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Uitnodiging
Op woensdagavond 21 september presenteren we de uitkomsten van de
schetssessie Matsloot / Pasop in de Cazemierboerderij in Tolbert. Je bent hier van
harte welkom. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ca. 22.00 uur. Tijdens
deze avond heb je de gelegenheid om vragen te stellen en om op de plannen te
reageren.
 

"De uitgangssituatie voor natuur is hier eigenlijk
hartstikke goed"

Dinsdag 13 september hebben twee
groepen geschetst voor de
Doezumermieden en Kaleweg. Deze
nieuwsbrief gaat over de
terugkoppeling van die dag. Deze
terugkoppeling vond

http://us11.campaign-archive1.com/?u=c39ae3306d95308cb78ced526&id=e227158251&e=%5BUNIQID%5D
http://www.cazemierboerderij.nl/


woensdagavond plaats in Herberg 'In
De Groote Gast'. Ongeveer 15
belangstellenden waren erbij
aanwezig. 

"Inzicht, begrip en informatie"
Secretaris van de gebiedscommissie Ernstjan Cornelius benadrukte aan het begin
van de avond nog eens het hoe en waarom van de schetssessies: “Vroeger
bedacht de overheid nog wel eens wat goed was voor de burger. Tegenwoordig
werken we aan draagvlak. We willen de belangen aan tafel krijgen. Met deze
sessies krijgen we inzicht, begrip en informatie. En dat werkt twee kanten op. We
hebben een stevige ambitie. Er zijn veel belangen, wensen, ideeën en
knelpunten. Daar hebben we het met elkaar over. De tekenaars vatten dat
gesprek in een schets.” Het heeft geleid tot de volgende basisschets met de
grootste gemene deler:

Bezoek ook eens onze site voor meer informatie over dit project

http://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/


De bijzondere ontstaansgeschiedenis van het Zuidelijk
Westerkwartier
Landschapsarchitect Martin van Dijken nam de zaal mee in de bijzondere
ontstaansgeschiedenis van dit gebied. Zowel de IJstijden als het ingrijpen van de
mens hebben hun sporen nagelaten in het gebied.
 

Martin illustreerde zijn verhaal met
veel kaartmateriaal: “De
uitgangssituatie voor natuur is hier
eigenlijk hartstikke goed. Dit gebied

De natuur kan hier nog een ‘boost’
krijgen door te draaien aan de
verschillende knopjes van de
waterhuishouding. Martin ziet dan
ook kansen voor natte
natuurontwikkeling. De regionale



is ook recreatief al goed ontsloten.
Dat is een waardevolle kwaliteit.
Ook komen hier zeldzame,
bijzondere plantensoorten voor. Er
zijn ook punten waar we aan kunnen
sleutelen. Bijvoorbeeld nieuwe
petgaten. Of nieuwe singels
aanplanten omdat deze wel erg zijn
uitgedund. En zo is ook geopperd
om uitzichtspunten te maken op
mooie locaties.” 

kwel bij Kaleweg kan daar een
functie in vervullen. Het helpt ook de
bodemdaling tegen te gaan, want de
ondergrond hier ter plaatse bestaat
uit veen. En die klinkt bij droogte
sneller in. Verder toonde Martin nog
varianten die wel geschetst waren,
maar niet de voorkeur genoten van
de groepen die geschetst hadden.
Bij het schetsen kwamen ook enkele
aandachtspunten en
onderzoeksvragen naar voren.

Vragen? Jazeker!
De terugkoppeling van de schetssessies is ook het moment om vragen te stellen.
Woensdagavond werd van deze mogelijkheid goed gebruik gemaakt.

Waarom is niet iedereen uit dit gebied voor vanavond persoonlijk
uitgenodigd? Ernstjan legde uit welke acties zijn ondernomen om deze avond bij
alle belanghebbenden onder de aandacht te brengen: “Maar kennelijk is dat niet
genoeg geweest. Ook ik heb liever een volle zaal. Dus dit pakken we op als
verbeterpunt. Dit najaar komen we nog met een informatiebijeenkomst in dit
gebied terug. Begin volgend jaar komt er sowieso een brede
informatiebijeenkomst. Iedereen is op deze bijeenkomsten welkom. We zullen
ervoor zorgen dat de uitnodiging in het vervolg zoveel mogelijk mensen bereikt."
 



