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NIJS FAN DOARPSBELANG

Noch hieltyd sitte wy yn in bysûnder nuvere 
tiid. Wa hie dat oan it begjin fan dit jier no tinke 
kinnen dat de wrâld der hjoed sa foar stean 
soe? Dizze situaasje ha we noch nea earder 
meimakke, ek de âldste minsken fan ús doarp 
net. En we binne ek noch lang net fan de co-
rona ôf at we sa it nijs wat folgje. De lockdown 
is gelokkich wer fan de baan en fan ’t simmer ha 
we wer wat mear frijheden krigen. De measte 
minsken ha foarsichtich op fakânsje west yn ús 
eigen lân, maar oaren ek nei it bûtenlân. Mar 
no at de hjerst wer begjint binne der hjir en 
dêr dochs wer nije útbraken fan it firus oer de 
hiele wrâld. Sels yn ús omkriten en gemeente 
Noardeast-Fryslân binne der gefallen fan be-
smetting. Wy moatte der mei ús allen goed 
omtinke en de rigels fan it regear en it RIVM yn 
acht hâlde. Oardel meter ôfstân, de drokte net 
opsykje, en de hannen geregeld waskje. It is net 
oars! Mar it wurdt der sa net leuker op. 

Der binne al ferskate aktiviteiten net troch gien 
en der sil ek noch wol mear ôflost wurde yn de 
kommende tiid tink ik sa. We moatte it ûnder 
kontrôle sjen te krijen. Je sjuche om je hinne 
ek hieltyd mear minsken mûlekapkes brûken, 
ek yn Holwert. It sjucht der allegear ûnwerklik 
út. Yn 1918 bruts de saneamde Spaanske griep 
út. Dat firus hat doe twa jier flink hearske en 
úteinlik is it wer fuort gien. En sa sil it mei it 
coronafirus ek wol gean dat we it ûnder kon-
trôle krije. Mar foar no kinne we allinnich mar 
ôfwachtsje en ús goed oan ‘e rigels hâlde om 
mear besmettings foar te kommen.

De zeedijk
In augustus is bij iedereen een folder van 
het Wetterskip Fryslân in de bus gevallen. In 
deze folder wordt aangekondigd dat in de 
periode 2023-2028 de zeedijk in Fryslân over 
een totale lengte van 47 kilometer van de 
buurtschap Koehool tot aan het Lauwersmeer 
zal worden versterkt. Het hoogwaterbescher-
mingsprogramma (HWBP) van het Rijk neemt 
van de totale kosten van zo’n 300 miljoen 
euro 90% voor haar rekening. De rest is voor 

het Wetterskip. Dijkversterking is nodig omdat 
de huidige dijk niet meer aan de landelijke 
nieuwe veiligheidsnormen voldoet. Op de dijk 
ligt bekleding van steen, asfalt, klei en gras. De 
bekleding is afgekeurd en delen van de dijk zijn 
in de toekomst niet stabiel genoeg om ho-
gere waterstanden te kunnen weerstaan. Het 
Wetterskip wil de dijkversterking samen met 
bewoners en ondernemers in de omgeving 
gaan aanpakken. De komende periode zal dan 
ook gebruikt worden om met alle betrokken 
partijen in gesprek te gaan over mogelijkheden 
en oplossingen om de dijk te versterken. Door 
de aanpak van de dijk ontstaan er ook kansen 
in de omgeving voor de plannen die er al zijn. 
Voor het dijkvak bij ons dorp geldt dat natuur-
lijk voor het project Holwerd aan Zee. Samen 
met de provinsje Fryslân zal er onderzoek 
worden gedaan hoe dit project samengevoegd 
zou kunnen worden in de uitvoering van de 
werkzaamheden. Voor meer informatie zie 
de internetpagina van het Wetterskip Fryslân: 
www.waddenzeekust.nl.

Verkoop 
Het gebouwtje van de voormalige geldauto-
maat van de Friesland Bank aan de Waling 
Dykstrastrjitte kregen wij begin 2019 van de 
eigenaar, de Rabobank, voor een klein symbo-
lisch bedrag overgedragen. De Rabobank ge-
bruikte het niet en wilde er graag van af. Sinds 
die tijd is het in eigendom van dorpsbelang en 
wordt de kleine ruimte gebruikt voor opslag 
van spullen van dorpsbelang. 

Onlangs is het er om heen staande pand van 
voorheen bakkerij Bouma en daarna video-
theek ’t Hoekje verkocht. De nieuwe eigenaar 
had er wel belang bij om het gebouwtje over 
te nemen en zodoende heeft dorpsbelang het 
weer verkocht. De verkoop heeft een mooi 
bedrag van € 3000 opgeleverd. Het geld is van 
en voor ons dorp en we gaan dat ook weer be-
steden in ons dorp. We zullen er een passende 
bestemming (of bestemmingen) voor gaan 
zoeken waarvan we u op de hoogte houden.
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Bankje in het iisbaanbosk
Het bos naast de ijsbaan is een prachtig aan-
gelegd stukje natuur en een oase van rust aan 
de rondweg. Het is historische grond, want op 
dit terrein heeft in vroeger tijden de Haniastate 
van de adellijke familie Van Aylva gestaan.

In het bos vlakbij de haven staat een picknick-
bankje waar veel gebruik van wordt gemaakt. 
Helaas is dit bankje deze zomer vernield en 
lag het in losse delen op de grond. Betrokken 
buurtbewoner van de Hemmingawei Wietse 
Douma houdt vrijwillig de omgeving in het 
bos schoon en leegt ook de prullenbak bij het 
bankje. Hij bracht ons van de vernieling op de 
hoogte en zag het bankje graag zo snel mogelijk 
weer gemaakt. Dorpsbelang heeft hierop met 
Staatsbosbeheer contact opgenomen en ge-

vraagd het bankje te herstellen. Dat is inmiddels 
gedaan en er kan weer gebruik van worden 
gemaakt. Hopelijk kunnen vandalen hier nu met 
hun tengels af blijven. Vernieling is zo zinloos! 
We houden het in de gaten. 

