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Deelnemers en groepsindeling

Groepsindeling Naam Organisatie

Groep 1

o.l.v. Martin van Dijken

Martin van Dijken Prolander ontwerper
Jan Willem Hartlief bewoner
A. van der Velde bewoner
S Visser bewoner
Menno van der Meer Waterschap Noorderzijlvest
Trienko en Janke van der Kaap bewoners
Maickel Burgers Provincie Groningen
A.G. Wiltjer/F.W. De With bewoners
Anne Jan Staal Staatsbosbeheer
Rikus Hulscher/Marijke Akerboom bewoners
Wim Veenstra / R. Veenstra bewoner
Wim de With bewoner
Peter van den Berg bewoner
Gerard de Kreij/Annelies Kok bewoners
M. Graanstra grondeigenaar

Dagvoorzitter Karin de Ruijter Prolander

Datum: dinsdag 25 september 20.00 uur – 22:30 uur

Locatie: de Postwagen te Tolbert
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Projectgebied De Jammer
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Natuurnetwerk Nederland (NNN)
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Aanleiding, doel en opgave

Aanleiding en doel schetssessie
Het gebiedje De Jammer (naar een betere naam wordt nog gezocht) valt onder de begrenzing 

van het Natuur Netwerk Nederland. In het project Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier 

worden de natuur- en waterdoelen voor dit specifieke gebied door de Gebiedscommissie nu 

verder uitgewerkt. In de omringende gebieden het Dwarsdiep en De Dijken Bakkerom is de 

planvorming voor de natuurontwikkeling al eerder gestart. Beide gebieden zijn namelijk ook 

waterbergingsgebieden die in 2020 ingezet moeten kunnen worden, en lopen daarom voorop. 

Nu deze planvorming loopt, komt de planvorming voor De Jammer op gang. De schetssessie is 

bedoeld om samen met de bewoners en belanghebbenden te verkennen wat de kwaliteiten en 

knelpunten in het gebied zijn, welke kansen er zijn voor de natuurontwikkeling, en wat de wensen 

van de bewoners zijn voor hun eigen leefomgeving. Daartoe zijn twee schetssessies georganiseerd, 

één in mei 2017 en één in september 2018. De resultaten van beide schetssessies zijn gebundeld 

in dit beeldverslag. De schetsen uit beide sessies staan in dit verslag, en zijn door Prolander 

gecombineerd in een geïntegreerde schets, de zogenaamde basisschets.   

De natuuropgave

De provincie Groningen is verantwoordelijk voor de natuurinrichting van het Natuur Netwerk 

Nederland. De provincie heeft als opdrachtgever voor de natuur voor de Jammer de volgende 

natuuurdoelen opgesteld:

• Vochtig hooiland

• Hoog- en laagveenbos 

• Moeras

• Zoete plas

• Vochtig weidevogelgrasland

De wateropgave

Het waterschap Noorderzijlvest is verantwoordelijk voor de waterveiligheid en de waterkwaniteit en 

-kwaliteit in het hele gebied, en voor het NNN. Voor de het waterschap als opdrachtgever voor de 

wateraspecten in het NNN gelden de volgende aandachtspunten:

• De Waterhuishouding is op orde voor de verschillende functies: natuur (NNN), landbouw, wonen 

en infrastructuur

• Het gebied de Jammer  ligt voor de boezem. Dat biedt mogelijkheden voor de invulling van doel-

stellingen voor de Kader Richtlijn Water (KRW). Belangrijke doelstelling van de KRW is de verbe-

tering van de waterkwaliteit.

Overige opgaven

De Gebiedscommissie streeft ernaar naast de water- en natuurdoelen ook de leefbaarheid, de 

recreatie en de landbouwstructuur te verbeteren.
vochtig hooiland petgat / zioete plas Hoog- en laagveenbos MOeras
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zicht op het gebied
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Gebiedskenmerken en -kwaliteiten
algemeenzicht op het gebied
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schetsresultaten 

NB. 
Door het verkleinen van de grote (A0-) schetsen naar A3 of A4 formaat voor dit verslag, zijn niet alle handgeschreven teksten op de schetsen goed te 

lezen. Daarom zijn korte, bondige teksten in trefwoordstijl toegevoegd als toelichting. De teksten staan (bij dubbelzijdig afdrukken) in de regel op de rech-
terpagina, de bijbehorende schets op de linkerpagina. Soms staan de teksten ingevoegd bij de schets; tekst en schets staan dan op dezelfde pagina. 
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Schets schetssessie mei 2017
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Schets schetssessie september 2018
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aangepaste basisschets nav schetssessie I en II
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nat hooiland tot vochtig grasland

droog bloemrijk grasland

overgang nat naar droog grasland

faunapassage

in verleden opgehoogde grond

uit te graven petgat

bestaand petgat

bestaand bos

bestaande houtsingel
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Basisschets De Jammer
toelichting

• De naam ‘de Jammer’ wordt in het gebied zelf niet gebruikt. De bewoners hebben geen andere 

naam paraat. Mochten er betere suggesties zijn, dan geven ze die door.

• Het gebied ligt nu al ‘voor de boezem’; het waterpeil fluctueert dus mee met het boezempeil. Het 

boezempeil verandert niet. De waterhuishoudkundige situatie blijft hetzelfde. Het gebied wijkt 

daarin af van de andere natuur- en waterbergingsgebieden in het ZWK.

• Zijn er hoogwatervluchtplaatsen of droge toegangen voor beheer en onderhoud en voor dieren?