Geldt de status ‘natuurbeheer’ voor het hele blauwe gebied?  Ernstjan: “Ja,
dit is aangewezen als toekomstig natuurgebied. De grond krijgt de status van
natuur. Als een eigenaar zelf op zijn grond voor natuurbeheer kiest, ontvangt hij
een vergoeding voor de waardevermindering en een vergoeding om de natuur te
beheren. Iedereen kan hier grondbeheerder worden. Dit is niet voorbehouden aan
bepaalde partijen.”
 
Komen er kansen voor waterspecifieke landbouwvormen?
“Ja, het is daarbij wel van belang dat we weten wat het waterpeil wordt voor dat
gebied. En dat deze past binnen de voor de natuur gestelde kaders.”
 
Moeten we vanwege stilstaand water rekening houden met meer muggen en
insecten in dit gebied? “Nee. Onderzoek toont aan dat muggen uit de directe
omgeving komen, zoals bijvoorbeeld een dakgoot of emmers met restjes water.”
 
Verder is er bij het zien van de schetsen nog gesproken over de tracering van
wandelroutes en de consequenties en mogelijkheden voor bedrijfsvoering.
 

Het witte goud uit het Westerkwartier



 
Martijn Veenstra is één van de aanwezigen vanavond. Vanuit de agrarische
natuurvereniging de Eendracht heeft Martijn deelgenomen aan de schetssessie.
Hij woont in Peebos. Een gesprekje met hem leert dat hij één van de twee
ambachtelijke mozzarellaproducenten van Nederland is. In zijn kaasmakerij
produceert Martijn dit witte goud onder de naam Orobianco. 80 tot 90% van zijn
producten komt terecht in het westen van het land. Zo serveert het Rijksmuseum
de mozzarella van Martijn. “Ik vind het een goede zaak dat je inbreng hebt in de
planvorming. Alleen de landbouwers waren wel ondervertegenwoordigd, dat vind
ik jammer. Misschien hadden we dan wat meer discussie gehad. Een boer kan
zijn mest niet kwijt in natuurgebied. De statusverandering van de grond is op dat
punt dus heel ingrijpend.”
 

Het vervolg



Bestuurders aan het woord:
Wethouder Mark de Haan van Grootegast:
“Grond is emotie. Er gebeurt hier nogal wat dus draagvlak blijft belangrijk bij dit
project. De houtsingels zijn kenmerkend voor onze gemeente. Een houtsingel is
geen last maar je kunt daar juist trots op zijn. Daar mag wat mij betreft een
vergoeding tegenover staan. Verder vind ik dat de gebiedscommissie oog moet
hebben voor de jonge agrarische ondernemers.”
 
Henk Hulshoff van LTO vroeg aandacht voor de landbouwers die een oplossing
willen. "We moeten de instrumenten die er voor hen zijn, zoals bijvoorbeeld
ruilgrond, goed benutten."
 
Egbert Berenst van het Wetterskip zei “Water laat zich maar in beperkte mate
sturen. Het hogere doel van al deze maatregelen is dat we te maken hebben met
klimaatverandering. Kijk naar de toekomst. We nemen nu maatregelen voor de
lange termijn. En dat moeten we slim doen en waar dat mogelijk is, moeten we
slimme combinaties maken."
 
Alex Datema van Boer en Natuur benadrukte dat we elkaar nodig hebben.
Mensen hechten aan de eigenheid van dit gebied. "De boeren hebben de hand
gehad in de ontwikkeling van het landschap. De boeren hebben we dus nu ook
nodig. We moeten natuur realiseren in samenhang met de rest van het gebied.



Het blijft heel vervelend voor mensen die deze ontwikkeling als bedreigend
ervaren. Daarom moeten we mensen mee blijven nemen in het proces."

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 conceptinrichtingsplan 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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