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aanvraag ontgrondingsvergunning 

Geachte heer Boven, 

I BIJL. 
I J IN 

Datum 

Behandeld door 

Doorkiesnummer 

1-.0 8 1- 4 '!::> 

((:d>~ 
Hunze5 en PAa's 

Aquapark 5, Veendam 

Postbus 195 

9640 AD Veendam 

Tel (0598) 693 800 

Fax (0598) 693 893 

www.hunzeenaas.nl 

4mei 2009 

Willem Kastelein 

0598-693414 

Zoals bij u bekend, zijn het waterschap Hunze en Aa's en de provincie Groningen van plan de 
gebieden Benedenloop Westerwoldse Aa, Hamdijk en Bovenlanden in te richten als 

(nood)bergingsgebied annex natuurgebied en het gebied Kuurbos als noodbergingsgebied annex 

recreatiebos. Verder omvat het plan o.a. een aantal recreatieve maatregelen en voorzieningen. 
Het waterschap en de provincie hebben een inrichtingsplan opgesteld, In dit inrichtingsplan zijn de 

maatregelen beschreven die nodig zijn om de gebieden te laten functioneren als gecombineerd 

waterbergings- en natuurgebied/recreatiebos. 

Bijgaand zenden wij u in vijfvoud de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning voor de eerste 

fase van de inrichting. Deze eerste fase betreft de inrichting van de gebieden Kuurbos, Hamdijk en 
Bovenlanden geheel en Benedenloop Westerwoldse Aa gedeeltelijk. 

Ais bijlage bij deze brief zenden wij u, naast de het aanvraagformulier ook het inrichtingsplan in 

vijfvoud. De overige bijlagen worden uiterlijk op 6 mei a.s. door Grontmij aan u geleverd. M~gelijk 
levert Grontmij op karte termijn daarna, vaar zover nodig, nog aanvullende infarmatie betreffende 
kabels en leidingen. Wij gaan er evenwel van uit dat de aanvraag en toegezonden bijlagen voor u 
voldoende zijn om de aanvraag op 6 mei in behandeling te kunnen nemen. Het bij de aanvraag 

behorende MER wordt met een separate aanbiedingsbrief uiterlijk 6 mei a.s. aangeleverd aan de 

provincie als bevoegd gezag voor de MER. 
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Hunles enPAa's 

Wij hopen dat u hiermee beschikt over aile benodigde informatie om de aanvraag verder af te 
kunnen handelen. Indien u nog vragen mocht hebben of anders-zins aanvlJ!!ende informatie 

be hoeft, verzoeken wij u zich te wenden tot onze medewerker W. Kastelein (tel. 0598-693414). 

Hoogachtend, 

r 0 tra 
oofd Beleid, Plannen en Projecten 

Bijlagen: - aanvraag ontgrondingsvergunning voor Inrichting noodwaterberging Uisderpoider inclusief 

aanvraagformulier voor een ontgrondingsvergunning en overzichten van de bijlagen (vijfvoud) 

- inrichtingsplan voor de Benedenloop van de Westerwoldse Aa, Kuurbos, Hamdijk en 

Bovenlanden (vijfvoud) 

MM 0000/09.1551 
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gromngen *Provi~d' 

8ijlage~ behorende bij 

Gedeputeerde Staten van Groningen 
Afdeling Milieuvergunningen 
t.a. v. de heer M. Boven 
Postbus 610 
9700 AP GRONINGEN 

Plaats 

Haren, 6 mei 2009 

Setrert 

Corr.nr: 

Bijlag~: 

Gescand: JA 

Referentienummer 

02/090476jr 

Aanvraag I ontgrondingsvergunning Nieuweschans; bijlagen 

Geachte heer Boven, 

Zaaknr: 178320 
I 

van: 

I NEE 

Kenmerk 

2-75459 

Zoals afgesproken d.d. 27 april 2009 tussen u, de heer Kastelein van Waterschap 
Hunze en Aa's en de heer Van der Es van ons bureau, zenden wij u namens het water
schap bijgaand de volgende stukken van bovengenoerncie aanvraag i. 

• De bijlagen 1, 2 en 4*, afzonderlijk ingebonden, in vijfvoud. 
• De bijlagen 3, 5 en 6, afzonderlijk ingebonden, in enkelvoud. 

* Ais toelichting bij bijlage 4 geldt het volgende. Aangezien' de beschikbare gegevens 
betreffende kabels en leidingen onvoldoende actueel bleken, hebben wij opnieuw een 
KLlC-melding gedaan. Ook vanwege de diverse bijzondere dagen en de meivakantie, 
hebben wij de betreffende gegevens laat van de diverse instanties ontvangen. Bijlage 4 
is daardoor nog niet gereed en zal worden aangeleverd zodra aile gegevens zijn ver
werkt. Waterschap Hunze en Aa's is hierover ge'informeerd. 

Het feitelijke aanvraagformulier en de bijbehorende toelichting wordt, eveneens conform 
afspraak, inged ~end door het waterschap zelf. 

Voor eventuele nadere informatie omtrent de toegezonden stukken kunt u contact op
nemen met het waterschap, of met de heer Van der Es van ons bureau. 

Grontmij Nederland bv 

Noord 
Locaties: Assen, Drachten, 
Haren 

Nieuwe Stationsweg 4 
9751 52 Haren 
Poslbus 125 
9750 AC Haren 
T +31 50 533 44 55 
F +31505349611 
noord@grontmij.nl 
www.gronlmij .nl 

Gronlmij Nederland bv 
Sla'lulair gevesligd Ie 
De Bilt 
Handelsreglster 30129769 
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Oit fonnuJier met de bijlagen in vijfvoud zenden aan: 
Gedeputeerde Staten van Groningen, 
Afdeling Milieuvergunningen, 
Postbus 610, 
9700 AP GRONINGEN. 

Aanvraagformulier V[][]r een 
[]ntgr[]ndingvergunning, 
als bedoeld in de artikelen 4 en 8 van de 
Ontgrondingenverordening Groningen 1998 

Belreft: ontgrondingen in het kader van het (ontwerp) Inrichtingsplan voor de BenedenJoop van de 

Westerwoldse Aa, Kuurbos, Hamdijk en Bovenlanden. 

Daarvan fase I: 

• een deel van de ontgrondingen in deelgebied Benedenloop WesterwoJdse Aa 

• de ontgrondingen in de deelgebieden Kuurbos, Hamdijk en Bovenlanden. 

1. Aanvrager: 

Naam en voorletters: Waterschap Hunze en Aa's 

Ad res: Postbus 195 

Postcode + woonplaats: 9640 AD Veendam 

Telefoon: (0598) 69 38 00 

Eigenaar van het te ontgronden terrein: 

(andere eigenaren zie Toelichting) 

Naam en voorletters: 

Adres: 

Postcode + woonplaats: 

Telefoon: 

Waterschap Hunze en Aa's : 

Postbus 195 

9640 AD Veendam 

(0598) 69 38 00 

Tenaamstelling van de te verlenen vergunnlng: 

Naam en voorletters: Waterschap Hunze en Aa's 

Adres: Postbus 195 

Postcode + woonplaats: 

Telefoon: 

9640 AD Veendam 

(0598) 69 38 00 

*) doorhalen hetgeen niet van toepassing is. -) aard aangeven. 

gronl"gen 
*,Provi'!Cie 

Bij/agen behorende bij 

Corr.nr: Zaaknr: 

Bijlage: van: 111/ 
Gescand: JA / NEE 



Gebruiker/andere zakelijk gerechtigden **) van het te ontgronden terrein: 

(andere gebruikers: zie Toelichting) 

Naam en voorletters: 

Adres: 

Postcode + woonplaats: 

Telefoon: 

Waterschap Hunze en Aa's 

Postbus 195 

9640 AD Veendam 

(0598) 69 38 00 

Zie verder ook de bijgevoegde Toelichting. 

2. Beroep van de aanvrager: Niet van toepassing 

3. Kadastrale gegevens: 

kadastrale gemeente sectie nummer(s) oppervlakte (in hal 

r--Zie de lijst-met~ka.dasffj1/e-gege'(tens-ifi de bijgevoegde Toelichting. de kadastra/e kaarten in bijlage 2 en de 

\ kadas~~(~:q!~fQj!sti~!~A~.?e 2. \ 
: _ .. ___ ~~".'.,",?)J~ .:: _r_--.\ 
~:-'G"egevens ·y.~fI,;~,..tf ~fA)~~~,r~q!l#-'1~ terrein: 
, I" - .•• , __ ---1 

;·· .. -Hl1idige·cult(jurt9)~staffd---·"- .~__ _ ,,-!\ _ grasland 
f ." _ I' '. t . ",JIO..., 
~ .. -CfJfJnl<r.Uisen.hetge;en..van ,teepassin!:?_·i~J. - bouwland 

. :ni:.v L _ _ ... __ .. ~,nS'I\~ 0 braaklig'gend terrein 
~- .-... --.......... --. I 
: :'::;~r'; .. i\;, :l)rlfi83e~) 

I-Zie-ve"'de;'~~r(6ijl~ge"'5 ~nriChtingSP/an: daarvan de Plankaart. 

Oppervlakte van het te ontgronden terreingedeelte: in totaal circa 37 ha, 

Dikte van de laaghumeuze bovengrond: 
. varierend van 0,20 - 0, 55 m (siltige klei, matig humeus) 

Welk waterpeil wordt in het gebied door het waterschap gehanteerd? 

- gemiddeld waterpeil in de zomer: 

- gemiddeld waterpeil in de winter: 

m. NAP. ( m. minus maaiveld) 

m. NAP. ( m, minus maaiveld) 

- water 

- recreatiegebied 

Zie bijfage 5 /nrichtingsplan, daarvan het Bijlagenrapport bij/age 2 betreffende de Waterhuishoudingskaarten. 

- Is er vaar het gebied, waarin de te antgronden percelen zijn gelegen een 
gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) vastgesteld? 

- (indien u dil niel weel, kunt u deze gegevens opvragen by' het waterschap. Wanneer er voor hel gebied een GGOR is 
vastgestefd, dan dient hiermee bij de uitvoering van de ontgronding rekening te worden gehouden) 

*) doorhalen hetgeen niet van toepassing is. **) aard aangeven. 

Nee 

' .. 
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" Flora- en Faunawet 

Is er voor de werkzaamheden een ontheffing o.g.v. de Flora- en Faunawet aangevraagd? Nee 

Zo nee, waarom niet? 
In het kader van de bestemmingsplanprocedure zijn reeds natuurtoetsen Flora- en faunawet uitgevoerd voor de 
betreffende gebieden. De resultaten hiervan zijn beschreven in het bestemmingsplan en hebben niet geleid tot 
planaanpassingen of mitigerende maatregelen. 

Archeologie 

Is er voor het gebied, waarin de te ontgronden percelen zijn gelegen een 
arche%gisch onderzoek uitgevoerd? Ja 

(zo niet en ;s de aanwez;gheid van archeologisch waardevolle objecten in de ondergrond mogelijk, dan kan eventueel a/snog 
een dergelijk onderzoek worden geliist) 

Zie voor nadere informatie de bijgevoegde Toelichting. 

N utsvoorzieningen 

Liggen er voor zover u bekend in het te ontgronden terreingedeelte 
kabels, leidingen, buizen en dergelijke? 

(indien u dif niet west, kunt u dit opvragen via een KLlC-melding: e-mail: aanvraag@klic.nl; tel. 0800-0080 

Ja 

Zo ja, welke? (intekenen op de kadastrale kaart). Zie de kaart in bij/age 4: Kaartoverzicht Kabe/s en /eidingen. 

s. Wat is het doe. van de voorgenomen ontgronding? 

De realisatie van waterberging, robuuste verbindingszones en recreatiebos in de gebieden: Benedenloop van de Westerwoldse 
Aa (gedeeltelijk), Kuurbos/Bos op Houwingadam, Hamdijk en Bovenlanden, in samenhang met de ontwikkeling van 
(grensoverschrijdende) recreatieve en toeristische voorzieningen. 

6. Gegevens over de ontgronding**) 

De gewenste diepte van de ontgrondi"ng is: m. t.o.v. maaiveldfN.A.P.*) 

De gewenste diepte is divers binnen het gebied; zie biilage 5 /nrichtingsp/an, daarvan het Hoofdrapport bij/age 4 
betreffende de principeprofie/en. 

Komt er bij de ontgronding bodemmateriaal vrij ? 

zo ja, hoeveel en welk soort bodemmateriaal 

(aan te geven in vaste m3) ? 

Ja 

m3 ophoogzand 

m3 beton- en metselzand 

circa 221.100 m3 kleilleem (niet flicht humeus) 

circa 115.000 m3 matig humeuze (klei-)grond 

Zie verder ook de grondba/ans die is opgenomen in de bijgevoegde Toelichting. 

Zijn er belangen bij de ontgronding in ",erband met 

grondstoffenvoorziening ? 

Zo ja, welke? 

Wat is de bestemming van het vrijkomend 

bodemmateriaal? 

*) doorhalen hetgeen niet van toe passing is. **) aard aangeven. 

Ja 
-

Winning bodemateriaal voor aanvulling elders. 

- kaden (binnen het plangebied) 

- resterende klei: aanpassing zeedijk 

," 
" 



Opbouw van het bodemprofiel, dan geologische 

afzettingen tot de gewenste ontgrondingdiepte 

(zo nodig op aparte bij/age verme/den) 

Zie verder ook bijlage 5 Inrichtingsplan, 

daarvan het Bijlagenrapport bijlage 5 betreffende de 

boorfocaties en de boringen. 

Op welke wijze zal de ontgronding worden uitgevoerd? Door ontgraving 
(indien dit noodzakelijk wordt geacht zal een werkplanltijdschema worden geeist.) 

Wat is de hoogteligging van het terrein of de bodem van het water 

v66r de ontgronding .. ........ ... ... .. ..... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .... +/- *) NAP. 

nil de antgronding .......... .. .... ..................... .... ..... +/- *) NAP. 

De bestaande resp. gewenste hoogteligging is divers binnen het gebied; zie bijlage 5 Inrichtingsplan, daarvan het 
Hoofdrapport bijlage 4 betreffende de principeprofielen. 

Wat is de cultuurtoestand I eindbestemming van 
het terrein of het water nil de ontgronding? 

Wanneer zal met de ontgronding worden begonnen? 

Geschatte duur van de werkzaamheden: 

7. Door wie worden de werkzaamheden 
uitgevoerd? 

8. Bestemmingsplan 

Welke bestemming heeft het gebied waarbinnen het 
te ontgronden terrein is gelegen, in het geldende 
bestemmingsplan? 

Is er een aanlegvergunning nodig voar de 
voorgenomen werkzaamheden? 

(voor infonnatie hierover kunt u terecht bij de gemeente) 

9. Vooroverleg 

heeft u contacten gehad of besprekingen gevoerd ter 

Natuurgebied (robuuste ecologische verbindingszone), 
(nood-)waterbergingsgebied, recreatiebos, gebied met 
toeristische en recreatieve (neven-)functie. 

December 2009 

72 maanden 

Opdrachtgever: Waterschap Hunze en Aa's 

Ten behoeve van het Inrichtingsplan vinden 
bestemmingsplanherzieningen plaats. De nieuwe 
bestemmingen zullen in overeenstemming zijn met de te 
realiseren voorzieningen. 

Gegeven de door te voeren bestemmingsplanherzieningen 
zullen geen aanlegvergunningen nodig zijn, ook omdat bij 
de werkzaamheden het archeologisch advies (libau) zal 
worden gevolgd. 

voorbereiding van deze aanvraag ? Ja 
zo ja, met wie hebt u gesproken ? De heer M. Boven 

10.0ndertekening 

aanvrager: 

Plaats: Veendam Datum: 4 mei 2009 

.. ) doorhalen hetgeen niet van toepassing is. -) aard aangeven. 
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11. Insternmingverklaring van de eigenaar 

Handtekening van de eigenaar van het te ontgronden terrein, wanneer deze niet de aanvrager is: 

Naam: ....... . ...... .. ........ .... ....... , ... .. .... . .. .. .. .. ....... ..... .. Handtekening: .. .... ............... ...... : ............ .... ... . ... .. . 

Plaats: ... ....... , .... ...... " '" ... ..... .......... ............... ......... Datum: ... .. . ........ ... ...... , .... ......... : .... ... ... .... ... .. .... .. . 

(de eigenaar verklaart hiermee akkoord te gaan met de voorgenomen ontgronding) 

Zie de bijgevoegde Toelichting. 

12. Toelichting (U kunt hier, of op een aparte bijlage, eventueel een toelichting geven op uw aanvraag) 

De toelichting (met kenmerk EM/REln040509a) is bijgevoegd als hoofdbijlage en maakt onderdeel uit van deze 
aanvraag. In deze bijgevoegde toelichting is zo nodig per nummer van de aanvraag nadere informatie opgenomen. 

De totale aanvraag bestaat ult: 
A. Aanvraag en toelichting (indiening in vijfvoud). 
B. Bijlagen 1, 2 en 4 (indiening in vijfvoud). 
C. Bijlagen 3, 5 en 6 «indiening in enkelvoud). 

MeE TE ZENDEN BIJLAGEN: 

Met deze aanvraag dient u de volgende bijlagen (in vijfvoud) mee te zenden: 

• een gewaarmerkte tekening met kadastrale aanduiding op schaal niet kleiner dan 1 : 2.500 van het te ontgronden 
perceellde te ontgronden perce len en de aangrenzende percelen, waarop de ligging van het te ontgronden 
terrein in rood is aangegeven; 

• een gewaarmerkt uittreksel uit de kadastrale legger alsmede een lijst van namen en adressen van de eigenaren 
van de andere zakelijk gerechtigden tot en de gebruikers van de te ontgronden percelen; 

• een topografische kaart (schaal 1 : 10.000, 1 : 25.000 of 1 : 50.000), waarop de ligging van het te ontgronden 
terrein of water in ruime omgeving in rood is aangegeven; 

• een hoogtekaart (schaal 1 : 1.000) van het te ontgronden terrein, met gegevens van een recente hoogtemeting. 
Hierop aangegeven de hoogtepunten ten opzichte van NAP., gemeten om de 25 meter (vierkantennet) Rondom 
het te ontgronden terrein moet een strook grond met een breedte van minimaal 30 meter bij de hoogtemeting 
worden betrokken.' 

*) doorha/en hetgeen niet van toe passing is. -) aard aangeven. 
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Toelichting bij aanvraag ontgrondingsvergunning (fase) I 

1 De in aanvraag I betrokken ontgrondingen 

1.1 Deelgebieden en ontgrondingen in deze aanvraag 

Deze toelichting hoort bij aanvraag I, betreffende een ontgrondingsvergunning voor het Inrich
tingsplan Benedenloop Westerwoldse Aa, Kuurbos, Hamdijk en Bovenlanden. De genoemde 
aanvraag I omvat de volgende deelgebieden met ontgrondingen. 

a. Benedenloop Westerwoldse Aa (gedeeltelijk): afgraven oeverlanden, uitgraven strangen, 
poe len en meanders, verplaatsen kaden langs het trace landinwaarts, uitgraven natte contour 
eventueel aan te wenden voor taekomstige jachthaven. 

b. Kuurbos: amleiding bestaande hoogwatergang langs Hamdijk, graven greppels, verbinden 
moerasstrook met boezem, gedeeltelijk afgraven kaden, ontgraving en aanvulling ten behoe
ve van inlaatconstructie, aanleg nieuwe kaden langs Hamdijk en de A7. 

c. Hamdijk: graven slenk, ontgraving en aanvulling ten behoeve van inlaatconstructie, aanleg 
nieuwe kaden, ophogen kaden. 

. d. Tussengebied: ontgraving ten behoeve van inlaat, graven slenk, graven watergangen in het 
kader van mitigerende maatregelen. 

e. Bovenlanden: omleiding bestaande Molentocht I graven slenk, graven nieuwe watergang, 
ontgraving en aanvulling ten behoeve van inlaatcanstructie, aanleg nieuwe kaden, ophogen 
kaden. ' 

1.2 Van deze aanvraag uitgezonderde perce len en ontgrondingen 

Een aantal ontgrondingen uit het Inrichtingsplan Benedenloop Westerwoldse Aa, Kuurbos, Ham
dijk en Bovenlanden is uitgezonderd van deze aanvraag I. 
Het gaat om de ontgrondingen: 
a. ter plaatse van de percelen die op het moment van indiening van deze aanvraag nog geen 

eigendom zijn van Waterschap Hunze en Aa's of een andere overheidspartij, inclusief deel
ontgrondingen binnen een strook rond deze percelen 

b. ter plaatse van percelen die op naam staan van Waterschap Hunze en Aa's, maar waar op 
dit moment (mogelijk) nog onderhandse afspraken met derden op rusten. 

c. die vanwege hun samenhang met de ontgrondingen onder a. en b. warden uitgezonderd van 
deze aanvraag. 

De van deze aanvraag (I) uitgezonderde ontgrondingen zullen worden opgenomen in een tweede 
aanvraag (II). Deze aanvraag zal worden ingediend op het moment dat Waterschap Hunze en 
Aa's (of een andere averheidspartij) de betreffende percelen in eigendom heeft verkregen, dan 
wei de genoemde afspraken met derden geen beletsel (meer) blijken te vormen. 

1 
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Aile percelen die op grand van het voorgaande van deze aanvraag zijn uitgezonderd, liggen in 
gebied a. Senedenloop Westerwoldse Aa. De uitgezonderde percelen zijn hierna aangegeven. In 
een geval (Seerta S 294) gaat het am een gedeeltelijk uitgezonderd perceel. 

Tabel1.1 - Van de voorliggende aanvraag I uitgezonderde perce/en 

kad. gem. sectie nr(s) oppervlakte eigenaar 

a. Benedenloop Westerwoldse Aa 

Beerta A 729 18.980 m2 H. Kuil 
F. Koopmans 

Beerta A 730 28.395 m2 S.H.Delger 

Beerta A 775* 37.194 m2 Ws. Hunze en Aa's 

Beerta A 799* 124.351 m2 Ws. Hunze en Aa's 

Beerta A 598* 121.924 m2 Ws. Hunze en Aa's 

Beerta A 735 12.760 m2 H. de Graaf 
R.C. De Graaf 
C. de Graaf 

Beerta S 294* 51.823 m2 Ws. Hunze en Aa's 
Beerta B 293 11.150 m2 Ws. Hunze en Aa's 
Beerta B 292 43.565 m2 Ws. Hunze en Aa's 
Beerta B 295 27.670 m2 Ws. Hunze en Aa's 
Seerta B 296 29.600 m2 H.J. Koets 

H. Koets 
F.M.J. Barlagen 
E.C. Barlagen 

Beerta B 289 49.920 m2 Ws. Hunze en Aa's 
Beerta B 291 134.501 m2 Ws. Hunze en Aa's 
Beerta B 241 51.310 m2 Ws. Hunze en Aa's 
Beerta B 226 23.350 m2 Ws. Hunze en Aa's 
Beerta B 297 11 530 m2 Ws. Hunze en Aa's 
Beerta B - 288 3.849 m2 Ws. Hunze en Aa's 
Beerta B 299 4.530 m2 Ws. Hunze en Aa's 

Beerta C 831 15.700 m2 F.M.J. Barlagen 
E.C. Barlagen 

Beerta C 878 633 m2 B.M. Crebas 
Beerta C 880 40.001 m2 B.M. Crebas 
Beerta C 881 31.233 m2 B.M. Crebas 
Beerta C 879 2.756 m2 Gemeente Reiderland 
Beerta C 882 2.572 m2 Gemeente Reiderland 
Beerta C 645 6.380 m2 A. Wenting 

R.M. van Looij 
.. 

* Gedeeltel1Jk van deze aanvraag uitgezonderd perceel 

De te realiseren ontgrondingen en grondaanvullingen zijn weergegeven in de vorm van dwarspro
fielen, die zijn opgenomen in het Inrichtingsplan. Sommige van deze dwarsprofielen liggen geheel 
of gedeeltelijk ter plaatse van deze uitgezonderde percelen. 

! ' Concreet betekent dit dat in deze aanvraag I de ontgrondingen volgens de dwarsprofielen 14 en 
18 gedeeltelijk buiten beschouwing zijn gebleven. De ontgrondingen volgens de dwarsprofielen 
15, 16, 17 en 19 zijn volledig buiten beschouwing gebleven. 

2 
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Daze dwarsprofielen betreffen namelijk (delen van) percelen die nog niet in eigendom zijn van 
overheid$partijen, dan wei percelen waarop mogelijk nog nadere onderhandse afspraken rusten. 
Een deel vanpElfceel B 294 en de percelen B 879 en B 882 blijven buiten be$chouwlng, omdat 
deontgrondingen In deze, percalen nauwsam.enhangen met de·ontgrondlngen binnen de andere 
uitgezQnderde pefceJen. 
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2 Toelichtingen bij het aanvraagformulier 

De nummers in dit toelichtende hoofdstuk verwijzen naar de nummering in het bijbehorende aan
vraagformulier. In de volgorde van de nummering uit het formulier, zijn hierna relevante aanvul
lingen en toelichtingen op de aanvraag verrneld. 

Ad 1 Aanvrager enz. 

• Andere eigenaren dan Waterschap Hunze en Aa's: 

lie voor een overzicht van perceeleigenaren de tabel met de kadastrale gegevens ad 3. Naast 
Waterschap Hunze en Aa's zijn de volgende perceeleigenaren bij de ontgrondingen betrokken. 

-In de gebieden a. Benedenloop Westerwoldse Aa, d. Hamdijk en e. Bovenlanden: 

Naam en voorletters: 
Ad res: 
Postcode + woonplaats: 
Telefoon: 

Bureau Beheer landbouwgronden (BBl) 
Postbus 20021 
3502 LA Utrecht 
(030) 275 66 00 

- In de gebieden c. Kuurbos en e. Bovenlanden: 

Naam en voorletters: 
Adres: 
Postcode + woonplaats: 
Telefoon: 

Staatsbosbeheer 
Postbus 1300 
3970 BH Driebergen 
(030) 692 61 11 

- In de gebieden d. Hamdijk en e. Bovenlanden: 

Naam en voorletters: 
Adres: 
Postcode + woonplaats: 
Telefoon: 

- In gebied e. Bovenlanden: 

Naam en voorletters: 
Adres: 
Postcode + woonplaats: 
Telefoon: 

Provincie Groningen 
Postbus 61 0 , 
9700 AP Groningen 
(050) 316 4911 

Gemeente Reiderland 
Postbus 3 
9686 lG Beerta 
(0597) 59 66 00 

• Andere gebruikers dan Waterschap Hunze en Aa's: 

V~~r zover percelen door de eigenaren worden verpacht aan gebruikers, gaat het om tijdelijke 
pachtcontracten, die eindigen voor eind 2009. lolang percelen die betrokken zijn bij ontgrondin
gen conform deze aanvraag, nog in gebruik zijn bij derden niet zijnde overheidspartijen, zullen de 
betreffende ontgrondingen niet worden gerealiseerd. 
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Ad 3 Tabel kadastrale gegevens 

Tabe/ 2.1 - Overzicht kadastra/e perce/en, eigenaars en gebruikers 

Ikad. gem. I sectie I nr(s) I oppervlakte ] eigenaar I gebruiker* I 
a. Benedenfoop Westerwoldse Aa 
Beerta A 775** 37.194m2 Ws. Hunze en Aa's Ws. Hunze en Aa's 

Beerta A 799** 124.351 m2 Ws. Hunze en Aa's Ws. Hunze en Aa's 

Beerta A 598** 121 .924 m2 Ws. Hunze en Aa's Ws. Hunze en Aa's 

Beerta B 294** 51.823 m2 Ws. Hunze en Aa's Ws. Hunze en Aa's 

Beerta C 883 223.502 m2 Ws. Hunze en Aa's Ws. Hunze en Aa's 

Beerta C 711 43.270 m2 Ws. Hunze en Aa's Ws. Hunze en Aa's 

Beerta C 223*** 6.370 m2 Ws. Hunze en Aa's Ws. Hunze en Aa's 

Nieuweschans C 2029 ged. 6.995 m2 Ws. Hunze en Aa's Ws. Hunze en Aa's 

Nieuweschans C 2029 ged. 55.580 m2 BBL Ws. Hunze en Aa's 

Nieuweschans C 2028 59.500 m2 Ws. Hunze en Aa's Ws. Hunze en Aa's 

Nieuweschans C 1609 745 m2 Ws. Hunze en Aa's Ws. Hunze en Aa's 

Nieuweschans C 1610 1.005 m2 Ws. Hunze en Aa's Ws. Hunze en Aa's 

c. Kuurbos 
Nieuweschans 0 297 35.350 m2 Staatsbosbeheer Staatsbosbeheer 

Nieuweschans 0 279 627.440 m2 Staatsbosbeheer Staatsbosbeheer 

Nieuweschans 0 295 341.575 m2 Staatsbosbeheer Staatsbosbeheer 

c. Kuurbos / d. Hamdijk 
Nieuweschans 0 258 186.070 m2 Ws. Hunze en Aa's Ws. Hunze en Aa's 

Nieuweschans 0 265 81.405 m2 Ws. Hunze en Aa's Ws. Hunze en Aa's 

d. Hamdijk 
Nieuweschans 0 260 55.640 m2 Ws. Hunze en Aa's Ws. Hunze en Aa's 

Nieuweschans 0 261 10.410 m2 Ws. Hunze en Aa's Ws. Hunze en Aa's 

Nieuweschans 0 , 57 39.490 m2 Ws. Hunze en Aa's Ws. Hunze en Aa's 

Nieuweschans 0 264 ged. 318.352 m2 BBl Ws. Hunze en Aa's 

Nieuweschans 0 264 ged. 19.000 m2 Provincie Groningen Ws. Hunze en Aa's 

Nieuweschans 0 263 22.870 m2 Ws. Hunze en Aa's Ws. Hunze en Aa's 

e. Bovenlanden 
Nieuweschans 0 255 26.675 m2 Ws. Hunze en Aa's Ws. Hunze en Aa's 

Nieuweschans 0 46 11.740 m2 Ws. Hunze en Aa's Ws. Hunze en Aa's 

Nieuweschans 0 327 141.210 m2 BBl Ws. Hunze en Aa's 

Nieuweschans 0 257 16.714 m2 Ws. Hunze en Aa's Ws. Hunze en Aa's 

Nieuweschans 0 256 ged. 94.600 m2 BBl Ws. Hunze en Aa's 

Nieuweschans 0 256 ged. 38.686 m2 Provincie Groningen Ws. Hunze en Aa's 

Nieuweschans 0 42 81.420 m2 BBl Ws. Hunze en Aa's 

Nieuweschans 0 47 56.150 m2 BBl Ws. Hunze en Aa's 

Nieuweschans 0 48 6.240 m2 Gemeente Reiderland Gemeente Reiderland 

Bellingwolde K 919 2.330 m2 Gemeente Reiderland Gemeente Reiderland 

Bellingwolde K 1117 153.560 m2 Ws. Hunze en Aa's Ws. Hunze en Aa's 

Bellingwolde K 925 25.810 m2 Ws. Hunze en Aa's Ws. Hunze en Aa's 

Bellingwolde K 920 82.780 m2 BBl Ws. Hunze en Aa's 
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kad. gem. sectie nr(s) oppervlakte eigenaar gebruiker* 

Bellingwolde K 921 94.820 mZ Staatsbosbeheer Ws. Hunze en Aa's 
Bellingwolde K 922 90.420 m2 Staatsbosbeheer Ws. Hunze en Aa's 

Bellingwolde K 923 98.740 m2 Staatsbosbeheer Ws. Hunze en Aa's 
.. . . .. .. 

* Situatie blj aanvang ontgrondlngen, na be~lndlgmg van eventuele (tljdelljke) pachtcontracten . 
** Gedeeltelijk in deze aanvraag. -* Voor dit perceel geldt een kennisgeving , bevordering, bevel of beschikking Wbb. Uit provincia
Ie gegevens blijkt dat het gaat om een verontreiniging in een aangrenzend perceel. 

Ad 4 Gegevens van het te ontgronden terrein 

• Waterpeil 

De nieuwe waterpeilen zijn vastgelegd in het Inrichtingsplan. De ontgrondingen in het kader van 
het Inrichtingsplan hebben geen nadelige effecten op de waterstanden in de omgeving. 

Zie voor nadere informatie hierover ook het MER betreffende het Inrichtingsplan. 

• Archeologie 

Vanwege in het gebied voorkomende archeologische waarden is in dit plan zoveel mogelijk reke
ning gehouden met de bodemopbouw. Uitgangspunt is dat in principe niet in de zand- en veen
ondergrond wordt gegraven. Waar veenlagen worden aangesneden zullen deze ten behoeve van 
natuurontwikkeling worden afgedekt met een laag klei. 

Niet voorkomen kan echter worden dat op enkele plekken toch door het veen en tot in de zand
ondergrond moet worden gegraven. Ten behoeve van de verdere planuitwerking en realisatie zal 
op deze plekken nader onderzoek plaatsvinden. In het Inrichtingsplan is de opzet van dit onder
zoek reeds beknopt beschreven. 

Op dit moment heeft een eerste archeologisch onderzoek plaatsgevonden door bureau Libau, dat 
vervolgens om trent de benadering van de archeologische aspecten heeft geadviseerd. Water
schap Hunze en Aa's voigt het betreffende ad vies bij de verdere uitwerking van haar aanpak. 
Daarmee komt ook de noodzaak van een aanlegvergunning voor de in deze aanvraag betrokken 
ontgrondingen te vervallen. 

Zie voor nadere informatie hierover ook het MER betreffende het Inrichtingsplan. 

• Nutsleidingen 

Ten aanzien van de in het gebied gelegen nutsleidingen houdt Waterschap Hunze en Aa's zich 
bij de ontgrondingen aan aile geldende veiligheidsnormen. 
Omtrent ontgrondingen in de nabijheid of boven gasleidingen neemt het waterschap voorafgaan
de aan de ontgronding contact op met Gasunie en eventuele andere betrokken partijen, voor 
nader overleg. 
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Ad 6 Gegevens over de ontgronding 

Tabel 2.2 - Grondba/ans In tabelvorm 

Gebied/onderdeel Benodigd Vrijkomend Aanvoer/afvoer Opmerking/bljzonderheden 
{m3

} {m} . (m3
} 

a. Benedenloop - 108.400 +108.400 Afvoer grand deels naar Kuurbos 
Westerwoldse Aa 
b. Kuurbos 95.500 71.500 -24.000 Aanvoer grond vanuit Benedenloop 

Westerwoldse Aa. 
c. Hamdijk 46.600 64.000 +17.400 Afvoer grond naar Bovenlanden. 

d. Tussengebied 4.700 +4.700 Afvoer grond naar Bovenlanden. 

e. Bovenlanden 105.000 87.500 -17.500 Aanvoer grand vanuit de gebieden 
Hamdiik en Tussengebied. 

Totaal 247.100 336.100 +89.000 Deels herstel oude zeedijk 
Deels afzet naar zeediik lanos Dollard. 

Bovenstaande tabel maakt de grondverplaatsingen binnen de vijf ontgrondingsgebieden in grote 
lijnen inzichtelijk. (De percelen die in deze aanvraag geheel of gedeeltelijk zijn uitgezonderd van 
de ontgronding, zijn al genoemd in hoofdstuk 1 van deze toelichting.) 

De ontgrondingen en grondverplaatsingen in deze aanvraag I en in de later in te dienen aanvraag 
II, zijn gebaseerd op alternatief 2 uit het MER. Dit alternatief houdt in dat er bij de ontgronding en 
afvoer uit het gebied Benedenloop Westerwoldse Aa in totaal 100.000 m3 extra is opgenomen ten 
opzichte van alternatief 1. Beide aanvragen voor een ontgrondingsvergunning I en IIlaten daar
mee vooralsnog gezamenlijk ruimte aan beide alternatieven uit het MER. 

De genoemde 100.000 m3 extra is echter vrijwel niet begrepen in de ontgrondingen van deze 
aanvraag I, maar maakt vrijwel geheel deel uit van aanvraag II. Deze later in te dienen aanvraag 
" 'betreft ontgrondingen in de percelen die van deze aanvraag zijn uitgezonderd. Indiening van 
deze tweede aanvraag zal plaatsvinden op het moment dat van de betreffende percelen het ei
gendom en de benodigde rechten door de overheid zijn verworven. 

De in het Inrichtingsplan Hoofdrapport opgenomen principeprotielen geven het principe van de 
ontgravingen weer. Met name daar waar de vormen van de ontgrondingen flexibiliteit toelaten (de 
natuurlijk vormgegeven ontgrondingen, bijvoorbeeld betreffende te graven poelen en strangen), 
kunnen protielen plaatselijk enigszins afwijken. Daarmee wordt oak de benodigde f1exibiliteit ver
kregen ten aanzien ,van de alternatieven 1 en 2 uit het MER. 

NB: In de nu voorliggende aanvraag I zijn de ontgrondingen vOlgens de dwarsprofielen 14 en 1B 
gedeeltelijk buiten beschouwing gebleven. De ontgrondingen volgens de dwarsprofielen 15,16, 
17 en 19 zijn volledig buiten beschouwing gebleven. Deze dwarsprofielen betreffen geheel of 
gedeeltelijk de percelen waarvan eigendom en/of benodigde rechten nag niet door overheidspar
tijen is verkregen. 

Bij boringen ten behoeve van bodemonderzoek is in een enkel geval op enkele meters diepte 
puin aangetroffen. In principe kan dit bij ontgronding relatief eenvoudig worden verwijderd. V~~r 
zover daar aanleiding voor is, zal het waterschap vooraf ter plaatse nader onderzoek doen in het 
kader van de besteksuitwerking. 

Plaatselijk zijn in het verleden mogelijk oude meanders gedeeltelijk gedempt met waterbodemma
teriaal uit de huidige Westerwoldse Aa. Naar verwachting zullen de voorgenomen ontgrondingen 
niet zo diep gaan dat dit mogelijk aanwezige oude waterbodemmateriaal wordt bereikt. 
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Ad 11 Inslemmingsverklaring van de elgenaar 

In deze aanvraag I zijn de voor het Inrichtingsplan benodigde ontgrondingen opgenomen, voor 
zover ze plaatsvinden op percelen die in eigendom zijn van overheidsinstanties; zie ook hoofd
stuk 1 van deze toelichting. De noodzaak van instemmingsverklaringen in het kader van deze 
aanvraag komt daarmee te vervallen. 

Waterschap Hunze en Aa's is bezig om ook de resterende percelen te verwerven die nodig zijn 
voor de ontgrondingen in het kader van het Inrichtingsplan. De ontgrondingen op deze percelen 
zullen te zijner tijd worden opgenomen in aanvraag II. Deze tweede aanvraag zal worden inge
diend zodra aile benodigde percelen en/of benodigde rechten zijn verworven. Ook in het kader 
van deze later in te dienen aanvraag II zullen dus geen instemmingsverklaringen nodig zijn. 

Deze werkwijze, waarbij achtereenvolgens twee aanvragen (I resp. II) worden ingediend, impli
ceert de volgende garantie. Ontgrondingen worden pas uitgevoerd voorzover percelen inderdaad 
bij het waterschap of bij andere overheden in eigendom zijn en aile benodigde rechten zijn ver
worven. 
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3 Overzicht bijgevoegde bijlagen 

1. Topografische kaart gebied lnrichtingsplan en ontgrondingen (in vijfvo.ud) 

2. K<:;da~trale kaarten confoim lijst kadastral6 P6rc616ii iii Toslichting Ad 3 (in vijfvQud) 

3. Kadastrale uittreksels conform lijst kadastrale percalen In Toelichting Ad 3 (in enkelyoud) 

4. Kaartoverzicht kabels en leidingen (in vijfvoud) 

5. (Ontwerp) Inrichtingsplan voor de Benedenloop van de Westerwoldse Aa, Kuurbos, Hamdijk 
en Bovenlanden d.d. 22 januari 2009: Hoofdrapport, Bijlagen en Plankaart (in enkelvoud) 

6. (Concept) Advies Natuurwaarden d.d. 8 april 2009 (in enkelvoud) 

(Parallel wordt ingediend: het MER betreffende het Inrichtingsplan met bijlagen.) 
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Bijlagen behorende bij 
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Bijlage: van: / 

Gescand: JA I NEE 

Aanvraag I ontgrondingsvergunning 

Nieuweschans 
Bijlagen 1, 2 en 4 
Ontgrondingen I Inrichtingsplan voor de Benedenloop van de 
Westerwoldse Aa, Kuurbos, Hamdijk en Bovenlanden 

Definitief 
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Waterschap Hunze en Aa's 
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Inrichtingsplan Benedenloop Westerwoldse Aa, Kuurbos, 
Hamdijk en Bovenlanden 

Aanvraag ontgrondingsvergunning / 

Bij/age 1 Topografische kaart gebied Inrichtingsplan, 
met gebiedsindicat/e van de ontgrondingen 

Dee/gebied: 
- Benedenloop Westerwoldse Aa 

De ontgrondingen uit het inrichtingsp/an worden voor een 
dee/ meegenomen. 

Deelgebieden: 
- Kuurbos 
- Hamdijk 
- Bovenlanden 

De ontgrondingen uit het inrichtingsplan worden volledig 
meegenomen. 

o 

Deelgebled 

Indicatie van de gebieden waarblnnen de 
ontgrondingen ult het Inrichtingsplan worden 
meegenomen, uiteraard binnen de kadastrale 
percelen als genoemd in de Toelichting Ad 3 
resp. bijlage 2 en 3 en binnen de 
dwarsprofielen als genoemd in de 
Toelichting. 

