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Voor jullie ligt onze dorpsvisie Krewerd, die wij in de afgelopen 

maanden gezamenlijk hebben opgesteld en die op 29 september 

2020 is vastgesteld door de leden van de dorpscoöperatie. 

Aanleiding voor deze dorpsvisie is in de eerste plaats natuurlijk de 

aardbevings-problematiek in ons dorp, hieruit is Experiment 

Krewerd geboren. Maar ook andere transities in de 

energievoorziening, de zorg en natuur zijn op komst. We nemen 

het heft in eigen handen en grijpen de te verwachten 

veranderingen samen aan om het dorp op de toekomst voor te 

bereiden.

INLEIDING
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HEFT IN EIGEN HANDEN

Als bewoners van Krewerd willen we niet in een negatieve spiraal 

terechtkomen. We buigen negatieve energie om in positieve actie 

met nieuw elan voor een toekomstgericht dorp. We willen dat 

Krewerd zelfvoorzienend is. We hebben het behoud van onze 

zelfstandigheid op meerdere vlakken opgepakt. In de 

versterkingsaanpak in Experiment Krewerd zijn wij zelf 

opdrachtgever: wij staan centraal met elk een eigen architect. 

Bottom-up in plaats van top-down. Hiermee slaan we een nieuwe 

weg in en kunnen ook een voorbeeld worden voor andere dorpen in 

de provincie Groningen met vergelijkbare problematiek. 

Op 6 december 2018 sloten wij als bewoners van Krewerd met 

elkaar het ‘Verbond van Krewerd’. Hierin geven we aan, dat we 

schouder aan schouder staan en eendrachtig samenwerken aan een 

veerkrachtig, leefbaar en toekomstbestendig Krewerd. We hebben 

daarom een dorpscoöperatie opgericht.

We zijn direct aan de slag gegaan. De eerste stap was een 

inventarisatie en analyse van de karakteristieken van Krewerd. Met 

de karakteristieken van Krewerd worden de kenmerken, waarden 

en aandachtspunten van het dorp bedoeld. Dit leverde al veel 

informatie op over wat wij belangrijk vinden voor ons dorp. De 

enquête ‘De bouwstenen van Krewerd’, waaraan velen van ons 

hebben meegedaan, zorgde voor een breed beeld van ideeën voor 

de toekomst. 

De enquête bevatte de onderwerpen Bebouwing, Energieplan 

Krewerd, Ontmoeten & recreatie, Groen & water en Verkeer. De 

uitkomsten van de enquête zijn de basis geweest om samen keuzes 

te maken die passend zijn voor Krewerd en welke kansen voor de 

toekomst belangrijk zijn.

VERBOND VAN KREWERD
Wij, de inwoners van Krewerd, op 06 december 2018 in vergadering bijeen in ons Dorpshuis Kredo, beseffen:

● dat Krewerd van buitenaf wordt bedreigd door aardbevingen. Die berokkenen ons schade, veroorzaken gevoelens van onveiligheid zoals 
aangetoond in de twee rapporten van ‘Gronings Perspectief ’, en brengen onze veiligheid in gevaar.

● dat onze (fundamentele) rechten onvoldoende worden gerespecteerd door de veroorzakers van de aardbevingen en onvoldoende erkenning 
vinden in de liefdeloze aanpak van de problematiek door de Rijksoverheid.

● dat wij behoefte hebben aan meer zeggenschap in de versterkingsoperatie en energietransitie.
● dat ons dorp, zoals elke gemeenschap, onenigheden kent, botsende karakters en groepjesvorming, gepaard gaande met krassen op de ziel.
● dat wij ons moeten verenigen en als eenheid naar buiten moeten optreden om het hoofd te kunnen bieden aan de bedreigingen door de 

aardbevingen en om onze rechten geldend te kunnen maken jegens de veroorzakers en de Rijksoverheid.
● dat het bestrijden van de bedreigingen en het opkomen voor onze rechten hogere doelen zijn, waaraan onze onderlinge geschillen en 

verschillen ondergeschikt moeten zijn.

Daarom sluiten wij als inwoners dit Verbond van Krewerd, inhoudende:
1. dat onenigheden, geschillen en verschillen, met erkenning van de bestaande krassen op de ziel, opzij worden

gezet voor de hogere doelen: het bestrijden van de bedreigingen door de aardbevingen en het geldend maken
van onze rechten jegens de veroorzakers en de Rijksoverheid.