• Het gebied was van oorsprong een goed weidevogelgebied. Nu zijn er echter teveel predatoren. 

De provincie geeft aan dat de kansen voor weidevogels hier minimaal zijn, gezien de relatief 

kleine omvang van het gebied en de vele bosjes en andere opgaande beplanting in en rond het 

gebied die een habitat zijn voor predatoren. De bewoners vragen zich af of met aangepast beheer 

wel weidevogels mogelijk zijn, en of het gebied misschien als proefgebied kan worden aangewe-

zen. Dan kan er geexperimenteerd worden met verschillende vormen van weidevogelbeheer.

• Het gebied is ruwweg op te delen in 3 delen:

• Het westelijke deel; in dit gebied bevinden zich allerlei restanten uit het verleden van verschillen-

de leeftijd. Er zit nog deels onvergraven klei in de ondergrond vanuit de zee-inbraak in het ver-

leden, waarvan het originele maaiveld nog intact is. Er komt ook veen voor, en er ligt een oude 

vuilstort in waar ook bagger uit de Matsloot op is gestort. Wellicht zou op termijn deze grond 

weer afgegraven kunnen worden, zodat mogelijkheden ontstaan voor vochtige graslanden. In 

dit deel van het gebied ligt een petgat, dat destijds gedempt is met boomstronken. De bewoners 

verwelkomen nieuwe natuur, en zou graag het petgat dat op hun terrein ligt opengraven en een 

open verbinding maken langs de oostzijde van het petgat (een soort opvaart) naar de Matsloot.

• Het middendeel, tussen de oude en de provinciale weg is nu vochtig weiland/grasland. De 

bewoners willen dat het liefst zo houden, vanwege het open karakter en ivm de bejaagbaarheid 

(tegen predatoren). Zie ook de discussie hierboven over de weidevogels. De waterkwaliteit is 

uitstekend (ondanks de riooloverstort), dus de basis voor eventuele natuurontwikkeling is goed. 

•  Het oostelijk deel bestaat uit afwisselend petgaten en vochtig grasland. In de sloten komt krab-

bescheer voor. Een van de bewoners beheert het gebied voor Staatsbosbeheer. Beiden vinden 

de huidige situatie zeer waardevol qua natuurwaarden, en voorzien dat de petgaten hooguit 

‘bijgehouden’ moeten worden met gericht beheer. Het uitgraven van petgaten is wat hun betreft 

niet aan de orde.

• Er is nog een klein puntje van het gebied, dat aan de overzijde van de Matsloot ligt, in de driehoek 

tussen oude en provinciale weg. De bewoners willen het liefst het grasland behouden zoals het 

nu is. 

• Staatsbosbeheer vraagt aandacht voor de faunapassages onder de bruggen over Matsloot. Daar 

voorziet SBB knelpunten, vooral voor de otter.

• Het creëren van natuurvriendelijke oevers om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (waterkwali-

teit) is een optie, bijvoorbeeld in de slootkanten en langs de Matsloot.

• Recreatieve ontsluiting voor de buurt of recreanten van elders wordt niet nodig geacht of is onge-

wenst.
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Vervolg
planproces

• Er zijn vragen over de situatie bij hoogwater, als de waterbergingsgebieden in de De Dijken Bak-

kerom en het Dwarsdiep ingezet worden. Komt het water dan in dit gebied ook hoger te staan? 

Door het inzetten van de waterbergingsgebieden, zal het water in de Jammer eerder lager dan 

hoger worden. De boezem zit bij zulke omstandigheden natuurlijk wel vol met water, dus het zal 

wel nat zijn, maar minder nat dan in de huidige situatie onder dezelfde omstandigheden.

• Er zijn veel vragen en onduidelijkheden over de beperkingen voor het gebruik van de grond die 

al dan niet uit de natuurbestemming volgen. De gebiedscommissie en het provinciebestuur gaan 

uit van grondverwerving op vrijwillige basis.  Maar voorop staat dat grond duurzaam beschikbaar 

komt, wat wil zeggen dat grond voor de natuurbestemming niet per se verworven moet worden. 

Bewoners kunnen ook kiezen voor natuurbeheer op eigen grond in ruil voor een vergoeding. Op 

die manier kunnen ook de natuurdoelen gerealiseerd worden.  

• De bewoners weten nog niet of ze mee zouden willen doen aan particulier natuurbeheer. Daar-

voor is eerst meer informatie nodig, bij voorkeur aan de keukentafel, en voorafgegaan door het 

toesturen van informatie per (digitale) post. Een avond is best ok, maar vindt men minder prettig. 

Idee is misschien om een combinatie te doen met de terugkoppeling van deze avond; dan kan 

daaraan informatie gekoppeld worden over particulier natuurbeheer. Willen mensen dan meer 

weten, kunnen ze een persoonlijk gesprek aanvragen bij de betrokken mensen van SKNL van 

Prolander.

• Op basis van de waterstanden, bodem en dergelijke zijn de mogelijke natuurdoelen aangegeven. 

De waterhuishouding verandert niet. Mogelijkheid voor verschillende type graslanden en de aan-

leg van natuurvriendelijke oevers. In het vervolg kan er een samenspel ontstaan tussen Staats-

bosbeheer en omliggende particuliere natuurbeheerders.  
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Dit verslag is een uitgave van de gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier. 

(Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze uitgave)

Voor meer informatie kijk op www.zuidelijkwesterkwartier.nl


