
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwbouw Schoolstraat 

Zoals iedereen heeft kunnen 

zien, is begonnen met de sloop 

van woningen aan de School-

straat. In een gesprek dat 

Dorpsbelangen voor de zomer 

met woningcorporatie Wierden 

en Borgen had, werd aan-

gegeven dat de plannen voor 

de nieuwbouw nog niet hele-

maal zijn uitgewerkt. Wierden 

en Borgen gaf wel aan dat het 

de bedoeling is dat er acht hui-

zen terugkomen op de plaats 

van de gesloopte woningen. De 

stijl van de nieuwbouw wordt 

aangepast aan de stijl van de 

huizen in de oude kern van het 

dorp. Zo krijgen de huizen 

waarschijnlijk een lage goot-

hoogte. Er wordt een moge-

lijkheid gecreëerd om achter de 

huizen langs te wandelen. 

 

Opwaarderen wierden 

Ezinge en Saaksum zijn door 

Landschapsbeheer Groningen 

geselecteerd voor het project 

‘herstellen en versterken wier-

den Middag-Humsterland’. Om 

beide wierden te behouden en 

beter ‘beleefbaar’ te maken, wil 

Landschapsbeheer Groningen 

maatregelen nemen als het 

snoeien, dunnen en aanplanten 

van hagen en bomen en het 

herstellen van beschadigingen 

aan de wierden.  

Ook maatregelen als het her-

stellen van oude voetpaden, 

het opknappen van kerkter-

reinen en het plaatsen van in-

formatieborden en bankjes 

kunnen onderdeel zijn van het 

project. De provincie en het 

Regiopark Groningen-Assen 

hebben het project inmiddels 

goedgekeurd. De gemeente 

Winsum juicht het plan toe, 

maar wil eerst een verdere uit-

werking zien, voordat ze het 

project ook financieel wil steu-

nen. Voor deze uitwerking 

zoekt Landschapsbeheer Gro-

ningen het overleg met bewo-

ners. Inmiddels is gesproken 

met de projectgroep ‘Groen 

Ezinge’. Tijdens dit overleg 

bleek dat de plannen van Land-

schapsbeheer Groningen goed 

aansluiten bij de ideeën van de 

projectgroep. 
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