2. dat we een dorpscoöperatie oprichten, die democratisch besluiten neemt, namens ons als eenheid naar buiten
treedt en onze gemeenschappelijke belangen behartigt in materiële en immateriële zaken.

3. dat deze dorpscoöperatie dienstbaar is aan ons en ons dorp, werkt volgens de principes van openheid,
transparantie, controleerbaarheid, hoor en wederhoor, goed overleg en wederzijds respect, en de goede
omgang, samenhang en sfeer in het dorp bevordert en bewaakt.

4. dat onverhoopt opkomende onenigheid en irritaties uitgesproken en besproken worden, waarbij zo nodig de
raad van een gezamenlijk aan te wijzen mediator wordt ingeroepen.

Zoals de inwoners van deze wierde in de vroegste tijden schouder aan schouder stonden in de strijd tegen het rijzende water, zo staat Krewerd 
nu opnieuw schouder aan schouder.
Eendrachtig en in coöperatief verband werken we samen aan een veerkrachtig, leefbaar en toekomstbestendig Krewerd.

Ondertekend,

AMBITIES VOOR DE TOEKOMST

De kansen met bijbehorende bouwstenen en essentiële waarden zijn 

verwoord in vijf ambities. Deze ambities zijn de basis voor onze dorpsvisie:

1. Een mooi en karakteristiek Krewerd;

2. Collectieve aanpak van de versterking;

3. Krewerd een gezellig en leefbaar dorp;

4. Stimuleren van economische ontwikkeling van het dorp;

5. Een eigen energieplan voor Krewerd.

Op de volgende pagina’s zijn deze ambities toegelicht en verbeeld in kaarten, 

en impressies.
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Krewerd ligt op een oude wierde in het open landschap. Met hoge 

bomen op en langs de wierde. Vanaf diverse kanten is de 

dorpswierde goed zichtbaar als een groen ‘eiland’ in het open 

landschap. Op het ‘eiland‘ staat de markante toren van de 

Mariakerk. 

Naast trots op de historische en de kleinschalige sfeer van het 

dorp, zijn vele dorpsgenoten ook trots op de groene uitstraling 

van het dorp. In het dorp valt op dat er veel groene erven zijn met 

hagen, bloemen en bomen. Het verbeteren van biodiversiteit en 

natuurlijke beplanting is voor veel bewoners belangrijk.

Onze bewoners houden veel van het uitzicht over het open 

landschap. De zichten op de wierde en de uitzichten vanuit de 

woningen willen we graag houden. Deze zichtlijnen zijn dus een 

belangrijke randvoorwaarde voor ruimtelijk plannen in het dorp 

en omgeving.

 

De ruimtelijke kwaliteit is ook een belangrijk uitgangspunt bij de 

versterking van de individuele woningen. Dit wordt gewaarborgd 

doordat elke bewoner zijn eigen architect heeft gekozen en een 

dorpsbouwmeester de samenhang tussen de individuele plannen 

bewaakt. Om onze dorpsgenoten de kans te bieden te investeren 

in de kwaliteit van hun woning, willen we graag een fonds voor 

woningverbetering starten. Dit fonds is bedoeld voor 

woningeigenaren die hier zelf mogelijk niet in kunnen voorzien.  

Het biedt mogelijkheden om gecombineerd met de 

versterkingsmaatregelen te investeren in aanvullende 

maatregelen zoals onderhoud, energiemaatregelen of het 

levensloopbestendig maken van de woning.

1. EEN MOOI EN KARAKTERISTIEK 
KREWERD
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2. COLLECTIEVE AANPAK 
VERSTERKING

De collectieve aanpak van Experiment Krewerd zorgt er voor dat 

alle bewoners in het dorp die dat willen, worden voorzien van een 

versterkingsadvies voor hun woning. Inmiddels is duidelijk, dat 

alle woningen in Krewerd in meer of mindere mate zullen worden 

versterkt. Voor een groot aantal woningen zal gelden dat er 

tijdens de uitvoering van de versterking niet in gewoond kan 

worden. 