D Bergingsgebied/spulboezelll Benedenloop Westerwo/dse Aa 

o Bergingsgebiecl/stapsteen Boven/anden 

o Noodberglngsgebled/stapsteen Harnclijk 

o Noodbergingsgebied Klilirbos 

Overig p/angebled (geen waterbergingl 

o Water 

---- ................. ' 

1,000 1.500 2.000 ""'" 

~~~---=====----

© Auteurs- en databankrechten: Topografische Dienst Kadaster, 2004 
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Bijlage 2 

Kadastrale kaarten conform lijst Toelichting Ad 3 

~ Grontmij , revisie 
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Inrichtingsplan Benedenloop 
Westerwoldse Aa, Kuurbos, 
HamdlJk en Bovenlanden 

Aanvraag ontgrondingsvergunning I 

Bijlage 2 Kadastrale kaarten 

Ligging kadastrale perce len voor 
deelgebled: . 
- Benedenloop Westerwolds.e Aa. 
(incl. dwarsprofielen) blad 1 

Relevante percelen: zie Toelichting bij 
de aanvraag Ad 3. 

1\ Kadastrale gegevens van grotere 
perce len zjjn op deze kaart 
weergegeven. 

Van de kleinere percelen zijn hierna 
aanvullend afzonderlijke kadastrale ! kaarten bijgevoogd. 

I! Niet op schaal 
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Inrichtingsplan Benedenloop 
Westerwoldse Aa, Kuurbos, 
Hamdijk en Bovenlanden 

Aanvraag ontgrondingsvergunning I 

Bijlage 2 Kadastrale kaarten 

Llgging kadastrale percelen voor 
deelgebied: 
- Benedenloop Westerwoldse Aa. 

(incl. dwarsprofielen) brad 2 

Relevante percelen: zie Toelichting bij 
de aanvraag Ad 3. 

Kadastrale gegevens van grotere 
percelen zijn op deze kaart 
weergegeven. 

Van de klein ere percelen zijn hierna 
aanvullend afzonderlijke kadastrale 
kaarten bijgevoegd. 
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Ulttreksel Kadastrale Kaart 

728 

80eZe 
trllranaal 

727 

414 

Deze kaart Is noordgericht 

12345 Perceelnummer 
25 Hulsnummer 

Kadastrale grens 
Bebouwing 
Overige topografie 

VOl)( ean .tnsluldend uiltreksel. GRONINGEN. 20 Ip~1 2009 
O. bewaardor ven ""I kada.ter en do·op6l1bale reglstoJ1 

200m 

Schaal 1 :4000 

Kadastrale gemeente 
Sectie 
Perceel 

BEERTA 
A 
775 

Uw referentie: 275459 RvdEs 

I, 
Aan di! uillroksel kunnoo gaen belrouwbaro maten word"n onlleond. 
Oa DIenst YDOI hOi kad •• rOI en de openbar. ,.glsto,. behoudl %lch do Intollectual. 
elgondomsrothlan VOOI', waaronde, hel 8uteu",edllon he! dafabankenrochL 
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Uillreksel Kadastrale Kaart 

Deze kaart is noordgericht 

12345 Perceelnummer 
25 Huisnummer 

Kadastrale grens 
Bebouwing 
Overige topografie 

Voor een eensluidend uillrek ... I, GRONINGE.N, 20 opcl12009 
Oe bewaerder .an hel kada.ler en do opOl1\)J),e regls\O($ 

Schaal 1 :2500 

Kadastrale gemeente 
Sectie 
Perceel 

BEERTA 
B 
294 

Uw referentie: 275459 RvdEs 

1\ 
Aan 11,1 ullllok ... 1 kunnon goon botlouwbaro malo" worden onUotmd. 
00 01"".1'00' hoi kad •• IGr en "e openboro reglslors bohoudl tld1 dolnl.lI.ctu". 
olgondOfT)Srechlon .oar, waarond.r hel .ul.ull,.chl en hOI dalabanl\anrechl. 
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Uitlreksel Kadastrale Kaart 

Deze kaart is noordgericht 

12345 Perceelnummer 
25 Huisnummer 

Kadastrale grens 
Bebouwing 
Overige topografie 

voo, .en eensluidend ull""ksol. CRONINGEN. 20 april 2009 
De bew8Brder van hat ked3$,wr on de openbare r-egisla.r.s 

Om 25m 125m 

Schaal 1 :2500 

Kadastrale gemeente 
Sectie 
Perceel 

BEERTA 
C 
711 

Uw referentie: 275459 RvdEs 

I, 
ABo dll Ulltroksel Kunnen g ... n betroUWba<. moten wordan OIIUa.nII. 
00 Dlanst voor llol lcacl •• lG, on da oponbolo log lsi',. bahoudl lIeIl da intallacluale 
o19end""",reellt"" voo', waaronder It.1 auteursl.eIll en ne( dotllbanl<tJnreC!hL 
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Uiltreksel Kada~trale Kaart 

735 

Deze kaarl is noordgericht 

12345 Perceelnummer 
25 Hulsnummer 

Kadastrale grens 
Bebouwing 
Overige topografie 

VOOf esn eensluid9tld uittreksol. GRONINGEN. 21 aprQ 2009 
00 bowaarde< IIan hel kadasle, en de oponbare roglsto~ 

50m 

Schaal 1:1000 

Kadastrale gemeente 
Sectie 
Perceel 

BEERTA 
C 
223 

Uw referenlie: 275459 RvdEs 

Aso elil uilirokssl kunnon goen be~ou\\oi)a", malon wordon onllo.nd . 
00 Oloo$lvOO' hal kadasle, en de oponboro rogi. lo". behoudl veil dolnlellecluel. 
oigendomsre<:llion VOO'. woa,onder hoi auteurs' oebl en hot dolob."kenJechl. 

r 

r -

(-

'-

L 



• 
~ 
r 
• 
1-> 

j" 

• 
r ) 

• 
• 
I l 

• ~ 
• 

• 
IJ 

," • 

Uittreksel Kadastrale Kaart 

Daze kaart is noordgericht 

12345 Perceelnummer 
25 Hulsnummer 

Kadastrale grens 
Bebouwing 
Overige topografie 

Voor aan eenslufdend ultlre~'BI. GRONINGEN. 24 apr1l 2009 
De bewaarder van hel k:sdanl.r en de opanbare flIgi!lh!JfS 

2336 

Om 25m 125m 

Schaal 1 :2500 

Kadastrale gemeente 
Sectie 
Perceel 

NIEUWESCHANS 
C 
2029 

Uw referantie: 275459 

I, 
Ann dll uIUrek •• f kUnnan go.n boltouv.t>or. "","'n word"n OIlU •• nd. 
0. Olensl VOOI hal k.d~lar en de op.nbar. 'egl.le,. t>ehoudl zlell de Inleneeluele 
oi9"l1domsro""'en vocr. w""",nder hel oul"" ..... ""I .n het dalabankeo,ocht. 
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Uitlreksel KadastraJe Kaart 

1B1 

Deze kaart Is noordgerichl 

12345 Perceelnummer 
25 Hulsnummer 

Kadastrale grens 
Bebouwing 
Overige lopografie 

Veor .an aa~sluidand ulKro~.e~ GRONINGEN, 29 april 2009 
De bewaard.r van hat IaIdB'la, en do oponbar. mgl,lars 

Om 35m 175m 

Schaal 1 :3500 

Kadastrale gemeenle 
Sectie 
Perceel 

NIEUWESCHANS 
C 
2028 

Uw referentie: 275459 RvdEs 

I, 
AlIn dll ulu/okscl kunnen go.on boltouMlilf8 rno .... " \\WIlen onU •• nd. 
Do OIon~ I I/OOf hoi kodasr.r en da opjlnboro 10glstOI' beho"d! zlch do InloUoclOola 
olgondomsrochlen VQQr. weD"",dol hal ouloursrocht an ~ol d.(.ban~.nr.clll . 
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Uittreksel Kadastrale Kaart 

Deze kaart is noordgericht 

12345 Perceelnummer 
25 Huisnummer 

Kadaslrale grens 
Bebouwing 
Overige topografie 

Voor een eensluidend uittreksel. GRONINGEN. 29 apnl 2009 
De bow •• rder van ~.I kadesler en de openoore reglolers 

Om 5 m 

Schaal 1:500 

Kadastrale gemeente 
Sectie 
Perceel 

NIEUWESCHANS 
C 
1609 

Uw referentie: 275459 RvdEs 

1\ 
Ann dtt uJllraksel ku""oJi g ..... betrOU'M>ll'O maiM worden ontleend. 
O. Olensl "",,"hoi ked •• rer en do oporbara "",lsLars behoudl 2lcl1 dalnlellecluele 
olgendDlTlSlocl1lon voor. waaronder ho DulOUnlrochl on hal dalobankonrochl. 
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Uittreksel Kadastrale Kaart 

Deze kaart is noordgericht 

12345 Perceelnummer 
25 Huisnummer 

Kadastrale grens 
Bebouwing 
Overige topografie 

VOOI Un oensluld.nd ulHrohol, GRONINGEN, 29 aprll 2009 
D.e bBwaardet V\ln hat kadiiJ8fer en'do opanbslo rugis1.Qrs" 

Om Sm 

Schaal 1 :500 

Kadaslrale gemeente 
SecUe 
Perceel 

NIEUWESCHANS 
C 
1610 

Uw referentie: 275459 RvdEs 

I, 
Aan dlt uill,akllel kunnun geen bobOlJwbalo matun worden onll.and, 
De Olen,t VOOI hot kad •• ler en de oponbona rugiste", bohoudl lith do Intellectuele 
eig!ndomsraC/llon Il00', wiIIlondo, hat autau.sreahl .n hat dalobanl<anrochL 
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Nieuweschans 0 263 

Nieuweschans 0 57 

Nieuweschans 0 265 

Inrichtingsplan Benedenloop Westerwoldse Aa, Kuurbos, 
Hamdijk en Bovenlanden 

Aanvraag ontgrondingsvergunning I 

Bijlage 2 Kadastrale kaarten 

. Ligging kadastrale percelen voor de deelgebieden: 
- Kuurbos • 
- Hamdijk 
- Bovenlanden. 

Relevante percelen: zie Toelichting bij de aanvraag Ad 3. 

V~~r aile percelen op de kaart: de in wit aangegeven 
nummers verwijzen naar de legenda hierna. 

Kadastrale gegevens van grotere percelen zijn bovendien 
op deze kaart weergegeven. 

Van de kleinere percelen zijn hierna aanvullend 
afzonderlijke kadastrale kaarten bijgevoegd. 

Niel op schaal 

•• • 
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Legenda 

1m O,KPNTEtECOMB.V.-BlWOOI( 113 

C!!J 1.WAIcASCHAP HUNZf~AA'S· 6lWOOK 12l 

II!! 2. DUUNHOI.ot:N· DLWOOK '24 

o 3,WATE.RSOiAPHUNZEENM'S·6LVlOOK 12S 

o 4,WATEI\Sa.APHUNZEENAA'S-BlWOClK 126 

_ 63.DEG~MEENTEIIEWNGWWDE- BtWOOK 914 

_ 84,WATEilSCHAPHUNZEENAA'S·BlWOOK 915 

_ B5,WAT£IISCHAPHUNZEENM'S-BlWOOK 916 

c:l 8O,WATEASCHAPHUNZEENM'S-6LWOOK 917 

~ B7,DEGEMEENTEBElUNGWEDDE-OLWOOK 918 

[:=J lfifi, WATERSCHAP HUNZE EN M 'S- BlWOOJC ]<101 

.. 167.WATERSCHAPHUNZE ftofAA'S-BlWOOJC 1402 

_ 168,GRAVE ..... .AKER-BlWOOK 1401 

_ 169,BOEKHOlT-8LWOOK 141)4 

D 170,WATEASOiAPHUNZEENAA'S-OLWOOK 143S 

Q 2-i9,WATERSCHAPHUNZEfNM'S-NWSOOD -i0 

Duo, BUREAU 8(HfEA LANDIJOUWGAONDEN· ",VSOOO 42 

o 2S1,HUT11NGA·NWSOOO 45 

_ Z52.,WATERSCttAPHUHlEENAA'S-NWSOOD 46 

_ 253, BUREAU BttlEER LANDBOUWGRONDEN· HWSOOO 47 

_ 5,NV[OONGROEP,NAAMSWUZIGIN(jZ1E/lm689~J~I,V· 0 B8,GWEf.NTEREIDERLAND-PLWOOK 9151 D 171. DE PROTESTANT5E G.EMEfNTETE SEWHGWOLOE · BLWOOf(' _ 254, GEMEENTE REIOERLAND- NWSOOD -ill 

o 6,WATERSOiAPHUNZEENAA'S-BlWOOK 135 

_ 7, aUOE VOSHAAR· BLWOOK 10\7 

~ 8.aUOE.VOSHAAR·6LW~ 1'18 

_ 9,oUUEVOSH-'AA-BlWOOK 149 

o IO,WATERSCHII.PHUNZEENAA'S-lI lWOOK ISO 

_ II,wAl(RSCHAPHUNZEENM'S-IR.WOOI( 169 

!!!II lZ,OUDEVOSHMR·DLWOOK 170 

iiiiii 1"VYAI~"!>\...HIV·HUNLtt.Nf.., .. !>-tllV\'UUI\ IlL 

• ,<I,EOENS-BLWOOK 228 

_ lS,KRUIJE/l-BLWOOK 229 

~16,KR\JUER·BL'NOOK:m 

o lJ,5T1K1<f.A·6LWOOK:m 

_ IB,WATEMCHAPHUNH.ENAA"S-BlWOOK zn 

o 119, BUREAU BEHEER LANDBOUWGRONOEN - BLWOOK 920 

_ 9O,SfMTSBOS8EHEER-BLWOOK 9Z1 

t::fJ tl, STMls.ooseo.u.a.-Ot,W!;QC .11 
_ 'n,.STAAT5QOSOEHEER-BlWOOK 923 

_ 9J, EDENS, BLWOOK 924 

_ 94,WATERSOW'HUNZEENAA'5-EILWOOK 925 

D 95,WAYERSCHAPHUNZEENM'5-DLWOOK 9215 

o ~,~IJt:I'I) - rtLWUlM YJ.I 

D 97,WATERSCHAPHUNZEENAA'S-EILWOOK !il2B 

o 518, DfGEMEENTE BElUNGWEDDf- BlWOOK 931 

.. "lAUW'ttMA· .... W ~l 

I!!!II 100. EDEliS- OlWOOK 945 

mI 101, oooe VOSHAAR - BlWOOK 94fi 

91!1 172. WATfRSQiAP HUNZE EN M'S - SLWOOII< 1431 

II1II m,EOfNS·8LWOOJ( 1446 

_ 11't WATEfl5CHAP HUNZE EN M 'S- !lLWOOK 1447 

_ 11S, WATER50iAP HUNZE EN M'S· BlWOOJ; 1448 

g 176, £DEN$,SLwoor..l4<!9 

_ 177, WUNBeRGE,N· 8LWQOK 1~60 

I::j 178, WATfRSOIAP HUNZ£ [N AA'S· BLWOOII< 1-461 

o 179,EDENS' BLWOOK1462 

c::J 180. WATERSCHAP HUNlEEN AA'5·SLWDDK 1461 

o 101, WATEASCIiAP HUNZE EN M'S· BLWOOK 1498 

o 1&2. WINTf.R-81WOOte WJ9 

o 1&3,MlOOEIJ(,00P-IILWOOK \S13 

em: 'K.\YUfi'I~ · ILWOOI[ uu 
o 1!J, IN lOON GROEP, NMMSWUZtGlNG ZIE AATE 68~/~ I, V' ., 102. W",TE.RS[HPJ' HUNlE EN M'S - BLWOOK 951 _ 185, WATWCHAP HUNZE EN M'S - ULWOOII< I SIS 

_ ~roo'S . klM)lJ E~ _ lQ~,NVEOONGP.OEP,N"'A~.5W'JZ!GINGZIEl.r.r::~9~'~1,~'" =. lefi,K,D,ABBHlDAM :m','OO1{ 151:; 

o 21,EO£N5·BLWDDK; 2J9 I!!!!!!!Il04,EDENS·OLWO:lK 967 _ 101,WATERSCHAP HUNZE EHAA'S-BLWOOK '511 

D 22, DE GEMEEffTE BELUNGWEDDE - BLWDOK 243 

rn 23,WATEAS[HAPHlJNzEENAA'S·SLWOQK 244 

o 24,DEGEMEEN'TEBElllNGWEDDf-8LWOOK 2~5 

_ 25, DE GEMEWE BE.lUNGWEODE- 6LWODK 1.S2 
_ ~ ... talOlDM\.· I\.\NCIClit _ 

~ 27,IIROVWER-8LWOOX 289 

_ 28,EDENS · BLWOOK 290 

l1li 21l,EDENS-BLWOOK 305 

IiDI JO, Q..-:KII'JlIIl,'n 'WOOfC JIll' 

00 31, VOS-OLWOOK 3aB 

_ J:z, Of GEMEENTE BI:LUNGWEDDE· BLWOO;'; lOll 

_ 33, eoUMAN - IILWOOK 31 1 

Q )/t,OOS·BlWOOK 312 

., ]5,EOEN5·BlWOOK ]16 

_ 36,NIWWEN1-!lJIS-8LWOOK ]17 

_ )7.1I~·"WGOlC,)1' 
_ 38,BUf\GLER-BLWOaK 319 

_ 39,DfGEMEENTEBELUNGWEDOE-BLWOOK 320 

_ 4C,CHRI5TIANS·SlWOOK 321 

~ 'II, OeGE:M~ENTE BEWNGWEOOE- 5lWOOK 322 

_ .,2,WAitRSCHAPHUNZEENAA'S-BLWOOK 327 

o .,3. HOUWEN· BlWOOK ]28 

r:::::J 4~, HOUW£N - BLWOOK ]29 

~ ~S,OIRV'EN-BLWOOK no 
_ 46,ROZENDAAL·BlWODK 3]1 

~ 47,HOUWEN - lllWOoK 332 

Rill 'lO,KRUUER·BLWOOK 333 

D 49, KAUUER- flLWOOK 334 

o so, HOUWfN -IllWOOK 3]S 

E:!I SI,HOUWW-6LWOOX 336 

rM ~.l.HUUWtN-lIlWUOK 131 

o 51,STIKKER·BLWOOKll9 

o S~,STlKKER-BLWOOl\ 3~1 

e 55, WATERSCHAP HUNZE EN M'S- BLWOOK 34S 

_ lOS, WATERSCHAP HUNZE EN M'S ·BLWOOK 1117 

D IDti,STAATSBOSBEHEER-BLWDOK 1111l 

~ I07,WATER5CHAPHUNZEEN AA'S·flLWOO!( 1120 

_ 108, UUTSCHEA - BLW{lOK 11 U 

t:J 109, WATEASCHAP HUNZE EN AA'S~ BlWOOK 1128 

_ lID,WA.TE1\5(HAPHUNZEENM'S·BlWOOK 11]0 

_ l",DEGEMEENTEBELl.INGWEDDE·BLWOOK 1131 

o 1" .. Dt:6(Mlftflt.~'tOo!·IILWOQ(II)l 

~ II1,DKa".{om-.[tWXiViI"..J]Oi~ftlMIO,'( 11:lJ 

_ '14,D~GEMEENn:.BELUNGWEDDE·BLWOOK 1174 

.. 11S,OfCiEMEENTEBELUNGWEDDE-BLWOO1l; 1175 

~ 110,OfGEMEfNTEBElUNGWEDDE-BLWDOK 1176 

_ 117,HULSHOF·BlWOOK 1111 

_ 118,OEGEtI.EfNnIlEWHGWEDDE·BlWOOK 1178 

_ 119,DEGEMEENTEBEWNGWEODE·8LWODK 111!J 

o 120, WUN8~RGEN - BLWOOK 1100 

_ 121,OEGEMEENTEBELl.INGWEDDE-8LWDOK 1181 

~ 122, WUNflERGEN-BlWOOK llf12 

_ 123,OEGEMEENTEBELLINGWEDDE-8LWOOK 1184 

_ 124,OUDEVOSHAAR·OLWOOK 119\ 

CJ 125,DE GEMEENTE8ELUNGW~DDE · 8lVlOOK 1192 

g126,STlKKER . BLWOOIt1193 

_ 127,DfGEMEfNTE BfLUNGWWDE· flLWIX¥ '194 

_ 128,HOlNJEN·8LWOOK 1195 

_ 129,LOHR·OLWOOK n06 

_ 13D,OEGEMEENTE BfLUNGwEOoE-SlWDDK 1201 

~ 131,OEG[MEENT£BElLlNGY/EOOE-BLWOOK 1208 

g 132,DEGEMEENTEflElUNGWWDE-BlWOOf( 1210 

_ 13l,DUUNHOVEN-BlWOOK 1211 

~ 134,SVltMElJER-BtWOOK 1213 

rill I]S,HELWf{i'BLWO()f( 1214 

~ 136,HElKENS·BLWOOK 1Z1S 

b,;9 1]7, LUIK-BLWOOK 1116 

_ 13B,CHRISTAN-BLWOOK n17 

G l&e,SCHOENMAKER-BLWODK 1518 

G3 189, WUNOERGEN · BLWOOK 1520 

I!!l 19O,WUNBEIIGEN·BLWIlOK 1521 

CJ 191,WAlERS(HAPHUNZEENM'S·BLWOOK 152.3 

~ 192,S~OEIWA1{EA·8lWOOK 1524 

_ 193,WAltRSCHAP HUNZEEN AA's-&lWDDK 1525 

• 194,WATERSCHAPHUNZEENM'5-BLWDDK 1526 

• 195,EOENS ·8L'II'OOK I521 

• 196,WATERSCHAP HUNZE ENM'S-BlWOOK 1528 

_ 197,WATERSCHAPHUNZEENM'S-ElLWODK 1545 

III! 198, DUUNHOVEN· BlWOOK 1546 

a;] 199,BOER·eL~ 1548 

o 200. MUNTINGA· DlWOOK 1550 

~ 201, MutfTINGA· SlW1:l0K 1552 

_ 2D2,VRIEZEMUIffiNGA.OLWOOK 15&6 

o 2Dl,WATEASCHAPHUNZEEN M-S-8LWODK 1567 

CJ lD4,0l.AAUW·BlWOOK 1573 

111 205,LEMOINE -IILWODK 1574 

rn 206, HERMUS -lIlWOOl I 

RS 207,FIO<ERT·8L\'100I. 55(1 

i.:L:a 208,GEMEEI'Il"EIiEIDERlAND-8TAOOK 290 

_ 2()9,WATERSCHAPHUNZEENAA'S-BTAOOK 291 

D 210,GfMEENfEItEIDEJUAND-BTi\OOK 657 

• 211,D~STAAT[VERKEERENWATl:RSTMn'BTADOK I5S0 

_ 212,. OE STMT (VERKEER EN WATERSTAAn - 8TAOOK 659 

_ 213,STAAT580SBEHEER- BTAOOK 614 

_ 214,DESTMT(VERKEERENWATEJl5TMTI-BTAOtlK 681 

_ 215,W/lTERSCHAPHtlNZEENM'S· 8TAOOK 082 

o 216,OESTMftyERKHR(NWATERSTAAn·BTAOOI.. l41 

_ 217,0E5TMTtvfRKEER£HWATEilSTMl)-8TAOOI. 24<4 

_ 21B,Of5fAAT{VEIlKEfREHWATE.RSTAAl)-8TAOO1,. 617 

_ 219,DE5TMT(VERIi.EERENWA1E.RSTAAn-BTAOOL 1579 

.. 220,STMTSBOSBEHEER-BTAOOL 7J] 

_ 56, NV EOON GROEP, NAAMSWUZIGING 21E AKTE 60904/41 (OA' D 1]9, DE GEMEENTE BELUNGWEDDE· 8LWOOK 121 B 

_ 221,WATEJtSCHAPHUNZEENM'5-BTAOOL 7]~ 

c:::J 222., WATEIISCHAI' HUNZE EN M'S· BTADOL 735 

CJ 223,5TMTSIIOSIIEHEER - BTAODL 7315 o 57,WATERSCHAPHUN2;EENM'S-BLWOOK SJ9 

Ci!I 56, KUILtMN - SlWOOK 57" 

_ 59,WATERSCHAPHUNZfENAA'S-BlWOOt< 603 

o 6O.WAUASCHAI' HUNZE ENAA'S-8UWOK 606 

~ Cil, EOENS· OLWOOK 608 

.. 62, OEGEMEEN'TE9EWNG-WEDDE- BlWOOt: 611 

D 6],WATERSCHAPHUNZEENM'S-BtWODt: 656 

_ 64,LUCARDIE-BLWOOK 667 

~ 65,CAZEMIER·BLWOOK 66B 

l1li 66,8RUUN-BtWOOK 669 

_ 67,SCHUUR·BlWOOK 610 

E::J 65, OONINCX -IRWooK 671 

CJ 69, SUAMElJER - IllWOOK 612 

11!11 7D,BLAALJ\.Y.8LWOOK674 

r::::J 71.8LAAIJW·BLW1IOK 676 

CJ 72, OOSTERHOFF- BLWOOK 677 

_ 7~,JONKER·OLWOOK 61lS 

~ 7",ELZINGA-BlYt'Oo/' 687 

_ 15,ZUIOEMI>,·Bl.WOOK 68& 

c:::l 76, WlNOEN - BlWOOK 689 

_ 77,SMlrr·SlYroOK 690 

_ 78,.SWJTT·BLWOOK 691 

_ 79,POOT - OLWODK 1592 

o 80,WATERSCHAPHUNZEENAA'S-BLWOOK 909 

III 81,WATERSCHAPHUNZEENM'S-BLWOOK !;no 

_ 82,WATfRSCHAPHUNZEENAA'5-SLWOOK 913 

III 140, POOT· BlWOOK 1219 

~ 141,POOT-flLWOOK 1220 

~ 14LVlASSLOM·8LWoot( 1262 

_ 14], vLASBLOM· 8lWOOf( 126] 

_ 144,OORO·6LWOOK 1264 

_ 145,BRAVmGOEDBV·&lWODK 1255 

_ 146, BOEKHOLT· 9lWOOK 1297 

B 224, WAnRSOiAP HUNlE EN AA'S· HTAOOl 731 

_ 22S,STAAT5.0SBEHEER-8TAODl 73& 

1m 226.VfAlERSCHI!"HUNZEENAA'S·OTAOOl 7311 

o 221,OfSTMT(VfRKtEAENWATERSTMn-NWSQOC 1552 

_ 228,DE5TMT(VEkKEEREN WATERSTMn -N\YSOOC 1$15 

• 229, DE STAAT (lJERK1i.ER EN WATERSTAATI - NWSODC 2111 

o 147, RIVETJMW.OBIUEN&VE.RWAlTUNGS AG· BLWOOK 1290 IIIiI 230, DESTAAT(VERKEER EN WATERSTMTI· NVfSOOC 2141 

_ 1~8,DEG€MEENTEOElUNGWEODE-OLWD01( 1310 

_ 149,O;JOe VOSHAAR-BlWOOK 1312 

_ 1S0,O£GEMEENTUEWNGWEOO[-BlWOOK 1113 

_ IS1.0lGEMEENU.BEWNGWEDDE·81WOOll. 1114 

~ 1S2,OUDHOSHAAR·BlWOOK 1315 

D 1S3,DEGEMEENT.i:.FIEWNGWEDOE-BlWDOK Ill' 

Q 1S4,MIOOELKOOf>-fllWOOK 1318 

.. 1.55, WATERSCHAP HUNZE EN M'S· BlWOOJ( 1341 

t:::;] 2Jl,DESTAAT (\IfllkEEREN WATERSTAATI-NWSOOC 2142 

I!III 232,OESTMT(VE.MKEE.HEN WA1EIISTMn·NWSOOC 2265 

o 213, Of. STMT (VfRKEEil fNW",TERSTMn-NWSOOC 2266 

en 234,DESTMT(VERKllRENWATEASTAAl}-NWSOOC DB7 

~ 23!>,WATERSCt-fAPHUNlEEHAA'S-IfflSOOD 1 

~ 236,WATERSCHAPHUNZEENM'S-NWSOOO 2 

D 231, OUUNHOVEN· NWSOOD ~ 

_ 2]8, WATERSCHAP HUNZE EN AA'S - NWSaDD S 

I!EJ 156, BUREAU 8EHEER. LANOBOUWGRONDEN· BlWOOK 1344 t::I 239, WA1 ERSCHAP HUHZE EN AA'S-NWSOOD 6 

_ 157,WATfR5CHAPHUNZEENM'S-OLWOOIC 1345 

_ 158,WATE.RSCHAPIiLlNZEENM'5-BLWOOK 1141 

_ 159,EOENS·SlWOOK 1356 

_ 160,EDEH5-0tYo'OOK 1357 

_ 161,OUDEV05HAAR- BLWOOK 1358 

~ 162, OUOE VOSHAAI1-ElLWOO:< 13S9 

iii! 163,WATfRSCHAP HUNZEEN M'5-8LWODK 13152 

• 164,BOS· BlWOOK1391 

o 16S,5TlKKER·8lWODK1392 

.. 24C1,WATEHSCHAPHUNZEENAA'S-NWSOOD 1 

.. 14U'fMUltll'JIR)(~'tO·tN4IXO 11 

c:J 2~2,YRIEZEMUNTINGA·N'It'5000 21 

o 24], CUIJNHD\IEN· NWSOOO 23 

_ 2.,." DUIJNHO'JEN - NWSOOO 20\ 

_ 245, VRIEZE MUNTlNGA· NWSOOO 21l 

.. 246,WATERSCHAPHUNlEENAA'5-NwSODD ]1 

_ 2~7, DU55ELDORP- NWSOOO 3B 

1m 248, VOLKER· NWSOOD 39 

_ 255,VOlKER·NWSOOO 50 

D 256,WATERSCHAPtfJNZEfNAA'S·NWSOOO 57 

_ ll],(iEMEEHTEnEfOElllAND-NWSOIJO S8 

_ lSD, IN EDOH61IDEf', NMMSWUZIGlNG ZlE AKTE 6IIMJ41. v
illi 259,STAAT580SDEHEER-NW50DD 81 

.. 2~,DE5TAAT(VEAKf.ERENWATERSTMn·NW50D0 8J 

_ 261,DUUNHOVEN - NW5DOO 

_ ~.PfIiJkS.-~ I) 

I!':!I 263,TUDEH5·NWSOOO 215 

_ 2&4,GEMtENTEREIDERLAND·NWSOOD 221 

o 265, wrr· NW5000 222 

o 266.FOlX.ERSMA·NWSOOO 224 

_ 267,GEUSENOAM· NWSOOD 226 

_ 268,VOLXER-NW5OOD 228 = :i'{;9,GEMWiTER~IDEGLAtm-r.,.,vsooo 23i 

c::::::I 270, VRIEZ£ MUtmNGA - NW5000 232 

_ m,STAATSSOSBEHEER-NWSOOD ill 

D 272,BOER - NWSOOD 235 

o 273.WATERSCHAPHUNZEENM'S-NWSOOD 2]8 

c:I 274, GEMEENTE REIQERl.AND- HWSOOO 2"0 

~ 215,'VJUES -NWSOOO 243 

_ 276,GEMEfHIEREJDEAl.AN:D·NWSOOD 244 

C!!I 277, SOiMULl.· NWSOOD 247 

~ 278, ARENDS - NW500D 249 

_ '",:WS- 'II~ }jo 

_2BO,S!P5·NWSOOO 251 

I!!I 2Bl, OUUS- NW5000 252 

o 2B2, STAA T5S0SllEHEER· NWSOOD ill 

D 283, R1S5ENBEEK. NWSOOO 2S4 

_ 2&4,WATIRSCHAPHUNZEENAA'S·HWSOOD us 
~ 285, DE pnov~OE GAOHINGEN - NWSOOD 250 

D 2815, WATln5[HAP HUNZE EN AA'S - NWSOOD 257 

D 287, WATERSCltAP HUNlf EN M'S - NWSDCD 25B 

D 2E18,WATERSOW'liUNZEENM'S-NWSOOD 260 

o 289,WATERSCHAPHUNZEENAA'S·NWSOOD 11S1 

D 290, WATERSCHAP HUNZE EN AA'S· NWSODO 261 

_ 291,Q,EPROVINCIEGRONINGEN-KWSOOD 264 

o 21l2.WATERSCHAPHUNZEENAA'S-NWSODO 265 

_ 293, GEMEfNTE REJDER\.ANO· NWSDOO 266 

II1II 2!l4,WATERSCHAPHUNZ£ENM'S·NWSOOD 271 

_ 2~S. GEMEENTE R£IOERLAND - NWSOOO 272 

D 296,OESTAAT(VERKEERENWATERSTAAn·NWSOOO 273 

o 197,OESTAAT(VERKEERENWA1EASTMTI·N\'VSOOO 216 

~ 298, MEUEMA - NWSOOO 27B 

_ 199,STAATS805BEHHR ·NWSOOO 279 

_ 300, VOLKER· tlWSOOO 281 

_ 301,DEWE1IE.LDBAZAROGfI.V. -NWSOOD 212 

'0 ]02, VOLKER· NWSOOD 2119 

_ ~Dl, VOLKER· NWSOOO 290 

1m! ~O<1,WATER$OiAPHUNZEENM'S-NWSOOD 2Yl 

.. 305,KflAMER-NW500D 292 

D 300.STMT5!10SBEHEER-NWSOOO 21l!l 

[;hi 3D7,VRIES·HWSOOO 196 

c:::::J .306,STAATSBOSBEHEER-N~OO 297 

&ill l8l.wJ.SOHtIC!·INIJOgO _ 

o 310, DUI1Nl10VEN· NWSOOO 299 

_ 311. OUIJNHOVEN· NWSOOO 300 

.. 3\2,CAllC·NWSOOO 301 

D :m,MAST·NWSOOO 3011 

~ ,U"'VQC.t:(R ~ fr,"6000 ~ 

III 315, WAHR5Cf(AP HUNZE EN M'S - NWSCOO 3QO 

o 316. 'VRIEZE MUNTlNGA· NW5000 307 

_ 317,80EA'NWSOOQ 108 

~ 31B,WATfAS~APHUN2EENM'5-NWSOOD J09 

_ '1~WGtt4~ .M\'S«O lUI 

c::J 320,DOAP·NW5000 311 

~ 321,DESTMT(VERKEERENWATERSTAAn-NWSOOO 117 

C3J 322, Of STAAT (VERKEEREN WATERSTMTI- NWSOOO 318 

~ 323,DESTAAT(VERKEERENWATERSTMn·N'NSOOO 319 

m 324,01: WfAELOBAZAR OG B.V.- NWSOOO 320 

l1li 315,OEWfREtD8AZAROG8.V_-NWSOOO 321 

_ 326,.II<Orn·NWSOOD ]24 

.. .177, Mt:LI.Er,u.· N;WIOOO \11-

o 328, RIEl· NWSOOO 326 

~ 329, flUREAU IIEHEER LAN08OUWGRONDEN· NWSOOD ]27 

D ])0, VRiEZE MUNTlNGA - NWSOOO 328 

_ 331,DUUNHOVEN-NWSOOO 329 



t'l Uittreksel Kadastrale Kaart 

"; 

.• ~ 

•. , 

.' J) 

I !-' 

Deze kaart is noordgericht 

12345 Perceelnummer 
25 Huisnummer 

Kadastrale grens 
8ebouwing 
Overige topografie 

Voor eon .onsluldond ui!treksol. GRONINGEN. 24 ap~1 2009 
Oe bewaardar van hal kadasler en de oponbilrc reg;stotG 

Om 25m 

297 

125m 

Schaal 1 :2500 

Kadastrale gemeente 
Sectie 
Perceel 

NJEUWESCHANS 
D 
297 I, 

"110 dll ullhk",,1 kun'lOn geln bello""".'" maloo wordoo OfIII •• od . 
De Olen,. lloor bel kDd~$for en do openbare_fBglsters btlhcudl zlth da intellectuals 
c lgoodorl1Srochton voor. w~Drond.r h.t DUIIUl$rlchi en het dalabankonrechL 
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Uittreksel Kadastrale Kaan 

Deze kaart is noordgerichl 

12345 Perceelnummer 
25 Huisnummer 

Kadastrale grens 
Bebouwing 
Overige topografie 

Voor een eensluldend uiUrek •• I. C;RONINGEN. 5 "",12009 
De bewaarder van het kadasler efl de OptU'barG (GgI5t8" 

Om SOm 

Uw referenlie: 275459 RvdEs 

250m 

Schaal 1 :5000 

Kadastrale gemeenle 
Sectie 
Perceel 

324 

NIEUWESCHANS 
D 
260 

6 

1\ 
Aan <Ill uittrokul kunnen goon btJ~auwbaro mel,," werden O"lloand. 
Do Dionst voor hel kad .. r., en de open bare regl.I.~ benoudl %loll dolnloOoclU1lIo 
elgondomSfeclllen vaor. waaronder hoi Dulouroroclll en hoi delabonkonr.chl 

73 

264 

I • 
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Uittreksel Kadastraie Kaart 

326 

327 

47 

Deze kaart is noordgericht 

12345 Perceelnummer 
25 Huisnummer 

Kadastrale grens 
Bebouwing 
Overige topogralie 

Voor een e.n.luidand ui~rekse!, GRONINGEN, 29 IPtU 2009 
Do bowaarder van het kadast., on de oponba,. 'eglst ... 

OJ 
0 
:l 
(I) 

'" g-
III 
:l 

'" ,.. 
(I) 

~ 
(I) 

<D 

46 

Om 30m 

Uw referentie: 275459 RvdEs 

~ £::J 
Cil D;J <II 
::> 
cO' 
9-
0 -.. 
to 
i-
.;j 
~ 
::> 

254 
~ 
III 
::> 
III 
~ 

255 

150m 

Schaal 1 :3000 

Kadastrale gemeente 
Seclie 
Perceel 

253 

NIEUWESCHANS 
D 
255 I, 

Aan dll ulUraUe! kunn"n gecn bGltouwll.re male" WOlden onUaend. 
D. Dlen.l V40f hOI kode.tar en de opanbat. regls,e" t..houdl :len d.lnl.n~luele 
. Ig.ndom .... ch'en YOOf, wa.ronder hOt Du'eursrechl en het databank.nrech!. 



-------- -------

• 
• • • • 
• 
• • • • 
• •• 
• 
• • • • • • • • e, 

• • • • 
• • • • 
• • • 

Uittreksel Kadastrale Kaart 

327 

47 

Deze kaart is noordgerlcht 

12345 Perceelnummer 
25 Huisnummer 

Kadastrale grens 
BebolJwing 
Overige topografie 

Voor een oensluldend ultlreksel, GRONINGEN, 24 "pm 2009 
De bowaorder van hel kadasler en de DPenbllre realsle .. 

Om JOm 

Uw referentie: 275459 RvdEs 

254 

46 

255 

150m 

Schaal 1 :3000 

Kadastrale gemeente 
Sectie 
Percee! 

253 

NIEUWESCHANS 
D 
46 I, 

Ann llil uill/ousl ~VnnlD "lIIIn betrouwbar/J maiM """den oolleend. 
O. Oionsl v_ hoi ~odn.ror en do oponbo,. '"g'ol.l". behovdl lith do inlenocluelo 
elgendamsrothlon voor, w •• rooder hOlaulours,OClllan hal dalllbfulkonrechL 

247 

U 
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Uittreksel Kadastrale Kaart 

2 

Deze kaart Is noordgerichl 

12345 Perceelnummer 
25 Huisnummer 

Kadastrale grens 
Bebouwing 
Overige lopografie 

Voe, een • • nlluldend uiH,ek.el, GRONINGEN, 24 "pril 2009 
De bew •• rdOl yan hal kedasle' en do openbar. '''GIs Ie" 

Om 30m 

Uw referentie: 275459 RvdEs 

:fo g 
<5 

222 

326 

327 

47 
150m 

Schaal 1 :3000 

Kadastrale gemeente 
Seclie 
Perceel 

58 

CD 
0 
:> 
CD en 
0 
:r 
III 
:> 
en 
@ 

~ 
10 

46 

NIEUWESCHANS 
D 
327 

~ 
~ 
CD 
:;, 
US' 
9-
0 ..... 
~ 
!'" 
.;t 
~ 
CD 
:;, 
~ 
III 
:;, 
III 
!!'.. 

255 

I, 
Arm dll .IHrokiol kUOIUln p'''''n botrovwt>are metao wordan onlleend, 
De OleMI yO()( hal kada •• , en de Openb.,a registers bchoudl VtIJ du inlellecluale 
clgandonu'ethlen yeo" waarando, hoi aulOu,.,othl en hel dalabank.n,edIt. 

CJ 
CuJ 

254 
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Uil1reksel Kadaslrale Kaart 

38 

39 

Deze kaart is noordgericht 

12345 Perceelnummer 
2S Huisnummer 

Kadastrale grens 
Bebouwing 
Overige topogrefie 

VOO< 99n •• nsluidend uiUrek •• I, GRONINGEN, 24 opnl 2009 
Do bowDllfdor von hoi kadaslor en de oponbsro rcgl."'~ 

256 

Orn 50m 

Uw referentie: 275459 RvdEs 

BOn 
222\) 58 

326 

327 

46 

.. .. I 

r-------...J i " 

250 "' 

Schaal 1 :5000 

Kadastrale gemeente 
SecUe 
Perceel 

NIEUWESCHANS 
D 
257 

Ann cil ulltro~.oIIwM.n ge.n bollGuwbaJ. m. lon wordell onlloond, 
De Dle"st VOOf hoi kadaslor un de oponbaro reGiSler.llehoudl ~Ich dU,lnlolloC!uolo 
. Igondomsrochlon voor, waarondor hoi DulDurorechl en hel dDllIban.l<oruochl. 
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Uittreksel KadaslraJe Kaart 

257 

Deze kaart is noordgericht 

12345 Perceelnummer 
25 Huisnummer 

Kadastrale grens 
Bebouwing 
Overlge topografie 

Voor een oonsluldend uiUrek.ol, GRONINGEN. 24 oprl1 2009 
De bewaarder 'Van hat kadaster en do openbore reglsters. 

Uw referentie: 275459 RvdEs 

47 

920 

125m 

Schaal 1 :2500 

Kadastrale gemeenle 
Sectie 
Perceel 

NIEUWESCHANS 
o 
47 

46 

I, 
Aan elil ulttrekGel kunMn geen battouwtJ ••• malon worden onlle9nd. 
00 Di~n.1 voor hoi koe.s' . r en d. oPll " bare rogi&t.r. bohoudt %icto do Inl.lI.ehJola 
olgendQrnsrectolon voor. waarande, hoi auleursrGChI en hili databankeorechl. 

255 
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Uittreksel Kadastrale Kaart 

Deze kaart is noordgerichl 

12345 Perceelnummer 
25 Huisnummer 

Kadaslrale grens 
8ebouwing 
Overlge topografie 

Veer een eensluidend uiUreksal, GRONINGEN, 29 sprll2009 
De bewaorder van hel kadasler an do epenbar. rogl.lors 

2 

Uw referenlie: 275459 RvdEs 

46 

47 

Schaal 1 :3500 

Kadaslrale gemeenle 
Seclle 
Perceel 

NIEUWESCHANS 
D 
48 1\ 

ABn dll uhlreksel kunnon goen bolrouv.1l.,e mal.en wordon onll.ond, 
00 Olonol vaor hot ked""., en de oponbore roglsl.e~ b<!houdl zith do InteU""lucio 
algondomolochlon voo', waarnndar hel aulou~rDchl OJ! 11.1 d.lllbnnlcenr.thL 

255 

r 
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Uittreksel Kadastrale Kaart 

Deze kaart is noordgerlcht 

12345 Perceelnummer 
25 Huisnummer 

Kadastrale grens 
Bebouwing 
Ovenge topografie 

Voor een eensluidend uiHreksei. GRON/NGEN. 29 aprfl 2009 
De bewaarder van het ked.ster en do openbare regl. tors 

Schaal 1 :2000 

Kadastrale gemeente 
Sectie 
Perceel 

BELLINGWOLDE 
K 
919 

Uw referentie: 275459 RvdEs 

I, 
Aar1 dII ultuek.ol kunnen g80n belrOuwbare mate" worden DnUsend. 
De OI .. s' vOor hel kad •• CSr en de opcnbate regIsters behoudt zlch de inteUecluele 
e!ge""o"",eclIl&II voor. waaronder h .. ' aotourSlochl on hOI dalabanken,echl. 
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Legenda 
UUS Perceelnumllel" 

26 HuisnumlJler 
Kadastrale gl"ens 
Beoouw1ng/topogl"afle 

'IIoar un nnlhuCh:f'IO "tUnll; .. l. £.AONIPl:G.EH, 01 w, ~oog. 
~ be",of"d _r UI" h,t *.,a,\tr "' dB ape-nil ..... ,.,.1Ite,., 

Uittreksel uit de kadastrale kaart 
K.stlastl'Ble gellleimte 
Saktle 
Pel'cealnummer 
Schaal 

BELLINGWOLDE 
K 

1117· 
j:5000 

4Irn alt uSt1. .... k ... J .age-n G,vn ... ten word." Qntl'.(ld . 
De sllt ...... U"~eht.lI rUn 100f'Dtttw'ael'l un at pitnst v~ar n,' Ulfut,,. In dt o!:ltl\b.re "IOJ.tI,., 
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Legenda 
Perc.ae lnum",e!' 
~1snummer . 
K~~~trale grens 
Bebouwing/tqpograf1e 

~Nr t'8rt nllsl~&de..'\.G :";i~tf"M •• l, cR.lYr~..v:. aJ ""N' xi ':l. 
DI b8~lII'dtr .. en M l 1C~1~ \1ft " , Dp.o::~.!'(y rp.\ "'.c~ ~ 

~.. ~. 

Uittreksel uit de kadastr~le kaart 
~ede~trBle gem~2nte 
Set;t1e 
Psrc~eln·uml!ll!.r 

Schsal 

Bal,.lNGWOLOE 
K 

925 
1· 5000 

j..~ cU"t' "tttrck,.:a N,I'" gnn Nt.tln ~ft'r. anUnnt: . . -
Or' .vt.wr' r'ch\tll Ii)n .oot'OFf\GuOa" .. ~ aa O,.r.st. \'ODf' net ts"U:I&Jter- u. a~ ClIU'n'<lr-,. M'91 .. tarl! 
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Uittreksel Kadastrale Kaart 

Deze kaart is noordgericht 

12345 Perceelnummer 
25 Huisnummer 

Kadastrale grens 
Bebouwing 
Overige topografie 

Veor een eensluldend ulttreksel. GRONINGEN. 24 .pr~ 2009 
Oe bewaarder van hel kadasler en do oponba,e roglolJlrs 

47 

920 

125m 

Schaal 1 :2500 

Kadastrale gemeente 
Sectie 
Perceel 

BELLINGWOLDE 
K 
920 

Uw referent/e: 275459 RvdEs 
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Ultlreksel Kadastrale Kaart 

Deze kaart is noordgericht 

12345 Perceelnummer 
2S Huisnummer 

Kadastrale grens 
Bebouwing 
Overige topografie 

Voo, een eOn$IuJdend uiU,ek.el. GRONINGEN. 24 apnl 2009 
O. bew".,<!", v." hut kad.ster on d. oponba,. rogi.!ors 

175m 

Schaal 1 :3500 

Kadastrale gemeente 
Sectie 
Perceel 

BELLINGWOLDE 
K 
921 

Uw referentie: 275459 RvdEs 

1\ 
AIln eIIl ull1teksoi kunnon gao" boifouwbala maten worden onIl8.nd. 
Ot OieO$I YOOr het kadasler en de openbaJo ,oglstol'! bohOl.ldt %lett do imoOedue'. 
olgendomst&chlon voo<. w.erander hoi aulDurSrechlen hot d.",bank8nreeht. 
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Uittreksel Kadastrale Kaart 

Deze kaart is noordgericht 

12345 Perceelnummer 
2S Huisnummer 

Kadastrale grens 
Bebouwing 
Overige topografie 

'Joo, een ".,..Iuldcnd ulltroksol, GRONING~N. 24 ap,11 2009 
On bOWtlQrde, \IBIl hal Kod ... lo, on do Oi>Onb",o rog1olo,. 

Uw referentie: 275459 RvdEs 

175m 

Schaal 1 :3500 

Kadastrale gemeente 
Sectie 
Perceel 

BELlINGWOLDE 
K 
922 

Asn dil ulllToKsol kunnon 1I00n bollauwba,. mown wordo" onUoend, 
O. Olon.1 YDOr helle.doa"', en d. oponl>a11l ,egloW> beholJdlliC\l delntellootlJol. 
elnnndomsrOChlon VOO'. waaronder hili auloursrochl en hel databan~on,.chl 

925 
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Uittreksel Kadaslrale Kaart 

16 

608 

1357 

Deze kaart is noordgerichl 
12345 Perceelnummer 

25 Hulsnummer 
Kadaslrale grens 
Bebouwing 
Overige lopografie 

Voor een oensluldend uiUrekoel, GRONINGEN, 24 ap(rJ 2009 
D. D ....... 'der van hel kadaoler en d. oponbare regislo,., 

Om 40m 

Uw referenlie: 275459 RvdEs 

200m 

Schaal 1 :4000 

Kadaslrale gemeenle 
Seetie 
Perceel 

BELLINGWOLDE 
K 
923 I, 

As" dil uillroksol kunn"" ge.n bolJouwbaro molen worden cnlle.nd. 
Do OIenol YCOl hoi kodosrot en de openbale regl.le,. behoudl zId1 de mle".c'uol. 
olllondornsr&ehlen Yocr, w •• ronder hel aUlourslOcht en hilI dalabankenrecnl 

925 
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Bijlage 4 

KaartoverZicht kabels en leidingen 

~ Grontmij • revisie 
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Aanvraag I ontgrondingsvergunning 

Nieuweschans 
Bljlagen 3, 5 en 6 
Ontgrondingen I Inrichtingsplan voor de Benedenloop van de 
Westerwolds9 Aa, Kuurbos, Hamdljk en Bovenlanden 

Definitief 

*PI'OYI~ci • . :. gromngen 

Bijlagen behorende bij 

Co(r.nr: Zaaknr: 17&32..0 

/" G .• 
~ rontmlJ 

Waterschap Hunze en Aa's 

Grontmij Nederland bv 
Haren, 5 mei 2009 
Projectnummer 275459 

Bijlage: 

Gescand: 

van: I 

JA I NEE 

• revisle 
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Bijlage 3 

Kadastrale uittreksels conform IiJst Toelichting Ad 3 

• 

• 

• 
/' G " J,! rontmlJ 

I revisie 
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• Kadastraal bericht object 

• 

• 

• 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

Grootte: 
Coordinaten: 

BEERTA A 775 
Reiderwolderpolder 
275459 RvdEs 
17-4-2009 

DRIEBORG 

BEERTA A 775 
3 ha 71 a 94 ca 
276690-583679 

Omschrijving kadastraal object: 

Locatie: 

Ontstaan op: 

Ontstaan uit: 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

WEGEN 

Reiderwolderpolder 
DRIEBORG 
14-7-1995 

BEERTA A 600 

20-4-2009 
11:37:30 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 

Aquapark 5 
9641 PJ VEENDAM 
Postadres: POSTBUS 195 

9640 AD VEENDAM 
Zetel: VEENDAM 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 2014/ 45 
Eerst genoemde object in brondocument: 

BEERTA A 600 
No . niet volledi verwerkte brondocumenten: 

ATG 9199 
HYP4 56523/ 89 

Einde overzicht 

d.d. 15-4-2009 
d.d. 16-4-2009 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld In artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. . 



• 

• 

• 
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Ove rzicht onroerende zal<en overgegaan- in 

Kadastraa l object NIEUWESCHANS C 2029 is overgegaan in: 

NIEUWESCHANS C 2029 gedeelte lijk 
Chrlstlaan Eberhardstr NIEUWESCHANS 
Gerechtrgde: W ATE RSCHAP HUNZE EN AA'S, 

NIEUWESCHANS C 2029 ge deelte lijk 
Christiaan Eberhardst r NI EUWESCHANS 
Gerech tigde: BUREAU BEHEER LANDBOUWGRONDEN, 

20-4-2009 11 :58 
:29 
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Kadastraal bericht object 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

BEERTA A 799 
Nieuw Statenzijl 2 
275459 RvdEs 
17-4-2009 

9688 TN DRIEBORG 

Kadastraalobject 
Kadastrale aanduiding: 

BEERTA A 799 
Grootte: 12 ha 43 a 51 ca 
Coordinaten: 276667-584048 
Omschrijving kadastraal object: 

20-4-2009 
14:47:27 

BOUWWERKEN - WATERWERKEN TERREIN (GRASLAND) 

Locatie: Nieuw Statenzijl 2 
9688 TN DRIEBORG 
Nieuw Statenzijl 15 
9688 TN DRIEBORG 
Nieuw Statenzijl 17 
9688 TN DRIEBORG 

Koopsom: € 30.351 
Oorspronkelijke koopsom is NLG 66.884 
(Met meer onroerend goed verkregen) 
Ontstaan op: 8-12-1995 

Ontstaan uit: BEERTA A 774 gedeeltelijk 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

Jaar: 1996 

BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING) 
Zie ingeschreven tekening voor ligging 
Betrokken bestuursorgaan: DE STAAT (LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT) 
Ontleend aan: HYP456356/121 d.d. 5-3-2009 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 
Aquapark 5 
9641 PJ VEENDAM 
Postadres: POSTBUS 195 

9640 AD VEENDAM 
Zetel: VEENDAM 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde blj andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 5889/15 
Eerst genoemde object in brondocument: 

BEERTA A 799 

d.d. 17-1-1996 



• 

• 

• 

No niet volledi verwerkte brondocumenten: 

Einde overzicht 

HYP4 56523/ 138 
ATG 9199 
HYP4 56523/ 89 

d.d. 17-4-2009 
d.d. 15-4-2009 
d.d. 16-4-2009 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



• Kadastraal bericht object 

• 

• 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

Grootte: 
Coordinaten: 

BEERTA A 598 
BEERTA BEERTA 
275459 RvdEs 
17-4-2009 

BEERTA A 598 

12 ha 19 a 24 ca 
276749-583993 

Omschrijving kadastraal object : 

Locatie: 

Ontstaan op : 

TERREIN (AKKERBOUW) 

BEERTA 
BEERTA 
11-4-1989 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

20-4-2009 
14:57:55 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 

Aquapark 5 
9641 PJ VEENDAM 
Postadres: POSTBUS 195 

9640 AD VEENDAM 
Zetel: VEENDAM 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 2094/ 109 
Eerst genoemde object in brondocument: 

BEERTA A 598 
Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 2028/ 152 
Eerst genoemde object in brondocument: 

BEERTA A 598 

No "iet" volledi " ·verwerkte brondocumenten: 

Einde overzicht 

HYP4 56523/ 138 

ATG 9199 
HYP4 56523/ 89 

d.d. 17-4-2009 
d.d. 15-4-2009 
d.d. 16-4-2009 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht vaar als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto 
artikeJ 6 lid 3 van de Databankenwet. 



• Kadastraal bericht object 

• 

• 

I<adaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Retreft : 

Uw referentie: 
Toestandsdatum : 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

Grootte: 
Coordinaten: 

BEERT.A. B 294 
HEINITZPOLDER 
275459 RvdEs 
17-4-2009 

BEERTA B 294 

5 ha 18 a 23 ca 
276892-583261 

DRIEBORG 

Omschrijving kadastraal object: 

Locatie: 

Ontstaan op: 

WATER 

H EINITZPOLDER 
DRIEBORG 
11-4-1989 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

20-4-2009 
15: 12:06 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratle en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 

Aquapark 5 
9641 PJ VEENDAM 
Postadres: POSTBUS 195 

9640 AD VEENDAM 
Zetel: VEENDAM 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: 84 BTAOO/ 1394 
Eerst genoemde object in brondocument: 

BEERTA B 294 

mi,it4'''t.ilfitffh''l4fb4#&5·)k·],t.t.I4ii"i4.it4iti 
HYP4 56523/ 138 
ATG 9199 
HYP4 56523/ 89 

Einde overzicht 

d.d. 11-4-1989 

d.d . 17-4-2009 
d.d. 15-4-2009 
d.d . 16-4-2009 

De Dienst voor het kadaster. en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



, • Kadastraal bericht object 

j , 

j 

Ie 

• 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de open bare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

BEERTA C 883 
WESTERWOLDSCHE AA 
275459 RvdEs 
17-4-2009 

Kadastraalobject 
Kadastrale aanduiding: 

Grootte: 
Coordinaten: 
Omschrijving kadastraal object: 

BEERTA C 883 

22 ha 35 a 2 ca 
277250-580589 

WATER 

DRIEBORG 

Locatie: WESTERWOLDSCHE AA 
DRIEBORG 

Ontstaan op: 

Ontstaan uit: 

14-3-2000 

BEERTA C 714 
BEERTA C 713 
BEERTA C 712 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

20-4-2009 
13:27:53 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 

Aquapark 5 
9641 PJ VEENDAM 
Postadres: POSTBUS 195 

9640 AD VEENDAM 
Zetel: VEENDAM 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: 84 BTAOOI 1394 
Eerst genoemde object in brondocument: 

BEERTA C' 712 
Recht ontleend aan: HYP4 GRONlNGEN 1992/ 129 
Eerst genoemde object in brondocument: 

BEERTA C 714 
Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 2023/ 49 
Eerst genoemde object in brondocument: 

BEERTA C 714 
Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 5889/15 
Eerst genoemde object in brondocument: 

d,d, 11-4-1989 

d,d, 17-1-1996 



• 

• 

BEERTA C 713 
No niet volledi verwerkte brondocumenten: 

Einde overzicht 

HYP456523/138 
ATG 9199 
HYP4 56523/ 89 

d.d. 17-4-2009 
d,d. 15-4-2009 
d,d. 16-4-2009 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet . 



• Kadastraal bericht object 

• 

• 

•• 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers In Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

BEERTA C 711 
WESTERWOLDSE A 
275459 RvdEs 
17-4-2009 

BEERTA C 711 
Grootte: 4 ha 32 a 70 ca 
Coordinaten: 276716-579683 
Omschrijving kadastraal object: 

DRIEBORG 
20-4-2009 

12:14:25 

BEDRIJVIGHEID (INDUSTRIE) TERREIN (INDUSTRIE) 

Locatie: 

Ontstaan op : 

WESTERWOLDSE A 
DRIEBORG 
11-4-1989 

Publiekrechtelijke Beperkingen 
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 

Aquapark 5 
9641 PJ VEENDAM 
Postadres: POSTBUS 195 

9640 AD VEENDAM 
Zetel: VEENDAM 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: 84 BTAOOI 1394 
Eerst genoemde object in brondocument: 

BEERTA C 711 
No ' niet' volledi :,v 'erwerkte' t>rondocu'menten: 

Einde overzicht 

HYP4 56523/ 138 
ATG 9199 
HVP4 56523/ 89 

d.d. 11-4-1989 

d.d. 17-4-2009 
d.d. 15-4-2009 
d.d. 16-4-2009 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet . 



• Kadastraal bericht object 

• 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

BEERTA C 223 
Kroonpolder 
275459 RvdEs 
20-4-2009 

BEERTA C 223 
Grootte: 63 a 70 ca 

DRIEBORG 

Coordinaten: 276551-579725 
Omschrijving kadastraal object: 

Locatie: 

Ontstaan op: 

TERREIN (AKKERBOUW) 

Kroonpolder 
DRIEBORG 
11-4-1989 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

21-4-2009 
11:23:59 

KENNISGEVING, VORDERING, BEVEL OF BESCHIKKING, WET BODEMBESCHERMING 
(ZIE TEKENING) 
Zie ingeschreven tekening voor ligging 
Betrokken bestuursorgaan: PROVINCIE GRONINGEN 
Ontleend aan: HYP4 56235/ 128 d.d. 11-2-2009 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 
Aquapark 5 
9641 PJ VEENDAM 
postadres: POSTBUS 195 

9640 AD VEENDAM 
Zetel: VEENDAM 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 583/ 74 
Eerst genoemde object in brondocument: 

Einde overzicht 

BEERTA C 223 

HYP4 56523/ 138 
HYP4 56523/89 

d.d. 17-4-2009 
d.d. 16-4-2009 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voar als bedaeld in artikel 2 lid 1 juncta artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



· • Kadastraal bericht object 

Kadaster Dienst v~~r het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: NIEUWESCHANS C 2029 gedeeltelijk 
Christlaan Eberhardstr NIEUWESCHANS 

Uw referentie: 275459 RvdEs 
Toestandsdatum: 23-4-2009 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

NIEUWESCHANS C 2029 gedeeltelijk 
Grootte: 69 a 95 ca 
Omschrijving kadastraal object: 

TERREIN (AKKERBOUW) 

Locatie: Christiaan Eberhardstr 
NIEUWESCHANS 

Koopsom: € 84.000 
(Met meer onroerend goed verkregen) 
Ontstaan op: 4-11-2008 

Ontstaan uit: NIEUWESCHANS C 2029 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

24-4-2009 
18:00:32 

(geschat) 

Jaar: 2008 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 
Aquapark 5 
9641 PJ VEENDAM 
Postadres: POSTBUS 195 

9640 AD VEENDAM 
Zetel: VEENDAM 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP455725/10 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS C 2029 gedeeltelijk 

Gerechtigde 
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN 
WATi:RSCHAP HUNZE EN AA'S 
Aquapark 5 
9641 PJ VEENDAM 
Postadres: POSTBUS 195 

9640 AD VEENDAM 

d.d. 4-11-2008 



Zetel: VEENDAM 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtlgde blj andere objecten) 

Recht ontleend aa n: 

-Elnde overzicht 

HYP4 GRONINGEN 10318/ 164 d.d. 9-3-2006 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeJd in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



• Kadastraaf bericht object 

• 

• 

• 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: NIEUWESCHANS C 2029 gedeeltelijk 
Christiaan Eberhardstr NIEUWESCHANS 

Uw referentie: 275459 RvdEs 
Toestandsdatum: 23-4-2009 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

NIEUWESCHANS C 2029 gedeeltelijk 
Grootte: 5 ha 55 a 80 ca 
Omschrijving kadastraal object: 

