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Programma 3 juni 2019

• Het gebied, de opgave, de opdracht

• De deelgebieden

• Van onderzoeken naar ontwerp

• De eerste concept definitieve ontwerpen

• Planning 

• Het vervolg

• Vragen ? (plenair)

• Vragen ? (individueel) 



Afbakening

Avond gaat niet over:

• Grondposities

• Procedures als PIP en MER

• Ingediende zienswijzen



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



Uitgevoerde onderzoeken

• Grondwatermonitoring (peilbuizen)

• Geotechnisch onderzoek

• Landmeten

• Archeologisch onderzoek

• Milieukundig onderzoek

• Ecologie

• Onderzoek naar niet gesprongen explosieven

• Alleen duurzaam beschikbare percelen zijn 
betreden of na goedkeuring eigenaar



Uitgevoerde onderzoeken vervolg

• Grondwatermonitoring (peilbuizen)

Plaatsen van (ca 50) peilbuizen is afgerond, 1e opname is gedaan.

• Onderzoek naar niet gesprongen explosieven
Onderzoek is afgerond

Zone noordkant Lettelberterbergboezem, onderzoek en uitvoering 
onder begeleiding, verwachtingspatroon hier hoger

Overige gebied verwachtingspatroon laag  



Andere onderzoeken en ontwerp

• Doorrekenen watersysteem continue

• Doorrekenen en ontwerp kades en kunstwerken continue

• Vervolg onderzoek naar uitstralingseffecten continue

• Beperken uitstralingseffecten continue

• Compenserende maatregelen continue

Wat, hoe en waarom
• 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)
• Kades Lettelberterbergboezem (hoogte)
• Kades Lettelberterbergboezem ZZ (hoogte en piping)

Wat, hoe en waarom
• 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



Hoendiep ZZ en Compartimenteringsstuw

• Terugkoppeling en uitwerking Hoendiep ZZ (hoogte) 
en compartimenteringsstuw Hoendiep in 
gebiedsavond eind juni

• Direct betrokkenen (eigenaren/omwonenden) 
krijgen hier volgende week een uitnodiging voor 



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



Ontwerp GWW De Drie Polders



Dwarsprofielen De Drie Polders

Sloten in natuurgebied,  oever oostzijde 
natuurvriendelijker  (5 m en 10 m 
verbreding)

Kwelsloot

De Gave

Petgat



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



Uitgangssituatie (fictief), met zeer diverse ondergrond en 
figuur op schaal 

Ontwerp kades



Ontwerp kades

Uitgangssituatie (fictief) met boezempeil en MHW tov
NAP



Ontwerp kades

Basiskade op hoogte 0,33 -NAP



Ontwerp kades

Kade inclusief waakhoogte 30 cm



Ontwerp kades

Overhoogte  kade van 0,40m 

Totale hoogte kade, inclusief waak en overhoogte =   
+0,40m NAP 



Ontwerp kades De Drie Polders

• Door het maken van proefkades wordt onderzocht  
wat de zetting (het nazakken) doet

• Ook kan in werkelijkheid de vormgeving van een kade 
worden bekeken, in november zijn twee proefkades 
aangelegd, de zetting gaat zoals de verwachtingen en 
berekeningen zijn. Overhoogte bijgesteld naar 0,40m



Ontwerp kunstwerken De Drie Polders 1



Uitwerking gemaal voorzijde



Uitwerking gemaal achterzijde



Gemaal in 3D



Aanpassingen op VO <> DO

• Inlaatvoorziening voldoet niet aan 2 zijdig kerend



Aanpassingen op VO <> DO

• Nieuwe inlaatvoorziening waterberging (4x1,5M)



Peilscheiding oost-west

• Windmolen om water van laag naar hoog te 
malen



DDP ontsluiting beheerspaden aangepast



DDP schets percelen aangepast kavelruil 



DDP schets percelen ZW toegevoegd



Locatie “uitvoeringsverblijf”



Van inrichtingsplan naar een biodivers natuurgebied

• De natuurdoelen vragen om hogere grondwaterstanden

• Het waterpeil wordt langzaam en over een periode van 
meerdere jaren opgezet

• Bodem en flora en fauna kan zich zo aanpassen

• Uitgangspunt is dat SBB het gebied als vochtige 
graslanden kan blijven/laten beheren