Daarom hebben we met elkaar gekeken naar voorkeuren ten 

aanzien van tijdelijke huisvesting. De meeste bewoners willen dit 

zelf regelen. Met een tijdelijke unit op of bij hun eigen erf. Of ze 

kiezen voor een tijdelijk logeeradres buiten het dorp. Eventueel 

kunnen tijdelijke wisselwoningen nodig zijn. Indien dat zo is, dan is 

het veld naast Kredo als meest geschikte locatie benoemd, omdat 

deze locatie goed bereikbaar is en voldoende ruimte biedt. 

Straks als de versterking klaar is, willen we als herinnering aan de 

bijzondere periode van aardbevingen en versterking van onze 

woningen een bijzonder inrichtingselement in het dorp opnemen. 

Hoe dat eruit zal komen te zien en de plek waar het zal komen 

gaan we nog met elkaar bedenken. Het kan iets kunstzinnigs 

worden en misschien ook wel iets waar we met zijn allen aan 

kunnen bouwen.
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3. GEZELLIG EN LEEFBAAR DORP

Belangrijk voor de leefbaarheid van Krewerd is de kleinschaligheid 

van het dorp en de informele ontmoetingen met elkaar. Even een 

praatje maken hoort er bij. Daarom is het belangrijk dat er 

gewandeld kan worden en ruimte is voor informele ontmoeting met 

als belangrijke ontmoetingsplekken:

• Rond het kruispunt Holwierderweg-Kloosterweg-Pastorieweg
• Rond het haventje bij de boerderij van Bart 
• Het pleintje bij Kredo bij de entree van het dorp 
• In en rond de Mariakerk

Nieuwe inrichting voor ontmoeten en activiteit

Juist voor dat wandelen en informeel ontmoeten in het dorp is in de 

loop van de tijd behoefte ontstaan aan een geschiktere inrichting 

van de Holwierderweg en de aanliggende ontmoetingsplekken. 

Daarom is het plan om een nieuwe inrichting te realiseren waarin 

de focus komt te liggen op ontmoeting en ruimtelijke kwaliteit. Een 

inrichting met meer ruimte voor de voetganger en verblijf. Het 

verkeer is te gast in het dorp en voegt zich naar de beperkt 

beschikbare ruimte.

In het dorp worden regelmatig grotere activiteiten georganiseerd 

zoals in Kredo, de Mariakerk, of op het kruispunt waar in de lente 

en nazomer een stekjeskraam staat. Bij het opstellen van een nieuw 

inrichtingsontwerp wordt rekening gehouden met deze activiteiten. 

Daarnaast wordt er veel waarde aan gehecht om waar dat kan meer 

bomen en ander aantrekkelijk groen bij de ontmoetingsplekken te 

realiseren. Bij een nieuwe inrichting past ook aandacht voor 

passende inrichtingselementen zoals aantrekkelijke verlichting en 

zitelementen die het verblijven stimuleren.  Er komt een 

beplantingsplan met speciale aandacht voor het versterken van de 

biodiversiteit in het gebied. Denk daarbij aan het inzaaien van wilde 

bloemenmengsels voor het aantrekken van insecten en 

bessenstruiken voor vogels.
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3. GEZELLIG EN LEEFBAAR DORP

Rond de Krewerdermaar

Een bijzondere plek is het haventje, de Holwierderweg en het voorplein bij de 

boerderij van Bart. Dit is zo’n informele ontmoetingsplek die zich daar nu eigenlijk 

niet goed voor leent, maar veel betekenis heeft voor het dorp. Deze plek biedt ook 

veel kansen voor verbetering. Tegenover het erf van Bart langs het Krewerdermaar 

ligt het trapveldje. Dit veldje is zeer geliefd en er zijn veel ideeën ingebracht om het 

veldje meer gebruiksmogelijkheden te geven door als dorpscoöperatie initiatieven 

te ontwikkelen. Ideeën die genoemd zijn: het veldje opener maken langs de Maar, 

het water verbreden en een steiger aanleggen, of op het veldje een open, maar wel 

overdekte ontmoetingsplek maken, bijvoorbeeld met een open kapschuur, het 

trapveldje geschikt maken om te spelen of te picknicken bij een kanotocht, ruimte 

voor een beweegtuin met een natuurlijke inrichting die ten goede komt aan 

verbetering van de biodiversiteit en niet te vergeten: genieten van het uitzicht 

hoort er ook bij. Een invulling in samenhang met een toekomstige ontwikkeling van 

een dorpserf bij boer Bart biedt extra veel mogelijkheden. Hierop wordt verder 

ingegaan bij ambitie 4. Economische ontwikkeling

Parkeren

Tijdens gewone dagen en meestal ook bij kleinere evenementen voegt het parkeren 

in het dorp zich naar de beperkte beschikbare ruimte. Bij de begraafplaats worden 

wel enkele parkeerplaatsen gemist, hier komen 2 á 3 keer per week mensen om een 

graf te verzorgen. Het voorstel is om naast de passeerplek in de Kloosterweg twee 

parkeerplaatsen te realiseren, zodat er niet op de te kleine en net gerestaureerde 

oprit van de begraafplaats zelf wordt geparkeerd. 

