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“Er gaat niets boven 
Groningen, maar 
Spijk is het einde!”



3

Ho
of

dw
eg

-Z
ui

d

Nesweg

Rip
per

daw
eg

Melkweg

Egd-W
eg

Grote Dijkstra
at

Ubbenasingel

Zw
ar teweg

H
oo

fd
w

eg
-N

oo
rd

De Kamp
H

oofdw
eg-Zuid

W
estersingel

Havenweg

Kleine Dijkstraat

Nesweg

Jon ker

Tuinbouwweg

Parklaan

Trekpad

Tweehuize
rw

eg

Lage
Trijnw

eg

Egd-W
eg

‘tloug

Pieter Coenraadspad

Lage
Trijnw

eg

Achteromweg

Achterom
w

eg‘tloug

Kerkpad

ttloo

P

H
av

en
w

eg

Alberdaweg

W
.d

e
M

er
od

el
aa

n

Spijksterriet

Spijksterm
aar

Spijkst
er

rie

t

N33

N33

N33

Spijk Inhoud

5 Onze toekomst in Spijk 

9 En hier gaan we mee  
aan de de slag!

11 Typisch Spijk
 
13 Wonen
 
16 Recreëren
 
19 Groen
 
22  Ruimte en gebouwen
 
25 Voorzieningen
 
28 Jongeren
 
30 Vervoer
 
32  Externe ontwikkelingen
 
34 Verkeer
 
36 Ondernemers
 
39 Colofon
 



Spiek: 
het mooiste dörpke 
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We wonen en leven met elkaar in een van de mooiste wierdedorpen 
van Nederland. Heb je het over Spijk, dan heb je het over het Torentje 
van Spiek, ’t Loug en de molen. Een dorp waarin ‘naait snakken’ en 
‘doe maar gewoon’ hoog in het vaandel staan. Maar ook een dorp 
waarin veel wordt georganiseerd en waar je deel kunt nemen aan het 
verenigingsleven. We laten elkaar met rust, maar als er hulp nodig is, 
dan kunnen we van elkaar op aan. We voelen ons hier veilig. Spijk is 
ons dorp en ons thuis. 

Onze toekomst  
in Spijk

We wonen en leven met elkaar in een van de mooiste wierdedorpen van Nederland. 
Heb je het over Spijk, dan heb je het over het Torentje van Spiek, ’t Loug en de molen. 
Een dorp waarin ‘naait snakken’ en ‘doe maar gewoon’ hoog in het vaandel staan. Maar 
ook een dorp waarin veel wordt georganiseerd en waar je deel kunt nemen aan het 
verenigingsleven. We laten elkaar met rust, maar als er hulp nodig is, dan kunnen we van 
elkaar op aan. We voelen ons hier veilig. Spijk is ons dorp en ons thuis. 

We wonen in een weids gebied, dat omgeven is door groen, waarin je mooie 
wandelingen en fietstochten kunt maken. In het Spijksterbos vinden we stilte en rust, in 
de omgeving van het Hazepad genieten we van de mooie natuur en bij het Spijkstermaar 
kun je alle kanten uitkijken. We zijn hier erg blij mee, maar onze natuurgebieden 
verdienen beter beheer en onderhoud. De wandelpaden zijn drassig en begroeid met 
scherpe struiken. Ook kunnen onze natuurgebieden meer fantasie gebruiken, zodat er 
nog veel meer te ontdekken en te genieten is. 

We zijn trots op ’t Loug en het Torentje van Spiek. We zijn hier zuinig op en we willen 
dit graag behouden voor de toekomst. Maar we zien ook dat de staat van onderhoud 
te wensen over laat. Het witte kerkje is inmiddels groen en grijs geworden en we zien 
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het letterlijk afbrokkelen. We zijn dan ook erg blij met de plannen van Stichting Oude 
Groninger Kerken om de kerk te restaureren. We vragen aandacht voor de schoonheid 
van ons dorp. De verschillende verwaarloosde panden en de grijze tunnels bij de 
beide dorpsentrees geven ons dorp geen mooie aanblik.  Ook willen we als dorp graag 
meedenken over de invulling van verschillende gebouwen die leeg staan of leeg komen 
te staan. 

We wandelen en fietsen graag in en om ons dorp. De verschillende wandel- en 
fietsroutes maken dit mogelijk. Als we deze wandel- en fietsroutes meer met elkaar 
verbinden, ontstaan er nieuwe mogelijkheden om langere en mooiere wandelingen en 
fietstochten te kunnen maken. Dit is niet alleen voor ons als Spijksters leuk, maar ook 
voor bezoekers aan ons dorp. We laten graag zien wat Spijk te bieden heeft, want “er 
gaat niets boven Groningen, maar Spijk is het einde!”

Spijk heeft een grote ondernemerspopulatie. Ondernemers willen graag samen met de 
gemeente werken aan een aantrekkelijk Tjariet. In een klein dorp als Spijk is de gunfactor 
belangrijk om als ondernemer succesvol te kunnen zijn. Meer onderlinge verbinding, 
zodat ondernemers elkaar beter kennen kan kansen bieden. Wat wel nodig is, is een 
gemeente die actief meedenkt met ondernemers en een faciliterende rol speelt. 