Glasvezel 
Kabelnoord kondigde aan dit jaar de glasvezel 
in Holwerd en omgeving aan te leggen. Maar al 
wat er gebeurt, tot nu toe niets! Ook vanuit het 
dorp bereikten ons geluiden dat men wel eens 
wil weten hoe het er voor staat. Daarop heeft 
bestuurslid Auke Douwes met Kabelnoord 
contact opgenomen en hij kreeg daar de vol-
gende antwoorden op de vraag waarom de 
aanleg nog niet gestart is. Door het coronavirus 
is het bekijken waar het glasvezelmodem in huis 
geplaatst kan worden, de zogenaamde schou-
wing, een tijdlang niet uitgevoerd waardoor er 
een flinke achterstand is opgelopen. Dorpen 
worden van glasvezel voorzien als het buiten-
gebied van dat dorp (alles buiten de bebouwde 
kom) voldoende aanmeldingen heeft. In onze 
omgeving verliep in eerste instantie het aan-
melden van aansluitingen in het buitengebied 
minder voorspoedig dan verwacht. Ook het 
aanstellen van een tweede aannemer voor de 
uitvoering van de werkzaamheden heeft vertra-
ging opgelopen. Deze is inmiddels wel aange-
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steld. Kabelnoord verwacht nu dat vanwege de 
genoemde omstandigheden met de daadwer-
kelijke uitvoering pas een jaar later, in het voor-
jaar van 2021, kan worden begonnen. Het zou 
netjes zijn geweest als Kabelnoord dit allemaal 
gecommuniceerd had en dat werd ook door 
hen toegegeven. Dit zal alsnog op korte termijn 
via een huis-aan-huis folder worden gedaan. 
We moeten dus nog een jaar langer wachten 
op de glasvezel. Voor informatie zie de website 
www.glasvezel.frl/noordoostfriesland of bel met 
nummer 701701 van Kabelnoord.

ANP
In juni kreeg dorpsbelang een onaangename 
brief van het Algemeen Nederlands Persbureau 
(ANP) in de bus met als onderwerp het on-
rechtmatig gebruik van een foto. Het ANP 
heeft geconstateerd dat we op onze website 
Holwerd.nl zonder toestemming een foto van 
het ANP hebben gebruikt waarop auteursrech-
ten rusten. Hiervoor hebben wij een schikkings-
voorstel gekregen om een bedrag van € 270,- 
aan schadevergoeding te betalen. We hebben 
na overleg de schade naar € 216,- terug kun-
nen brengen en hiermee de schikking ook maar 
snel afgehandeld. Maar het is wel erg sneu geld! 
Voortaan zullen we weer scherper en kritischer 
moeten zijn op wat we aangeleverd krijgen aan 
kopij en foto’s en of we het wel of niet kunnen 
plaatsen op Holwerd.nl. 

En dit moatte we ek net ferjitte
Op 8 september heeft burgemeester Johannes 
Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân 
een kennismakingsbezoek gebracht aan ons 
bestuur. Dit doet hij bij alle dorpsbelangen en 
wijkraden in de gemeente en zo waren wij nu 
aan de beurt. In het decembernummer volgt 
een verslagje van het bezoek en de rondleiding 
door ons dorp. De voortgang van de plannen 
voor nieuwbouw op het al jaren braakliggende 
bouwterrein bij de Nije Nijhof en sloop van 
huizen in de Beyertstrjitte staat momenteel 
op een zacht pitje. En ook alweer vanwege de 
coronacrisis! Maar ook rijzen er vragen als wat 
gaat er straks gebeuren met de Nije Nijhof? De 
appartementen die leeg komen te staan wor-

den al tijden niet meer verhuurd en blijven leeg. 
Ook dit baart ons zorgen en daarom is door 
dorpsbelang contact opgenomen met woning-
bouwcorporatie Thús Wonen. Op de eerstvol-
gende bestuursvergadering komen ze langs om 
ons bij te praten over de stand van zaken. De 
daadwerkelijke plaatsing van de nieuwe speel-
toestellen en inrichting van de speeltuin aan De 
Kamp gaat bijna van start. Als alles goed gaat 
dan zal hier in oktober mee worden begonnen. 
Hier is een flinke investering mee gemoeid en 
we zijn benieuwd naar het resultaat. Tijdens de 
tropische dagen van deze zomer werd er weer 
veel gezwommen en gerecreëerd op de pier. 
Geweldig dat dat hier allemaal kan zo dicht 
bij huis. Maar helaas blijkt dan toch weer dat 
men in enkele gevallen niet even de moeite 
kan nemen om de meegebrachte lege blikjes, 
flesjes en chipszakken op te ruimen en in een 
afvalbak te doen. En uiteraard bereikten de er-
gernissen hierover ook ons bestuur. Het is toch 
vanzelfsprekend om de eigen rommel even op 
te ruimen en de boel schoon te houden? Ook 
op de pier zijn vuilnisbakken te vinden bij de 
parkeerplaatsen! Voorkom dat de troep in de 
Waddenzee beland, er is al genoeg rotzooi op 
de wereld!

Blijf op de hoogte van het Holwerter nieuws, 
volg ons op facebook of kijk op internet: www.
holwerd.nl.

Sa moat it mar wer, oant fan ’t winter.

