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Beste dorpsgenoten,

In deze nieuwsbrief informeren we jullie graag over de volgende punten:

 Dansers zwieren door ons dorp

 Stel je vragen aan het bestuur

 Wat doet de Klankbordgroep?

 Duidelijkheid voor ieder huis over de startdatum van de versterking

 Bereikbaarheid Jolanda Dijkhuis

 Gemeente stelt een ondersteuner voor inwoners beschikbaar

 Krewerd zorg goed voor de vogeltjes

 Voortgang dorpsvernieuwing

 Waardevermeerderingsregeling

 Bericht van de Hanzehogeschool

 Rijksbouwmeester steunt Krewerd



Dansen in Krewerd

Op donderdag 10 maart voerden vier dansers van de Lucia
Marthas Academie een moderne dans op, rondom de kerk van
Krewerd. Er werd een filmpje opgenomen dat vrijdag 8 april
getoond wordt op een bijeenkomst voor medewerkers van de
Hanzehogeschool. De bijeenkomst vindt plaats in ons dorp en
staat in het teken van leefbaarheid en duurzaamheid. Tijdens
deze ochtend zullen Ihsan Bal, Chantal van der Sluis en
Hanneke Pot een presentatie geven, gecombineerd met de
ervaringen van 1 of meerdere bewoners. Daarna vindt er een
wandeling door het dorp plaats. De bijeenkomst wordt in
Kredo afgesloten. 

Stel je vragen aan het bestuur
Experiment Krewerd is veelomvattend. Het bestuur van de dorpscoöperatie merkt 
voortdurend dat er vragen leven onder de inwoners. Over de versterking, de 
dorpsvernieuwing en de energietransitie, bijvoorbeeld.

Veel vragen zijn opgehaald tijdens de interviewronde van Marieke van der Heide, en 
ze zijn door dorpsbouwmeester Fons Verheijen voorzien van antwoorden. Alle vragen 
en antwoorden stonden al in de vorige nieuwsbrief en zijn steeds te vinden op de 
voorpagina van de website, onder de nieuwe button `vraag en antwoord’.

We willen deze pagina graag actueel en fris houden. Daarom de oproep aan alle 
inwoners: heb je vragen over het Experiment? Stel ze vooral! Daarmee help je ook je 
dorpsgenoten.

Dien je vragen in bij het bestuur van de dorpscoöperatie, of dien ze in bij de 
klankbordgroep of aan procesbegeleider Jolanda Dijkhuis. Met jullie vragen blijven we 
deze pagina steeds verversen.

Rijksbouwmeester steunt aanpak Krewerd

Vorige week heeft dorpsbouwmeester Fons Verheijen, samen met de 
dorpsbouwmeesters van Groningen een bezoek gebracht aan de Rijksbouwmeester. In
overleg met de drie dorpsbouwmeesters zal de Rijksbouwmeester een advies aan de 
rijksoverheid schrijven over de inzet van architecten als vertrouwenspersoon van 
bewoners en over de inzet van hun ontwerpkracht in het aardbevingsdossier. 
Daarnaast hebben zij onderlinge ervaringen uitgewisseld in de verschillende dorpen. 

Bestuurlijk overleg over funderingen

De dorpscoöperatie belegt binnenkort een bestuurlijk overleg met de gemeente 
Eemsdelta en de NCG over de problematiek rond sloop/nieuwbouw en
de funderingen. De kosten van het herstel van funderingen zullen in beeld



moeten worden gebracht. Dan kan worden bepaald of sloop/nieuwbouw
aan de orde is en zo ja met welk budget. 

Klankbordgroep: spiegel van coöperatiebestuur
Sinds een paar maanden is er binnen Experiment Krewerd een klankbordgroep actief. 
Deze bestaat uit Eefje Claessens, Erica van de Vuurst, Vincent Noordhoek en Willem 
de Graaf. Zij schuiven maandelijks een half uur aan bij de bestuursvergadering en 
houden het coöperatiebestuur scherp op signalen en behoeften die zij oppikken vanuit
het dorp. 

