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Beste Wierumers en buurtgenoten, 
De nieuwsbrief Red de Kwelder/De Kromme Horne neemt vanaf deze 3e nieuwsbrief ook nieuws 
vanuit Dorpsbelang mee. De reden hiervoor licht Dorpsbelang toe in deze nieuwsbrief. 

Verder nieuws vanuit de werkgroep Red de Kwelder/De Kromme Horne, met als groot nieuws dat dit 
jaar zeer waarschijnlijk nog begonnen zal worden met het herstel van de rijsdam aan de noordkant van 
de kwelder om verdere afkalving te voorkomen.

Aanbieden petitie 
Op 5 december jl. heeft een delegatie van onze 
werkgroep aan de stuurgroep 1Dyk de petitie 
aangeboden die we vorig jaar op 11 juni zijn 
gestart. De petitie die opriep tot behoud van de 
kwelder bij Wierum is liefst 1.799 maal 
ondertekend. Wij danken alle Wierumers die de 
petitie hebben ondertekend van harte voor hun 
steun. Mede daardoor hebben we een grote stap 
voorwaarts kunnen maken. 

Voor meer details zie www.reddekwelder.nl

Wordt de kwelder toch gered? 

De stuurgroep 1Dyk bestaat uit bestuurders van Wetterskip 
Fryslân, Rijkswaterstaat (namens de PAGW (Programmatische 
Aanpak Grote Wateren)), Provincie Fryslân, gemeente 
Waadhoeke, gemeente Noardeast-Fryslân, LTO (namens de 
landbouw) en It Fryske Gea (namens de natuurorganisaties). De 
organisaties werken samen aan het versterken van de dijk 
tussen Koehool en Lauwersmeer en onderzoeken binnen 1Dyk 
welke lokale initiatieven kunnen bijdragen aan het verbeteren 
van het landschap en de natuur. Ons plan Red de kwelder/De 
Kromme Horne dat we vorig jaar april op de jaarvergadering 
van Dorpsbelang aan jullie hebben gepresenteerd is een goed 

voorbeeld van zo’n initiatief.
Het is dan ook verheugend dat onze werkgroep naar aanleiding van het aanbieden van de petitie is 
uitgenodigd voor een follow up gesprek met vertegenwoordigers van 1Dyk. Dat gesprek heeft 
plaatsgevonden op 18 januari jongstleden in De Kalkman en werd gevolgd door een bezoek aan de 
kwelder. Het was een zeer constructieve bijeenkomst waaruit een aantal zaken naar voren is gekomen.

Foto: Na de vergadering brachten medewerkers van 1Dyk een bezoek aan de kwelder om het snelle verval met eigen ogen te zien.

Act: “5 voor 12” door Kornelis

http://www.reddekwelder.nl


Nieuws vanuit Dorpsbelang 
Wellicht vraagt u zich af waarom er een gezamenlijke nieuwsbrief uitkomt en geen Fûke. Een terechte 
vraag. Dit jaar zijn er weer de nodige wisselingen in ons bestuur geweest en bestaat het bestuur 
momenteel uit drie personen die zich bezighouden met de lopende en actuele zaken. Helaas is het met 
de beperkte bezetting van ons bestuur niet mogelijk gebleken om daarnaast een aantal malen per jaar 
een Fûke uit te geven en is er vanuit de lopende samenwerking met de Werkgroep Kromme Horne 
voor gekozen om een gezamenlijke nieuwsbrief uit te brengen. We streven ernaar om in aanloop naar 
de jaarvergadering wel een Fûke uit te geven. 

Dit brengt ons bij het misschien wel belangrijkste onderwerp van deze nieuwsbrief, namelijk een 
dringende oproep tot versterking van ons bestuur! We zijn meer dan dringend opzoek naar 2-3 nieuwe 
leden voor ons bestuur, zodat we ons ook de komende jaren op vele fronten in kunnen zetten voor ons 
dorp. Om ons te komen versterken hoef je geen universitaire studie te hebben gevolgd, een gezonde en 
nuchtere kijk op de wereld zijn meer dan voldoende. Met andere woorden: we zijn opzoek naar jou! 
Meedenken en meepraten over alle onderwerpen is beslist niet nodig. 

Misschien is er een onderwerp dat jij belangrijk vindt voor ons dorp en waarvoor jij je in zou willen 
zetten. Ook dan ben je van harte welkom. Mocht je geïnteresseerd zijn, of juist twijfelen of het iets 
voor je is, neem dan gerust even contact met ons op. 