Circa 5 keer per jaar zijn er grotere activiteiten waardoor er veel bezoekers met de 

auto naar Krewerd komen. Op deze momenten is er een tekort aan parkeerplaatsen 

en wordt er daardoor overlast ervaren op een aantal plekken. Voor deze momenten 

kan een tijdelijke parkeerplaats uitkomst bieden. Het voorstel is om naast Kredo 

zo’n tijdelijke parkeerplaats te situeren. Een parkeerplaats die alleen open is tijdens 

evenementen en die een groene uitstraling heeft.

Zicht op het pleintje bij Kredo +  evenementen-parkeerplaats in het groen 

Het kruispunt wordt een groen dorpsplein

Het dorpserf bij de dorpsboerderij van Bart begint op de Holwierderweg

6



Ruimte voor wandelen en fietsen

Nieuwe ommetjes vanuit Krewerd geven een extra impuls aan de 

leefbaarheid van het dorp. Wandelen en fietsen is fijn. Je kunt het 

in alle rust alleen doen, maar ook samen met je dorpsgenoten. Al 

lopend maak je met elkaar een praatje. Ondertussen geniet je van 

het landschap en de natuur. Er zijn diverse voorstellen voor 

nieuwe wandel- en/of fietsroutes. De paden, die door de 

landerijen gaan, volgen de agrarische perceelgrenzen. Paden met 

hier en daar zitplekjes en ruimte voor natuurbeleving. Juist bij de 

realisatie van deze ommetjes kan ook de biodiversiteit worden 

verbeterd. Op basis van de enquête en verschillende gesprekken 

is een aantal kansrijke routes uitgewerkt.

Voorstellen voor nieuwe ommetjes zijn:
• Een nieuwe wandel-/fietsroute naar Holwierde

Dit pad loopt langs de Krewerdermaar in noordoostelijke 
richting vanaf het erf van boer Bart de landerijen in en buigt 
op een gegeven moment rechtsaf richting het punt, waar de 
Krewerderweg en de N33 elkaar kruisen.

• Kortsluiting naar Pastorieweg 
Een extra route via een hoogholtje  over de Krewerdermaar 
naar de Pastorieweg.

• Wandelroute langs de Krewerdermaar 
Een route langs de Maar en vervolgens met een hoogholtje 
naar de parallelweg van de N33.

3. GEZELLIG EN LEEFBAAR DORP
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4. ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Als Krewerd ook in de toekomst aantrekkelijk wil blijven als woonplek voor nieuwe generaties, 

moet het zich economisch kunnen ontwikkelen. De bewoners moeten een beroep aan huis 

kunnen hebben. Maar ook mensen met een baan elders moeten thuis kunnen werken. Een 

goede werkplek aan huis en een internetverbinding via glasvezel is daarbij onontbeerlijk. 

Dorpsboerderij

Het voortbestaan van de boerderij van Bart is een gedeelde ambitie van Bart en de 

dorpsbewoners. Een kans voor de toekomst is het ontwikkelen van een ‘dorpsboerderij’ met een 

‘dorpserf’ waar iedereen welkom is.

Samen met Bart en zijn mensen zal een toekomstplan worden uitgewerkt. Hoe dat er precies uit 

komt te zien, is natuurlijk nog niet te zeggen. De boerderij heeft nu 50 koeien en een moestuin. 

Voor de toekomst kan gedacht worden aan het toevoegen van verschillende functies. 

