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In gesprek met
bewoners

Het Zuidelijk Westerkwartier gaat veranderen. We zitten in een beginfase,
met nog lopende onderzoeken. De Gebiedscommissie (GC) en de
Projectgroep (PG) betrekken bewoners en omwonenden graag nu al bij de
plannen. De GC en PG namen de uitnodiging voor een bezoek aan Polder
de Dijken (GC) (zie foto boven) en Dwarsdiep (PG) daarom graag aan. 



De commissie maakte begin september een
bezoek  aan  Polder  de  Dijken.  Ze  ging  'het
veld in': de Redenweg, het pontje ten zuiden
van de Bakkerom, het gemaaltje ten noorden
van de Matsloot  en de Dijkweg stonden op
het  programma.  Vertegenwoordigers  van
belangenvereniging Polder de Dijken  vertelden
over  de  bijzondere  kenmerken  van  het
gebied.

Bovendien  overhandigden  zij  een  lijst  met  voorwaarden.  Daaronder  zijn  zij  bereid  medewerking  te

verlenen aan de gebiedsontwikkeling. Namens de GC gaf Henk Staghouwer (gedeputeerde Provincie

Groningen) aan het op prijs te stellen dat de GC was uitgenodigd. De GC wil de ontwikkeling samen met
de streek doen, dit initiatief was een prima begin. Carla Alma (DB-lid Waterschap Noorderzijlvest) voegde
toe: "De natuur heeft water nodig en water de natuur. Samen kunnen we er wat moois van maken."

Wachten op 'bouwstenen'

Vorige week zijn we (de PG) in het Dwarsdiep geweest. Na een stroef
begin werd het toch een nuttige avond. We kregen de kans te luisteren
naar vragen, zorgen en wensen. "Dit is úw achtertuin, dat beseffen we
heel goed", aldus secretaris van de GC Ernstjan Cornelius.

Het Dwarsdiep-gebied is aangewezen als één van de drie nieuwe waterbergingsgebieden. In de kantine
van camping De Akkerhoeve verzamelden zich veertien bewoners van de zuidzijde van het Dwarsdiep.
Tijdens  de  algemene  informatiebijeenkomst,  eerder  dit  jaar  in  De  Postwagen  in  Tolbert,  had  de



bewonersgroep  een  vragenlijst  aan  de  commissie  overhandigd.  In  De  Akkerhoeve  werd  antwoord
gegeven op deze inhoudelijke vragen.

“Niet allemaal rozengeur en maneschijn”

“Waarom is het nodig hier een waterberging te maken”, luidde een van de eerste vragen uit de kantine.
Het antwoord: vanwege de veiligheid. Om ervoor te zorgen dat bij een hoog waterpeil woongebieden niet
onder  water  komen te  staan.  Dat  de  waterafvoer  goed  gefaseerd  kan  worden  met  zo  min  mogelijk
overlast.
Dat er een nieuw natuurgebied komt, met ruimte voor waterberging, staat vast. Er werd door bewoners
kritisch gekeken naar de voordelen voor natuur en recreatie.  “Dat is vast  niet  allemaal rozengeur en
maneschijn”, werd er onder andere gezegd. Cornelius: “Uw zorgen worden ook onze zorgen, daar gaan
we aan werken.”

Veelbesproken: de kades
locatie, vorm en hoogte van de kades waren het
onderwerp van de meeste vragen. Een bedrukte
stemming bij  de  bewoners  ontstond doordat  er
nog geen concrete informatie over te geven is.
Het  veroorzaakt  onrust  bij  hen  dat  er  kades
komen,  misschien  wel  heel  dichtbij  hun  eigen
huis.
“Jammer dat de consequenties nog niet duidelijk
zijn”, zei een bewoner. “Hoe gaan de kades eruit
zien  als  we  vanuit  onze  woning  naar  buiten
kijken? Het zou ons meer vertrouwen geven als
we het kunnen visualiseren. Wat moeten we ons
erbij voorstellen?”

Logische  vragen,  waar  echter  nog  geen  specifiek  antwoord  op  te  geven  valt.  Cornelius:  “Er  is  nog
onderzoek nodig voordat we keuzes kunnen maken. We zijn bezig met de berekeningen. Maar uw punten
zijn zonder meer van belang bij de ontwikkeling van het gebied.” Cornelius deed een aanbod om samen
kades  in  andere  gebieden  te  gaan  bekijken.  Er  wordt  verder  gewerkt  aan  ‘bouwstenen’:
onderzoeksresultaten waarmee de plannen steeds verder uitgediept kunnen worden.  

Kenners van het landschap
Bewoners en aanwonenden worden al in een heel vroeg stadium bij het project betrokken. Dat houdt in
dat niet alle informatie over de toekomst al beschikbaar is.  
Het  grote voordeel  ervan is  dat  ideeën van bewoners meteen meegenomen kunnen worden.  Zij  zijn
immers de kenners van het landschap. Zo werd dan ook terecht opgemerkt: “Er zijn hier mensen die hier
wel vijftig jaar wonen. Zij kunnen met oplossingen komen waar jullie nooit aan gedacht hadden”, aldus een
bewoner.

Een nieuwe afspraak was snel gemaakt: een afvaardiging van de PG gaat in oktober met bewoners het
Dwarsdiep in. Om concrete ideeën van de bewoners op de locatie zelf te bespreken. 
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