Beschermen van de kwelder door het herstellen van de rijsdam; eerste doelstelling

Alle lokale initiatieven (zoals Kromme Horne en Swiet Wetter Wierum-Ternaard) die koppelkansen 
met de dijkversterking en het gebiedsproces bieden, zijn in kaart gebracht. Halverwege dit jaar start de 
uitwerking van deze maatregelen, wordt het gebied hierover geïnformeerd en hier actief bij betrokken. 
Het is realistisch te veronderstellen dat de uitvoering van de plannen daarna ook nog een aantal jaar zal 
vergen. De Kromme Horne is door de stuurgroep al aangemerkt als een van de initiatieven waar serieus 
naar wordt gekeken. 

Dat is goed nieuws maar tegelijkertijd betekent dit dat de realisatie wederom een aantal jaar op zich zal 
laten wachten. En dat de kwelder dus nog een aantal jaren aan verval onderhevig zal zijn. De stuurgroep 
1Dyk vindt dit ongewenst en heeft het voornemen het verdere verval van de kwelder al dit jaar tegen te 
gaan. Binnenkort tijd wordt concreet uitgewerkt hoe de kwelder als onderdeel van de natuuropgave van 
de Waddenzee (o.a. Natura 2000) behouden kan blijven. Rijkswaterstaat gaat vervolgstappen zetten op 
zaken als ontwerp, planning en mogelijke te volgen procedures. Rijkswaterstaat heeft voorgesteld 
opnieuw met ons aan tafel te gaan als deze zaken concreet zijn uitgewerkt.

Bewandelbare pier; tweede doelstelling

Door het herstellen van de rijsdam zal het verval van de kwelder naar verwachting aanzienlijk worden 
verminderd en misschien zelfs wel geheel worden gestopt. Daardoor blijft een uniek stukje natuur 
behouden. Dit zou een prachtig resultaat zijn voor de natuur maar ook voor de mens. De belangrijkste 
doelstelling van onze werkgroep wordt daarmee behaald. 
Daardoor krijgen we wat meer lucht en tijd voor onze tweede doelstelling, het realiseren van een 
bewandelbare pier die een prachtige waddenbeleving wordt en de kwelder aan de westzijde 
bescherming biedt.  

Onze werkgroep is zeer tevreden over de bereikte voortgang. Het is ons met zijn allen gelukt onze 
kwelder goed op de agenda van de belangrijke instanties te krijgen en de eerste resultaten worden nu 
zichtbaar. Wij hopen jullie over een aantal maanden weer een update te kunnen geven. Check ook 
regelmatig onze website www.reddekwelder.nl voor het laatste nieuws. 

http://www.reddekwelder.nl/


Wierum actueel: 
2. Sloop huurwoningen (vervolg)
Thus Wonen heeft besloten om 6 
huurwoningen te slopen op de Iniastrjitte. 
Het betreft de buitenste twee van de drie 
woonblokken. Dit na overleg met de huidige 
bewoners en een positief advies van de 
bewonersraad. Het middelste blok blijft staan 
en er komen slechts twee woningen voor 
terug. De overgebleven grond zal worden 
verkocht. 

3. Dijkverbetering Koehool - 
Lauwersmeer
Zoals bekend is gebleken dat delen van de dijk 
tussen Lauwersmeer en Koehool met het oog 
op de toekomst zijn afgekeurd. Op de dijk 
tussen Lauwersmeer en Koehool ligt 
steenbekleding, asfalt, klei en gras. Deze 
bekleding is afgekeurd. En delen van de dijk 
zijn niet stabiel genoeg om in de toekomst 
hogere waterstanden te kunnen weerstaan. 

Om ervoor te zorgen dat we ook in de 
toekomst droge voeten te houden, is er een 
plan van aanpak gemaakt door betrokken 
instanties die zich verenigd hebben in de 
samenwerkingsorganisatie 1DIJK 
(www.1dyk.frl). 

De plannen voor het deel tussen ’t Skoar en 
Paezemerlannen zitten in een afrondende 
fase. Dit betekent dan ook dat de plannen 
voor ons dorp steeds meer vorm krijgen. Via 
verschillende info momenten en gesprekken 
met omwonenden zijn er veel ideeën en 
kansen die gerealiseerd kunnen worden voor 
Wierum. Tijdens de jaarvergadering zal extra 
aandacht aan de plannen voor ons dorp 
worden besteed. We houden u op de hoogte!