De klankbordgroep is onafhankelijk en staat positief en kritisch ten opzichte van het 
bestuur van de dorpscoöperatie. Hierbij staan de gezamenlijke belangen vanuit het 
dorp altijd voorop. De klankbordgroep heeft geen stemrecht, maar fungeert als een 
spiegel voor het coöperatiebestuur.

Onderwerpen die al door de klankbordgroep aan het bestuur zijn voorgelegd:
 Het verzoek om een vast tijdstip voor verspreiding van de nieuwsbrief
 Wat zijn de mogelijkheden voor glasvezel in Krewerd?
 Hoe zorgen we ervoor dat Experiment Krewerd ook landelijk op de kaart 

blijft?
 Vraagtekens vanuit het dorp bij de warmtepomp
 Hoe zorgen we ervoor dat we het DNA van Krewerd kunnen behouden?

Deze vragen bespreken we met elkaar en zodra we er duidelijkheid is, zullen de 
uitkomsten gedeeld worden in de nieuwsbrief en in de app-groep..

Ben van Rein naar bedrijfsburo JBG
Vanaf januari van dit jaar is Ben van Rein projectmanager namens JBG geworden. Hij 
is natuurlijk een oude bekende in Krewerd en had al de nodige ervaring in het 
voortraject. Zijn opdracht is om structuur te brengen in het uitvoeringsproces. 

Daarom overlegt hij met de architecten om hun planningen duidelijk te krijgen en de 
problemen op te lossen die de voortgang mogelijk in de weg staan. Om dat gedaan te 
krijgen werkt hij nauw samen met alle betrokken partijen en zal hij zo af en toe ook 
bij bewoners op bezoek komen om specifieke problemen te bespreken.

Duidelijkheid voor ieder huis over startdatum versterking!
Van Rein maakt een planning met behulp van de architecten en uitvoerende partijen.
Daaruit volgt een concreet plan waarin voor alle bewoners duidelijk wordt wat de 
startdatum van de werkzaamheden voor hun huis zal zijn. Die planning moet uiteraard
ook duidelijk maken wanneer er tijdelijke huisvesting voor de bewoners klaar is.

Belangrijk is ook dat niet het hele dorp geblokkeerd raakt tijdens de werkzaamheden. 
We proberen rekening te houden met de persoonlijke wensen van iedereen, al zal dat 
misschien niet altijd helemaal lukken. Wel staat altijd de bewoner centraal. 



Ben van Rein sluit vaak op de donderdagmiddag aan bij Jolanda Dijkhuis in Kredo en 
is daarbij ook aanspreekbaar voor jullie als bewoners. 

Notaris Huitsing
We hebben een aantal vragen gekregen over Notaris Huitsing, die jullie benadert om 
persoonlijke gegevens aan te leveren, zoals kopie ID, sofinummer en bankrekening. 
De vraag was: klopt dit? Het antwoord is ja. Notaris Huitsing is via het NCG benaderd 
om de depotovereenkomsten voor jullie op te stellen.

 

Bereikbaarheid procesbegeleider Jolanda Dijkhuis

Iedere donderdagmiddag van 14:00-17:00 uur is procesbegeleider Jolanda Dijkhuis 
aanwezig in Kredo. Kom gerust langs. De deur is open en de koffie staat klaar.
Daarnaast is zij bereikbaar via de volgende gegevens: 
Mail: info@jolandadijkhuis.nl 
Vragen, opmerkingen of het maken van een afspraak: app, mail of bel gerust!