De vele voorzieningen in ons dorp maken het wonen en leven in ons dorp erg 
aantrekkelijk. We zijn blij met de supermarkt, de huisarts met apotheek, de bibliotheek 
en het kindcentrum. Als het gaat om sporten, spelen en bewegen, dan biedt ons dorp 
ook allerlei mogelijkheden: het sportpark, de beweegtuin, de speeltuin en de ijsbaan. We 
zijn blij met deze voorzieningen en we willen deze graag in ons dorp houden. 

Als het gaat om verkeersveiligheid maken we ons zorgen over verschillende plekken 
waar te hard wordt gereden. Straten waarin we dit ervaren zijn bijvoorbeeld 
de Ubbenasingel, de kruispunten aan de Hoofdweg-Noord, Hoofdweg-Zuid 
en de Ripperdaweg. Ook merken wij dat het vrachtverkeer toeneemt en dat 
landbouwvoertuigen steeds groter worden en dat zorgt soms voor onveilige situaties. 
Met de komst van het kindcentrum zullen in deze omgeving de verkeersbewegingen 
gaan toenemen. We zijn dan ook blij dat er door een commissie is nagedacht over een 
plan voor een veilige omgeving en we vinden het nodig dat dit breed bekend is in het 
dorp. 
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De openbaar vervoerverbinding naar de grotere plaatsen is niet goed en mensen die 
hiervan afhankelijk zijn, zijn erg lang onderweg. Dat kan er op termijn voor zorgen dat 
jongeren die naar Groningen moeten in verband met hun studie naar de stad gaan 
vertrekken. Ook voor ouderen zien wij een toenemende vraag als het gaat om openbaar 
vervoer. Wij vinden het belangrijk dat ons dorp goed bereikbaar blijft voor zowel de 
inwoners, potentiële inwoners als bezoekers aan ons dorp.

We wonen graag in Spijk. Het dorp voelt als thuis en dat betekent dat we hier graag 
willen wonen om hier een toekomst op te bouwen of om er te blijven wonen, zolang 
het kan. Er wordt echter al jaren niet meer gebouwd in Spijk en we zien een tekort 
ontstaan als het gaat om betaalbare woningen voor jongeren en levensloopbestendige 
woningen voor ouderen. Deze groepen zullen Spijk noodgedwongen moeten verlaten, 
met krimp als gevolg. Wat we ook merken is dat steeds meer woningen worden verkocht 
aan particuliere beleggers, die bestemd zijn voor personeel van de Eemshaven. Hoewel 
we geen overlast ervaren, merken we wel dat dit van invloed is op de onderlinge 
samenhang en de leefbaarheid. 

De jongeren in Spijk geven aan dat er een ontmoetingsplek wordt gemist. Een plek waar 
je samen kunt komen, anderen kunt ontmoeten, waar je kunt chillen, een drankje kunt 
drinken of samen een film kunt kijken. 

Er komen veel externe ontwikkelingen op ons af die van invloed zijn op ons dorp. De 
ontwikkelingen van de Eemshaven zien wij soms met lede ogen aan. Ons uitzicht wordt 
steeds meer bepaald door industrie. We zouden heel graag meer willen profiteren 
van het feit dat de Eemshaven zo dicht tegen ons dorp aan ligt. Bijvoorbeeld door snel 
internet, het opwekken van verwarming en zonne-of windenergie. 
Daarnaast krijgen we nog met andere ontwikkelingen te maken, zoals de gemeentelijke 
herindeling, Tennet 380 Kv, de omgevingswet, versterkingsopgave, energietransitie 
en nog meer. Welke impact dit heeft op ons dorp weten we nu nog niet. Maar het is 
goed om hier rekening mee te houden en een goed samenspel te ontwikkelen met de 
gemeente.
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Het dorp Spijk is ontstaan op de meest noordelijk gelegen oude kwelder rug die zich 
uitstrekt langs de zuidzijde van de Fivelboezem. Het gaat hierbij om een van de oudste 
bewoonbare kwelderruggen. Vrij recent bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de 
vroegste bewoning van Spijk dateert uit de 6e/7e eeuw voor Christus. 
In de huidige ruimtelijke structuur is de ontstaansgeschiedenis van Spijk als historische 
wierde-nederzetting met een radiale vorm nog zeer goed herkenbaar: een cirkelvormige 
wierde met in het midden op het hoogste punt een kerk, die straalsgewijs omsloten 
wordt door wegen die leiden naar de rest van het gebied. Vanwege de grote historische 
waarde van deze structuur is de oude dorpskern door de Ministerie van VROM 
aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het karakteristieke witte kerkje op de wierde 
en de korenmolen in de dorpskern zijn karakteristiek en beeldbepalend voor Spijk.
Maar ook de onbebouwde gronden en de loop van de oude dijk (Grote Dijkstraat) 
behoren tot dit beschermd dorpsgezicht. Aan de oostkant van de wierde loopt het 
Kerspelpad: een oud pad, gericht op de kerk die vroeger vanuit alle windstreken 
bereikbaar moest zijn. 
Na 1945 vindt een forse toename van woningbouw in Spijk plaats. Eerst – in de vijftiger 
en zestiger jaren – aan de noordoostrand van het dorp langs de Ubbenasingel en de 
Ripperdaweg. Later ook in het gebied ten zuiden van het dorpscentrum (Tuinbouwweg, 

