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MEMO

Aan: Gebiedscommissie ZWK  

Van: ErnstJan Cornelius 

Datum: 14-11-2019  

Onderwerp: Memo risico eind 2020 gereed

 

 
Bestuurlijk zijn afspraken gemaakt tussen de Provincie en het Waterschap dat de 
waterberging in het Zuidelijk Westerkwartier eind 2020 gereed moet zijn. 
 
In 2018 zijn de onderzoeken gestart en de inschatting was dat deze begin 2019 
konden worden uitgewerkt in bestekken waarna uitvoering kan gaan plaats 
vinden. Uitgangspunt bij de uitvoering was dat er voor het maken van de kades 
en het bijbehorende grondwerk twee groeiseizoenen (zomers) nodig zouden zijn. 
Dit om niet te afhankelijk te zijn van weersinvloeden. 
 
Na de start van de onderzoeken gaven de eerste uitkomsten al direct aan dat het 
geotechnische onderzoek vanwege de zeer slappe ondergrond veel meer tijd zou 
gaan kosten. Ook het milieutechnische onderzoek vroeg veel meer tijd. 
Vanwege de zeer slappe ondergrond is het van groot belang dat de kades 
“gelaagd” (in meerdere opbouw lagen) worden aangelegd. Anders zal er veel na 
zakking gaan plaatsvinden wat tijd en geld gaat kosten. 
 
De planning is aangepast en bijgesteld naar aanbesteding niet voor de zomer 
2019 maar na de zomer en najaar/winter 2019/2020. 
Met deze aangepaste planning wordt het risico tijdig klaar te zijn groter vanwege 
de afhankelijkheid dat wij nu afhankelijk worden van een mooi droge winter, 
voorjaar, zomer en najaar. 
 
Binnen het ZWK doen wij er alles aan om conform de gemaakte bestuurlijk 
afspraak de waterberging werkende te hebben op 1 januari 2021. 
Zo wordt er al rekening gehouden dat de laatste ophoogslag in 2021 kan gaan 
plaats vinden en de kades wel op kerende hoogte zijn op 1 januari 2021. 
 
Echter alleen tijd gestuurd maken van deze planning is voor de kwaliteit, 
duurzaamheid en kosten niet wenselijk. 
 
In de huidige planning zijn de natuur en waterbergingsbieden De Drie Polders en 
Polder de Dijken-Bakkerom eind 2020 inzetbaar voor het bergen van water. 
Dit wil zeggen dat de kades een kerende hoogte hebben van 0 NAP en dat de 
benodigde kunstwerken functioneren. De laatste ophoogslag van de kades en het 
afronden van de kunstwerken gaat een doorloop krijgen naar voorjaar/zomer 
2021. 
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