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H

et
landschappelijke
herstel
van
Brainwierde Weiwerd is in 2014 afgerond.
Midden in deze nieuwsbrief leest u de
ervaringen van enkele bedrijven en
instanties die hieraan
hebben bijgedragen.
Vanaf 10 november 1995 hebben wij ons ingezet
om de wierde met haar radiaire structuur te
behouden. Dat is gelukt! En daarmee hebben wij
onze doelstellingen bereikt. Onze taak als
stichting is daarom steeds van minder belang.
Nu is het aan Groningen Seaports om de kavels
op de wierde te verkopen. De reclamecampagne
voor de verkoop van de 23 kavels en 4
bebouwde kavels is vorig jaar al gestart.
Een vrijwillige bijdrage voor 2015 is weer van
harte welkom. Wij wensen u een goed 2015!
Bestuur Stichting Behoud Weiwerd

voordat onze doelstellingen zouden zijn behaald.
Al die tijd hebben we het volgehouden met leuke
resultaten, maar toch ook soms met veel frustraties.
Wij zijn blij dat we al die tijd volhard hebben in onze
strijd, met als resultaat dat er weer toekomst is voor
Weiwerd. Na 20 jaar is het moment dan ook
gekomen waarvan wij vinden dat we de stichting
kunnen opheffen. Daarvoor is 10 november 2015
een goed moment, op de dag af dat de stichting 20
jaar bestaat. We willen Weiwerd niet helemaal
loslaten en denken eraan een vervolg te geven aan
onze betrokkenheid via bijvoorbeeld de oprichting
van een belangengroep ‘Vrienden van Weiwerd’.
Binnenkort gaan we hierover met Groningen
Seaports om tafel om te horen welke ideeën er bij
hen leven om een ‘waakhond’ voor Weiwerd in het
leven te roepen en die kan meedenken in de
verdere toekomst van Brainwierde Weiwerd. Een
eventueel vervolg als belangengroep zullen we
breed
bekendmaken,
zodat
ook
nieuwe
geïnteresseerden zich kunnen aanmelden.

Onthulling oorlogsmonument

Weiwerd, ooit een levendig dorp. Nu een wierde
met daarop nog maar vier gebouwen. Vanaf 1995
zet de Stichting Behoud Weiwerd zich in om de
wierde met haar radiaire structuur te behouden.
Vele jaren lobbyen hebben eraan bijgedragen dat
de eigenaar en beheerder van de wierde –
Groningen Seaports – het belang van behoud heeft
ingezien. Zij transformeert de wierde om in
Brainwierde Weiwerd. Dit alles in een groene
omgeving waarin beplanting, hagen, klinkerpaden
en water opnieuw in het wierdebeeld zijn
teruggekeerd. De toekenning van bijna 1 miljoen
euro vanuit het Waddenfonds eind 2010 was de
opmaat voor herstel. Het is een aansprekend
voorbeeld van een passende herstemming van een
archeologisch monument en een toonbeeld van
industriële innovatie.

Stichting 20 jaar
e

In ons 20 bestaansjaar gaan wij in ieder geval door
tot en met 10 november 2015. In 1995 hadden we
nooit kunnen bedenken dat het 20 jaar moest duren

Op 6 mei jl. hebben Jan en Fokko Jansen ter
nagedachtenis aan hun vader Thies Jan Jansen in
Weiwerd een monument onthuld aan de
gelijknamige weg. Ruim 70 familieleden en andere
belangstellenden waren hierbij aanwezig. De
voormalige Stationsweg is na de oorlog officieel in
T.J. Jansenweg veranderd.
De herinnering aan deze verzetsstrijder met de
oprichting van het monument gebeurde bijna 70 jaar
na zijn overlijden. Thies Jan Jansen was
verzetsstrijder en heeft gevangen gezeten in
Scheveningen. Hij werd op 11 mei 1944 op 37jarige leeftijd op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd
en is daarna herbegraven op de erebegraafplaats in
Bloemendaal. Hij werd geboren op 9 juni 1906 in
Weiwerd en was daar landbouwer. De realisatie van
het monument is mede mogelijk gemaakt door de
gemeente Delfzijl, Groningen Seaports, Veenstra
Natuursteen, ABCiviel en Stichting Behoud
Weiwerd.