Locatie: 

Ontstaan op: 

Ontstaan uit: 

TERREIN (AKKERBOUW) 

Christiaan Eberhardstr 
NIEUWESCHANS 
4-11-2008 

NIEUWESCHANS C 2029 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

24-4-2009 
18:04:08 

(geschat) 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
BUREAU BEHEER LANDBOUWGRONDEN 

Tesselschadestraat 7 
8913 HA LEEUWARDEN 
Postadres: POSTBUS 631 

8901 BK LEEUWARDEN 
Zetel: 'S-GRAVENHAGE 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 55718/ 145 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS C 2029 

Brondocumenten mogelijk van belang: 

Gerechtigde 

HYP4 GRONINGEN 10318/ 164 
HYP4 GRONINGEN 6534/ 23 

OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN 
WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 

Aquapark 5 
9641 PJ VEEN DAM 
Postadres: POSTBUS 195 

d.d. 4-11-2008 

d.d. 9-3-2006 
d.d. 22-12-1997 



• 

• 

• 

• 

9640 AD VEENDAM 
Zetel: VEENDAM 
(Gerechtlgde 15 betrokken als gerechtlgde blj andere objecten) 

Recht ontleend aan: HY?4 GRONINGEN 10318/164 d.d. 9-3-2006 

Einde overzicht 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudtten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voer als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artlkel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



• Kadastraaf bericht object 

.-

• 

• 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft : NIEUWESCHANS C 2028 
WESTERWOLDSE AA NIEUWESCHANS 

Uw referentie: 275459 RvdEs 
Toestandsdatum: 28-4-2009 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

Grootte: 
Coordinaten: 
Omschrijving kadastraal object: 

Locatie: 

Ontstaan op: 

Ontstaan uit: 

NIEUWESCHANS C 2028 
5 ha 95 a 
276368-579329 

WATER 

WESTERWOLDSE AA 
NIEUWESCHANS 
27-11-1992 

NIEUWESCHANS C 1603 gedeeltelijk 
NIEUWESCHANS C 1602 gedeeltelijk 
NIEUWESCHANS C 1604 gedeeltelijk 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

29-4-2009 
17: 16:42 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastra Ie reg istratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 
Aquapark 5 
9641 PJ VEENDAM 
Postadres: POSTBUS 195 

9640 AD VEENDAM 
Zetel: VEENDAM 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtlgde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 4750/ 17 d.d. 23-12-1991 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS C 1603 gedeeltelijk 
Recht ontleend aan: 84 NWSOOj 1250 d.d. 3-7-1989 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS C 1604 

HVP4 56549/ 122 d.d. 27-4-2009 

Einde overzicht 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 j lmcto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



• Kadastraal bericht object 

• 

.' 

• 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft : 

Uw referentie: 
Toestandsdatum : 

NIEUWESCHANS C 1610 
Christiaan Eberhardstr 
275459 RvdEs 
28-4-2009 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

NIEUWESCHANS 

Grootte: 
Coordinaten: 

NIEUWESCHANS C 1610 
10 a 5 ca 
276442-579253 

Omschrijving kadastraal object: 
TERREIN (AKKERBOUW) 

Locatie: Christiaan Eberhardstr 
NIEUWESCHANS 

Koopsom: € 84.000 
(Met meer onroerend goed verkregen) 
Ontstaan op: 27-6-1989 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

29-4-2009 
14:39:12 

Jaar: 2008 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratle. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 
Aquapark 5 
9641 PJ VEENDAM 
Postadres: POSTBUS 195 

9640 AD VEENDAM 
Zetel: VEENDAM 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP455725/10 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS C 1610 
Brondocumenten mogelijk van belang: 

HYP4 GRONINGEN 1182/ 123 
No ""1niet voiledi " ·ver.werl<te brondocumentEm: 

Gerechtigde 
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER 
B,VAN DE BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT 
N.V. NEDERlANDSE GASUNIE 

d.d. 4-11-2008 

d.d. 27-4-2009 



• 

• 

• 

• 

Postadres: POSTBUS 19 
9700 MA GRONINGEN 

Zetel: GRONINGEN 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 1182/ 123 

Ernde overzicht 

De Dienst voar het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zlch het recht voar als bedoeld in artlkel 2 IJd 1 juncto artike l 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



• Kadastraal bericht object 

• 

.' 

• 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum : 

NIEUWESCHANS C 1610 
Christiaan Eberhardstr 
275459 RvdEs 
28-4-2009 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

NIEUWESCHANS 

Grootte: 
Coordinaten: 

NIEUWESCHANS C 1510 
10 a 5 ca 
276442-579253 

Omschrijving kadastraal object: 
TERREIN (AKKERBOUW) 

Locatie: Christiaan Eberhardstr 
NIEUWESCHANS 

Koopsom: € 84.000 
(Met meer onroerend goed verkregen) 
Ontstaan op: 27 -6-1989 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

29-4-2009 
14:39:12 

Jaar: 2008 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratle. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
WATERSCHAP HUNZE EN AA'5 
Aquapark 5 
9641 PJ VEENDAM 
Postadres: POSTBUS 195 

9640 AD VEENDAM 
Zetel: VEENDAM 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP455725/10 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS C 1510 
Brondocumenten mogelijk van belang: 

HYP4 GRONINGEN 1182/ 123 
No 'iniet volledi " 'verwerltte brondocumenten': 

HYP4 56549/ 122 

Gerechtigde 
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.S,LID 3,ONDER 
B,VAN DE BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT 
N.V. NEDERLANDSE GASUNIE 

d.d. 4-11-2008 

d.d. 27-4-2009 



f 

r 
r 
r 

• 

'. 
L 

l 

L 

• 

Concourslaan 17 
9727 KC GRONINGEN 
Postadres: POSTBUS 19 

9700 MA GRONINGEN 
Zetel: GRONINGEN 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 1182/ 123 

Gerechtigde 
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN 
WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 
Aquapark 5 
9641 PJ VEENDAM 
Postadres: POSTBUS 195 

9640 AD VEENDAM 
Zetel: VEENDAM 
(Gerechtlgde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

R-echt ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 103181 164 

Einde overzicht 

d,d, 9-3-2006 

De D1enst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoerd in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



• Kadastraal bericht object 

• 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

Kadastraalobject 
Kadastrale aanduiding: 

NIEUWESCHANS D 297 
Hamdijk NIEUWESCHANS 
275459 RvdEs 
23-4-2009 

NIEUWESCHANS 0 297 
Grootte: 3 ha 53 a 50 ca 
Coordinaten: 276245-577920 
Omschrijving kadastraal object: 

Locatie: 

ontstaan op: 

ontstaan uit : 

TERREIN (AKKERBOUW) 

Hamdijk 
NIEUWESCHANS 
2-4-1998 

NIEUWESCHANS D 242 gedeeltelijk 

Aantekening kadastraal object 
ONDERGRONDS BOUWWERK 
WATERLEIDING 
Betrokken persoon: NV WATERBEDRIJF GRONINGEN 

24-4-2009 
16:30:45 

ontleend aan: POS 269 d.d. 2-8-2005 

publiekrechtelijke Beperkingen 
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenreglstratie en de 

• kadastrale registratie. 

• 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
STAATSBOSBEHEER 
Trompsingel 1 
9724 ex GRONINGEN 
Postadres: POSTBUS 333 

9700 AH GRONINGEN 
Zetel: UTRECHTSE HEUVELRUG 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 6601/ 2 d.d. 13-3-1998 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS 0 242 gedeeltelijk 
Brondocumenten mogelijk van belang: 

REC 2069 d.d, 14-12-1998 



f 

T 
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• 

• 

Einde overzicht 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zlch het recht voor als bedoeld In artikel 2 lid 1 juncto artlkel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



• Kadastraal bericht object 

• 

I<adaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

NIEUWESCHANS D 279 
Hamdijk NIEUWESCHANS 
275459 RvdEs 
23-4-2009 

NIEUWESCHANS 0 279 
Grootte: 62 ha 74 a 40 ca 
Coordinaten: 275858-577516 
Omschrijving kadastraal object:" 

Locatie: 

Ontstaan op: 

Ontstaan uit: 

TERREIN (NATUUR) 

Hamdijk 
NIEUWESCHANS 
13-5-1996 

NIEUWESCHANS D 259 gedeeltelijk 

Aantekening kadastraal object 
ONDERGRONDS BOUWWERK 
WATERLEIDING 
Betrokken persoon: 
Ontleend aan: 

NV WATERBEDRIlF GRONINGEN 

POS 269 

Publiekrechtelijke 8eperkingen 

24-4-2009 
16:38:17 

d.d. 2-8-2005 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
STAATSBOSBEHEER 

Trompsingel 1 
9724 CX GRONINGEN 
Postadres: POSTBUS 333 

9700 AH GRONINGEN 
Zetel: UTRECHTSE HEUVELRUG 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aa n: HYP4 GRONINGEN 5839/ 38 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWeSCHANS D 259 gedeeltelijk 
Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 6603/15 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS 0 279 

d.d. 1-12-1995 

d.d. 17-3-1998 



r , 

r 

r 

• 

• 

• 

Einde overzlcht 

De Dienst voar het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zlch het recht voar als bedoeld in artlkel 2 lid 1 j uncto artlkeJ 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



• Kadastraal bericht object 

• 

• 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

Grootte: 
Coordinaten: 

NIEUWESCHANS D 295 
Hamdijk NIEUWESCHANS 
275459 RvdEs 
23-4-2009 

NIEUWESCHANS D 295 
34 ha 15 a 75 ca 
275452-577035 

Omschrijving kadastraal object: 

Locatie: 

Ontstaan op: 

TERREIN (AKKERBOUW) 

Hamdijk 
NIEUWESCHANS 
30-3-1998 

24-4-2009 
16:42:03 

Ontstaan uit: NIEUWESCHANS D 246 gedeeltelijk 

Aantekening kadastraal object 
ONDERGRONDS BOUWWERK 
WATERLEIDING 
Betrokken persoon: NV WATERBEDRIlF GRONINGEN 
Ontleend aan: pas 269 d.d. 2-8-2005 

Publiekrechtelijke Beperkingen 
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
STAATSBOSBEHEER 
Trompsingel 1 
9724 CX GRONINGEN 
Postadres: POSTBUS 333 

9700 AH GRONINGEN 
Zetel: UTRECHTSE HEUVELRUG 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 6601/ 2 
Eerst genoemde o~ject in brondocument: 

d.d. 13-3- 1998 

NIEUWESCHANS 0 246 
gedeeltelijk 

Brondocumenten mogelijk van belang: 
REC 2069 d.d. 14-12-1998 



r 

r 

l 

• 

Einde overzicht 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzlen van de 
kadastraJe gegevens zlch het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artlkel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



• Kadastraal bericht object 

• 

• 

• 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de open bare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

Grootte: 
Coordinaten: 

NIEUWESCHANS D 258 
Rijksweg Nr 42 NIEUWESCHANS 
275459 RvdEs 
28-4-2009 

NIEUWESCHANS 0 258 
18 ha 60 a 70 ca 
275460-578055 

Omschrijving kadastraal object: 

Locatie: 

Ontstaan op: 

Ontstaan uit: 

WATER 

Rijksweg Nr 42 
NIEUWESCHANS 
9-3-1995 

NIEUWESCHANS D 245 gedeeltelijk 
NIEUWESCHANS D 239 

Publiekrechtelijke 8eperkingen 

29-4-2009 
17:30:23 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
WATERSCHAP HUNZE EN Mrs 
Aquapark 5 
9641 PJ VEENDAM 
Postadres: POSTBUS 195 

9640 AD VEENDAM 
Zetel: VEENDAM 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 5360/ 52 d.d.3-5-1994 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS 0 245 gedeeltelijk 
Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 2014/45 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS B 1053 
Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 2080/17 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS B 1060 
Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 3667/1 d.d. 4-10-1984 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS D 82 



r 
1_ Brondocumenten mogelijk van beJang: 

ATG 6726 
ACG 7489 
ATG 6725 

No niet volJedi verwerkte brondocumenten: 
HYP456549/122 

d.d. 16-6-1994 
d.d. 30-6-1994 
d.d. 13-6-1994 

d.d. 27-4-2009 

r Elnde overzicht 

I e 

I e 

l 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zlch het recht voor a(s bedoeld in artikeJ 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



• Kadastraal bericht object 

• 

• 

Kadaste:r Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft : NIEUWESCHANS D 265 
HAM DIJKSTERWEG NIEUWESCHANS 

Uw referentie: 275459 RvdEs 
Toestandsdatum : 23-4-2009 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

NIEUWESCHANS 0 265 
Grootte: 8 ha 14 a 5 ca 
Coordinaten: 275306-577018 
Omschrijving kadastraal object: 

Locatie: 

Ontstaan op: 

Ontstaan uit: 

WATER 

HAMDIJKSTERWEG 
NIEUWESCHANS 
7-8-1995 

NIEUWESCHANS D 237 

Aantekening kadastraal object 
ONDERGRONDS BOUWWERK 
WATERLEIDING 
Betrokken persoon: 
Ontleend aan: 

NV WATERBEDRIJF GRONINGEN 

POS 269 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

24-4-2009 
16:48:02 

d.d". 2-8-2005 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 
Aquapark 5 
9641 PJ VEENDAM 
Postadres: POSTBUS 195 

9640 AD VEENDAM 
Zetel: VEENDAM 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: 84 NWSOO/ 1250 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS B 1116 
Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 2014/ 45 
Eerst genoemde object in brondocument:. 

NIEUWESCHANS B 1050 

d.d. 3-7-1989 



r 
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r 
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• 

L 

.0 
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Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 3667/1 d.d.4-10-1984 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS D a;z 

Einde overzicht 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



• Kadastraal bericht object 

• 

• 

• 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: NIEUWESCHANS D 260 
WESTERWOLDSE AA NIEUWESCHANS 

Uw referentie: 275459 RvdEs 
Toestandsdatum: 28-4-2009 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

Grootte: 
Coordinaten: 
Omschrijving kadastraal object: 

Locatie: 

Ontstaan op: 

Ontstaan uit: 

NIEUWESCHANS 0 260 
5 ha 56 a 40 ca 
274649-577615 

WATER 

WESTERWOLDSE AA 
NIEUWESCHANS 
9-3-1995 

NIEUWESCHANS D 55 gedeeltelijk 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

29-4-2009 
18:38: 30 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 
Aquapark 5 
9641 PJ VEENDAM 
Postadres: POSTBUS 195 

9640 AD VEENDAM 
Zetel: VEENDAM 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 3667/ 1 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS 0 SS 

HYP456549/122 

Einde overzicht 

d.d. 4-10-1984 

d.d. 27-4-2009 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



r 

r- Kadastraal bericht object 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: NIEUWESCHANS D 261 
WESTERWOLDSE A NIEUWESCHANS 

Uw referentie: 275459 RvdEs 
Toestandsdatum: 28-4-2009 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

Grootte: 
Coordinaten: 
Omschrijving kadastraal object: 

Locatie: 

Herinrichtingsrente: 
Ontstaan op: 

Ontstaan uit: 

NIEUWESCHANS D 261 
1 ha 4 a 10 ca 
274835-577689 

WATER 

WESTERWOLDSE A 
NIEUWESCHANS 
€ 6,28 
9-3-1995 

NIEUWESCHANS D 225 gedeeltelijk 
NIEUWESCHANS D 223 gedeeltelijk 
NIEUWESCHANS D 54 gedeeltelijk 
NIEUWESCHANS D 55 gedeeltelijk 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

29-4-2009 
17:56:50 

Eindjaar: 2016 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

• Gerechtigde 

• 

EIGENDOM 
WATERSC.IiAPjiUN.ZE EN AA~~ 
Aquapark 5 
9641 PJ VEENDAM 
Postadres: POSTBUS 195 

9640 AD VEENDAM 
Zetel: VEENDAM 
(Gerechtigde is betrokken a/s gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ont/eend aan: HYP4 GRONINGEN 5270/ 20 d .d. 18-1-1994 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS D 225 gedeelteliik 
Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 3667/1 d.d.4-10-1984 
Eerst genoemde object In brondocument: 

NIEUWESCHANS D 54 
No · niet volledi veni'lerkte brondocumenten: 

HYP4 56549/ 122 d.d. 27-4-2009 



• Einde overzlcht 

• 

• 

• 

De Dienst voar het kadaster en de apenbare registers behaudt ten aanzlen van de 
kadastrale gegevens zich het recht vaar als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncta artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 
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• 

• 

• 

Kadastraal bericht object 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

NIEUWESCHANS D 57 
B L TIJDENSKANAA 
275459 RvdEs 
23~4-2009 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

NIEUWESCHANS 

NIEUWESCHANS D 57 

Grootte: 3 ha 94 a 90 ca 
Coord inaten: 275270-577098 
Omschrijving kadastraal object: 

Locatie: 

Ontstaan op: 

WEGEN 

B L TIJ DENSKANAA 
NIEUWESCHANS 
3-7-1989 

Aantekening kadastraal object 
ONDERGRONDS BOUWWERK 
WATERLEIDING 
Betrokken persoon: 
Ontleend aan: 

NV WATERBEDRIJF GRONINGEN 

POS 269 

Publiekrechtelijke 8eperkingen 

24-4-2009 
16:50:59 

d.d. 2-8~2005 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 

Aquapark 5 
9641 PJ VEENDAM 
Postadres: POSTBUS 195 

9640 AD VEENDAM 
Zetel: VEENDAM 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 3667/ 1 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS D 57 

Einde overzicht 

d.d. 4-10-1984 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



e Kadastraal bericht object 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: NIEUWESCHANS D 264 gedeeltelijk 
Hamdijk NIEUWESCHANS 

Toestandsdatu m: 23-4-2009 

Kadastraalobject 
Kadastrale aanduiding: 

NIEUWESCHANS 0 264 gedeeltelijk 

24-4-2009 
17:00:36 

Grootte: 31 ha 83 a 52 ca (geschat) 
Omschrijving kadastraal object: 

• TERREIN (AKKERBOUW) 

• 

• 

Locatie: Hamdijk 
NIEUWESCHANS 

Koopsom: € 1.423.700 
(Met meer onroerend goed verkregen) 
Herinrichtingsrente: € 2.024,69 
Ontstaan op: 2-4-2009 

Ontstaan uit: NIEUWESCHANS 0 264 

Aantekening kadastraal object 
ONDERGRONDS BOUWWERK 
WATERLEIDING 
Betrokken persoon: 
Ontleend aan: 

NV WATERBEDRIJF GRONINGEN 

P~S 269 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

Jaar: 2009 

Eindjaar: 2016 

d.d. 2-8-2005 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
BUREAU BEHEER LANDBOUWGRONDEN 

Tesselschadestraat 7 
8913 HA LEEUWARDEN 
Postadres: POSTBUS 631 

8901 BK LEEUWARDEN 
Zetel: 'S-GRAVENHAGE 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 56470/49 d.d. 2-4-2009 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS 0 264 gedeeltelijk 

Einde overzicht . 



r 
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• 

• 

le 
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De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld In artlkel 2 lid 1 juncto artlkel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



• 

• 

Kadastraal bericht object 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de open bare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: NIEUWESCHANS D 264 gedeeltelijk 
Hamdijk NIEUWESCHANS 

Uw referentie: 275459 RvdEs 
Toestandsdatu m : 23-4-2009 

Kadastraal object 
Kadastra!e aanduiding: 

NIEUWESCHANS D 264 gedeeltelijk 

24-4-2009 
17:04:01 

Grootte: 1 ha 90 a (geschat) 
Omschrijving kadastraal object: 

Locatie: 

Heri nrichtingsrente: 
Ontstaan op: 

Ontstaan uit: 

TERREIN (AKKERBOUW) 

Hamdijk 
NIEUWESCHANS 
€ 120,84 
2-4-2009 

NIEUWESCHANS D 264 

Aantekening kadastraal object 
ONDERGRONDS BOUWWERK 
WATERLEIDING 
Betrokken persoon: 
Ontleend aan: 

NV WATERBEDRIJF GRONINGEN 
POS 269 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

Eindjaar: 2016 

d.d. 2-8-2005 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
PROVINCIE GRONINGEN 
Martinikerkhof 12 
9712 JG GRONINGEN 
Postadres: POSTBUS 610 

9700 AP GRONINGEN 
Zetel: GRONINGEN 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 53716/ 193 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS 0 264 

Einde overzicht 

d.d. 20-12-2007 



r 

r 

L. 

• 

• 

De Dienst veer het kadaster en de epenbare registers beheudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zlch het recht veer als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



Kadastraal bericht object 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

Grootte: 
Coordinaten: 

NIEUWESCHANS D 263 
MOLENTOCHT NIEUWESCHANS 
275459 
23-4-2009 

NIEUWESCHANS D 263 

2 ha 28 a 70 ca 
275007-577133 

Omschrijving kadastraal object: 

Locatie: 

Heri n richtingsrente: 
Ontstaan op: 

Ontstaan uit: 

WATER 

MOLENTOCHT 
NIEUWESCHANS 
€ 15,06 
9-3-1995 

NIEUWESCHANS D 225 gedeeltelijk 
NIEUWESCHANS D 223 gedeeltelijk 
NIEUWESCHANS D 55 gedeeltelijk 
NIEUWESCHANS D 54 gedeeltelijk 

Publiekrechtelijke 8eperkingen 

24-4-2009 
17:07:10 

Eindjaar: 2016 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastra Ie reg istratie. 

• Gerechtigde 
EIGENDOM 
WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 
Aquapark 5 
9641 PJ VEENDAM 
Postadres: POSTBUS 195 

9640 AD VEENDAM 
Zetel: VEENDAM 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtlgde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 5270/ 20 d.d. 18-1-1994 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS 0 225 gedeeltelijk 
Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 3667/ 1 d.d.4-10-1984 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS 0 55 

Einde overzicht 
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• 

• 

De Dienst voar het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de . 
kadastrale gegevens zich het recht voar als bedoeld In artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



• Kadastraal bericht object 

• 

• 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers In Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding : 

Grootte: 
Coordinaten: 

NIEUWESCHANS D 255 
Hamdijk NIEUWESCHANS 
275459 RvdEs 
28-4-2009 

NIEUWESCHANS 0 255 
2 ha 66 a 75 ca 
275336-575983 

Omschrijving kadastraal object: 

Locatie: 

Ontstaan op: 

Ontstaan uit: 

WATER 

Hamdijk 
NIEUWESCHANS 
29-3-1993 

NIEUWESCHANS B 1116 
NIEUWESCHANS B 1211 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

29-4-2009 
19:02:25 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie, 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 
Aquapark 5 
9641 PJ VEENDAM 
Postadres: POSTBUS 195 

9640 AD VEENDAM 
Zetel: VEENDAM 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan : 84 NWSOOj 1250 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS B 1116 
Recht ontleend aan: 84 BLWOOj 1972 
Eerst genoemde object in brondocument : 

BELLINGWOLDE K 654 
L&i!i,it4Ifi.llfttWJii142ilit4jtJtj.ii·hI·[·f§II"I4.nq,H 

HVP456549/122 

Einde overzicht 

d,d. 3-7-1989 

d,d. 19-4-1989 

d,d. 27-4-2009 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



r 
• Kadastraal bericht object 

• 

• 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

NIEUWESCHANS D 46 
B L TIJDENSKANAAL 
275459 RvdEs 
23-4-2009 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

NIEUWESCHANS 

NIEUWESCHANS 0 46 
Grootte: 1 ha 17 a 40 ca 
Coordinaten: 275305-576006 
Omschrijving kadastraal object: 

Locatie: 

Ontstaan op: 

WEGEN 

B L TIJDENSKANAAL 
NIEUWESCHANS 
3-7-1989 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

24-4-2009 
17:09:48 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 

Aquapark 5 
9641 PJ VEENDAM 
Postadres: POSTBUS 195 

9640 AD VEENDAM 
Zetel: VEENDAM 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 3667/1 
Eerst genoemde object in brandocument: 

NIEUWESCHANS 0 46 

Einde overzicht 

d.d.4- 10-1984 

De Dienst voar het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



• Kadastraal bericht object 

• 

• 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toesta ndsdatum: 

Kadastraalobject 
Kadastrale aanduiding: 

Grootte: 
Coordinaten : 

NIEUWESCHANS D 327 
Hamdijk NIEUWESCHANS 
275459 RvdEs 
23-4-2009 

NIEUWESCHANS 0 327 

14 ha 12 a 10 ca 
275121-576123 

Omschrijving kadastraal object : 
TERREIN (GRASLAND) 

Locatie: Hamdijk 
NIEUWESCHANS 

Koopsom: € 798.500 
(Met meer onroerend goed verkregen) 
Herinrichtingsrente: € 1.518,84 
Ontstaan op: 22-10-2007 

Ontstaan uit: NIEUWESCHANS D 44 

Publiekrechtelijke 8eperkingen 

24-4-2009 
17:17:27 

Jaar: 2007 

Eindjaar: 2016 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
BUREAU BEHEER lANDBOUWGRONDEN 

Tesselschadestraat 7 
8913 HA LEEUWARDEN 
Postadres: POSTBUS 631 

8901 BK LEEUWARDEN 
Zetel: 'S-GRAVENHAGE 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 53375/ 185 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS 0 327 

Einde overzicht 

d.d. 2-11-2007 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



r 

• 
,. 

• 

• 

• 

Kadastraal bericht object 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

NIEUWESCHANS D 257 
MOLENTOCHT NIEUWESCHANS 
275459 RvdEs 
23-4-2009 

NIEUWESCHANS 0 257 
Grootte: 1 ha 67 a 14 ca 
Coordinaten: 274947-575897 
Omschrijving kadastraal object: 

Locatie: 

Herin richtingsrente: 
Ontstaan op: 

Ontstaan uit: 

WATER 

MOLENTOCHT 
NIEUWESCHANS 
€ 3A3 
9-3-1995 

NIEUWESCHANS D 43 
NIEUWESCHANS D 214 gedeeltelijk 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

24-4-2009 
17: 19: 58 

Eindjaar: 2016 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 
Aquapark 5 
9641 PJ VEENDAM 
Postadres: POSTBUS 195 

9640 AD VEENDAM 
Zetel: VEENDAM 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 3567/1 d.d.4-10-1984 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS 0 43 
Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 5270/ 20 d.d. 18-1-1994 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS 0 214 gedeeltelijk 

Einde overzicht 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



• 

• 

Kadastraal bericht object 

I<adaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: NIEUWESCHANS D 256 gedeeltelij k 
Hamdijk NIEUWESCHANS 

Uw referentie: 275459 RvdEs 
Toestandsdatum: 23-4-2009 

Kadastraalobject 
Kadastrale aanduiding: 

NIEUWESCHANS 0 256 gedeeltelijk 

24-4-2009 
17:23:42 

Grootte: 9 ha 46 a (geschat) 
Omschrijving kadastraal object: 

TERREIN (AKKERBOUW) 

Locatie: Hamdijk 
NIEUWESCHANS 

Koopsom: € 1.423.700 Jaar: 2009 
(Met meer onroerend goed verkregen) 
Herinrichtingsrente: € 602,86 Eindjaar: 2016 
Ontstaan op: 2-4-2009 

Ontstaan uit: NIEUWESCHANS D 256 

Publiekrechtelijke Beperkingen 
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
BUREAU BEHEER LANDBOUWGRONDEN 
Tesselschadestraat 7 
8913 HA LEEUWARDEN 
Postadres: POSTBUS 631 

8901 BK LEEUWARDEN 
Zetel: 'S-GRAVENHAGE 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 55470/49 d.d. 2-4-2009 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS D 256 gedeeltelijk 

Einde overzicht 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



e Kadastraal bericht object 

• 

• 

Kadaster Dienst v~~r het kadaster en de open bare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzonderlng van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: NIEUWESCHANS D 256 gedeeltelijk 
Hamdijk NIEUWESCHANS 

Uw referentie: 275459 RvdEs 
Toestandsdatum: 1-5-2009 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

NIEUWESCHANS D 256 gedeeltelijk 

4-5-2009 
14:18:51 

Grootte: 3 ha 86 a 86 ca (geschat) 
Omschrijving kadastraal object: 

Locatie: 

Herinrichtingsrente: 
Ontstaan op: 

Ontstaan uit: 

TERREIN (AKKERBOUW) 

Hamdijk 
NIEUWESCHANS 
€ 246,53 
2-4-2009 

NIEUWESCHANS D 256 

Publiekrechtelijke 8eperkingen 

Eindjaar: 2016 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
PROVINCIE GRONINGEN 
Martinikerkhof 12 
9712 JG GRONINGEN 
Postadres: POSTBUS 610 

9700 AP GRONINGEN 
Zetel: GRONINGEN 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP453716/193 
Eerst genoemde object in brondocument: 

. NIEUWESCHANS D 256 

Einde overzicht 

ACG 90629 
HYP4 56549/ 16B 
HYP4 56549/ 167 
HYP456549/166 

d.d. 20-12-2007 

d.d . 29-4-2009 
d.d. 28-4-2009 
d.d. 28-4-2009 
d.d. 28-4-2009 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten .aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



• 

• 

Kadastraal bericht object 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

Kadastraal object 
Kadastrale aandulding: 

NIEUWESCHANS D 42 
Hamdijk NIEUWESCHANS 
275459 RvdEs 
1-5-2009 

NIEUWESCHANS D 42 
Grootte: 8 ha 14 a 20 ca 
Cobrdinaten: 274810-575704 
Omschrijving kadastraal object: 

Locatie: 

TERREIN (AKKERBOUW) 

Hamdijk 
NIEUWESCHANS 

(Met meer onroerend goed verkregen) 
Ontstaan op: 27-6-1989 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

4-5-2009 
14:45:14 

Jaar: 2001 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenreglstratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
BUREAU BEHEER LANDBOUWGRONDEN 
Tesselschadestraat 7 
8913 HA LEEUWARDEN 
Postadres: POSTBUS 631 

8901 BK LEEUWARDEN 
Zetel: 'S-GRAVENHAGE 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 7678/ 36 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS D 42 
No niet volledi verwerkte brondocumenten: 

HYP4 56582/ 47 

Einde everzicht 

d.d. 27-4-2001 

d.d. 29-4-2009 

De Dienst veor het kadaster en de openbare registers beheudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



• Kadastraal bericht object 

• 

• 

• 

KadasteT Dienst v~~r het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

Kadastraalobject 
Kadastrale aanduidlng: 

Grootte: 
Coordinaten: 

NIEUWESCHANS D 47 
Hamdijk NIEUWESCHANS 
275459 RvdEs 
23-4-2009 

NIEUWESCHANS 0 47 

5 ha 61 a 50 ca 
275124-575794 

Omschrijving kadastraal object: 
TERREIN (GRASLAND) 

Locatie: Hamdijk 
NIEUWESCHANS 

Koopsom: € 798.500 
(Met meer onroerend goed verkregen) 
Ontstaan op: 27-6-1989 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

24-4-2009 
17:31:12 

Jaar: 2007 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
BUREAU BEHEER LANDBOUWGRONDEN 

Tesselschadestraat 7 
8913 HA LEEUWARDEN 
Postadres: POSTBUS 631 

8901 BK LEEUWARDEN 
Zetel: 'S-GRAVENHAGE 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 53375/185 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS 0 47 

Einde overzicht 

d.d. 2-11-2007 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voar als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



• Kadastraal bericht object 

• 

• 

• 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzonqering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

NIEUWESCHANS D 48 
BONESCHANSKERWEG 
275459 RvdEs 
28-4-2009 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding : 

NIEUWESCHANS 

NIEUWESCHANS 0 48 
Grootte: 62 a 40 ca 
Co6rdinaten: 275004-575644 
Omschrijving kadastraal object: 

Locatie: 

Ontstaan op: 

WEGEN 

BONESCHANSKERWEG 
NIEUWESCHANS 
3-7-1989 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

29-4-2009 
18:10:58 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale "registratie . 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
GEMEENTE REIDERLAND 
Rozenstraat 2 
9686 RN BEERTA 
Zetel: BEERTA 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 3557/ 1 
Eerst genoemde object in brondocument: 

NIEUWESCHANS D 48 

Einde overzicht 

d.d. 4-10-1984 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



r 

r 

• Kadastraal bericht object 

• 

• 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de open bare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

BELLINGWOLDE K 919 
BONESCHANSKERWG 
275459 RvdEs 
28-4-2009 

Kadastraalobject 
Kadastrale aanduiding: 

OUDESCHANS 

BELLINGWOLDE K 919 
Grootte: 23 a 30 ca 
Coordinaten: 274860-575545 
Omschrijving kadastraal object: 

Locatie: 

Ontstaan op: 

WEGEN 

BONESCHANSKERWG 
OUDESCHANS 
11-4-1989 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

29-4-2009 
18:20:53 

Er zjjn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
GEMEENTE REIDERLAND 
Rozenstraat 2 
9686 RN BEERTA 
Zetel: BEERTA 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 3667/ 1 
Eerst genoemde object in brondocument: 

BELLINGWOlDE K 919 

Einde overzicht 

d.d.4-10-1984 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich ' het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 

.", ,'van de Databankenwet. 



• Kadastraal bericht object 

• 

• 

• 

Kadaster Dienst veer het kadaster en de epenbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzendering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Teestandsdatum: 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

Grootte: 
Coordinaten: 
Ontstaan op: 

Ontstaan uit: 

BELLINGWOLDE K 1117 

275459 RvdEs 
28-4-2009 

BELLINGWOLDE K 1117 
15 ha 35 a 60 ca 
275320-574650 
25-7-1989 

BELLINGWOLDE K 654 

Publiekrechtelij ke Beperkingen 

29-4-2009 
18:24:18 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie, 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 
Aquapark 5 
9641 PJ VEENDAM 
Postadres: POSTBUS 195 

9640 AD VEENDAM 
Zetel: VEENDAM 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere abjecten) 

Recht ontleend aan : 84 BLWOO/1972 
Eerst genoemde object in brondocument: 

BELLINGWOLDE K 654 

HYP456549/122 

Einde averzicht 

d,d . 19-4-1989 

d,d . 27-4-2009 

De Dienst voar het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voar als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncta artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



• Kadastraal bericht object 

• 

• 

I<adaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding : 

Grootte: 
Coordinaten: 

BELLINGWOLDE K 925 
B L TYDENSKAN BELLINGWOLDE 
275459 RvdEs 
23-4-2009 

BELLINGWOLDE K 925 

2 ha 58 a 10 ca 
275326-575165 

Omschrijving kadastraal object: 

Locatie: 

Ontstaan op: 

WEGEN 

B L TYDENSKAN 
BELLINGWOLDE 
11-4-1989 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

24-4-2009 
17:34:13 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratle en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 

Aquapark 5 
9641 PJ VEENDAM 
Postadres: POSTBUS 195 

9640 AD VEENDAM 
Zetel: VEENDAM 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 3667/ 1 
Eerst genoemde object in brondocument: 

BELLINGWOLDE K 925 

Einde overzicht 

d.d. 4-10-1984 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voar als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



• Kadastraal bericht object 

• 

.' 

• 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

BELLINGWOLDE K 920 
BONESCHANSKERWG 
275459 RvdEs 
23-4-2009 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

OUDESCHANS 

BELLINGWOLDE K 920 
Grootte: 8 ha 27 a 80 ca 
Co6rdinaten: 275188-575580 
Omschrijving kadastraal object: 

TERREIN (GRASLAND) 

Locatie: BONESCHANSKERWG 
OUDESCHANS 

Koopsom: € 798.500 
(Met meer onroerend goed verkregen) 
Ontstaan op: 11-4-1989 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

24-4- 2009 
17:38:34 

Jaar: 2007 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
BUREAU BEHEER LANDBOUWGRONDEN 

Tesselschadestraat 7 
8913 HA LEEUWARDEN 
Postadres: POSTBUS 631 

8901 BK LEEUWARDEN 
Zetel: 'S-GRAVENHAGE 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP453375/185 
Eerst genoemde object in brondocument: 

BELLINGWOLDE K 920 

Einde overzicht 

d.d. 2-11-2007 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



r 
I 

• Kadastraal bericht object 

• 

• 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

BELLINGWOLDE K 921 
HAMSTERWEG NIEUWESCHANS 
275459 RvdEs 
23-4-2009 

BELLINGWOLDE K 921 
Grootte: 9 ha 48 a 20 ca 
Coordinaten: 275038-575414 
Omschrijving kadastraal object: 

TERREIN (AKKERBOUW) 

Locatie: HAMSTERWEG 
NIEUWESCHANS 

Koopsom: € 415.988 
(Met meer onroerend goed verkregen) 
Ontstaan op: 11-4-1989 

publiekrechtelijke Beperkingen 

24-4-2009 
17:44:21 

Jaar: 2005 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
STAATSBOSBEHEER 
Trompsingel 1 
9724 CX GRONINGEN 
Postadres: POSTBUS 333 

9700 AH GRONINGEN 
Zetel: UTRECHTSE HEUVELRUG 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HVP4 GRONINGEN 10288/48 
Eerst genoemde object in brondocument: 

BELLINGWOLDE K 921 

Gerechtigde 

d.d. 2-11-2005 

ZAKELIlK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,lID 3,ONDER B,VAN DE 
BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT 
SARANNE B.V. 
Utrechtseweg 310 
6812 AR ARNHEM 
Postadres: POSTBUS 718 

6800 AS ARNHEM 



• 

• 

Zetel: ARNHEM 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht antleend aan: HYP4 GRONtNGIi!N 4063/24 

Einde overzjcht 

De Dienst voar het kadaster en de open bare registers behaudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht vaar als bedoeld in art ikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet . 



r 

• Kadastraal bericht object 

• 

Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft : 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

BELLINGWOLDE K 922 
BONESCHANSKERWG 
275459 RvdEs 
23-4-2009 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 

OUDESCHANS 

BELLINGWOLDE K 922 

Grootte: 9 ha 4 a 20 ca 
Coordinaten: 275025-575235 
Omschrijving kadastraal object: 

TERREIN (AKKERBOUW) 

Locatie: BON ESCHANSKERWG 
OUDESCHANS 

Koopsom: € 1.474.786 
Oorspronkelijke koopsom is NLG 3.250.000 
(Met meer onroerend goed verkregen) 
Ontstaan op: 11-4-1989 

Publiekrechtelijke Beperkingen 

24-4-2009 
17:47:56 

Jaar: 1995 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastra Ie reg istratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
STAATSBOSBEHEER 

Trompsingel 1 
9724 ex GRONINGEN 
Postadres: POSTBUS 333 

9700 AH GRONINGEN 
Zetel: UTRECHTSE HEUVELRUG 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 5839/ 38 d.d. 1-12-1995 
Eerst genoemde object in brondocument: 

BELLINGWOLOE K 922. 
Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 6603/15 d.d. 17-3-1998 
Eerst genoemde object in brondocument: 

BELLINGWOLDE K 922 

Gerechtigde 
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 
3,ONDER B,VAN DE BELEMMERINGENWET tt PRIVAATRECHT 
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SARANNE a.v. 
Utrechtseweg 310 
6812 AR ARNHEM 
Postadres: POSTBUS 718 

6800 AS ARNHEM 
ZeteJ: ARNHEM 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 39,551 77 

Einde overzicht 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zlch het recht voor als bedoeld in artlkel 2 lid 1 juncto artlkel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 
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Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

BELLINGWOLDE K 923 
BONESCHANSKERWG 
275459 RvdEs 
23-4-2009 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduidlng: 

OUDESCHANS 

SELLINGWOlDE K 923 
Grootte: 9 ha B7 a 40 ca 
Coordinaten: 275012-575085 
Omschrijving kadastraal object: 

TERREIN (AKKERBOUW) 

Locatie: BONESCHANSKERWG 
OUDESCHANS 

Koopsom: € 415.988 
(Met meer onroerend goed verkregen) 
Ontstaan op: 11-4-1989 

Publiekrechtelij ke Beperkingen 

24-4-2009 
17:52:16 

Jaar: 2005 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
STAATSBOSSEHEER 
Trompsingel 1 
9724 ex GRONINGEN 
Postadres: POSTBUS 333 

9700 AH GRONINGEN 
Zetel: UTRECHTSE HEUVELRUG 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 10288/48 d.d. 2-11-2005 
Eerst genoemde object in brondocument: 

BELLINGWOLDE K 923 

Gerechtigde 
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 
BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL 
SARANNE B.V. 
Utrechtseweg 310 
6B12 AR ARNHEM 
Postadres: POSTBUS 718 

6800 AS ARNHEM 
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Zetel : ARNHEM 
(Gerechtigde Is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 GRONINGEN 4142 / 27 

Elnde overzicht 

De Dienst voor het kadaster en de openbare reg isters behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zlch het recht voar als bedoeld in artikel 2 lid 1 j uncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet. 



r--- -
r 
I I 

l I 

L 

I 

~ . 

• 

• 

*p.".,inde -
" gJ'oningen 

Bijlagen behorende bij 

Corr.nr: Zaaknr: f7832. 0 

Bijlage: van: I 

Gescand: JA / NEE 

Bijlage 5 

(Ontwerp) Inrichtingsplan voor de Benedenloop van 
de Westerwoldse Aa, Kuurbos, Hamdijk en Boven

landen 

r€ Grontmij 

• (evisie 



• { , ~:.::.: ..... ".::: t' ~ ~_ •. , . ' -' ., , :~ " ; .. ,,' ".:! .'. : • ::.~ .. ~".~ o;j. . .. ~. ',.:" .. ~ ~ '(~~",:.: "" '.: .:: .'.. ~:, :'~' " ~ .:':' -..; :::; 
;':.' F;:· :~. ; ... ' ". :;:.;::' Plti(l vtio~ ~e:inrichting: vaf!. (nooCJ)belgingsge'b/~de;, 'eli voo(ae realis'e';in~j'van -i'obtiust¢ ·ve;bihdin.9szones .. '.;;:. . ... 
":'~:):~::~:.:~ .. ;.'" ::;-::~::'. "i:~. ~ ... :: .. .... ~ .. -::.~<.~- ~ ':. . -: ., .~, .::,..,. ... ~.: .. ~ ... :, :~.:.. -.:~'~'<:'~'::~:;'-.'~. " '.': . ... ·:.~~ ... :.' :~:-:,. ·.I. ': ::::; .. ~ -.' .:. .. :.: ....... ~.~ ',,:': ::: 

: :./. ;' ::,>: ;:~~'-.. ' ::'~-'f/\ ~~ '(d""n~~ ·ae :Bineitin~oop· van ·de :w;s'~I~olqse·lI~ en-h~·t~tfiTijd~nskcinb~/·iiie;;:,~k~f,;jalj6;·i(a~d66eie;ril '.\' .~ '. -~.;: :t· 

2~~~r~k:.~~~I·;f~;{~I;~~~·1.4·~::l:;:~~~~~i~~tk~~f;·;:'·;·.:~·i~k~:=~;, ~ ~:i~f': ;,~~:}:~~:·ri:~t~~;<:~t ': f: f::;:;~ .:::·;~~ti;tl;:,:;;S~~~~1i::~~ :: ~ ': ~~J:J; ~l')r~3&.~;~~ 

• 
WATER5CHAP I 

Hunze en Aas 



r 

{ 

l 

.s Grontmij 

Inrichtingsplan voor de Benedenloop 
van de Westerwoldse Aa, Kuurbos, 
Hamdijk en Bovenlanden 

Plan voor de inrichting van (nood)berglngsgebieden en de realisering 
van tobuuste verbindingszones langs de Benedenloop van de Wester
woldse As en het B.L. Tljdenskanaal (Eemskanaal-Dollardboezem) 

Definitief 

Waterschap Hunze & Aa's 
Provincie Groningen 

Grontmij Nederland bv 
Drachten, 22 januari 2009 
Proj.nr;: 250183 

. . 
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Samenvatting 

Het voorliggende inrichtingsplan beschrijft op welke wijze het waterschap Hunze en Aa's en de 
provincie Groningen gezamenlijk de beleidsopgaven ten aanzien van waterberging en robuuste 
verbindingszones (naar de Dollard en via de Lethe en de Brualer Schloot naar de Eems in 
Duitsland) vorm willen geven in de gebieden Benedenloop van de Westerwoldse Aa, Kuurbos -
Bos op Houwingaham, Hamdijk en Bovenlanden in samenhang met de ontwikkeling van (grens
overschrijdende) recreatieve en toeristische voorzieningen . 

Het ontwerp inrichtingsplan is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van het waterschap Hunze 
