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Beste dorpsgenoten, 

Graag informeren we jullie in deze nieuwsbrief over de volgende punten:

1. Stand van zaken versterking 

2. Prijsvraag faunatoren

3. Aanvraag Nationaal Programma Groningen 

Stand van zaken versterking en vervolgstappen 

- De Hanze Hogeschool heeft de voorlopig ontwerpen ingediend bij het bureau JBG die

de begrotingen momenteel opstelt. Eind vorig jaar zijn de voorlopig ontwerpen ook  

ingediend bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). 

- Het was onze ambitie dat de begrotingen eind januari gereed zouden zijn. Het 

bureau JBG heeft ons laten weten deze planning niet te kunnen halen. Dit komt 

omdat de opgave groter is dan verwacht. Elk huis moet grondig aangepakt worden. 

De huidige planning is dat 1 maart alle concept begrotingen gereed moeten zijn en 

ingediend bij NCG. De concept begroting wordt met jullie gedeeld via je architect.

- De NCG heeft toegezegd binnen twee weken uitsluitsel te kunnen geven op de 

begrotingen. We zijn uiteindelijk afhankelijk van de NCG om akkoord te geven op de 

begroting door het nemen van een zogenaamd normbesluit. Daarmee wordt de 

begroting definitief. De begroting wordt dan budget voor de versterking.

- De architect werkt samen met jullie het plan uit tot een definitief ontwerp met daarin

ook jullie eigen wensen en verduurzaming verwerkt.  

Dorpsplan versterking

- We hebben het bureau JBG gevraagd om op basis van de versterkingsadviezen en 

voorlopig ontwerpen die er nu zijn een planning uit te werken voor het dorp. Denk 

daarbij aan: doorlooptijden, te doorlopen procedures. Op basis daarvan kunnen we 

als dorp gezamenlijk in gesprek gaan over de te maken keuzes: aannemerselectie, 

volgorde, tijdelijke huisvesting. 

- Wij wilden hiervoor op maandag 8 februari bij elkaar komen. Dit is helaas niet 

mogelijk in verband met de corona maatregelen. We wachten daarom eerst de 

begrotingen af en de planning van het bureau JBG en beraden ons op alternatieve 

mogelijkheden om als dorp hierin de juiste keuzes te maken. 
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Prijsvraag faunatoren Krewerd

Als er straks wordt gebouwd en versterkt in ons dorp, verliezen veel dieren hun 

onderkomen. Ga maar na: bijna alle dakpannen moeten er af en spouwmuren worden 

versterkt. Waar moeten de huismussen, zwaluwen en vleermuizen dan heen? We zijn 

verplicht hiervoor maatregelen te nemen. Daarvoor gaat straks een ecologisch adviesbureau

inventariseren en een plan maken. Een mogelijkheid is de bouw van een faunatoren. Maar 

een faunatoren kan meer zijn dan alleen maar een onderkomen voor vleermuizen, mussen 

en zwaluwen, het kan ook in zijn verschijningsvorm een herdenkingsteken zijn in Krewerd 

voor de nare aardbevingsperiode en de overwinning op dat. Een van de bewoners wees 

daarop. 

We hebben daarom,vooruitlopend op een studie en plan van een ecologisch adviesbureau, 

een prijsvraag uitgeschreven onder alle architecten die in het dorp actief zijn. Hoe zou zo’n 

mogelijke faunatoren eruitzien? Hoe kan ook het een herdenkingteken zijn? Hoe kan het 

echt Krewerds zijn?

De faunatoren zou kunnen verrijzen op het trapveldje bij het haventje. Het bouwwerk moet 

passen bij het DNA van ons dorp. De winnende architect krijgt als prijs 1000 euro en zal als 

ontwerper betrokken worden bij de realisatie van een eventuele toren. De bewoners van 

Krewerd zijn de jury, zij beslissen welke inzending hun voorkeur heeft.

Er zijn 8 prachtige ontwerpen ingediend. Deze zijn te vinden op de website 

www.experimentkrewerd.nl en daarnaast op 11 februari te bezichtigen in het dorpshuis. Er 

zijn 3 momenten waarop de corona – proof tentoonstelling bezocht kan worden op 11 

februari: 

-  ‘s morgens 10.30 - 12.00 uur 

-  ‘s middags 14.00 - 15.30 uur 

-  ‘s avonds 19.30 - 21.00 uur 

Als u de tentoonstelling wilt bezoeken vragen we u om zich aan de volgende 

coronamaatregelen te houden:

- Dragen van een mondkapje

- Inschrijven bij binnenkomst 

- Handen desinfecteren bij binnenkomst 

- 1,5 meter afstand houden tot elkaar

- Maximaal 5 bezoekers tegelijk in het dorpshuis
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Aanvraag Nationaal Programma Groningen goedgekeurd! 

Na de vaststelling van de dorpsvisie hebben wij een aanvraag ingediend bij de gemeente 

voor een bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen voor een bedrag van € 550.000. 

En inmiddels hebben we het goede bericht gekregen dat deze is goedgekeurd door de 

beoordelingscommissie. Het besluit wordt definitief vastgesteld door het bestuur van het 

Nationaal Programma Groningen op 17 februari a.s. 

We willen dit jaar starten met de uitvoering van de aangevraagde onderdelen: 

- Fonds particuliere woningverbetering

Hiermee maken we voor eigenaren die daar zelf niet in kunnen voorzien het mogelijk om

te investeren in verbetering van de woning: verduurzamen, levensloopbestendig maken,

uitvoeren van onderhoud. 

- Inrichten trapveldje bij de ‘haven’ als verblijfsplek

Het creëren van een aanmeerplek, aanleg van een steiger en het aanbrengen van een 

kadewand. Voor een meer publieke toegang richting het trapveldje plaatsen we een 

Hoogholtje over de Krewerder Maar.

- Inzaaien veld met bloemenmengsels bij entree van het dorp

- Start verkenning mogelijkheden dorpserf/dorpsboerderij

- Documentaire

De uitwerking hiervan doen we graag met een werkgroep, zodat het weer mogelijk is om 

bij elkaar te komen. Je kan je hiervoor aanmelden bij Mayke Zandstra via 

hallo@maykezandstra.nl 
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