Informatiebord

Straatnaamgeving

Het in 1998 geplaatste informatiebord tegenover het
kerkhof heeft een onderhoudsbeurt gehad. De
letters en de met een kleur aangegeven bebouwing
op de plattegrond was vervaagd en daardoor niet
meer goed leesbaar. Dit is hersteld, waardoor
passanten de historie van Weiwerd weer lezend en
kijkend tot zich kunnen nemen.

Nieuwe bedrijven op de wierde dienen een adres te
krijgen.
Wij
hopen
dat
de
historische
straatnaamgeving daarbij bij het oude blijft bij de
ontwikkeling naar Brainwierde Weiwerd. Waar nu
alleen de T.J. Jansenweg een zichtbaar
straatnaambord heeft, zal dat hopelijk veranderen.
Een voorstel hiervoor is bij de gemeente ingediend
en is zodanig van opzet dat – als alle kavels in de
toekomst worden gevuld – de vroegere
straatnaamgeving weer volledig terugkeert. Wij
hebben gemeend niet langer te moeten wachten
met het indienen hiervan, omdat er in het ‘Actieplan
versterking chemiecluster Eemsdelta’ is opgenomen
dat een op te richten Innovation Lab gebruik zal
maken van de Brainwierde Weiwerd. Dit lab moet
startende ondernemers en kleine bedrijven
ondersteunen bij het uitwerken van innovatieve
ideeën en jong talent aantrekken. Het wordt een
samenwerkingsverband
van
bedrijven
via
Samenwerkende
Bedrijven
Eemsdelta,
Noorderpoort
College,
Hanzehogeschool
en
Rijksuniversiteit Groningen en maakt gebruik van
faciliteiten op en naast het Chemiepark. Wij zijn ons
er van bewust dat dit specifieke actiepunt nadere
uitwerking verdient, maar het lijkt er op dat het
eerste schaap over de dam is. Dit kan betekenen
dat er binnen afzienbare tijd al een bedrijf aan de
deur klopt, waardoor zich ook een discussie over de
straatnaamgeving gaat aandienen. De brief is
terechtgekomen bij de Commissie Naamgeving van
de gemeente Delfzijl. De voorzitter van de
commissie heeft aangegeven graag met dit voorstel
verder te gaan, alleen nog niet op dit moment. Er
ligt
momenteel
namelijk
een
ontwerpbestemmingsplan (zie verderop in de nieuwsbrief)
en om nu al concrete straatnamen aan te wijzen, is
te vroeg. Het voorstel wordt in behandeling
genomen als het bestemmingsplan is goedgekeurd.
Zodra dit gebeurd is, komt de commissie bij elkaar
en zal zij een definitieve reactie geven op ons
voorstel. De vroegere bewoners verdienen het dat
de oude straatnaamgeving bewaard blijft, ook al
wordt Weiwerd in een compleet nieuwe jas
gestoken.

Bomenkap en aanplant
Eind februari is gestart met het kappen en snoeien
van bomen. Dit leverde grote hoeveelheden
houtsnippers op. De populieren aan de zuidkant van
de wierde zijn ook gekapt. Hier is geen
vervangende aanplant teruggekomen, omdat het
zicht op de wierde vanaf de zuidkant open blijft.
In maart is gestart met het planten van 3977 meter
haag in combinaties van meidoorn/veldesdoorn en
beuk/haagbeuk. Hierdoor zijn vele 'groene kamers'
ontstaan. De nieuwe hagen hebben een grotere
afstand tot paden in vergelijking met vroeger. Hier is
voor gekozen zodat het onderhoud niet al te
arbeidsintensief is voor maaimachines. Ook zijn
iepen rond het kerkhof en aan de noordelijke rand
van de wierde geplant. Begin mei zijn de laatste
plantwerkzaamheden uitgevoerd. Een klein deel van
de beplanting heeft het niet gered. Deze
exemplaren zijn in november
vervangen door
nieuwe beplanting.