Wierum actueel: 
1. Stand van zaken Omgevingsproces 
Ternaard (gaswinning)
Als dorpsbelang zijn we de afgelopen jaren 
nauw betrokken geweest bij het 
omgevingsproces Ternaard. Tot op de dag van 
vandaag is er nog geen definitieve vergunning 
voor de gaswinning afgegeven door het 
ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat. Het definitieve besluit stond gepland 
voor maart 2022(!), maar is niet realistisch 
gebleken door o.a. extra onderzoeken 
voortkomend uit vragen en moties in de 
Tweede Kamer. Daarnaast is er uitstel 
opgetreden door de uitspraak van de Raad van 
State over de stikstofontheffing voor 
bouwprojecten. 

De NAM moet nu aantonen en berekenen wat 
de stikstofuitstoot voor alle bouw- en 
booractiviteiten zijn voordat er een definitief 
besluit valt over het wel of niet verlenen van de 
vergunning. Het afgelopen jaar is dus een jaar 
van uitstel geweest waarin ook steeds meer 
organisaties zich kritisch hebben opgesteld 
over de eventuele winning onder het Wad.

2. Sloop huurwoningen

©KNW - Het dijkversterkingstraject

http://www.1dyk.frl/


Wierum actueel: 
6. Vuilnisbakken aan de zeedijk
Jaarlijks worden de vuilniscontainers die bij de 
zeedijk staan voor Oud en Nieuw verwijderd. 
De terugplaatsing laat vaak lang op zich 
wachten maar inmiddels staan ze er weer. 

7. Klaar voor het nieuwe seizoen
Zoals eerder in de nieuwsbrief aangegeven zijn 
we dringend opzoek naar nieuwe 
bestuursleden/vrijwilligers die zich in willen 
zetten voor ons dorp. Een van de mensen die 
zich achter de schermen al jaren inzet voor 
ons dorp is Theo Posthumus. Zo zet Theo 
zich al jaren in op vele gebieden zoals: beheer 
Facebookpagina, alles in en rond het hokje en 
sportveld en ook de hondenpoep bakken. 
Theo heeft een vooruitziende blik en denkt 
proactief met ons mee! Nu de dagen alweer 
wat langer beginnen te worden is ook de 
grasmaaier alweer klaargemaakt voor het 
nieuwe seizoen! We willen Theo via deze weg 
bedanken voor zijn inzet. 

(Teksten Dorpsbelang: Rudolf de Vreeze, Ben 
Jansma en Baukje Sijens)

Wierum actueel: 
4. De (verdwenen) verrekijker
Enige tijd geleden bleek de veel gebruikte 
verrekijker op de dijk te zijn verdwenen. 
Bestuurslid Ben is op onderzoek uitgegaan en 
kwam er snel achter dat de verrekijker weg is 
gehaald voor groot onderhoud. De verrekijker is 
inmiddels teruggeplaatst zodat eenieder weer 
van het mooie uitzicht kan genieten. 

5. Glasvezel
Het zal niet aan uw aandacht zijn ontgaan dat er 
het afgelopen jaar de nodige graaf- en 
aanlegwerkzaamheden zijn verricht om alle 
bewoners aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. 
Als we alle ontvangen mailtjes en berichtjes van 
Kabelnoord en andere betrokken partijen erop 
nalezen zouden we allang aangesloten moeten 
zijn. 

Inmiddels hebben we weer contact opgenomen 
met Kabelnoord over het nog steeds niet 
aangesloten zijn op het snelle glasvezelnetwerk. 
Kabelnoord heeft toegezegd iedereen voor eind 
januari een afspraak zou moeten hebben over de 
daadwerkelijke aansluiting. Laten we hopen dat 
het internet na aansluiten sneller is dan de 
uitvoering van de werkzaamheden…

Het aangesloten zijn op een snel en goed 
functionerend internet is van belang voor de 
leefbaarheid van ons dorp en maakt het 
aantrekkelijk voor (kleine) netwerklocatie 
gebonden ondernemers om zich hier te vestigen 
of om vanuit huis te werken. Ook gunnen we 
onze jongere en oudere jeugd natuurlijk een 
goede en snelle internetverbinding om goed te 
kunnen gamen.
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