
 
 

 

 

Wat doen we aan de Noordzijde Paterswoldsemeer : 

1. Langs het Winterpad en achter de Meer-schapsboerderij zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hierdoor verbetert de 

waterkwaliteit en de leefomgeving van planten en dieren.  

2.  We verbreden de stuw naast de Meerschaps-boerderij en vergroten de duiker. Daarmee wordt de afvoercapaciteit van 

het Paterswoldsemeer groter. Naast de stuw komt een vispassage. 

3. Op het terrein van Natuurmonumenten hebben  we de niet werkende vispassage verwijderd. En ook hier zijn 

natuurvriendelijke oevers aangelegd.  

4. 4+5 Dankzij de nieuwe stuw (2) kunnen we meer water afvoeren. Daarom verbeteren we de afwatering rondom het 

Martiniziekenhuis richting Piccardthofplas door twee duikers te vervangen.  

Meer in Balans 
Uitvoering KRW-maatregelen Paterswoldsemeer 
 

Beste heer, mevrouw, 

Voor het Paterswoldsemeer voeren wij een aantal Kaderrichtlijn Water-maatregelen uit. Hierdoor 

verbeteren we de waterkwaliteit en de leefomstandigheden van vissen en kleine waterbeestjes. 

Daarnaast zorgen we ervoor dat het water rondom het Martiniziekenhuis beter afwatert op de 

Piccardthofplas. Aannemersbedrijf JelleBijlsmaBV voert de werkzaamheden uit in opdracht van 

waterschap Noorderzijlvest. Ingenieursbureau Arcadis houdt toezicht. In deze flyer leest u meer over 

ons werk bij u in de buurt. 

Wat doen we aan de noordzijde van het Paterswoldsemeer? 
Tot maart 2022 zijn wij bezig om de afvoercapaciteit van het Paterswoldsemeer richting 

Piccardthofplas te verbeteren. Daarnaast maken we het voor vissen gemakkelijker om tussen beide 

plassen te migreren.  
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Wat doen we bij u in de buurt (locatie 4)? 
Bij de ingang van ATV Piccardthof gaan we een aantal dingen doen. Dit is ook afgestemd met het 

bestuur van ATV Piccardthof.  

Kappen en snoeien van bomen en struiken 
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren snoeien we bomen en struiken. Ook kappen we enkele 

bomen. Hiervoor heeft gemeente Groningen vergunningen verleend. Na het kappen en snoeien 

lassen we een rustperiode in van een paar weken. Zo kan de natuur zich rustig aanpassen naar de 

nieuwe situatie voordat we met machines aan het werk gaan. Gekapte bomen worden 

gecompenseerd in de nabije omgeving in overleg met het Meerschap.  

Wat merkt u van de werkzaamheden? 
Het parkeerterrein aan de Schweitzerlaan blijft bereikbaar en wordt gebruikt om voetgangers om te 

leiden in verband met de kap. Maandag 28 februari wordt het terrein even afgesloten voor 

materieel. Verder plaatsen we een houten damwand aan de zijde van ATV Piccardthof. We proberen 

deze werkzaamheden te doen vanaf de zijde van het eigendom van de gemeente Groningen.  

Daarnaast zal de hoofdingang naar het terrein van ATV Piccardthof tijdelijk worden afgesloten 

vanwege het aanbrengen van de nieuwe duiker. Wij stemmen deze werkzaamheden af met het 

bestuur van ATV Piccardthof. U wordt hier dan over geïnformeerd.  

  

Wat gaan we doen 
1. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, dunnen we de bosschages in deze hoek uit en kappen we enkele bomen. De 

gemeente Groningen heeft al een aantal bomen gekapt. 

2. We verbeteren de bestaande verbinding door het vervangen van de  duiker in de toegangsdam naar ATV Piccardthof en 

maken een onderhoudspad langs de watergang. 

3. Zowel bij 3 en 5 maken we een waterscheiding in de vorm van een houten damwand.  

4. We plaatsen  een beschoeiing (zijde van ATV Piccardthof). 

5. We maken een nieuwe verbinding tussen de plas en de watergang (4) door middel van een duiker met een stuwput 

ervoor. 
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Hoe ziet de planning er uit?  

• Maandag 28 februari - 4 maart    snoei- en rooiwerkzaamheden 

• Maandag 13 maart - eind maart  beschoeiingswerkzaamheden 
 
Het parkeerterrein ter hoogte van de ingang van de Piccardthof wordt voor  

een deel tijdelijk afgesloten. 
 
Het wandelpad wordt tijdelijk omgeleid via de parkeerplaats Schweitzerlaan. 

Meer informatie 
Meer informatie vindt u op de website paterswoldsemeer.noorderzijlvest.nl/ 

Mocht u algemene vragen hebben over het project, dan kunt u die mailen naar 

paterswoldsemeer@noorderzijlvest.nl. Voor vragen met betrekking op de uitvoering van het werk 

neemt u contact op met Sander Krikke (uitvoerder JelleBijlsmaBV): skrikke@jellebijlsma.nl /                

06 35113920 of Ed Dorst (toezichthouder Arcadis): ed.dorst@arcadis.nl / 06 27062279.  
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