en Aa's en de provincie Groningen. Uitwerking heeft plaatsgevonden onder aansturing van de 
Stuurgroep waterberging beheersgebied Hunze en Aa's waann het waterschap en de provincie 
bestuurlijk zijn vertegenwoordigd. Voor de praktische uitwerking hebben waterschap en provin
cie het adviesbureau Grontmij ingeschakeld. De planuitwerking is ondersteund door een ambte
lijke projectgroep waarin het waterschap, de provincie, de gemeenten Reiderland en Belling
wedde en de toekomstige beheerders Staatsbosbeheer en Stichting Groninger Landschap zijn 
vertegenwoordigd. Ook heeft over de plannen bestuurlijk en ambtelijk overleg plaatsgevonden 
met Duitse partijen, waaronder de Gemeinde Bunde. Verder heeft herhaaldelijk overleg plaats
gevonden met omwonenden. 

Benedenloop Westerwoldse Aa 
Het plangebied voor de benedenloop van de Westerwoldse Aa betreft globaal het gebied 
tussen Nieuweschans en Nieuwstatenzijl. Ten behoeve van de inrichting van dit gebied als 
spuiboezem en de robuuste verbindlngszone naar de Dollard en het Wymeerer Sieltief, beoogt 
het plan het afgraven van de langs het trace liggend oeverlanden. Waar nodig worden hierbij de 
kaden langs het trace over een afstand van 30 - 120 m landinwaarts verplaatst, waarbij de vrij
komende strook grond wordt ingericht als moerasnatuur. Mede ten behoeve van het ecologisch 
herstel van het watersteem worden op de oeverlanden tevens strangen, poelen en meanders 
uitgegraven. Naast structuurvariatie dienen deze onder meer als paai- en opgroeigebied voor 
vis. De bij de graafwerkzaamheden vrijkomende grand wordt deels verwerkt in een langs het 
gehele trace te herstellen voormalige zeedijk. Het bestaande fietspad wordt ten zuiden van 
Dude Statenzijl verlegd op deze te herstellen zeedijk. Ten noorden van Dude Statenzijl wordt 
het fietspad doorgetrokken tot aan Nieuwe Statenzijl. 

Binnen het plan zijn tevens voorstellen opgenomen voor ecologischa an recreatieve verbindin
gen met Duitsland, een ten noorden van Nieuweschans ta realiseren jacht-/passantenhaven, 
alsmede de reconstructie van enkele batterijen (oude aarden vardedigingswerken). 

Kuurbos (Bos op Houwlngaham) 
Het plangebied voor het Kuurbos betreft het huidige bosgebied ten zuiden van Nieuweschans 
dat ook bekend staat als het Bos op Houwingaham. Ten behoeve van de inrichting van dit ge
bied als noodbergingsgebied worden langs de Hamdijk en de A7 nieuwe kaden aangelegd. Ten 
behoeve van de afwatering van achterliggende gebieden en langs de Hamdijk gelegen bebou
wing, wordt de bestaande hoofdwatergang door het bos omgeleid langs de Hamdijk. 
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Samenvalting 

Door het geleidelijk iets opzetten van de grondwaterstand in het bos, waarbij een overgang ont
staat van nattere bostypen in het westen en drogere (bestaande) bostypen in het oosten langs 
de Hamdijk, wordt beoogd de natuurwaarde van het bos te verhogen en deze aantrekkelijker te 
maken voor omwonenden en bezoekers. De zichtlijnen in het bos blijven behouden, onder an
dere door dijkcoupures. Tevens worden de langs de Hamdijk gelegen entrees meer zichtbaar 
gemaakt door het plaatselijk terugzetten van de bosrand en opgewaardeerd door de aanleg van 
kleinschalige parkeervoorzieningen en herstel van laanbeplanting. Het bos wordt in natte perio
den verder toegankelijk gemaakt door het graven van greppels langs bestaande wandel- en 
fietspaden. Bovendien krijgt het bestaande fietspad een dwarsverbinding naar een van-de op ta 
waardaren entrees langs de Hamdijk. De moerasstrook langs het B.L. Tijdenskanaal komt in 
open verbinding met de boezem. Daarnaast is het idee van de aanleg van een passantenstei
ger en een zandstrand of ligweide (incl. kleinschalige recreatleve voorzieningen) ten noordwes
ten van het Kuurbos in hat plan opgenomen. 

Hamdijk en Bovenlanden 
De gebiaden Hamdijk en Bovenlanden worden ingericht ten behoeve van resp. noodberging en 
berging en als samenhangende stapsteen binnen de robuuste verbinding naar de Dollard! 
Wymeerer Sieltief en de Brualer Schloot (Did). Ten behoeve van de (nood)berging beoogt het 
plan onder meer de aanleg en het ophogan van kaden rondom deze gebieden. Voor de stap
steen robuuste verbindingszone is voorzien in het instellen van een eigen natuurpeil walke is 
losgekoppeld van de omgeving. Ten behoeve van de afwatering van het achterliggende gebied 
en de langs de Hamdijk gelegen bebouwing wordt de bestaande Molentocht langs de westrand 
van het gebled omgeleid. De bestaande Molentocht wordt in de Bovenlanden opgenomen in 
een centrale wateras (slenk) die van noord naar zuid door beide gebieden komt te liggen en de 
hierlangs gelegen bestaande en nieuw te graven waterpartijen met elkaar verbindt. 

Ten behoeve van de bestaande bebouwing langs de Hamdijk zullen door technische voorzie
ningen de huidige grondwaterstand worden gehandhaafd. Het gebied ten noorden van de 
Hamdijk zal in verband mat de hand having van de rust niet toegankelijk worden voor recreatia. 
Het bestaande pad door de Bovenlanden wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar 
blijft in gebruik voor fietsers en wandelaars. Aan de Hamsterweg komt een uitzichtpunt. 
De kaden van het zuidelijk gebied worden toegankelijk voor wandelaars. 

De uitvoering van het plan zal in 2009 ter hand worden. Daarbij zal worden begonnen met de 
aanleg van kaden, de graafwerkzaamheden ten behoeve van natuur en de realisatie van de 
noodwaterinlaten. De planning is mede afhankelijk van de te doorlopen procedures voor ver
schillende planonderdelen en de resterende grondverwerving langs de benedenioop van de 
Westerwoldse Aa. Er wordt naar gestreefd in 2010 een belangrijk deel van het inrichtingsplan 
uitgevoerd te hebben . 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 
Ter voorkoming van wateroverlast als gevolg van hoog water vanuit de Eemskanaal-Dollard 
boezemsysteem (hoofdboezemsysteem) hebben de provincie Groningen en het waterschap 
Hunze en Aa's besloten tot enerzijds het verhogen van de boezemkaden en anderzijds het in
richten van waterbergingsgebieden. In dit kader heeft de provincie Groningen middels planuit
werkingen van het Provinciaal Omgevingsplan diverse gebieden als waterbergingsgebieden 
aangewezen, waaronder gebieden langs de Benedenloop van de Westerwoldse Aa en in de 
gebieden Kuurbos/Bos op Houwingaham, Hamdijk en Bovenlanden waarop voorliggend inrich
tingsplan betrekking heeft. Op basis van Rijksbeleid en het provinciaal omgevingsplan (POP) 
heeft de provincie eveneens de opgave am ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuui 
binnen deze gebieden robuuste verbindingszones te realiseren ten behoeve van de verbinding 
tussen Blauwe Stad en DoliardlWymeerer Sieltief en Brualer Schloot. 

Het voorliggende inrichtingsplan beschrijft op welke wijze het waterschap Hunze en Aa's en de 
provincie Groningen gezamenlijk de beleidsopgaven ten aanzien van waterberging en robuuste 
verbindingszones vorm willen geven in de gebieden Benedenioop van de Westerwoldse Aa, 
Kuurbos/Bos op Houwingaham, Hamdijk en Bovenlanden in samenhang met de ontwikkeling 
van (grensoverschrijdende) recreatieve en toeristische voorzieningen. 

1.2 Plan procedure 
Na vaststelling van het voorliggende ontwerpinrichtingsplan door het Dagelijks Bestuur van het 
waterschap Hunze en Aa's en door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen wordt het 
ontwerpinrichtingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende de periode van tar 
inzage legging kunnen zienswijzen op het plan worden ingediend bij het waterschap en de pro
vincie. De ingekomen zienswijzen zullen door waterschap en provincle worden samengebracht 
en voorzien van commentaar in een Nota reacties en commentaar. Na verwerking van eventue
Ie aanpassingen zullen het inrichtingsplan en de Nota reacties en commentaar vervolgens ter 
vaststelling worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten en aan het Dagelijks Bestuur van het 
waterschap. Gedeputeerde Staten zullen voordat zij een besluit nemen eerst Provinciale Staten 
hierover consulteren. Na vaststelling zal het Dagelijks Bestuur de Nota reacties en commentaar 
en het Inrichtingsplan ter vaststelling voorleggen aan het Aigemeen Bestuur van het water
schap. Het vaststellingsbesluit van het Aigemeen Bestuur zal vervolgens ter goedkeuring wor
den voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Het goedkeuringsbesluit 
van Gedeputeerde Staten zal zes weken ter inzage worden gelegd. Gedurende deze periode 
kan door belanghebbenden bij de bestuursrechter in principe beroep worden aangetekend 
tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten. 

Het inrichtingsplan wordt gebruikt als basis voor verdere uitwerking van de plannen in bestek
ken, aanvraag van een ontgrondingsvergunning, de uitwerking van aanpassingen in bestem
mingsplannen waar nodig en de voorbereiding van een peilbesluit. 

1.3 Beleidskader 
Waterberging in de omgeving van Nieuweschans 
In de Nota "Doorbraak waterberging" welke in 2004 is vastgesteld, zijn voor het beheergebied 
van Hunze en Aa's 14 gebieden aangewezen voor waterberging of voor noodberging. 
De inrichting van deze gebieden moet ertoe leiden, dat de veiligheid in het beheersgebied bij 
dreigende wateroverlast belangrijk wordt vergroot. 
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Onderdeel van deze vergroting van de veiligheid vonnt het op korte termijn realiseren van ber
gings- en noodbergingsgebieden. Het project bij Nieuweschans is het laatste grote (Groningse) 
project in de reeks van de 14 gebieden. In februari 200B heeft het Aigemeen Bestuur van het 
waterschap Hunze en Aa's ingestemd met het uitwerken van een inrichtingsplan voor de ge
combineerde inrichtinrichting voor waterberging van Benedenloop Westerwoldse Aa, Kuur
bos/Bos op Houwingaham, Hamdijk en Bovenlanden. 
Een vergroting van de berging en de noodberging in de omgeving Nieuweschans draagt bij aan 
de veillgheid in plaatsen als Winschoten, Nieuweschans, etc. Naast vergroting van de water
berging speelt in dit project in het bijzonder de vergroting van de spulboezemcapaciteit. Door 
extra ruimte voor boezemwater te creeren langs de benedenloop van de Westerwoldse Aa kan 
- na een periode van ongunstige wind en beperkte spuimogelijkheid- efficienter worden gespuid 
bij Nieuwe Statenzijl. Vanwege het belang van dit project streven wij -conform de nota "Door
braak waterberging"- naar realisering van dit project eind 2010. Deze nota is vastgesteld door 
waterschap Hunze en Aa's en de provincie Groningen. 

Natuurontwikkeling in de omgeving van Nieuweschans 
In de Nota Ruimte heeft het Rijk een aantal robuuste verbindingszones opgenomen, die de 
duurzaamheid van de totale Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moeten verstevigen. In het bij
zonder gaat het hierbij om het onderling verbinden van belangrijke (natte) natuurgebieden in 
Nederland en in intemationaal verband. In Groningen loopt de robuuste verbindingszone Natte 
As van Haren via Midden-Groningen, Hondhalstermeer, Blauwestad naar enerzijds de Dollard 
en anderzijds naar de Lethe/Brualer Sch/oot/Eems (Old). In figuur 2 is de ligging weergegeven. 
In een brief aan de minister van LNV d.d. 14 november 2002 heeft provincie Groningen het 
concept van de Natte As ondersteund, omdat het kansen biedt voor integrale projecten die lig
gen op het grensvlak van natuur, waterberging en recreatie en recreatievaart. De afspraken zijn 
bestuurlijk vastgelegd in het Afsprakendocument Robuuste Verbindingen 2004-2018, welke te
vens als basis heeft gediend voor het Provinciaal Omgevingsplan Groningen. 
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Figuur 2: Ugging van de robuuste verbindingszone in Oost-Groningen 
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1.4 Totstandkoming plan 
Dit plan is onder verantwoordelijkheid van de Stuutgroep waterberging Hunze en Aa's (waatin 
provineie en waterschap zitting hebben) opgesteld. De voorbereiding is begeleid door een pro
jectgroep. In de ptojectgroep hadden zitting: waterschap Hunze & Aa's, provincie Groningen. 
Staatsbosbeheer, Stichting Groninger landschap, gemeente Reiderland en gemeente Belling
wedde. Gedurende het planproces zijn tevens gebiedsbijeenkomsten geotganiseerd, waarin 
met de bewoners en grondeigenaren van gedachten is gewisseld over de inhoud van het plan. 
Naar aanleiding van deze bijeenkomsten, maar ook reeds in een eerdet stadium, hebben aan
vullend en voor zovet gewenst persoonlijke gesprekken ('keukentafelgesprekken') met een aan
tal omwonenden en andere belanghebbende partijen plaatsgevonden. Waar mogelijk zijn ook 
deze wensen zoveel mogelijk in het plan verwerkt of op de plankaart aangeduid als "nader uit te 
werken gebied". Tevens is overleg gevoerd met de nutsbedrijven ten aanzien van noodzakelijke 
maatregelen ter bescherming van kabels en leidingen binnen het plangebied. 

Inrlchtingsmaatregelen 
De in dit plan genoemde maatregelen zijn primair gericht op het realiseren van waterberging en 
natuurontwikkeling ten behoeve van de robuuste verbinding. Deze onderdelen vormen de harde 
onderdelen van het plan (ook qua financiering), De in dit plan genoemde maatregelen op het 
gebied van reereatie, landschap en cultuurhistorie betreffen toegevoegde functies en zijn in het 
plan ingepast. Financiering van deze maatregelen maakt formeel geen deel uit van voorliggend 
inrichtingsplan. 

Afstemming Duitsland 
In dit plan zijn aileen inrichtingsmaatregelen opgenomen voor zover gelegen op Nederlands 
grondgebied. Op het gebied van recreatie en natuur liggen echter ook wensen voor verbindin
gen met Duitsland. Voor zover hiertoe maattegelen binnen het plangebied genomen moeten 
worden is dit in de planuitwerking opgenomen. De op Duits grondgebied liggende maatregelen 
zijn indicatief op de plankaart aangegeven. Hierover heeft afstemming plaatsgevonden met be
trokken Duitse partners, waaronder de gemeente Bunde. Financiering van uitvoering van deze 
maatregelen valt buiten het kader van dit inrichtingsplan. 

1.5 Leeswijzer 
Na deze inleiding voigt in hoofdstuk 2 een korte beschrijving van het plangebied. In dit hoofd
stuk wordt de huidige situatie binnen het plangebied voor wat betreft de bodemopbouw. grond
gebruik, waterhuishouding, bebouwing en aanwezige natuur- en landsehapswaarden kort be
schreven. Tevens wordt kort ingegaan op de ontstaansgesehiedenis het van gebied. Hoofdstuk 
3 vormt de kem van het rapport. In dit hoofdstuk wordt kort de beoogde inrichting van de gebie
den beschreven en vervolgens vertaald naar conereet uit te voeren inrichtingsmaatregelen. 
Binnen dit hoofdstuk wordt verwezen near de plankaarten en prineipeprofielen zoals opgeno
men in de bijlagen van dit rapport. In hoofdstuk.4 worden enkele uitvoeringsaspeeten (grond
verwerving, grondbalans, planning, beheer en onderhoud) van het plan besehreven. Tot slot 
geeft hoofdstuk 5 een overzicht van de inrichtingskosten en beoogde finaneiering van het plan. 

De plankaart(en) en bijbehorende principeprofielen en kadehoogtekaarten zijn in de bijlage van 
dit rapport opgenomen. Basiskaarten op het gebied van bijvoorbeeld bodemopbouw. archeolo
gie, hoogteligging maaiveld en waterhuishouding die als achtergrondinformatie dienen zijn in 
aen apart bij dit inrichtingsplan behorend bijlagenrapport opgenomen . 

.f Grontmij 
Pagina 9 van 51 



Inleiding 

• FIQuur 3: Enke/e hlstorische kaartbeelden van (de/en van' het planQeb/ed J' .~.;"'~~~:~~--~~~-------

}--< 

o· 

; .' 
• - 'w 

• 
.: 

Kaart van circa 1773 - 1794 Kaart van circa 1819 - 1829 
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Kaart van circa. 1908 Kaart van circa 1955 - 1965 
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2 Korte beschrijving van het plangebied 

In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gemaakt van het plangebled, waarbij zowel biotiek 
als abiotiek worden beschreven. Voor zover mogelijk worden de verschillende thema's voor het 
gehele plangebied beschreven. Waar nodig en relevant Is echter een verdere uitsplitsing per 
deelgebied gemaakt. De figuren waarnaar in de tekst wordt verwezen zijn opgenomen In het bij 
dit inrichtingsplan behorende bijlagenrapport. 

2.1 Aigemene beschrijving 
Het plangebied bestaat uit vier deelgebieden die op basis van functies en fysieke relaties in drie 
groepen verdeeld kunnen worden, te weten (zie figuur 1 ): 
1. Benedenloop Westerwoldse Aa 
2. HamdijklBovenlanden 
3. Kuurbos 

Benedenloop Westerwoldse Aa 
De Westerwoldse Aa loopt van Wedde via Nieuweschans naar Nieuwe Statenzijl. 
De benedenloop - het plangebied - is het deel tussen Nieuweschans en Nieuwe Statenzijl. De 
noordelijke grens ligt bij Nieuwe Statenzij1. De bebouwing ten zuidwesten van de sluis is geen 
onderdeel van het plangebied. De landgrens met Duitsland, m.u.v. het depot van het water
schap bij Nieuwe Statenzijl, vormt de oostelijke grens van het plangebled. De zuidelijke grens 
wordt gevormd door het spoor en de westelijke grens wordt deels gevormd door bestaande 
watergrenzen of door aangrenzende (Iandbouw)gronden. 

De benedenloop van de Westerwoldse Aa is een vrij rechtlijnige watergang met deels afgekalf
de oevers. Langs de westelijke Dever aan Nederlandse zijde is in de jaren '70 een brede strook 
verhoogd door baggerwerkzaamheden en het uitvlakken van de oude dijk. Deze oeverzone is 
ca. 2 a 3 meter hoog. Aan de waterrand is deels een zeer smalle, ruige rietstrook aanwezig. De 
overige delen van de oeverzone zijn in gebruik als gras- en akkerland. Tussen de percelen IIg
gen smalle kavelsloten. Direct ten noorden van Nieuweschans Iigt langs de oostelijke oever nog 
een deel van het gebied dat bestaat uit een akker en een depot van het waterschap. 

Hamdijk en Bovenlanden 
Het B.L. Tijdenskanaal scheidt HamdijklBovenlanden van het Kuurbos. Het B.L. Tijdenskanaal 
maakte deel uit van een kanalisatieplan voor Westerwolde (1893), dat in die periode waterover
last kende door de ontginning en vervening van het Bourtangermoeras. Het gebied heeft lange 
tijd een landbouwkundige functie gehad in de vorm van gras- en bouwland, waarbij de nadruk 
lag op bouwland. In het zuiden komen enkele ruige akkerranden v~~r. De kavels in het gebied 
zijn opstrekkend en grootschalig. Rond de meeste huizen in het gebied is een tuin met erfbe
planting aanwezig. 

Kuurbos (Bos 0D Houwingaham) 
Het Kuurbos betreft het bestaande bosgebied grenzend aan de oostoever van het B.L. Tijdens
kanaal, direct ten zuiden van Nieuweschans. Het Kuurbos is in 1998 in het kader van de herin
richting Oost-Groningen ingericht als multifunctioneel (klei)bos en heeft de (huidige) bestem
ming van recreatiebos. 
Het bos wordt in de huidige situatie vrij veel gebruikt door fietsers, ruiters en wandelaars welke 
zich op de speciaal daarvoor aangelegde paden door het bos kunnen begeven. Langs de 
westrand van het Kuurbos bevinden zich natuurstroken, evenals een archeologisch monument 
(verzonken dorp van Houwingaham). 
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Korte beschrijving van het plangebied 

2.2 Ontstaansgeschiedenis 
De ontstaansgeschiedenis van het gebied is sterk verweven met de inpolderingsgeschiedenis 
van de Dollard en het beteugelen van de rivier Westerwoldse Aa die hier vanouds op uitmondt. 
In Oost-Groningen lag oorspronkelijk een groot hoogveengebied dat via een aantal beken, 
waarvan het systeem Runde-Ruiten Aa-Westerwoldsche Aa de belangrijkste was, afwaterde 
naar de Dollard. Op de overgang van Westerwoldsche Aa en Dollard was een brakke getijden
zone aanwezig. Binnen dit voormalige hoogveengebied liggen en)<ele kalkloze zandruggenl 
gronden (voornamelijk langs en rond de Ruiten Aa), waarop in het verleden de eerste nederzet
tingen zijn gebouwd zoals Selling en en Onstwedde. 

De omgevlng van het plangebied werd in de veertiende eeuw bijna geheel door de Dollard ver
zwolgen. Nadal het land in de zestlende eeuw nog eens door zware stormvloeden werd geteis
terd, kon de Dollard zich in twee richtingen in het achterland uitbreiden. Vanaf die tijd begon 
men de zee terug te dringen, dit gebeurde zowel door natuurlijke aansllbbing als door aclieve 
inpoldering. In figuur 3 is de historische ontwikkeling van het gebied door de eeuwen heen 
weergegeven. 

De klei in Oost-Groningen is afgezet door de Dollard, een grote zeeboezem, die in de Late Mid
deleeuwen ontstond door stuwing in de monding van de rivier de Eems. Hierdoor werd het 
veengebied in Oldambt en Reiderland overspoeld. Dit veengebied was in de Late Middeleeu
wen ontgonnen. De vele dorpen werden overspoeld en bedekt met klei. In de 16e eeuw werd 
begonnen met inpoldering van de Dollardboezem. Onder veen- en kleipakketten bevindt zich 
het pleistocene zand. In later jaren heeft ook het graven van kanaaltjes ten behoeve van het 
vervoeren van veen en de verdere ontginning ten behoeve van de landbouw een grote invloed 
gehad op het gebied. De eerste bewoning in het gebied vond plaats in de prehistorie op zand
ruggen. Mogelijk kunnen hiervan nog resten voorkomen op van zo'n rug binnen het plangebied. 

Door de inpoldering werd ook het strategisch belangrijke grensgebied uitgebreid. In 1628 werd 
daarom op de grens tussen land en zee aen vestingwerk, de Nieuwschans. aangelegd. 

Dwars door het gebied loopt het B.L. Tijdenskanaal. Dit kanaalloopt vanaf het Ruiten Aa kanaal 
bij Veelerveen naar Nieuweschans en is ca. 15,5 km lang. Dit kanaal maakte destijds deel uit 
van het kanalisatieplan voor Westerwolde (1893). Belangrijke initiatiefnemer voor deze vereni
ging was Boelo Luijljens Tijdens. Westerwolde had begin twintigste eeuw te lijden van water
overlast dat werd veroorzaakt door de ontginning en vervening van het Bourtangermoeras. 
Daamaast zou door het graven van het kanaal Westerwolde voor scheepvaart toegankelijk 
worden (onder andere voor de turfafvoer). In 1911 werd het B.L. Tijdenskanaal aangelegd. Na 
de Tweede Wereldoorlog verloor het kanaal zijn hoofdfunctie voor de scheepvaart. Het kanaal 
heeft wei de functie van waterafvoer behouden. Ook is het kanaal geschikt voor de recreatie-
va art. 

2.3 Gebruik en functies 
Benedenloop Westerwoldse Aa 
De Westerwoldse Aa is van oorsprong een oud riviertje in Westerwolde. Door verschillende in
grepen, zoals omleggingen, rechttrekken, verbreden en aanbrengen van oeververdediging, 
heeft het totale trace meer het karakter van een kanaal gekregen. De WA loopt van Wedde 
(Weddebergen) via Nieuweschans tot aan de uitmonding bij Nieuwe Statenzijl. Het gebied 
wordt gebruikt voor akkerbouw, met name voor het verbouwen van graan. Ook de binnen het 
plangebied liggende oeverlanden zijn hoofdzakelijk in gebruik als landbouwgrond. 
Binnen dit dee I van het plangebied komt geen bebouwing voor. Wei ligt direct langs de westzij
de van het plangebied een aardgaslocatie van de NAM. 

De Westerwoldse Aa heeft tevens een functie voor de scheepvaart. Recreatief medegebruik 
(fietspad) is in de huidige situatie mogelijk vanaf Nieuweschans tot aan de Gaslocatie bij Oude 
Statenzijl. 
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Korte beschrijving van het plangebied 

Hamdijk en Bovenlanden 
Dit open gebied had tot voor kart een landbouwkundige functie. Het perceel ten noorden van de 
Hamdijk was in gebruik als akkerbouwgebied. De percelen ten zuiden van de Hamdijk zijn ook 
deels in gebruik als grasland. Door hat zuidelljk plangebied lopen een fietspad en een hoog
spanningsleiding. Direct langs het kanaal staat aen stroak bamen. Langs de Hamdijk zijn enkele 
baerderijAn An woningen gA~itlJAp.rrt 

Kuurbos 
Het Kuurbos is momenteel in gebruik als recreatief bas. Het is nag een jong bas (10 jaar). De 
toegangen van het gebied langs de Hamdijk zijn in de huidige situatie niet aptimaal en ook niet 
goed herkenbaar. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de bosrand in de huidige situatie vrijwel 
tot aan de Hamdijk reikt, waardoor een steile rand ontstaat en de ingangen als het ware zijn 
"weggestopt". Hierdoor kunnen onveilige situaties als gevolg van's avonds plotseling overste
kende reeen ontstaan. De natuurwaarden en oak de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van 
het bos voor bezoekers zouden kunnen worden verbeterd. Met name de vergroting van de her
kenbaarheid van de entrees van het bos, het uitbreiden van het bestaande fietspad, het voor
komen van plasvorming op wandelpaden in natte perioden en een scheiding van wandel- en 
ruiterpaden vormen daarbij aandachtspunten . Oak de waterplas aan de noordwestrand van het 
Kuurbos zou verder recreatief ontwikke!d kunnen worden. Langs het Kuurbos (Hamdijk) zijn 
enkele boerderijen en woningen gesitueerd. 

2.4 Hoogteligging, bodem en water 
In het kader van het inrichtingsplan zijn grondboringen en hoogtemetingen uitgevoerd binnen 
het plangebied. De resultaten hiervan zijn weergegeven in het bijlagenrapport. 

Benedenloop Westerwoldse Aa 
De bodem in het gebied van de benedenloop Westerwoldse Aa bestaat uit kalkrijke polder
vaaggronden met zware klei. Het aanwezige kleidek binnEm het plangebied betreft minimaal 4 
m beneden maaiveld. De hoogteligging van het maaiveld vaneert van ca. NAP + 0,8 m direct 
ten noorden van Nieuweschans en loopt op in noordelijke richting. Langs de Westerwaldse Aa 
kamen plaatselijk hogere oeverlanden voor, mede als gevolg van destijds opgehoogde land
bouwgronden. 

Het grootste deel van de westoever van de Westerwoldse Aa maakt in waterhuishoudkundig 
opzicht deel uit van het boezem peilgebied (Westerwoldse Aa met een streefpeil van NAP 0,00 
m (winterpeil) en NAP +0,20 m (zomerpeil). De oeverstrook tussen Oudezijl en Dude Statenzijl 
valt evenwel grotendeels binnen het peilvak dat deel uitmaakt van de Kroonpolder met een win
terpeil van NAP -2,35 m en een zomerpeil van NAP -2,15 m. Het grootste dee I van het plange
bied op de oostoever va It binnen het peilvak 'Afrit Nieuweschans' met een.winter- en zomerpeil 
van NAP -1,60 m. Het noordelijke driehoekje va It binnen het boezem peilgebied (Westerwoldse 
Aa met een streefpeil van NAP 0,00 m (winterpeil) en NAP +0,20 m (zomerpeil). 

Hamdijk en Bovenlanden 
De bodem in deelgebied Hamdijk bestaat uit een associatie van kalkrijke poldervaaggronden 
met zware klel en kalkarme poldervaaggronden met klei. In de Bovenlanden zijn behalve een 
associatie van kalkarme poldervaaggronden met klei en kalkarme drechtvaaggronden in zware 
klei oak waardveengronden op zand en moenge podzolgronden met een klei- en zaveldek en 
een moerige tussenlaag te vinden. 

In het deelgebied Hamdijk komt een dik afdekkend klelpakket voor. De dikte van het klelpakket 
varieert van 1,00 tot 1,90 m. In de oosthoek van het gebied komt een dunnere afdekkende laag 
klei voor van 0,45 tot 0,70 m dikte. Onder het kleipakket voigt in het gehele gebied een laag 
veen. Deze laag varieert in dikte van een 1,00 tot 2,00 m en komt voor van 1,65 tot ca. 3,40 m 
-mv. Hieronder begint het zand. Het dekzand is mogelijk plaatselijk gepodzoleerd. Aileen in het 
zuidoosten van het gebied is het zand niet dieper dan 4,00 m -mv. 
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In het deelgebied Bovenlanden is het afdekkende kleipakket vee I dunner dan in het gebied 
Hamdijk. De dikte varieert van 0,20 m tot 0,55 m -mv in het centrale deel van het gebied. Plaat
selijk zijn uitzonderingen, waar klei voorkomt tot 1,40 m benden maaiveld. In de noordwestelijke 
punt van het gebied komt tot minimaal4,00 m klei beneden maaiveld v~~r. Het veenpakket, dat 
zich onder de klei bevindt, vaneert tussen de 0,20 m en 1,80 m in dikte en komt voor tussen de 
0,45 m -mv en 3,10 m _mv1

• Onder het veenpakket bevindt zich het dekzand. Op de locaties 
aan de oostgrens van het gebied komt de bovenkant van het zand op de grootste diepte bene
den maaiveld v~~r. Het zand is mogelijk locaal gepodzoleerd. 

De Hamdijk en de Bovenlanden tot slot maken deel uit van het grote peilgebied Uisda, welke 
afwatert op het eveneens langs de Westerwoldse Aa gelegen gemaal Uisda. In Hamdijk I 
Bovenlanden wordt een zomerpeil nagestreefd van NAP -1,85 m en een winterpeil van NAP 
-2,40 m. De gemiddelde hoogteligging van het maaiveld varieert van NAP -0,2 m in de Hamdijk 
tot ca. NAP -0,5 m in de Bovenlanden. Plaatselijk kamen iets hogere en lagere delen v~~r. 

Kuurbos (Bos OR Houwingaham) 
De bodem bestaat uit een associatie van kalkrijke poldervaaggronden met zware klei en 
kalkarme paldervaaggronden met klei. In de noardoosthoek komt oak veen in de (ondiepe) 
ondergrond v~~r. In het bijzonder de noordwestzijde van het gebied kent grote archealagische 
waarden (dorp van Houwingaham). 

In het Kuurbos wordt -m.u.v. van de aan de rand van het bos aanwezige moeraszones- in de 
zomer en in de winter een waterpeil nagestreefd van resp. NAP -1,60 m en NAP -1,70 m. De 
aan de rand van het bos aanwezige moeraszone is opgedeeld in meerdere met elkaar in ver
binding staande compartimenten met ieder hun eigen waterpei!. Zowel het bosgebied zeit als de 
moeraszone wateren af op het gemaal Booneschans aan de noordzijde van het gebied (Iangs 
de Westerwoldse Aa). Ook het ten noorden van het bos aanwezige peilgebied Nieuweschans 
en de ten zuiden van het bos gelegen peilgebied (Iangs B.L. Tijdenskanaal) wateren via de 
hoofdwatergang door het bos af op dit gemaa!. 

2.5 Natuurwaarden 
In het kader van de bestemmingsplanwijzigingen is door bureau Bugel Hajema een natuurtoets 
binnen het plangebied uitgevoerd (Bugel Hajema, 2008). Aigemene conclusie van dit rapport is 
dat binnen het plangebied geen soarten voorkomen die zich verzetten tegen de uitvoering van 
dit inrichtingsplan. Wei zal tijdens de uitvoering rekening worden gehouden met de broedperio
de van vogels. 

Benedenloop Westerwoldse Aa 
Naast de genoemde inrichting, waarbij door afwezigheid van ondiepe oeverzones weinig ruimte 
is vaor waterplanten, wordt dit mede veroarzaakt door de eutrofe waterkwaliteit. De WA bezit nu 
steile onderwateroevers, het water is vrijwel overal meteen diep: 1,5-2 meter of meer. Het water 
is, zoals vaak bij boezemwater, te zwaar belast met stikstof en fosfaat. De oevers zijn groten
deels beschoeid en bezet met een vrij smalle zone waterriet, dat niet erg vitaallijkt. Ais gevolg 
van de afwezigheid van stortsteen komen tussen Oude- en Nieuwe Statenzijl over aanzienlijke 
lengtes bovendien afslagoevers v~~r. Door de hoge Jigging van de oeverlanden en het vrij sta
biele peilbeheer komen vrijwel geen overstromingen meer v~~r. 

Kuurbos 
Het Kuurbos betreft een jong productiebos. Aangeplante boomsoorten zijn onder andere be uk, 
zomereik, zwarte els, es en Canada populier. 
Daarnaast zijn hiertussen soorten als eenstijlige meidoorn, sleedoorn en hazelaar aangeplant. 
Onderbegroeiing is zeer schaars aanwezig en be staat uit grote brandnetel, speenkruid en enke
Ie grassen. De open, droge delen hebben een weelderige grazige vegetatie met ruigtekruiden 
als akkerdistel, grote brandnetel, ridderzuring en klein hoefblad. 

1 De kans bestaat dat hier middeleeuwse bewoningsresten te vinden zijn. Hiertoe zullen proefsleuven gegraven worden 

(zie ook hoofdstuk 4). De uitkomsten hiervan kunnen mogelijk van invloed zijn op het niveau/wijze van de inrichtings

maatregelen . 
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Aan de zuidzijde Is in deze grazige vegetatie een vrij grate oppervlakte met de tabel-1-soort 
grate kaardenbol aanwezig. In de natte delen is een rietvegetatie aanwezig met soorten als 
grate lisdodde, oeverzegge en pitrus. 

Met name in de tegen de Westerwaldse Aa gelegen moerasstrook komen plaatselijk hog ere 
natuurwaarden vaor met onder andere maerasvogels . In het bosgebied zelf komen daamaast 
\fr!j \fee! ree~1'l voor die in d~ze re!at!ef fL!!3t!ge streek op de grer!s met D!..!!ts!ar!d \fr!j a!gemeen 
zijn. 

Hamdijk en Bovenlanden 
Door het tot voor kort voomamelijk agrarisch gebruik komen ook in het gebied van de Hamdijk 
en de Bovenlanden geen hoge natuurwaarden voor. In de betreffende onderzochte kilometer
hokken komen 49 soorten vogels voor, waarvan 12 soorten op de Rode lijst staan. De soorten 
van de Rode lijst betreffen voor een groat deel akker- en weidevogels. Waargenomen soorten 
zijn onder andere gele kwikstaart, graspieper, kwartelkaning, patrijs en veldleeuwerik. 

Het fee komi voor in het Kuurbos. 

2.6 Cultuurhlstorie en archeologie 
Het land, dat door de Dollarddoorbra(a)k(en) is opgeslibd, is aan het eind van de 168 eeuw in 
fasen teruggewonnen. Het land werd in delen ingedijkt en ingepolderd. De Hamdijk die het on
derzoeksgebied doorsnijdt, is in de middeleeuwen aangelegd. Het is een belangrijk relict uit het 
verleden, dat kenmerkend is voor het landschap en dat op de ontstaanswijze van het landschap 
en zijn bewoners duidt. De dijk wordt als weg gebruikt. 
De naam Hamdijk verwijst naar aangeslibd land en grasland langs water. Eerdere (1 e

) bewD
ning lag ten noorden van de Hamdijk (ter hoogte van Houwingaham). 

Er lagen in dit gebled van de provincie Groningen nogal wat schansen in het verleden: Oude
schans, de verdwenen Uisderschans en verdwenen Booneschans, Nieuweschans. Ook andere 
onderdelen van verdedigingslinies, zoals leidijken en redoutes, zijn nog in het landschap aan
wezig. 

Het POP noemt als mogelijke waardevalle cultuurhistorische objecten: dijken, essen, hautsin
gels, wagen, waterlopen met kunstwerken als bruggen en sluizen, verkavelingstypen, monu
menten, landgoederen en beschermde stads- en dorpsgezichten. Binnen het plangebied vormt 
de Hamdijk met de daaraan gelegen bebouwing een cultuurhistorisch waardevol element. 
Aan de Hamdijk bevinden zich enkele boerderijen die als Rijksmonument zljn aangewezen 
(Hamdijk 9, 22, 25 en 39). Het verkavelingspatroon (opstrekkend vanaf de Hamdijk) heeft ook 
cultuurhistorische betekenis. 
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Korte beschrijving van het plangebied 

De noordelijke strook van de Hamdijk (tegen de Westerwoldse Aa) bevindt zich in de zone van 
het verdtonken dorp van Houwingaham (archeologisch monument). Deze dateert van voor de 
Hamdijkbewoning en loopt door tot in het Kuurbos. Direct ten westen van het plangebied liggen 
twee vergelijkbare terreinen. Het dee I van het plangebied ten noorden van de Hamdijk wordt in 
Archis aangemerkt als een gebied met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde 
(IKAW). In het gebied van de Hamdijk heeft tevens een steenhuis gestaan. dat deel uitmaakte 
van het rniddeleeuwse bewoningslint van Hamdijk. Het deel van het plangebied ten zuiden van 
de Hamdijk wordt in Archis aangemerkt als een gebied met en lage archeologische verwach
tingswaarde. 

In de benedenloop van de Westerwoldse Aa bevinden zich geen noemenswaardige archeologi
sche waarden. 

2.7 Recreatie 
Benedenloop Westerwoldse Aa 
De Benedenloop van de Westerwoldse Aa heeft een functie voor de recreatievaart (incl. kano
vaart). Het vormt via de scheepvaartsluizen bij Nieuwe Statenzijl tevens de toegangspoort naar 
de Dollard en Duitsland. Aan Nederlandse zijde loopt vanaf Nieuweschans een fietspad in 
noordelijke richting over de kade van de Westerwoldse Aa tot aan de gaslocatie. Vanaf hier sluit 
het fietspad aan op het bestaande wegennetwerk (door de Stadspolder en Kroonpolder) die in 
noordwestelijke richting weglopen van de Westerwoldse Aa. Ook aan Duitse zijde lopen wegen 
parallel aan de Westerwoldse Aa (Wymeerer Sieltief) waarlangs Nieuwe Statenzijl kan worden 
bereikt. Door het ontbreken van een fiets- en wandelpad tussen Dude Statenzijl (gaslocatie) en 
Nieuwe Statenzijl kan in de huidige situatie geen rondje worden gefietst of gewandeld langs de 
Westerwoldse Aa. 

Kuurbos 
Het Kuurbos heeft als multifunctioneel bas tevens een functie voor de recreatie. Het bos is oor
spronkefijk bedoeld als uitloopgebied van het ten noorden van de A7 liggende Kuuroord Nieu
weschans. Door het bos lopen verschillende (onverharde) wandelpaden en een (verhard) fiets
pad. Het fietspad begint langs de zuidrand van het gebied vanaf de hier gelegen hoofdentree 
langs de Hamdijk (tussen de hier liggende bebouwing) en loopt in noordelijke richting door tot 
het eind van de moerasstrook langs het B.L. Tijdenskanaal. Op dit punt aangekomen buigt het 
fietspad in westelijke richting af en vervolgt haar weg in noordelijke richting over de boezem
kade langs de Westerwoldse Aa. Bij de A7 aangekomen loopt het fietspad onderlangs het via
duct/brug in de A7 richting Nieuweschans. 

De Hamdijk. welke de oostgrens vorrnt van het plangebied. maakt onderdeel uit van meerdere 
regionale en landelijke wandel- en fietsroutes en is in dit opzicht van belang voor de recreatie. 

Hamdijk en Bovenlanden 
Het tot v~~r kort in gebruik zijnde landbouwgebied ten noorden van de Hamdijk kent geen 
recreatieve functie. Direct ten westen van het gebied ligt weliswaar een toegangsweg naar de 
langs de Westerwoldse Aa gelegen gasloeatie. maar deze is niet openbaar en afgesloten voor 
het pubiiek. 

Door de Bovenlanden loopt vanaf de Hamsterweg een pad in noordoostelijke riehting naar de 
Booneschansbrug over het B.L. Tijdenskanaal. Op het laatste trajeet loopt dit pad over de boe
zemkade van het B.L. Tijdenskanaal. Het pad wordt mede gebruikt door fietsers en wandelaars 
en maakt tevens onderdeel uit van landelijke- en regionale recreatieve routes (o.a. Noaberpad). 
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In dit hoofdstuk wordt de beoogde inrichting van het gebied beschreven. Vanuit een korte visie 
op de inrichting van het gebied worden per deelgebied de doelen, uitgangspunten en concreet 
uit te voeren inrichtlngsmaatregelen weergegeven. Voor de beschrijving van de beoogde inrich
tingsmaatregelen ziJn de verschillende gebieden opgedeeld in meerdere deelgebieden. De in dit 
hoofdstuk beschreven maatregelen zijn eveneens opgenomen in de bij dit rapport behorende 
plankaart (zie bijlage 2). Tevens zijn voor enkele maatregelen in bijlage 4 principeprofielen (in 
de onderstaande tekst aangegeven met 'PP') en detailkaarten opgenomen waarin de beoogde 
situatie nader is weergegeven. V~~r een overzlcht van de binnen het gebied aanwezige be
slaande en nieuw op te hogen kaden ten opzichte van maaiveld wordt verwezen naar bijlage 3 . 

3.1 Aigemene uitgangspunten 

Werking van de waterberging 
Ais het water op zee (bij laag water) lager staat dan het binnenwater wordt oVertollig water mid
dels uitwateringssluizen op zee gespuid. Ais het buitenwater hoger staat dan het binnenwater 
kan er uiteraard niet worden gespuid. Meestal is de beschikbare spuicapaciteit meer dan vol
doende om het overtollig water uit het achterland te kunnen lozen. Echter, door sterke wind uit 
richtingen tussen west en noord kan het water op de Waddenzee, Eems en Dollard sterk wor
den opgestuwd. Hierdoor kan de spuicapaciteit van de uitwateringssluizen van de boezem tijde
lijk sterk worden beperkt. In combinatie met zware neerslag kan dit resulteren in sterke stijging 
van het waterniveau in de boezem. 
Onder normale omstandigheden wordt voor de Westerwoldse Aa een winterstreefpeil van NAP 
0,00 m gehanteerd en een zomerstreefpeil van NAP +0,20 m. De ontwerpnorm voor de maxi
mum waterstand in de boezem is echter NAP +1,50 m. Om te voorkomen dat overstromings
gevaar ontstaat doordat het waternlveau uitstijgt boven het maximaal toelaatbaar nivaau zal 
waterberging worden ingezet. Hierbij worden een onderscheid gemaakt tussen 'noodbergings
gabieden' (zoals Kuurbos/Bos op Houwingaham en Hamdijk) die gemiddeld een keer per hon
derd jaar of minder vaak worden ingezet en 'bergingsgebieden' die gemiddeld vaker dan' een 
keer per honderd jaar worden ingezet (zoals Bovenlanden). 

Het bergingsgebied Benedenloop Westerwoldse Aa, dat nabij de uitwateringssluizen van Nieu
we Statenzijlligt, wordt ook wei aangeduid als spuiberging. Dit gebied zal grotendeels worden 
afgegraven tot een niveau van rond NAP +0,20. Als het water in de Westerwoldse Aa stijgt, zal 
het zich in deze gebieden verspreiden en zo geborgen worden. Door het vergrootte volume 
water nabi] de uitwateringssluizen zal bij het spuien het binnenwaterniveau minder snel dalen 
waardoor effectiever gespuid zal worden. Tussen spuiperioden zal water uit de boezem op
nieuw toestromen zodat bij de volgende spuigang opnieuw zo effectief mogelijk gespuid kan 
worden. . 

De andere waterbergingsgebieden, Bovenlanden, Kuurbos/Bos op Houwingaham en Hamdijk, 
worden pas voor waterberging ingezet wanneer wordt verwacht dat het maximum toelaatbaar 
waterniveau in de boezem zal worden overschreden. 
Daartoe worden deze waterbergingsgebieden ingericht met een omsluitende dijkring.·Om snel 
water uit de boezem in te kunnen laten wordt in de kade (dijk) tussen de boezem en het water
bergingsgebied een waterinlaat ingericht. De inlaat zal worden gerealiseerd door het aanbren
gen van damwandconstructies met daartussen een betonnen vloer met een vloerpeil van rond 
NAP +0,00 m. Onder normale omstandigheden zal de inlaat gevuld zijn met grond en zal prak
tisch onzichtbaar weggewerkt zijn in de kade . 

.s Grontmij 
Pagina 17 van 51 



r 
f 
I 

• 

• 

• 

Planbeschrijving 

Voordat tot inzet van de waterberging wordt overgegaan wordt de dijkring gesloten door het 
dichtzetten van openingen als dijkcoupures en duikers. Door de grond daarna uit de geprepa
reerde inlaat weg te graven, zal het waterbergingsgebied kunnen volstromen. Na het volstro
men zal het watemiveau in het bergingsgebied het watemiveau in de boezem volgen. Wanneer 
de boezemwaterstand daalt, zal het waterniveau in het bergingsgebied mee omlaag gaan. En 
als de boezemwaterstand weer stijgt, kan de vrijgekomen bergingsruimte opnieuw worden be
nut. Zodra de spuisituatie en de boezemwatemiveaus zich normaliseren zal het bergingsgebied 
via de inlaat weer grotendeels leegstromen. Wanneer het waterniveau in het waterbergingsge