Dorpsbelang, Henk Willemsen



4 • DOARPSBEL NR. 193  SEPTEMBER 2020

TEAM MASTERPLAN HOLWERD

Holwerd een authentiek terp dorp, dat pal aan 
het Werelderfgoed Waddenzeegebied ligt, is vooral 
bekend door haar historische dorpskern, de pier 
en de uitgestrekte kwelders. Een prachtige plek 
waar landschap en historie samensmelten. Het 
dorp wordt omringd door unieke, waardevolle 
landschappen, die je verleiden om naar buiten 
te gaan. Holwerd ligt in een unieke groenblauwe 
oase van natuur, rust en lange dijken die oneindige 
vergezichten en fraaie luchten met zich meebren-
gen. Deze pure regio is de ideale plek voor een 
dagje uitblazen, dorps en landelijk wonen of een 
weekje weg. Je kunt er gemakkelijk terug trekken 
en verdwalen in rust en buiten zijn. 
In de afgelopen jaren hebben de inwoners in 
samenwerking met andere partijen veel geïnves-
teerd in Holwerd en zijn verschillende initiatieven 
met succes van de grond gekomen. Zoals de rea-
lisatie van de multifunctionele accommodatie, een 
zorgboulevard, een ‘samenlevings’ school en het 
project Holwerd aan Zee, met een doorvaarbare 
verbinding tussen de Waddenzee en het Friese 
achterland. Holwerd staat bekend als een dorp 
dat zelf het initiatief neemt, ambities realiseert 
en zorg draagt  voor leefbaarheid en‘mienskipsin’. 

Dit zou zo maar de beschrijving kunnen zijn 
van Holwerd in een Lonely Planet in 2035. 
Holwerd en omstreken verkozen als ‘Best in 
Europe’. Er is maar weinig  verbeelding voor 
nodig. Maar hoe willen wij dat ons dorp er 
over 10 of 20 jaar eruit ziet? Waar worden de 
nieuwe woningen gebouwd? Willen we een 
zwembad en/of een Mac Donalds? Zijn er mo-
gelijkheden om het dorp ‘groener’ te maken?

Het dorpsbelang heeft samen met Holwerd 
aan Zee het initiatief genomen om een master-
plan te maken. Een masterplan met een visie 
die verder gaat dan mooie zinnen op papier. 
Een visie die is gericht op het echt realiseren 
van belangrijke opgaven voor Holwerd. Het 
doel is om gezamenlijk als inwoners te werken 
aan samenhangende projecten op bijvoorbeeld 
wonen of recreatie & toerisme. Met als resul-
taat een uniek, levendig, en aantrekkelijk dorp.

Het masterplan is een plan voor en door be-
woners! Dus we hebben jouw medewerking 
hard nodig. Wat zijn jouw ideeen voor de toe-
komst van het dorp Holwerd in de nieuwe ge-
meente Noard East Fryslan? Welke problemen 
moeten er opgelost worden en welke kansen 
gegrepen? Waaraan zou jij willen meewerken?
Een werkgroep heeft inmiddels het nodig voor-
werk gedaan en nodigt jou nu uit om mee te 
praten over je eigen woon- en leefomgeving. 
Zo verzamelen we onze beelden voor de toe-
komst. Op 2 en 23 oktober van dit jaar worden 
er twee ‘Aan de slag’ avonden georganiseerd. 
Met opgestroopte mouwen gaan we met 
elkaar aan het werk en in gesprek. Je kunt je 
alvast voorbereiden door eens te dromen over 
de toekomst van Holwerd en met anderen 
daarover in gesprek te gaan. Ook kun je naden-
ken over onderwerpen die je gerealiseerd wilt 
hebben en waaraan je een bijdrage wilt leveren. 
En laat het ons dan in oktober weten!

Team Masterplan Holwerd
Een samenwerking van dorpsbelang 

en Holwerd aan Zee

AGENDA
NOVEMBER 2020
 22  15.00 uur: Lezing van Bearn Bilker over 

Marie Louise van Hessen-Kassel in de 
Doopsgezinde Kerk
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DE NATOER YN EN OM HOLWERT

En sa kaam der in ein oan de lang, tige waarme 
simmer mei drûchte en in natoer dy ‘t hurder 
groeit as oars. Mar der geane by my wol faak 
tinzen troch de holle sa as dizze: Moat we der 
mar oan wenne dat we simmers net mear de 
ljurkjes heech boppe ús holle yn ‘e loft sjongen 
hearre? Moat we der mar oan wenne dat we 
net mear safolle it grito-griet gelûd fan de skries 
hearre yn de maitiid en de ljip oer de wjuk sjen 
gean, roppend syn eigen namme? Moat we der 
mar oan wenne om gjin fjilden mear te sjen fol 
mei bûterblommen, pinksterblommen en oare 
krûden? Us bersbern sille net mear witte hoe’t 
dit allegearre wie. Ik hoopje sa dat it bioferskaat 
ferbettere wurde sil yn de takomst.

Blommen
Mar litte we ek 
nei dingen sjen 
dy’t ferbettere 
binne. Hiel folle 
bermen en stik-
jes lân yn en om 
Holwert binne 
ynsiede mei plan-
ten en krûden 
dy’t hjir foarhinne 
ek wiene foaral 
lâns de Grândyk 
is it in pracht û.o. 

mei chichorei (sûkerei), in moai lila plantsje 
wêr’t men fan de woartel kofje makke en noch 
makket. Hiel folle húningklaver, giel en wyt, 
dat sa lekker rûkt, groeit der. Mar ek de wilde 
peen (wylde woartel) groeit der, famylje fan ús 
reade woar-
tel. De wylde 
woartel is in 
wite skerm-
blom mei 
yn it midden 
in lyts swart 
blomke. De 
siedsjes fan dizze plant wurde ferspraat troch 
de wyn of troch de facht fan bisten en klean fan 
minsken. Se groeie no ek yn de berm oan de 

Ternaarderdyk. In âld-Holwerter dy’t hjir kam-
pearde, wie optein oer de moaie kuiers dy’t je 
no rinne kinne om Holwert.