Renovatie Weiwerd tot Brainwierde,
een uitdaging….
Bij
het
herstel
van
de
wierde
was
Landschapsbeheer Groningen directievoerder van
het werk. Wij vroegen Rikus Hagenauw (hoofd
buitendienst) om terug te kijken op het proces. “In
2012 kreeg Landschapsbeheer Groningen van
Groningen Seaports de opdracht om aan de hand
van een schetsmatig opgezet projectvoorstel
(West8) een werkbaar bestek op te stellen. Namens
Landschapsbeheer mocht ik deze taak uitvoeren,
samen met Jan Wiebren Visser van bureau
Hollema. De diverse onderdelen van het projectplan
werden omgezet in rekenbare hoeveelheden. Zo
ontstond er een bestek. Na een aanbesteding werd
het werk in 2013 gegund aan de firma
Donkergroen”, zo vertelt Hagenauw. “Namens
opdrachtgever Groningen Seaports organiseerde
Henk Blaauw een overleg met de bestuursleden van
de
Stichting
Behoud
Weiwerd
en
Landschapsbeheer Groningen. Het werd mij al snel
duidelijk dat de afvaardiging van de Stichting zeer
gedreven was. Opvallend was ook de positieve
insteek, ondanks de “strijd” die ze gevoerd hebben.
Ik ging dan ook met een goed gevoel aan deze klus
beginnen”,
aldus
Hagenauw.
”Naast
bovengenoemde partijen heeft ook de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed een belangrijke rol
gespeeld in de uitvoering van dit project.
Terugkijkend kan ik stellen dat de klus op een
soepele manier is verlopen. De paar oneffenheden
die we tegen kwamen zijn in goed overleg met
elkaar opgelost”, besluit Hagenauw.

Een mooie klus
Terugkijkend op dit project stelt Jan Bisschop,
projectleider bij Donkergroen, dat dat dit een mooie
klus is geweest en nog is. Bisschop: “Verschillende
facetten van ons werk op het gebied van aanleg en
onderhoud kwamen terug in dit project. We zijn
begonnen in mei 2013 met het herstraatwerk van
de bestaande paden. Gedurende het seizoen 2013
zijn we ook begonnen met het graven van de
cunetten voor de nieuwe paden en de aan te
planten hagen. In ditzelfde jaar is de gracht rond de
begraafplaats uitgebaggerd. Wat wel apart was is
dat het graafwerk onder begeleiding van een
archeoloog is gebeurd”. Bisschop geeft aan dat dit
voor hen niet alledaags was. “Helaas, op een paar
potten en pannen na zijn geen bijzondere dingen

gevonden. Gedurende het gehele seizoen 2013
hebben we verder het regulier onderhoud
uitgevoerd”, aldus Bisschop. In de winter heeft het
werk even stilgelegen, maar in maart 2014 is het
werk weer opgepakt met het uitvoeren van zaag en
snoeiwerk. “In het voorjaar is het laatste straatwerk
aangelegd en in maart is alle beplanting
aangebracht. Wat resteerde voor 2014 was alles
netjes onderhouden en dat blijven we in 2015 ook
doen”, besluit Bisschop zijn verhaal.

ABCiviel werkt op vierkante meter
Afgelopen
twee
jaar
heeft
ABCiviel
in
onderaanneming van Donkergroen Groningen
diverse werkzaamheden mogen uitvoeren in
Weiwerd. We vroegen René Perdok naar zijn
ervaringen. Perdok: “De werkzaamheden bestonden
onder andere uit het herbestraten en aanleggen van
wandelpaden, inclusief bijbehorend grondwerk en
het uitbaggeren van de gracht rondom het kerkhof.
Vooral het laatste was een uitdaging, mede door de
slechte bereikbaarheid, maar ook de eventuele
aanwezigheid van munitie uit de Tweede
Wereldoorlog en archeologische waardevolle
vondsten”. Tijdens het baggeren van de gracht is er
continue een archeoloog aanwezig geweest. “Echt
spectaculaire vondsten zijn er niet gedaan, behalve
een aantal oude grafzerken. Munitie is helemaal niet
aangetroffen. De gevonden grafzerken liggen in
opslag”, aldus Perdok. Perdok is er van overtuigd
dat met het herbestraten en uitbreiden van de
wandelpaden er op de wierde een infrastructuur is
ontstaan die voorbijgangers en andere passanten
nog makkelijker in staat stelt om Weiwerd te
ontdekken. “Wij kijken terug op een leuk en
geslaagd project in goede samenwerking met de
Stichting Behoud Weiwerd”, sluit Perdok zijn relaas
af.

Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed: verrassende resultaten!
Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE) was Jos Stöver als consulent voor NoordNederland betrokken bij de werkzaamheden op de
wierde. Stöver zegt hierover: “In 2013 gaf de RCE,
na goed vooroverleg met de aanvrager, Groningen
Seaports, een vergunning af voor het ingrijpend
opschonen en deels herinrichten van de wierde.
Bomen werden gekapt (niet gerooid), en – evenals
een aantal heggen – elders weer aangeplant.
Paden zijn opnieuw aangelegd en sloten
geschoond. Dit vergde hier en daar enig gewoel in
de
grond.
Vandaar
dat
een
van
de
vergunningsvoorwaarden
was
dat
de
grondwerkzaamheden
onder
archeologische
begeleiding werd uitgevoerd”. Het rapport van
Archeodienst Noord is nog niet opgeleverd, dus
over eventuele vondsten is nog niets te zeggen.
“Toen ik niet lang na het afronden van de
werkzaamheden Weiwerd bezocht om de resultaten
te bekijken was ik verrast. Vooral de sloot – of
mogen we zeggen de gracht – rond het kerkhof is
weer volop in het zicht en watervoerend. Het blijft
elke keer verbazen dat juist op het hoogste punt van
wierden
zoveel
water
aanwezig
is.
De
werkzaamheden hebben ertoe geleid dat de
structuur van Weiwerd duidelijker is te zien. Wel is
de voormalige dorpswierde nog leeg”, aldus Stöver.
Stöver hoopt dat het prille economisch herstel
doorzet en de eerste nieuwe ‘gebruikers’ van
Weiwerd zich spoedig zullen melden. “Aan de plek
zal het niet liggen, want Weiwerd ligt er prachtig bij”,
zo eindigt Stöver zijn bespiegelingen.

aldus Braam. “Tevredenheid alom voor de
uitvoering van de werkzaamheden. Hoewel het
resultaat natuurlijk niet vergelijkbaar is met vroeger
– en dat hoeft ook niet –, zit er wel weer behang op
de muur. De wierde is opgeknapt en Groningen
Seaports is op dit moment druk bezig met acquisitie
om bedrijven naar Weiwerd te halen. Wij volgen dit
natuurlijk met belangstelling, maar onze taak zit er
grotendeels op. We zullen in 2015 nog wel wat
dingen doen als het om Weiwerd gaat, maar het is
nu aan anderen om te zorgen dat Brainwierde
Weiwerd gevuld wordt met 27 kleinschalige
bedrijfslocaties”, zo geeft Braam aan. “Maar er is
niet alleen ruimte voor bedrijfslocaties. Ook voor
belangstellenden die een moestuin willen opzetten
is ruimte in de plannen. Op deze manier ontstaat
een werklocatie waar overdag tijdens werkdagen
reuring op de wierde zal zijn, maar ook in de
avonduren en weekenden. En er blijven genoeg
wensen over om iets mee te doen, waarvan er 2
hieronder worden beschreven”, besluit Braam.

Stichting: zitbankjes wenselijk!
In de inrichtingsplannen is voorlopig nog niet
voorzien in straatmeubilair, zoals zitbankjes. Dit
staat
gelukkig
wel
genoemd
in
het
beeldkwaliteitsplan. Mede gezien de functie als
werklocatie is het van belang dat toekomstige
werknemers van bedrijven in pauzes een wandeling
kunnen maken en ergens kunnen zitten. Groningen
Seaports heeft aangegeven dat het op dit moment
nog geen zin heeft om zitbankjes te plaatsen, omdat
er niet veel mensen werken/aanwezig zijn. Maar op
de langere termijn willen ze er wel iets mee doen.
Wij hebben er voor geijverd om toch eerder
zitbankjes te plaatsen, omdat Weiwerd nog steeds
een plek is waar veel mensen (voorbijgangers,
toeristen, oud-inwoners etc.) een rondje wandelen.
En dan is het prettig om ook zittend van de
omgeving te kunnen genieten. Wat ons betreft
worden zo snel mogelijk 10 tot 15 zitbankjes
geplaatst.

