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Programma 13 november

• Het gebied, de opgave, de opdracht

• De deelgebieden

• Werkwijze

• Overzicht en resultaten onderzoeken

• De eerste voorlopige ontwerpen

• Planning 

• Het vervolg

• Vragen ? (plenair)

• Vragen ? (individueel) 



Afbakening

Avond gaat niet over:

• Grondposities

• Procedures als PIP en MER

• Ingediende zienswijzen

• Vergunningen



Het gebied



De Gebieden… De Drie Polders

Natuur:

Het streefbeeld voor natuur 

betreft een afwisseling van 

gevarieerde natte tot vochtige 

gras- en schraallanden met een 

uitgebreid netwerk van sloten 

met brede oeverzones.

Waterberging:

1,2 miljoen m3 (1x 25 jaar)



De Gebieden… Lettelberterbergboezem

Optimalisatie

Waterbeheersing



Werkwijze

• Oprichting Projectbureau ZWK  (PbZWK) 

• Deze wordt aangestuurd door Prolander

• Binnen het PbZWK wordt samengewerkt met:



Projectuitvoering (voorbereiding)

Provincie Groningen Waterschap Noorderzijlvest

Gebiedscommissie

Zuidelijk Westerkwartier

opstellen bestekken

PbZWK 

+

Gebiedsbijeenkomsten 



Benodigde onderzoeken

• Grondwatermonitoring (peilbuizen)

• Geotechnisch onderzoek

• Landmeten

• Archeologisch onderzoek

• Milieukundig onderzoek

• Ecologie

• Onderzoek naar niet gesprongen explosieven

• Alleen duurzaam beschikbare percelen 

worden betreden of na goedkeuring eigenaar



Grondwatermonitoring (peilbuizen)

• Vervolgonderzoek naar uitstralingseffecten uitgevoerd

• Er is een monitoringsplan opgesteld

• Plaatsen van peilbuizen is gestart

• Peilbuizen plaatsen met sensoren

• Nul (huidige)situatie vastleggen

• Toekomstige situatie monitoren

• Binnen en buiten NNN

• Inzicht of peilen gehaald worden

• Inzicht of peilen tot problemen leiden

• Waar nodig actie ondernemen

• Peilbuizen plaatsen in overleg met …..



Peilbuizen, De Drie Polders en Lettelberterbergboezem



Geotechnisch onderzoek

• Geotechnisch onderzoek  1e ronde uitgevoerd

• Uitkomsten geven aan dat 2e ronde anders wordt uitgevoerd

• Aan de hand van grondboringen, lab. Onderzoek

• Met beide onderzoeken kan de zetting en benodigde kadehoogte 

worden berekend

• Sonderingen en (hand) grondboringen

• Bodem opbouw in beeld tot ca 15 m diep

• Sonderingen veelal met vrachtwagen

• Tbv kades (opbouw)

• Tbv kunstwerken



Geotechnisch onderzoek   De Drie Polders



Geotechnisch onderzoek    Lettelberterbergboezem



Landmeten

• Het gebied is ingemeten (gevlogen) 

• In kaart brengen alle gronden (maaiveldhoogte) 

• Lengte, breedte en hoogte

• D.m.v. een klein vliegtuig

• Op de grond met landmeetploeg (en) (2 pers)

• Tbv bepalen hoeveelheden, vooral grond m2 en m3



Archeologie

• Archeologisch onderzoek is uitgevoerd

• Op twee plaatsen nader onderzoek

– Verbindingszone De Drie Polders naar de Pasop

– Bakkerom Zuid

• Op basis van vooronderzoek aanvullend onderzoek nodig

• Merendeel gebied  worden geen waarden verwacht

• Onderzoek naar “oude” huisplaatsen

• Door of onder begeleiding van archeologen

• D.m.v. grondboringen en eventueel ontgravingen

• Kleine ploeg(en) ca 2 pers

• Uitkomsten bepalen of en op welke wijze kan worden uitgevoerd



Milieukundig onderzoek 1

• Eerste resultaten opgeleverd

– Onderzoek naar aanwezige dammen

– Onderzoek naar wegen bv Pasop

• Op plaatsen waar gronden worden ontgraven

• En of verhardingen worden verwijderd

• Geeft inzicht in hergebruik van materialen

• D.m.v. grondboringen en eventueel ontgravingen

• Kleine ploeg (en) ca 2 pers

• Uitkomsten bepalen of en op welke wijze kan worden uitgevoerd 



Milieukundig onderzoek, dammen



Ecologie (flora en fauna)

• Ecologisch onderzoek is uitgevoerd

• Er zijn verschillende beschermde soorten 

aangetroffen

• Hiermee wordt rekening gehouden in het ontwerp

• Er wordt ontheffing aangevraagd, gewerkt gaat 

worden onder een ecologisch werkprotocol

• Op basis van vooronderzoek aanvullend onderzoek nodig

• Nader onderzoek naar bijzondere plant en diersoorten

• Afhankelijk van soort in voorjaar, zomer of najaar

• Bv vleermuizen, bijzondere vogels en vissen (grote modderkruiper)