En hier gaan we 
mee aan de slag!
Spijk is een van de mooiste wierdedorpen in 
Nederland. Het is een van de grotere dorpen in 
de gemeente Delfzijl en telt in 2019 ruim 1150 
inwoners.  De wierde komt voort uit de Fivel- 
en Eemsboezem. Op het hoogste punt van de 
wierde staat de karakteristieke Andreaskerk en 
daaromheen ligt een ronde gracht.
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Parklaan en Westersingel). Nog later – in de zeventiger jaren en daarna – vinden 
uitbreidingen plaats ten oosten van het Spijkstermaar. De ruimtelijke structuur van deze 
naoorlogse uitbreidingen hebben hetzelfde radiaire patroon als het oude dorpscentrum. 
Hierdoor is binnen het dorp een waardevolle samenhang ontstaan tussen ‘oud en 
nieuw’.

man | vrouw
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Typisch Spijk
Wat is typisch Spijk als het gaat om de ongeschreven regels, de onderlinge 
verhoudingen, wat wel werkt en wat niet werkt?

Het sociale klimaat in Spijk is gemoedelijk en rustig. Denkend aan Spijk, is de tekst 
van ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld heel toepasselijk. Het verenigingsleven is rijk en er 
worden veel activiteiten georganiseerd. Toch ervaren wij als inwoners Spijk niet als 
een hecht dorp.  Vanuit de historie zijn er verschillende bloedgroepen die van nature 
niet met elkaar omgaan. De kerk speelt een grote rol, maar ook het verenigingsleven 
waar je aan deelneemt. Oud zeer van vroeger speelt her en der nog steeds een rol in 
de onderstroom van de samenleving.  In het boek ‘Kinderen in verstand en boosheid’ 
worden de onderlinge verstandhoudingen vanuit de historie goed beschreven. Toch zie 
je dat met de intrek van steeds meer mensen van buitenaf de bestaande hokjes worden 
afgebroken, omdat deze gevoeligheid voor deze nieuwe inwoners geen rol speelt. Dit 
versterkt de onderlinge saamhorigheid. 

Wat je wel merkt is dat de samenleving individualiseert, waardoor mensen meer op 
zichzelf en hun eigen huis, dan op het dorp gericht zijn. Waar vroeger het sociale leven 
zich voor het huis afspeelde, leven mensen tegenwoordig steeds meer vanuit hun eigen 
achtertuin. Hoewel de saamhorigheid vroeger groter was dan nu, gaan we er wel voor en 
zorgen we voor elkaar. 

Spijksters bemoeien zich niet direct met elkaar, maar als er hulp nodig is, dan wordt dit 
zeker geboden, zowel vanuit de gemeenschap als van onderlinge buren. Als je nieuw in 
het dorp bent, ben je al snel niet meer onbekend, maar je komt er niet altijd gemakkelijk 
tussen. Het helpt zeker om je actief op te stellen in het dorp. ‘Je moet het zelf doen. Als je 
dat niet doet, dan gebeurt het ook niet’.  Spijksters zijn vriendelijk en hartelijk, maar we 
kijken de kat wel uit de boom. Dit zie je bijvoorbeeld ook terug wanneer er activiteiten 
worden georganiseerd. Als je ons vraagt, zijn we bereid om de handen uit de mouwen 
te steken, maar dat doen we niet direct uit onszelf. Een vraag die je in Spijk ook kunt 
verwachten is ‘van wel bist doe ain?’, oftewel uit welk nest kom je? 

We ervaren Spijk als een veilig dorp. Een dorp waar je als buren onderling een oogje in 
het zeil houdt. Er wordt voor elkaar gezorgd als dit nodig is. Het is niet altijd direct nodig 
om dit in een verband te organiseren. Dat doen we gewoon!
Dit is voor ons typisch Spijk: ons dorp, ons thuis!



Letterlijk de  
kerk middenin 
het dorp
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Voor ouderen zijn er geen levensloopbestendige woningen beschikbaar, waardoor 
mensen die hun hele leven lang al in het dorp wonen, noodgedwongen moeten 
vertrekken naar een plek waar deze voorzieningen wel aanwezig zijn. Wat wel gezegd 
moet worden is dat het voor ouderen wel mogelijk wordt om langer in hun huidige 
woning te kunnen blijven, omdat er steeds meer voorzieningen zijn die dit mogelijk 
maken. Toch is dit niet wat ze het liefste willen. Voor jongeren zijn er geen betaalbare 
starterswoningen beschikbaar, waardoor deze groep noodgedwongen moet uitwijken 
naar een ander dorp. Als deze groep vertrekt, heeft dit ook direct gevolgen voor het 
kindcentrum. We hebben straks een prachtige school, met te weinig kinderen. Als 
inwoners noodgedwongen moeten vertrekken is krimp het gevolg.

Wat je ook ziet is dat verschillende huurwoningen verpauperen, omdat deze leeg staan 
of nauwelijks worden bewoond. Dit zie je bijvoorbeeld gebeuren aan de Hoge Akkers. 
Ook ervaren wij dat deze huurders niet altijd direct betrokken zijn bij hun woon- en 
leefomgeving en dat zie je terug in het onderhoud van de tuinen. 
Een punt van zorg is ook dat steeds vaker woningen worden opgekocht door particuliere 
beleggers, bestemd voor medewerkers van de Eemshaven. Ook worden woningen 
opgekocht door de NAM. Dit bevordert de leefbaarheid van ons dorp niet en het werkt 
verloedering in de hand. 

