
 

1 

 

MEMO

Aan: Gebiedscommissie ZWK 

Van: ErnstJan Cornelius 

Datum: 16-05-2022 

Onderwerp: Voortgang Dwarsdiep 

 

Dwarsdiep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s Natuurgebied de Oude Riet (het Dwarsdiep) met bloeiende dotterbloemen dit voorjaar. 

Voortgang schetsontwerp 

Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van het schetsontwerp voor het 

Dwarsdiep. Om een goed beeld te krijgen van de inrichtingsmaatregelen  vinden er 

diverse onderzoeken plaats. De verschillende aspecten die samen moeten komen 

binnen het schetsontwerp zoals hydrologie, bodem, ecologie (land en water), 

landschap, kaden (waterveiligheid), beheer en recreatie werken we nu uit. Alle 

aspecten worden in beeld gebracht om eind 2022 samen te komen tot een 

schetsplan. Daarna volgt de nadere uitwerking tot een voorlopig en definitief 

ontwerp.  
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Gesprek beheerders 

Met de toekomstige beheerders van het waterschap en Staatsbosbeheer zijn de 

eerste gesprekken gevoerd over de eisen die de gewenste inrichting stelt aan het 

beheer. Dat gaat onder andere over de manier waarop men het gebied wil beheren 

en de daarvoor noodzakelijke toegangswegen en maaipaden.  

Werkgroep recreatie 

Ook is de werkgroep recreatie gestart. In een eerste bijeenkomst begin mei zijn de 

kansen en de aanpak voor het Dwarsdiep besproken. Het doel is om wensen in 

beeld te brengen en welke ruimte er binnen de natuur- en wateropgave is om deze 

wensen in te passen. In de bijeenkomst bespreken wij ook de wijze waarop de 

gebruikers van het gebied hierover kunnen meedenken. Hierover zullen wij u na de 

zomer informeren.  

Voortgang onderzoeken 

Voor het schetsontwerp worden diverse onderzoeken gedaan. Het hydrologisch- en 

bodemonderzoek is begin dit jaar al gestart. De resultaten verwachten wij in het 

najaar van 2022. In de vorige nieuwsbrief is de inhoud van het onderzoek terug te 

lezen. In mei vinden de onderstaande onderzoeken plaats.  
 

Ecologisch onderzoek  

Momenteel wordt ecologisch onderzoek uitgevoerd in het gebied. Dit vormt de 

basis voor de eventueel aan te vragen ontheffing natuurbeschermingswet.  

Bodemchemisch onderzoek  

Deze maand zal onderzoek worden gedaan naar de bodemchemische samenstelling 

van de voormalige agrarische landbouwgronden en het grond- en 

oppervlaktewater. Op diverse locaties binnen het projectgebied Dwarsdiep worden 

van 17 t/m 24 mei a.s. bodem- en watermonsters genomen. Hiermee wordt 

inzichtelijk of maatregelen noodzakelijk zijn om de gewenste natuur te realiseren. 

Bijvoorbeeld door de rijkere bovenlaag af te graven. De af te graven grond kan dan 

weer gebruikt worden in het project voor bijvoorbeeld kaden. De betreffende 

pachters zijn door Staatsbosbeheer op de hoogte gebracht.  

Wegenbouwkundig onderzoek  

Eind mei start het wegenbouwkundig onderzoek. Op diverse locaties aan de rand 

van de waterberging Dwarsdiep wordt onderzoek gedaan naar de samenstelling en 

kwaliteit van de verhardingsopbouw. Hiervoor worden boringen in de verharding 

van de weg gemaakt, waardoor enige overlast kan ontstaan. Dit onderzoek geeft 

voor het ontwerp inzicht in de opbouw en samenstelling van de weg maar ook de 

levensduur en kwaliteit.   
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Rondwandelingen in het gebied 

Binnenkort praten wij bewoners en belangstellenden bij tijdens een drietal 

rondwandeling in het gebied bij. Gelet op de feestdagen in de maand mei is het 

voornemen om dit begin juni te organiseren. In de volgende nieuwsbrief (eind mei) 

informeren we u hierover en de wijze waarop een ieder zich kan aanmelden.  

 

Baggeren 
Binnen het Project baggeren gaat het waterschap het Dwarsdiep, Wolddiep en de 

Matsloot uitbaggeren. Voor de uitkomende bagger is een tijdelijk depot aangelegd. 

Na indroging zal de grond hergebruikt worden voor het aanleggen van bijvoorbeeld 

kades voor de waterberging in het Dwarsdiep. Waterschap Noorderzijlvest wil 

duurzaam werken. Daar hoort circulair werken bij: zoveel mogelijk hergebruik van 

grondstoffen.  

Foto’s: Baggeren in het Dwarsdiepgebied. Vlnr 1 bouwbord “baggeren” aan het Wilgepad,  2 Baggerslib 

overgang over de Beldam en Buizenstelsel van het Dwarsdiep naar locatie depot. 

 


