
      

  

Retouradres: Postbus 601, 9700 AP Groningen  

 

Aan Geadresseerde 

 

  Gebiedscommissie ZWK 

Postbus 610 

9700 AP Groningen 

 

Contactpersoon: 

Bart Jan Prak 

Functie: 

Medewerker 

gebiedsontwikkeling 

Telefoon:  

0592- 365259 

E-mailadres: 

BJ.Prak@prolander.nl 

Onze referentie: 

PL201802056 

 

Datum:  25 september 2018 

Betreft:               Grondtransport van Leekstermeergebied naar De Drie Polders 

 

 

 

 

Geachte heer/ mevrouw, 

 

Op woensdag 3 oktober starten de voorbereidende werkzaamheden waarna 

vrachtwagens met grond gaan rijden van het Leekstermeergebied (Polder 

Vredewold) naar De Drie Polders. Die grond is nodig om de kades van de 

waterbergingsgebiedsgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier te realiseren.  

Wij proberen eventuele overlast zo veel mogelijk te beperken. De aannemer 

verwacht 10-12 werkdagen nodig te hebben om de grond te vervoeren. 

 

Tijden en route 

Het transport vindt plaats op doordeweekse dagen tussen 8.30 en 15.00 uur, zodat de 

omgeving en schoolgaande kinderen hier zo min mogelijk hinder van ondervinden.  

De vrachtwagens rijden vanuit de polder Vredewold over de Hoofdstraat in oostelijke 

richting over het viaduct van de A7 via de Mienscheer naar De Drie Polders. Hier worden 

de vrachtwagens gelost. Vervolgens rijden de lege vrachtwagens via de Mienscheer in 

westelijke richting ten noorden van de A7 via de Pasop en Midwolde terug naar 

Vredewold om weer geladen te worden. De route is zo uitgestippeld dat vrachtwagens 

elkaar niet tegenkomen en onveilige situaties worden vermeden. Op bijgaande kaart ziet  

u de route, in overleg met de gemeente Leek is deze is tot stand gekomen.  

 

Nieuwe natuur in het Zuidelijk Westerkwartier 
In het Zuidelijk Westerkwartier wordt 2.800 hectare nieuwe natuur ontwikkeld. In drie 

gebieden, Polder de Dijken-Bakkerom, De Drie Polders en het Dwarsdiep, combineren we 

dit met het creëren van waterberging, zodat extra ruimte beschikbaar komt voor het 

(tijdelijk) opvangen van (regen)water. Om de waterbergingsgebieden te realiseren moeten 

we kades maken.  

 

 

 

 



 

Waterberging 

Voor het realiseren van die kades is grond nodig. We maken hiervoor zoveel mogelijk 

gebruik van grond uit het gebied zelf. Aan de noordwestzijde van het Leekstermeer is 

recentelijk 9000m3 grond beschikbaar gekomen die hiervoor geschikt is. We brengen 

deze grond in gesloten vrachtwagens vanuit het Leekstermeergebied (Polder Vredewold) 

naar De Drie Polders. In overleg met Staatsbosbeheer is hiervoor een perceel in de 

zuidoosthoek van De Drie Polders uitgekozen.  

 

Met de uitvoering van twee van de drie natuur en waterbergingsgebieden, Polder de 

Dijken-Bakkerom en De Drie Polders, gaan we na de zomer in 2019 aan de slag.  

Doordat we de grond nu al naar de Drie Polders verplaatsen kunnen we  

laten zien hoe hoog een kade wordt en hoe deze eruit kan komen te zien. Ook kunnen we 

de ondergrond voorbelasten. Zo wordt duidelijk of en hoeveel een kade nazakt.  

 

Meer informatie? 

Voor vragen of opmerkingen over het vervoer van de grond kunt u contact opnemen met 

Dhr. Bart Jan Prak van Prolander via 0592-365259. Wilt u meer weten over de 

gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier? Kijk dan eens op 

www.zuidelijkwesterkwartier. Daar vindt u actuele informatie over de voortgang en de 

planning.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

NAMENS DE GEBIEDSCOMMISSIE ZUIDELIJK WESTERKWARTIER 

 
ErnstJan Cornelius, secretaris. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zuidelijkwesterkwartier/