Wonen ‘Spijk, 
mijn dorp, 
mijn thuis, 
mijn gevoel’We wonen graag in Spijk. Het dorp 

voelt als thuis en dat betekent dat 
we hier graag willen wonen om een 
toekomst op te bouwen of om er 
te blijven wonen, zolang het kan. 
Er wordt al een aantal jaren niet 
meer gebouwd in Spijk en dat heeft 
gevolgen voor met name de jongeren 
als de ouderen. 
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Wij zien ook kansen als het gaat over dit onderwerp. We zien mogelijkheden om de 
leegstaande gebouwen (2 schoolgebouwen) in te vullen met appartementen voor 
bijvoorbeeld ouderen, met een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.
Wij zijn ervan overtuigd dat meer kavels en meer betaalbare woningen voor zowel 
jongeren als ouderen van cruciaal belang is om krimp tegen te gaan en de leefbaarheid 
te vergroten. 

Conclusies en acties

1. Het woningtekort zorgt ervoor dat zowel jongeren als ouderen noodgedwongen 
uit Spijk moeten vertrekken, met krimp als gevolg. Wij vinden het belangrijk 
dat we in ons dorp kunnen blijven wonen waar we ons thuis voelen en we 
vinden het ook belangrijk om een toekomst op te kunnen bouwen in Spijk. In 
Spijk voelen wij dringende behoefte aan betaalbare, compacte woningen voor 
starters en ouderen die levensloop- en aardbevingsbestendig is.

2. Wij maken ons zorgen over de woningen die worden opgekocht door 
particuliere beleggers, bestemd voor personeel van de Eemshaven. Ook worden 
woningen opgekocht door de NAM.

3. Wij willen als dorp meedenken over de invulling van leegkomende/leegstaande 
panden.

4. Het is aan te bevelen dat het bestuur van Dorpsbelangen in gesprek gaat met 
Acantus om het tuinenbeleid weer een impuls te geven om uitwassen van 
onverzorgde tuinen aan te kunnen pakken. Ook leegstaande huurwoningen zijn 
een onderwerp van gesprek.

5.  Wij willen als dorp in gesprek met Acantus, Marenland en de gemeente Delfzijl 
om het onderwerp ‘wonen’ op de agenda te krijgen. 



De geur van de zee 
is thuiskomen…
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Er liggen echter kansen om deze mooie gebieden beter met elkaar te verbinden. 
Daarnaast zien wij ook mogelijkheden om de historie van ons dorp meer zichtbaar te 
maken. Dit is niet alleen interessant voor ons als inwoners, maar dit biedt ook zeker 
mogelijkheden om bezoekers aan Spijk mee te laten genieten van al het moois dat we te 
bieden hebben. 

Als we de verschillende wandel- en fietsroutes met elkaar verbinden biedt dit 
mogelijkheden om langere en mooiere wandelingen en fietstochten te kunnen maken, 
bijvoorbeeld richting Bierum en Spijksterriet. Een andere mogelijkheid die wij zien is een 
koppeling met de Keuningsroute. Door bewegwijzering of een dorpsapp is het mogelijk 
om de verschillende historische punten te kunnen laten zien en de verhalen te vertellen, 
bijvoorbeeld over Willem de Mérode.

Het zou ook mooi zijn als we het Spijkstermaar geschikt kunnen maken voor recreatief 
vaarverkeer, zodat ook vaarrecreanten Spijk kunnen bezoeken. Wij willen ervoor zorgen 
dat het voor recreërende bezoekers aantrekkelijk wordt om langer in Spijk te verblijven, 
door ervoor te zorgen dat deze gewezen worden op de mogelijkheden die Spijk te 
bieden heeft. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van bewegwijzering als het gaat om de 

Recreëren ‘Even de kop 
resetten op 
de dijk en 
terug naar de 
roots. Je vindt 
hier niets, 
maar niets is 
heel veel’.

We kunnen nu al volop wandelen en fietsen 
in en rondom Spijk en dat doen we dan 
ook graag. Een wandeling naar Nieuwstad, 
genieten van de omgeving bij het Hazepad of 
bij het voormalige huisje van Sientje Snor. Bij 
de Spijksterpompen kun je dijk over gaan om 
daar de zeelucht op de snuiven en over onze 
mooie Eems uit te kijken: ‘de geur van zee is 
thuiskomen’. 
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verschillende wandelroutes, zodat mensen op deze mogelijkheid worden geattendeerd. 
Het zou mooi zijn als we de kerk en het kerkeiland dagelijks open kunnen stellen voor 
bezoekers. Wat we ook merken is dat bezoekers behoefte hebben om in het dorp een 
kopje koffie of thee te drinken. Er wordt gesproken over het creëren van een rustpunt, 
maar dit biedt ook zeker mogelijkheden voor de bestaande horeca, zoals het café, de 
cafetaria, het MFC en de Andreaskerk, wanneer het kerkeiland wordt opengesteld.  
Alleen op deze manier kunnen we mensen langer aan ons dorp verbinden. 

Conclusies en kansen

1.  We zien heel veel mogelijkheden om als inwoners te recreëren in de natuur 
in en om het dorp. Verschillende wandelroutes maken dit mogelijk. Het 
verbinden van deze wandelroutes biedt kansen op mooiere ommetjes, 
bijvoorbeeld richting Bierum, Spijksterriet, Sientje Snor of een koppeling met de 
Keuningsroute. 