Inwonersondersteuner Elsbeth Baas

Vanuit de Gemeente Eemsdelta zijn onafhankelijk inwonersondersteuners aangesteld 
die kunnen ondersteunen wanneer problemen worden ervaren op emotioneel, 
lichamelijk en sociaal gebied als gevolg van de aardbevingen. Ze bieden een 
luisterend oor, ondersteunen je bij het vinden van oplossingen en zoeken samen met 
je naar antwoorden en, als het nodig is, naar hulpverlening. 
Voor Krewerd is dit Elsbeth Baas en zij is bereikbaar via de volgende gegevens:
Mail: Elsbeth.baas@eemsdelta.nl. Telefoonnummer 0622736153 

In Krewerd worden de vogels verwend
Sinds een paar weken staan aan de Holwierderweg 22 en de
Holwierderweg 2a voederautomaten voor vogels. Ze zijn
geplaatst door dorpsecoloog Jan Doevendans en zijn bedoeld om
de vogels in het dorp alvast te laten wennen aan de
veranderende omstandigheden. Zodat ze al een vaste plek
hebben waar ze tijdens en na de werkzaamheden hun voedsel
vandaan kunnen halen. 

mailto:Elsbeth.baas@eemsdelta.nl
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Voortgang dorpsvernieuwing
Bodemonderzoek op het trapveldje

Omdat Krewerd is gebouwd op archeologische grond, mogen er geen 
graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm in de grond plaatsvinden. Om te kijken wat er
wel mogelijk is en wat we vervolgens met de grond kunnen en mogen doen, wordt op 
dit moment door de firma EcoReest een bodemonderzoek uitgevoerd, zodat we weten 
wat de kwaliteit van de grond is. Zodra deze resultaten bekend zijn, kunnen we 
hiermee weer verder.

Krewerd Cracks
Op dit moment zijn we bezig om fondsen te werven voor het kunstproject Krewerd 
Cracks. We hebben inmiddels al een aantal toezeggingen binnen. Door middel van 
kunst wordt het aardbevingsprobleem omgezet in iets moois. Een bijzondere en 
creatieve kijken op de ‘wonden’ in onze gemeenschap.

Kunstenares Monique Goossens maakt gebruik van bijzondere en kleurrijke materialen
om de scheuren in de huizen zichtbaar te maken, waarvan een serie kunstfoto’s wordt
gemaakt. Van deze foto’s wordt een expositie samengesteld. Binnenkort volgt er meer
nieuws over dit project.

SNN Waardevermeerderingsregeling
Deze subsidieregeling bestaat al wat langer, en blijft beschikbaar tot 1 juli 2022. De 
regeling is bestemd voor woningeigenaren met een erkende bevingsschade vanaf 
1000 euro, die hun huis energiezuinig willen maken. 

Je kunt hiervoor, onder voorwaarden, in aanmerking komen. De 
Waardevermeerderingsregeling is bedoeld om je woning te verduurzamen. Je kunt 
hiervoor een bedrag krijgen van maximaal 4000 euro. Je kunt de subsidie onder meer 
aanvragen voor isolatie, zonnepanelen, een warmtepomp en energiezuinige 
apparatuur. Voor de duidelijkheid: deze regeling staat los van de subsidies die vanuit 
de versterking beschikbaar zijn. Een overzicht van alle beschikbare regelingen voor 
duurzaamheidsmaatregelen komt beschikbaar op de website: 
www.aardgasvrijewierdedorpen.nl

Bericht van de Hanzehogeschool
Beste bewoners van Krewerd,

Via deze weg willen we jullie een update geven van waar we als onderzoekers van de 
Hanzehogeschool de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest.
Ons onderzoeksrapport is in oktober ingediend bij de NCG. Het duurde even voordat 
hier reactie op kwam, maar inmiddels staat het rapport op de website van Experiment
Krewerd. Er komt ook een geprinte versie van het rapport in Kredo te liggen. 

http://www.aardgasvrijewierdedorpen.nl/


U kunt het hier downloaden: 
https://www.hanze.nl/assets/kc-noorderruimte/Documents/Public/Onderzoeksresultat
en/Beleving%20beoordelingsprocedure%20Krewerd%20Report.pdf