De dorpsboerderij kan een economische impuls aan het dorp geven met wellicht ook 

mogelijkheden voor kleinschalige economische activiteiten voor dorpsbewoners. Er kan 

bijvoorbeeld een ruimte komen om cursussen te geven. Of op het dorpserf kan een markt 

worden gehouden voor agrarische streekproducten uit een gezamenlijke moestuin. Op het 

recreatieve vlak kan er ingespeeld worden op wandelaars, fietsers en kanoërs, die hun bootje 

aanleggen in het vernieuwde haventje, met bijvoorbeeld een overnachtingsmogelijkheid of 

kampeerplek en kleinschalige horeca. Nieuwe functies op het dorpserf zullen worden afgestemd 

met bestaande functies in het dorp. Een dorpsboerderij kan ook mogelijkheden bieden voor het 

werken en leren op het boerenbedrijf. Mensen in werk-leertrajecten en stagiairs kunnen er 

ervaring opdoen. Ook kunnen kinderen van de basisscholen deelnemen aan natuur- en 

milieu-educatieprojecten door te helpen bij tuinieren en het onderhouden van moestuin en 

pluktuin. Bij dit soort plannen kan ook direct de versterking van de biodiversiteit meegenomen 

worden.

De boerderij kan professionele dagbesteding bieden aan bijvoorbeeld mensen met een 

verstandelijke beperking of mensen met psychische klachten. Of een plek voor zorg aan ouderen 

die graag op een landelijke plek wonen. Kortom, er zijn vele kansen en mogelijkheden die in 

samenspraak met Bart en zijn mensen verder worden verkend en uitgewerkt.
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5. KREWERD ENERGIEPLAN

We streven naar een energieneutraal dorp; de hoeveelheid 

gebruikte energie is gelijk aan de hoeveelheid opgewekte energie. 

Om dit te bereiken worden verschillende stappen gezet. Bewoners 

gaan hun woning tegelijkertijd met de versterking 

energie-duurzamer maken: duurzaam versterken. De bewoners van 

Krewerd willen een zo groot mogelijk wooncomfort met zo laag 

mogelijke woonlasten en een zo duurzaam mogelijke aanpak. 

Daarnaast kiezen ze voor een duurzame opwekking van hun 

benodigde energie, waarbij ze niet langer afhankelijk zijn van 

aardgas. Deze ambities zijn uitgewerkt in het Energieplan van 

Krewerd. Dit energieplan heeft als belangrijkste componenten:

- Groengas opgewekt uit eigen rioolslib

- Een hybride warmtepomp in combinatie met kierdichting met 

als resultaat dat het aardgasgebruik minimaal gehalveerd wordt 

- Collectief wind en/of zonnepark

We hebben in samenspraak met dorpsgenoten en grondeigenaren 

onderzocht welke locaties het meest geschikt zijn voor:

● Groengas

In het dorp zijn twee mogelijke locaties voor een experimentele 

vergister: bij boer Bart of achter/naast het dorpshuis Kredo.

● Windenergie

Op de kaart zijn geen mogelijke locaties voor windmolens 

aangegeven. Omdat de voorkeur uitgaat naar zo min mogelijk 

windmolens in het landschap te plaatsen wordt er eerst gezocht 

naar andere mogelijkheden voor duurzame energieopwekking 

of  duurzame inkoop.

● Zon

De voorkeur van het dorp gaat uit naar het leggen van 

zonnepanelen op grote daken van stallen en schuren. Daarnaast 

9



Uitzicht Pastorieweg naar Holwierde met locatie C langs de Leege Maar 

Inpassing locatie B in verlengde van kavel Pastorieweg 6

locatie C 

locatie B 

5. KREWERD ENERGIEPLAN

zijn er enkele opties voor een veld met zonnepanelen buiten het 

dorp als er niet voldoende dakoppervlak beschikbaar is.

- De eerdere locatie A naast Kredo laten we vervallen: deze 

locatie is ruimtelijk moeilijker in te passen dan locatie B en C. 

Ook blijkt vanuit het advies van Enexis blijkt dat locatie B en C 

haalbaarder zijn en locatie A sterk afgeraden wordt.

- Locatie B: achter de Pastorieweg 6 met een oppervlakte van ca 

5000 m2, afhankelijk van de uiteindelijke behoefte.

De westelijke rand van dit zonneveld ligt ten oosten van de 

sloot, zodat het uitzicht vanaf de Pastorieweg 6 in noordelijke 

richting over het open veld behouden blijft. De oostelijke rand 

van het veld ligt in het verlengde van de perceelgrens van 

Pastorieweg 6, zodat de lange zichtlijn vanaf de dorpsrand aan 

de Pastorieweg langs het perceel van nr. 6 behouden blijft.