• Uitkomsten bepalen of en op welke wijze kan worden uitgevoerd 



Ecologie (flora en fauna)

Heikikker

Poelkikker

Grote Modderkruiper

Krabbenscheer

Waterspitsmuis



Onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE)

• Onderzoek is afgerond

• Zone noordkant Lettelberterbergboezem, aanvullend 

onderzoek nodig, verwachtingspatroon hier hoger

• Overige gebied verwachtingspatroon laag  

• Historisch bureau onderzoek 

• Verwachtingspatroon laag

• Doel zo goed mogelijk voorkomen van gevaarlijke situaties

• Uitkomsten bepalen of en op welke wijze kan worden uitgevoerd 



Andere onderzoeken en ontwerp

• Doorrekenen watersysteem continuecontinuecontinuecontinue

• Doorrekenen en ontwerp kades en kunstwerken continuecontinuecontinuecontinue

• Vervolg onderzoek naar uitstralingseffecten continuecontinuecontinuecontinue

• Beperken uitstralingseffecten continuecontinuecontinuecontinue

• Compenserende maatregelen continuecontinuecontinuecontinue

• Doorrekenen en ontwerp watersysteem

• Doorrekenen en ontwerp kades en kunstwerken

• Vervolg onderzoek naar uitstralingseffecten

• Beperken uitstralingseffecten

• Compenserende maatregelen



Overige keringen, kades buiten huidige gebieden

• Onderzoeken zijn afgerond

• Twee uitkomsten gaan naar uitvoering ZWK

• Kade Hoendiep ZZ (hoogte)

• Kade ZZ Lettelberterbergboezem (hoogte en piping)

• Overige keringen, kades buiten huidige gebieden vanuit WS

• Waterschap stuurt onderzoek aan

• Betrokken grondeigenaren door WS geïnformeerd

• MUG gaat onderzoeken uitvoeren

• Onderzoeken starten binnenkort

• Uitkomsten waar mogelijk meenemen bij uitvoering ZWK



Uitgangspunten ontwerpen

• Ontwerpen moeten voldoen aan de opgaven

• Ontwerpen moeten duurzaam zijn

– Gebruik materialen

– Hergebruik materialen

– Zoveel mogelijk gesloten grondbalans

– Zoveel mogelijk energie neutraal

• Ontwerpen inpassen in de omgeving

• Ontwerpen veilig in gebruik en beheer



Opgaven  De Drie Polders

Natuur:

Het streefbeeld voor natuur 

betreft een afwisseling van 

gevarieerde natte tot vochtige 

gras- en schraallanden met een 

uitgebreid netwerk van sloten 

met brede oeverzones.

Waterberging:

1,2 miljoen m3 (1x 25 jaar)



Ontwerp GWW De Drie Polders

• Ontwerp en dwarsprofielen liggen straks op tafel

• Dwarsprofielen uitwerking ook verbeeld in

presentatie



Dwarsprofielen De Drie Polders

• Ontwerpen moeten voldoen aan de opgaven

• Ontwerpen moeten duurzaam zijn

– Gebruik materialen

– Hergebruik materialen

– Zoveel mogelijk gesloten grondbalans

– Energie neutraal



Dwarsprofielen De Drie Polders

Sloten in natuurgebied,  oever oostzijde 

natuurvriendelijker  (5 m en 10 m verbreding)



Dwarsprofielen De Drie Polders

Sloten in natuurgebied,  oever oostzijde 

natuurvriendelijker  ( C: 15 m en  D: 20 m verbreding)



Dwarsprofielen De Drie Polders

Kwelsloot, rondom de kades afhankelijk van de hoogte ter 

plaatse wordt deze  5,7 m – 7,1 m breed



Dwarsprofielen De Drie Polders

Hoofdwatergang (in berging) achter de inlaat om bij 

waterberging het gebied (snel) te kunnen vullen. Bodembreedte 

10 m, natuurvriendelijke oevers, boven breedte ca 23 m



Dwarsprofielen De Drie Polders

Petgaten, bodembreedte variabel 15 m – 42 m, diepte 

variabel 1,25 m 1,6 m, oevers “steil” 



Ontwerp kades De Drie Polders 1

• Kades moeten voldoen aan de waterkerende functie

• Bij planvorming is aangegeven om klei voor het 

afdekken van de kades aan te gaan voeren

• Vanuit duurzaamheid aangegeven met een 

“gesloten” grondbalans te willen werken, geen klei 

aanvoer

• Dit heeft gevolgen voor het ontwerp van de kades

• Sonderingen en grondboringen geven aan hoe een 

kade moet worden opgebouwd en welke begin 

(over) hoogte moet worden aangehouden



Ontwerp kades De Drie Polders 2

• Vanuit het waterschap, nieuwe prognose afgegeven 

ten aanzien van de verwachte bodemdaling in het 

gebied, deze is zeer gering

• Het maatgevend (maximaal) hoogwater (MHW) was 

en blijft -0,33m NAP, dit geldt ook voor de 

waakhoogte (30 cm)

