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Beste dorpsgenoten,
In deze nieuwsbrief twee keer goed nieuws:
-

Uitslag prijsvraag faunatoren

-

Subsidie voor energieplan

Prijsvraag faunatoren Krewerd
Het geweldige opkomstpercentage voor de prijsvraag voor de faunatoren in Krewerd is
78%. De winnaar van de prijsvraag is:
De omgedraaide toren van Krewerd van Vector.i en ecoloog Jan Doevendans

Geen toren, maar een omgedraaide toren. De Krewerders kozen voor een halfondergrondse
‘kathedraal’ voor de dieren, met voor de inwoners van Krewerd een uitzichtpunt en een
tribune voor voorstellingen. De robuuste vorm lijkt op de sluizen aan de Waddenzee en de
ijs-aardappelkelders op oude landgoederen. Het is een opvallend object in het vlakke
landschap en wedijvert niet met de mooie Mariakerk.
Het winnende ontwerp kreeg maar liefst 29 % van de stemmen. Tweede in de wedstrijd is
De Krimptoren van VDP Architecten met 16 % van de stemmen. Derde is De Faunatoren
van Krewerd van LYVR architecten en LAOS landschaparchitectuur en stedenbouw met 15
%.
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De winnaar krijgt 1000 euro en zal betrokken worden bij het ontwerp als uit de komende
ecologische studie blijkt dat een faunaverblijf voor Krewerd gemaakt moet worden. Het is
jammer dat we de uitslag en het uitreiken van de prijs door de corona maatregelen niet
gezamenlijk in Kredo kunnen vieren. Over het vervolg informeren we jullie uiteraard via
deze weg.
Energieplan Krewerd
Vorige week kregen we het geweldige nieuws dat er vanuit het Rijk 5,1 miljoen vrij gemaakt
is voor het Energieplan van de gemeente Eemsdelta voor de dorpen Krewerd, Godlinze en
Holwierde! Dit betekent dat wij onze plannen, zoals vastgelegd in het Energieplan (te
vinden op de website van het Experiment) kunnen gaan uitvoeren. De subsidie voor het
energieplan is onderdeel van de Toekomstagenda Groningen. Lees er hier meer over:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/03/toekomstagendagroningen
Onze aanvraag voor het programma Aardgasvrije wijken was oorspronkelijk afgewezen.
Burgemeester Beukema heeft ons meteen laten weten zich in te zetten richting Den Haag
om hier toch een bedrag voor vrij te maken. Naast onze aanvraag, waren namelijk alle
aanvragen uit Groningen afgewezen terwijl hier juist zo’n enorme opgave ligt. De eerste
stap in Krewerd is om alle bewoners zo snel mogelijk de mogelijkheid te bieden op een
persoonlijk duurzaamheidsadvies om de juiste keuzes mee te kunnen nemen bij de
versterking van de woningen. We zullen jullie hierover zo snel mogelijk informeren.