bied is teruggezakt tot het niveau van· het streefpeil in de boezem, wordt de inlaat weer dichtge
zet met grond. Het resterende water wordt uit het waterbergingsgebied afgevoerd via het regu
Iiere polderafwateringssysteem tot het waterniveau terug is op het streefpeil v~~r het betreffen
de gebied. 

3.2 Vertrekpunten voor de p'anuitwerking 
Vertrekpunten die voor de uitwerking van het inrichtingsplan zijn gehanteerd zijn: 
• Bruto oppervlakte, type berging, bergingscapaciteit, functie en oppervlakte voor de robuuste 

verbinding per deelgebied: 

Benedenloop 46 bergingl 0,3 schakel 
Westerwoldse Aa spuiboezem 
Kuurbos/Bos op 82 noodberging 1,7 geen 
Houwingaham 
Hamdijk 34 noodberging 0,7 stapsteen 

Bovenlanden 82 berging 1,7 stapsteen 

Totaal 244 4,4 

• Vultijd waterbergingsgebieden Kuurbos/Bos op Houwingaham, Hamdijk en Bovenlanden 

maximaal 2 dagen. 

• Inrichtingsmaatregelen moeten schade door inzet van de waterberging zo veel mogelijk be

perken. 

• Leegtijd waterberging in Kuurbos, Hamdijk en Bovenlanden 2 - 4 weken nadat het spuien 
op zee is genorrnaliseerd. 

• Maatregelen voor waterberging moeten zo eenvoudig mogelijk doch effectief en zo robuust 
mogelijk zijn. 

• Kadehoogte waterbergingsgebieden en boezem NAP + 2,00 m. 
• Protiel kaden waterbergingsgebieden en boezem: talud waterzijde minimaal 1 :2, talud land

zijde;minimaal 1 :3, kruinbreedte minimaal 4 m. 

• De natuurinrichting moet voldoen aan de uitgangspunten en richtlijnen als gegeven in het 
Handboek Robuuste Verbindingen (Alterra, 2001) voor het model "Natte As", ambitieniveau 

81. 
• Zo min mogelijke overlast voor het omliggende gebied. 

• Tijdens de inzet van waterberging geen belemmerde doorgang van verkeer op de Hamdijk. 

• Te allen tijde toegankelijkheid van huizen voor bewoners. 

• Bescherming tegen wateroverlast van omliggende bebouwing en percelen. 
• Geen nadelige grondwatereffecten voor het omliggende gebied. 
• Binnen de gegeven kaders zo goed mogelijk inpassen van wensen van belanghebbenden. 

• Versterking visvriendelijke en natuurvriendelijke inrichting. 
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• Handhaving van bestaande recreatieve functies. 
• Versterking recreatieve functies in Kuurbos/Bos op Houwingaham en Benedenloop Wes

terwoldse Aa. 

• Waar mogelijk werk-met-werk maken. 

3.3 Benedenloop Westerwoldse Aa 
Het plan beoogt de inrichting van de Westerwoldse Aa ten behoeve van (spui)berging en na
tuurontwikkeling (robuuste verbindingszone). Gelijktijdig wordt waar mogelijk het gebied in re
creatief opzicht opgewaardeerd (tietsverbinding en jachthaven), waarbij tevens cultuurhistori
sche- en landschappelijke elementen in het gebied worden hersteld (voormalige zeedijk en bat
terijen). 

Doelen en uitgangspunten 
Voor de Benedenloop van de Westerwoldse Aa worden de volgende hoofddoelen nagestreefd: 

• realiseren van bergingsgebied die ook als (spui)boezem kan functioneren ten be
hoeve van en meer efficiente lozing bij Nieuwe Statenzijl (ca. 300.000 m3

); 

• realiseren van de robuuste verbindingszone richting de Dollard. 

Als belangiijke nevendoelen gelden: 
• op vereiste veilige hoogte brengen van boezemkaden; 
• het zo veel mogelijk herstellen van het watersysteem (inc!. natuurvriendelijke oevers, 

herstel meanders en aanleg paai- en opgroeigebieden voor vis); 
• doortrekken van het aanwezige fietspad tot aan Nieuwe Statenzijl en de verdere 

recreatieve opwaardering van het gebied; 
• herstel oude zeedijken en enkele oorspronkelijk aanwezige batterijen als cultuurhis

torische- en landschappelijke elementen in het landschap; 
• aanleg jachthaven en kano-overstapplaatsen richting Duitsland; 
• realiseren van ecologische verbinding richting Wymeerer Sieltief in Duitsland (als af

takking van de robuuste verbindingszone richting de Dollard). 

Inrichting oeverlanden en herstel oevers Westerwoldse Aa 
Ten behoeve van waterberging en de robuuste verbinding worden de kaden langs de Wester- . 
woldse Aa waar nodig landinwaarts verplaatst, waarbij de vrijkomende strook grond wordt af
gegraven tot ca. NAP +0,20 m en ingericht als moeraszone. De vrijkomende grond zal zoveel 
mogelijk worden gebruikt voor het herstel van de oude zeedijken langs de benedenloop van 
Westerwoldse Aa. Conform het Handboek Robuuste Verbindingen (Alterra, 2001) wordt uitge
gaan van de aanleg van een minimaal 30 m brede plas-draszone met een geleidelijke overgang 
van nat naar droog. Voor een belangrijk deel van het trace zullen echter bredere zones ten be
hoeve van waterberging en natuur worden ontgraven en ingericht (tot 120 m breedte). Door het 
terugplaatsen van kaden en het ontgraven van oeverlanden ontstaat een meebewegende ber
ging die tevens kan functioneren als spuiboezem. Door het afgraven van de huidige oeverlan
den rond NAP +0,20 m zal een deel van deze oevers vrijwel dagelijks inunderen als gevolg van 
aanwezige peilfluctuaties veroorzaakt door het spuiwerk te Nieuwe Statenzijl (met name gedu
rende de winter). 

Waar mogelijk worden langs het trace tevens oude meanders van de Westerwoldse Aa hersteld 
en min of meer ge'lsoleerde poelen en strangen in de oeverlanden gecreeerd. Op deze manier 
worden in de oeverlanden tevens ondiepe, rijk begroeide, ondiepe open waterzones gecreeerd 
die onder meer van belang zijn als paai- en opgroeigebieden voor vis en fourageergebied voor 
moerasvogels (onder meer waterral, roerdomp en zilverreiger). Gelijktijdig met het afgraven en 
inrichten van oeverlanden wordt langs het trace van de Kroonpolder en de Stadspolder de hui
dige afslagoevers hersteld. 

Bij het afgraven van de oeverlanden blijft de bestaande oever c.q. het onderwatertalud met 
hierop aanwezige steenstort zoveel mogelijk als smalle 'rug' gehandhaafd tot een hoogte van 
ca. NAP +0,40 m. 
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Op deze manier ontstaat achter de bestaande oever een rustig en beschermd milieu ten be
hoeve van de ontwikkeling van riet en andere waterplanten. Verwacht wordt dat deze rug op 
termijn geleidelijk zal verdwijnen (eroderen). waarna de rietkraag voldoende breed en dicht zal 
zijn om oeverafslag te voorkomen. Om de uitwisseling van vis en andere waterdieren tussen 
boezem en oeverlanden mogelijk te maken wordt om de ca. 50 - 100 m een doorsteek ge
maakt. Op deze manier kan tevens voldoende strooisel uit de rietkraag op natuurlijke manier 
worden afgevoerd waardoor een vitale rietkraag ontstaat die voldoende bescherming biedt aan 
achterliggende oeverlanden en kaden. 

Herstel cultuurhistorlsche- en landschappelijke elementen 
De bij het afgraven van de oeverlanden vrijkomende grond zal zoveel mogelijk worden gebruikt 
voor het herstel van de oude zeedijken en batterijen langs de benedenloop van Westerwoldse 
Aa. Hierbij worden de bestaande en nieuwe kaden in het gebied zoveel mogelijk op de oor
spronkelijke hoogte gebracht. Waar mogelijk wordt tevens de oude loop van de Westerwoldse 
Aa weer in het landschap zichtbaar gemaakt. 

De te herstellen batterijen hebben een afmeting van ca. 5 x 5 m en worden uitgevoerd als 
plaatselijke (buitendijkse) verbredingen van de kruin van te herstellen zeedijk. De oorspronkelijk 
aanwezige (ster-}vorm wordt in het bestratingspatroon zichtbaar gemaakt. Langs de zijde van 
de Westerwoldse Aa komt een lage borstwering, eveneens opgetrokken uit (oude) stenen. Het 
fietspad loopt ter hoogte van de batterijen over de kade, zodat deze tevens functie hebben als 
rust- en uitzichtpunt. 

Recreatie 
Vanaf de nieuwe kaden C.q. herstelde zeedijken wordt een prima overzicht verkregen op het 
gebied. Om de recreanten en toeristen de mogelijkheid te bieden het gebied nader te verken
nen zal het reeds aanwezige fietspad worden verplaatst naar de landzijde (1 m onder de kruin) 
van de nieuw aan te leggen kaden en worden doorgetrokken tot aan Nieuwe Statenzijl. Vanaf 
Nieuwe Statenzijl kan de oostzijde van de Westerwoldsche Aa via de bestaande weg langs het 
Wymeerersieltief in Duitsland worden gevolgd tot in Nieuweschans. Op deze manier biedt het 
gebied voor fietsers en natuurliefhebbers een aantrekkelijke route en is een rondgaande fiets
tocht in het gebied mogelijk. Het fietspad wordt halverwege het binnentalud (talud aan landzij
de) van de nieuwe kade aangelegd (zie PP 14 Urn 17 in bijlage 4). Dit om mogelijke verstoring 
in de robuuste verbinding Ie voorkomen. Het fietspad wordt aangelegd op een verhoogde berm 
(tegen het binnentalud van de kade/zeedijk), zodat over de kruin van de kade kan worden ge
keken. Om deze route verder te versterken en de recreant van de nodige informatie te voorzien 
worden op de te hersteflen batterijen picknickbanken aangebracht en aan het begin en einde 
van de route infoborden geplaatst over het ontstaan en de functies van het gebied (zie oak her
stel cultuurhistorische elementen). Hier loopt het fietspad plaatselijk over de kruin van de zee
dijk. 

Het nieuwe gebied leent zich oak bij uitstek voar een verkenning per kana. Om daarbij de door
koppeling naar het Wymeerersieltief in Duitsland mogelijk te maken, zullen langs de oostoever 
van de Westerwoldse Aa een tweetal kano-overstapplaatsen worden gerealiseerd. Aan de 
oostoever, direct ten noorden van Nieuweschans, voorziet het plan in de aanleg van de jacht
haven die hier door de gemeente en een particuliere investeerder zal worden gerealiseerd. 

Inrichtingsmaatregelen 

Oeelgebled 1: Oudezijl- Oude Statenzljl (1.910 m) 
De huidige boezemkaden langs dit traject zijn niet geheel op de vereiste hoogte. Binnen het 
plan worden daze kaden over een afstand van 30 tot 120 m-Iandinwaarts verplaatst Het nieuwe 
kadetrace komt daarmee direct ten oosten van de bestaande kavelsloot in het achterland te 
liggen. Ten behoeve van herstel van de oude zeedijk langs dit trace wordt de nieuwe water
kering op een hoogte van NAP +3,60 m gebracht. Het achterliggende maaiveld ligt op een 
hoogte van ca. NAP +0,4 m. Dit betekent dat de nieuwe kade op dit trace ca. 3.10 m +mv haag 
wordt. 
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Het meest noordelijk deel van het trace wordt aangesloten op de oude zeedijk, welke hier nag 
steeds in het landschap aanwezig is. Ook het op de bestaande kade aanwezige fietspad wordt 
landinwaarts verlegd halverwege langs het binnentalud van de nieuw aan te leggen kade. De 
betonnen weg tot aan het huidige begin fietspad en de ontsluiting naar de boerderij ten noorden 
van Oudezijl vanaf dat punt zal worden opgehoogd en blijft als zodanig gehandhaafd. 

De n!9UWe kade d!e !angs de westrand moet \Alorden opgeworpen krijgt een kn..!!nbreecte van 
ca. 5 m en kent naar buiten toe een zeer fJauw talud (zie PP 18 en 19 in bijlage 4). Op deze 
manier ontstaat een geleldelijke gradient van nat naar droog met bijbehorende moeras- en riet-, 
zone, een aansluitende zone gevarieerd moeras en ruigte, dan vochtig grasland en een droger 
deel hoger op de kades. Van de af te graven kade kan langs delen van het trace een stukje 
midden in het water blijven staan als een eilandje (hoogte ca. NAP +0,75 m). De totale opper
vlakte aan deze drogere plekken bedraagt echter niet meer dan ca. 5 - 10%. De langs de voet 
van de kade aanwezlge sloat wordt in oostelijke richting f1ink verbreed en afgewerkt met een 
zeer f1auw talud, zodat een min of meer ruitvormige geIsoleerde poel/strang ontstaat, met een 
moeraszone eromheen. Binnen de ontstane moeraszone worden tevens drie verspreid liggende 
paai- en opgroeigebieden voor vis en een aantal (10) kleinere poelen gerealiseerd (totale op
pervlakte ea. 1 ha). 

Om te voorkomen dat het aehterliggende landbou.vgebied tijdens hoog water hinder onderv'indt 
van kwel, worden achterlangs de op te hogen of nieuw aan te leggen kaden, kwefsloten ge
handhaafd (zie plankaart) . De inlaatmogelijkheid van water vanuit de Westerwoldse Aa even 
ten zuiden van de gasloeatie (op het punt waar in de huidige situatie het fietspad eindigt) wordt 
landinwaarts verplaatst. Het nieuw aan te leggen fietspad komt halverwege de kade op een 
verhoogde binnenberm langs het buitentalud van de te herstellen kade/zeedijk. Ter hoogte van 
de te herstellen batterijen (3), welke tevens dienen a/s rust- en uitzichtpunt voor fietsers, loopt 
het fietspad plaatselijk over korte afstand over de kade. De bestaande aansluiting van het fiets
pad op de weg door de Kroonpolder blijft gehandhaafd. 

.s Grontmij 
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Deelgebled 2: Oude Statenzijl- Kwelderdijk (1.680 m) 

Planbesr;hrijving 

De toegangsweg naar de boerderlj 
blljft gehandhaafd 

Ten noorden van de gaslocatie ligt direct langs de Westerwoldse Aa opgehoogde landbouw
gronden (ca. +2,60 NAP) met het aangrenzende onderhoudspad. Op dit trace is in de huidige 
situatie daardoor geen sprake van een 'technische' waterkerende kade. Ten behoeve van de 
robuuste verbinding en de walerberging worden de opgehoogde landbouwgronden met aan
grenzend onderhoudspad van het waterschap over een breedte van ca. 30 m afgegraven, 
waarbij in het achterland een nieuwe kade/herstel oudezeedijk op de bestaande hoge rug word! 
aangelegd (zie PP15 Um 17 in bijlage 4). Ten behoeve van herstel van de Dorspronkelijke zee
dijken op dit trace wordt deze kade op de oorspronkelijke hoogte gelegd van NAP +4,50 m. Het 
huidige maaiveld ter plaatse ligt op een hoogte van ca. NAP +2,5.- +3,5 m. Oil betekent dat de 
te herstellen zeedijk op dit trace ca. 1 - 2 m hoog wordt. De kade zal worden afgewerkt met een 
kruinbreedte van ca. 5 m en een binnen- en buitentalud van resp. 1:3 en 1 :2. In aansluiting op 
deelgebied 1 wordt het fietspad op dezelfde manier halverwege het binnentalud van de te her
stellen zeedijk doorgetrokken. Vanwege de beperkte ruimte en het als gevolg hiervan grotere 
risico op verstoring worden langs dit middentrace geen batterijen hersteld. Om dezelfde reden 
worden ook de langs het voorgaande traject te creeren "eilandjes" (deels laten staan oude oe
ver en kade) langs dit trace niet doorgetrokken. 

Ten behoeve van de ontwikkeling van (water)riet wordt de eerste 10 meter van de te realiseren 
plas-drasstrook op een hoogte van ca. NAP +0,20 m afgegraven, waama een geleidelijke over
gang naar het buitentalud van de hier te herstellen zeedijk wordt·nagestreefd. Vanwege de be
perkte breedte van de te creeren moeraszone worden in de huidige Dever geen eilandjes uitge
spaard. Op de oeverlijn wordt een lage smalle kleirug gehandhaafd, zodat in de achterliggende 
oeverzone een rustig milieu ontstaat ten behoeve van rietontwikkeling. Binnen deze oeverzone 
wordt verspreid langs het trace tevens een aantal diepere kommen en poelen uitgegraven (ca. 
B stuks) . 
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Deelgebied 3: Kwelderdijk - Nieuwe Statenzljl (980 m) 

Planbeschrijving 

Opgehoogde landbouwgronden met 
onderhoudspad waterschap tangs 
Benedentoop Westerwoldse Aa 

Het trace direct ten zuiden van Nieuwe Statenzijl wordt langs de westoever deels begrensd 
door kaden en deels door hoge gronden. De aanwezige opgehoogde landbouwgronden liggen 
op een hoogte van ca. NAP +2,50 m en worden rondom begrensd door kaden en aan de noord
en westzijde tevens door een afwateringssloot. Langs het trace ligt in het achterland reeds een 
bestaande kade op een hoogte van ca. NAP +4,50 m. Ten behoeve van waterberging en de 
robuuste verbinding worden de aanwezige gronden deels afgegraven, waarbij tevens een oor
spronkelijk aanwezige meander van de Westerwoldse Aa wordt hersteld (zie herstellen mean
der). Met name lagere delen worden afgraven, terwijl hogere delen -m.u.v. een 30 meter moe
raszone rond de te herste"en meander- in tact worden gelaten. Op deze hogere delen kan 
struweelvorming plaatsvinden. Hogere delen zijn bereikbaar voor beheer en onderhoud. Ook 
het fietspad wordt langs dit trace langs de kade doorgetrokken, waarbij wordt aangesloten op 
het bestaande fietspad rond Nieuwe Statenzijl (zie PP 14 in bijlage 4). 

Net als in deelgebied 1 wordt de kade/te herstellen zeedijk op dit traject verbreed (kruinbreedte 
ca. 5 m) en uitgevoerd met een flauw buitentalud ten behoeve van een geleidelijke overgang 
van nat naar droog. 

Boezemkanaal 
Direct ten zuiden van Nieuwe Statenzijlligt de monding van het boezemkanaal dat tegen de 
zeedijk in westelljke richtlng afbuigt. Het plan beoogt de omvorming van deze monding tot een 
breed waterrijk perceel, dat optisch en fysiek verbonden wordt met de vee I lager gelegen riet
stroken lang langs de Westerwoldse Aa. Daarmee ontstaat het beeld van een kreekmonding. Er 
ontwikkelt zich een moerasgebied dat vanaf de kade goed te overzien is, maar vrij ontoeganke
lijk zal zijn. 

Herste"en meander 
Ten zuiden van Nieuwe Statenzijl wordt de hier oorspronkelijk aanwezige meander weer deels 
hersteld. Deze meander is op de hoogtekaart en ook in het landschap nog goed zichtbaar. De 
monding aan de zuidzijde wordt zodanig gesitueerd dat de meander in de toekomst mogelijk 
ook aan de oostzijde van de Westerwoldse Aa (Duitsland) kan worden doorgetrokken. Hierdoor 
ontstaat in landschappelijk opzicht een meer samenhangend systeem. Ten behoeve van de 
zuidelijke uitmonding Is het noodzakelijk de hier liggende hoge gronden deels af te graven. De 
meander wordt in noordelijke richting over het gehele perceel doorgetrokken en mondt iets ten 
zuiden van de monding van het boezemkanaal uit in de Westerwoldse Aa. 

De meander wordt ca. 10 meter breed en wordt aan de westzijde afgewerkt met aen flauw 
talud. Op hoge gronden is ruimte voor de ontwlkkeling van struweel en wilgen. Bij hoog water 
zijn ze als eilandjes in de oeverlanden aanwezig. Dit biedt tevens vluchtplaatsen voor wild. 
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De achterliggende en langs de voet van de kade aanwezige sloat wordt omgevormd tot een 
ruitvormige ge"isoleerde poel, welke door mlddel van een hoge rug is afgescheiden van de 
meander. Ten behoeve van de omvorming wordt de sloat aan oostzijde afgewerkt met een 
f1auw talud met een moeraszone eromheen. Het talud aan de westzijde blijft ongewijzigd. 

.f Grontmij 

Oven/eht op Benedenloop Wes
terwoldse Aa vanaf Nieuwe Staten
zijl. 

De plaats van de fe herstellen me-
o ander /s nog duldeJijk in het land

schap z/chtbaar • 
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Planbeschrijving 

Deelgebled 4: Oostoever Westerwoldse Aa (4.830 m) 
De kaden langs de oostoever van de Westerwoldse Aa vormen de grens met Duitsland en zijn 
-met ultzondering van het trace direct ten noorden van Nieuweschans waar de landsgrens meer 
in oostelijke richting ligt- nagenoeg geheel op hoogte. Op het trace ten noorden van Oude Sta
tenzijl hoeft de kade niet te worden verhoogd en blijft de situatie ongewijzigd. Slechts ter hoogte 
van de beoogde ecologlsche verbinding en kano-uitstapplaats met Duitsland (Wymeerersieltief) 
zal de aanwezige kade zodanig worden aangepast dat het goed kan functioneren als natuur
vriendelijke fauna in/uitree-zone voor de beoogde ecologische verbinding. Tevens wordt op de
ze locatie een steiger gerealiseerd (inc\. bebording) ten behoeve van kano's. 

Op het traject direct ten zuiden van Oude Statenzijl voldoet de kade over een lengte van ca. 
100 m niet aan de veiligheidshoogte van NAP +2,00 m. Dit trace zal worden opgehoogd. Meer 
zuidelijk, direct ten noorden van Nieuweschans, beoogt het plan de realisatie van een jacht
haven in combinatie met een te graven meander. De meander maakt onderdeel uit van de ro
buuste verbinding. De nieuw aan te leggen kade komt achterlangs de hier liggende opgehoog
de gronden en beoogde jachthaven. Het nieuwe kadetrace voigt tot aan het spoor de landgrens 
met DUitsland en sluit vervolgens langs de spoorbermsloot aan op het bestaande kadetrace 
langs de WesterwoJdse Aa. Het achterJiggende maaiveld ligt op een hoogte van ca. NAP +0,4 
m. Dit betekent dat de nieuwe kade op dit trace gemiddeld ca. 1,60 m +mv hoog wordt. Het ge
bied komt voor de boezem te liggen, waardoor ook de bestaande afwateringssituatie wordt ge
wijzigd. Door de afwateringssloten echter buiten de kaden te houden bJijft de afwatering van het 
achterliggende gebied (incl. spoor) gehandhaafd. De bestaande kade langs de Westerwoldse 
Aa op dit trace blijft als wandelpad ten behoeve van de jachthaven gehandhaafd. Ten behoeve 
van het wandelpad wordt de kade in oostelijke richting doorgetrokken tot aan de nieuwe kade, 
waarbij de hier aan te leggen meander met een wandelbrug of duiker wordt gekruist (zie plan
kaart). Deze wandelbrug moet tevens voorkomen dat de meander wordt gebruikt als vaarweg, 
waardoor de rust wordt verstoord. 

Binnen het plan is rekening gehouden met de mogelijkheid voor de aanJeg van een verbin
dingsweg richting Duitsland, welke direct ten noorden van het spoor komt te /iggen achter de 
hier te realiseren kade. De bestaande ontsluiting over het spoor blijft evenwel gehandhaafd . 

.s Grontmij 

Locatie nieuwejachthaven direct ten 
noorden van Nleuweschans 
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3.4 Kuurbos (Bas op Houwingaham) 
Het plan beoogt de inrichting van het Kuurbos ten behoeve van noodberging. Waar mogelijk 
zullen echter gelijktijdig maatregelen worden getroffen om het bos in recreatief en landschappe
lijk oogpunt meer aantrekkelijk te maken. 

Coelen en uitgangspunten 
Het plan kent voor het Kuurbos de volgende doelen: 

• inrichten Kuurbos ten behoeve van noodberging met een capaciteit van 1,7 min. m3 

(hoofddoel); 
• vergroten van de recreatieve functie en toegankelijkheid van het bos (nevendoel); 
• verhogen van de ecologische waarden van het bos (nevendoel); 
• herstel cultuurhistorische elementen en archeologie (nevendoel). 

Waterberging 
Om het gebied geschikt te maken voor de berging van water is de aanleg van kaden rondom 
het gebied met een hoogte van NAP +2,00 m noodzakelijk. Langs het B.L. Tijdenskanaal en de 
Westerwoldse Aa zijn reeds bestaande boezemkaden aanwezig die voldoen aan deze veilige 
hoogte. Langs de Hamdijk en de A7 zullen echter nieuwe resp. verhoogde waterkerende kaden 
moeten worden aangelegd. Uitgangspunt is dat deze kaden zo goed mogelijk in het bestaande 
landschap worden ingepast, rekening houdend met aanwezige bebouwing en de toegankelijk
heid en afwatering van achterliggende gebieden. 
Ten behoeve van de afwatering van achterliggende gebieden en aanliggende bebouwing wordt 
de door het bos lopende hoofdwatergang ver1egd naar de Hamdijk. 

Verhogen ecologlsche waarden bos 
Uitgangspunt is het geleidelijk laten ontstaan van een meer natuurlijke oost-west gerichte gradi
ent van droog bos op de hoge gronden tegen de Hamdijk welke via een zone met nat bos en 
struweel overgaat in een aan de boezem gekoppelde moerasstrook in het lager gelegen gebied 
langs het B.L. Tijdenskanaal. De omvorming van het bos wordt gerealiseerd door het geleidelijk 
en gefaseerd verhogen van de waterpeilen in het gebied. Op deze manier vindt een natuurlijke 
selectie plaats van droogminnende soorten naar soorten die beter bestand zijn tegen hoge 
grondwaterstanden (bijvoorbeeld wilg. es en els). Ten behoeve van de beoogde vematting wor
den de waterpeilen in het bas ten oosten van het fietspad in het komend decennium met ca. 0,5 
m verhoogd tot NAP -1,25 m. In het perceel ten westen van het fietspad kan moerasbroekbos 
ontstaan als het peil hier wordt verhoogd tot ongeveer NAP -1,00 m. Hierdoor zal het bos geva
rieerder kunnen worden met de huidige aanplant op de hogere delen en natuurlijke omvorming 
naar wilgenbroekbos in het lage dee I. De bestaande centrale zicht-as kan dan dienen als na
tuurlijke scheiding tussen beide bostypen. Ook de overige zichtlijnen in het bos blljven zo veel 
mogelijk gehandhaafd door onder meer het plaatsen van coupures in de nieuw aan te leggen 
kaden. Vanwege de afwatering van de bestaande noordelijke moerasstrook en het zoveel mo
gelijk afstand houden van de bebouwing, wordt resp. het meest noordelijke en zuidelijke deel 
van het bos op het huidige peil van NAP -1,60/-1,70 m gehandhaafd. Dit geldt eveneens ten 
aanzien van het oostelijk deel van het bos. 

Vergroten toegankelijkheid en opwaarderen entrees 
Naast het verbeteren van de ontwateringssituatie rond de wandell en fietspaden zoals boven 
beschreven, wordt de toegankelijkheid van het bos verder verbeterd door het opwaarderen van 
de entrees langs de oostrand van het bos. Doordat in de huidige situatie aileen de zuidelijke 
entree tussen de hier liggende bebouwing langs de Hamdijk een verharding kent, geldt deze nu 
als hoofdentree. Door de realisatie van een oost-west (dwars)verbinding van het bestaande 
fietspad die aansluit op een van de oostelijke entrees langs de Hamdijk kan een nieuwe hoofd
entree ontstaan en worden de fietsmogelijkheden tevens uitgebreid. Deze entree wordt verder 
opgewaardeerd door het plaatselijk terugzetten van de bosrand en beoogde kade, waardoor 
deze vanaf de Hamdijk beter zichtbaar is en ruimte ont5taat voor een kleinschalige parkeer
voorziening en picknickbank. Tevens wordt de oor5pronkelijk aanwezige laanbeplanting langs 
de Hamdijk op deze locaties ingeplant. 
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Langs het bestaande en nieuw aan te leggen fietspad, alsmede langs enkele belangrijke wan
del routes in het bos, worden greppels gegraven van ca. 0,5 m diep en 0,5 m breed. Deze grep
pels hebben als doel dat tijdens natte perioden minder snel plasvorming optreedt. De greppels 
wateren af op de bestaande sloten in het gebied. Met de bij het graven van de greppels vrijko
mende grond zullen de betreffende wandelpaden bolvorming iets worden opgehoogd, zodat 
deze nog droger blijven. Langs het bestaande fietspad zal met de vrijkomende grond een lage 
kade aan de oostzijde van de greppel worden opgeworpen. 

I nrichti ngsmaatregelen 

Traject Jangs de Hamdijk (2.600 m) 

Aanleg en ophogen van kaden 
De nieuw aan te leggen kade wordt aan de westkant van de Hamdijk (in de bosrand) neerge
legd, zodat bij inzet van het gebied ten behoeve van noodberging de Hamdijk toegankelijk blijft. 
De kade komt hier achterlangs de nieuw te graven/te verbreden afwateringssJoot te liggen. De 
kruinhoogte van de kade is NAP +2,00 m. Het maaiveld ter plaatse is ongeveer NAP 0,25 m 
zodat de kade ongeveer 1,75 m +mv hoog wordt. De kade wordt aan de buitenzijde (zijde Ham
dijk) afgewerkt met een flauw talud van ca. 1:3 en aan de binnenzijde met een talud 1 :2. 

Ten behoeve van de kade en de nieuw Ie realiseren hoofdwaterloop langs de Hamdijk zal de 
bosrand over een afstand van ca. 20 m worden teruggeplaatst (zie PP 01 in bijlage 4). 
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van omwonenden die te kennen hebben ge
geven 's avonds vaak last te ondervinden van plotseling uit de bosrand opdoemende reeen die 
voor de auto springen. 

Ten behoeve van de bescherming van de aanwezige bebouwing tegen hoog water worden de 
aanwezige huizen en boerderijen met opstallen langs de Hamdijk buiten de kade c.q. het nood
bergingsgebied gehouden. In samenspraak met de bewoners wordt gestreefd naar maatwerk 
op detailniveau. Dit betekent dat zowel het trace als de vorm van de kade nog kleine wijzigingen 
kan ondergaan. Voor de boerderij Hamdijk 9 geldt het volgende: op de plankaart is rond boer
derij Hamdijk 9 een nader uit Ie werken gebied weergegeven. Dit gebied heeft belrekking op 
een door de eigenaar ingediend landschapsplan. Indien de eigenaar en Staatsbosbeheer over
eenstemming hebben bereikt over de koopiverkoop van de 3 ha aansluitend aan het ert, komt 
de kade te liggen zoals op de plankaart is aangegeven. Indien er geen overeenstemming wordt 
bereikt komen sloot en kade op de huidige eigendomsgrens te liggen. 

De kade langs de zuidrand van het gebied loopt achter de glasblazerij langs en sluit in oostelij
ke richting aan op de meer oostelijk hiervan gelegen huiskavel (zie plankaart). Op deze manier 
wordt het cultuurhistorische- en landschappelijke karakter van dit trace van de Hamdijk met 
hieraan gelegen boerderijen zo weinig mogelijk aangetast. Het maaiveld op dit trace ligt op een 
hoogte van ca. 0 NAP, zodat de kade ongeveer 2 m hoog wordt. Ter hoogte van de ingang 
vanaf de Hamdijk, op de kruising met het fietspad tussen de hier liggende bebouwing, wordt in 
de kade een coupure geplaatst. 

Aanleo coupures 
Op de kruising van kaden met belangrijke toegangswegen naar het Kuurbos worden coupures 
aangelegd (4). In normale situaties zijn deze coupures open, waardoor het gebied vrij toeganke
lijk blijft en de doorzichten in het bos gehandhaafd bJijven. Tijdens noodberging worden de cou
pures met behulp van schotbalken dichtgezet, zodat de kadering rondom het gebied gesloten 
is. Voor de zekerheid zat daarbij tevens de achterkant worden versterkt met grond. De coupures 
worden opgetrokken uit metselsteen en krijgen een breedte en hoogte van resp. ca. 5 m en 
maximaal 2,5 m. 

Aanleg nieuwe hoofdwatergang 
Ten behoeve van de afwatering van het achterliggende gebied en het mogelijk maken van de 
geleidelijke vematting van het bos, wordt een nieuwe hoofdwatergang ten westen van de Ham
dijk aangetegd. 
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Deze nleuwe hoofdwatergang zorgt voor de ontwatering van de ten zuiden van het plangebied 
gelegen gronden, alsmede de bebouwing en huiskavels rand de Hamdijk. De nieuw te graven 
hoofdwatergang krijgt een bovenbreedte (van insteek tot insteek) van ca. 8 m en zal op het hui
dige zomer- en winterpeil van resp. NAP -1,60 en NAP -1,70 m worden gehandhaafd. 
De hoofdwatergang komt naast de bestaande leidingenstraat in de huidige wegberm te liggen 
(zie PP01 in bijlage 4). 

Uitbreiden fietspad 
Ten behoeve van het uitbreiden van de fietsmogelijkheden in het bos en het opwaarderen·van 
de oostelijke entree langs de Hamdijk, wordt vanaf het bestaande fietspad een aftakking ge
pland door het bos. Deze aftakking loopt via een bestaande zichtlijn in oostelijke richting naar 
de hier gelegen entree langs de Hamdijk. Door de realisatle van dit fietspad wordt het mogelijk 
een rondje te fietsen door het bos. Door de aanwezige verharding wordt tevens de hier gelegen 
entree aantrekkelijker gemaakt voor bezoekers. 

Herstel laanbeplanting 
Ten behoeve van de verdere opwaardering van de langs de Hamdijk gelegen oostelijke entrees 
zal de hier nieuw aan te leggen waterkerende kade en hoofdwatergang plaatselijk wat verder 
landinwaarts worden gelegd. Hierdoor ontstaat tevens ruimte voor het ter pfekke herstellen van 
de oorspronkelijk langs de Hamdijk aanwezige laanbeplanting. In overleg met de gemeente 
Reiderland als wegbeheerder zal dit nader worden uitgewerkt. 

Traject langs B.L. Tijdenskanaal (1.170 m) 

Aanleg en ophogen van kaden 
De westzijde van het gebied wordt begrensd door de bestaande boezemkade langs het 8.L. 
Tijdenskanaal. Direct achter deze kade ligt een bestaande moerasstrook, welke aan de oost
zijde eveneens wordt begrensd door een hoge kade (NAP +1,90 m). Deze hoge kade vormt 
tevens de peilscheiding tussen de moerasstrook en het hiervan meer oostelijk gelegen deel van 
het Kuurbos. 

Het plan beoogt het betrekken van de langs het B.L. Tijdenskanaal gelegen moerasstrook bij de 
boezem (zle PP04 in bljlage 4). Hiervoor zal de bestaande boezemkade gedeeltelijk over een 
lengte van ca. 1 km worden afgeschoven, waarbij de vrijkomende grond zal worden gebruikt ten 
behoeve van het ophogen van de moerasstrook tot ca. NAP +0,20 m. Restanten van de kade 
blijven als eilandjes in de (voor)oever zichtbaar. Op deze manier wordt een breda natuurvrien
delijke oever gerealiseerd welke dienst doet als meebewegende waterberging en paai- en op
groeigebied voor vis. De oever zal gedeeltelijk worden ingeplant met riet (in haarden). 

De tweede kade direct ten oosten van de moerasstrook wordt opgehoogd tot NAP +2.00 m, 
waarbij deze de functie krijgt van boezemkade. Het profiel van de kade blijft hierbij nagenoeg 
ongewijzigd en ook de achterliggende sloot blijft gehandhaafd. Het op de kade aanwezige fiets
pad op het mees! noordelijk trace blijft in de huidige situatie eveneens gehandhaafd (zie ook 
kaden langs Westerwoldse Aa). Om lekken onder de kade te voorkomen zal eventueel in de 
ondergrond nog aanwezige (restanten van) drainage worden doorsneden. 

Ten behoeve van de geleidelijk te vernatten strook direct ten oosten van dit gebied komt meer 
landinwaarts een tweede lage kade. Deze lage kade komt direct ten westen van het fietspad en 
krijgt een hoogte van ca. 0,5 m + mv. 
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De bestaande moerasstrook fangs 
het S.L. Tijdenskanaaf wordt voor 
de boezem gelegd . 

Om het peil in de strook ten westen van het fietspad te kunnen beheren zal een nieuwe stuw in 
de bestaande hoofdwatergang langs de moerasstrook worden aangebracht (type schotbalk
sponning b = 0,50 m, max. hoogte NAP -0,50 m, min. hoogte NAP -1,20 m). 

Aanleg van Fauna-uittreedplaats (FUP) 
Doordat de bestaande moerasstrook wordt omgevormd tot natuurvriendelijke oever en bij de 
boezem wordt getrokken, zijn langs de oostzijde van het B.L. Tijdenskanaal geen aparte uit
treedpJaatsen voor dieren meer benodigd. 

Bos langs Westerwoldse Aa (1.210 m) 

Aanleg en ophogen van kaden 
In de noord- en noordwesthoek word! het gebied begrensd door de Westerwoldse Aa en de hier 
liggende boezemplas. De hierlangs gelegen boezemkaden zijn reeds grotendeels op de vereis
te hoogte van NAP +2,00 m en hoeven niet te worden opgehoogd. Uitzondering hierop vormt 
het meest naordelijke traject waar de kade in samenhang met de hier te realiseren naadwaterin
laat over een lengte van ca. 200 m zal·worden opgehoogd tot NAP +2,00 m (zie PP03 in bijlage 
4). Oak het op de kade. aanwezige fietspad bJijft op dit trace gehandhaafd. Ten behoeve van de 
aansluiting met het kadetraject langs de A7, zoals anderstaand beschreven, moet de hoofd
watergang naar het gemaal worden gekruist. Om de afwatering onder normale omstandigheden 
mogelijk te maken wordt ter hoagte van de kruising van kade en waterlaop een afsluitbare dui
ker (rond 500 mm) gerealiseerd. In westelijke richting sluit de kade weer aan bij de kade langs 
het B.L. Tijdenskanaal. 

De eveneens op dit traject landinwaarts gelegen tweede kade (direct ten oosten van de moe
rasstroak) wordt grotendeels ver/aagd tot een niveau van ca. NAP +0,50 m. Hiermee wordt be
oogd dat bij inzet van het gabied als noodbergingsgebied het ingelaten boezemwater vanuit de 
moerasstrook zich goed over het gebied kan verspreiden en bij zakken van de boezemwater
stand het water eveneens het gebied weer goed kan verlaten (zie ook noodwaterinlaat). Tevens 
wordt hiervoor in de te verlagen kade in de zuidoosthoek van de moerasstrook een extra lage 
drempel en/of coupure aangebracht. 

Aanleg stuw (2) 
Ten behoeve van de beoogde peilverhoging in het bos zal een tweede stuw direct ten zuiden 
van de duiker worden aangebracht, welke de noordelijke moerasstrook met de afwateringssloot 
richting het gemaal verbindt. Het water van de noordelijke moerasstrook, evenals de oostelijk 
hiervan gelegen watergang naar het gemaaJ, kan hiermee op het huidige peil blijven gehand
haafd . 
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Realiseren in- en uitlaatwerken 
Om het gebled in te kunnen zetten ten behoeve van noodberging wordt in de kade langs de 
Westerwoldse Aa een noodwaterinlaat gerealiseerd. Deze noodwaterinlaat komt aan het eind 
van de bestaande moerasstrook (direct naast de opening naar de boezemplas) en wordt ge
combineerd met de hier noodzakelijke kadeophoging. De constructie van de noodwaterinlaat 
is vergelijkbaar aan de beoogde inlaat langs het noodbergingsgebied Hamdijk en het bergings
gebied Bovenlanden. De constructie zal volledig tussen damwand en op een betonnen vloer 
(drempel) in het kadelichaam worden weggewerkt. Om uitspoeling van grond te voorkomen 
wordt een bodembescherming van keien aangebracht welke weer wordt afgedekt met een laag 
grond (zodat ook deze aan het zicht wordt onttrokken). Na aanleg van de constructie wordt het 
fietspad, dat ten behoeve van de werkzaamheden tijdelijk wordt opgebroken, weer over de kade 
heen gelegd. 

Door beoogde locatie van de noodwaterinlaat kan gebruik worden gemaakt van de bestaande 
moerasstrook als woelbak en waterverdeler. Hierdoor wordt het uitspoelen van grond en de 
slibdepositie in het gebied beperkt. Ten behoeve van de verdere verspreiding en het weer uit
laten van water in het gebied, wordt de kade ten oosten van de moerasstrook gedeeltelijk afge
graven en verlaagd. Op deze manier werkt de kade niet stremmend op het vullen en weer laten 
leeglopen van het gebied. 

Bestaand fietspad door Kuurbos tangs de 
Westerwotdse Aa 

De bestaande moerasstrook tangs de Wes
terwotdse Aa blljft gehandhaafd 

Aanlegsteiger en kleinschalige recreatieve voorzieningen 
Ten behoeve van de vaarrecreatie wordt langs de Westerwoldse Aa (in de hier. ge/egen boe
zemplas) een aanlegsteiger voar boten aangelegd. Deze aanlegsteiger fungeert hier als op
stapplaats van waaruit het gebied verder per fiets of wandelend kan worden verkend. Tevens 
wordt onderzocht of aan de westrand van de boezemplas kleinschalige recreatieve voorzienin
gen kunnen worden aangelegd . 
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Gebied langs A7 (250 m) 
In de noordoosthoek wordt het gebied begrensd door de A7. In principe is de A7 op dit traject 
hoog genoeg om als waterkering dienst te doen. Om de afwatering (ook tijdens inzet van het 
gebied als noodbergingsgebied) van de len noorden en ten zuiden van de A7 gelegen gebieden 
in stand te houden, wordt er echter voor gekozen een nieuwe kade aan te leggen direct ten zui
den van de hier liggende hoofdwatergang naar het gemaal (zie PP02 in bijlage 4). 
Op deze manier wordt ook de toegangsweg naar het gemaal (incl. het gemaal zelf) buiten het 
bergingsgebled gehouden en te allen tijde per as bereikbaar. 

Omdat het maaiveld op het nieuw beoogde kadetrace relatief laag ligt (ca. NAP -1,00 m), wor
den de nieuwe kaden op dit traject gemiddeld ca. 3 m hoog t.o.v. maaiveld. Omdat de kade 
echter parallelloopt aan de vee I hogere A7 en bovendlen aan de zuidzijde wordt gefiankeerd 
door het bestaande bos zal hier vanuit het landschap welnlg storende invloed vanuit gaan. Ten 
behoeve van de kade zal de aanwezige bosrand plaatselljk worden teruggezet. In westelijke 
richting sluit de nieuw aan te leggen kade direct ten zuiden van het gemaal aan op de bestaan
de boezemkade langs de Westerwoldse Aa. Om de afwatering vanuit de moerasstrook en het 
bos ook onder normale omstandigheden mogelijk te maken zal in de hier te kruisen bestaande 
watergang een afsluitbara dulker worden gaplaatst. 

3.5 Hamdijk en Bovenlanden 

. Bestaand gamaal Booneschans 

Bestaande afwateringsstoot tangs 
Rijksweg A7 (links gemaal Boone
schans) 

Het plan beoogt de inrichting van het gebied Hamdijk en Bovenlanden als resp. noodbergings
gebied en bergingsgebied. Tevens worden beide gebleden ingericht als gecombineerde stap
steen van ca. 108 ha, welke zowel dient als stapsteen richting de DoliardlWymeerer Siellief als' 
stapsteen ten behoeve van de robuuste verblnding richting De Lethe/Brualer Schloot. 
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Dcelen en uitgangspunten 
Ten aanzien van de inrichting worden voor de Hamdijk en 80venlanden de volgende doelen 
nagestreefd: 

• inrichten van de gebieden ten behoeve van (nood)waterberging met een eapaeiteit 
van ca. 2,4 min. m3 (hoofddoel); 

• inriehten van de gebieden als geeombineerde stapsteen binnen de robuuste verbin
dingszone (hoofddoel); 

• inriehting van de gebieden als kraamkamer voor vis (nevendoel); 
• waar mogelijk verdere toeristisehfreereatieve c,>pwaardering van de gebieden 

Hamdijk-Zuid en Bovenlanden (nevendoel). 

Waterberging 
8elangrijk uitgangspunt voor de inrichting ten behoeve van waterberging is dat een door kaden 
omgeven gebied ontstaat, dat binnen twee dagen volledig kan worden gevuld met water. Het 
gebied rond de Hamdijk (weg), inelusief de hieraan gelegen bebouwing, wordt buiten het ber
gingsgebied gehouden. Hierdoor is de aanwezige bebouwing besehermd tegen hoog water en 
blijft de weg ook bij inzet van de gebieden ten behoeve van waterberging toegankelijk voor ver
keer. De hiervoor benodigde kaden worden zo goed mogelijk in het bestaande landschap inge
past. De kaden zijn op ca. 200 m afstand vanaf de weg gesitueerd (m.u.v. de kade bij Hamdijk 
14, waarover aparte afspraken zijn gemaakt). Ook zijn de kaden zodanig gesitueerd, dat de 
boerderijen en woningen deels vrij uitzicht behouden. Daarnaast sluiten de kaden aan bij de 
opstrekkende verkavelingsriehting. 

De inrichting en het gebruik van de gebieden ten behoeve van waterberging en natuur mag 
geen nadelige effecten op de waterhuishouding rond bestaande bebouwing, infrastructuur en 
landbouw veroorzaken. Naast het ruim buiten het bergingsgebied houden van het woongebied 
rond de Hamdijk zoals bovengenoemd, zal hiervoor onder meer een nieuwe hoofdwatergang 
langs de westgrens van de Bovenlanden worden aangelegd. De inrichting wordt daarnaast af
gestemd op de gewenste natuurinriehting. Dit betekent onder meer dat de inlaat zodanig wordt 
vormgegeven dat de schade aan natuur als gevolg van het instromende water word! beperkt. 

Natuurinrlchtlng 
Uitgangspunt voor de natuurinrichting is da! beide gebieden in ecologisch opzicht en conform 
het Handboek Robuuste verbindingen een samenhangende stapsteen binnen de robuuste ver
binding van de natte as gaan vormen. Oit betekent onder meer dat: 

• er een natuurgebied met een oppervlakte van ten minste 75 ha tot ontwikke/ing moet 
worden gebraeht, bes!aande uit open water, rietland, (natte) ruigtes en (vochtige) 
graslanden; 

• de tussen en binnen de gebieden en omgeving aanwezige migratieknelpunten pas
seerbaar worden gemaakt voor de beoogde doelsoorten (incl. vis). 

