegeven om te komen tot een algehele
bescherming en behoud van Weiwerd. In
dit plan wordt onder meer de huidige
situatie beschreven en de herstelwerkzaamheden die de komende jaren moeten
worden uitgevoerd.
Het herstelplan houdt in dat in eerste instantie de structuur van paden en lanen

wordt hersteld. Deze paden en

Plan klaar
Als het plan in de vorm van het rapport
klaar is, kan de stichting zich doelgericht
bezighouden met het aanschrijven van
fondsen, werven van subsidies en andere
bijdragen. Als alles volgens plan verloopt
heeft de gemeente Delfzijl in het jaar
2000 een dorp op haar grondgebied dat
weer een bezienswaardigheid is.

Jaap Braam

lanen

worden aangekleed door de aanplant van
hagen. Enkele oude bomen, waaronder
de treuressen rond het kerkhof, hebben
onderhoud nodig. Verder wordt gedacht
aan de aankleding van percelen waar
vroeger bebouwing heeft gestaan. In dit
geval gaat het om het aanbrengen van
bomen en de aanplant van enkele fruit-

Werkdagen
Dit jaar zijn een aantal

enthousiaste

mensen met de herstelwerkzaamheden
gestart. De eerste werkdagen liggen al

voerd. De paden en de lanen op de noor-

weer achter ons.
Op zzterdag 2 maart waren ongeveer 14
mensen aanwezig. Deze dag is ongeveer
100 meter pad tevoorschijn gehaald, 100
meter haag gesnoeid en 4 lindebomen
geknot. Zaterdag 9 maart waren ongeveer 5 mensen van de partij. Deze dag
het jaarprogramma,
werd ingelast
omdat de knotlinde voor het Havenschapsgebouw dringend aan onderhoud
toe was. Zaterdag 16 maart en 6 april is
met de werkzaamheden verder gegaan.

delijke helft van de wierde zullen het

Voor de

hofjes.

[.Jitvoering
De uiwoering van het herstelplan zal
meerdere jaren gaan duren. De werkzaamheden zullen tijdens een aantal
vrijwilligerswerkdagen worden uitge-

in

zomervakantie worden nog

werkdagen georganiseerd op: 28 mei en

juni.
In het najaar staan nog 4 werkdagen op
8

het programma.

Waddenbulletin
Noorderbreedte
Volkskrant
KRO's Brandpunt

feit \¡/aar we een paar
maanden geleden nog niet op hadden

Voorwaar een

Fototentoonstelling
In het pinksterweekend wordt een fototentoonstelling in het verenigingsgebouw
van Weiwerd georganiseerd. Dit is een
initiatief van de mensen die zich hebben
ingezet voor de realisatie van het unieke
boek over Weiwerd, Heveskes en Oterdum. Deze tentoonstelling valt dus buiten
de activiteiten van de Stichting Behoud
Weiwerd. Indien u besluit naar Weiwerd
te komen, dan kunt u op zaterdag 18 mei

ook de bestuursleden van de Stichting
Behoud Weiwerd tegenkomen. Tijdens
deze dag zijn wij of in het tentoonstellingsgebouw of in het dorp aanwezig. U
kunt ons dan vragen stellen, waarbij wij
zonodig nog eens de plannen uitleggen.

durven hopen.

Radio Noord zaterdug
6 juli in Weiwerd
Op zaterdag 6 juli komt Radio Noord
met haar uitzending 'de Noorderrondrit'
tussen 10.00 en 12.00 uur naar het ver-

enigingsgebouw in Weiwerd. Dit is
natuurlijk een dag om bij aanwezig te
zljn. U bent daarbij natuurlijk van harte
welkom. Omdat op het moment van
schrijven nog niet 100% duidelijk is of
de uitzending naar Weiwerd komt, raden
wU u aan de plaatselijke kranten in Delfzijl en omgeving in de gaten te houden.
Natuurlijk kunt u ook met een van de
bestuursleden contact opnemen.

Laatste stand van zaken
Inmiddels zijn de intenties van de Stichting Behoud Weiwerd in de perswereld
veelvuldig aan de orde gekomen. Bij de
oprichting van de Stichting waren we al
bl| dat de plaatselijke kranten ruimte
voor ons wilden inruimen. Vrtj vlot
daarna kwamen we in contact met de
regionale kranten en de regionale TV.
Nu, bijna een half jaar later, zijn we
zelfs zover dat de landelijke media al

aandacht a¿n rù/eiwerd besteden. Media
en programma's waarin aandacht aan
Weiwerd is besteed:
Eemslander
TV Noord
Radio Noord
Nieuwsblad van het Noorden
Groninger Dagblad

-

Tot slot
U ziet dat de Stichting Behoud Weiwerd
danig aan de weg timmert. Alles wat we
doen, doen we voor een goede zaak.
Hiervoor hebben we steun nodig. Als
donateur hebben wij inmiddels uw steun.
Misschien zijn er in uw familie- of kennissenkring mensen die onze Stichting
willen steunen. Kijk eens in uw omgeving en help ons. Alvast bedankt!
Het bestuur