Hoe ‘t fûgels sliepe
Minsken freegje har wolris ôf hoe ‘t fûgels 
sliepe. Dat is hiel nijsgierrich. Einesoarten byg. 
sliepe mei de iene harsenshelte wekker en mei 
dat each iepen en dat wikselje se dan wer ôf 
mei de oare harsenhelte. Mear fûgels doche 
dat sa byg. de spechten. Mei spreeuwen (prot-

ters) giet dat oars 
omdat se yn grutte 
kloften byelkoar sitte, 
in oantal protters  
bliuwt wekker en dat 
wikselje se ôf mei 
in oar oantal sadat 
der altyd in diel alert  
bliuwt. Mar in hout-
duif (hôfdo) ploft op 
in tûke del en sliept.

Neisimmer 
Yn augustus wurdt it stiller yn de natoer. De fû-
gels hoeche net mear te sjongen, en geane faak 
oan it ferfearjen, je sjoche no de bern wer thús-
kommen mei fearren fan fûgels. Yn de hjerst as 
de baaien wer oan de beammen sitte, komt der 
wer wat libben, de fûgels roppe elkoar ta: kom 
nei dit lekkere hapke! Foaral de baaien fan de 
meidoorn (hagedoarn) binne favoryt.

Oant in oare kear, 

Sara Hofman
sarahofman@gmail.com
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ENERGIECAFE VAN ELKENIEN GRIEN WEER GEOPEND

STICHTING WELZIJN HET BOLWERK FERBYNT EN BEWEECHT MINSKEN

Dokkum - Het energiecafé van de stichting 
Elkenien Grien opent na de zomerstop op 
woensdagmiddag 2 september aanstaande haar 
deuren weer. In het café dat op woensdag- en 
zaterdagmiddagen van 13.00 tot 16.30 uur ge-
opend is, kunnen woningbezitters op afspraak 
terecht met vragen over energiebesparing. 

Ook digitaal advies
Door het coronavirus was het niet langer ver-
antwoord om het werk vanuit het café voort 
te zetten. Ook de geplande bijeenkomst in het 
café gingen niet door. Het bleef wel mogelijk 
om digitaal advies te krijgen over bijvoorbeeld 
de duurzame verbouwing van een woning, het 
aanschaffen van zonnepanelen of andere ener-
giebesparende maatregelen. Deze mogelijkheid 
bleek in trek en de stichting blijft ook op deze 
wijze adviezen geven. Het kan gaan om telefo-

nisch advies, te krijgen via: 0610456049 of via 
de website www.elkeniengrien.nl.

Ook op afspraak
Vanaf september is het energiecafé elke zater-
dag- en woensdagmiddag van 13 tot 16.30 uur 
ook weer op afspraak open en kunnen wo-
ningbezitters die een afspraak gemaakt hebben 
binnenlopen met vragen over energiebesparing, 
isolatie, zonnepanelen en tal van andere zaken. 
Elkenien Grien heeft inmiddels een onafhanke-
lijk adviesteam gevormd om alle vragen over 
energiebesparing en CO2-neutraal wonen te 
beantwoorden. 

Een afspraak maken kan per telefoon 06-
10456049 of per e-mail: info@elkeniengrien.nl. 
Vanzelfsprekend worden in het café ook de 
richtlijnen van het RIVM gehanteerd. 

“Ferbynt en beweecht minsken”, Dat is 
het motto waarmee Stichting Welzijn Het 
Bolwerk werkzaam is binnen de gemeenten 
Dongeradeel en Dantumadiel. 
En dat was de laatste maanden best even zoe-
ken nadat we ook in Friesland te maken kregen 
met de corona maatregelen. Vrij snel hebben 
we de knop om kunnen zetten en niet meer 
gekeken naar wat niet meer kon maar veel 
meer naar waar we mogelijkheden zagen.
Dat heeft o.a. geresulteerd in een platform op 
onze website waar we lieten zien welke initia-
tieven er op landelijk en lokaal niveau allemaal 
werden gerealiseerd ten tijde van de corona 
om mensen met elkaar te verbinden. Ook zijn 
er een viertal belteams opgericht en hebben wij 
hiermee honderden mensen telefonisch kun-
nen bereiken en aandacht kunnen geven voor 
de vragen die zij hadden. Deze belrondes wer-
den en worden nog steeds zeer gewaardeerd.
Vanaf half juni zijn de vrijwilligers van Stichting 
Welzijn Het Bolwerk ook weer meer inzetbaar 

en kunnen we als team onze werktaken weer 
gaan opbouwen, zij het met de corona maatre-
gelen in ons achterhoofd. Naast onze reguliere 
aandachtsgebieden zoals samenlevingsopbouw, 
ouderenwerk, jongerenwerk, vrijwilligerswerk 
en mantelzorg organiseren wij in het kader 
van preventie diverse trainingen en cursussen. 
Tevens geven wij actief ondersteuning bij het 
realiseren van ideeën en plannen in dorpen en 
wijken. Wij sluiten aan bij signalen en behoeften 
en initiëren van hieruit projecten voor en/of 
met de inwoners. 
Ook voor de komende zomermaanden en 
daarna proberen wij hier invulling aan te geven, 
wellicht ook in uw dorp. 
Neem eens een kijkje op onze website en face-
bookpagina. Hier vind u een overzicht van onze 
projecten, trainingen en actuele ontwikkelingen.