Boek(je) over 20-jarig traject herstel
wierde Weiwerd en transformatie
naar 'Brainwierde’
Stichting: Waddenfonds cruciaal in
herstel van wierde Weiwerd
“We mogen gerust stellen dat het Waddenfonds ons
behoorlijk heeft geholpen in het realiseren van onze
doelstellingen”, zegt Jaap Braam als bestuurslid van
de Stichting Behoud Weiwerd. Braam: “Zonder dit
fonds had Weiwerd er niet zo bij gelegen zoals het
er nu bij ligt. Het bestuur van Groningen Seaports
gaf een jaar of 5 geleden als voorwaarde voor
herstel dat er subsidies en bijdragen gevonden
moesten worden bij externe partijen. Daarvoor is in
2010 in coproductie tussen Seaports en de stichting
een aanvraag opgesteld en ingediend bij het
Waddenfonds. Bijna € 1.000.000 werd beschikbaar
gesteld voor landschappelijk herstel van de wierde”,

Wij vinden het de moeite waard om in een boek(je)
te beschrijven hoe het, mede door toedoen van
onze Stichting, is gelukt het herstel te realiseren. Als
we kijken vanaf 1995 naar de situatie waar we nu
zijn aanbeland, is er genoeg schrijfstof om een
boekwerk(je) te vullen. Zelfs Rijksdienst Cultureel
Erfgoed heeft aangegeven een redactionele
bijdrage te willen leveren aan een of meerdere
hoofdstukken. En natuurlijk zal Groningen Seaports
de nodige informatie kunnen geven. Dit is een
project waar de nodige uren in gaan zitten, want
naast redactionele teksten zal er ook gezocht
moeten worden naar financiën om dit initiatief echt
te kunnen realiseren. Dus de boekpresentatie zal
nog even op zich laten wachten. Ideeën voor
realisatie zijn welkom!

Bestemmingsplan Weiwerd
Vorig jaar schreven we dat het bestemmingsplan
naar
verwachting
begin
2014
door
de
gemeenteraad zou worden vastgesteld. Door enkele
onvoorziene zaken is er vertraging opgetreden. De
provincie heeft in haar reactie aangegeven geen
nieuwe bedrijventerreinen toe te staan. Hoewel
Weiwerd in het provinciaal omgevingsplan
Groningen als zoekgebied bedrijventerrein is
aangewezen, is dit bij de wijziging van het
omgevingsplan in 2009 niet weer in de provinciale
omgevingsverordening (POV) opgenomen, terwijl dit
in de daarvoor geldende POV nog wel het geval
was. De gemeente heeft hierover intensief overleg
gehad met de provincie en
aangegeven dat de
provincie al in 2004 haar positieve grondhouding
over Weiwerd heeft geuit, ondanks dat het
bestemmingsplan toen nog op problemen stuitte bij
de uitwerking van het beleid rond externe veiligheid.
De oplossing is gevonden in een wijziging van het
zoekgebied. De gemeente heeft aangegeven een
gebied grenzend aan Borgsweer als bedrijventerrein
in te trekken om daarmee Weiwerd formeel aan het
zoekgebied bedrijventerrein toe te kunnen voegen,
waarmee de ontwikkeling naar Brainwierde weer
mogelijk zou worden. Daarnaast lagen er nog
bezwaren van de Veiligheidsregio Groningen over
de definitie van bedrijven die zich mogen vestigen.
Maar ook hier lijken de bezwaren te zijn
gladgestreken. De verwachting is dat dit eind
december of begin januari 2015 is opgelost. Dan
kan het ontwerpbestemmingsplan in procedure
worden gebracht waarna de gemeenteraad medio
voorjaar 2015 het bestemmingsplan Weiwerd kan
vaststellen. Pas vanaf dat moment is het juridisch
mogelijk om nieuwe bedrijven op Brainwierde
Weiwerd te vestigen.

