
Nieuwe natuur voor droge voeten

Informatieavond en klankbord

De Drie Polders,

Lettelberterbergboezem

en

Hoendiep Zuid Zijde

Dinsdag 10 december 2019



Programma 10 december 2019

• De deelgebieden

• De stand van zaken per gebied

• Planning 

• Het vervolg

• Lettelberterbergboezem onderzoek door 

studenten van van Hall Larenstein

• Vragen ? (plenair)

• Vragen ? (individueel) 



Programma 10 december 2019

• De Drie Polders
– In uitvoering

– Gebruik tijdens uitvoering

– Nulmetingen

– Rijroutes

– Communicatie tijdens uitvoering

– Planning

– Uitwerken ecologische verbinding (REVZ)

– Uitwerken faunaduiker



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



De Gebieden… DDP en LBBB



De Gebieden… Hoendiep ZZ



De Gebieden… Hoendiep ZZ



Bestek GWW De Drie Polders



Gebruik tijdens uitvoering 1

• SBB beheert het gebied en doet dit veelal middels 

(agrarische) pachters

• Pachters zijn geïnformeerd dat het gebruik stopt 

tijdens de uitvoering, dat er geen vee meer kan 

lopen en dat rasters en hekwerken moeten zijn 

weggehaald

• De aannemer is verantwoordelijk totdat het werk 

is opgeleverd



Gebruik tijdens uitvoering 2

• Aannemer kan voor het beheer tijdens de 

uitvoering gronden zelf of door pachters laten 

beheren

• Na de uitvoering gaat het beheer over naar de 

eindgebruiker (SBB)

• SBB wil (waar mogelijk) voor het toekomstige 

beheer ook graag gebruik maken van pachters 

(agrarisch medegebruik)



Nulmetingen

• Voordat de uitvoering start, worden er bij 

aanliggende huispercelen bouwkundige opnames 

(nulmetingen) gedaan

• De huidige situatie wordt op schrift en beeld 

vastgelegd 

• De aanwonenden worden/zijn hiervoor  benaderd 

door het bureau Hanselman, die deze 

bouwkundige opnames gaat uitvoeren



Rijroutes

• In het bestek zijn rijroutes aangegeven

• Zoveel mogelijk over de toekomstige kades en 

beheerspaden

• Aannemer maakt geen gebruik van de Pasop of de 

Lettelberterdijk

• Vanuit De Drie Polders zal ook grond worden 

getransporteerd naar Polder de Dijken-Bakkerom 

Hier wordt een tijdelijk gronddepot aan de 

provinciale weg in Boerakker ingericht. Op de  

Mienscheer wordt een nulmeting uitgevoerd.



Communicatie 1 

• Tijdens de uitvoering verzorgt Prolander de 

communicatie, 1e aanpreekpunt Bart Jan Prak.

• Er wordt een wekelijks spreekuur georganiseerd in 

het projectbureau

• Vanuit Prolander is Bart Jan Prak het eerste 

aanspreekpunt

Projectbureau aan de Pasop

in aanbouw, directie en 

toezicht en spreekuur



Communicatie 2 

• Om goed en efficiënt te kunnen werken is het van 

belang dat de aannemer eenduidig wordt 

aangestuurd, hiervoor voert Witteveen+Bos 

directievoering en toezicht

• Mocht er tijdens de uitvoering iets zijn of heeft u 

vragen neem dan contact op met Bart Jan Prak 

en/of kom naar het spreekuur



Planning 1

• De aannemer werkt zijn planning nader uit

• Begin januari zal begonnen worden met “opruim” 

werkzaamheden, bv de nog aanwezige rasters en 

hekken

• Daarna zal begonnen worden met het graven van 

de Gave, petgaten en de natuurvriendelijke oevers

• Met de uitkomende grond worden de kades 

opgebouwd in twee ophoogslagen

• Zodra een gedetailleerde planning is          

uitgewerkt zal deze worden gecommuniceerd



Planning 2

• Het bestek waarin de kunstwerken aan de 

Lettelberterdijk worden gebouwd is gereed

• De aanbesteding is gestart en wordt eind februari 

afgerond, ook hier is dan de aannemer bekend

• Planning en opgave is dat de waterberging eind 

2020 inzetbaar moet zijn

• Laatste ophoogslag van de kades zal in 2021 gaan 

plaatsvinden

• Het werk wordt daarna in 2021 afgerond



Ecologische verbinding en faunaduiker

• Vanuit De Drie Polders naar de Pasop staat een 

ecologische verbindingszone (REVZ) gepland

• Onder Pasop komt een water en faunaverbinding

• Zodra de benodigde gronden beschikbaar zijn, 

worden deze uitgewerkt



Recreatie-Educatie

• Een uitzichtpunt in combinatie met een “ommetje” wordt 

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



Ontwerp compartimenteringsstuwen

Voor het inzetten van de 

waterberging gaan er in 

het Hoendiep en 

Lettelberterdiep zgn

compartimenteringstuwen  

komen



Ontwerp compartimenteringsstuw Hoendiep



Ontwerp compartimenteringsstuw Hoendiep



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 

• 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

• Kades worden duurzaam op hoogte 0m NAP gebracht, bij 

oplevering NAP 0,30m+ / 0,40m+ 



Lettelberterbergboezem kadehoogte



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  



Kade Hoendiep ZZ

• Onderzoeken geven aan:

• Kade is niet overal op hoogte (minimaal 0 NAP)

• Opgave is deze duurzaam op hoogte te brengen

• Rekening houdende met “nazakken” en bodemdaling

• Hoogte huidige kade/weg ingemeten

• Varianten uitgewerkt



Kade Hoendiep ZZ  ( huidige hoogte)