Henk Jaap Bakker (Mienskipswurker), 
Namens het hele team van 

Stichting Welzijn Het Bolwerk



DOARPSBEL NR. 193  SEPTEMBER 2020 • 7



8 • DOARPSBEL NR. 193  SEPTEMBER 2020

FESTE GRUN NOARDEAST FRYSLAN

Doelstelling ‘informeren - kennis delen’, ‘vei-
ligheid wonen-werken-leven, ‘energie transi-
tie en ‘rechtvaardige economische compensa-
tie voor deze streek’.

OPHEF Omgevingsproces Ternaard
Zoals u wellicht gelezen heeft in de kranten 
van de afgelopen tijd, is er rumoer ontstaan 
rondom de Gebiedscommissie in oprichting. 
Deze tijdelijke commissie is werkzaam tot 
mei 2021 en heeft als opdracht meegekregen 
om de spelregels en transparante procedures 
te ontwikkelen voor de verdeling van de 60 
miljoen, die wellicht voortkomt uit het nieuwe 
gaswinningsproject Ternaard.
Hoewel we als gesprekspartner Fêste Grûn 
daaraan mee wilden werken, hebben de lokale
overheden besloten onze stichting daarvan uit 
te sluiten. 
Het doorslaggevende argument daarvoor is dat 
men Fêste Grûn als een te activistische groep 
ziet. Een wonderlijk argument, aangezien onze 
belangengroep al jaren als een gewaardeerde 
gesprekspartner gezien werd door de eerdere 
Colleges.

Zorgen draagvlak en democratisch proces
De Gebiedscommissie in oprichting bestaat nu 
uit een zware overheidsvertegenwoordiging, 
een drietal bewoners uit Ternaard en Wierum, 
het LTO en een drietal nieuwkomers, die the-
mavertegenwoordigers worden genoemd. Wij 
maken onze zorgen over deze bezetting. Naar 
onze mening is de deelname en inspraak van de 
overige bewoners uit dit gehele gaswinningsge-
bied tot een abrupte stilstand gekomen.
Een weinig democratisch gebeuren en dat ter-
wijl de pilot Ternaard bedoeld is om het draag-
vlak onder de inwoners Noardeast-Fryslân te 
vergroten. 
Wij hebben dus ook geprotesteerd tegen 
deze gang van zaken. Het bestuurlijk overleg 
(B&W, Gedeputeerde Statenlid, Wetterskip) 
heeft echter besloten het eerdere besluit op 2 
juli jl. te handhaven.

Ontmoeting met de minister van Econo-
mische Zaken en Klimaat, de heer E. Wiebes
17 Augustus aanstaande is er een ontmoeting 
met bestuurders - inwoners met de minister
van EZK, dhr. Wiebes en ook Fêste Grûn is 
hierbij aanwezig. Het onderwerp ‘bevorderen 
van een democratisch draagvlak’ zal zeker door 
ons aangekaart worden. 

Maak u sterk voor overleg en inspraak
Wij roepen u op alert te zijn op de proce-
dures voortkomend uit de afspraken van de 
Gebiedscommissie Ternaard in oprichting en 
uw eigen dorpsbelangen niet te vergeten hierin.

Ons dringende advies aan u is om dit tot een 
vast agendapunt voor uw overleg met de 
betrokken wethouder van onze gemeente te 
maken. Er wordt sedert jaren gas gewonnen in
Noardeast - Fryslân en daarbuiten. Het is niet 
meer dan redelijk dat naast deze lasten er ook
lusten, in de vorm van lokale financiële com-
pensatie, tegenover komen te staan.

Nieuwe gasvelden exploiteren?
Fêste Grûn Noardeast-Fryslân is uitdrukkelijk 
tegen de voornemens om gas te winnen in 
nieuwe velden. Dat is dus ook een tegenstem 
ten aanzien van de gaswinningsplannen van het 
Ternaarderveld. Ons prachtige wad en onze 
regio verdienen het om ook voor de toekom-
stige generaties behouden te blijven. Onze 
deelname aan overlegsituaties zoals aan het 
Omgevingsproces stond en blijft staan in het te-
ken van het bevorderen van leven, werken, mi-
lieu en welzijn. Er wordt al jaren gas gewonnen 
in dit kwetsbare gebied. Dat vraagt een ieders 
waakzaamheid om de veiligheid te bevorderen 
en de risico’s van gaswinning te verminderen 
en met name te voorkomen! Fêste Grûn blijft 
zich hiervoor inzetten. Daarnaast zullen wij ons 
als Stichting onverminderd inzetten om inhoud 
te geven aan onze doelstellingen. De veiligheid 
voor bewoners, mens en milieu blijft centraal 
staan, maar ook zetten wij ons in om win-
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ningsplannen voor nieuwe gasvelden in onze 
gemeente en het Wad te voorkomen. Ter 
herinnering: dit laatste doel wordt eveneens 
onderschreven door het Fries Manifest (initi-
atief van de Friese Gemeenten en Provinciale 
Staten). Wij houden u op de hoogte van 
nieuwe ontwikkelingen op dit gebied via onze 
website en facebook!

Bestuur Fêste Grûn Noardeast - Fryslân
29 juli 2020

Laat de belofte van 60 miljoen euro (voortko-
mend uit een eventuele winst uit het gasveld 
Ternaard en Wierum) niet het perspectief 
van een veilige wereld voor ons (en de gene-
raties na ons) vertroebelen.

ACTIVITEITEN DOOPSGEZINDE GEMEENTE

GOED NIEUWS VAN DE SPEELTUINCOMMISSIE

Normaal gesproken vindt u onder dit kopje 
een reeks van activiteiten. Door de corona-
crisis zijn wij wat voorzichtiger geworden in het 
aanbieden daarvan en zien gezelschappen er 
van af om op te treden, zeker koren! Zo zou 
het “Wad’n koor” in oktober optreden, maar 
aangezien men niet oefenen kon heeft  het 
koor het optreden geannuleerd.