Het gebied wordt op deze manier geschikt gemaakt als leefgebied voor onder meer bever, otter, 
grote karekiet en roerdomp, maar oak andere (moeras)soorten zullen hiervan profiteren. 
Tevens wordt gestreefd naar een zo robuust moge/ijk systeem (horend bij de benedenloop van 
de beek) dat in principe weinig sturing nodig heeft en tegen een 'stootje' kan-. Dit betekent onder 
meer dat wordt gestreefd naar zo groot mogelijke aaneengesloten peilgebieden en een natuur
lijk peiibeheer. 

Om de benodigde vernatting (pJas-dras) te kunnen bewerkstelligen worden beide gebleden in 
hydrologiseh opzicht losgekoppeld vande omgeving, worden de waterpeilen in het gebied hier
op afgestemd en wordt het gebied deels afgegraven ten behoeve van open water, poe len en 
natte laagtes. Hierbij wordt rekening gehouden met de in het gebied aanwezige archeologisehe 
waarden en de functie voor waterberging. 
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Ten behoeve van een robuuste stapsteen, het te voeren peilbeheer, een voldoende areaal open 
water en de migratie van vis, wordt een centrale wateras (slenk) aangelegd die beide gebieden 
en de hierin gelegen waterpartijen met elkaar verbinden. Ten behoeve van het ecologisch func
tioneren als een samenhangende stapsteen wordt de kruising met de Hamdijk (incl. hler beoog
de kaden, duikers en stuw) zodanig uitgevoerd dat uitwisseling van dieren en vissen tussen 
beide deelgebieden mogelijk is en dat het tussengebied van de Hamdijk als onderdeel kan fun
geren van de stapsteen. 

Muggen- en wateroverlast 
Een uitgangspunt bij de natuurinrichting vormt het voorkomen van muggen- en wateroverlast 
voor omwonenden. Met de Inrichting en het beheer van het gebied wordt hiermee rekenlng ge
houden door: 

• de te cre/:\ren plas-draslocaties zoveel mogelijk op afstand van de bebouwing aan te 
leggen; 

• het open houden en laten ontstaan van meer droge natuur rondom de bebouwing, 
waarbij deze als windcorridor functioneert; 

• het inbouwen van mogelijkheden om het water te laten circuleren (onder meer via de 
centrale wateras); 

• het aansturen op een gezonde visstand (o.a. door aanleg van voldoende diepe plek
ken en paai- en opgroeigebieden voor vis); 

Peilbeheer en vismigratle 
Voor de verdere toekomstige ontwikkeling van de stapsteen speelt met name het te voeren 
pei/beheer een cruciale rol. Om de gewenste ontwikkeling verder op gang te brengen en deze 
zo lang mogelijk in stand ta houden, zal een zo natuurlijk mogelijk peilbeheer worden gevoerd 
met's winters hoge waterstanden en '5 zomer lagere waterstanden. Dit betekent dat gedurende 
de zomer grondwaterstanden tot ca. 0,40 m -mv voorkomen en '5 winters delen van het gebied 
inunderen. Ook gedurende de zomer komen In het gebied nog voldoende plas-drassituaties 
v~~r. De jaarlijkse peilfluctuatie in het gebled bedraagt ca. 0,30 tot 0,40 m. De beoogde riet-
en ruigtevegetatie zal met name op de lagere delen, welke jaarlijks inunderen tot ontwikkellng 
komen. Op de wat hogere en drogere delen zal met name grasland en hier en daar struweel 
(wilg en els) tot ontwikkeling kunnen komen. 

Ten behoeve van een robuust systeem worden zo groot mogelijke aaneengesloten peilgebie
den nagestreefd. Vanwege het verschil in hoogteligging tussen Hamdijk en Bovenlanden Is ech
ter een peilscheiding tussen beide gebieden noodzakelijk om de beoogde natuurdoeltypen te 
kunnen realiseren. Het streefpeil gedurende de zomer voor het gebied ten noorden en ten zui
den van de Hamdijk bedraagt respectievelijk NAP -0,95 m en NAP -1,35 m. Gedurende de win
ter kan dit peil oplopen tot resp. NAP -0,65 m en NAP -1,05 m. De peiJscheiding ligt in het tus
sengebied ten noorden van de Hamdijk en zal in de vorm van een beweegbare stuw (inc!. vis
passage) worden uitgevoerd. 

Archeologie 
Belangrijk uitgangspunt voor de ligging en vormgeving van de te graven centrale wateras, poe
len, plassen en natte iaagten in het gebied vormen de (potentieel) aanwezige archeologische 
waarden in het gebied. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• in principe wordt niet in de zand- en/of veenondergrond gegraven en blijven deze la
gen afgedekt met een Jaag van 30 cm ongeroerde klei; 

• waar ontgraving tot in het veen en zand niet kan worden voorkomen, zal nader on
derzoek worden uitgevoerd naar aanwezige archeologische waarden; 

• bij aantreffen van archeologische sporen zal het werk onder deskundige begeleiding 
van een archeoloog worden uitgevoerd en diens advies aangaande de verdere uit
voering worden opgevolgd (zie oak hoofdstuk 4: uitvoeringsaspecten) . 
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Recreatlef medegebruik . 
Om voldoende rust in het gebied te kunnen waarborgen wordt in principe geen nieuwe recreatie 
toegestaan in het gebied. Het gebled ten noorden van de Hamdljk zal, vanwege het handhaven 
van de huidige rust. niet worden ontsloten voor recreatief medegebrulk. De kaden van de nood
berging worden niet toegankelijk voor wandelaars. Voor het gebied ten zulden van de Hamdijk 
en de Bovenlanden wordt het bestaande recreatief medegebruik gehandhaafd. Het door de 
Bovenlanden lopende (fiets)pad (Booneschansweg) zal door mlddel van een slagboom worden 
afgesloten van gemotoriseerd verkeer, maar blijft toegankelijk voor fietsers, ruiters en wande
laars. Hierdoor blijft het pad ook als onderdeel van het Noaberpad bestaan. Door het hand
haven van de naast deze weg liggende slaten wordt vermeden dat bezoekers het gebied in 
gaan. Op de kruising met de centrale wateras wordt een brug in de weglfietspad gerealiseerd. 
Aan het eind van het pad wordt een uitzicht- en rustpunt gerealiseerd (Incl. picknickbank). naast 
de hier te realiseren dijkcoupure. 

lnrlchtingsmaatregelen 

Deelgebled 1: Hamdijk 

Ophogen en aanleg van kaden 
Aan de oostkant wordt dit gebied begrensd door de bestaande boezemkaden langs het B.L. 
Tijdenskanaal. Deze kade voldoet momenteellangs het noodberglngsgebied Hamdijk over de 
volledige lengte aan de vereiste veiligheidshoogte van NAP +2,00 m en kan tevens als water
kering voor het achteniggende noodbergingsgebied fungeren. Direct ten westen van de kade 
zallangs het noordelijk trace over een afstand van ca. 1.250 m een natuurleiding worden ge
graven welke onderdeel uitmaakt van de centrale wateras door het gebied (zie PP06 in bijlage 
4). Hiervoor zal de huidige Ringsloot die op dit trace direct achter de kade Jigt in westeJijke rich
ting worden verbreed en het waterpeil worden opgezet tot de beoogde natuurpeilen. Het per
ceellangs de Hamdijk, dat momenteel via deze sloot in noordelijke richting afwatert, zal worden 
aangesloten op de nieuw te graven kwelsloot welke in westelijke richting afwatert (zie ook be
schrijving detailkaart Tussengebied). 

Het berglngsgebied wordt aan de noordzijde begrensd door de bestaande boezemkade langs 
de Westerwoldse Aa. Deze kade voldoet momentee! over ca. 100 m niet aan de vereiste hoogte 
van NAP +2,00 men zal moeten worden verhoogd. Deze werkzaamheden zullen worden ge
combineerd met de realisatie van een noodwaterinlaat en een fauna-uittreedplaats (FUP) op 
deze locatie. Ten behoeve van de passage van dieren wordt de kade plaatseJijk aan weers
zijden afgewerkt met een f1auw talud welke aan boezemzijde geleidelijk overgaat in de natuur
vriendeJijke oever/paaiplaats langs het B.l. Tijdenskanaal en aan landzijde in de te realiseren 
natuurleiding. De achterliggende ringsloot wordt in zuidelijke richting deels verbreed en aange
sloten op de centrale wateras door het gebled (zie PP06 in bijlage 4). 

Langs de westgrens van beide gebieden wordt over de volledige lengte, met onderbreking van 
het tussengebied rond de Hamdijk- een nieuwe kade gerealiseerd (zie PP08). Deze waterkering 
wordt ter hoogte van het noodbergingsgebied Hamdijk direct aan de oostzijde van de hier lig
gende toegangsweg naar de gaslocatie aangelegd. Op deze manier blijft de toegang naar de 
gaslocatie ongewijzigd (ook tijdens inzet als noodbergingsgebied). De ten oosten van de weg 
liggende Molentocht (hoofdwatergang) wordt ten behoeve van de afwatering van het naastlig
gende landbouwgebied en het eventueel ondervangen van kwel uit het gebied eveneens buiten 
de kade gehouden. De kade wordt uitgevoerd met een kruinbreedte van 4 m en een binnen- en 
buitentalud van resp. ~:3 en ~ :2. Het maaiveld op dit traject ligt op een gemiddelde hoogte van 
ca. NAP -0,3 m. zodat de nieuwe kade ca. 2,3 m +mv hoog wordt. 

Aanleg slenk (centrale wateras) 
Ten behoeve van een robuuste stapsteen, het peiJbeheer en de migratie van vis, wordt 
een slenk aangelegd welke beide gebieden met elkaar verbindt. Deze slenk krijgt een 
(bodem)breedte varierend van 5 - 10 meter en wordt aan de westzijde afgewerkt met een 
geleidelijk oplopende plas- drasoever van 15 - 30 m breed . 
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De (grootste) diepte van de slenk varieert van 0,5 - 1 m. Plaatselijk komen ook diepere plekken 
(tot 1,5 m) voor, die dienen als avel"Ninteringsplekken voar vis. Langs het gehele trace worden 
tevens poelen en laagtes gegraven. De hierbij vrijkomende grond wordt onder meer gebruikt 
voor de aanleg van kaden langs de west- en zuidrand van het gebied. Naast het graven van de 
hierboven genaemde poe len en laagtes wardt het gebied ten behoeve van structuurvariatie 
verder geaccidenteerd afgegraven, waarbij hogere en lagere del en elkaar afwisselen. De af
gravingsdiepte varieert van 0,05 - 0,50 m. Om de gewenste natuurontwikkeling met riet op 
gang te brengen, 'wordt in het gebied (langs de centrale wateras, rond de natuurplas en In lage
re terrelngedeelten/poelen) alvast riet aangeplant. Dit riet zal groepsgewijs in haarden worden 
aangeplant van waaruit uitbreiding naar de overige lage delen van het gebied kan plaatsvinden .. 
Het riet zal in stekken worden aangeplant waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van 
gebiedseigen (plant)materiaal. 

Realiseren in- en uitlaatwerken Hamdijk 
Om het gebied ten noorden van de Hamdijk in te kunnen zetten ten behoeve van noodberging 
wordt in de op te hogen kade langs de Westel"Noldse Aa een noodwaterinlaat gerealiseerd. De 
constructie van deze inlaat is vergelijkbaar met de beoogde inlaat langs de Bovenlanden en het 
Kuurbos (zle PP07 in bijlage 4). De constructie zal in het kadelichaam worden weggewerkt. 

Bij het dalen van de boezemwaterstand zal het gebied weer geleidelijk worden drooggemalen. 
De eerste schijf water (tot ca. NAP 0,00 m) zal via de noodwaterinlaat onder vrij verval kunnen 
terugstromen naar de boezem C.Q. de Westel"Noldse Aa. Het resterende deel zal via de achter
liggende polder onder vrij verval worden afgevoerd naar het gemaal Nieuw Uisda, welke het 
water uitslaat op de Westel"Noldse Aa. Hiervoor zal aan de westzijde van het gebied een af
sluitbare duiker worden geplaatst. 

Ten behoeve van het reguliere peilbeheer onder norma/e omstandigheden wordt een waterin
laat gerealiseerd langs de Westerwoldse Aa. Via deze inlaat is het mogelijk het waterpeil in het 
gebied van de Hamdijk als de Bovenlanden te regelen. Bovendien is het hiermee mogelijk ge
durende de zomer een watercirculatie op gang te brengen en gedurende het voorjaar een extra 
waterstroom ten behoeve van het functioneren van beide beoogde vispassages in het gebied. 

Aanleg fauna-uittreedplaatsen (FUP) 
Om de oversteek van dieren over de Westerwoldse Aa binnen de robuuste verbindingszone te 
vergemakkelijken, wordt aan de noordzijde van het gebied een faunauittreedplaats (FUP) ge
realiseerd in de vorm van een natuurvriendelijke oever op boezempeil. Deze FUP wordt ca. 
30 - 50 meter breed. De aanleg wordt gecombineerd met de hier geplande noodwaterinlaat. 

Oeelgebied 2: Tussengebied (tussen Hamdijk en Bovenlanden) 

Aanleg van kaden 
De kade wordt aan de noordzijde van de Hamdijk ruim achterlangs de hier Jiggende huiskavels 
gelegd (op 200 m afstand van de weg). In westelijke richting buigt de kade iets naar het noor
den af en sluit hier aan bij de aan te leggen kade langs de Molentocht. Het maaiveld op dit tra
ject ligt gemiddeld op ca. NAP -0,20 m en loopt in oasteJijke richting af tot ca. NAP -0,70 m bij 
het B.L. Tijdenskanaal. Dit betekent dat de kaden op dit trace gemiddeld 2,2 m boven maaiveld 
hoog worden, oplopend bij de kade van het B.L. Tijdenskanaal tot ca. 2,70 m boven maaiveld. 
Nabij de kavelgrenzen van de bebouwing loopt de maaiveldhoogte op tot ca. + 0,50 NAP. 

Oak langs de zuidzijde van de Hamdijk komi de kade op ca. 200 m vanaf de weg Hamdijk te 
liggen (m.u.v. het meest oostelijke deel), om vervolgens in westelijke richting verder van de weg 
af te buigen. Het maaiveld ten zuiden van de weg Jigt lager en varieert op het trace van ca. NAP 
-0,80 m in het westen tot ca. NAP -0,50 m in het oosten. Halvel"Nege het trace, direct ten'Wes
ten van de hier liggende brug en woonhuis, ligt het maaiveld en ook de weg over relatief karte 
afstand hoger (gemiddeld resp. NAP 0,00 m en NAP +0,30 m). De nieuwe kade krijgt valgens 
het op de plankaart aangegeven trace een hoogte van ca. 2 - 2,5 m boven maaiveld. Op het 
middendeel tussen de hier liggende bebouwing krijgt de kade me de ten behoeve van oversteek 
van dieren aan weerszijden een flauw binnen- en buitentalud (1 :5). 
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In oostelijke en westelijke richting, achterlangs de hier liggende bebouwing, wordt een geleide
lijke overgang nagestreefd met resp. de bestaande kade langs het B.L.TiJdenskanaal en de 
nieuw aan te leggen kade langs de westrand van het gebied. Op de kruising van de kade met 
de centrale wateras zal een afsluitbare duiker onder de kade worden aangebracht. 

Maatwerk voor bestaande bebouwing langs Hamdijk 
Er wordt gestreefd naar het in overleg met de betrokken bewoners leveren van maatwerk bij de 
definitieve vormgeving van de kades ten behoeve van de (nood-)berging. Hierbij kan bijvoor
beeld worden gedacht aan een flauw talud, een groene kade, ophoging van een laagte tussen 
de weg en de kade en In specifieke geva"en aan een eventuele dijkcoupure achter een boerde
rij of een stukje verlaging van de kade, die bij inundatie wordt opgevuld. 

Aanleg stuw en vis passage 
Ten behoeve van het te voeren peilbeheer wordt in het tussengebied, ten noorden van de 
Hamdijk een beweegbare stuw aangelegd. Deze stuw vormt de (peil)scheiding van de in de 
Hamdijk en de Bovenlanden in te stellen natuurpeilen. Naast de stuw wordt een vispassage 
aangelegd, zodat de stuw passeerbaar is voor vis en andere waterdieren. 

Realiseren ecoduiker Hamdiik 
Voor het ecologisch koppelen van beida gebieden en ter voorkoming van aanrijding van dieren 
wordt onder de Hamdijk een faunapassage aangelegd bestaande uit een zogenaamde 
'ecoduiker' . Deze ecoduiker bestaat uit een ruime duiker die naast een nat profiel (voor de 
doorstroming van water en passage van vis en andere waterdieren) aan weerzijden tevens dre
ge loopstroken kennen voor de passage van oevergebonden dieren. De binnen het tussenge
bied nieuw aan te leggen sloten (incl. de centrale wateras zeit) zorgen voor geleiding van die
ren naar de ecoduiker. 

Afwatering tussengebied Hamdijk (incl. bebouwing) 
Om te voorkomen dat de bebouwing langs de Hamdijk (incl. de Hamdijk zelf) natschade onder
vindt van de beoogde peilverhoging ten behoeve van natuurontwikkeling en de inzet van het 
gebied ten behoeve van (nood)berging, wordt in het gehele tussengebied rond de Hamdijk het 
huidige landbouwpeil gehandhaafd. Oit wordt bereikt door vanaf de bestaande Molentocht in 
oostelijke richting een nieuwe (kwel)sloot te graven achterlangs de hier te realiseren kade en/of 
langs de hier liggende perceelsgrenzen. Deze sloot wordt aan weerszijden van de beoogde 
centrale wateras langs de hier gelegen perceelsgrenzen doorgetrokken tot aan de Hamdijk. Op 
deze manier is de in het tussengebied aanwezige bebouwing zowel gevrijwaard van kwel vanuit 
het natuurgebied, als de centrale wateras die hier op een hoger (natuur)peil het tussengebied 
kruist. 

Ook de afwatering en drooglegging van de huiskavels die momenteel in noordelijke en zuidelij
ke richting afwateren via de bestaande (Ring)sloot Jangs het B.L. Tijdenskanaal is op deze ma
nier gewaarborgd. Voor de beoogde afwatering is de aanleg van een nieuwe duiker onder de 
Hamdijk en een sifon onder de centrale wateras benodigd. In bijJage 2 is de beoogde water
huishoudkundige situatie op een detailkaart voor het Tussengebied weergegeven. 
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Uitwerklng tussengebled Hamdijk 

Voor het gebied tussen Hamdijk Noord en de Bovenlanden is een nadere uitwerking ge
maakt door provincie en waterschap waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

1. De stapstenen Hamdijk Noord en Hamdijk Zuid dienen door een "natte as" met el
kaar verbonden te zijn. Deze natte as wordt zodanig ingericht, dat hij als een vol
waardige ecologische verbinding kan functioneren. Anderzijds dient een dusdanige 
inrichting te worden nagestreefd, dat de belendende opstallen hiervan geen nadeel 
ondervinden (geen wijziging peil grondwater). Dit heeft geleid tot de begrenzing van 
de natte as, zoals op de detailkaart in bijlage 4 is aangegeven. 

2. De grand in het tussengebied gelegen achter de erven Hamdijk 25 en 27 wordt door 
provincie en waterschap ter verkoop aangeboden aan de eigenaren van deze beide 
boerderijen. Daarbij staat voor de eigenaren de keuze vrij de grond agrarisch te wil
len gebruiken, te gebruiken voor vergroting van hun ert of aan te melden voor parti
culier natuurbeheer. Het oprichten van opstallen op deze gronden wordt niet toege
staan. Mocht van deze mogelijkheid tot aankoop geen gebruik worden gemaakt 
door de betrokken eigena(a)r(en) dan zal deze grond al5nog onderdeel kunnen 
worden van de robuuste verbindingszone. De provincie neemt hiertoe later nog een 
apart besluit, evenals over de voorwaarden van verkoop. 

3. De grond ten zuiden van het tussengebied (tegenover boerderij Hamdijk 29) wordt 
eveneens ter verkoop aangeboden, waarbij de uiteindelijke functie nog nader be
paald kan worden: agrarisch. natuur (via particulier natuurbeheer) of onder nader te 
bepalen voorwaarden (en op basis van POP 3) eventueel de ontwikkeling van een 
landgoed. Voorafgaande aan de verkoop zal de kolk worden hersteld door provincie 
en of waters chap . De aanliggende bewoners en aanliggende grondeigenaren in het 
gebied hebben voorrang bij de mogelijkheid tot koop. De nadere regeling in dezen 
wordt nog uitgewerkt. Mocht van deze mogelijkheid tot aankoop geen gebruik wor
den gemaakt door de betrokken bewoners of eigena(a)r(en) dan zal deze grond 
alsnog onderdeel kunnen worden van de robuuste verbindingszone. De provincie 
neemt hiertoe later nog een apart besluit. 

4. De bewoners van woning Hamdijk 18 worden in de gelegenheid gesteld grond aan 
te kopen van provincie en waterschap ter vergroting van het ert/de tuin. 

5. De 2 ha land (incl. ert) behorende bij Hamdijk 14 blijft in eigendom en gebruik bij de 
eigenaar, conform de afspraken die hierover gemaakt zijn bij de aankoop van het 
land van het (voonnalige) landbouwbedrijf Hamdijk 14. 

Op de plankaart zijn de genoemde te verkopen gronden aangegeven als nader uit te wer
ken. Zij zijn buiten de begrenzing van de robuuste verbindingszone gehouden. 
Indien de onder 3 genoemde ontwikkeling van een landgoed dat vereist, zal een gedeelte 
van de aangrenzende robuuste verbindingszone via particulier natuurbeheer kunnen wor
den beheerd, opdat aan het oppervlaktecriterium van 5 ha voor een landgoed kan worden 
voldaan . Deze strook met de mogelijkheid van particulier natuurbeheer is op de plankaart 
eveneens aangegeven met de aanduiding "nadere uitwerking" . 
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Doorkoooeling slenk tussengebied . 
De te graven slenk (centrale wateras) wordt eveneens doorgetrokken in het tussengebied. Om 
overlast van muggen zoveel mogelijk te beperken wordt rondom de bebouwing een meer droge, 
open natuur nagestreefd in de vorm van grasland. Ook de breedte van de plas-drasoevers aan 
weerszijden van de slenk wordt gering gehouden (ca. 2 m breed). Het hogerop gelegen maai
veld aan weerszijden van de slenk wordt niet afgegraven (m.u.v. te graven sloten) 

Herstel kolk langs Hamdijk 
Langs de Hamdijk, in de noordwesthoek van het gebied, was oorspronkelljk een kolk aanwezig 
welke in later jaren is gedempt. De locatie van deze oorspronkelijk aanwezige kolk is echter nog 
steeds goed als een depressie in het maaiveld zichtbaar. Ook uit de ter plekke uitgevoerde 
grondboringen blijkt de vroegere aanwezigheid van het wiel, omdat de veen- en ook zandlagen 
grotendeels zijn weggespoeld. Het plan beoogt het herstel van deze kolk, waarbij het vrijko
mende materiaal deels zal worden gebruikt voor de aanleg van kaden. Om overlast van mug
gen zoveel mogelijk te voorkomen wordt de kolk voor doorstroming aangetakt op de (nieuwe) 
Molentocht die hier voorlangs de kade komt te liggen. 

Oeelgebled 3: Bovenlanden (incl. Hamdljk-Zuid) 

Oohogen en aanleg van kaden 
Langs het bergingsgebied Bovenlanden voldoet de bestaande boezemkade langs het B.L. 
Tijdenskanaal momenteel niet overal aan de veilige hoogte van NAP +2,00 m. Dit geldt met 
name op het noordelijk traject waar een fietspad over de kade ligt. Deze kade zal worden ver
hoogd, waarblj gelijktijdig ook het fietspad zal worden opgehoogd. Aan landzijde zal de kade 
worden voorzien van een steunberm (zie PP10 in bijlage 4). 

Ook op het zuidelijk trace voldoet de kade niet overal aan de vereiste hoogte en zal over een 
lengte van ca. 250 m worden opgehoogd. Deze werkzaamheden worden halverwege het zuide
lijk kadetrace gecombineerd met de realisatie van de noodwaterinlaat en de vispassage naar 
het B.L. Tijdenskanaal (zie onderstaand). De kade zal over het gehele trace 'standaard' worden 
uitgevoerd met een kruinbreedte van 4 meter en een binnen - en buitentalud van resp. 1:3 en 
1 :2. Langs de Bovenlanden zal de kade ten zuiden van de samenkomst met het fietspad 
(Booneschansweg) aan de binnenzijde (Iandzijde) worden voorzien van een brede binnenberm. 
De achter deze kade langs lopende sloot verliest zijn functie voor de afwatering van de langs de 
Hamdijk gelegen kavel en zal aan de westzijde worden voorzien van een brede, f1auw oplopen
de oever. Deze watergang staat via de bestaande sloten langs de Booneschansweg en de toe
voersloot naar de noodwaterinlaat en vis passage in open verbinding met de centrale wateras 
door het gebied. 

Langs de Bovenlanden komt de nieuwe kade langs de oostzijde van de hler liggende kavel
sloot. Ten behoeve van de afwatering van het achterliggende gebied zal deze schouwsloot 
worden omgevormd tot hoofdwatergang (zie PP11 in bijlage 4). Het maaiveld op dit trace loopt 
in zuidelijke richting af van gemiddeld ca. NAP -0,20 m tot NAP -1,00 m. Dit betekent dat de 
hoogte van de nieuwe kade in zuidelijke richting oploopt van ca. 2,20 m +mv,tot ca. 3,00 m +mv 
(aansluiting Hamsterweg). De kade krijgt een krtlinbreedte van 4 m en een binnentalud (zijde 
landbouwgebied) van 1 :3. De kade wordt aan de buitenzijde (zijde bergings/natuurgebied) at
gewerkt met een f1auw talud, vari~rend van 1:5 tot 1:10. Op het zuidelijk trace gaat het binnen
talud van de kade geleidelijk over in het talud van de hier beoogde natuurplas, zodat een gelei
delijke overgang van nat naar droog wordt verkregen. 

Op het zuidelijk trajeet komt de kade ten oosten van de Hamsterdijk te liggen en kent hier een 
hoogte van ca . 2,80 +mv. De eveneens ten oosten van de Hamsterweg Iiggende schouwsloot 
blijft gehandhaafd ten behoeve van de afwatering van de door het gebied lopende Bone
schansweg (fietspad). In samenhang met het realiseren van ~en coupure en uitzichtpunt op 
deze locatie, wordt de kade plaatselijk aan de binnen- en buitenzijde afgewerkt met een f1auw 
talud. Op de rest van het trace krijgt de kade aan de buitenzijde (zijde Hamsterweg) een talud 
van ca. 1:3 (zie PP12 in bijlage 4). Op de kruising van de kade met de sehouwsloten aan 
weerszijden van het fietspad worden afsluitbare duikers gerealiseerd . 
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Ten behoeve van de afwatering van het landbouwgebied worden de bestaande duiken;; in de 
hoofdwatergang onder de Hamsterweg gehandhaafd. 

Langs de zuidrand wordt het gebied begrensd door de hier (deels) Iiggende sloot welke de 
grens vormt tussen de verschillende (voormalige) landbouwpercelen. De hier te realiseren kade 
komt direct ten noorden van deze sloot te liggen. Ten behoeve van het afvangen van mogelijke 
kwel vanuit het bergingsgebied wordt de bestaande sloot verb reed en doorgetrokken tot aan de 
Hamsterweg. Op dit punt aangekomen krulst de waterloop de Hamsterweg met een nieuwe te 
realiseren duiker, waarbij de aantakking wordt gezocht bij de bestaande hoofdwatergang direct ' 
ten westen van de weg. 

De hoogte van het maaiveld op dit trace Iigt gemiddeld op NAP -0,60 m, zodat de kade een 
hoogte krijgt van ca. 2,60+mv. De kade zal aan buitenzljde worden afgewerkt met een talud van 
ca. 1 :3. De binnenzijde (zijde natuur/bergingsgebied) wordt afgewerkt met een f1auw talud. 

Realiseren in- en uitlaatwer1<en Bovenlanden 
Om de Bovenlanden in te kunnen zetten ten behoeve van waterberging wordt in de kade van 
het B.L. Tljdenskanaal ten zuiden van het fietspad (Booneschansweg) een waterinlaatvoorzie
ning gereallseerd. De constructie van daze waterinlaat Is vergelijkbaar aan de beoogde inlaat 
langs het noodbergingsgebied Kuurbos (zie beschrijving Kuurbos). De constructie zal volledig in 
het kadelichaam worden weggewerkt. In het achterland wordt de noodwaterinlaat aangetakt op 
de te realiseren centrale wateras door het gebied die ter plaatse van de inlaat- een verbreding 
krijgt in de vorm van een kunstmatlg wiel (kolk). Op deze manier doet de centrale wateras te
vens dienst als waterverdeler door het gebied en wordt het wegspoelen van grond en slibdepo
sitie in het gebied zoveel mogelijk beperkt. Rondom het plasje worden f1auwe oevers aangelegd 
waarop zich onder meer riet kan vestigen. Het wiel maakt zowel in landschappelijk-ecologisch 
als hydrologisch oogpunt integraal onderdeel uit van de te realiseren centrale wateras door het 
gebied. 

Bij het·dalen van de boezemwaterstand zal het gebied weer geleidelijk worden drooggemalen. 
De eerste schijf water (tot ca. NAP 0,00 m) zal via de noodwaterinlaat onder vrij verval kunnen 
terugstromen naar de boezem c.q. het B.L. Tijdenskanaal. Het resterende deel zal via de ach
terliggende polder onder vrij verval worden afgevoerd naar het gemaal Nieuw Uisda, welke het 
water uitslaat op de Westerwoldse Aa. Hiervoor zal ter hoogte van de Hamsterweg (aan de 
westkant van het gebied) in de kade direct ten noorden van het fietspad en aan de buitenzijde 
van de kade een afsluitbare duiker en stuw worden geplaatst. Deze stuw en duiker vormen on
der normale omstandigheden tevens de reguliere afvoer van het gebied. 

Hoewel onder normale omstandigheden de wateraanvoer van het gebied via de centrale water
as vanuit de Hamdijk kan worden geregeld, wordt ten behoeve van natuurbeheer ook in de 
kade langs het B.L. Tijdenskanaal .een extra waterinlaatpunt gecreeerd. Indien gewenst kan 
hiermee het waterbeheer onafhankelijk van het waterbeheer in het natuurgebied van de Ham
dijk worden geregeld. Deze extra inlaat komt ter hoogte van de waterinlaat en de geplande.vis-

. passage naar het B.L. Tijdenskanaal (zie ook aanleg vispassages). 

Realiseren vispassage B.L. Tijdenskanaal 
Om het gebied te kunnen laten functioneren als kraamkamer voor vis wordt in de kade langs 
het B.L. Tijdenskanaal een vispassage gerealiseerd. Deze vispassage brengt een voor vis pas
seerbare verbinding tot stand tussen de boezem (i.e. het B.L. Tijdenskanaal) en het te realise
ren natuurgebied (i.c. de centrale wateras met hieraan gekoppelde waterpartijen). Omdat het 
waterp'eil in het B.L. Tijdenskanaal hoger ligt dan in het natuurgebied kan geen gebruik worden 
gemaakt van een vrij-verval-vispassage zoals in het tussengebied zal worden toegepast. Ten 
behoeve van het creeren van een lokstroom naar de boezem zal van een pomp gebruik moeten 
worden gemaakt. 

De vis passage zal worden uitgevoerd als een vissluis welke in een duiker door de kade zal 
worden aangebracht. Naast de inlaat van vis kan deze constructie door vis sen in omgekeerde 
richting tevens worden gebruikt voor het weer veilig terugzwemmen naar de boezem . 
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Hiermee wordt voorkomen dat eenmaal in het gebied aanwezige vis via de achterliggende pol
der uiteindelijk via het gemaal weer worden uitgeslagen naar de boezem. Vooral bij wat grotere 
vis als schieraal kan hierbij namelijk aanzienlijke vissterfte optreden. 

Aanleg fauna-uittreedplaatsen (FUP's) 
Langs het B.L. Tijdenskanaal wordt over de volledige lengte van de stapsteen een viertal kleine
re faunauittreedplaatsen gerealiseerd. Deze hebben vooral tot doel am in het water geraakte 
dieren als reeen van de verdrinkingsdood te redden. 

Overzicht op kade fangs het BL TiJdenskanaal 

Fietspad (Booneschansweg) 
Om de rust in het gebied te kunnen waarborgen zal de Booneschansweg (fietspad) door het 
gebied worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Naast wandelaars, ruiters en fietsers zal 
de weg nag wei als onderhoudspad toegankelijk blijven . Het bestaande fietspad door het gebied 
zal overigens niet worden beschermd tegen haag water. Dit betekent dat het fietspad bij inzet 
van het gebied ten behoeve van waterberging volledig inundeert en tijdelijk wordt afgesloten. 

Graven natuurplassen 
Zowel ten noorden als ten zuiden van het fietspad (Booneschansweg) worden enkele te graven 
natuurplassen in de centrale wateras opgenomen. De waterplassen hebben mede ten behoeve 
van overwinteringsgebied voor vis, maar ook ten behoeve van een goede waterkwaliteit een 
waterdiepte van ca. 1 meter (zomerpeil). Hierdoor blijven de plassen open en raken deze op 
den duur niet geheel begroeid met riet. Ten behoeve van plas-drassituaties worden de plassen 
rondom afgewerkt met flauwe oevers. Net als bij de centrale wateras worden aangesneden 
veenlagen ten behoeve van rietgroei afgedekt met een laag klei. 

De kruising met het fietspad zelf wordt als een fiets/wandelbrug uitgevoerd. In de zuidhoek van 
het gebied krijgt de wateras een afsplitsing in oostelijke en westelijke richting ten behoeve van 
resp. de noodwaterinlaat en vispassage en de uitlaat via achterliggende polder. 

Bescherming hoogspanningsleiding 
Door het gebied loopt vanaf de zuidwesthoek een hoogspanningsleiding in oostelijke richting 
welke direct ten zuiden van de geplande noodwaterinlaat het B.L.T.-kanaal oversteekt. Met 
Tennet (beheerder) is overleg gevoerd over eventueel te nemen maatregelen ter bescherming 
van de leiding en masten in het gebied. Rondom de mastvoeten zal een grondplateau van ca. 
30 x 30 m worden aangebracht op dezelfde hoogte als de kaden in het gebied (NAP +2,00 m). 
Vanuit de eis dat de masten te allen tijde per as bereikbaar moeten zijn, zal daamaast vanaf de 
Hamsterweg een (onderhouds)pad naar de mast in het midden van het gebied worden aange
legd. Dit onderhoudspad loopt (dee Is) door en langs de hier te realiseren rietlanden en komt op 
vergelijkbare hoogte als de bestaande Boonenschansweg (fietspad). Het pad zal worden afge
sioten en is niet toegankelijk voor pubiiek. Ook de meer oostelijk iangs het BL Tkanaal gelegen 
mastvoet zal door middel van een grondlichaam worden beschermd. Deze mastvoet blijft be
reikbaar vanaf de hier op te hogen en te verbreden kade. 
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4 Uitvoeringsaspecten 

4.1 GrondverwelVing 
Het plan heeft betrekking op in totaal ca. 225 ha grond (zie tabel 2). De benodigde grond ten 
behoeve van de Inrichting als noodbergingsgebied in Kuurbos is reeds In eigendom van Staats
bosbeheer. De benodigde gronden ten behoeve van de inrichting van Hamdijk en Bovenlanden 
als (nood)bergingsgebied en stapsteen binnen de robuuste verbinding zijn inmiddels verworven 
en pachtvrij. Langs de Benedenloop van de Westerwoldse Aa zijn nag niet aile benodigde per
celen in eigendom verworven (ca. 21 ha). Met de betreffende eigenaren wordt overlegd. Deze 
percelen zullen zoveel mogelijk op basis van vrijwilligheid worden verworven. Indien nodig zul
len de benodigde gronden ten behoeve van waterberging via een onteigeningsprocedure wor
den verworven. 

Tab 12 0 I hi d d • d 1 b' d • 
Geb/ed Benodlgde gronden Reeds In eigendom Nog Ie verwerven 

(ha'sj (ha's) (ha's) 

Benedenloop Westerwoldse Aa 46 25 21 

KlJurbos 82 82 0 

Hamdijk 32 32 0 

Bovenlanden (incl. tussengebied) 76 76 0 

Totaal 236 215 21 

4.2 Grondbalans 
V~~r de realisatie van het plan is veel grondverzet benodigd. Uitgangspunt is het zoveel moge
lijk werken met een gesloten grondbalans. De grond die bij graafwerkzaamheden vrijkomt zal 
zoveel mogelijk ter plekke worden hergebruikt ten behoeve van ophogen en aanleg van kaden 
in het gebied. Hiervoor ongeschikte grond als veen (Bovenlanden) zal zoveel mogelijk in het 
terrein worden verwerkt (op bUitentaluds van kaden) en worden afgedekt met een taag teelaar
de en/of klei. Resterende grond zal worden afgevoerd. 

In tabel 3 is voor de verschillende deelgebieden een globale grondbalans weergegeven. In deze 
balans zijn de grootste posten qua grondverzet opgenomen. Onderstaand voigt een karte toe
liehting per gebied . 
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Benedenloop Westerwoldse Aa 
Vanwege de (deels) hoge gronden komt met name bij het afgraven van de oeverlanden langs 
de benedenloop van de Westerwoldse Aa (incl. aanleg poelen, paaibaaien, strangen an laag
tes) een grote hoeveelhaid grond vrij (ca. 275.000 m3)2. Een deel van deze grond zal ter plekke 
worden hargebruikt voor het ophogen en de aanleg van kaden en het herstel van oorspronkelij
ke zeedijken an batterijen in het gebied. Vanwege de nog benodigde grondverwerving langs de 
Benedenloop Westerwoldse Aa en de hiervoor benodigde proceduretijd van een eventuele ont
eigening, zal een deel van de af te graven grond pas over een jaar of 4 a 5 beschikbaar komen 
(ca. 100.000 m3

). Deze grond zal dan aangewend worden voor versteviging van de zeedijk aan 
de Dollard. Ook Duitsland lijkt belangstelling te hebben voor afname van deze klei over een jaar 
of 4 it 5 voor versteviging van de zeedijk. De in eerste fase vrijkomende grond (uitvoering 
2009/2010) zal worden gebruikt voor het ophogen van kaden rond het Kuurbos (ca. 25.000 m3

). 

Kuurbos (Bas op Houwlngaham) 
De grand die vrijkomt bij het graven van de nieuwe sloot langs de Hamdijk zal ter plekke wor
den hergebruikt voor de aanleg van kaden langs dit trace. De resterende hiervoor benodigde 
grond komt eveneens uit het gebied in de vorm van de af te graven interne kaden en wordt 
deels aangevoerd vanuit de Benedenloap van de Westerwoldse Aa (ca. 25.000 m3

). 

Hamdljk en Bovenlanden 
Binnen Hamdijk en Bovenlanden zal worden gewerkt met een gesloten grondbalans. De grond 
die vrij komt bij de inrichting van natuur (o.a. centrale wateras en hieraan gekoppelde waterpar- . 
tijen en plas-drassituaties) zal worden hergebruikt voor de aanleg en het ophogen van kaden 
random het gebied. 

Ten behoeve van natuurontwikkeling zullen de in de Bovenlanden aangesneden veenlagen 
worden afgedekt met een laag klei. Het bij de graafwerkzaamheden vrijkomende veen is in 
principe ongeschikt als specie voor de kade. Het binnen het gebied vrijkomende veen zal zo
veel mogelijk worden verwerkt op het binnentalud van de aan te leggen kaden. 

To b 13 GI b I ! db l • d I bl d . 
Geb/ed/onderdeel Senodlgd Vrijkomend Aanvocr/afvoer Opmcrk/ng/b/Jzonderheden 

(01") {m3
} (013

) 

Bovenlanden 105.000 87.500 -17.700 Aanvoer grand Hamdijk en Tussenge-

bied. 

Tussengebied 4.700 +4.700 

Ha01dijk 46.600 64.000 +17.700 Grond vervoeren naar Bovenlanden. 

Kuurbos 95.500 71.500 -24.000 Aanvoer grond vanuil Benedenloop 

. Weslerwcldse Aa 

8enedenloop Wester- 151.000 275.000 +124.000 Deels grond vervceren naar Kuurbos 

woldseAa Ake! !egen zeedijk langs Dollard 

Totaal (afgerond) 375.800 498.000 +100.000 Deels afzet legen zeedijk Dollard 

4.3 Planning 
De uitvoering van het plan zal vanaf 2009 ter hand worden genomen en in twee fasen worden 
uitgevoerd. De planning is voor een klein deel afhankelijk van de verdere mogelijkheden voor 
grondverwerving. Ais eerste zullen de noodzakelijke maatregelen ten behoeve van 
(nood)waterberging, natuurontwikkeling (robuuste verbindingszone) en recreatie worden uitge
voerd op de reeds beschikbare gronden. 

2 8ij dfl bflrekeningen van hflt benodigde grondverzef /angs dfl Wesferwo/dse Aa is conform p/anbeschrijving uitgflgaan 

van eM gemidde/de fe ontgravfln dieptfl tot +NAP 0,20 m. Tfln bflhoflve van de verderfl p/enuitwerking za/ per defl/ge

bifid een meer nauwkeurige grondba/ans worden cpgesteJd. 
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Uitvoeringsaspecten 

Deze werkzaamheden betreffen onder meer de aanleg, het ophogen en afgraven van kaden, de 
realisering van noodwaterinlaten, het graven van de centrale wateras en hleraan gekoppelde 
waterpartijen en het graven en dempen van sloten en watergangen in het gebied. Beoogd wordt 
deze werkzaamheden in 2010 af te kunnen ronden, zodat de gebieden vanaf dat moment ope
rationeel zijn ten behoeve van (nood)waterberging en natuur. Waar mogelijk zullen de hieraan 
gekoppelde maatregelen op het gebied van recreatie, cultuurhistorie en landschap(sherstel) 
meteen worden meegenomen. 

Fase 1: Inrichting reeds in elgendom zijnde gronden (2009/2010); 
F ase 2: Inrichting nog te verwerven gronden (vanaf 2012, afhankelijk van grondverwer
ving/onteigening); 

Fase 1 betreft Kuurbos (Bos op Houwingaham), HamdijklBovenlanden en de benedenloop van 
de Westerwoldse Aa voor zover in eigendom. Fase 2 heeft betrekking op de overige percelen 
en planonderdelen. 
Bij de verdere planuitwerking op besteksnlveau zal een meer gedetailleerde planning worden 
opgesteld. 

4.4 Beheer en onderhoud 
Na inrichting van het gebied gaat het eigendom en beheer over naar een natuurbeherende in
stantie, voor zover deze is begrensd als robuuste verbinding. Voor de oeverlanden van de be" 
neden/oop van de Westerwoldse Aa betreft dit de Stichting Het Groninger Landschap. Voor de 
gebieden ten zuiden van Nieuweschans (Bovenlanden en Hamdijk) betreft dit Staatbosbeheer, 
welke ook het Kuurbos reeds in eigendom en beheer heeft. 

Ook het dagelijks peilbeheer voor zover betrekking hebben op de in te stellen natuurpeilen van 
Kuurbos, Hamdijk en Bovenlanden komt in beheer bij bovengenoemde organisaties. Water
schap Hunze en Aa's blijft verantwoordelijk voor de bestaande en nieuw aan te leggen hoofd
watergangen In en random de in te richten gebieden. Dit geldt ook voor de kleinere waterlopen 
in het tussengebied rond de Hamdijk (incl. Kuurbos), welke op het huidige peil blijven gehand
haafd en van belang zijn voor de drooglegging van de hierlangs gelegen bebouwing. 
Ook de bestaande en nieuw aan te leggen (waterkerende) kaden in het gebied (incl. de te her
stellen zeedijk) blijven in beheer bij waterschap Hunze en Aa's. In geval een verhard pad over 
de kade loopt komt deze in eigendom en beheer bij de gemeente (boezemkade blijft eigendom 
waterschap). 

Bij de verdere uitwerking zullen nadere afspraken worden gemaakt over het beheer en elgen
dom van bestaande en nieuw aan te leggen objecten in het gebied. 

4.5 Kabels en leldingen 
Door het gebied lopen zowel bovengrands als ondergrands een groot aantal kabels en leidin
gen. Bi] het opstellen van het plan is zo vee I mogelijk rekening gehouden met de ligging hler
van. In overleg met de betrokken instanties en nutsbedrijven is bekeken in hoeverre aanvullen
de maatregelen noodzakelijk zijn ter bescherming van kabels en leidingen. Waar nodig zullen 
kabels en leidingen worden omgelegd of worden plaatselijk (op kruisingen met kaden) techni
sche maatregelen getraffen ter voorkoming van schade aan leidingen. 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zullen in samenspraak met de betrokken instanties de 
bekende veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. 

4.6 Procedures en vergunningen 
Het inrichtingsplan kan worden uitgevoerd na definitieve vaststelling door provincie en water
schap, tenzij een vergunning of bestemmingsplanaanpassing eerst benodigd is. 

Mer 
Voor de realisatie van (onderdelen van) het inrichtingsplan zijn bestemmingsplanherzieningen 
en een ontgrondingsvergunning nodig. Ten behoeve van de bestemmingsplanherzieningen en 
ontgrondingsvergunning wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld . 
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In het ME.R worden altematieven ontwikkeld. Eem van de altematieven in het MER i.s gebaseerd 
op de inrichting van de gebieden conform dit inrichtingsplan. De altematieven worden in het 
MER beoordeeld op hun milieueffecten. De milieu-informatie die is opgenomen in het MER zal 
worden gebruikt in de besluitvorming over de bestemmingsplanherzieningen en ontgrondings
vergunning . 

Bij het opstellen van het inrichtingsplan is rekening gehouden met de aanbevelingen van de 
commissie mer in het kader van de planmer voor de partiele herziening POP-uitwerking. 

Voorkomen nadellge grondwatereffecten op omliggende percelen 

Aan de uitvoering van het Inrichtingsplan wordt de voorwaarde gesteld dat er geen significant nade
lige grondwatereffecten mogen optreden voor de rond het plangebied gelegen percelen. 

Op basis van een hydrologisch model van de gebieden Kuurbos/Bos op Houwingaham, Hamdijk en 
Bovenlanden en hun omgeving worden grondwatereffecten van de inrichting voor natuur en water
barging door het adviesbureau Grontmij berekand. Aan de hand van de modelberekeningen worden 