• De eindhoogte van de aan te leggen kades komt 

hiermee op -0,03m NAP afgerond, 0m NAP

• Bij erfpercelen wordt waar nodig dmv maatwerk het 

kadeontwerp bepaald



Ontwerp kades De Drie Polders 3



Ontwerp kades De Drie Polders 4

Bovenste kade is profiel met klei, onderste kadeontwerpen zonder klei



Ontwerp kades De Drie Polders 6

• Door het maken van proefkades kan onderzocht 

worden wat de zetting (het nazakken) doet

• Ook kan in werkelijkheid de vormgeving van een kade 

worden bekeken, in november worden twee 

proefkades aangelegd, grond hiervoor ligt klaar 

Foto Sandra Tamminga



Ontwerp kunstwerken De Drie Polders 1



Ontwerp kunstwerken De Drie Polders 2

• Inlaat zoals toegepast in de Tusschenwater



Ontwerp compartimenteringsstuwen

• Voor het inzetten van de waterberging moeten 

er in het Hoendiep en Lettelberterdiep zgn

compartimenteringstuwen gaan komen

• Er wordt onderzoek gedaan naar de beste 

locatie en soort stuw

• Begin 2019 is dit onderzoek afgerond



Inzet waterberging

• Bij het inzetten van de waterberging lopen de 

stroomsnelheden in het Lettelberterdiep op

• Om te voorkomen dat de oevers hierdoor 

worden beschadigd zal onderzocht worden 

waar oeverversterking nodig is en in welke 

vorm

• Voor het inzetten van de waterberging wordt 

door het waterschap een protocol geschreven 

en vastgesteld



Ontwerp Lettelberterbergboezem

Optimalisatie

Waterbeheersing



Ontwerp Lettelberterbergboezem 1

• Optimalisatie van de waterbeheersing, ook opgave vanuit de 

kaderrichtlijn water (KRW), hiervoor moet het gebied 

jaarrond “vrij voor de boezem” gaan komen

• Opgave om het gebied ook in te richten voor de KRW heeft 

gevolgen voor huidige en toekomstige natuurwaarden en het 

beheer

• Gekozen wordt het huidige peil (zomer, polderpeil en winter 

boezempeil) te handhaven

• Kunstwerken worden vervangen en sloten natuurvriendelijk 

ingericht

• Kade Zuidzijde wordt op hoogte (0m NAP) gebracht en piping

wordt tegengegaan



Ontwerp Lettelberterbergboezem 2

• Ontwerp en dwarsprofielen liggen straks op tafel

• Dwarsprofielen uitwerking ook verbeeld in

presentatie



Ontwerp Lettelberterbergboezem 3

Profiel A

Profiel B



Ontwerp Lettelberterbergboezem 4

Profiel D



Ontwerp REVZ en faunaduiker

• Voor de REVZ De Drie Polders naar de Pasop is 

nog geen ontwerp gemaakt, eerst moet er 

duidelijkheid komen over de grondposities

• De faunaduiker onder de Pasop is wel 

uitgewerkt



Ontwerp faunaduiker Pasop



Ontwerp faunaduiker Pasop



Recreatie

• Uitwerking naar een uitzichtpunt in combinatie met een 

“ommetje” wordt uitgewerkt

• Naar (bestuurlijk) draagvlak en benodigde financiële 

middelen wordt gezocht



Planning onderzoeken

• Onderzoeken grotendeels afgerond

• Uitkomsten kunnen aanleiding zijn voor vervolg 

onderzoek

• Uitkomsten worden gebruikt voor opstellen 

voorlopig ontwerp

• Deze worden uitgewerkt in een definitief ontwerp en 

bestek.



Planning voorbereiding en uitvoering

• December 2018 voorontwerp gereed

• Najaar 2018 vergunningen (start)

• Februari 2019 definitief ontwerp gereed

• April 2019 vergunningen en procedures gereed

• Mei 2019 aanbesteding uitvoering

• Start uitvoering september 2019

• Oplevering uitvoering december 2020



• Aanspreekpunt in deze voorbereidingsfase naar de 

uitvoering is Prolander

• Per gebied komt er één aanspreekpunt 

• Voor De Drie Polders Bart Jan Prak en de 

Lettelberterbergboezem Merijn Bolkestein

• Grondzaken blijft via de grondcommissie gaan

• Voor procedures blijft de Provincie het 

aanspreekpunt 

Het vervolg 1



• Informatieavond(en), klankbord april 2018

• Inloop bijeenkomst en klankbord november 2018

• Inloop bijeenkomst en klankbord avond(en) februari 2019

• Informatie avond(en), klankbord april/mei 2019

• Inloopbijeenkomsten en klankbord per gebied

• Waar gewenst/nodig keukentafelgesprek(ken)

• Ook nieuwsbrieven ZWK breed en de website blijven

Het vervolg 2



Het vervolg 3

• Zodra de berekeningen over de benodigde 

kadehoogte en de daarbij behorende zettingen 

zijn afgerond kunnen de gesprekken over 

maatwerk bij de erfpercelen worden gehouden  

• Na verwachting worden deze keukentafel 

gesprekken in december met een doorloop naar 

januari 2019 ingepland 

• Prolander neemt hiervoor het initiatief



Vragen ?  na de pauze