Rijksprijsvraag ‘Gouden Piramide‘
Wij hebben in 1996 het idee neergelegd om een
permanente tentoonstelling in Weiwerd in te richten
over ‘eeuwenoud cultuurlandschap en industrie’ in
relatie tot de zeer ingrijpende recente geschiedenis
van de Oosterhoek. Vorig jaar hebben wij
Groningen Seaports voorgesteld de contouren van
de afgebroken kerk via een metaalconstructie in het
wierdebeeld terug te laten keren. Daarbij zou de
achterkant in steen kunnen worden herbouwd. Wij
hebben contact met hen gehad om in
gezamenlijkheid te zoeken naar creatieve
mogelijkheden en de investering mogelijk te maken.
Dit doen we in eerste instantie door deelname aan
de rijksprijsvraag ‘Gouden Piramide‘ 2015. De
Gouden Piramide bestaat uit een trofee en een
bedrag van € 50.000. Voor mededinging komen
alleen opdrachtgevers van projecten in aanmerking.
Maar een andere organisatie kan de opdrachtgever
– in dit geval Groningen Seaports - wel nomineren.
Wij zullen als stichting de kar trekken en de
aanvraag indienen. Alleen als de hoofdprijs wordt
gewonnen is realisatie op korte termijn mogelijk.
Daarbij is vanuit Groningen Seaports aangegeven
dat als de prijsvraag wordt gewonnen, de Stichting

mag bepalen – uiteraard in overleg met Groningen
Seaports – wat de invulling wordt voor besteding in
Weiwerd. Weiwerd is een prachtvoorbeeld van een
unieke gebiedsontwikkeling dat ook landelijk
erkenning verdient. In het geval de prijs niet wordt
gewonnen gaan we op zoek naar andere
financieringsbronnen. In het voorjaar worden de
contouren van de kerk en de toren in ieder geval
weer zichtbaar gemaakt met de keien die bij het
baggeren van de gracht naar boven zijn gekomen.

Verdwenen hekwerk voormalige
school
Eind jaren ’90 stond er nog een ijzeren hekwerk
rondom de school. Stichting Emmaus had toen haar
kringloopwinkel in het gebouw. Destijds hebben
medewerkers de ijzeren hekken stukje voor stukje
verwijderd. Een aantal jaren later is Emmaus naar
een ander gebouw in Weiwerd verhuisd. Naar
verluid liggen de hekken daar nog steeds in opslag.
Wij vinden dat deze hekken weer een plek moeten
krijgen bij een nieuwe invulling van de schoolkavel.
Daarnaast gaat het verval van de school gewoon
door. Voor zover ons bekend is er nog geen schot in
de zaak gekomen in de eigendomsoverdracht van
de gemeente naar Groningen Seaports.

Weiwerd inspireert fotografen
Weiwerd heeft een ongelooflijke aantrekkingskracht
op fotografen. Zo ontvingen we van Frea Bruintjes
een aantal foto’s, die we in 2014 op onze
Facebookpagina plaatsten. Het zijn foto’s uit 2013.
Een van de foto’s is hieronder opgenomen. Deze
foto siert dit jaar onze nieuwjaarskaart.

Asfaltering Wierderond
In de 'upgrade' naar Brainwierde Weiwerd is de
Wierderond – weg rond de wierde lopend - van een
nieuwe laag asfalt voorzien. Dit was tevens het
sluitstuk in de revitalisering. Daarmee is alles
binnen de subsidietermijn van het Waddenfonds –
dat op 1 augustus jl. eindigde – afgerond. Er zijn in
principe geen grote werkzaamheden meer te
verwachten. Het reguliere onderhoud gaat gewoon
door in afwachting van de vestiging van
kleinschalige bedrijvigheid op de wierde.

