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In deze nieuwsbrief:

Terugkoppeling over de schetssessies in De Drie Polders
In memoriam dhr. Kor Dijkstra
Uitnodiging terugkoppeling Leekstermeergebied Midwolde
Uitnodiging informatieavond Dwarsdiep

"Iedereen denkt op een positieve manier mee"

Uitkomsten De Drie Polders besproken
Donderdagavond 9 juni werd de uitkomst van twee eerder gehouden schetssessies
teruggekoppeld. De eerste sessie was in december vorig jaar, de tweede was
woensdag  8 juni. Ongeveer 25 bewoners en andere bij De Drie Polders
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 memoriam
Secretaris van de
gebiedscommissie, Ernstjan

Op het programma
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Cornelius stond bij de opening van
deze avond stil bij het plotseling
overlijden van dhr. Kor
Dijkstra, burgemeester van
Grootegast en lid van de
gebiedscommissie Zuidelijk
Westerkwartier.   

Inleiding en presentaties
Pauze
Rondgang langs de schetsen
Terugkoppeling van de vragen
Korte reactie van bestuurders
Het vervolg

Een duik in de geschiedenis
Landschapsarchitect Martin van Dijken vertelde over de ontstaansgeschiedenis van
het landschap. 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.  
 

De opgaven van de gebiedscommissie

Terugkoppeling per gebied
Was je niet bij een schetssessie aanwezig maar ben je wel geïnteresseerd in de



uitkomsten van de schetssessie in jouw gebied? Per gebied houden we voor de in-
en aanwonenden van dat gebied een terugkoppeling. Je bent hier dan van harte
welkom.

De avonden zijn van 20.00 tot plm. 22.00 uur in de CazemierBoerderij in Tolbert.

•15 juni voor het Leekstermeergebied (Midwolde)
•27 juni informatieavond voor het Dwarsdiep (Noord en Zuid tegelijk)

Van basisschets naar totaalschets
De grootste gemene deler uit de eerste schetssessie fungeerde als basisschets voor
de tweede schetssessie op 8 juni. Varianten aan de diverse zijden van het gebied
zijn verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een tweede basis schetsontwerp met
inbreng van bewoners. Er komen altijd nieuwe vragen bij het schetsen naar boven.
Een belangrijk voorbeeld daarvan was de vraag hoe we het gebied straks gaan
beheren. Maar ook bijvoorbeeld hoe gaan we de recreatie in goede banen leiden?
De kaart bevat nog geen definitieve lijnen.
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Vragen
Deze avond was niet alleen bedoeld om resultaten terug te koppelen, er was ook
ruimschoots  gelegenheid om vragen te stellen. Opvallend was de vraag om
voldoende aandacht te besteden aan het beheer van het gebied. Bestuurder Rieks
van der Wal van Staatsbosbeheer stelde daarom voor om bij volgende presentaties
het onderwerp 'beheer' als apart onderdeel op te nemen. Maar ook werd de vraag
gesteld wat de gevolgen van wisselende waterstanden zijn voor woningen. Het
antwoord was dat op dit punt veel studie en berekeningen worden gedaan. In feite
moet er geen invloed van de natuur of waterberging op de bebouwing zijn. Een
andere vraag was of niet teveel essentiële techniek te dicht bij elkaar zit. Ook hier
luidt het antwoord dat er hoge eisen worden gesteld. Cornelius: "Het is belangrijk om
dit te blijven zien als een schets. Hier wordt nog heel goed naar gekeken."
Opmerkelijke conclusie van één van de aanwezige bewoners was: "Als het straks
klaar is hebben we het beter dan dat we het nu hebben."
 

"Straks is het hier beter"
De heer Arjen Boer, biologisch veehouder in
Enumatil ziet de ontwikkelingen positief
tegemoet: "De veiligheid in dit gebied wordt
beter. Er zijn verhalen bekend dat vroeger huizen



in natte periodes half onder water liepen. Of dat
kelders volstroomden met water. Dat is straks als
die kades worden aangelegd verleden tijd. Dan
liggen die huizen veiliger. Bovendien wordt dit
gebied mooier doordat er natuur ontwikkeld
wordt. Ik vind het belangrijk dat boeren betrokken
blijven bij het beheer. Sommigen zullen
misschien even moeten wennen aan die kades.
Maar met de toenemende regenintensiteit
verwacht ik straks toch minder wateroverlast."

Bestuurders positief
De aanwezige bestuurders reageerden na het horen van de presentaties, de vragen
en de uitleg positief. Hun conclusie was dat er goed geluisterd is naar de mensen uit
het gebied. "Deze avond geeft vertrouwen, en de urgentie begint door te dringen dat
we wat moeten met dat water" concludeerde Carla Alma, lid van het Dagelijks
Bestuur van Waterschap Noorderzijlvest. 

 

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.

Bezoek ook eens onze website
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