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Beste Wierummers en
buurtgenoten,
Graag brengen wij je als eerste
op de hoogte van de nieuwe
ontwikkelingen. De werkgroep
De Kromme Horne wil zich
naast het vervangen van het
hoofd (de pier) ook inzetten
voor het behoud van de kwelder.
Sterker nog, het één versterkt
het ander. De werkgroep is
daarom wat uitgebreid en werkt
hieraan in samenwerking met
Dorpsbelang. Naast deze
nieuwsbrief is er een folder
ontwikkeld en wordt er een
petitie gestart.
De petitie start op zaterdag 11
juni tussen 11.00 en 13.00 uur bij
eetcafé De Kalkman en is te
vinden op de website die al
bekend is in Wierum. Met de
nieuwe folder willen we de
kwelder en de petitie onder de
aandacht brengen.
Bij belangrijke ontwikkelingen

Beleving van de kwelder
De kwelder bij Wierum heeft voor veel mensen speciale
herinneringen. Zowel voor de dorpelingen, als voor vogelaars
wandelaars en wadlopers. Op de website is hier regelmatig een
leuk verhaal over te lezen. Veel dorpelingen hebben op de
kwelder gespeeld toen ze jong waren en sommigen hebben
zelfs nog herinneringen aan kor allen op de kwelder. De
pracht en weidsheid van de kwelder staan helaas nu op het
spel. De storm Eunice die op vrijdag 18 februari met
windkracht 9 over Wierum raasde, heeft de a alving van de
kwelder versneld. De kwelder kan nog behouden blijven, maar
we moeten nu wel snel stappen ondernemen.

Red de kwelder en teken de petitie
Via petitie.nl is een actie gestart. Het doel is zoveel mogelijk
steun te verzamelen om ervoor te zorgen dat de overheden iets
gaan doen om het nog resterende deel van de kwelder bij
Wierum te redden.

zijn, informeren we je via deze
nieuwsbrief. Verder kun je alle
verhalen en nieuws over de
kwelder volgen op de website:
www.reddekwelder.nl

De start van de ondertekening van de petitie vindt plaats op
zaterdag 11 juni van 11:00 - 13:00 uur bij eetcafé De Kalkman.
De petitie loopt tot 1 oktober. Help ons de kwelder redden,
teken de petitie!
Ga naar www.reddekwelder.nl of
scan de QR-code hiernaast voor
het tekenen van de petitie.
Tekenen kan ook tussen 11 juni
en 1 oktober bij eetcafé De
Kalkman.
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De stappen tot
behoud van de
kwelder
Stap 1
Veel mensen stimuleren om
onze petitie te tekenen, zodat
bestuurlijke instanties ervan
doordrongen raken dat er nu
snel iets moet gebeuren om de
kwelder te behouden.
Dat zou op korte termijn
kunnen gebeuren door herstel
van de oude, grotendeels
vergane rijsdam die over 1.100
meter langs de kwelder ligt.
Met de website, de folder, de
nieuwsbrief en de petitie hopen
we veel mensen te informeren
en enthousiast te maken om
het behoud van de kwelder te
steunen.

Stap 2

Stap 3
De medewerking van veel
partijen is nodig, waaronder:
het Wetterskip Fryslân, de
Provincie Fryslân,
Rijkswaterstaat en de gemeente
Noardeast-Fryslân. Dit vraagt
om regelmatig contact met
deze organisaties.
De petitie wordt na 1 oktober
aangeboden aan de provincie
Fryslân.

Na overleg met de bewoners van Wierum heeft Sense of
Place het ontwerp van De Kromme Horne laten aanpassen.
Het ontwerp is nu meer in lijn met de pier zoals die
oorspronkelijk was, een pier in zee waarop mensen het Wad
kunnen ervaren op hun eigen manier. Vroeger was het een
plek om een trouwfoto te nemen, of lekker in de zee te
kunnen springen, of in stilte naar de zonsopgang of
zonsondergang te kijken. De nieuwe pier laat het wad nog
meer beleven door twee spoelgaten in de pier, waaromheen
bankjes komen: de beleving van het zeewater dat komt en
gaat.
Wil je meer weten over de plannen voor het herstel van de
rijsdam of de pier, op zaterdag 11 juni lichten we de plannen
graag nog eens toe bij eetcafé De Kalkman tussen 11.00 en
13.00 uur onder het genot van een gratis kopje thee/ko e of
een ijsje.
We hopen dat we met elkaar kunnen bereiken dat de kwelder
van Wierum behouden blijft. Als je hierover mee wilt denken,
of de werkgroep wilt benaderen, stuur dan een mail naar:
info@reddekwelder.nl. We nemen dan zo snel mogelijk
contact met je op!
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Onze plannen hebben naast het
herstel van de vervallen rijsdam
ook te maken met het herstel
het oude hoofd (de oude pier).
Ook die levert een zeer grote
bijdrage aan het behoud van de
kwelder.
Na overleg met de bewoners
van Wierum zal de nieuwe
Kromme Horne er in een
andere vorm komen dan eerder
is gepresenteerd. De nieuwe
schetsen zie je hiernaast.