2.  Het openstellen van het Spijkstermaar biedt veel mogelijkheden voor recreatief 
vaarverkeer. 

3.  Meer aandacht voor visualisering van de verhalen, de geschiedenis en de 
wandelroutes, door bijvoorbeeld bewegwijzering of een dorpsapp.

4.  Er is behoefte om bezoekers een kopje of koffie of thee te kunnen schenken, 
zodat deze langer in Spijk kunnen verblijven. Als deze mogelijkheid ontstaat, 
dan is het van belang dat de bewegwijzering in het dorp wordt aangepast. De 
borden verwijzen nu naar Bierum.



Oh! Wat ist mooi in 
Spiek!
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Het Spijksterbos is mooi en je vindt hier de stilte. Dit geldt ook voor het Spijkstermaar: 
een rustieke plek dat uitzicht biedt naar alle kanten. Een plek die van oudsher samen 
met het Spijksterriet een belangrijke levens- en handelsader voor het dorp was. Ook het 
Hazepad is prachtig. Dit pad sluit ook aan op een wandelroute. 
Een andere opvallende plek is ’t Loug: het kerkeiland dat begroeid is met bomen en 
wordt omsloten door de ronde gracht.
We zijn erg blij met de plannen van het bewonersinitiatief Groen Spijk, om de Havenweg 
en het Spijkstermaar te verbeteren. Stichting Dorpsbelangen, gemeente Delfzijl, 
Kerkrentmeesters en Stichting Oude Groninger Kerken zijn de betrokken partijen voor 
het opknappen van het kerkeiland en dit weer openbaar maken.  Dit is voor ons een 
toegevoegde waarde voor het dorp. De groep ‘Spijk Ontmoet’ heeft op verschillende 
plekken in het dorp bloembollen gepoot, zodat alle inwoners straks kunnen genieten van 
kleurrijke bloemen.
Wat ons wel opvalt is dat het groen in ons dorp niet goed wordt onderhouden, ondanks 
het vele en goede werk van vrijwilligers die zich hier belangeloos voor inzetten. De 
plekken waar wij graag verblijven zijn overwoekerd, drassig en begroeid met scherpe 
struiken. Daarnaast zijn deze plekken erg sober en weinig fantasierijk ingericht. 
De bomen op het kerkeiland zijn erg hoog en ontnemen het zicht op ’t Torentje van 
Spiek. 
Wij zijn erg trots op onze mooie groene omgeving, maar het beheer en onderhoud 
verdient zeker meer aandacht om het dorp een mooie aanblik te geven.

Groen
Wij wonen in een 
weids gebied, dat 
omgeven is door 
groen, waarin je 
mooie wandelingen 
en fietstochten kunt 
maken. Daar zijn we 
erg blij mee. 
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Conclusies en kansen:
1.  De natuurgebieden in ons dorp kunnen fantasierijker worden ingericht, om 

ze nog meer tot hun recht te laten komen. Bijvoorbeeld door het inzaaien van 
bloembedden of het aanleggen van kikkerpoeltjes.

2.  De plannen van de initiatiefgroep Groen Spijk rondom Havenweg, 
Spijkstermaar.

3.  Het opknappen en openbaar maken van het kerkeiland met Stichting 
Dorpsbelangen, gemeente Delfzijl, Kerkrentmeesters en Stichting Oude 
Groninger Kerken.

4.  Aanleggen van moestuinen op braakliggende stukken grond

5.  Aandacht voor meer natuur om te kunnen wandelen en verblijven.

6.  Vervanging en/of snoeien van grote bomen op ‘t Loug, waardoor de kerk weer 
zichtbaar wordt.

7.  Met de gemeente in gesprek over het beheer en onderhoud van dit gebied. 
Hoe ziet de beheeragenda eruit en is het mogelijk om samen met het dorp 
extra aandacht te hebben voor de aangegeven punten?



Naait snakk’n!
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We maken ons wel zorgen over de staat van het onderhoud, van zowel de kerk als de 
gracht. Het kerkje brokkelt af en het ziet er niet mooi uit. Dit geldt ook voor de gracht. 
Deze is te ondiep en stinkt. Beiden zijn dringend aan onderhoud toe en we zijn blij dat 
Stichting Oude Groninger Kerken hiervoor plannen heeft. 
In het dorp staan verschillende leegstaande en vervallen panden die voor ons een 
doorn in het oog zijn, zoals het voormalige huisje van Olle Siert aan de Zwarteweg en de 
vervallen woning aan de Dijkstraat. 
Wat ons opvalt is dat er te weinig aandacht is voor schoonheid en historische waarde 
van ons dorp. De dorpsentrees worden gevormd door grijze, donkere tunnels. Aan de 
Havenweg/Nesweg staan reclameborden en dat geldt ook voor de Lage Trijnweg. Op 
meerdere adressen zien we verrommeling van het eigen terrein. Al deze punten dragen 
niet bij aan de schoonheid van ons dorp, waar wij juist heel veel waarde aan hechten. 

Ruimte en 
gebouwen
’t Is de lucht achter Oethoezen, 
’t is ’t Torentje van Spiek…
Uit ‘Mien Hogelaand’ van Ede Staal

Ede Staal zong erover in ‘Mien Hogelaand’: ons 
Torentje van Spiek. Onze trots, ons visitekaartje. Het 
mooie witte kerkje op de punt van de wierde, omringd 
door de gracht en mooie oude huizen, met zicht op 
de molen. Dit is voor ons Spijk. Hier zijn we zuinig op, 
want we willen dit graag behouden voor de toekomst. 



