Meer in Balans
Uitvoering KRW-maatregelen Paterswoldsemeer
Beste bewoner,
Binnenkort starten wij in opdracht van waterschap Noorderzijlvest bij u in de buurt met de
voorbereiding en uitvoering van een aantal Kaderrichtlijn Water-maatregelen. Hierdoor verbetert de
waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer en de leefomstandigheden van vissen en kleine
waterbeestjes. U leest hier meer over op https://paterswoldsemeer.noorderzijlvest.nl/

Wat gaan we doen?
Tussen oktober 2021 en februari 2022 gaan wij aan de slag om de afvoercapaciteit van het
Paterswoldsemeer richting Piccardthofplas te verbeteren. Daarnaast maken we het vissen
gemakkelijker om tussen beide plassen te migreren.
afbeelding:
werkzaamheden locatie
Meerschapsboerderij

terrein Natuurmonumenten

Meerschapsboerderij

We verbreden de stuw die naast de Meerschapsboerderij ligt en vergroten de nabij gelegen duiker.
Naast de stuw leggen we een vispassage aan. Langs het Winterpad komt een natuurvriendelijke
oever. Ook op het natuurterreintje van Natuurmonumenten leggen we natuurvriendelijke oevers aan
en verwijderen we de niet functionerende vispassage. Ten behoeve van de aanwezige ijsvogels
maken we in samenwerking met Natuurmonumenten een ijsvogelwand.
Voorbereidende werkzaamheden oktober
Voor de aanleg van de natuurvriendelijke oevers moet zowel de oever aan de overkant van het
Winterpad, als delen van het natuurterreintje van Natuurmonumenten worden opgeschoond en
uitgedund. Dat doen we in week 43, na de herfstvakantie. De werkzaamheden duren enkele dagen.
Daarna lassen we een rustperiode van vier weken in, zodat de natuur zich rustig kan aanpassen naar
de nieuwe situatie voordat we met machines aan het werk gaan.
Compensatie bomen
Bij het opschonen en uitdunnen kappen we ook enkele bomen. Hiervoor heeft gemeente Groningen
vergunningen verleend. Gekapte bomen worden gecompenseerd in de nabije omgeving in overleg
met het Meerschap.

Opnamen huizen
Een aantal specifieke woningen wordt vanuit voorzorg voorafgaand aan de werkzaamheden
opgenomen. Arcadis benadert de betreffende bewoners binnenkort om te komen tot een afspraak
hiervoor.
Toegang t.b.v. de werkzaamheden op natuurterrein Natuurmonumenten
Er zal een tijdelijke toegangsdam worden gemaakt om de werkzaamheden op het betreffende terrein
uit te kunnen voeren (zie rode pijl afbeelding).

Planning

Meer informatie
Arcadis voert namens het waterschap Noorderzijlvest de directie en regelt daarmee de dagelijkse
zaken op dit project. Aannemersbedrijf JelleBijlsmaBV is verantwoordelijk voor de uitvoering.
Wij blijven u voorafgaand aan de start en tijdens de werkzaamheden middels flyers informeren.
Meer informatie vindt u ook op de website https://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 Ed Dorst (toezichthouder Arcadis): 06 27062279.

