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Hierbij willen wij u informeren over de stand van zaken van het duurzaam beschikbaar krijgen 
van de benodigde gronden in het Zuidelijk Westerkwartier.  
 
Waar staan we nu  
We plukken inmiddels de vruchten van de mogelijkheid om ruilgronden te kopen. Er is fors 
ingezet op uitruil van de laatste percelen in de waterbergingsgebieden Polder de Dijken-
Bakkerom en De Drie Polders. Dat heeft geleid tot de afronding van een grote kavelruil, waarbij 
de nodige percelen zijn geruild en waarbij eveneens de eerste grote ruiling met 
Staatsbosbeheer is geeffectueerd. In een daar op volgende kavelruil zijn de gronden rond de 
erfpercelen in Polder de Dijken-Bakkerom uitgeruild.  
We verwachten voor de start van de inrichtingswerkzaamheden de laatste percelen binnen de 
waterbergingen Polder De Dijken-Bakkerom en De Drie Polders middels ruiling beschikbaar 
te krijgen.  
Begin 2019 hebben we ook weer de nodige ruilgrond kunnen verwerven die ook weer is 
ingezet voor ruiling. Inmiddels wordt stevig ingezet om gronden binnen de kern van het 
Dwarsdiep beschikbaar te krijgen ter voorbereiding van de uitwerking van een hybride model.  
Tot slot zijn kansen die zich voor deden in de andere deelgebieden opgepakt. Deze zijn nog 
onderhanden en zullen deels in 2019, maar waarschijnlijk in 2020 worden geeffectueerd. 
In 2019 is inmiddels 55 hectare binnen NNN verworven.  
Verder is ruim 80 hectare ruilgrond verworven. Anderzijds is 63 hectare ruilgrond ingezet voor 
ruilingen. In de loop van 2019 is middels ruiling ruim 103 hectare natuur verkocht aan zowel 
particuliere natuurbeheerders als aan Staatsbosbeheer.   
 
 
Hoe gaan we verder 
De inzet in komende maanden blijven we ons richten op het afwikkelen van de ruilingen die 
zijn ingezet om de laatste percelen in Polder De Dijken-Bakkerom en De Drie Polders notarieel 
te passeren. Ook vraagt de kavelruil in het zuidelijke deel van het Dwarsdiep nog de nodige 
inzet. Dat geldt ook voor de ruiling van de resterende percelen in de Wemerpolder.  
In het najaar kan vanuit de grondcommissie de balans worden opgemaakt en een advies 
worden gegeven inzake het hybride model in het Dwarsdiep met een vervolgstrategie.  
Verder blijven we actief met aankoop en het omzetten van ruilgrond om de overige NNN te 
realiseren. Er zijn veel contacten met mogelijkheden, maar het momentum waarbij de 
wederpartij daadwerkelijk zo ver is om te handelen is daarbij bepalend. 
 
 
 