Toch willen wij het een keer “uitproberen” en 
wel op zondag 22 november om 15.00 uur.

Bearn Bilker, oud-Holwerder, houdt dan een 
lezing over Marie Louise van Hessen-Kassel, 
beter bekend als “Marijke Meu” (1688-1765). 

Zij woonde in Leeuwarden in een stadspaleis, 
nu “Museum Princessehof”.

Onze kerk houdt zich aan het protocol van de 
overheid in deze coronatijd. Dit betekent dat 
45 mensen toegelaten kunnen worden bij deze 
lezing (buiten de organisatie om). Kom dus op 
tijd, want vol is vol!
De toegang is gratis, er is een collecte bij de 
uitgang.

De activiteitencommissie: Henk Bos, 
Riekje Aagtjes-Adema, 

Marianne van der Bos-Weidenaar, 
Maaike Wassenaar-Meirink en Giel van Leerzem

De nieuwe speeltoestellen zijn besteld. Dit be-
tekent dat er voor ruim € 59.000,- aan nieuwe 
speeltoestellen zal worden geplaatst. 
Een prachtige investering voor Holwerd die 
mede mogelijk is gemaakt door vele lokale on-
dernemers, het Iepen Mienskipsfûns (Provinsje 
Fryslân), het VSBfonds, de NAM, Jantje Beton, 
Stichting het Old Burger Weeshuis Leeuwarden, 
Kern met Pit en niet te vergeten door u als in-
woner van Holwerd. 
Tijdens de Crowdfundingactie in maart en 
april werd er massaal gedoneerd en wat zijn 
er op 19 juni veel lege flessen opgehaald. 
Ondertussen hebben we van Coop een sta-
tiegelddonatie van € 1.295,30 ontvangen. De 

verwachting is dat de toestellen halverwege 
oktober zullen worden geplaatst.

Tineke Hoekstra
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OMGEVINGSPROCES TERNAARD

Via deze nieuwsbrief worden alle betrokkenen 
met regelmaat geïnformeerd over de drie 
verschillende sporen van het omgevingsproces 
Ternaard. De drie sporen gaan over het vergun-
ningentraject (RCR), het Ontzorgingsspoor en 
de Investeringsagenda. Deze nieuwsbrief wordt 
verstuurd door de gemeente Noardeast-Fryslân 
in samenwerking met de andere partijen: het 
ministerie van EZK, de NAM, de provincie 
Fryslân en It Wetterskip Fryslân. 

In deze tweede editie van de nieuwsbrief staan 
de volgende drie onderwerpen:
1. Actuele planning op hoofdlijnen.
2. Monitoringsplan: luisteren naar de bodem.
3. Gebiedscommissie in Oprichting geformeerd.

Als er aanleiding toe is, wordt er in de nieuws-
brief de meest actuele versie van de planning 
opgenomen. Deze planning kan namelijk door 
ontwikkelingen wijzigingen. De afgelopen week 
is er onduidelijkheid ontstaan over de periode 
waarin de ter inzage legging van de vergunnin-
gen voor inwoners en belanghebbenden plaats 
gaat vinden. Deze ter inzagelegging vindt plaats
in 2021. Vanaf 17 augustus 2020 start wel de 
procedure voor het inwinnen van het formele 
advies van de bevoegde gezagen, dit zijn on-
der meer de gemeente, de provincie en het 
waterschap. Als onderdeel van de wettelijke 
procedure wordt hen advies gevraagd op het 

winningsplan en het inpassingsplan. De advie-
zen van de regionale overheden kunnen leiden 
tot aanpassingen in de ontwerpvergunningen. 

Na het doorvoeren van de eventuele aanpas-
singen - circa 3 tot 4 maanden later - worden 
deze ontwerp-vergunningen voor inwoners 
en belanghebbenden ter inzage gelegd. De 
inspraak voor inwoners en belanghebbenden 
vindt dus pas plaats in 2021.

Contactpersonen:
• Louisa Crijns, louisa.crijns-tan1@rvo.nl
•  Sape Jan Terpstra, NAM, s.j.terpstra@shell.

com, 06-461 548 25

In de nieuwsbrief bespreken we met regelmaat
een onderwerp uit het Afsprakenkader. Ditmaal
besteden we aandacht aan het Monitoringplan,
een onderwerp dat recent ook in de werkgroep 
Ontzorging (OOT) aan bod is gekomen. Een 
afvaardiging van het OOT, waaronder Ternaard 
en Wierum, werkt dit plan samen met NAM 
uit. Het Monitoringplan is een belangrijk onder-
deel uit het Afsprakenkader. In het plan komen 
niet alleen de wettelijk verplichte metingen aan 
bod, maar ook de aanvullende meetmethoden 
die voortkomen uit het OOT. Welke type 
metingen en meetmethoden zijn nu al in beeld, 
wat wordt gemonitoord?
In het Winningsplan (de vergunning die nodig is
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om aardgas te mogen winnen) moet door 
NAM aangegeven worden hoeveel bodemda-
ling er wordt verwacht. Dit geldt ook voor de 
kans op seismiciteit (aardbevingen). Die bere-
keningen worden door TNO en Staatstoezicht 
op de Mijnen gecontroleerd vóórdat de minis-
ter instemming verleent. NAM is ook verplicht 
om vanaf de productie de bodemdaling te 
meten en daarover te rapporteren. Seismiciteit 
wordt gemeten en gerapporteerd door het 
KNMI.

