Uitnodiging
Groen wierdedorp Godlinze
De ronde structuur van de wierde van Godlinze is nog heel duidelijk zichtbaar.
Deze wierde heeft een belangrijke plek in de historie van het dorp. Het project Terpen
en Wierdenland wil de historie van de verschillende terp- en wierdedorpen beter
zichtbaar en beleefbaar maken. Dat doen we in drie Groningse en drie Friese
wierdedorpen, waaronder Godlinze.
Het afgelopen jaar is al veel onderzoek gedaan en zijn verschillende werkzaamheden
voorbereid. We willen de onderzoeksresultaten graag met u delen. Ook willen we graag
met u bespreken welke maatregelen er gepland staan voor de wierde van Godlinze.
Daarom nodigen we u van harte uit voor een informatieavond op

maandag 29 januari van 19.30 tot 21.30 uur
in het dorpshuis aan de Allersmaweg 17.
Danny Gerrits van Salisbury Archeologie vertelt aan de hand van boorprofielen en
metingen over de wierde. Hoe is die opgebouwd en wat is er
gevonden met de weerstandsmeting op het borgterrein.

(ver)Groen wierdedorp Godlinze
Op (oude) kaarten en foto’s is goed te zien dat Godlinze een erg groen dorp was en nog
steeds is. De ruime opzet van het dorp biedt ruimte voor dat groen. Zo zijn langs en op
de percelen van bewoners veel moestuinen, boomgaarden en hagen te vinden. Ook de
aanwezige bomen vormen een belangrijk onderdeel van de groene uitstraling van
Godlinze. Deze groene structuur van het dorp willen we graag ook voor de toekomst
behouden. Daarom bieden we alle inwoners van Godlinze een bijzondere kans.
U kunt nu met financiële steun uit het project het groen in uw omgeving versterken of
vernieuwen. Denk bijvoorbeeld aan het terugzetten van hagen, het kappen van zieke
en/of aanplanten van nieuwe bomen, aanplant van streekeigen hagen, aanplant en
snoei van fruitbomen of advies over onderhoudswerkzaamheden. Let op: onderhoud en
aanleg van tuinen valt niet binnen het project.
U kunt tot 80% subsidie krijgen op het werk. De overige 20% draagt u zelf bij.
Na aanmelding komt een medewerker van Landschapsbeheer Groningen langs om mogelijkheden met u te bespreken. De uitvoering van het werk vindt plaats tussen januari
en april 2018. Voorwaarde voor subsidie is dat de werkzaamheden bijdragen aan het
verbeteren van de groene structuur.
Heeft u interesse om mee te doen, neem dan contact op met Hans Wilpstra,
per telefoon: 050 534 5199 of per e-mail: h.wilpstra@landschapsbeheergroningen.nl.

Mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincies Groningen en Fryslan en de gemeenten De Marne, Eemsmond en Delfzijl.