23

Terug  
naar 
start

Een aantal gebouwen komt leeg te staan of staan inmiddels leeg. Denk hierbij aan de 
school, de bibliotheek en Elim (in eigendom van de kerk). Als hier geen invulling voor 
komt, blijven deze panden leeg, met kans op verpaupering. En dat is precies wat wij niet 
willen. Een punt van aandacht is ook dat het fietspad naar Bierum niet verlicht is en het 
voelt niet veilig om hier in het donker te fietsen. 

Conclusies en kansen

1.  Wij zijn trots op ’t Loug, ’t Torentje van Spiek, maar we maken ons veel zorgen 
om de staat van onderhoud hiervan. Revitalisering van het kerkeiland en 
restauratie van de kerk is echt noodzakelijk op zo kort mogelijke termijn. 
Stichting Oude Groninger Kerken heeft inmiddels plannen om dit te gaan doen. 

2.  De leegstaande en vervallen panden zorgen voor verpaupering van ons dorp. 
Wij vinden het van belang dat hier iets mee gaat gebeuren.

3.  Een aantal gebouwen staat leeg of komt straks leeg te staan. Als hier geen 
goede invulling voor wordt gevonden ligt verpaupering op de loer. Wij willen 
graag meedenken om hieraan een goede invulling te geven die ten goede komt 
aan het dorp. 

4.  De entrees met de tunnels bieden geen fleurige aanblik. Een meer parkachtige 
entree met meer groen zorgt voor een mooie aanblik bij binnenkomst. Hier 
willen we graag invulling aan geven. 

5.  In het dorp mag voor wat betreft de inrichting meer aandacht komen voor 
schoonheid, het dorpse karakter en historisch perspectief, met gebruik van 
meer fantasie. De wegen zijn nu grijs geasfalteerd. Klinkers passen beter in het 
beeld van het dorp. Een ander alternatief is zand- of roodkleurig asfalt om de 
suggestie te wekken van klinkers en zandwegen. 

6.  De genoemde onderwerpen vragen om overleg met respectievelijk de 
gemeente Delfzijl en straks Eemsdelta, Acantus, Stichting Oude Groninger 
Kerken en andere partijen. Het communiceren van bestaande plannen stellen 
we erg op prijs. 



Mijn dorp, 
mijn thuis,
mijn gevoel
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Wij zijn erg blij met de aanwezigheid van de huisarts met apotheek en het 
kindcentrum dat gebouwd wordt. De supermarkt biedt niet alleen een plek om je 
dagelijkse boodschappen te doen, maar ook de mogelijkheid voor ontmoeting met je 
dorpsgenoten. Ook de bloemenwinkel, de bibliotheek, de kerk, het café en het MFC zijn 
voorzieningen waar we blij mee zijn. Bovendien zijn er verschillende mogelijkheden om 
te sporten en te bewegen. Het sportpark is een plek voor veel activiteiten en het opdoen 
van sociale contacten. We zijn blij met de ijsbaan. Zeker nu deze recent opnieuw is 
uitgegraven en ingezaaid, biedt deze ook mogelijkheden voor andere activiteiten, zoals 
Priegeldörp. We zijn erg trots op de beweegtuin, die vanuit een bewonersinitiatief tot 
stand is gekomen. De beweegtuin wordt veel gebruikt door een vaste groep en we zien 
dit als een grote aanwinst voor het dorp. 

Met de verbouwplannen van de supermarkt lijkt de speeltuin op deze plek te gaan 
verdwijnen. Bij het kindcentrum komen speeltoestellen. De speeltuinvereniging en 
inwoners willen wel graag een speelgelegenheid aan de Alberdaweg behouden. De 
speeltuinvereniging is hierover in overleg met de Gemeente Delfzijl. 
Wat we ook ervaren is dat de Tjarietstee op dit moment een stop heeft, waardoor er te 
weinig mogelijkheden zijn voor naschoolse opvang in Spijk. 

Hoewel Spijk veel voorzieningen heeft, zien we wel dat het voorzieningenniveau de 
laatste jaren sterk is gedaald. De bakker, banken en een goede OV-verbinding zijn 
verdwenen en we maken ons we zorgen of we essentiële voorzieningen kunnen 
behouden. Dit heeft direct invloed op de leefbaarheid van ons dorp. 

Voorzieningen
Spijk is aangewezen door de gemeente Delfzijl 
als kerndorp, waarin veel voorzieningen 
aanwezig zijn waar we als inwoners gebruik 
van kunnen maken. 
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Conclusies en acties

1.  Wij zijn blij met de aanwezige voorzieningen in ons dorp en we vinden het 
belangrijk dat deze blijven. 

2.  Het is aan te bevelen voor het MFC om de verbinding met het dorp actief te 
blijven zoeken, zodat inwoners gebruik gaan maken van deze voorziening. Een 
MFC dat fungeert als huiskamer van het dorp, met een bestuur dat hiervoor 
laagdrempelige activiteiten programmeert en organiseert.



