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In deze nieuwsbrief:
impressie info-avonden
de onderzoeken
bekijk de presentatie 
u blijft betrokken

We starten binnenkort met onderzoeken in de gebieden Polder de Dijken -
Bakkerom, De Drie Polders en de Lettelberterbergboezem. Daarnaast wordt er een
peilbesluit genomen in de zes landbouwpolders met een opgave vanuit het
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). In deze nieuwsbrief leest u over de drie
informatiebijeenkomsten die hierover zijn gehouden. Daar hebben we verteld over
wat we gaan doen en waarom dat nodig is.

Info-avonden goed bezocht

Donderdagavond 19 april was in de Postwagen in Tolbert de informatieavond
voor Polder de Dijken - Bakkerom. Zo’n veertig mensen waren op de
uitnodiging ingegaan. Op 26 april telden we ongeveer dertig aanwezigen bij de
informatieavond over De Drie Polders en de Lettelberterbergboezem.

Daarnaast is er voor het peilbesluit voor de zes polders met een NBW-opgave
in maart een bijeenkomst geweest. De volgende bijeenkomst hiervoor is op 15
mei (zie: nieuwsbrief april 2018).

Dit voorjaar nog wordt gestart met diverse specialistische onderzoeken. Het
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doel van de avonden was om tekst en uitleg te geven over deze onderzoeken.
Verder kregen de aanwezigen een inkijkje in de planning van het hele project
en werd nog eens toegelicht hoe de Gebiedscommissie grondeigenaren en
andere belanghebbenden bij het project betrekt.
 
De presentatie lag in handen van ErnstJan Cornelius, de projectleider en
secretaris van de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier.   
 

Waar gaat het ook alweer om in het Zuidelijk
Westerkwartier?
De belangrijkste doelen voor het hele project zijn:
- NATUUR: helpen bij het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).
- WATER: zorgen voor waterveiligheid, een goede kwaliteit van het water
en voldoende water voor nu en in de toekomst.  
 

Impuls aan het Zuidelijk Westerkwartier
Maar er is meer. Zo moet het project ZWK ook een bijdrage leveren aan de
verbetering van de landbouw, zodat deze klaar is voor de toekomst. Ook moet
het project ZWK helpen het karakteristieke landschap van het Westerkwartier in
stand te houden of waar mogelijk te herstellen. “We hopen dat het gebied



hiervan kan profiteren", zo vertelde ErnstJan. "Dit biedt kansen voor recreatie,
toerisme en de leefbaarheid, ook in de toekomst.” In zijn terugblik op de
afgelopen twee jaar benadrukte hij dat de Gebiedscommissie de belangen van
de inwoners en andere betrokkenen hoog in het vaandel heeft gehad. En dat
blijft zo. De rode draad in de aanpak is: ‘samen met de streek’.
 

Een apart projectbureau
Er moet nog een heleboel worden uitgezocht om de schetsen en tekeningen te
vertalen naar concrete maatregelen. Vijf ingenieursbureaus werken samen in
een speciaal hiervoor opgericht projectbureau. Zij voeren de onderzoeken
gezamenlijk uit en treffen de voorbereidingen voor de uitvoering.
ErnstJan: "Het projectbureau is bijna startklaar en wordt aangestuurd vanuit
Prolander Voor deze voorbereidende fase is er één aanspreekpunt, dit is Bart
Jan Prak van Prolander." Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 0592-365259
en via e-mail: bj.prak@prolander.nl.

De provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest zijn de
opdrachtgevers. De planning is erop gericht om de uitvoering te starten in de
zomer van 2019. De werkzaamheden moeten eind 2020 gereed zijn.

De voorbereidende onderzoeken

Er zijn onderzoeken waar je buiten wat van merkt en er zijn onderzoeken waar
je niets van zult merken. Die laatste zijn onder meer berekeningen en die
vinden vooral achter het bureau plaats.
 
De onderzoeken die wel buiten in het gebied worden gedaan zijn bijvoorbeeld:
grondwatermonitoring met peilbuizen, geotechnisch onderzoek, landmetingen
(dit gebeurt met een vliegtuigje), archeologisch onderzoek, milieukundig
onderzoek, ecologisch onderzoek en een onderzoek naar niet-gesprongen
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
 
In de maand mei gaan de onderzoeken van start. De onderzoeken hebben een
doorlooptijd van circa drie maanden. Drie van de onderzoeken die hierboven
genoemd staan, lichten we hieronder toe, de andere onderzoeken staan in de
presentatie van deze infoavonden.