Bodemdaling
Bodemdaling, waarbij de bodem door on-
der meer gaswinning over een lange periode 
gestaag daalt, kan op verschillende manieren 
worden gemeten.
Het letterlijk en figuurlijk in kaart brengen van 
die daling is niet nieuw, er bestaan al langere tijd 
uitgebreide meetprogramma’s die ook het ge-
bied rondom Ternaard en Wierum (inclusief de
Waddenzee) monitoren. Die metingen worden
beschreven in twee afzonderlijke meetplannen:
‘Meetplan Noord Nederland’ en ‘Meetplan 
Waddenzee’. De rapportages zijn te vinden op
www.nlog.nl.
Die metingen worden uitgevoerd met satel-
lieten, maar ook met conventionelere meet-
methoden met landmeters. Nauwkeurige en 
actuele metingen worden tegenwoordig ook 
uitgevoerd met behulp van de zogenaamde 
continue GPS-monitoring, nabij Ternaard is in 
2016 al een GPS-station geplaatst. Daarmee 
wordt de bodemhoogte, vóór de start van de 
winning, al sinds 2016 vastgelegd.

Metingen in uitvoering op het wad

Deze GPS meter is onderdeel van een groter 
GPSmeetsysteem dat ook dient ook als ‘early 

warning system’ om maatregelen te kunnen ne-
men als de bodemdaling zich anders gedraagt 
dan vooraf is berekend.

Aanvullend zouden ook tiltmeters kunnen wor-
den gebruikt. Deze meters worden in een ge-
bouw geplaatst en kunnen de scheefstand van 
het gebouw waarnemen. De mogelijke inzet 
van tiltmeters in Ternaard en Wierum wordt in 
de werkgroep als pilot uitgewerkt.

Aardbevingen
Aardbevingen treden bij de kleine gasvelden 
als die boven Ternaard zelden op. Hoe gering 
de kans op een beving ook is; er komt wel 
een uitbreiding van het bestaande netwerk dat 
bevingen en trillingen kan registreren. Dat ge-
beurt onder meer met behulp van zogenaamde 
geofoons, deze worden diep in de ondergrond 
geplaatst. Een geofoon ‘luistert’ letterlijk naar 
de aarde en geeft continu trillingen, klein en 
groot, door.

Aan de oppervlakte worden extra versnel-
lingsmeters geplaatst, deze meten hoe snel de 
bodem door een beving in horizontale richting 
beweegt. Het bestaande netwerk met versnel-
lingsmeters in Noordoost-Friesland wordt op 
dit moment uitgebreid.

NAM plaatst het netwerk en draagt deze daar-
na over aan het KNMI. De gegevens worden 
door de nieuwe Commissie Mijnbouwschade 
gebruikt om te bepalen of de grondbeweging 
dusdanig groot was dat een aardbeving schade 
veroorzaakt heeft.

Verzilting
In diverse bijeenkomsten van het Omge-
vingsproces zijn zorgen geuit over het onder-
werp verzilting. Daarbij treedt - los van gaswin-
ning - langs de kuststrook zoutwater gestaag 
naar binnen waardoor de samenstelling van de 
waterlagen in de bodem veranderd. Landbouw 
en natuur ondervinden daar effecten van.

Door gaswinning ontstaat bodemdaling en 
dat kan invloed hebben op de verzilting. Dit 
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onderwerp komt daarom ook terug in het mo-
nitoringsplan. Met specialisten van onder meer 
het Wetterskip Fryslân en LTO wordt nagegaan 
welke meetgegevens en meetmethoden toe-
pasbaar zijn voor de omgeving van Ternaard 
en Wierum.

Gebouwschade
Voordat de boring wordt uitgevoerd worden 
er gebouwopnames in de directe omgeving 
van de nieuwe gaswinlocatie uitgevoerd. Die 
opnames, waarbij de bouwkundige staat van 
een gebouw in beeld en tekst wordt vastge-
legd, vinden afhankelijk van de voortgang van 
het Ternaard project waarschijnlijk eind 2021 
plaats. De gebouwen die worden opgenomen 
worden in overleg met het OOT geselecteerd.
De boring wordt medio 2022 uitgevoerd. 
Voordat de gaswinning daadwerkelijk gaat 
plaatsvinden - op zijn vroegst medio 2023 - 
wordt een uitgebreidere gebouwinspectie in 
de omgeving uitgevoerd. Dit wordt uiteraard in 
overleg met de OOT commissie, die zich met 
monitoring bezighoudt, gepland en uitgevoerd.

GPS meet-antenne nabij Moddergat

Meetgegevens worden openbaar
De resultaten van de metingen worden be-
sproken in het OOT en zijn voor iedereen 
toegankelijk via de sites van het KNMI en TNO 
en ook via NAM.

Het OOT houdt op te bestaan als het tot gas-
winning uit het Ternaard-veld komt. De functie 
van het OOT wordt dan overgenomen door 
de Stichting Waakhûn, zoals omschreven in 
het Afsprakenkader. De meetgegevens worden 
vanaf dan met de stichting besproken.

De Gebiedscommissie in oprichting is na veel 
gesprekken en uiteindelijk uit een lijst met 23 
kandidaten geformeerd. Het Fries Bestuurlijk 
Overleg Ternaard heeft hier op 22 juni 2020 
een besluit over genomen.

De vele aanmeldingen geven aan dat er een 
grote betrokkenheid is bij het vormen van het 
gebiedsfonds en de definitieve gebiedscom-
missie.

Vanaf september 2020 tot mei 2021 gaat deze
tijdelijke ‘aanjaagcommissie’ aan de slag met 
een voorstel.

Het voorstel gaat over:
-  de samenstelling en bevoegdheden van de 

definitief in te richten Gebiedscommissie 
Investeringsagenda Ternaard;

-  de spelregels voor de besteding van de  
€ 60 mln, met als basis de Investeringsagenda 
Ternaard;

-  invulling geven aan de vraagstukken zoals bij-
voorbeeld geografische afbakening, uitgangs-
punten en uitvoeringsorganisatie, opgehaald 
tijdens de gespreksronde.