- Locatie C: in het open veld in de bocht van de Leege Maar, met 

een oppervlakte van ca 5000 m2, afhankelijk van de 

uiteindelijke behoefte. Dit zonneveld ligt verder in het land op 

een lager gelegen deel van de akker. Vanuit de agrarische 

bedrijfsvoering gaat de voorkeur deze locatie.

Voor het zonneveld willen we een lage opstelling (maximaal 1.20m 

hoog). Ook de beplanting rond en in het zonnepark zal laag gehouden 

worden, passend bij de openheid van het wierdelandschap.  Daarnaast 

is het versterken van de biodiversiteit een belangrijk onderdeel van de 

planuitwerking. Dit wordt daarom meegenomen in de inpassing in het 

landschap, maar wellicht ook in een dubbelgebruik door bijvoorbeeld 

planten/gewassen tussen of onder de panelen te laten groeien.
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OVERZICHTSKAART AMBITIES 
DORP VOOR DE TOEKOMST

De kaart hiernaast geeft een totaaloverzicht van de 
ambities weer:

1. Een mooi en karakteristiek Krewerd

2. Collectieve aanpak versterking

3. Gezellig en leefbaar dorp

4. Economische ontwikkeling

5. Krewerd eigen energieplan

Een mooi en karakteristiek Krewerd
Contour wierde
Uitzicht vanuit de woningen/tuin
Zichten op de wierde
Collectieve aanpak versterking
Voorbeelden tijdelijke woonunit op/bij eigen erf
Optioneel: tijdelijke woonunits naast Kredo
Gezellig en leefbaar dorp
Wandelroute met hoogholtje en vogelkijkhut
Wandel-/fietsroute
Straten in het dorp - auto’s zijn te gast
Het oude kerkhof met de Mariakerk
Begraafplaats
Terrein dorpshuis Kredo
Nieuw dorpserf met ruimte voor ontmoeten
Parkeren/evenementen parkeerplaats
Belangrijke ontmoetingsplek
Economische ontwikkeling
Nieuw dorpserf met dorpsboerderij
Krewerd energieplan
Potentiële locaties vergister
Potentiële locaties voor  veld met zonnepanelen

Legenda
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UITVOERINGSPARAGRAAF

Voor de verschillende bouwstenen zoals die per ambitie zijn verwoord, 

is een kostenraming gemaakt. De kostenraming dient als financiële 

onderbouwing van de dorpsvisie en is daarmee een onderlegger voor 

de bijdrage die bij het Nationaal Programma Groningen wordt 

aangevraagd.

 

Met de uitgangspunten zoals die in de visie zijn benoemd, zijn de 

kosten voor de verschillende bouwstenen bepaald op basis van 

kengetallen en een aantal aannames. Alle genoemde bedragen zijn 

inclusief 10% onvoorzien, 25 % planontwikkelingskosten en exclusief 

btw (1). Onderstaand volgt per ambitie een korte toelichting op de in de 

kostenraming opgenomen bouwstenen.

 

Mooi en karakteristiek Krewerd

Voor de investering in de kwaliteit van de woningen is een bedrag van 

€ 250.000 opgenomen, waarmee een fonds woningverbetering wordt 

opgezet. Tevens is een bedrag opgenomen voor het plaatsen van een 

kunstwerk en zijn kosten gerekend voor het maken van een 

documentaire en een eindfeest.

 

Collectieve aanpak versterking

Indien tijdelijke huisvesting noodzakelijk is voor de versterking van de 

woningen, dan is de locatie naast Kredo aangewezen voor de plaatsing 

van een aantal wisselwoningen. In de kostenraming zijn hiervoor geen 

kosten opgenomen. Uitgangspunt is dat alle kosten die samenhangen 

met de inrichting en het uiteindelijk weer opruimen van de locatie voor 

rekening van de NCG komen.

[1]
 De verwachting is dat de btw voor Krewerd geen kostenpost is. De gemeente is namelijk 

ontvanger van een eventuele NPG bijdrage en zij komt in aanmerking voor btw compensatie via 

het btw-compensatiefonds. 

Vergroten biodiversiteit

De biodiversiteit wordt vergroot door het inzaaien van het veld langs 

de Holwierderweg met bloemenmengsels bij de entree van het dorp. 