Kade Hoendiep ZZ  (huidige hoogte)



Kade Hoendiep ZZ varianten

• Kade verbreden en verhogen in/naar Hoendiep

– Afgevallen, Hoendiep niet versmallen, doorvoer boezem 

moet behouden blijven en landschappelijk niet gewenst 



Kade Hoendiep ZZ varianten

Huidige kade met weg ophogen



Kade Hoendiep ZZ varianten

Huidige kade, weg handhaven verhogen door damwand 



Kade Hoendiep ZZ varianten

Huidige kade, weg handhaven verhoging door damwand 



Kade Hoendiep ZZ varianten

Huidige kade, weg handhaven met tuimelkade ZZ



Kade Hoendiep ZZ varianten

Combinatie damwand en/of tuimelkade 



Voorontwerp Hoendiep ZZ

• Aan de hand van de onderzoeken afwegingen 

gemaakt waarbij de haalbaarheid, duurzaamheid en 

kosten zijn beschouwd 

• Oostelijk deel in damwand

• Westelijk deel met tuimelkade

• Keuze moet nog bestuurlijk door gemeente en 

waterschap worden gemaakt



Voorontwerp Hoendiep ZZ (westelijk deel)



Voorontwerp Hoendiep ZZ (oostelijk deel)



Planning uitvoering DDP

• Aannemers start januari 2020

• Eind 2020 waterberging inzetbaar

• Laatste ophoogslag kades in 2021

• Werk wordt opgeleverd 2021



Planning voorbereiding en uitvoering LBBB

• Januari 2020 voorontwerp gereed

• Januari 2020 vergunningen (start)

• Maart definitief ontwerp gereed

• Aanbesteding juni 2020

• Start uitvoering augustus

• Oplevering uitvoering december 2020

• Laatste ophoogslag mogelijk in 2021



Planning voorbereiding en uitvoering 

compartimenteringsstuwen 

• Voorjaar 2020 ontwerp gereed

• Winter/voorjaar 2020 vergunningen procedures 

• Zomer 2020 aanbesteding

• Najaar 2020 uitvoering

• Oplevering uitvoering gepland december 2020 

mogelijke doorloop naar 2021



Planning voorbereiding en uitvoering Hoendiep ZZ

• Juli 2019 eerste ontwerpen opgesteld

• Zomer 2019 variant keuze bepalen en uitwerken

• Zomer en najaar 2019 benodigde onderzoeken

• Januari 2020 start vergunningen en procedures 

• Winter/voorjaar 2020 aanbesteding uitvoering

• Start uitvoering zomer 2020

• Oplevering uitvoering december 2020



• Aanspreekpunt in de voorbereidingsfase en 

uitvoering is 

Per gebied is er een aanspreekpunt 

� Voor De Drie Polders Bart Jan Prak/Derk Bijmolt

� De Lettelberterbergboezem en de 

compartimenteringsstuwen Sytze Visser

� Voor de kade Hoendiep ZZ is dit Sytze Visser/Ab 

Albers

Het vervolg 1



• Informatie avond(en), klankbord december 2019

• Informatie avond(en), klankbord april/mei 2020

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

• Tijdens de fysieke uitvoering 1-2 wekelijks spreekuur

• Waar gewenst/nodig keukentafelgesprek(ken)

• Ook nieuwsbrieven ZWK breed en de website blijven

Het vervolg 2



Lettelberterbergboezem “out of the box”

Studenten van van Hall Larenstein

presenteren een onderzoek naar 

duurzame gebiedsontwikkeling in 

de Lettelberterbergboezem.

Betreft een onderzoek naar kansen 

en mogelijkheden.

Deze behoren nu niet tot de opgave 

vanuit de opdrachtgevers.

Betrf



Duurzame gebiedsontwikkeling 

in de Lettelberterbergboezem
02-12-2019

Jort Dijkstra 

Roy Metselaar

Koen van Son

Lianne Smit

Anne Lolkje Tjepkema

Dirk de Vries



Programma

• Introductie

• Aanpak

• Gebiedsinventarisatie

• Inventarisatie van ontwikkelingen

• Analyse

• Ontwikkelingsrichtingen

• Proces



Introductie

• Management van de Leefomgeving

• Duurzame gebiedsontwikkeling

• Lettelberterbergboezem

• Opdracht: Een koersdocument opstellen met mogelijke

nieuwe functies voor het gebied



Aanpak

• Van zes rapporten naar één gezamenlijk rapport

• Twee delen:

– Inhoudelijk

Gebiedseigenschappen en ontwikkelingen, analyse, 

ontwikkelingsrichting

– Procesmatig

Actorenanalyse, theorie over procesmanagement en 

procesarchitectuur 



Gebiedsinventarisatie

• Ontstaan Lettelberterbergboezem

• 96 ha: veeteelt, water en kruidenpercelen

• Extra functie naast landbouw

• Behoud van functie als waterbergingsgebied



Gebiedsinventarisatie

• Recreatie

• Huidige situatie



Inventarisatie van ontwikkelingen

Oplossingen:

- Bloemen- en kruidenpercelen

- Kruidenthee

- Natuur inclusieve landbouw

- Voedselbossen

- Drijvende en natte teelt



Oplossingen:

- Grote waternavel

- Uitkijktoren

- Recreatieve arrangementen 

- Informatieborden

Inventarisatie van ontwikkelingen



Analyse



Ontwikkelingsrichting

• Lettelberterboezem: een b(l)oeiende waterberging



Proces



Afsluiting

• Bedankt voor uw aandacht!



De gebiedsontwikkeling wordt mede mogelijk door….



Vragen ?  