• Op de drogere delen kunnen pachters bijdragen aan het 
beheer



Ontwerp compartimenteringsstuwen

Voor het inzetten van de 
waterberging gaan er in 
het Hoendiep en 
Lettelberterdiep zgn
compartimenteringstuwen  
komen



Ontwerp compartimenteringsstuw Hoendiep



Ontwerp compartimenteringsstuw Hoendiep



Ontwerp compartimenteringsstuw Lettelberterdiep



Ontwerp compartimenteringsstuw Lettelberterdiep



Inzet waterberging

• Bij het inzetten van de waterberging lopen de 
stroomsnelheden in het Lettelberterdiep op

• Om te voorkomen dat de oevers hierdoor 
worden beschadigd wordt oeverversterking 
aangebracht

• Voor het inzetten van de waterberging heeft  
het waterschap een concept protocol 
geschreven, deze wordt na goedkeuring 
vastgesteld



Ontwerp Lettelberterbergboezem

Optimalisatie

Waterbeheersing



Ontwerp Lettelberterbergboezem 

• Ontwerp en dwarsprofielen liggen straks op tafel

• Dwarsprofielen uitwerking ook verbeeld in
presentatie



Ontwerp Lettelberterbergboezem 

• 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



Lettelberterbergboezem kunstwerk Noord



Lettelberterbergboezem kunstwerk Zuid



Lettelberterbergboezem kunstwerk Oostzijde

• Aan de Oostzijde wordt de “uitlaat” vervangen door 
een vergelijkbare klepstuw

• Deze “uitlaat” zorgt ervoor dat water kan worden 
afgevoerd  



Ontwerp Lettelberterbergboezem 

Profiel A

Profiel B

Natuurvriendelijke oever



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



Recreatie-Educatie

• Een uitzichtpunt in combinatie met een “ommetje” is 
uitgewerkt

• Bij het uitzichtpunt komt uitleg over welke natuur (soorten) 
hier naar verwachting gaan komen

• Bij het gemaal komen panelen met uitleg over de 
waterberging



Planning voorbereiding en uitvoering DDP

• December 2018 voorontwerp gereed

• Najaar 2018 vergunningen (start)

• Juni 2019 definitief ontwerp gereed

• Mei-juli 2019 vergunningen en procedures gereed

• September 2019 aanbesteding uitvoering

• Start uitvoering november 2019

• Oplevering uitvoering december 2020



Planning Peilbesluit NBW incl. DDP en LBBB

• Ontwerp-peilbesluit voor de zes NBW 
polders lag ter inzage van 18 maart 2019 tot 
29 april 2019

• Zienswijzen (4) worden verwerkt

• Vaststelling peilbesluit door AB op 26 juni 
2019



Planning voorbereiding en uitvoering LBBB

• December 2018 voorontwerp gereed

• Najaar 2018 vergunningen (start)

• Juli 2019 definitief ontwerp gereed

• November 2019 vergunningen en procedures gereed

• Maart 2020 aanbesteding uitvoering

• Start uitvoering april 2020

• Oplevering uitvoering december 2020



• Aanspreekpunt in deze voorbereidingsfase naar de 
uitvoering is Prolander

• Per gebied is 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



• Informatie avond(en), klankbord mei/juni 2019
• Informatie avond(en), klankbord november 2019
• Informatie avond(en), klankbord mei/juni 2020
• Informatie avond(en), klankbord oktober/november 2020

• Excursies tijdens de uitvoering
• Tijdens de fysieke uitvoering 1-2 wekelijks spreekuur
• Waar gewenst/nodig keukentafelgesprek(ken)

• Ook nieuwsbrieven ZWK breed en de website blijven

Het vervolg 2



Het vervolg 3

• Aan de hand van het concept definitief ontwerp 
worden er deze zomer (waar nodig) keukentafel 
gesprekken gevoerd

• Prolander neemt hiervoor het initiatief, als dit 
vanuit het project gewenst/nodig is

• Indien u zelf een keukentafel gesprek wilt, neem 
dan contact op met Prolander



Vragen ?  


