
 
 

 

 

Meer in Balans – april 2022 

• Vervanging gemaal Hoornsedijk 

• Aanleg ijzerzandpassage 

• Aanleg poelen als onderdeel van NNN 
 

Beste bewoner, 

Aannemersbedrijf JelleBijlsmaBV is sinds januari in opdracht van waterschap Noorderzijlvest bij u in 

de buurt bezig met de uitvoering van een aantal Kaderrichtlijn Water-maatregelen en de aanleg van 

enkele poelen als onderdeel van Natuur Netwerk Nederland (NNN) die provincie Groningen 

realiseert. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer en de 

leefomstandigheden van vissen, waterinsecten en dieren, zoals de otter, kikker en ringslang.  

Werkzaamheden eind april gereed 
De oorspronkelijke planning was om eind maart gereed te zijn. Helaas lopen we iets uit. Dat heeft te 

maken met twee dingen: 

• Februari was een erg natte, stormachtige maand. JelleBijlsmaBV werkte door, maar de natte, 

slappe ondergrond maakte het werk moeilijker. 

• Enkele onderdelen, zoals de pomp en de kast van het gemaal, zijn later geleverd. 

De werkzaamheden worden eind april afgerond. Wat gaan we de komende weken nog doen? 

 

• We werken de ijzerzandpassage af;  

• We maken een uitstroomvoorziening vanuit het gemaal in de ijzerzandpassage; 

• Het gemaal krijgt een nieuwe kast en wordt aangesloten; 

• We hogen de toegangsweg op naar de woningen aan Hoornsedijk 14A-14F; 

• We plaatsen peilbuizen, als onderdeel van de monitoring, direct na realisatie van het werk; 

• We herstellen de toegangsweg naar Mannewiek; 

• We werken alles netjes af. 

 



Testen, onderhouden en monitoren 
Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, testen we het gemaal. Loopt alles goed, dan nemen we het 

gemaal en de ijzerzandpassage in bedrijf. Er is een onderhoudsprotocol opgesteld en een integraal 

monitorings- en beheerplan voor het gemaal en de ijzerzandpassage. Onderhoud en monitoring 

worden dit voorjaar opgestart.  

Waterpoelen als onderdeel van de NNN 
Provincie Groningen realiseert een aantal Ecologische Verbindingszones (EVZ) als onderdeel van 

Natuur Netwerk Nederland. EVZ Hoornsedijk is daar één van. Omdat wij hier toch aan de slag 

moesten, hebben we het werk voor de EVZ  meegenomen. De drie poelen die we hebben 

uitgegraven geven vooral ruimte aan amfibieën en reptielen, zoals de kikker en de ringslang.  De 

provincie neemt bij de realisatie van EVZ Meerweg (vanaf cafe Friescheveen) vervolgens een aantal 

KRW-maatregelen mee in het werk dat Prolander in opdracht van de provincie uitvoert. 

Impressie werkzaamheden 
Er is de afgelopen tijd veel werk verzet. Hieronder een impressie van de werkzaamheden: 

 

 

 
Figuur 1. Materieel en machines werden over het water aangevoerd.  

   
Figuur 2. Op diverse plekken zijn rijplaten neergelegd. 

  
Figuur 3. De damwanden worden geplaatst voor de bouwkuip voor het gemaal.  



 
 

 

 
Figuur 4. Het oude gemaal en daarachter de noodbemaling in werking.  

  
Figuur 5. De buizen liggen klaar voor de verbinding van de verschillende sloten van de ijzerzandpassage. 

  
Figuur 6. Het ijzerzand is aangebracht (lichtbruine grond). 

Meer informatie 
Meer informatie vindt u op de website meerschap-paterswolde.nl/werkzaamheden-

paterswoldsemeer  

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 Mark Adema 

(toezichthouder Arcadis): mark.adema@arcadis.com / 06 83551097. 
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