
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wierdenproject 
Ezinge krijgt een uitnodigend 
havenplein. Begin juni gaat de 
schop in de grond van het 
havengebied. Dan begint de 
uitvoering van het project 
'Herstel en versterking wier-
den in Middag-Humsterland' 
in het centrum van Ezinge. 
Het haventje ondergaat deze 
zomer een transformatie 
waarbij de haven en omge-
ving veranderen in een uitno-
digend havenplein voor bewo-
ners en bezoekers. Daarnaast 
blijft het mogelijk om er te 
parkeren. De plannen zijn 
samen met bewoners van 
Ezinge gemaakt. 
Er wordt begonnen met het 
werk aan de kade en de stei-
gers. Bij de brug komt een 
steiger met trappen die ook 
dienst kunnen doen als 
dorpspodium. Door de nieuwe 
steigers wordt ook het aan-
leggen met een bootje ge-
makkelijker gemaakt. Aanslui-
tend wordt het bestratings-
werk uitgevoerd. Het groene 
deel van het haventerrein 
wordt wat vlakker gemaakt. 
De nieuwe bestrating rondom 
moet het hele plein een frisse 
uitstraling geven. Bovendien 
staat het plein na de werk-
zaamheden meer in verbin-
ding met het museum. Op 
deze manier wordt het bezoe-
kers duidelijk dat de geschie-
denis die in het museum 
wordt verteld, in het dorp nog 
steeds is terug te zien. 
Op de website van Dorpsbe-
langen Ezinge vindt u de 
schetsen van het werk. Bij 
vragen kunt u contact opne-
men met Landschapsbeheer 

Groningen, tel. 050 -
5345199. 
De oplevering van project zal 
een feestelijk tintje krijgen en 
staat gepland voor 19 sep-
tember ‘s middags. We zijn 
nog op zoek naar personen 
die willen helpen dit te orga-
niseren. Lijkt u dit leuk, dan 
kunt u zich melden bij Dorps-
belangen. 
 
Fracking 
Via de pers is ons ter ore ge-
komen dat de NAM alle beno-
digde vergunningen heeft om 
dit najaar te gaan 'fracken' op 
de boorlocatie bij Roodehaan. 
Fracken is een techniek waar-
bij onder hoge druk water, 
keramiekkorrels en chemicali-
en in een gasveld worden ge-
bracht, om ervoor te zorgen 
dat gashoudend gesteente 
poreus wordt. Hierdoor kan 
het gas ontsnappen en naar 
de boorput stromen. Deze 
techniek is in Nederland niet 
verboden, maar wel omstre-
den. Over de gevolgen van 
fracken voor de bodem en het 
grondwater is op 15 juni jl. 
een bijeenkomst gehouden in 
het dorpshuis van Ezinge. Bij 
het ter perse gaan van deze 
aflevering van Nijs is deze 
bijeenkomst nog niet ge-
weest. Wij informeren u in de 
volgende Nijs en op onze 
website. Tevens kunt u infor-
matie vinden op: 
http://www.nam.nl/nl/our-
activities/saaksum.html 
 
Trijntje Soldaats 
Zaterdag 30 mei is Trijntje 
Soldaats wederom geëerd. 
Mede dankzij de medewerking 
van Marieke Verwoerd (die-

renarts) en haar geit, werd 
het een gezellig feestje. Ma-
rieke vertelde het een en an-
der over de geit en heeft haar 
gemolken. Nadat de melk was 
gekookt, kon hij worden ge-
proefd. Tevens was er een 
poppenkastvoorstelling van 
Arthur Kruisinga: "Janus krijgt 
het aan de stok". Hans 
Kromme begeleidde de voor-
stelling met gitaarspel. Een 
aantal kinderen droeg een 
zelfgemaakt gedicht of ver-
haal voor. Het was ook het 
plan dat kinderen onder be-
leiding konden spelen met 
water, vuur, aarde en lucht. 
Helaas viel dit plan in het wa-
ter door toedoen van diezelf-
de elementen! Voor de in-
wendige mens was er voor 
heerlijke soep, taart e.d ge-
zorgd en buiten werden lekke-
re pannenkoekjes gebakken. 
De muzikale omlijsting werd 
verzorgd door Jan Klinkenberg 
en Piet Bijma. 
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