Overleg met het ministerie
Ihsan Bal, Elles Bulder, Ben van Rein en Hanneke Pot hebben gesproken met een team
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze waren geïnteresseerd in de versnelde 
beoordelingsmethode en het sociaalwetenschappelijk onderzoek. Het rapport is als 
stuk ingediend voor het Tweede Kamer Commissie debat van 17 maart 2022 van 
18.15 tot 22.15uur. Een aantal van jullie gaf in het interview met ons aan blij te zijn 
als het rapport Den Haag zou bereiken en als ze daar weten wat Experiment Krewerd 
bij de bewoners teweegbrengt. Dat is dus gelukt!

Wat is er meer gebeurd, de afgelopen tijd:
 Ben van Rein en Hanneke Pot zijn voor de Hanze Impact Podcast geïnterviewd over

Krewerd door Dorothea van der Meulen. Dit is te beluisteren in deze podcast: 
https://sway.office.com/DWMAYVgl0JPLGu76

 Voor de talkshow Hanze Engaged nam Ben van Rein plaats in de studio om te 
vertellen over experiment Krewerd. Alje, Sam Sportel en Hanneke Pot namen deel 
aan een filmpje. Het geheel is hier te bekijken: 
https://www.hanze.nl/nld/organisatie/hanzehogeschool/talkshow-hanze-engaged

 Hanneke heeft meerdere colleges en presentaties gegeven over Experiment 
Krewerd, de gaswinning en aardbevingsproblematiek. Ze sprak voor studenten van
Toegepaste Psychologie (Hanze), de internationale minor Human Rights (Hanze), 
Social Work in Kosovo (online), en onderzoekers van de Amsterdam Institute for 
Global Health and Development. Ook is ze geïnterviewd voor een lesprogramma 
aan de Universiteit van Oslo. Deze maand staat er nog een college voor RUG 
studenten van Population Studies op de planning. 

 Vanuit de dorpscoöperatie kwam het verzoek om door te gaan met het onderzoek 
en het Experiment te blijven volgen. Dit hebben we ook opgenomen in de 
aanbevelingen van het onderzoeksrapport. We komen spoedig met een nieuwe 
ronde vragenlijsten en interviews. Hopelijk lukt dit voor de zomervakantie. 
Hierover ontvangt u dan eerst informatie per brief en kunt u weer aangeven of u 
deel wilt nemen aan het onderzoek. Ook blijven we het proces volgen.

Verzoek aan de inwoners
 Tot slot nog een belangrijk punt over de vragenlijsten en interviews uit 2020. De 

bewoners die mee hebben gedaan aan ons onderzoek hebben in mei 2020 een 
brief ondertekend met goedkeuring om hun gegevens (antwoorden op de 
vragenlijst en de interviews zelf) te bewaren tot 1 mei 2022. Na deze datum 
moeten wij de gegevens verwijderen van de beveiligde locatie waar het nu staat en
moeten ze worden vernietigd. Omdat wij graag door willen gaan met het 
onderzoek, en nog meer willen publiceren (onder andere wetenschappelijke 
artikelen), is het belangrijk dat we deze gegevens langer kunnen bewaren. We 
zullen iedereen die heeft meegedaan aan het onderzoek een brief sturen met de 
vraag of we de gegevens langer mogen bewaren. Deze kunt u dan ondertekenen 
en terugsturen via de antwoordenveloppe. Uiteraard blijven alle gegevens op de 
veilige digitale locatie staan waar alleen de onderzoekers bij kunnen.

 Mocht u vragen hebben over het onderzoek dan kunt u mailen naar Hanneke Pot 
(h.pot@pl.hanze.nl) of Chantal van der Sluis (c.c.van.der.sluis@pl.hanze.nl).

Hartelijke groet, Hanneke Pot, Chantal van der Sluis, Sam Sportel, Vera Sas, en Elles 
Bulder
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