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Uitvoering De Drie Polders GWW



Voortgang De Drie Polders 1

• Uitvoering gestart in januari 2020

• Gestart met het opruimen en saneren van dammen

• Op de locaties waar kades, maaipaden en kwelsloten 

moeten gaan komen na ecologische check, bomen 

verwijderd

• Het uitgraven van de Gave is gestart

• Aanleg van de zandbaan tbv ontsluiting gemaal en 

inlaat in de bouwfase 



De Drie Polders Zuidoost (voor uitvoering)



De Drie Polders Zuidoost (uitvoering maart 2020)



Graven de Gave 1e deel 



Graven de Gave (1e deel)  



Bomen verwijderd tbv kade, kwelsloot en maaipad 



Aanleg zandbaan voor ontsluiting in bouwfase kunstwerken 

Lettelberterdijk



Voortgang De Drie Polders 2

• Eerste werkzaamheden kadetrace gestart

• Begonnen met aanleg natuurvriendelijke oevers



Aanleg 1e kadetrace ten noorden van gemaal 



De Drie Polders Noord (voor uitvoering)



Aanleg moeraszones, natuurvriendelijke oevers



De Drie Polders GWW 

Nog uit te werken onderdelen:

• Faunapassage Pasop,  uitvoering in 2021

• Robuuste Ecologische Verbindingszone (REVZ) Pasop, 

uitvoering in 2021

• Recreatief en educatief uitzichtpunt, uitvoering in 

2021



Uitvoering De Drie Polders kunstwerken



Locatie gemaal en inlaat Lettelberterdijk

Eerste werkzaamheden locatie inlaat Lettelberterdijk gestart, maaien en 

klepelen om te voorkomen dat dieren hier gaan nestelen of broeden



Locatie gemaal en inlaat Lettelberterdijk

Locatie gemaal Lettelberterdijk hekwerken geplaatst voor afscherming 

werkterrein, maaien en klepelen om te voorkomen dat dieren hier gaan 

nestelen of broeden



Locatie gemaal en inlaat Lettelberterdijk

Locatie gemaal Lettelberterdiep Molensloot omgelegd om sifon 

(soort onderleider) te kunnen bouwen



Uitvoering Polder de Dijken –Bakkerom kunstwerken



Uitvoering Polder de Dijken –Bakkerom kunstwerken

• Werkzaamheden in voorbereiding van uitvoering

• Naast gemaal komt inlaat voorziening en in de Ottervalei 

wordt een stuw geplaatst

• Gemaal wordt aangepast met visvriendelijke pomp/vijzel

• Vismigratie wordt nog nader uitgewerkt



Uitvoering Polder de Dijken –Bakkerom GWW



Voortgang  Polder de Dijken-Bakkerom GWW 1

• Uitvoering gestart in maart 2020

• Gestart met vervoer van 15.000m3 klei vanuit Bedum

• Op de locaties waar kades, maaipaden en kwelsloten 

moeten gaan komen na ecologische check gemaaid en 

geklepeld om te voorkomen dat dieren hier gaan 

nestelen of broeden

• Bomen langs te verhogen deel Dijkweg gekapt, voor 

iedere gekapte boom komt er minimaal één terug



Voortgang  Polder de Dijken-Bakkerom GWW 2

Nog uit te werken onderdelen:

• Brug Bakkerom (60 km variant) uitvoering in 2021

• Afsluitende kade (oplossing naar particulier erf) in 

zuidoosthoek Ottervalei



Uitvoering Polder de Dijken –Bakkerom GWW

Opdrachtgevers met persoonlijke beschermingsmiddelen, voor 

opnames in Polder de Dijken-Bakkerom 



Grondvervoer (klei) vanuit Bedum

Klei vrijgekomen bij de aanleg ringweg Bedum wordt hergebruikt en in kade langs de Dijkweg geplaatst



Dijkweg als kade



Dijkweg als kade

Bomen langs de te verhogen Dijkweg zijn gekapt in een opgesteld beplantingsplan 

worden bomen geplant deze passen dan bij de nieuwe Dijkweg en omliggend landschap 



Bakkerom Zuid



Graafwerkzaamheden in de Bakkerom Zuid

Graven slenk



Bakkerom 13-15

SBB heeft sloop uitgevoerd, sanering door deels afvoeren en herschikken, is vrijwel 

gereed daarna afdekken met 50 cm grond. Terrein wordt als voormalige stortplaats 

geregistreerd.



