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Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Streefbeeld Natuur 

Aan de noordzijde van de Matsloot richt de ontwikkeling zich op de weidevogels. In het gebied van de Pasop richt de inrichting zich op het tegengaan van de verdroging. Daardoor 

kunnen de graslanden zich beter ontwikkelen en het is gunstig voor de ontwikkeling van de petgaten. Door de aanleg van nieuwe petgaten worden nieuwe verlandingsreeksen op 

gang gebracht. Het afgraven van bovengrond draagt ook bij aan een betere uitgangspositie voor soortenrijke graslanden. Langs de Matsloot wordt het boezemland uitgebreid. Dat is 

gunstig voor de waterkwaliteit in de Matsloot. 

Maatregelen 

Maatregelen aan de noordzijde van de Matsloot: 
• Aanpassen van de waterhuishouding zodat vrijwel het gehele gebied onder de boezem komt te liggen 

• Effecten van de maatregel op de bebouwing onderzoeken en zo nodig maatregelen treffen voor de bebouwing

• Aanleg van een moeraszone langs een beperkte lengte van de Matsloot voor de KRW (Kaderrichtlijn Water)

• Faunaverbindingen onder de Mensumaweg

 Maatregelen ten zuiden van de Matsloot: 
• Aanpassen van de waterhuishouding bij de Pasop waarbij zowel de wateraan- als afvoer aangepast wordt. Daardoor kan het zomerpeil gehandhaafd worden. 

• Effecten van de aanpassing op de bebouwing onderzoeken en zo nodig maatregelen treffen voor de bebouwing

• Afgraven van de bovengrond op een aantal percelen

• Verleggen van een deel van de kade aan de zuidzijde voor de KRW (Kaderrichtlijn Water) 

• Aanleg van enkele petgaten

•	 Er	ligt	een	wens	voor	een	fietspad.	Deze	wens	wordt	bij	de	planuitwerking	nader	beschouwd	(d.w.z.	aanwezigheid	bestuurlijk	draagvlak	en	externe	financiering)

• Faunaverbindingen onder de weg bij Pasop

Keuze Gebiedscommissie 
In het gebied aan de noordzijde van de Matsloot kiest de Gebiedscommissie ervoor om het grootste gedeelte van het gebied voor de boezem te leggen en oeverzones te verbreden. 

Ze vraagt daarbij aandacht voor de woningen aan de westzijde van het gebied. Aan de zuidzijde van de Matsloot kiest ze voor de inrichting zoals deze op de schets is aangegeven, 

met het ontgraven van een deel van de bovengrond en het verleggen van een deel van de kade waardoor er een moeraszone/boezemland langs de Matsloot komt.
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