Hier vindt u de presentatie van de info-avond
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Grondwatermonitoring

ErnstJan: “We willen zien waar het grondwaterpeil verandert. De peilbuizen
houden bij wat de waterstand doet. Grondeigenaren betrekken we hierbij. De
peilbuizen blijven minimaal vijf jaar na de uitvoering zitten en plaatsen we zowel
binnen als buiten de natuur- en waterbergingsgebieden. Waar we problemen
verwachten en/of zien, ondernemen we actie. Alle peilbuizen plaatsen we in
samenspraak met de opdrachtgevers en grondeigenaren.”

Milieukundig onderzoek
ErnstJan: “Overal waar we moeten graven, gaan we vooraf onderzoeken of de
uitkomende grond kan worden hergebruikt. Bij de boerderij van
Staatsbosbeheer aan de Bakkerom is bekend dat er vervuiling aanwezig is. Op
het terrein is in de ondergrond een laag van bouw- en sloopafval
(puin) aanwezig. In deze laag is lokaal asbest aangetroffen. Hier zie je straks
een grote graafmachine en mensen in van die witte pakken.
Deze mensen nemen monsters en doen steekproeven bij de boerderij. We
weten dat er vervuiling is, maar we kennen niet de omvang van die vervuiling.
Daarom is hier nog onderzoek nodig.”

Straks veilig aan het werk

Er bestaat een kleine kans dat er in de grond oude explosieven liggen. Om dit
vast te stellen wordt een bureau-onderzoek verricht. Hierbij kijken wij onder
meer of er vliegtuigen in de buurt zijn neergestort of dat vliegtuigen in nood
bommen hebben moeten lossen. Het Zuidelijk Westerkwartier ligt op de



vliegroute van Engeland naar Duitsland. Het onderzoek wordt gedaan om het
zekere voor het onzekere te nemen.   

Vragen uit de zaal 
Na de pauze werd de tijd genomen voor vragen uit het publiek. Die gingen
onder andere over waar de natuurdoelen precies gerealiseerd worden. U kunt
deze vinden op de kaart met het Natuurbeheerplan 2018 van de provincie
Groningen. Daar ziet u de nu vastgestelde natuurdoelen. Op deze kaart kunt u
inzoomen, door beheertype ambitie aan te vinken ziet u wat de ambitie is. De
beheertypen die u ziet hebben een code, door links op legenda te klikken ziet u
het beheertype. De inrichtingsmaatregelen zijn erop gericht de ambitie te gaan
halen.

Er werd ook gesproken over de vorm van de inloopavonden. De aanwezigen
gaven aan dat algemene informatieavonden prettiger waren: “Je hoort dan
namelijk ook de kritiek of de vragen van anderen in de zaal. Dat mis je op een
inloopavond.” ErnstJan legde uit dat er ook mensen zijn, die het juist fijner
vinden om hun vragen in een individueel gesprek te stellen. Toegezegd werd
dat de informatieavonden niet in de vorm van inloopavonden worden
gehouden. Na een presentatie en vragen vanuit de zaal zal er na afloop ook de
mogelijkheid zijn voor individuele uitleg en vragen.

U blijft betrokken

De uitkomsten van alle onderzoeken kunnen aanleiding zijn om
vervolgonderzoeken te doen. Uiteindelijk worden de uitslagen van de
onderzoeken vertaald in een bestek dat uitgevoerd gaat worden. Met
inloopbijeenkomsten, keukentafelgesprekken en nieuwsbrieven worden de
inwoners steeds meegenomen.

 
Meer informatie?

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen die u niet kunt stellen op

Hier vindt u onze vorige nieuwsbrieven
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de informatieavond(en), bel of mail dan met ErnstJan Cornelius van
Prolander 0592 - 365 049 of e.cornelius@prolander.nl van Prolander.

Heeft u inhoudelijke vragen over de voorbereidende onderzoeken, bel of mail
dan met Bart Jan Prak van Prolander, tel. 0592-365259 of bj.prak@prolander.nl
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