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Uitvoering aanpak haventjes in Ezinge en Saaksum vanaf 10 juni van start

Dorpen maken ontstaansgeschiedenis zichtbaar
De terpen en wierden langs de Waddenkust zijn unieke landschapselementen. Ze vertellen een geschiedenis
van honderden jaren en bepalen de identiteit van het gebied. Met het project ‘Herstel en versterking
wierden in Middag-Humsterland’ werkt Landschapsbeheer Groningen in samenwerking met de gemeenten
Winsum en Zuidhorn in Ezinge en Saaksum aan de instandhouding van de bijzondere wierdestructuur. Begin
juni gaat de schop in de grond om de geschiedenis van de dorpen zichtbaar te maken in de dorpskernen.
Het afgraven van de wierden om de vruchtbare grond te gelde te kunnen maken in de armere
veengebieden, is een belangrijk aspect van die geschiedenis. Zo komen Ezinge en Saaksum aan hun
haventjes, die een centrale rol spelen in het herstelproject.
Ezinge
In Ezinge worden zowel de haven zelf als de omgeving opgeknapt, zodat een aantrekkelijk havenplein
ontstaat. De hoge kade wordt met een steiger toegankelijk gemaakt voor aankomende watersporters. Langs
de kade bij het plein wordt een trap gerealiseerd, die ook dienst kan doen als dorpspodium met tribune.
Het vernieuwde havenplein krijgt een verbinding met Museum Wierdenland, waarmee de wierde zelf een
entree naar het museum krijgt. Andersom wordt het bezoekers van het museum duidelijk dat de
geschiedenis die het museum vertelt in het dorp nog steeds is terug te zien. Een informatiepaneel wijst de
bezoeker op de sporen van de ontstaansgeschiedenis van het dorp.
Saaksum
Ook in Saaksum wordt het haventje opgeknapt. De gemeente Zuidhorn levert hieraan een belangrijke
bijdrage. Daarnaast ondergaat het ‘erf’ van het dorpshuis een transformatie, waardoor het beter past in de
historische omgeving en de identiteit van het dorp wordt versterkt. Eerder al is om dezelfde reden flink
gesnoeid in de beplanting, waarmee de structuur van het wierdedorp ook van buitenaf beter herkenbaar is
in het landschap.
Eigen identiteit
In beide dorpen zijn de herstelplannen samen met de dorpsbewoners opgesteld. In een aantal
dorpsbijeenkomsten konden zij hun ideeën en wensen kenbaar maken. In werkgroepen zijn ze verder
vormgegeven. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed dacht mee en gaf aan welke maatregelen voor het
versterken van de identiteit van het landschap en de wierdedorpen het meest wenselijk waren.
In september zijn de werkzaamheden afgerond en zal het project feestelijk worden opgeleverd.
Het project ‘Herstel en versterking wierden Middag-Humsterland’ wordt mogelijk gemaakt door de
provincie Groningen, de gemeenten Winsum en Zuidhorn en Regio Groningen-Assen.
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