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Terugkoppeling over de schetssessies in het Leekstermeergebied en
Midwolde
Uitnodiging informatieavond Dwarsdiep op 27 juni

"Specifieke aandacht voor recreatie en toerisme"

Uitkomsten Leekstermeergebied en
Midwolde besproken
Woensdagavond 15 juni werd de uitkomst teruggekoppeld van de schetssessie
over het Leekstermeergebied en Midwolde. Die was een dag eerder gehouden.
Ongeveer 20 bewoners en andere bij deze gebieden betrokkenen waren tijdens
deze openbare bijeenkomst aanwezig. Na een presentatie over wat er tot nu
aan werk verricht is en de ontstaansgeschiedenis van het landschap, werden
ideeën, wensen, knelpunten en kansen voor het gebied besproken. In dit
gebied was er specifiek aandacht voor recreatie en toerisme.
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"Recreatie en toerisme"
Annelies van der Laan, beleidsadviseur recreatie
en toerisme van de gemeente Leek vertelde hoe
de gemeente Leek tegen recreatie en toerisme
aankijkt. Het Leekstermeergebied verwelkomt
jaarlijks veel bezoekers. Aan de hand van een
zogenaamde zoneringskaart liet zij zien in welke
gebieden welke vorm van recreatie past. Van
dagrecreatie tot verblijfsrecreatie is er nagedacht
over het verstandig verdelen van de
recreatiedruk in het gebied.

"De ontwatering kwam pas op gang toen de
monniken zich ermee bemoeiden"



Landschapsarchitect Martin van Dijken opende zijn presentatie over de
ontstaansgeschiedenis van het landschap met de woorden "Dit is zo'n
interessant gebied, ik heb deze presentatie nu bijna 10 keer gegeven en het
verveelt nog steeds niet!" Met zijn verhaal over zee-inbraken, veenstroompjes
en IJstijden liet Martin zien hoe het komt dat in het Zuidelijk Westerkwartier
zand, veen en kleigronden bij elkaar komen. Al ongeveer in het jaar 1200
gingen de monniken aan de slag met ontwatering. Dorpen verplaatsten zich in
die tijd om droge voeten te houden. Aan de hand van kaartmateriaal liet Martin
zien dat het huidige landschap nog altijd veel kenmerken van de historie
vertoont.  
 



Het landschap vertoont nog veel kenmerken van de historie

Terugkoppeling per gebied
Was je niet bij een schetssessie aanwezig maar ben je wel geïnteresseerd in
de uitkomsten? Voor de in- en aanwonenden houden we een terugkoppeling.
Op 27 juni is er een informatieavond voor het Dwarsdiep (Noord en Zuid
tegelijk). Je bent hier dan van harte welkom.

De avond wordt van 20.00 tot plm. 22.00 uur gehouden in
de CazemierBoerderij in Tolbert.
 

http://zuidelijkwesterkwartier.us11.list-manage.com/track/click?u=c39ae3306d95308cb78ced526&id=0d6f111b79&e=49aa95d021


Van basisschets naar totaalschets
Tijdens de schetssessie op dinsdag 14 juni is in drie afzonderlijke groepen
geschetst: recreatie, landschap en water en natuur. Op de terugkoppelavond is
daaruit een samenvattende schets gepresenteerd als grootste gemene deler
met nog enkele varianten en alternatieve opties. In dit specifieke gebied zit de
natuur van nu al heel erg in de goede richting. Het gaat vooral om
optimaliseren. Dat is ook een organisatorisch vraagstuk waarbij samenwerking
tussen belanghebbenden nodig is. Grootschalige veranderingen worden hier
niet gevraagd. Zo zijn de houtsingels in de basis heel stevig en hoeft er niet
veel aan het waterpeil in het natuurontwikkelingsgebied te gebeuren. Ook werd
een kaart met oude en mogelijk nieuwe fietsroutes in het gebied getoond. Een
belangrijke daarin is de 'fietsroute plus'. Hiervoor is een voor de hand liggende
route getoond (de rode lijn in de afbeelding hieronder). In de schets is er veel
aandacht besteed aan het mooie uitzicht over het landschap.  



