Meer in Balans
Uitvoering KRW-maatregelen Paterswoldsemeer
Beste bewoner,
Aannemersbedrijf JelleBijlsmaBV start deze week in opdracht van waterschap Noorderzijlvest bij u in
de buurt met de uitvoering van een aantal Kaderrichtlijn Water-maatregelen en de aanleg van enkele
poelen als onderdeel van de Ecologische Verbindingszone die provincie Groningen realiseert.
Hierdoor verbetert de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer en de leefomstandigheden van
vissen en kleine (water)dieren. U leest hier meer over op
paterswoldsemeer.noorderzijlvest.nl/maatregelen-in-uitvoering

Wat gaan we doen?
In het eerste kwartaal van 2022 gaan wij aan de slag met het vervangen van gemaal Hoornsedijk, de
aanleg van een ijzerzandpassage en enkele poelen.

3
2

1

1.
2.

3.

Gemaal Hoornsedijk wordt vervangen door een geautomatiseerd gemaal met een grotere
capaciteit.
We leggen een ijzerzandpassage aan. Dit is een verbreed slotenstelsel waarbij de bodem
is afgedekt met ijzerzand. Het polderwater wordt hierdoor gefilterd, zodat er minder
fosfaatrijk water op het Paterswoldsemeer komt.
We ontgraven een viertal poelen die onderdeel gaan uitmaken van de Ecologische
Verbindingszone

Werkzaamheden en planning
Vanaf donderdag 20 januari starten we met de inrichting van het werkterrein, het leggen van
rijplaten, het plaatsen van hekken en de aanleg van tijdelijke omleidingen in toegangswegen. Begin
februari starten we met de aanleg van de ijzerzandpassage. Half februari wordt het oude gemaal
gesloopt en vervolgens vervangen. Eind maart ontgraven we de poelen. Het uitgangspunt is om eind
maart alles klaar te hebben, op voorwaarde dat het niet hard gaat vriezen of stormen.

Archeologische begeleiding
Een deel van het werk voor de aanleg van de ijzerzandpassage zal plaatsvinden onder archeologische
begeleiding. Uit archeologisch onderzoek dat in de zomer van 2021 ter voorbereiding is uitgevoerd,
blijkt dat er mogelijk een veenterp op een deel van het werkterrein ligt.

Aanvoer materialen over water
De materialen en machines die nodig zijn om de werkzaamheden uit te
voeren worden via het water aangevoerd. Dat doen we om eventuele
schade aan de Hoornsedijk en onveilige verkeerssituaties te
voorkomen. Bij de laad- en loslocatie aan de Meerweg komt een
verkeersregelaar te staan. Deze locatie zetten we af met hekken.

Toegankelijkheid percelen
We leggen een tijdelijke bypass aan in de weg richting De Mannewiek en een tijdelijke weg naar de
woningen achter de te realiseren ijzerzandpassage (gele stippellijnen).

Gebiedsconciërge
De aannemer zet een medewerker als gebiedsconciërge in die er op toeziet dat alles netjes en veilig
verloopt, zodat u zo min mogelijk hinder van onze werkzaamheden ondervindt. Denk daarbij aan het
netjes houden van het bouwterrein, het regelen van verkeer en allerlei hand- en spandiensten.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de website paterswoldsemeer.noorderzijlvest.nl/
In verband met de Corona-maatregelen kunnen we helaas geen fysieke inloopavond organiseren.
Mocht u vragen hebben over het project of graag een toelichting op de werkzaamheden krijgen, mail
dan naar paterswoldsemeer@noorderzijlvest.nl. Wij nemen persoonlijk contact met u op.
Mocht u tijdens de werkzaamheden vragen hebben over de uitvoering, neemt u dan contact op met
Sander Krikke (uitvoerder JelleBijlsmaBV): skrikke@jellebijlsma.nl / 06 35113920 of Ed Dorst
(toezichthouder Arcadis): ed.dorst@arcadis.nl / 06 27062279.