Gronddepot aan de Redendijk/Bakkerom

Vanuit De Drie Polders is 15.000 m3 grond getransporteerd naar Polder De Dijken-

Bakkerom hier worden kades van gemaakt. Later deze zomer volgt nog ca 30.000 m3



Erf percelen Dijkweg en Redendijk

Rondom drie erven komen nieuwe grenzen.  De graafwerkzaamheden zijn gestart.



Locatie brug Dijkweg ZZ (Ottervallei) 

Slenk Ottervalei naar toekomstige brug is gegraven.



Voortgang Lettelberterbergboezem

• Maatregelen (3 kunstwerken en GWW) zijn in definitief 

ontwerp uitgewerkt

• Aanbestedingsprocedure (voorselectie) start 18 mei

• Met aanwonenden en betrokkenen wordt één op één contact 

en afstemming gezocht

• Aanbesteding start in juli en is 1e week september afgerond

• Uitvoering gaat dan starten



Kade en werkzaamheden Hoendiep Zuidzijde



Voortgang kade Hoendiep Zuidzijde

• Benodigde werkzaamheden worden uitgewerkt in bestek

• Verhardingsonderzoek wordt besproken met gemeente

• Met aanwonenden en betrokkenen wordt één op één 

contact en afstemming gezocht

• Planning aanbesteding kort voor “bouwvak” 2020

• Uitvoering kan dan na de “bouwvak” 2020 starten



Compartimenteringsstuwen

• Definitief ontwerp in eindfase

• Start bestekfase volgt 

• Aanbesteding na de zomer 2020

• Start uitvoering najaar 2020

• Oplevering 2021



Compartimenteringsstuw Hoendiep



Compartimenteringsstuw Lettelberterdiep



NBW Polders (6 landbouwpolders met een NBW opgave)

• Definitief ontwerp opgeleverd

• Besteksfase loopt 

• Aanbesteding voor de “bouwvak” 2020

• Start uitvoering na “bouwvak” 2020

• Oplevering 1e kwartaal 2021

• Nog niet alle werkzaamheden zijn uitgewerkt, omdat 

overleg en afstemming in coronatijd niet altijd kan.



NBW Polders (6 landbouwpolders met een NBW opgave)

• Er volgt een “rest” bestek die in zomer 2021 zal 

worden uitgevoerd.

• Hierin worden de onderstaande maatregelen 

opgenomen.

– Maatregelen rondom Nienoord

– Maatregelen Pasop Westzijde

Onderdelen die worden uitgewerkt onder “Kunstwerken” 

zijn:

– Gemaal Fanerpolder

– Zuiderhoeksterstuw



Projectbureau aan de Pasop 8a



Projectbureau Pasop

• Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is 

het projectbureau gesloten

• We volgen hierin de richtlijnen van RIVM en overheid

• Spreekuur op woensdagmiddag is aangepast in 

telefonisch maar dan dagelijks

• Met opdrachtgevers afgesproken dat er ook een 

bezoekersdeel en tevens educatief deel  wordt 

ingericht. 



Vergunningen en procedures

• Projectplan water Polder De Dijken-Bakkerom

• Er zijn 4 bezwaren ingediend tegen dit projectplan.

• Er heeft een hoorzitting plaatsgevonden,  de 

bezwarencommissie heeft een advies aan het Dagelijks 

Bestuur van Noorderzijlvest (DB) afgegeven.

• Het DB heeft dit advies gevolgd, voor twee bezwaren zijn 

bij de hoorzitting afspraken gemaakt.

• Bezwaar over de wateraanvoer wordt “geregeld” in de 

uitvoering.

• Het laatste bezwaar, de rechte strakke sloot achter Dijkweg 

5-7 is niet gehonoreerd.  



Vergunningen en procedures

• Voor de projecten die nog in uitvoering gaan komen 

zijn en worden de benodigde vergunningen en 

procedures gevolgd cq aangevraagd. 



Omgevingsmanagement 

• Met een maandelijkse nieuwsbrief  en veel foto’s 

informeren we onze omgeving

• Direct betrokkenen worden gebeld/gemaild

• Bij werkzaamheden met impact worden ook brieven 

verstuurd.

• Waar nodig worden één op één terreinbezoeken 

gedaan

• Spreekuur is aangepast en is telefonisch “24/7”

• Contacten verlopen goed ondanks andere (corona) 

aanpak, wel vraagt het veel meer tijd



De gebiedsontwikkeling wordt mede mogelijk door….



Vragen ?


