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Informatie-avond Dwarsdiep Noord en Zuid
"Het moet leefbaar en beleefbaar blijven" 
 
Op maandagavond 27 juni stond het Dwarsdiep-gebied centraal tijdens een
openbare informatie-avond van de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier.
In de CazemierBoerderij in Tolbert waren bewoners, aanwonenden en andere
belangstellenden welkom om presentaties bij te wonen. En om samen te praten
over de toekomstplannen voor het gebied. Daarbij staat als een paal boven
water: "Het moet werkbaar, leefbaar en beleefbaar blijven" zoals de secretaris
van de Gebiedscommissie Ernstjan Cornelius aangaf. 
 

Tijd voor onderzoek
 
De Gebiedscommissie verdiept zich
al geruime tijd het Dwarsdiep-
gebied. In onder meer de vragen en
wensen van de betrokkenen, in de
mogelijkheden en kansen. Daarvoor
is de commissie het veld in gegaan
en heeft ze o.a. schetssessies
gehouden in mei 2016. 

http://us11.campaign-archive1.com/?u=c39ae3306d95308cb78ced526&id=7f91a41930&e=%5BUNIQID%5D


Cornelius: "De oogst van de eerste schetssessies was groot en gedetailleerd,
we constateerden ook veel vragen. Om goede afwegingen te kunnen maken
hebben we tijd nodig." De commissie laat de huidige situatie en de
mogelijkheden zorgvuldig onderzoeken. Bij het maken van plannen voor de
toekomst is kennis van de historie natuurlijk noodzakelijk. Voordat de eerste
schetsen van een mogelijke nieuwe situatie werden gepresenteerd, werden de
circa veertig aanwezigen meegenomen in de bijzondere ontstaansgeschiedenis
van het landschap.

"Aan mij de eer om de ontstaansgeschiedenis van het landschap aan u te laten
zien. Dat doe ik graag, want het is een heel interessant gebied."
Landschapsarchitect Martin van Dijken gaf aan de hand van kaarten weer hoe
de hoger gelegen ruggen, de dalen, het water (zoet en zout) en de ontginning
het landschap hebben gevormd. De bodemkaart laat zien dat het een
afwisselend gebied is. "Het gebied van het Dwarsdiep is een mix van
verschillende grondsoorten, van zand, veen en klei."
 

Basis voor een nieuwe schetssessie

Aan de hand van de informatie die uit de eerste schetssessies is gekomen, is
een eerste basisschets ontwikkeld. Hierin is de optimale situatie voor water en
natuur weergegeven. Deze basisschets werd samen met een aantal
alternatieven gepresenteerd. In de schetsen zijn de wensen van de
betrokkenen meegenomen. Het is een basis voor een tweede schetssessie, die
naar verwachting in september 2016 zal plaatsvinden.



Open gesprek over kansen
en mogelijkheden 
 
Welke alternatieven zijn er? En op
welke wijze kan de landbouw
optimaal worden geïntegreerd?

Kennis op peil
 
Ingenieurs- en adviesbureau Antea
Group voert momenteel in opdracht
van de Gebiedscommissie
onderzoeken uit in het gebied.
Projectleider Rienk de Lange was
maandagavond ook aanwezig. "We
doen onder andere onderzoek op
ecologisch vlak, bijvoorbeeld naar
wat er precies in het gebied groeit en
wat de huidige natuurkwaliteit is. De
vragen die tijdens deze avond
gesteld worden, bijvoorbeeld over de



Wie vragen had kon bij de tafels met
grote kaarten terecht voor
verduidelijking. 
 

waterkwaliteit, zijn voor ons ook
interessant. Deze avond is voor ons
een inhoudelijk kijkje in de keuken."

Na de zomer nieuwe schetsessies
 
Tijdens de informatie-avond was alle ruimte om vragen te stellen, en om het
gevoel bij de plannen te ventileren. Naast positieve reacties was er ook een fel
tegengeluid te horen. Ook voor kritische geluiden was uiteraard de ruimte. 
Sommige vragen, bijvoorbeeld over het effect van water met een minder goede
kwaliteit uit omringende gebieden, moeten nader onderzocht worden. De
antwoorden hierop vormen het feitelijke fundament voor nieuwe schetssessies.
Deze zullen na de zomervakantie gehouden worden.

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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