Bent u benieuwd hoe het proces is verlopen 
om tot deze Gebiedscommissie in oprichting 
te komen? Lees dan meer op de website: 
https://www.noardeast-fryslan.nl/oprichting-ge-
biedscommissie
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De dood is een onderwerp waar we niet makkelijk 
over praten. Toch is het verstandig om hier nu al over 
na te denken. Want het kan gebeuren dat u straks niet 
de uitvaart kunt krijgen die u zou wensen. Of dat uw 
nabestaanden voor onverwachte financiële problemen 
komen te staan.

Als u lid bent van “De Laatste Eer” wordt u met raad 
en daad bijgestaan door onze deskundige en betrokken 
uitvaartleid(st)er. Zij/hij regelt en verzorgt de uitvaart en 
neemt u hiermee een groot deel  van de beslommeringen 
uit handen. Echter, “De Laatste Eer” is geen verzekering. 

U heeft recht op ledenkorting. Dit is het bedrag dat wordt 
verrekend met de kosten van de uitvaart, maar is niet 
kostendekkend. 

Als u zelf niet beschikt over de financiële middelen is het 
aan te raden om een aanvullende verzekering af te sluiten 
die geld uitkeert bij overlijden. 

“De Laatste Eer” heeft geen commercieel doel, maar is er 
om het belang van de leden te behartigen. 

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met:  

Uitvaartvereniging
“De Laatste Eer”

E-mail: info@dleh.nl

www.dleh.nl
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Bêd & Brochje

Pastorie Waaxens
waar sfeer, comfort en gezelligheid centraal staan!

Tsjessenswei 8 • 9152 BD Waaxens (Dongeradeel)
0519 - 56 19 89 • 06-25 576 966

e-mail: info@pastorie-waaxens.nl • www.pastorie-waaxens.nl 

‘We hebben er nog steeds zin in!’
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Huisartsenpraktijk Zee van Zorg
Spreekuur volgens afspraak, tel. 561301, 
Elbasterwei 2, 9151 KP Holwerd. Afspraak ma-
ken telefonisch tussen 8.00 en 10.00 uur.  
Avond-, nacht- en weekenddiensten en 
op feestdagen zijn wij aangesloten bij de  
Dokterswacht Friesland: 0900-112 7 112.

Apotheek
Open van 8.00 - 11.30 u., 13.00 -15.00 u. en 
van 16.00 - 17.00 uur. 
Afhalen: 9.30 - 10.00 u. en 16.00 - 17.00 uur.

Tandartspraktijk Holwerd
W. Roux, Beyertstrjitte 101, tel. 562300.

Huisartsenlaboratorium
 Plaats: Gezondheidscentrum, Elbasterweg 2, 
iedere maandagmorgen van 10.00 - 10.15 uur.

Pedicure
■   E. Broersma, Ringwei 34, Brantgum,  

tel. 561594.
■   T. Klompstra, De Morgenzon 3, tel. 562547, 

06-10573613.

Massage
 ■   Massagepraktijk A. van Dijk, Gezondheids-

centrum, Elbasterwei 2, tel. 06-25147889.
 ■   (Sport)Massage Rommie Wierstra 

De Teebus 16, tel. 06-28574153.

 Alle nieuws over Holwerd op: WWW.HOLWERD.NL

OPHALEN OUD PAPIER
29 september ■ 10 november ■ 22 december

Om de zes weken. Oud papier wordt 
opgehaald door De Tijstream en de Bazuin

Inleveren kopij
De Doarpsbel verschijnt 4x per jaar. 3x in 
een oplage van 535 exemplaren en het 

decembernummer huis-aan-huis in een oplage 
van 800 exemplaren. De Doarpsbel wordt 

gedrukt bij Brandsma Offset Ferwerd.

Kopij inleveren vóór
1 december bij Henk Willemsen 

of via redactie@dorpsbelangholwerd.nl

De Doarpsbel is een uitgave van de Vereniging 
van Dorpsbelangen Holwerd

Lidmaatschap Dorpsbelang: € 8,- per jaar.

Uitleen verpleegartikelen 
ma. t/m do. 9.00-17.30 uur en vrijdags 
van 9.00-14.30 uur in Dokkum, Sionsberg, 
Birdaarderstraatweg 70.

Friese zorgwinkel: Voor alle informatie: 0900-
8864 (24 uur per dag, ca. 22 cent per min.) 
Archipelweg 109, 8921 TH Leeuwarden, Postbus 
417, Leeuwarden. 058-265 56 10. Geopend ma. 
t/m vrij. 8.30-17.00 u. en zat. van 10.00-17.00 u.

Uitvaartvereniging ‘de Laatste Eer’: 
Uitvaartleider W. Elzinga, Nijbuorren 43, 9137 
SK Oosternijkerk, tel. 561374, 06-251640661.
watse@uitvaartzorgelzinga.nl

Meldpunt gemeentewurk
Voor vragen over uw afval of als uw grijze of 
groene container stuk is, tel. 298777.

Wijkbeheer
Heeft u een melding of een vraag over de 
inrichting en onderhoud van uw buurt? Dan 
kunt u contact opnemen met wijkbeheer 
Noardeast-Fryslân. Bijvoorbeeld de losliggen-
de stoeptegels of kapotte straatlamp kunt u 
doorgeven op tel.nr. 298777 of mailen: info@
noardeast-fryslan.nl

Wijkagent
K. Krol, team noordoost, bureau Dokkum. 
Geen spoed, wel politie: Tel. 0900-8844.
Niet alleen bij levensbedreigende situaties belt 
u 112, maar ook direct als u getuige bent van 
een misdrijf.

Voor uw berichten en nieuws mail 
naar: redactie@holwerd.nl