zonodig aanvullende inrichtingsmaatregelen genomen zodanig dat significante nadelige grondwa
tereffecten worden voorkomen. 

Rond het plangebied zullen, voordat met de inrichting wordt bagonnen, peilbuizen worden geplaatst 
om de grondwatersituatie zoals die zich in de praktijk voordoet te kunnen meten en eventuele effec
ten van de inrichting te kunnen monitoren. Hierover zal ook in contact worden getreden met eigena
ren van omliggende percelen. 
Wanneer uit de monitoring mocht blijken dat er na de inrichting van het plangebied toch significant 
nadelige effecten in de grondwatersituatie optreden, dan zal het waterschap onverwijld aanvullende 
maatregelen nemen zodanig dat de significant nadelige effecten worden opgeheven. 

Als er ondanks betrachte omzichtigheid, als gevolg van de inrichting van het plangebied, toch scha
de mocht ontstaan door verandering in optredende grondwaterniveaus in omliggende percelen is 
daarop de Nadeelcompensatieverordening Hunze en Aa's 2004 van toepassing zoals deze is vast
gesteld door het Aigemeeri Bestuur op 18 februari 2004. 
In Artikel 1, lid 1 van deze verordeiling wordt het doel van de nadeelcompensatieverordening als 
voigt samengevat: 

Het dagelijks bestuur kent aan degene die schade lijdt of zallijden als gevolg van rechtma
tige publiekrechtelijke besluiten of handelingen van het waterschap op verzoek een naar bil
lijkheid te bepalen schadevergoeding toe, vaar zover de schade redelijkerwijs nlet of niet 
geheel ten laste van belanghebbende behoort te blijven en de vergoeding van die schade 
niet of niet valdoende andersziris is verzekerd . 

De tekst van de Nadeelcompensatieverordening Hunze en Aa's 2004 en de bijbeharende toelichting 
is beschikbaar op de website van het waterschap: www.hunzeenaas.nl. 
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Ontgrondlngen 
Ten behoeve van de inrichting van het gebied is deels een ontgrondingsvergunning noodzake
lijk. De procedure hiervoor is opgestart. 

Peilbeslult 
Voor de nieuw in te stellen waterpeilen in het Kuurbos, Bovenlanden en Hamdijk is een nieuw 
peilbesluit noodzakelijk. 

Ontheffing Keur 
Voor het ontgraven en verleggen van watergangen en kaden in het gebied Is een ontheffing van 
de Keur van het Waterschap Hunze en Aa's noodzakelijk. 

Archeologie 
Vanwege in het gebied voorkomende archeologische waarden is in dit plan zoveel mogelijk re
kening gehouden met de bodemopbouw. Uitgangspunt is dat in principe niet In de zand- en 
veenondergrond wordt gegraven. Waar veenlagen worden aangesneden zullen deze ten be
hoeve van natuurontwlkkeling worden afgedekt met een laag klei. Niet voorkomen kan echler 
worden dat op enkele plekken toch door het veen en zelfs lot in de zandondergrond moet wor
den gegraven. 

Ten behoeve van de verdere planuitwerking en realisatie zal op deze plekken nader onderzoek 
plaatsvinden. Het onderzoek zich hierbij zowel op de eventuele aanwezigheid van archeologi
sche sporen uit de prehistorie (zandondergrond) als middeleeuwen (veengrond). Op het hoog
ste deel van de in de Bovenlanden aanwezlge hoge zandkop (op de kruising Hamdijk an Ham
sterweg) zullen een aantal megaboringen worden uitgevoerd. Indien hier sporen (vuursteen en 
resten houtskool) worden aangetroffen, zal ook de rand van dit gebied verder worden onder
zocht en zul/en tijdens de uitvoeringen opgravingen plaatsvinden. Indien geen sporen worden 
aangetroffen mag worden aangenomen dal zich hier in het verleden geen bewoning haeft voor
gedaan. 

Daarnaast zul/en in het veen enkele proefsleuven worden uitgegraven. Indien hier middeleeuw
se sporen worden aangetroffen, zal de uitvoering onder deskundige begeleiding plaatsvinden. 
Op deze plekken zal een ongeroerde laag klei van tenminste 30 em aanwezig blijven. 

Natuurtoets 
In hel kader van de bestemmingsplan procedure zijn reeds natuurtoetsan Flora- en faunawet 
uitgevoerd voor de betreffende gebieden. De resultaten hiervan zijn beschreven in het beslem
mingsplan en hebben niet geleid tot planaanpassingen of mitigerende maatregelen. 

4.7 Mogelijkheid van een convenant van goed nabuurschap 
Tijdens de inspraakperiode op het ontwerpinrichtingsplan zal door de provincie en het water
scha.p de belangstelling worden gepolst voor een eventuele nadere regaling van "goed nabuur
schap". Het Convenant Blauwe Stad zou als vertrekpunt kunnen dienen voor een dergelijke re
geling. De wenselijkheid van een eventueel convenant zou wei vanuit de streek gevoed en ge
trokken moeten worden. Het Convenant is niet bedoeld om in de plaats te treden van wettelijke 
regelingen van nabuurschap, maar om als platform voor de verschillende partijen en belangen 
te kunnen dienen. Naast de provincie Groningen, het waterschap, agrarische grondeigenaren 
en andere burgers in de streek zijn ook gemeenten, Staatsbosbeheer, het Groninger Land
schap en L TO als mogelijke partners in beeld. 
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5 Kosten en financiering 

5.1 Kosten 
De totale kosten voor de inrichting van het gebied ten behoeve van waterberging an natuur (ro
buuste verbindingszone) zoals in dit plan beschreven worden, inclusief kosten voor planvoorbe
reiding, geraamd op een totaalbedrag van ca. € 9,0 miljoen (incl. BTW). Dit bedrag Is excluslef 
de benodigde grondaankoop. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de inrichtingskosten per deelgebied en toegespitst 
op de hoofd- en nevenfuncties. 

. . . 
Deelgebied Walerberging en nalUur (RV) . . 

. (In € x 106) . : 

Plan voorbereiding 0,5 

Kuurbos 1,7 

Hamdijk 1,4 

Bovenlanden (incl. tussengsbled) 2,7 

Benedenloop Westerwoldse Aa 0,7 

Benedenloop Westerwoldse Aa 2,0 

Totaal 9,0 

5.2 Financieringsmogelijkheden 
De kosten voor de Inrichting ten behoeve van waterberging en natuur (robuuste verbindingszo
ne) worden gedekt door de hiervoor beschikbare subsidies en de middelen die de provincie en 
het waterschap hiervoor hebben vrijgemaakt. 

De financiering van de in dit plan genoemda aanvullende inrichtingsmaatregelen voor recreatie, 
cultuurhistorie en landschap maken geen deel uit van het voorliggende inrichtingsplan. De pro
vincie Gronlngen, de gemeente Reiderland, het Staatsbosbeheer, de Stichting het Groninger 
Landschap en het waterschap Hunze en Aa's zullen zich inzetten voor het zekerstellen van vol
doende financiering (o.a. Waddenfonds). Uiterlijk ten tijde van het vaststellen van het inrich
tingsplan heeft besluitvorming plaatsgevonden over de financiele bijdragen van provincie, ge
meente Reiderland en Staatsbosbeheer ten behoeve van de aanvullende inrichtingsmaatrege
len . 
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Plankaart totale gebied 
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Samenvattlng . , 

Aanleiding onderzoek 1.1 

Naar aanleiding van de emstige wateroverlast in Groningen en Noord

Drenthe in 1998 hebben de betrokken provincies en waterschappen afgespro

ken maatregelen te treffen om de kans op wateroverlast te verkleinen. In dit 

kader zijn plannen ontstaan voor de aanleg van (nood)bergingsgebieden voor 

water ten no orden en zuidwesten van Nieuweschans. In het kader van de 

Flora- en faunawet is een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezige natuur

waarden in het gebied. Tevells is gekeken naar de effecten op beschermde 

gebieden in de omgeving ill het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. 

S oortenbescherming 1.2 

Soortengroep Verbodsovertreding van beschennde Vervolgstap 

soorten in het plangebied 

Flora Grote kaardenbol en zwanenbloem Geen, vrijstelling 

vleermuizen Verschillende soorten Nader onderzoek, zie paragraaf 

4,2,2 

Overige zoogdieren Aardtnuis, bunzing, dwergmuis, Geen, vrijstelling 

dwergspitstnuis, egel, gewone bos-

spitsmuis, haas, hermelijn, huisspits-

muis, ree, rosse woelmuis, VQS, wezel 
en woelrat. 

Vogels Groot aantal broedvogels Inpassing broedseizoen in 

planning voor inrichting., 

Voor inundatie tijdens broed-

seizoen een onthefting aanvra-

gen. 

Amfibieen Bastaardkikker, bruine kikker, gewo- Geen, vrijstelling 

ne pad, meerkikker en kleine watersa-

lamander 

Reptielen - -
Vissen - -
Dagvlinders - -
Libellen - -
Overige soorten - -

Gebiedsbescherming 1.3 

Het plangebied is geen onderdeel van en grenst niet aan een gebied dat wordt 

beschermd in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Het ligt weI op 

korte afstand (500 m) van de Dollard welke onderdeel is van het Natura 

2000-gebied Waddenzee. De grens van het beschermde gebied 1igt direct ten 
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noorden van het sluizencomplex van Nieuwe Statenzij1. De Waddenzee is 

tevens aangewezen als Ecologische Roofdstructuur. Ook vallen enkele klei

nere delen van het plangebied onder de Ecologische Hoofdstructuur. Op kaart 

1 van het Provinciaal Omgevingsplan wordt het stroomgebied van het B.L. 

Tijdenskanaal en de Westerwoldsche Aa daarnaast aangegeven als voor

keurstrace voor een robuuste verbindingszone. 

Directe negatieve effecten op beschermde gebieden in het kader van de Na

tuurbeschermingswet 1998 worden niet verwacht, aangezien de werkzaam

heden op enige afstand worden uitgevoerd. Indirecte negatieve effecten op 

beschermde gebieden, zoals het verlies van een foerageergebied van in het 

beschermde gebied overwinterende en broedende vogels, lijken niet waar

schijnlijk, omdat het noordelijke deel van het plangebied een geringe natuur

waarde heeft. Daamaast zal de natuurwaarde door de ontwikkelingen 

aanzienlijk toenemen. In het kader van de strategische milieubeoordeling 

voor de uitwerking van waterbergingsgebieden van het Provinciaal Omge

vingsplan is er reeds een passende beoordeling uitgevoerd. Hieruit kwam 

eveneens naar voren dat er geen negatieve effecten op het beschennde gebied 

Waddenzee zullen optreden als gevolg van de (nood)waterbergingen. Even

tuele negatieve indirecte effecten lijken aileen op te kunnen treden als gevolg 

van een toename van de pleziervaart of wei de recreatiedruk (onder andere de 

aanleg van een jachthaven). Doordat de plannen nog niet concreet zijn (zoals 

de omvang van de jachthaven), kunnen effectell als gevolg van de vooralsnog 

onbekende toename van de recreatiedruk niet worden ingeschat. Als de plan

nen concreter zijn, zal een vooroverieg moeten plaatsvinden met het bevoegd 

gezag in het kader van de oricntaticfase van de Natuurbeschermingswet 1998. 

De robuuste verbindingszone zal worden aangelegd met het ambitieniveau 

B I. Het is de bedoeling dat de deelgebieden Hamdijk en Bovenlanden als 

stapsteen voor deze robuuste verbindingszone zullen worden ingericht. Na 

ontwikkeling van de robuuste verbindingszone zal het gebied onder de Eco

logische Hoofdstructuur gaan vaJlen. Ret gebied als geheel zal een meer 

natuurlijke inrichting krijgen, waardoor het gebied op iangere termijn een 

veel hoge natuurwaarde zal krijgen. Overleg met bevoegd gezag omtrent de 

effecten op en inrichting van de robuuste verbindingszone 11eeft reeds plaats

gevonden en valt verder buiten dit onderzoek. 
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Inleldlng 

Planbeschrijving 2.1 

Ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure voor de realisatie van de 

(nood)waterbergingen Benedenloop Westerwoldsche Aa, Kuurbos, Hamdijk 

en Bovenlanden in de gemeente Reiderland is het noodzakelijk een onder

zoek uit te voeren naar de aanwezige natuurwaarden in het gebied. De figuren 

1 en 2 geven de Egging van de genoemde (nood)waterbergingsgebieden 

weer. 

586 
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Figuur 1. Deelgebied Bened e nloop Westerwoldsche 

Aa(roze). omlig g end gebied en kilometerhokken (grijze lij

nen) . 
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Figuur 2. Deelgebieden Kuurbos (blauw), Bovenlanden 

(rood), Hamdijk (groen), omliggend gebied en kilometer

hokken (grijze lijnen). 

Flora- en faunawet 2.2 

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het soorten

beleid uit de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 van de 

Europese Unie is hiermee in de nationale wetgeving verwerkt. 

Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild 

levende dieren en planten (zowel beschermde als onbeschermde) en hun 

leefomgeving. Die zorgplicht houdt in ieder geval in dat iedereen die weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen 

heeft voor flora of fauna, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten. 

Diegene moet aile maatregelen nemen die redelijkerwijs van hem kunnen 

worden verwacht om die nadeJige gevolgen te voorkomen, zoveel mogeJijk te 

beperken of ongedaan te maken (artikeI2). 
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Volgens de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde planten te 

verwijderen of te beschadigen (artikel 8), beschermde dieren te doden, te 

verwonden, te vangen (artikel 9) of opzetteIijk te verontrusten (artikel 10) en 

voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen te beschadigen (artikel 11). 

Ook het rapen of be scha dig en van eieren van beschermde dieren is verboden 

(artikel 12). 

Beschermd zijn de inheemse zoogdieren (met uitzondering van huismuis, 

bruine rat en zwarte rat), aile inheemse vogels, amfibieen en reptielen, som

mige planten, vissen, vlinders, Iibellen, kevers en mieren en rivierkreeft, 

wijngaardslak en Bataafse stroommossel. Deze soorten zijn vermeld op Jijs

ten die zijn gebaseerd op het Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flo

ra- en faunawet. De verboden in de artikelen 9, 10 en 11 gelden niet voor 

mol, bosmuis en veldmuis. Ook gelden ze niet voor huisspitsmuis als deze 

zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken be

vindt. 

Op 23 februari 2005 is de AMvB 2004 betreffende artikel 75 van de Flora- en 

faunawet ill: werking getreden. Deze AMvB deelt de in Nederland bescherm

de soorten in drie beschermingsregimes in. In de 'Lijst van aile SOOlien be

schennd onder de Flora- en faullawet' worden de soorten ingedeeJd in tabel

len (zie ook bijlage 8). 

1. Algemene soorten (in dit rapport aangegeven als 'soorten in tabel I'). 

Voor deze soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen vrijstelling 

voor de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 8 tot en met 12 

van de Flora- en faunawet. 

2. Overige so orten (in dit rapport aangegeven als 'soorten in tabel 2'). 

Voor overige soorten en vogelsoorten geldt eveneens een vrijstelling 

bij ruimtelijke activiteiten, mits de activiteiten worden uitgevoerd op 

basis van een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedsel

kwaliteit goedgekeurde gedragscode. Zolang geen gedragscode is op

gesteld, moet voor verstoring van de soorten uit tabel 2 ontheffing 

worden aangevraagd. 

3. Strikt beschermde soorten. Bijlage I-soorten van de AMvB 2004 en 

bijlage IV-soorten van de Habitatrichtlijn (in dit rapport aangegeven 

als 'soorten in tabel 3'). 

Voor deze so orten geldt in principe geen vrijstelling. Voor verstoring 

van deze soorten en van vogels kan slechts onder bepaalde voorwaar

den ontheffing worden verleend. 

De soorten die in het kader van de Europese Habitatrichtlijn zijn geplaatst op 

de bijlage IV van te bescherrnen soorten (Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitatten ell 

de wilde flora en fauna), zijn als gevolg hiervan in Nederland in de Flora- en 

faunawet van 2002 opgenomen als streng beschermde soort. De verbodsbepa-
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lingen van de Flora- en faunawet voorzien echter niet in het criterium 'goede 

instandhouding van de soort'. Dat aspect moet daarom zolang de Flora- en 

faunawet niet is aangepast, expliciet worden afgewogen voor elk ruimtelijk 

plan. 

In bet kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zal de gemeenteraad., die 

besluit over een bestemrningsplan waarin de belangen van een streng be

schermde soort kunnen spelen, hiervoor in het vaststellingsbesluit zelf een 

expliciete afweging moeten opnemen (ABRS 28 februari 2007 

20060402611). Daarbij moet uiteraard op grond van adviezen van deskundi

gen, gebaseerd op goed onderzoek (ABRS 23 augustus 2006 200600506/1) 

kunnen worden overwogen dat het voortbestaan van de soort ter plekke door 

de toe te laten ontwikkelingen niet wordt bedreigd. 

De FLora- en faunawet b~schermt individuele exemplaren van een soort en 

vaste rust- en verblijfp!aatsen van diersoorten. Voor een goede instandhou

ding van een diersoort is echter ook behoud van foerageergebied en migratie

routes nodig. Dat wordt in dit rapport ook meegewogen. 

Deze aspecten worden in de nieuwe interne handleiding van het Ministerie 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ook overwogen bij de besluit

vorming over ontheffingverlening. 

In dit rappOlt wordt tevens aandacht geschonken aan so orten van de Rode 

lijst. Hierop staan Nederlandse soorten die bijzondere aandacht nodig hebben. 

Deze so orten worden bedreigd, zijn zeldzaam of erg kwetsbaar of nemen 

sterk in aantal af (zie bijlage 7). De Rode lijsten zijn offici eel door de minis

ter van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld (Besluit Rode 

lijsten flora en fauna, november 2004). Veel rode lijstsoorten (vooral planten) 

worden echter niet door de Flora- en faunawet beschermd en hebben daar

door geen duidelijke juridische status. 

Naast het soortenbeleid uit de Europese Vogelrichtlijn (1979) en de Habita

trichtlijn (1992) moet op grond van artike! 9 van het Besluit op de ruimtelijke 

ordening ook aandacht worden be steed aan beschermde natuurgebieden uit 

deze regelgeving. Dit is uitgewerkt in hct Natura 2000-beleid. Natura 2000 is 

het netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die worden beschermd 

op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De richtlijnen geven 

aan welke typen natuur en welke soorten precies moeten worden beschermd. 

De lidstaten wijzen daarvoor speciale beschermingszones aan. In het kader 

van de Vogelrichtlijn zijn speciale beschermingszones aangewezen ter be

scherming van vogelsoorten vermeld in bijlage I van deze richtlijn, van trek

vogels op de Nederlandse Rode lijst en van hun habitatten. Deze aanwijzing 

is in Nederland nagenoeg voltooid. In het kader van de Habitatrichtlijn zijn 

speciale beschermingszones aangemeld bij de Europese Commissie ter be

scherming val1leefgebieden vermeld in bijlage I en van planten- en diersoor

ten vermeld in bijlage II van deze richtlijn. Alle gebieden . die zich 
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kwalificeren voor aanmelding zijn op grond van de genoemde richtlijnen 

beschermd alsof ze al zijn aangewezen. 

Onder de oude Natuurbescherrningswet 1967 vielen twee typen gebieden: 

nationale en beschermde Natuurmonumenten en gebieden die de minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aangewezen ter uitvoering van 

verdragen of andere internationale verplichtingen. Per 1 oktober 2005 vallen 

de Natura 2000-gebieden samen met de twee hiervoor staande typen gebie

den onder de Natuurbeschermingswet 1998. Daar waar de beschermde Na

tuurmonumenten samenvallen met een Natura 2000-gebied, verliest het 

gebied zijn status als Natuurmonument. Voor ingrepen in of in de omgeving 

van een dergelijk gebied moet door middel van een vooroverleg tussen be

voegd gezag en initiatiefnemer worden ingeschat of de ingreep negatieve 

effecten kan hebben. Als dit het geval is, wordt via een voortoets onderzocht 

of de ingreep significant negatieve effecten kan hebben. Wanneer geen we

tenschappelijke zekerheid is dar er geen significant negatieve effecten zijn, 

moet een passende beoordeling worden uitgevoerd. Daarvoor moet de initia

tiefnemer de gegevens aanleveren in de vorm van een Natuurbeschermings

wetrapport. Het bevoegd gezag toetst deze rapportage op verzoek van de 

initiatiefnemer. Dit is bijna altijd het college van Gedeputeerde Staten van de 

provincie. In beginsel verleent het bevoegd gezag aileen een vergunning als 

zekerheid is verkregell dat de activiteit de natuurlijke kenrnerken van het 

gebied niet aantast. 

De omvang van de effecten wordt getoetst aan de instandhoudingsdoelstel

lingen van het betreffende beschermde gebied. Deze doelstellingen zijn of 

worden opgenomell in de aanwijzingsbesluiten en de beheersplannen. In het 

aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied staat vanwege welke soorten 

en habitatten en om welke reden het gebied is aangewezen. De instandhou

dingsdoelstellingen van een gebied mogen ruet worden geschaad. Deze zijn 

echter ten tijde van het schrijven van dit rappOlt niet of aileen in concept 

klaar en nog niet van kracht (concept Natura 2000-doelendocument en eerste 

trance aanwijzing 11t van de 161 gebieden). Naar verwachting zullen de 

aanwijzingsbesluiten voor oktober 2008 definitief worden. Voorlopig wordt 

daarom getoetst aan de bestaande gebiedsdocumenten. 

De Ecologische Hoofdstructuur uit de Nota Ruimte (Regeringsbeslissing 

2006) en het POP-Groningen geniet een vergelijkbare bescherming. Ingrepen 

bij deze gebieden worden door het bevoegd gezag, het college van Gedepu

teerde Staten van de provincie, getoetst bij een lUimtelijke procedure. De 

Ecologische. Hoofdstructuur mag niet worden aangetast. Aantasting wordt 

aileen verdedigbaar geacht als aantoonbaar is dat het project van groot open

baar belang is en er geen redelijk alternatief bestaat. Hier geldt het zoge

naamde 'nee, tenzij'-principe. De aantasting moet zoveel mogelijk worden 

gemitigeerd. Restschade moet worden gecompenseerd. 
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In jull 2007 is door het Rijk en provincies het beleidskader Spelregels Ec010-

gische Hoofdstructuur, BeJeidskader voor compensatiebeginsel, Ecologiscbe 

Hoofdstructuur-saldobenadering en herbegrenzen Ecologische Hoofdstruc

tuUT ujtgegeven. Met dit beleidskader kan maatwerk worden geboden, wordt 

ren beoordelingskader gegeven (significantie), maar is ook cxteme werking 

een expIiciet te beoordelen effect. 
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Historie 3.1 

Benedenloop Westerwoldsehe Aa 

Door overstromingen zijn in de veertiende eeuw grate stukken land door de 

Dollard verzwolgen. Nadat het land in de zestiende eeuw nag eens door zwa

re stormvloeden werd geteisterd, begon men door zowel aetieve inpoldering 

als natuurlijke aanslibbing de zee terug te dringen. Het sluizencomplex. 

Nieuwe Statenzijl werd in 1991 aangelegd en vormt sindsdien de scheiding 

tussen de Westerwoldsche Aa en de Dollard. 

Kuurbos, Hamdijk en Bovenlanden 

Het gebied ten zuiden van Nieuweschans is reeds lange tijd in gebruik als 

gras- en akkerJand, waarbij de nadruk ligt op akkerland. Door ntilverkaveling 

is het gebruik grootschaliger geworden en het aa11tal sloten afgenomen. In 

1911 werd het B.L. Tijdellskanaal aange\egd. De belangrUkste funetie van het 

kanaal was de afvoer van water, maar werd daamaast ook gebruikt voor de 

vrachtscheepvaart. In 1998 werd het Bos op Houwingaham aangelegd. Het 

betreft het gebied dat in het voorliggende rapport wordt aangegeven als 

Kuurbos. 

Huidige situatie 3.2 

Benedenloop Westerwoldsche Aa 

Het deelgebied Benedenloop Westerwoldsehe Aa ligt tussen Oudezijl en 

Nieuwe Statenzijl. Ten noorden van het sluizencomplex van Nieuwe Staten

zijl (buiten het plangebied) Jigt de Dollard. De Dollard is een onderdeel van 

de Waddenzee. De benedenloop van de Westerwoldsche Aa is een vrij recht

lijnige watergang met afgekalfde oevers. Langs de oever aan Nederlandse 

zijde is in het verI eden een brede strook verhoogd door baggerspecie en het 

uitvlakken van de aude dijk. Aan de waterrand is een zeer smalle, ruige riet

strook aauwezig. De overige delen zijn in gebruik als gras- en akkerland. 

Tussen de percelen liggen smalle kavelsloten. Direct ten no orden van Nieu

weschans ligt nag een deel van het deelgebied dat bestaat uit een akker en 

een depot van het Waterscbap. 
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Dever Westerwoldsche Aa Situatie Doordelijk dee! 

Kuurbos 

Het Kuurbos is een natuurgebied dat bekend staat als Bos op Houwingaham 

en is in 1998 aangelegd. Het bos bestaat naast loofbos en grasland uit natte 

terreindelen. Doordat het natuurgebied is aangelegd op voormalige land

bouwgronden is de bodem rijk aan voedingstoffen. Dit is goed terug te zien 

aan de weelderige vegetatie. 

Loofbos met grazige strook 

Hamdijk en Bovenlanden 

Nat terreindeel in het 

noorden 

De deelgebieden Hamdijk en Bovenlanden betreffen voornamelijk gras- en 

akkerlanden. In het zuiden komen enkele ruige akkerranden Yoor. Aan de 

weg Hamdijk staan ter hoogte van het plangebied drie boerderijen en twee 

woningen. Rond de meeste erven is een eenvoudige tuill met houtsingel aan

wezig. Langs het B.L. Tijdenskanaal ligt een verhoogde dijk met aan het 

zuidelijke deel deels een boomsingel. Nabij deze dijk staan twee oude bun

kers, waarbij aile openingen zijn dichtgemetseld. 

Dverzicht deelgebied 

Hamd ij k 

Boomsinge! langs BL Tijdens

kanaal 
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Bode m en w ate r 3.3 

De bodemsamenstelling en de grondwaterstand zijn voor vee1 planten- en 

diersoorten bepalende factoren voar het voorkomen in een gebied. 

Benedenloop Westerwoldsche Aa 

Volgens de bodemkaart bestaat de bodem van het deelgebied Benedenloop 

Westerwoldsehe Aa uit Kalkrijke poldervaaggronden die zijn ontstaan in 

zware Idei. De gemiddelde hoogste grondwaterstand Hgt minder dan 40 em 

beneden het maaiveld. De gemiddelde laagste grondwaterstand ligt meer dan 

120 em beneden het maaiveld. Dit zijn vrij droge omstandigheden. Langs de 

Westerwoldsche Aa Jiggen enkele opgehoogde delen die nog droger zijn. 

Kuurbos 

Volgens de bodemkaart be staat de bodem van het deelgebied Kuurbos uit een 

assoeiatie van Kalkanne poldervaaggronden die zijn ontstaan in klei met 

Kalkrijke poldervaaggronden die zijn ontstaan in zware klei . De gemiddelde 

hoogstc grondwaterstand Jigt minder dan 40 em beneden het maaiveld. De 

gemiddelde laagste grondwaterstand ligt meer dan 120 em beneden het maai

veld. Dit zijn vrij droge omstandigheden. 

Hamdijk 

Volgens de bodemkaart be staat de bodem van het deelgebied Hamdijk uit een 

assoeiatie van Kalkrijke poldervaaggronden die zijn ontstaan in zware klei 

met Kalkarme poldervaaggronden die zijn ontstaan in klei. De gemiddelde 

hoogste grondwaterstand ligt minder dan 40 em beneden het maaiveld. De 

gemiddelde laagste grondwaterstand ligt meer dan 120 em beneden het maai

veld. Dit zijn vrij droge omstandigheden. 

Bovenlanden 

Volgens de bodemkaart bestaat het grootste deel van de bodem van het deel

gebied Bovenlanden uit Kalkarme poldervaaggronden die zijn ontstaan in 

klei en Kalkarme dreehtvaaggronden die zjjn ontstaan in zware klei. Daar

naast zijn er k1eine delen aanwezig met Waardveengronden op zand en Moe

rige podzolgronden met een zavel- en kleidek en een moerige tussenlaag. De 

gemiddelde hoogste grondwaterstand in het deelgebied varieert van minder 

dan 40 em beneden het maaiveld tot meer dan 40 em beneden het maaiveld . 
. ":'"~ ~ ... ": 

De gemiddelde 1aagste grondwaterstand varieert van 80 em tot 120 em bene

den het maaiveld tot meer dan 120 em beneden het maaiveld. Dit zijn even

eens vrij drogc omstandighedcn. 
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Plannen 3.4 

Naar aanleiding van de ernstige wateroverlast in Groningen en Noord

Drenthe in 1998 hebben de betrokken provincies en waterschappen afgespro

ken maatregelen te treffen om de kans op wateroverlast te verkleinen. In dit 

kader zijn er plannen voor vergroting van de spuiboezem en waterbergings

capaciteit in het gebied Nieuwe Statenzijl - Nieuweschans - Bovenlanden. 

Ten tijde van het schrijven van dit rapport waren de plannen niet volledig 

uitgewerkt. In het deelgebied Kuurbos zal waarschijnlijk een groot deels de 

bestaande situatie worden gehandhaafd. De overige deelgebieden zullen 

grotendeels als natuurgebied worden bestemd en ingericht worden als moe

rasgebied. In het gebied direct ten noorden van Nieuweschans zijn plannen 

voor een jachthaven. De binnen de begrenzing vallende bebouwing aan de 

Hamdijk wordt gehandhaafd en is daarom niet verder meegenomen in het 

onderzoek. 

In het gebied wordt onderscheid gemaakt tussen berging en l1oodberging. Het 

verschil ligt met name in de inzet van het gebied als waterberging. Een ber

gingsgebied wordt gemiddeld meeT dan een keer in de 100 jaar ingezet voor 

de waterberging. Een noodbergingsgebied zal gemiddeld een of minder vaak 

per 100 jaar worden ingezet. Daarnaast zal het bergingsgebied Benedenloop 

Westerwoldsche Aa in verbinding komen met het boezemwater, waardoor 

een min of meer natuurIijke peilfluctuatie ontstaat. In de overige 

(nood)bergingsgebieden is een handeling noodzakelijk waarna water het 

gebied in kan stromen. Het is onzeker in welke perioden gebruik van de 

(nood)bergingen zal worden gemaakt. Aangezien waterberging aileen plaats

vindt wanneer vee I neerslag vah en dit voornamelijk in het najaar het geval 

is, zal waterberging in de meeste gevallen in de najaar- de winterperiode 

nodig zijn . 
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Natuurwaarden 

Beschermde gebieden 4.1 

Het plangebied is geen onderdeel van en grenst niet aan een gebied dat wordt 

bescherrnd in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Het ligt weI op 

korte afstand (500 m) van de Dollard welke onderdeel is van het Natura 

2000-gebied Waddenzee. De grens van het bescherrnde gebied ligt direct ten 

noorden van het sluizencomplex van Nieuwe Statenzijl. 

De Waddenzee (waaronder de Dollard) ' als geheel wordt algemeen be

schouwd als het -in intemationaal opzicht- belangrijkste natuurgebied in ons 

land. Deze status dankt het gebied onder andere aan de grote aantallen foera

gerende trekvogels, aan het belang als opgroeigebied voor vissoorten uit de 

Noordzee, aan het broed- en leefgebied van een aantal vogelsoorten en aan 

het leefgebied van grote populaties zeehonden. Het is een van de weinige 

Europese gebieden met een nagenoeg ongestoorde hydrodynamiek en geo

morfologie waar natuurlijke processen nog zorgen voor de instandhouding en 

de ontwikkeling van karakteristieke ecotopen en habitatten. Het gebied is van 

zeer groot belang als broedgebied Voor kustgebonden waadvogels (lepelaar), 

eenden (eider, bergeend), meeuwen (storrnmeeuw, zilvermeeuw, kIeine man

telmeeuw), stems (grote stem, visdief, noordse stern en dwergstem) en stelt

lopers (kIuut, schoIekster, bontbekpIevier, strandplevier, tureluur). Het betreft 

in alle gevallen broedvogels van embryonale duinen, duinmeren, hoge zand

platen met scheIpen en hogere del en van de kwelder. Daamaast leveren enke

Ie kweIdergebieden met aI dan niet aangrenzende jonge duinen (Mokbaai, 

Slufter, De Schorren, Kroon's polders, De Boschplaat, Nieuwlandsreid, Hon, 

Oosterkwelder en kweldergebieden op Rottumerplaat en Rottumeroog) een 

belangrijke bijdrage aan de broedpopulatie van so orten van grijze duinen 

(blauwe kiekendief, velduil) en duinmoerassen (bruine kiekendiet). Voor de 

twee zeehondensoorten die in Nederland voorkomen, is het gebied van essen

Heel belang als rustgebied en om hunjongen te werpen en te zogen. 

Dc Waddenzee is tevens aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur. Ook 

vallen enkele kleinere delen van het plangebied onder de Ecologische Hoofd

structuur. Op kaart I van het Provinciaal Omgevingsplan wordt het stroom

gebied van het B.L. Tij den skanaal en de Westerwoldsche Aa daamaast 

aangegeven aJs voorkeurstrace voor een robulJste verbindingszone. Het trace 

is uit onderzoek als meest kansrijk naar voren gekomen en vonnt het vertrek

punt bij overleg met betrokkenen over de uitvoering. Verbindingszones mo

gen geen beperkingen opleggen aan het aangrenzende grondgebruik en niet 
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leiden tot toename van schade door onkruiden of fauna. Het ambitieniveau 

voor de robuuste verbindingszone is B I. Het is de bedoeling dat de deelge

bieden Hamdijk en Bovenlanden als stapsteen voor deze robuuste verbin

dingszone zullen worden ingericht. 

Directe negatieve effecten op beschermde gebieden in het kader van de Na

tuurbeschermingswet 1998 worden niet verwacht, aangezien de werkzaam

heden op enige afstand worden uitgevoerd. Indirecte negatieve effecten op 

beschermde gebieden, zoals het verlies van foerageergebied van in het be

schermde gebied overwinterende en broedende vogels, lijken niet waarschijn

Jijk, omdat het noordelijke deel van het plangebied een geringe natuurwaarde 

heeft (zie paragraaf 4.2). Daarnaast zaI de natuurwaarde door de ontwikke

Hngen aanzienlijk toenemen. In het kader van de strategische milieubeoorde

ling voor de uitwerking van waterbergingsgebieden van het Provinciaal 

Omgevingsplan is er reeds een passende beoordeling uitgevoerd. Hieruit 

kwam eveneens naar vOTen dat er geen negatieve effecten op het beschermde 

gebied Waddenzee zullen optreden als gevolg van de (nood)waterbergingen. 

Eventuele negatieve indirecte effecten lijken aileen op te kunnen treden als 

gevolg van een toe name van de pleziervaart ofwel de recreatiedruk (o.a. 

aanleg jachthaven). Doordat de planncll nog niet concreet zijn (zoals de om

yang van een jachthaven), kunnen effecten als gevolg van de vooralsnog 

onbekende toename van de recreatiedruk niet worden ingeschat. Als de plan

nen concreter zijn, zal een vooroverleg moeten plaatsvinden met het bevoegd 

gezag in het kader van de orientatiefase van de Natuurbescherrningswet 1998. 

Na ontwikkeling zal het plangebied nagenoeg geheel onder de Ecologische 

Hoofdstructuur gaan vallen. Het gebied als geheel zal een meer natuurIijke 

inrichting krijgen, waardoor dit gebied op langere termijn een hoge natuur

waarde kan ontwikkelen. Overleg met de provincie Groningen omtrent de 

effecten op en inrichting van de Ecolagische Hoofdstructuur heeft reeds 

plaatsgevonden en valt verder buiten dit ondcrzoek. 

Soortenonderzoek 4.2 

In tabel A is aangegeven in welke kilometerhokken 1 en uurhokken1 de betref

fende deelgebieden liggen. De kilometerhokken en uurhokken die gearceerd 

zijn weergegeven, worden niet bij het onderzoek betrokken, omdat het plan

gebied slechts voar een zeer klein deel in deze hokken ligt. Voor de Jigging 

van de deelgebieden zie figuur 1 en 2. 

Tabel A. Ligging deelgebieden in kilometerhokken en uurhokken 

I Een kilometerhok is een vastgelegd gebied van I km bij 1 km. De Topografische Dienst heeft 

deze hokken ingevoerd als rasterverdeling voor het tekenen van de topogralische kaarten van 

Nederland. Een uurhok is cen gebied van 5 km bij 5 km gebaseerd op diezelfde verdeling . 
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Deergebied 

Benedenloop WesteJWoldsche 

Aa 

Kuurbos 

Harndijk 

Boven landen 

K;ilomClcrhokken 

216·~79, 276-580, 276·582. 

276.583,277·580,277-581 

en 277-582 

275·576,275-577.276-578, 

276·577 en 276-578 

274·576.275·576 en 275· 

577 

274-574,274·575,274-576, 

215-574,275-575 en 276· 

516 

UurtlOkken 

08-44 en 08·54 

08-54 

08·53 en 08·54 

13.13,08·53, 13-14 en 08·54 

V~~r het soortenonderzoek zijn gegevens gebruikt van Het Natuurloket2
_ De 

opgaven per deelgebied zijn weergegeven in de tabellen B tot en met E_ De 

resultaten geven aileen aanleiding om gedetailleerde gegevens van de soor

tengroep vogels op te vragen. De betreffende gegevens zijn via Het Natuur

loket opgevraagd en verkregen (De Boer, 2008). Verder heeft op 6 maart 

2008 eell gesprek met de heer L. Luijten (boswacbter inventarisatie) van 

Staatsbosbeheer plaatsgevonden over de natuurwaarden van het Bos op 

Houwingaham (Kuurbos). Bij de soortengrocpenbespreking worden verkre

gen gegevens aileen genoemd indien ze eell toegevoegde waarde hebben. 

Naast deze gegevens zijn per uurhok waamemingen verzameld uit de lande

lijke soortenatlassen voor zoogdieren, vleemlUizen en broedvogels. De ver

spreidingsgegevens van reptielen, amfibiecn en vissen zijn afkomstig uit het 

Waarnemingenoverzicht 2006 van Stichting RAVON. De verspreidingsgege

yens van dagvlinders en libellen zijn afkomstig uit het Waarnemingenverslag 

2007 'Dagvlinders, nachtvlinders en libellen' v.an EIS·Nederland, De Vlinder

stichting en de Nederlandse· Vereniging v~~r Libellenstudie. De gebruikte 

gegevens zijn opgenomen in de bijlagen . 

. De gegevens die staan geregistreerd per kilometerhok of per uurhok zijn niet 

rechtstreeks tot het te onderzoeken plangebied te herleiden. Voor de interpre

tatie van deze gegevens is ecologische veldkennis noodzakelijk. 

2 He! Natuurloket is een onafhankelijke informatiemakelaar die gegevens over beschermde 

soorten loegankclijk maakt. Deze gegevens zijn atkomstig uit de dalabanken van talloze orga

nisaties, verenigd in de Vereniging Onderzoek Flora en Faun~ (VOFI'). Het Natuurloket bezit 

:zelf geen gegevens. Het NatuurlokeUs een ,initiatiefvan het Ministerie van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit en de organisaties binnen' de VOFF, 
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Tabel B. Opgave van Het Natuurloket Benedenloop Westerwoldsche Aa (d.d. 13 febroa· 

ri 2oog) 

3 13 

Anlfibleen (1) 

Vis !len 

Dagvfmders (2) 

libellen 

nvt 

Tabel C. Opgave van He! Natuurloket Kuurbos (d.d. 13 februari 2008) 

~ ~ ~ . ~ Habitat- '01':\· en ,'Flora· e-n ' 
~ 'F. CD ~ .s:: • VOne-d'9- jOetllll";',. Voge'. faunJwet fatJnawet'Rode . . _ ~ ~ ~ ,. .!I .J held ,I I lifO 'rlcJrtlljnij \abel 1 • b)l)el 2+3 I,Lljst 

.-'--'----'! . - 7'E",..'" l~.-----lL~ .~ _ _ L _ 

r'-n: '-}IJ. .. , redelijk nvl 1 1 
T O, -. • 1 
.(.. . LJ ' 1 nie! nvI 

Planten 

Mossen 

Fl~~1; :: :~ r=i"'~r=~J 
'.J' 0·· I 1 omgel'ing nvl 
\- l~~ r==; 
Qt.".~ ;"'.,1 goed 

f0~=1 J~S!~fg : 
9"" ~J~-r-1 

i 'I 1 _llechlllnotlg nvl 

E
!1~Jlr~ 1 goed 
-T '.~ ., hthn nvl 
~~.~. '1DJsleC 1ItI1I 

Sprlnkhanen ! •. J:",.:lL1L nlet nvt 

Overlge onoewervelden [][IJr niet nvt 

Korstmossen 

Zoogdleren (3) 

Voge's nee 

R"ptielen 

Amflbleen 1 (1) 

Vissen 

Dag~inders 

Llbellen 

29 
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Tabel D. Opgave van Het Natuurloket Hamdijk (d.d. 13 februari 2008) 

Mos~en 

KO'rstmoscen 

PaddestO'elen 

%oogdieren 

VO'gels 

Reptlelen 

ilmflbieen 

"lot 

"lot 

nvl 

rrvt (3) 

nee 

n..t 

"lot 

29 6 

(1) 

Vlssen nvl 1 (1) 

Dagvllnders 

Ubellen 

niet 

nle! 

nvl 

"vi 

"vi 

"vi 

Tabel E. Opgave van Het Naluurloket Bovenlal1den (d.d. 13 februari 2008) 

i . .. f(. '. ',.,1 '.,:. " ~ ;'):1 ~ ':" Jl . : . ~ .:. '. !it~bi1lJt- FlO'ra- en.I'Flo";';·en ~ ,;.'. 
:1.:: ~ ·J?F':.!>~· ~~'" .:: rgs i C/,. ~ . -!; ( I \Iolledl~ ·OctaD· i' VOHel-;f~un3wet.faun3wet.R,?de 
~. _'.:' . ".:' . : ~ . 2~ J~J_-~ ;JI held infO' richl ii!l:1 tabel1 l!taberl+' ijLII~ 
Planten , . ,: 1 goed nvt 2 

Mossen 

Korstmossen 

Paddestoelen 

ZooDdieren 

\logels 

Reptielen 

Amflbieen 

\lIs sen 

Pavvl1nders 

Ubellen 

Sprinkhanen 

Overlge onjJewenrelden 

niet 

lTlIIIig 

niet 

nlel 

nvI 

nvl 

nvl 

nvl 

nee 36 6 

nvt 

nvl 1 ("1 ) 

nvt (1) 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

Het plangebied is eind januari 2008 bezocht om een indruk te krijgen van het 

plangebied, de omgeving en de voorkomende flora en fauna (zie paragraaf 

6.1). Deelgebied Benedenloop Westerwoldsche Aa is daamaast ook in no

vember 2006 bezocht in het kader van een natuurwaardenonderzoek. Begin 

maart heeft er tot slot een veldbezoek plaatsgevonden waarbij gericht is ge

keken naar het voorkomen van beschermde vissen. 

De binnen de begrenzing vallende bebouwing aan de Hamdijk wordt gehand

haafd en is daarom niet specitiek onderzocht en ook niet verder meegenomen 

in het onderzoek. 

De veldbezoeken zijn niet in het meest geschikte seizoen uitgevoerd. Gezien 

de aard van het plangebied kan met behulp van de indruk die van het plange

bied is verkregen, de kennis over leefgebieden van so orten en de beschikbare 
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gegevens van bijna aile soortengroepen tach met voldoende zekerheid een 

oordeel worden gegeven over het voorkomen van so orten in het gebied. Al

leen van de soortengroep vleermuizen is geen voldoende beeld ontstaan (zie 

paragraaf 4.2.1). 

V a a t p I ant e n 4.2.1 

Volgens Het Natuurloket zijn zes kilometerhokken goed, drie kilometerhok

ken matig en een kilometerhok slecht onderzocht op het voorkomen van 

vaatplanten. Er zijn geen ontheffingplichtige so orten waargenomen. Gedetail

leerde gegevens zijn daarom niet van Het Natuurloket opgevraagd. Het veld

bezoek geeft in combinatie met dit gegeven een voldoende beeld v~~r dit 

onderzoek. 

Volgens Het Natuurloket zijn in de onderzochte kilometerhokken een tabel 1-

soort en twee soorten van de Rode lijst waargenomen. De tabel I-soott komt 

in meerdere kilometerhokken v~~r. Het betreffen aile kilometerhokken met 

watergangen. Het is waarschijnlijk dat het hierbij om zwanenbloem gaat. 

Zwanenbloem komt op de kleigebieden algemeen voor. De plant groeit vaak 

in sloten met voedselrijk water die jaarlijks worden geschoond. De soort is 

tijdens de veJdbczoeken niet in het pJangebied aangetroffen, maar kan gezien 

het jaargetijde (onder andere geschoonde sloten) zijn gemist . 

Akkerdistel ZwanenbJoem 

Benedenloop Westerwoldsche Aa 

Langs de oevers van de Westerwoldsche Aa is een smalle rietkraag aanwezig. 

Voorkomende soorten hierin zijn riet, liesgras, grote brandnetel en wolfspoot. 

De rietkraag gaat vervolgens over in een grasvegetatie. Veel voorkomende 

