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Programma 5 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



Het gebied….. Polder de Dijken - Bakkerom

Natuur
• opheffen van de verdroging
• ontwikkeling van natte 

natuurwaarden, moeras, 
natte schraallanden en 
vochtige hooilanden

Waterberging
• 1,1 miljoen m3 (1x 25 jaar)



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.

• Archeologisch onderzoek is uitgevoerd

Op één plaats nader onderzoek

– Bakkerom Zuid (graven slenk)
– Sporen gevonden vanuit mogelijk de steentijd, dit wordt nader 

onderzocht



Milieukundig onderzoek Bakkerom 13-15



Milieukundig onderzoek Bakkerom 13-15

• Onderzoek uitgevoerd

• Geen bodem vervuiling (wettelijk)

• Wel stortplaats met vervuild puin 

• Met SBB en de opdrachtgevers gezocht naar 
oplossingen

• Sanering, alles opruimen en afvoeren is (te) duur

• Best haalbare scenario lijkt,
– Bebouwing slopen

– Gedeeltelijk ontgraven ophooglaag, herschikken gevolgd door afdekken 
van ophooglaag met een leeflaag

– Waterverbinding evenwijdig aan de Bakkerom



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

• Doorrekenen en ontwerp watersysteem
• Doorrekenen en ontwerp kades en kunstwerken
• Vervolg onderzoek naar uitstralingseffecten
• Beperken uitstralingseffecten
• Compenserende maatregelen



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 Polder de Dijken - Bakkerom

Natuur
• opheffen van de verdroging
• ontwikkeling van natte 

natuurwaarden, moeras, 
natte schraallanden en 
vochtige hooilanden

Waterberging
• 1,1 miljoen m3 (1x 25 jaar)



Ontwerp GWW Polder de Dijken-Bakkerom

• Ontwerp en dwarsprofielen liggen straks op tafel

• Dwarsprofielen uitwerking ook verbeeld in
presentatie



Dwarsprofielen Polder de Dijken-Bakkerom

Profiel slenk Bakkerom Zuid ca 28 m breed, 
diep 30 cm bij waterpeil – 0,93 m NAP

Profiel slenk Bakkerom Zuid bij hoger 
boezempeil

Basis profiel kade 

Profiel kade Bakkerom Zuid 
(oostzijde) 



Dwarsprofielen Polder de Dijken-Bakkerom

Kwelsloot, rondom de kades afhankelijk van de hoogte ter 
plaatse wordt deze  5,7 m – 7,1 m breed

Tussen kwelsloot en kade komt een maaipad van 5 meter breed



Ontwerp kades Polder de Dijken-Bakkerom

• Kades moeten voldoen aan de waterkerende functie

• Bij planvorming is aangegeven om klei voor het 
afdekken van de kades te ontgraven in NO hoek

• Vanuit duurzaamheid aangegeven met een 
“gesloten” grondbalans te willen werken, beperkte 
klei aanvoer van buitenaf

• 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



Aanpassingen op VO <> VO+ <> DO

• Kadehoogte (niet kerende hoogte maar overhoogte)

• Kades aanleggen met overhoogte van 50 cm

• Heeft gevolgen voor de zichtperiode



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 0,50m 

Totale hoogte kade, inclusief waak en overhoogte =   
+0,50m NAP 



Ontwerp kades Polder de Dijken-Bakkerom

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

• Ook kan in werkelijkheid de vormgeving van een kade 
worden bekeken, in april/mei is er een proefkade 
aangelegd, de zetting gaat zoals de verwachtingen en 
berekeningen zijn. Overhoogte vastgesteld op 0,50m



Ontwerp en uitwerking alternatieven

• Tijdens het ontwerpen zijn alternatieven ontstaan

• Dijkweg en Redendijk/Bakkerom als kade

• Deze zijn nader uitgewerkt en besproken en 
voorgelegd aan

• de opdrachtgevers,
• de Gebiedscommissie
• de gemeente
• de Belangenvereniging PDDB 
• Direct aanwonenden

• De alternatieven “scoren” het hoogst/best



Ontwerp en uitwerking alternatieven 



Dijkweg zoals opgenomen in VO



Dijkweg als kade (alternatief)



Dijkweg als kade (alternatief) landschappelijke inpassing



Ontwerp Inlaat waterberging 



Aanpassingen op VO <> DO

• Inlaatvoorziening voldoet niet aan 2 zijdig kerend



Aanpassingen op VO <> DO

• Nieuwe inlaatvoorziening waterberging (4x1,5M)



Inlaat uitwerking in 3D



Uitwerking waterverbinding Otter-Bevervalei



Uitwerking waterverbinding 3D Otter-Bevervalei



Uitwerking waterverbinding 3D Otter-Bevervalei



Uitwerking waterverbinding 3D Otter-Bevervalei



Uitwerking waterverbinding Otter-Bevervalei



Ontwerp waterverbinding en faunaduiker

• Voor de verbinding tussen de Bakkerom Zuid 
en de “Ottervalei” is een 2e ontwerp gemaakt

• Dit betreft een waterverbinding en een 
faunapassage

• 1e ontwerp, een faunaduiker vraagt veel  
beheer en onderhoud

• 2e ontwerp (brug) scoort beter qua beheer en 
onderhoud en zeker ook qua landschappelijke 
inpassing



Ontwerp faunaduiker Prov. weg



1e Ontwerp brug in Prov. weg



Voorlopig ontwerp waterverbinding Bakkerom 13-15



Vispassages Polder de Dijken-Bakkerom

• Uitgangspunt is alle kunstwerken worden vis 
passeerbaar

• In PvE en VO  uitgegaan van cascades (dure oplossing)

• In VO+ nader onderzocht en uitgewerkt

• Kunstwerken eenzijdig vis passeerbaar

• Bestaande gemaal “De Dijken” wordt aangepast

• Naast de inlaat is een vispassage gewenst

• Totaal geeft dit duurzame visvriendelijke 
oplossingen tegen lagere kosten.



Vispassages Polder de Dijken-Bakkerom



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 de Matsloot 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



Locatie “uitvoeringsverblijf”



Planning voorbereiding en uitvoering PDDB

• December 2018 voorontwerp gereed

• Najaar 2018 vergunningen (start)

• Juli 2019 definitief ontwerp gereed

• Mei-okt 2019 vergunningen en procedures gereed

• November 2019 aanbesteding uitvoering

• Start uitvoering december 2019

• Oplevering uitvoering december 2020



Planning Peilbesluit Polder de Dijken-Bakkerom

• Ontwerp-peilbesluit voor Polder de Dijken-
Bakkerom ligt ter inzage van 17 juni 2019 tot 
29 juli 2019

• Vaststelling peilbesluit door AB WS op 30 
oktober 2019



• Aanspreekpunt in deze voorbereidingsfase naar de 
uitvoering is Prolander

• Per gebied is er één aanspreekpunt 

• Voor Polder de Dijken-Bakkerom is dit Bart Jan Prak

• 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



Dit project wordt mede mogelijk door….



Vragen ?  