Klein en saamhorig
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Als je nieuw bent in het dorp, kun je er makkelijk tussenkomen, maar dan moet je er 
zelf wel iets voor doen.  Bijvoorbeeld door mee te helpen tijdens Priegeldörp of mee 
te helpen achter de bar bij de voetbalkantine. Een sport beoefenen is ook een mooie 
mogelijkheid om andere jongeren te ontmoeten. Een andere plek om jongeren te leren 
kennen is door je aan te sluiten bij de MAFF-groep (Meet at Friday Friends). Een keer in 
de 2 weken komt deze groep op de vrijdagavond bij elkaar in het MFC. Hoewel dit vanuit 
de kerk is opgezet, is het niet noodzakelijk dat je bij de kerk hoort. 
Jongeren ontmoeten elkaar op verschillende plekken in het dorp, zoals de dug-out bij het 
voetbalveld, voor de Coop of de speeltuin. Na een voetbalwedstrijd ontmoeten zij elkaar 
in het café. En voor een eerste ontmoeting met je vriendje of vriendinnetje ga je naar het 
Spijksterbos. 
De jongeren geven aan een grote behoefte te hebben aan een eigen ontmoetingsplek, 
waar meer activiteiten voor onze doelgroep kunnen plaatsvinden. Een plek waar je kunt 
ontmoeten, muziek kunt luisteren en kunt chillen met een barretje en bijvoorbeeld een 
PlayStation is wat we zoeken. Dit hoeft echt niet groot en bijzonder te zijn, maar een plek 
om leuke activiteiten voor jongeren te organiseren, zoals bijvoorbeeld spelletjesavonden, 
wordt erg gewaardeerd.

Conclusies en acties

1. De jongeren hebben een grote wens voor een eigen ontmoetingsplek, waar 
ze bij elkaar kunnen komen om wat te drinken, te gamen, een film te kijken, te 
chillen of een spelletje te doen.

Er wonen veel jongeren in 
Spijk en zij ervaren het als 
een gezellig dorp. Jongeren 
ervaren dat de inwoners 
veel op zichzelf zijn, maar als 
er iets bijzonders te doen is, 
komt het dorp wel samen. 

Jongeren



Doe maar gewoon!
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Omdat het traject nu via de Eemshaven gaat, ben je erg lang onderweg om bijvoorbeeld 
in Groningen of Uithuizen te komen. Ook is er is geen goede aansluiting op de trein. 
Kinderen en jongeren die onderwijs volgen in Uithuizen of Groninge, kunnen niet of 
nauwelijks gebruik maken van deze mogelijkheid, vanwege de lange reistijd, wachttijden 
en verbindingen die niet goed op elkaar aansluiten. Er rijdt wel een Hubtaxi maar 
hiervoor kun je geen gebruik maken van een OV-(studenten)kaart, waardoor dit extra 
kosten met zich meebrengt.
 

Conclusies en acties

1. De slechte openbaar vervoerverbinding is wel zorgelijk als het gaat om 
leefbaarheid en mobiliteit. Ouderen die afhankelijk zijn van deze mogelijkheid 
kunnen er zelf niet meer komen en jongeren die voor school of studie 
afhankelijk zijn van het openbaar vervoer zullen uiteindelijk genoodzaakt zijn te 
vertrekken uit Spijk. 

De openbaar 
vervoerverbinding van 
en naar Spijk is niet 
goed. 

Vervoer
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Ons uitzicht wordt steeds meer bepaald door de bebouwing van de Eemshaven. We 
maken ons zorgen over de uitstoot van vervuilende lucht en de effecten die dit kan 
hebben op onze gezondheid. Omdat de Eemshaven over is gegaan naar gemeente 
Het Hogeland zien we hier niets voor terug als je het hebt over kansen voor ons 
gebied: we ervaren wel de lasten, maar niet de lusten. Ook hadden we verwacht dat de 
aanwezigheid van Google kansen voor ons dorp zou bieden, maar in de praktijk blijkt 
dit lastig te zijn. We willen hier graag meer van profiteren, bijvoorbeeld als het gaat om 
duurzame verwarming of opwekken van zonne-en windenergie vanuit de Eemshaven of 
snel internet. We wonen vlakbij de grootste datakabels van ons land. 
In ons gebied hebben we veel te maken met de aardbevingsproblematiek. Er zijn veel 
woningen met schade en het vooruitzicht op herstel hiervan is nog ver weg en dat zorgt 
ervoor dat mensen op dit vlak ontmoedigd raken. Toch is dit niet een onderwerp waar 
we alle dagen van wakker liggen. 

Andere ontwikkelingen waar we de komende jaren mee te maken krijgen zijn: 
de gemeentelijke herindeling, Tennet 380 Kv, woonvisie, versterkingsopgave, 
energietransitie Eemsdelta, prestatieafspraken in het kader van de woningwet, 
omgevingswet en de transitie in de zorg (bijvoorbeeld van zorg in of vanuit grootschalige 
complexen naar zorg op buurt- of straatniveau). Wat de impact van deze ontwikkelingen 
is weten we nu nog niet, maar het zijn wel zaken waar we mee te maken gaan krijgen en 
waar we rekening mee moeten houden. Waar nodig of mogelijk leggen we verbindingen 
met doelstellingen uit onze dorpsvisie.

Er zijn allerlei ontwikkelingen van buitenaf gaande die van 
invloed zijn op het wonen en leven in ons dorp. De opkomst 
van de Eemshaven is een ontwikkeling die ons bezighoudt. 

Externe 
ontwikkelingen
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De straten waarin we dit ervaren zijn de Ubbenasingel en de kruispunten aan de Willem 
de Merodelaan, Hoofdweg Noord en -Zuid en de Ripperdaweg. De komst van het 
kindcentrum brengt in die omgeving ook meer verkeersbewegingen op gang, omdat 
veel ouders hun kind met de auto naar school brengen. Het toenemende vracht- en 
landbouwverkeer zorgt ook voor onveilige situaties, met name door de steeds groter 
wordende landbouwvoertuigen. 