Boek geschiedenis Weiwerd
Begin 2015 verschijnt er een boek over de
geschiedenis van Weiwerd. De auteur is Paul Stuit.
Hij is docent en historicus. Stuit: “De afgelopen vijf
jaar ben ik bezig geweest met het schrijven over
Weiwerd in de zeventiende en achttiende eeuw. Via
genealogisch onderzoek kwam ik terecht in
Weiwerd. Mijn voorouders, die eens schoolmeester
in het dorp waren, hebben er een aantal generaties
gewoond. Speurend in de archieven kwam ik vele
geschreven documenten van dominee Cornelius
Themmen tegen (1664 – 1705). Hij heeft, misschien
onbedoeld,
zeer
veel
opgeschreven
over
gebeurtenissen in zijn tijd als predikant. Het gaat
over ruzies, verhouding met de Heer van Farmsum,
het betalen van paalwerk aan de dijk,
werkzaamheden aan kerk, kosterij en pastorie enz.
De uiteenlopende en zeer gedetailleerde informatie,
wekte mijn interesse om meer onderzoek te doen
naar het dorp en haar inwoners”. In het boek
worden een aantal onderwerpen besproken: kerk,
inwoners, wereldbeeld en regionale ontwikkelingen.
Het laat zien dat Weiwerd zich op een aantal
gebieden ontwikkelt als de andere dorpen in de
omgeving. Stuit zegt hierover: “Weiwerd is echter
ook uniek. Tijdens het onderzoek kwam een
rekenboek naar boven waarin veel interessante
informatie over de geschiedenis van het dorp wordt
genoemd. Dit rekenboek, dat niet eerder gebruikt is
als bron, is van onschatbare waarde voor het dorp.
Is het bekend dat in de oude kerk drie
middeleeuwse klokken hebben gehangen die
verkocht zijn om mee te betalen aan dijkherstel?
Dat er in 1693 een nieuwe school in Weiwerd
gebouwd werd? Dat dominee Themmen een salaris
van 100 gulden per jaar verdiende? Dit zijn maar
een paar voorbeelden uit het genoemde rekenboek.
Ik heb het rekenboek getranscribeerd en
toegevoegd als bijlage aan mijn publicatie.”

De tekst voor het boek is klaar. Het boek wordt
begin 2015 uitgegeven. De prijs wordt ongeveer
€ 20,00. Stuit: “Details hierover zullen via de
Facebookpagina van de Stichting Behoud Weiwerd
bekend worden gemaakt en via de regionale
media.” Voor vragen kunt u contact opnemen via
email: stppl70@yahoo.com

Herstart ‘Aldel’ goed voor
Brainwierde?
Waar in januari 2014 duidelijk werd dat Aldel geen
doorstart kon maken en dus definitief de deuren
sloot, werd in november de herstart van Klesch
Aluminium Delfzijl in 2015 aangekondigd. Goed
nieuws voor de werkgelegenheid in Delfzijl en
omstreken. Begin 2015 is er ruimte voor 60
werknemers, aan het einde van datzelfde jaar moet
dat aantal zijn opgelopen tot boven de 200. De
herstart heeft vooral te maken met de huidige
aluminiumprijzen. Daarnaast is er het vooruitzicht
dat de stroomkabel – gedoopt als ‘direct line’- van
Duitsland naar Delfzijl wordt aangelegd. Deze kabel
geeft Aldel toekomstperspectief. Ondanks dat de
ondergang van Weiwerd als dorp een directe relatie
heeft met de ontwikkeling van Aldel en het
Chemiepark Delfzijl, is de herstart van ‘Aldel’ ook
goed nieuws voor Weiwerd. De doorstart kan een
positieve aantrekkingskracht hebben op andere
bedrijven op en rond het Chemiepark Delfzijl. Wij
durven te stellen dat deze aantrekkingskracht ook
positief kan zijn voor de ontwikkeling naar
Brainwierde Weiwerd.

Betaling bijdrage 2015
Ook in 2015 kunt u ons steunen door uw ‘vrijwillige’
bijdrage over te maken via: NL46ABNA059417949
t.n.v. Stichting Behoud Weiwerd (K. Paapst).

Vragen?
Voor vragen of suggesties kunt u terecht bij
onderstaande bestuursleden:
-

Jaap Braam (voorzitter) (06) 14203107
Koen Köller (0596) 610971
Klaas Paapst (0596) 618725

Of: stichtingbehoudweiwerd@gmail.com.
Informatie:
* Alle nieuwsbrieven vanaf 1996 kunt u nalezen op
www.oosterhoek.com.
* Twitter: @stbehoudweiwerd
* Facebookpagina Stichting Behoud Weiwerd
www.facebook.com/Stichtingbehoudweiwerd

** De geplaatste foto’s zijn gemaakt door Stichting Behoud
Weiwerd (Jaap Braam), Jurrie Otten en Frea Bruintjes