Daarnaast zijn kosten opgenomen voor de landschappelijke inpassing 

van een zonnepark en het aanbrengen van fruit- en plukstruiken in de 

stroken tussen de zonnepanelen. Bij het aanbrengen van alle 

groenvoorzieningen voortkomend uit de dorpsvisie (o.a. aanplanten 

bosplantsoen nabij de boerderij van Bart, zaaien bloemenmengsels, 

aanleg van pluktuin/moestuin en voedselbos) is rekening gehouden 

met kosten voor advisering rondom de inpassing van biodiversiteit. 

 

Ontmoetingsplekken

Ter hoogte van het erf van de boerderij van Bart is rekening gehouden 

met de aanleg van een voorplein dat deels op het erf en op de 

Holwierderweg is gesitueerd. Daarnaast wordt een bedrag 

gereserveerd voor aankoop het nabijgelegen trapveldje en als 

ontmoetingsplek ingericht. Het trapveldje wordt aantrekkelijker 

gemaakt door een groene herinrichting en het plaatsen van 

bijvoorbeeld een beweegtuin, zitmeubilair en een overdekte 

ontmoetingsplek. Ter hoogte van het water komen een aantal 

aanmeerplekken een houten kadewand en steiger. Het trapveldje 

wordt met het erf van boerderij van Bart verbonden door een 

Hoogholtje.

Gezellig en leefbaar dorp

Herinrichting Holwierderweg en Pastorieweg

In het kader van ontmoeten en activiteit is rekening gehouden met een 

herinrichting van de Holwierderweg met aanpassing van de 

verhardingen en groen, inclusief energiezuinige lichtmasten.
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UITVOERINGSPARAGRAAF

Parkeren en wandel- en fietsroutes

Voor parkeren is rekening gehouden met de aanleg van twee 

parkeerplaatsen naast de passeerplek in de Kloosterweg en een 

evenementen-parkeerplaats van circa 10 parkeerplaatsen naast Kredo 

ingepast in het groen.

Rondom het dorp worden een aantal wandel- en/of fietsroutes 

(ommetjes) aangelegd:

- betonnen wandel-/fietspad vanaf de Holwierderweg/’t haventje 

langs de Krewerdermaar naar de parallelweg N33 en een aftakking 

met een hoogholtje over de Krewerdermaar;

- schelpenpad vanaf de Holwierderweg/’t haventje over de 

Krewerdermaar met een hoogholtje naar de Pastorieweg;

- schelpenpad op de route van het oude kerkpad naar Nijenklooster.

 

Naast de aanlegkosten van de ommetjes is rekening gehouden met de 

aankoop van de ondergrond, plaatsing van een hekwerk en groene 

inrichting van de naastgelegen grond. Tevens is geld gereserveerd voor de 

plaatsing van een tweetal nader in te richten verblijfslocaties langs de 

ommetjes (bijv. een vogelkijkhut/vissteiger of uitkijkpunt).

Economische ontwikkeling

Voor het ontwikkelen van een ‘dorpsboerderij’ met een ‘dorpserf’ in de 

toekomst is een bedrag van € 500.000 opgenomen. De verdere uitwerking 

van hoe dit bedrag wordt ingezet, is nog niet bekend.

Voor bezoekers van Krewerd (met de boot) wordt een eenvoudig douche- 

en toiletgebouwtje voorzien op het trapveldje.

In de kostenraming voor de dorpsvisie is rekening gehouden met de 

aanlegkosten van glasvezel voor de ‘aanlanding’ vanuit Appingedam. De 

kosten voor het aansluiten van de woningen zijn particuliere kosten.

Krewerd eigen energieplan

In het Energieplan Krewerd zijn de kosten begroot voor het 

energieneutraal maken van het dorp. Dit betekent dat rekening is 

gehouden met de verduurzaming van de woningen en de aanlegkosten 

van een collectief wind- en/of zonnepark. Voor de plaatsing van de 

vergister en de bijbehorende (ondergrondse) infrastructuur wordt ervan 

uitgegaan dat deze voor rekening van de gemeente Delfzijl zijn.

Resume

.  
 Ambities Kosten (€ excl. btw)

1 Mooi en karakteristiek Krewerd 270.000

2 Collectieve aanpak versterking -

3 Gezellig en leefbaar dorp 1.320.000

4 Economische ontwikkeling 740.000

5 Krewerd eigen energieplan -

 Totaal 2.330.000
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