 

Vragen
Deze avond was niet alleen bedoeld om resultaten terug te koppelen, er was
ook ruimschoots  gelegenheid om vragen te stellen. Zo werd de vraag gesteld
of 'al dat riet' de openheid van het landschap in gevaar brengt. Ernstjan
Cornelius antwoordde hierop dat bij de aanleg juist goed gekeken wordt naar
het gevarieerde gebied. Op zijn vraag of de mensen die aanwezig waren bij de
schetssessie zich herkenden in de presentatie van vanavond, antwoordde men
volmondig met 'ja'. Ook werd - net als op eerdere avonden de vraag gesteld
naar een doorgang onder de A7. Het is een vraag die nu niet beantwoord kon
worden, maar zeker wordt meegenomen. Ernstjan: "De wens is duidelijk, we
horen het regelmatig."  
 

"Rentmeester van de
bodem"
Aan het woord is Jan van Miltenburg,
melkveehouder, composteerder, weidevogelboer
“en nog veel meer”. Lachend zegt hij “ik noem
mijzelf wel eens een vreemde vogel. Aan de ene
kant doe ik aan intensieve landbouw, aan de
andere kant ben ik ook terreinbeheerder.” Hij
volgt de ontwikkelingen in het Zuidelijk
Westerkwartier met een kritische blik. “Ik vind het
gevaarlijk om zo’n heel gebied zo op de schop te
zetten. De habitat verandert. De natuur heeft veel
klappen gekregen in het verleden. Er zijn



planologische missers gemaakt. Mijn conclusie is
dat we in Nederland over het algemeen niet goed
met de natuur kunnen omgaan. Ik denk dat we
waar de druppel water valt, die ook in principe
zullen moeten bergen. Ik ben er bang voor dat
we de toekomstige generatie de rekening laten
betalen. We moeten ons nu als een goed
rentmeester van de bodem gedragen.”

Henk Staghouwer "Ik ben hier om te
luisteren"
Ik ben hier als voorzitter van de Gebiedscommissie om te luisteren naar wat er
gebeurt en is gebeurd. We sleutelen aan het landschap en dat doen we zonder
dat alles van te voren is vastgelegd. Ik kom hier vaak, ik wil deze parel in het
Westerkwartier nog mooier maken. Ik zou graag het natuurbeheer en het
agrarisch bedrijf op een goede manier willen  verbinden. Er zitten wel wat
wensen in met grote financiële gevolgen, denk maar aan de vraag om
een fietstunnel onder de A7 en het fietspad plus.
Vanuit het Westerkwartier leggen we nu natuur aan en zo maken we een
robuuste verbinding aan de zuidkant van de stad Groningen, richting het
Roegwold. Ik denk dat we daar de komende jaren nog veel plezier van gaan
hebben.

Rieks van der Wal van Staatsbosbeheer sloot zich daar bij aan: "We zoeken
naar landbouwkundig medegebruik." Wethouder Rien Honnef uit Leek viel het
op dat men erg betrokken is bij dit project en met elkaar in gesprek wil gaan. Hij
wil graag de fietsroute noordelijk van het Leekstermeer en ten zuiden van de
A7. Hij vindt de ontsluiting van het hele gebied vanuit de gemeente Leek
gezien, prachtig.

 

Het vervolg
Ernstjan Cornelius blikte vooruit met: "Uw reacties nemen we nu mee. De
benodigde onderzoeken zetten we uit of doen we zelf. In september leggen we
de eerste inrichtingsschetsen aan de Gebiedscommissie voor. Ik denk dat we in
november bij u terugkomen. Dan laten we u zien wat we de Gebiedscommissie

Bezoek ook eens onze website

http://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/


ter besluitvorming willen voorleggen, met uw vragen en opmerkingen erbij. In
december komt het voorstel besluitvormend in de vergadering. In februari
volgend jaar komen we dan met een voorlichtingsavond bij u terug."
Hij sprak zijn waardering uit voor de inzet en inbreng van iedereen tijdens de
schetssessie: "want het was een lange en intensieve dag!"
 

Veilig en prettig wonen, werken en recreëren

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de
inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het

gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en
leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en

toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren.
Hiervoor is begin vorig jaar de gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier in
het leven geroepen. Deze commissie maakt de komende tijd een concept-
inrichtingsplan voor het gebied waarbij ze u, bewoners, grondeigenaren en

andere belanghebbenden, nadrukkelijk wil betrekken. Het is immers uw woon-
en/of werkgebied.
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