Conclusies en acties

1.  Er zijn zorgen om verschillende plekken waar te hard wordt gereden en 
daardoor als onveilig worden ervaren. 

2.  Er zijn plannen gemaakt voor een veilige omgeving rond de school door een 
parkeer- en verkeerscommissie. De gemeente zal deze plannen communiceren 
aan de inwoners van Spijk.

3.  Het opzetten van een verkeerswerkgroep kan zinvol zijn om dit onderwerp 
meer aandacht te geven en op de agenda te krijgen van de gemeente en andere 
partijen. 

4.  De gemeente heeft extra matrixborden aangeschaft met snelheidsaanduiding. 
Deze kunnen 1 keer per jaar worden opgehangen op plekken of locaties die het 
dorp zelf aangeeft.

Verkeer
Wij ervaren dat op verschillende plekken hard gereden 
wordt en dat geeft een onveilig gevoel.



Spijk moet bloeien.
Nu en in de 
toekomst!
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De ondernemers geven aan dat het bedrijventerrein niet goed is ingericht. Verschillende 
bedrijfspanden zijn achter bomen geplaatst en daardoor vanaf de N33 niet goed 
zichtbaar. Voor ondernemers is het van belang dat deze dure grondprijs ook voldoende 
rendement oplevert. Ook geven zij aan graag te willen bouwen op het bedrijventerrein, 
maar de gemeente geeft aan dat uitbreiding op dit terrein niet mogelijk is. Om 
het ondernemerschap goed te kunnen ontwikkelen vragen de ondernemers om 
een faciliterende en meedenkende gemeente op dit gebied, zodat er kan worden 
samengewerkt aan een aantrekkelijk Tjariet. Ook ervaren zij dat er steeds meer 
middelen beschikbaar komen om bewonersinitiatieven mogelijk te maken. Het zou mooi 
zijn als de lokale ondernemers hier ook van kunnen profiteren. 

De ondernemers zien ook veel kansen. De ontwikkeling rondom het Winkelhuis is 
een mooi voorbeeld hiervan. Dit biedt kansen op meerdere vlakken: stimuleren van 
startende en kleine ondernemers, een breder aanbod, meer bezoekers en invulling 
van de Nije Riep. Buist ziet mogelijkheden om op Tjariet een afzetpunt te maken voor 
frisdrank, snacks en koffie om toeristen te kunnen bedienen. In een klein dorp als 
Spijk is de onderlinge gunfactor van belang voor het succes van de ondernemer. De 
ondernemers zien kansen in meer verbinding, bijvoorbeeld door het organiseren 
van een open bedrijvendag of een ondernemersbijeenkomst, gefaciliteerd door de 
gemeente. 

Spijk kent een grote 
ondernemerspopulatie, variërend 
van kleine zelfstandigen tot grote 
organisaties en natuurlijk de agrarische 
ondernemers. De bedrijvigheid laat zich 
zien aan onder andere Alberdaweg en 
Bedrijventerrein Tjariet. 

Ondernemers
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Conclusies en kansen

1. De ondernemers willen samen met de gemeente werken aan een aantrekkelijk 
Tjariet. Wij vragen de gemeente om het ondernemerschap te steunen door te 
faciliteren en actief mee te denken. 

2. Het bij elkaar brengen en verbinden van ondernemers kan kansen bieden, 
bijvoorbeeld door het organiseren van een ondernemersbijeenkomst. Een 
ander idee is om een open bedrijvendag te organiseren, om bij elkaar een kijkje 
in de keuken te kunnen nemen. 

 
De gemeente kan hierin een faciliterende rol spelen. 



Spijk moet bloeien.
Nu en in de 
toekomst!
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Colofon

Deze dorpsvisie is tot stand gekomen in opdracht van Stichting Dorpsbelangen Spijk 
in samenwerking met de Gemeente Delfzijl en de medewerking van:               

* De inwoners van Spijk – jong en oud-, die op allerlei manieren hun  
Kiek op Spiek hebben gegeven.

* Diverse ondernemers uit Spijk

* Agendateam, bestaande uit: Jan den Boer, Klaas ter Veer, Marleen Kooistra, 
Linda Scheltens, John Hoving, Beitske Eversdijk en Monique Kats: klankbord in 
dit proces.

* Edwin Broekman, Gemeente Delfzijl: procesbegeleiding

* Jolanda Dijkhuis, Stroom!: procesbegeleiding en tekst

* Bestuur Stichting Dorpsbelangen Spijk en Agendateam: eindredactie

* Fotografie 
Linda Scheltens (spijk.net), John Hoving, Monique Kats, Jan Wiersema 
Richard Degenhart (droneopname/Eemskrant.nl)

* Illustratie 

Sijtze Veldema, Stilet vormgeving (plattegrond) 
Meinte Strikwerda (stripfiguren)

* Vormgeving 

Jan Wiersema, Loug6
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Dorpsbelangen Spijk

Contact
dorpsbelangenspijk@hotmail.nl

Website van ons dorp
www.spijk.net

mailto:dorpsbelangenspijk%40hotmail.nl%20?subject=Vraag%20over%20de%20Dorpsvisie
https://www.spijk.net/