soorten hienn zijn akkerdistel, speerdistel, kropaar en grote brandnetcl. Het 

grasland en de dijken zijn begroeid met een ruige grasvegetatie. Hierin groei

en grotendeels dezelfde soorte~ als langs de Westerwoldsche Aa. Daamaast 

komen er soorten voor aJs kale jonker en ridderzuring. De taJuds van de ka

velsloten worden gemaaitl. [ri het water drijft op enkele plaatsen klein kroos. 

Onderwatervegetatie is niet aanwezig. 

Kuurbos 
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Het Bas op Houwingaham bestaat voor een groot deeI uit bas dat in de sta

kenfase verkeert. Aangeplante boomsoorten zijn onder andere beuk, zo

mereik, zwarte e\s, es en Canada populier. Daamaast zijn hiertussen soorten 

ais eenstijlige meidoom, sleedoom en hazelaar aangeplant. Onderbegroeiing 

is zeer schaars aanwezig en bestaat uit grate brandnetel, speenkruid en enkele 

grassen. De open, droge delen hebben een weelderige grazige vegetatie met 

ruigtekruiden als akkerdistel, grate brandnetel, ridderzuring en klein hoef

blad. Aan de zuidzijde is in deze grazige vegetatie een vrij grate oppervlakte 

met de tabel 1-soort grote kaardenbol aanwezig. In de natte delen is een riet

vegetatie aanwezig met soorten als grote Iisdodde, oeverzegge en pitrus. 

Veld met grote kaardenbol Klein hoefblad 

Hamdijk en Bovenlanden 

De deelgebieden Hamdijk en Bovenlanden bestaan voomamelijk uit gronden 

die in agrarisch gebruik zijn. Langs de oevers van de watergangen is een 

enigszins ruige grazige vegetatie aanwezig met soorten als gewone engelwor

tel, ridderzuring, gestreepte withol, rietgras en oon7.ige klit. In de watergan

gen is op enkele plaatsen klein kroos en grof hoornblad aanwezig. In het 

zuidelijke deel is rond een akker een ruige akkerrand aanwezig met soorten 

als akkerdistel, grote brandnetel, bijvoet en harig wilgenroosje. Langs het 

B.L. Tijdenskanaal zijn twee houtsingcls aanwezig. De zuidelijke houtsingel 

bestaat uit aanp\ant van Canada popu\ier. Rond deze bomen wordt gemaaid. 

De noordelijke houtsingel bestaat uit zwarte els, es, eenstijlige meidoorn en 

Canada populier. Hieronder is een zeer schaarse begroeiing van speenkruid 

en zevenblad aanwezig. 

Gelet op de inrichting, het gebruik en het beheer van het plangebied worden, 

met uitzondering van grote kaardenbol en zwanenbloem, geen bescherrnde 

soorten in het plangebied verwacht. 

Gezien het huidige gebruik van het plangebied lijken met de voorbereidende 

werkzaamheden en een inundatie geen belangrijke botanische waarden verlo

ren te gaan. Door de voorbereidende werkzaamheden zullen mogelijk enkele 

groeiplaatsen van de bescherrnde grote kaardenbol ell zwanenbloem verI oren 

gaan. De ontwikkelingen doen echter geen afbreuk aan de gunstige staat van 

instandhouding van deze sOOlten. Genoemde so orten zijn algemeen voorko-
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mende soorten uit tabel1 die bij ruimtelijke ontwikkelingen onder de vrijstel

lingsregeling valJen. Bovendien bieden de beoogde ontwikkelingen nieuwe 

kansen voor deze soorten. 

De aanwezige vaatplanten worden door incidentele onderwaterzetting in het 

winterseizoen niet bedreigd in het voortbestaan. De zuurstofbehoefte van 

planten is op dat moment erg laag. Als het bos voor een Iangere peri ode on

der water komt te staan, is de kans groter dat de aanwezige vegetatie, waar

onder de bomen, schade ondervinden. Dit is oak het geval als een inundatie 

plaatsvindt vlak voor oftijdens het groeiseizoen. De omvang van de schade is 

van tevoren moeilijk in teo schatten. Deze is afbankeJijk van de duur van de 

inundatie en de periode waarin dit gebeurd. 

Zoo g die r e n - v lee r m u i zen 4.2.2 

VoIgens Het Natuurloket zijn de betreffende kilometerhokken niet onder

zocht op het voorkomen van zoogdieren. Daarom is de verspreidingsatIas van 

de Groninger zoogdieren en de landelijke vleermuisatlas geraadpleegd. De 

Groninger atlas heeft de verspreiding van vleermuizen in kaart gebracht op 

basis van kilometerhokken uit de periode van 1975 tot en met 1993. Deze 

gegevens zijn verouderd en lijken qua dekking onvolledig. De IandeIijke atlas 

heeft de verspreiding van vleermuissoorten in kaart gebracht op basis van 

uurhokken uit de periode van 1985 tot 1994. Deze gegevens zijn eveneens 

verouderd en weinig gedetailleerd, maar zijn vrij volledig. De gegevens ge

yen in combinatie met de veldbezoeken een goed beeld van voorkomende 

soorten, maar een onvoldoende beeld van het terreingebruik. 

Volgens de Groninger atlas zijn in en in de omgeving van het plangebied 

slechts enkele waarnemingen van vleermuizen bekend. Aileen in de kilome

terhokken waarin Nieuweschans ligt, zijn volgens de atlas vleermuizen waar

genomen. Het gaat hierbij om gewone dwergvleermuis, laatvlieger, 

meervleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis. De waarnemingen 

hebben aileen betrekking op waarnemingen die zijn gedaan met behulp van 

een ultrasound detector (Batdetector). Uit de uurhokgegevens van de lande

lijke atlas komen dezelfde vleermuissoorten naar voren (zie bijlage 1). Alle 

vleermuizen zijn tabel 3-soorten. 

Gewone dwergvleermuis, meervleermuis en laatvlieger zijn uitgesproken 

gebouwbewonende soorten. Watervleermuis is een uitgesproken boombewo

nende soort. Ruige dwergvleermuis bewoont zowel gebouwen als bomen. 

Met uitzondering van de te behouden bebouwing zijn er geen potentiele ver

blijfplaatsen voor gebouwbewonende soorten binnen het plangebied aanwe

zig. Voor boombewonende so orten hebben aileen de bomen in de twee 

houtsingels langs het B.L. Tijdenskanaal voldoende omvang voor de aanwe

zigheid van verblijfplaatsen. 
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De open gras- en akkerlanden hebben een zeer beperkte waarde als foera

geergebied voor vleennuizen. Het Bos op Houwingaham en de houtsingels 

langs het B.L. Tijdenskanaal zullen door laatvlieger, gewone dwergvleennuis 

en ruige dwergvleerrnuis als foerageergebied worden gebruikt. MogeJijk zijn 

hierlangs ook vliegroutes aanwezig. Het is waarschijnlijk dat over het B.L. 

Tijdenskanaal en de Westerwoldsche Aa een foerageer- en vliegroute van 

meervleennuis en watervleennuis aanwezig is. 

Indien de houtsingels langs het B.L. Tijdenskanaal en grotere delen van het 

Bos op Houwingaham zullen worden gerooid, is nader onderzoek naar de 

functie van deze plangebieddelen voor vleennuizen noodzakelijk. De ont

wikkeling van de oevers van het B.L. Tijdenskanaal en de Westerwoldsche 

Aa zal positieve effecten hebben voor meervleermuis en watervleennuis. 

Door plasdrassituaties en rietkragen zal een hoger voedselaanbod ontstaan 

voor deze soorten. Ook zullen de andere soorten hiervan kunnen profiteren. 

Zoo g die r e n - 0 veT i g e 4.2.3 

Volgens Het Natuurloket zijn de betreffende kilometerhokken niet onder

zocht op het voorkomen van zoogdiereri. Daarom zijn zowel Groninger als 

landelijke verspreidingsatlassen van zoogdieren geraadpleegd. De Groninger 

atlas heeft de verspreiding van zoogdieren in kaart gebracht op basis van 

uurhokken uit de peri ode van 1975 tot en met 1993. De gegevens van de atlas 

zijn deels verouderd en weinig gedetailleerd. De gegevens van de landelijke 

atlas zijn in kaart gebracht op basis van uurhokken uit de periode van 1970 

tot 1988. Deze gegevens zijn eveneens verouderd en weinig gedetailleerd. In 

combinlltic met dc vcldbczockcn gcvcn de gegevens echter een voldoende 

beeld voor deze soortengroep. 

Volgens de landelijke verspreidingsatlas zijn in de uurhokken twee tabel 3-

soorten, 12 label I-soorten en vier niet beschennde soorlen waargenomen 

(zie bijlage 2a). Volgens de Groninger verspreidingsatlas zijn in de uurhok

ken een tabel 3-soort, twee tabel 2-soorten, 17 tabel I-soorten en vier niet 

beschermde soorlen waargenomen (zie bijlage 2b). Br wordt daamaast in 

beide atlassen melding gemaakt van een bosspitsmuis. In Nederland komen 

twee soorten bosspitsmuizen voor die in het veld moeilijk tot op de soort zijn 

te determineren, namelijk gewone bosspitsmuis en tweekleurige bosspits

muis. Gezien de Jigging van bet plangebied ten opzichte van de bekende 

verspreidingsgebieden van beide soorlen betreft het hier zeer waarschijnlijk 

gewone bosspitsmuis. Beide soorten zijn algemene soorten uit tabel 1. 

Tijdens het veldbezoek zijn verschillende malen hazen en reeen waargeno

men. Bij de reeen betrofhet groepjes van twee tot zes dieren. In nagenoeg het 

gehele gebied werden molshopen en gangenstelse\s van veldmuis aangetrof

fen. In het Kuurbos werd een hennelijn in wintervacht waargenomen. In bet 

dij~lichaam langs het B.L. Tijdenskanaal werd een bewoond hoI van vos 
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aangetroffen. Het betreffen hier allemaal soorten uit tabel 1. Behalve de tij

dens het veldbezoek waargenomen soorten zullen in het plangebied ook de 

tabel I-soorten aardmuis, bosmuis,' bunzing, dwergmuis, dwergspitsmuis, 

egel, gewone bosspitsmuis, buisspitsmuis, rosse woelmuis, wezel en woel

muis voorkomen. 

Molshopen Haas 

De Groninger atlas noemt de tabel- 2-soort steenmarter. Steenmarter kan 

voorkomen in een groot aantal landschapstypen, waar voJdoende dekking 

aanwezig is. De open akker- en graslanden hebben voor deze schuwe soort 

geen waarde. Houtsingels en bas binnen het plangebied vonnen waarschijn

lijk het jachtgebied van deze soort. Verblijfplaatsen zijn onder andere te vin

den in gebouwen, takkenhopen, holle bomen en in mindere mate in holen in 

de grand en op roofvogelhorsten. Het is waarschijnlijk dat door het ontbreken 

van oude bomen en een dichte ondergroei de verbJijfpJaatsen van steenmarter 

in en rond het gebied zijn geconcentreerd iIi gebouwen. In de omgeving zijn 

·verschi11ende gebouwen aanwezig die in een vervallenstaat verkeren. 

De Groninger atlas noemt daamaast ook de tabel 2-soort ' wild zwijn. Het 

betreft een uurhok waarbinnen het plangebied voor een zeer klein deel Jigt. 

Een populatie van wild zwijn is niet bekend rond het plangebied. Het voor

komen van wild zwijn wordt niet binnen het plangebied verwacht. 

Vit beide atlassen is het voorkomen van de tabel 3-soort otter bekend. Otter is 

rond 1980 in Nederland uitgestorven. Sinds 2002 is een start gemaakt met de 

herintroductie van de soort. In de omgeving van het plangebied zijn geen 

recente waamemingen van otter bekend. De soort wordt dan ook niet in het 

plangebied verwacht. . 

Tot slot is volgens de landelijke atlas in een uurhok de tabel 3-soort das 

waargenomen. Recentelijk is ook een waameming' van das uit de omgeving 

van bet p1angebied bekend. In maart 2004 is op de A 7 ter hoogte van het 

Nieuweschanskerbos een das doodgereden (rnondelinge mededeling de heer 

L. Luijten). Er is een bewoonde dassenburcht bekend in het Midwolderbos 

dat op een afstand van ongeveer 12 km van het plangebied ligt. Jonge dieren 

zuBen vanuit deze burcht de orrigeving intrekken~ Er zijn geen sporen van das 
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in het plangebied waargenomen. Het is echter niet uit te sluiten dat de soort 

de komende jaren het plangebied en dan met name het Kuurbos zal bereiken 

en hier een burcht zal graven. 

Het plangebied is geen hoogwaardig leefgebied voor zoogdieren. Ten behoe

ve van de voorbereidende ontwikkelingen zuHen terreindelen worden vergra-. 

ven. Daardoor kunnen enkele vaste verblijfplaatsen en voortplantingsver

blijfplaatsen van aardmuis, bosmuis, bunzing, dwergmuis, dwergspitsmuis, 

egel, gewone bosspitsmuis, haas, hermelijn, huisspitsmuis, mol, ree, rosse 

woelmuis, veldmuis, vas, wezel en woehat worden vemietigd of verstoord. 

Ook kunnen enkele exemplaren worden gedood. De ontwikkelingen doen 

geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soorten. Het 

plangebied za\ daamaast voor de meeste soorten geschikt leefgebied blijven 

dan wei geschikter worden. Het betreft allemaal algemeen voorkomende 

soorten uit tabel 1. De verboden in de artikelen 9, l~ en 11 gelden niet voor 

bosmuis, mol en veldmuis. De overige soorten vallen bij ruimtelijke ontwik

kelingen onder de vrijstellingsregeling. 

Bij een inundatie zal een aantal kleine zoogdieren verdrinken: woelmuizen, 

spitsmuizen, ware muizen en mol. Ree, haas, egel en marterachtigen zullen 

waarschijnlijk kunnen vluchten. De populatiedichtheid buiten het plangebied 

zal toenemen, met name langs de rand van het plangebied. Na een inundatie 

zullen alle soorten weer in het gebied terugkeren, mits dijken en infrastruc

tuur geen grote barrieres vormen. De snelheid van de herkolonisatie is afhan

kelijk van de soort, de nabijheid van populaties en het voedselaanbod. Geen 

van de soorten zal door de inundaties in het voortbestaan worden bedreigd. 

Het betreft algemeen voorkomende soorten. 

Vooralsnog worden er geen negatieve effecten op de (middel) zwaar be

schermde das en steenmarter verwacht. Het is echter waarschijnIijk dat de 

populatie dassen in het omliggende gebied de komende jaren zal toenemen en 

het verspreidingsgebied zal vergoten. Daarnaast zal het plangebied en dan 

met name het bestaande bos in deelgebied Kuurbos door veroudering ge

schikter worden voor beide soorten. Het is daarom van belang het plangebied 

de komende jaren Ie blijven monitoren. Om in de toekomst negatieve effecten 

als gevolg van inundatie zoveel moge/ijk te voorkomen, zouden de 

(nood)waterbergingsgebieden jaarrond een hoog grondwaterpeil moeten 

krijgen. Hierdoor worden deze gebieden onges~hikt voor het graven van 

holen. 

v 0 gel s 4.2.4 

Volgens Het Natuurloket zijn 14 kilometerhokken goed onderzocht op het 

voorkomen van vogels. Gedetailleerde soort- en aantalgegevens hiervan zijn 

opgevraagd bij Het Natuurloket. Ret betreft broedvogelinventarisaties die 

zUn uitgevoerd in het kader van het Atlasproject voor Broedvogels in de 
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peri ode van 1998 tot 2000 en ganzen- en zwanentellingen en midwintertel

lingen van zes telgebieden in de periode 200112002 tot en met 2005/2006. De 

Jigging van de telgebieden is aangegeven op figuur 2. Daarnaast zijn vogel

waamemingen van de heer L. Luijten verkregen. De gegevens geven in com

binatie met het veldbezoek een voldoende beeld. 

In de betreffende onderzochte kilometerhokken komen 49 soortel), waarvan 

12 soorten op de Rode lijst (zie bijlage 3). De soorten van de Rode lijst be

tref'fen voor een groot deel akker- en weidevogels. Waargenomen so orten zijn 

onder andere gele kwikstaart, graspieper, kwartelkoning, patrijs en veldleeu

werik . 

Figuur 2. De Jigging van he! onderzoeksgebied. de walervo

g e ltelgeb i eden (bJauw) en de onderzochte kiJometerhokken 

in 1998-2000 (gearceerd) 

Benedenloop Westerwoldsche Aa 

DeeJgebied Benedenloop Westerwoldsche Aa heeft yoor broedvogels een 

beperkte waarde. De overgang tussen de Westerwoldsche Aa en het akkerge

bied is erg abrupt. De oever langs de Westerwoldsche Aa is erg stijl en er is 

slechts een zeer smalle rietkraag aanwezig. Het waterpeil in de polder is erg 
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laag en er zijn geen ruige randen rond de percelen aanwezig. Daamaast ligt 

door een deel van het plangebied een fietspad, waardoor verstoring optreed. 

Kuurbos 

Begin 1999 is begonnen met de inrichting van het natuurgebied Bos op Hou

wingaham. Ten tijde van het hierop volgende broedseizoen was een pioniers

situatie ontstaan. Er vestigden zich in dit jaar vijfpaartjes kluut. Het volgende 

jaar kwamen er 37 paartjes kluten tot broeden. Ook kleine plevier, steltkluut 

(op de Rode lijst vermeld als gevoelig) kokrneeuw en visdiefje (op de Rode 

lijst vermeld als kwetsbaar) kwamen in de begin jaren in het gebied tot broe

den. Als gevolg van successie werd het gebied voor deze soorten minder 

aantrekkelijk, waardoor de aantallen broedparen snel afnamen. In 2004 kwam 

kluut als broedvogels voor het laatste voor in het gebied. Door aanplant van 

bomen en een extensief beheer van de grasstroken ontstond een ruig terrein, 

waardoor in 2004 onder anderen paapje Cop de Rode lijst vermeld als be

dreigd) en boompieper zich vestigden. De laatste jaren is met name het bas 

dermate ontwikkeld dat paapje niet meer in dit gebied voorkomt. In de huidi

ge situatie komen er voornamelijk algemene so orten va or. Broedgeval1en van 

soorten met vaste verblijfplaatsen, zoals buizerd zijn hier nog niet vastge

steld. Gezien de ontwikkeling van het gebied is bet echter waarschijnlijk dat 

een soort als buizerd op kOTte termijn in het gebied tot broeden zal komen. [n 

het bos zijn een aantal nesten van zwarte kraai aanwezig. MogeJijk maakt 

ransuil van deze nesten gebruik als broedplaats. 

Het gebied Hamdijk en Bovenlanden be staat grotendeels uit akker- en gras

landen en is dan ook met , name va,n belang als broedgebied voor akker- en 

weidevogels. Uit · de gegevens van,SOYON (kilometerhok 275-576) kan 

worden opgemaakt dat hier naast de algemene soorten als kievit, scholekster 

en witte kwikstaart de rode Jijstsoorten gele kwikstaart (gevoelig), graspieper 

(gevoelig), patrijs (kwetsbaar) en veldleeuwerik (gevoelig) voorkomen. 

Daamaast is bekend dat boomvalk (op de Rode lijst vermeld als kwetsbaar) 

af en toe in de in het gebied staande hoogspanningsmasten tot broeden komt. 

In de houtsingel langs het B,1. Tijdenskanaal waren ten tijde van het veldbe

zoek drie nesten van zwarte kraai aanwezig. Deze nesten en dan met name de 

nesten die in het deel met de hoge populieren aanwezig zijn kunnen eveneens 

door de soort worden gebruikt. Het deel met de hoge populieren is tevens 

geschikt als broedplaats voor buizerd. 

De rode lijstsoort kerkuil komt niet uit de gegevens van SOYON naar voren . 

Yoigens de heer L. Luijten is er echter een broedlocatie van de soort aanwe

zig in de boerderij aan de Hamdijk ter hoogle van het Bos op Houwingaham 

(buiten plangebied). 
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In de betreffende telgebieden zijn waamemingen bekend van een groot aantal 

overwinterende soorten (zie bijlage 4). In de telgebieden, die over het alge

meen vele malen groter zijn dan het er binnen gelegen plangebied, worden 

echter vrij kleine aantallen geteld. Het plangebied is hiermee geen belangrijk 

overwinteringsgebied voor watervogels. Alleen in het aangrenzende telgebied 

WG4260 zijn vrij grote aantallen waargenomen, waarbij in de winterperiode 

200312004 5.500 brandganzen werden geteld en in 2001/2002 2.263 grauwe 

ganzen. Oit komt respectievelijk overeen met 1,37% en 0,56% van de bioge

ografische populatie3
• Gezien de overige winterperioden betreffen het echter 

echte piekjaren. 

Brandganzen 

Door de plannen zal broedgebied van enkele soorten verI oren gaan. Het gaat 

hierbij voornamelijk om algemene soorten. Een groot deel van het plangebied 

zal worden ingericht als rietmoeras. De nieuwe inrichting zal hierdoor met 

name een hoge waarde voor moerasvogels krijgen . 

Broedlocaties van boomvalk, buizerd, kerkuil en ransuil worden gezien als 

vaste verblijfplaatsen en zijn daarrnee jaarrond bescherrnd. lndien bij de 

werkzaamheden met het broedseizoen van deze soort rekening wordt gehou

den zoals hieronder wordt beschreven zijn er geen directe negatieve effecten 

van de ontwikkelingen te verwachten. Binnen het plangebied en in de directe 

omgeving blijven voldoende (kraaien)nesten aanwezig. De kwaliteit van het 

jachtgebied van boomvalk zal waarschijnlijk door de ontwikkelingen toene

men. Het ligt namelijk in de verwachting dat door de nieuwe inrichting het 

prooi aanbod (o.a. zangvogels en libellen) zal toenemen. Het voedsel van 

kerkuil en ransuil be staat voomamelijk uit woelmuizen. Zoals in de paragraaf 

zoogdieren reeds is besproken, heeft inundatie een tijdelijk negatief effect op 

) Een biogeografische populatie kan een ondersoort of een deel van een populatie die een speci· 

fiek en van de rest van de populalie van die soort afwijkend trekgedrag heeft . 
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woelmuizen. De woelmuizenstand op de huidige akkerpercelen zal door 

werkzaamheden, zoals ploegen ook sterk wisselen. Er zullen echter ook 

nieuwe pennanente leefgebieden voor veldmuis (woelmuis) ontstaan, met 

name de nieuwe dijken. De voedselsituatie voor kerkuil en ransuil zal dan 

ook niet dennate veranderen dat de soorten uit het gebied zullen verdwijnen. 

Buizerd is een opportunist. In en rond het plangebied zullen woelmuizen en 

mollen een belangrijk deel uit maken van zijn voedsel. Door de nieuwe in

richting is het waarschijnlijk dat de kwaliteit van zijn jachtgebied zaI toene

men. Door rietmoeras zal een breder prooiaanbod ontstaan en met namen 

zullen prooien zoals kuikens van moerasvogels (waterhoen, meerkoet en 

verschillende eenden) toenemen. 

Vogels zullen verder over het gehele terrein verspreid op de bodem, in bomen 

en in opgaande begroeiing tot broeden komen. Aangezien aUe vogels (uitge

zonderd exoten) zijn beschermd, zullen door de inrichtende werkzaamheden 

geen broedende vogels in en rond het plangebied mogen worden verstoord. 

De werkzaamheden zullen in eerste instantie buiten het broedseizoen moeten 

plaatsvinden. Tadien dit niet werkbaar is, zal het te ontwikkelen gebied gezien 

de grootte moeten worden opgedeeld. Een deelgebied zal dan zo groot mogen 

zijn, dat in het gehele deelgebied continu kan worden gewerkt. Wanneer de 

werkzaamheden in dit geval reeds voor het broedseizoen worden gestart en 

tijdens het broedseizoen in het gehele deelgebied continu wordt doorgewerkt, 

zullen geen broedvogels worden verstoord. Broedvogels zullen dan een rusti

gere broedplaats op enige afstand van het deelgebied zoeken en niet door de 

werkzaamheden worden gestoord. In de deelgebieden waarbij de werkzaam

heden niet voor het broedseizoen kunnen worden gestart of waarbij gedurcn

de het broedseizoen in het' gehele deelgebied niet continu kan worden 

doorgewerkt, zullen de werkzaamheden pas na het broedseizoen mogen wor

den gestart, respectievelijk worden voortgezet. Indien in en direct rond het 

betreffende deelgebied geen broedende vogels voorkomen, kunnen echter 

ook hier de werkzaamheden worden gestart of voortgezet. De te verwijderen 

bomen en de opgaande begroeiing zullen in aUe geval\en buiten het broedsei

zoen moeten worden gesloopt respectievelijk verwijderd. Voor het broedsei

zoen wordt in het kader van de Flora- en faunawet geen standaardperiode 

gehanteerd. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de perio

de. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen van ongeveer 15 maart 

tot 15 juli duurt. 

Doordat de nieuwe inrichting is gericht op natuurontwikkeling, zal het plan

gebied weer aantrekkelijk worden gemaakt voor broedvogels. In samenhang 

met een sterk stijgend waterpeil in het broedseizoen is dit echter niet passend 

en strijdig met de Flora- en faunawet. Door sterk wisselende waterstanden 

zullen nesten veri oren gaan. Aangezien waterberging aileen plaatsvindt wan

neer veel neerslag valt en dit voornamelijk in het najaar het geval is, zal in de 

meeste gevallen geen negatief effect optreden. Daarnaast zal het gebied waar-
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schijnIijk grotendeels worden ingericht als moerasgebied. In dergelijk bio

toop broedende sooTten zijn aan peilschommelingen aangepast. 

In waterbergingsgebieden waarbij een natuurlijk fluctuerend waterpeil wordt 

gehanteerd, is een ontheffing voor het verstoren van broedvogels als gevolg 

van een stijgend waterpeil niet nodig. In het deelgebied Benedenloop Wes

terwoldsche Aa, waarbij het waterpeil aan de boezem wordt aangesloten, lijkt 

een natuurlijkfluctuerend waterpeil te worden gehanteerd. Het betreft echter 

een spuiboezem, waardoor het niet geheel als natuur kan worden gekwalifi

ceerd. De betreffende situatie is aan Dienst Landelijk Gebied voorgelegd. 

Hierop is vooralsnog geen antwoord verkregen. De peilfluctuaties in de deel

gebieden Kuurbos, Hamdijk en Bovenlanden zijn te kwalificeren als onna

tuurlijk. lndien deze gebieden tijdens het broedseizoen als waterberging 

worden ingezet, waarbij broedgevaUen van vogels worden verstoord, is een 

ontheffing noodzakelijk. 

De ganzen- en zwanentelgebieden waarin het plangebied Iigt, zijn geen be

langrijke foerageergebieden voor ganzen en zwanen. Daamaast zal het effect 

door de ontwikkelingen beperkt blijven, doordat de oppervlakte van het ge

schikte foerageergebied binnen het plangebied relatief klein is. Er zal vol

doende gelijksoortig foerageergebied in de omgeving aanwezig blijven. 

A m fib i e e n 4.2.5 

Volgens Het Natuurloket zijn twee kilometerhokken slecht onderzocbt op het 

voorkomen van amfibieen. Er zijn geen ontheffingplichtige soorten waarge

nomen. Gedetailleerde gegevens zijn daarom niet opgevraagd. Voor het on

derzoek is het Waamemingenoverzicht 2006 van de Stichting RA VON 

geraadpleegd. Rierin is de verspreiding van amfibieen weergegeven op basis 

van uurhokken uit de peri ode 1997 tot en met 2006. De gegevens zijn glo

baal, maar zijn recent en lijken vol1edig. De bekende gegevens geven in com

binatie met het veldbezoek een voldoende beeld van deze soortengroep . 

Volgens Het Natuurloket is in de onderzochte kilometerhokken een tabel 1-

500rt waargenomen. Volgens de gegevens van het waamemingenoverzicht 

. zijn binnen de betreffende uurhokken waamemingen bekend van bastaard

kikker, bruine kikker, gewone pad, meerkikker (aile tabel I-soorten) en het 

groene kikkercomplex. Met het groene kikkercomplex worden de twee soor

ten poeIkikker (tabel 3) en meerkikker en de kruising tussen deze soorten 

(bastaardkikker) bedoeld. Deze soorten zijn in het veld moeilijk van elkaar te 

onderscheiden. Gezien het ontbreken van waamemingen van poelkikker in 

dit deel van Groningen, is het onwaarschijnlijk dat deze waarneming betrek

king heeft op poelkikker. 

De verschiIlende smalle en brede watergangen in het plangebied zunen dienst 

doen als leefgebied en voortplantingsplaatsen voor bastaardkikker, bruine 

kikker, gewone pad, kleine watersalamander en meerkikker. Vooral de wa

tergangen met een flauw talud zuBen worden gebruikt. Bruine kikker, gewo-
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ne pad en kleine watersalamander zijn alleen in de voortplantingsperiode aan 

water gebonden en kunnen in de greppels en in de bospercelen van het plan

gebied tevens hun leefgebied en (winter)rustplaats vinden. Meerkikker he eft 

de voorkeur om onder water te overwinteren. Bastaardkikker overwintert 

zowel op land als in het water. 

Meerkikker Gewone pad 

Het plangebied is geen hoogwaardig leefgebied voor amfibieen. Ten behoeve 

van de voorbereidende ontwikkelingen zuHen terreindelen worden vergraven. 

Daardoor kunnen enkele overwinterings- en voortplantingsverblijfplaatsen 

van bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en 

meerkikker worden vernietigd en verstoord. Ook kunnen enkele exemplaren 

worden gedood. De ontwikkelingen doen geen afbreuk aan de gunstige staat 

van instandhouding van de soorten. Het plangebied zal daarnaast voor deze 

soorten geschikter worden. Het betreft anemaal algemeen voorkomende 

soorten uit tabel 1 en vall en bij ruimtelijke ontwikkelingen onder de vrijstel-

1 ingsregeling. 

Door inundatie van het plangebied zullen amfibieen worden verstoord. Deze 

soorten worden hierdoor echter niet in hun voortbestaan bedreigd . 

Rep tie len 4.2.6 

Volgens Het Natuurloket zijn de betreffende kilometerhokken niet onder

zocht op het voorkomen van reptielen. Voor het onderzoek is verder het 

Waarnemingenoverzicht 2006 van de Stichting RA VON geraadpleegd. Hier

in is de verspreiding van reptielen weergegeven op basis van uurhokken uit 

de periode van 1997 tot en met 2006. De gegevens zijn globaal, maar recent 

en vOOr reptieJen over het algemeen vrij volledig. In de betreffende en de 

omliggende uurhokken zijn volgens het waarnemingenverslag geen waarne

mingen bekend. Dit gegeven in combinatie met het veJdbezoek geeft een 

voldoende beeld van deze soortengroep. 

1 n de uurhokken zijn vol gens het waamemingenoverzicht geen reptielen 

waargenomen. Het veldbezoek bevestigt dit beeld. Het plangebied be staat 
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voor een groot deel uit en wordt omsloten door agrarisch land en voldoet niet 

aan de eisen die reptielen aan een geschikt leefgebied stellen. 

Door de werkzaamheden en ontwikkelingen zullen geen effecten op reptielen 

optreden. 

Vis sen 4.2.7 

Volgens Het Natuurloket is een kilometerhok slecht ondeTZocht op het voor

komen van vissen. Er zijn geen ontheffingplichtige sooTten waargenomen. 

Gedetailleerde gegevens zijn daarom niet opgevraagd. Voor het ondeTZoek 

zijn verder het Waarnemingenoverzicht 2006 van de Stichting RA VON en de 

bevindingen van een visinventarisatie in een nabijgelegen gebied geraad

pleegd. In het waarnemingenoveTZieht is de verspreiding van vis sen weerge

geven op basis van uurhokken uit de peri ode van 1997 tot en met 2006. De 

gegevens zijn recent, maar globaal en lijken onvolledig. In 2005 heeft Sport

visserij Nederland (voorheen OVB) in de nabijgelegen Ulsderpolder een 

visinventarisatie uitgevoerd met behulp van elektro-visapparatuur. Tijdens 

deze inventarisatie is de polder dekkend onderzocht op het voorkomen van 

beschermde soorlen. Tot slot zijn voor dit onderzoek enkele kansrijke water

gangen binnen het plangebied onderzocht op het voorkomen van vis sen (pa

ragraaf 6.1). Het veJdbezoek geeft in eombinatie met de bekende gegevens 

een voJdoende beeld van de soortengroep vissen. 

Volgens Het Natuurloket is in het onderzochte kilometerhok cen soor! van de 

Rode lijst waargenomen. Volgens de gegevens van het waamemingenover

zieht zijn binnen de betreffende uurhokken waamemingen bekend van de 

algemene soorten baars, blankvoom, snoek, driedoomige stekelbaars en tien

doomige stekelbaars. Uit de in 2005 uitgevoerde visinventarisatie in de na

bijgelegen Ulsderpolder werden in een vrij lage visbezetting de volgende 

soorten aangetroffen: blankvoorn, ruisvoom, snoek, tiendoomige stekelbaars, 

vetje (op de Rode lijst vermeld als kwetsbaar) en zeelt. Met uitzondering van 

vetje betreft het hier allemaal algemene soorten. 

Het plangebied lijkt niet bijzonder geschikt voor beschermde soorlen. Een 

uitzondering hierop vormt k1eine modderkruiper. Enkele watergangen binnen 

het plangebied lijken op het oog gesehikt voor deze tabel 2-soort. Kleine 

modderkruiper is een soort die vooral wordt aangetroffen in poldersJoten. 

Sterk modderige of grove kiezelbodems worden gemeden. Omdat bestaande 

infomlatie uit de omgeving beperkt is, zijn de kansrijke watergangen op 6 

maart 2008 met behulp van een fijnmazig schepnet onderzoeht op het voor

komen van deze soort. De kansrijke watergangen binnen het plangebied be

treffen de wat bredere poldersloten en zijn voornamelijk gelegen in de 

deelgebieden Kuurbos en Bovenlanden. Gevangen vissoorten tijdens het 

onderzoek zijn: baars, blankvoom, driedoomige stekelbaars, rietvoom, ri

viergrondel en tiendoomige stekelbaars. Kleine modderkruiper werd niet 
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aangetroffen. Op grond van bestaande gegevens en de uitgevoerde schepnet

inventarisatie is het onwaarschijnlijk dat beschennde soorten in het plange

bied voorkomen. 

El)kele kansrijke watergangen die zijn onderzocht op het 

v(Jorkomen van kleine modderkruiper 

T~n behoeve van de nieuwe inrichting' van het gebied zullen bestaande wate

ren worden vergraven. Hierdoor zuBen vissen worden verstoord en kunnen 

mogelijk enkele indi viduen worden gedood. Het betrcft aile niet beschennde 

soorten, waarbij de ontwikkelingen geen atbreuk doen aan de gunstige in

st<tndhouding van de soorten. 

Door een tijdelijke inundatie van het gebied kunnen enkele soorten van grote

re wateren in kleine slootjes achterblijven; ook kunnen vissen op lagere ter

reindelen achterblijven. Deze vissen zullen ten prooi vallen aan prcdatoren 

als meeuwen en reigers. Deze effect en do en echter geen afbreuk aan de gun

stige staat van instandhouding van de aanwezige soorten in het gebied. 

Dagvlinders 4.2.8. 

Vol gens Het Natuurloket zijn vijf kilometerhokken onderzocht op het voor

k{)men van dagvlinders. Er zijn geen' beschennde soorten waargenomen. 

Gedetailleerde gegevens zijn daarom niet opgevraagd. Voor het onderzoek is 

vf:rder het Waamemingenverslag 2007 geraadpleegd. Dit waarnemingenver

Slag heeft de verspreiding van dagvlinders weergegeven op basis van uur

h<)kken uit de peri ode van 1999 tot 2006. De gegevens zijn globaal, maar zijn 

recent en lijken volledig. De bekende gegevens geven in combinatie met het 

v¢ldbezoek een voldoende beeld van deze soortengroep. 

Volgens Het Natuurloket zijn in de onderzochte kilometerhokken geen be

sc;hermde soorten of soorten van de Rode lijst waargenomen. Volgens de 

ge;:gevens van het waamemingenoverzicht zijn binnen de betreffende uurhok

ke;:n 26 soorten waargenomen (zie bijlage 5). Behoudens rouwmantel en brui

ne;: vuurvlinder zijn het algemene soorten. Rouwmantel is een tabel 3-soort en 

staat eveneens op de Rode lijst als 'verdwenen uit Nederland'. De soort plant 

zich zeer waarschijnlijk niet meeT in Nederland v~~r. De so art wordt nog wei 

jaarlijks waargenomen als zwerver uit omliggende landen zoals Duitsland. Ze 

zijn sterk en kunnen grote afstanden vliegen, al doen ze dat alleen in sommi

ge jaren. Ze komen voor bij bosjes in beekdalen, erosiegeulen, langs bosran

den en struwelen. Het ,plangebied heeft geen speciale waarde voor de soort. 

Bruine vuurvlinder staat op de Rode lijst verrneld als kwetsbaar. Bruine 
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vuurvlinder is een soort van onder andere droge, schrale graslanden, heide

velden en kapvlakten. Binnen het plangebied komen dit soort specifieke 

biotopen niet voor. De soort wordt hierdoor ook niet in het plangebied ver

wacht. Ook voor andere beschermde soorten en rode lijstsoorten ontbreken 

specifieke biotopen, waardoor deze niet in het plangebied worden verwacht. 

Aangezien weI nectar- en waardplanten van enkele algemene so orten in het 

plangebied voorkomen, is het plangebied weI geschikt Ieefgebied voor alge

mene so orten. Het plangebied vormt echter geen belangrijk leefgebied voor 

dagvIinders. 

Het plangebied is geen hoogwaardig Jeefgebied voor dagvlinders. Ten be

hoeve van de voorbereidende ontwikkelingen zuJlen terreindelen worden 

vergraven. Daardoor kunnen tijdelijk negatieve effecten op voorkomende 

algemene soorten optreden. Naar verwachting zal het gebied na inrichting een 

hogere waarde voor dagvIinders krijgen. 

Inundatie van het plangebied heeft op de voorkomende, algemene so orten een 

beperkt negatief effect. Het gaat om soorten die gemakkelijk het gebied kun

nen herkoloniseren. 

Lib e I J e n 4.2.9 

Volgens Het Natuurloket zijn vier kilometerhokken onderzocht op het voor

komen van libellen. Er zijn geen beschermde soorten waargenomen. Gede

tailleerde gegevens zijn daarom niet opgevraagd. Voor het onderzoek is 

verder het Waarnemingenverslag 2007 geraadpleegd. Dit waamemingenver

slag heeft de verspreiding van libellen weergegeven op basis van uurhokken 

uit de peri ode van 1999 tot 2006. De gegevens zijn globaal, maar zijn recent 

en lijken volledig. De bekende gegevens geven in combinatie met het veldbe

zoek een voldoende beeld van deze soortengroep . 
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Volgens Het Natuurloket zijn in de onderzochte kilometerhokken geen be

schermde soorten of so orten van de Rode lijst waargenomen. Volgens de 

gegevens van het waamemingenoverzicht zijn binnen de betreffende uurhok

ken 13 soorten waargenomen (zie bijlage 6). Hieronder zijn eveneens geen 

beschermde soorten of soorten van de Rode lijst aanwezig. Door het ontbre

ken van specifieke biotopen worden beschennde soorten en rode lijstsoorten 

ook niet verwacht. 

Aangezien vee! waterstructuren in het plangebied aanwezig zijn, is het plan

gebied weI geschikt leefgebied voor enkele algemene soorten. Het plangebied 

vormt echter geen belangrijk leefgebied voor deze soorten. 

Het plangebied is geen hoogwaardig leefgebied voor libellen. Ten behoeve 

van de voorbereidende ontwikkelingen zullen terreindelen worden vergraven. 

Daardoor kunnen tijdelijk negatieve effecten op voorkomende algemene 

soorten optreden. Naar verwachting zal het gebied na inrichting een hogere 

waarde voor libellen krijgen. 

lnundatie van het plangebied heeft op de voorkomende, algemene soorten cen 

beperkt negatief effect. Het gaat om soorten die zich gemakkelijk in het ge

bied kunnen herkoloniseren. 

o v e rig eon g ewe r vel des 0 0 r ten 4.2.10 

De bescherrnde kevers en mieren zijn niet in het plangebied te verwachten. 

De bescherrnde miersoorten komen voor in zandige bosgebieden. De oude 

eikenbomen voor vliegend hert zijn afwezig. Gestreepte waterrootkever is 

een soort van met name groot water in laagvccn en peelen. Voorkomen van 

deze soort in het plangebied is niet waarschijnlijk. Brede geelrandwaterroof

kever is een soort van grote, permanent stilstaande wateren. Voorkomen in 

het plangebied is eveneens onwaarschijnlijk. luchtleerkever en heJdenbok 

worden binnen Nederland als uitgestorven beschouwd. Ditzelfde geldt waar

schijnlijk voor rivierkreeft en Bataafse stroommossel. De wijngaardslak is 

gebonden aan het voorkomen van mergel. 

Door de ontwikkelingen binnen het plangebied zullen geen effecten op be

schennde averige ongewervelde sOOiten optredell. 
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Gebiedsbescherming 5.1 

Directe negatieve effecten op beschermde gebieden in het kader van de Na

tuurbeschermingswet 1998 worden niet verwacht, aangezien de werkzaam

heden op enige afstand worden uitgevoerd. Indirecte negatieve effecten op 

beschermde gebieden, zoals het verlies van foerageergebied van in het be

schermde gebied overwinterende en broedende vogels, lijken niet waarschijn

lijk, orndat het noordelijke deel van het plangebied een geringe natuurwaarde 

heeft. Daarnaast zal de natuurwaarde door de ontwikkelingen aanzienlijk 

toenemen. In het kader van de strategisehe milieubeoordeling voor de uitwer

king van de waterbergingen uit het Provinciaal Omgevingsplan is er .reeds 

een passende beoordeling uitgevoerd. Hieruit kwam eveneens naar voren dat 

er geen negatieve effecten op het beschermde gebied Waddenzee zullen op

treden als gevolg van de (nood)waterbergingen. Eventuele negatieve indirccte 

effecten lijken aIleen op te kunnen treden als gevolg van een toename van de 

plezicrvaart ofwel de recreatiedruk (o.a. aanleg jachthaven). Doordat de 

plannen nog nlet conereet zijn (zoals de omvang van een jachthaven), kunnen 

effecten als gevolg van de vooralsnog onbekende toename van de reereatie

druk niet worden ingeschat. Ais de plannen concreter zijn, zal een voorover

leg moeten plaatsvinden met het bevoegd gezag in het kader van de 

orientatiefase van de Natuurbesehermingswet 1998. 

De robuustc verbindingszone zal worden aangelegd met het ambitieniveau 

B 1. Het is de bedoeling dat de deelgebieden Hamdijk en Bovenlanden als 

stapsteen voor deze robuuste verbindingszone zullen worden ingericht. Na 

ontwikkeling van de robuuste verbindingszone zal het gebied onder de Eco

logische Hoofdstructuur gaan vallen. Het gebied als geheel zal een meer 

natuurlijke inrichting krijgen, waardoor het gebied op langere termijn een 

veel hoge natuurwaarde zal krijgen. Overleg met bevoegd gezag omtrent de 

effecten op en inrichting van de robuuste verbindingszone he eft reeds plaats

gevonden en valt verder bulten dit onderzoek. 

Soortenbescherming 5.2 

Ten aanzien van de soortenbescherming zijn vijf aspecten (van belang in ·de 

verdere procedure) in acht genomen: 

nadere inventarisatie; 

niet bedreigde waarden; 

bescherming vogels; 
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vrijgestelde soorten; 

ontheffingen. 

Indien de houtsingels langs het B.L. Tijdenskanaal en grotere delen van het 

Bos op Houwingaham zuHen worden gerooid. is nader onderzoek naar de 

functie van deze plangebieddelen VOOI vleennuizen noodzakelijk. Vleer

muisonderzoek kan plaatsvinden in de peri ode tussen 15 april en 15 oktober, 

maar is athankelijk van de weersomstandigheden. 

Van de volgende soortengroepen worden geen verbodsbepalingen overtreden 

in het plangebied: \ 

reptielen; 

vissen; 

dagvlinders; 

IibeIlen; 

overige ongewervelde soorten. 

A11e vogelsoorten (uitgezonderd exoten) zijn beschermd. Bij uitvoering van 

werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting geldt vrijstelling van 

de verboden als wordt gehandeld volgens een goedgekeurde gcdragscode. 

Als er geen gedragscode is, moet worden nagegaan of verbodsbepalingen uit 

de Flora- en faunawet worden overtreden. Met uitzondering van boomvalk, 

buizerd, kerkuil en ransuil zijn in of direct in de omgeving van het plangebied 

geen permanent bewoonde nesten of belangrijke rust- of foerageergebieden 

van vogels aanwezig. Broedvogels zu1len echter verspreid over het gehele 

plangebied zowel op de bodem als in bornen en opgaande begroeiing tot 

broeden komen. De werkzaamheden zullen hierdoor in eerste instantie buiten 

het broedseizoen moeten plaatsvinden. Indien dit niet werkbaar is, zal het te 

ontwikkelen gebied gezien de grootte moeten worden opgedeeld. Ben deel

gebied zal dan zo groot mogen zijn dat in het gehele deelgebied continu kan 

worden gewerkt. Wanneer de werkzaamheden dan voor het bToedseizoen 

worden gestart en tijdens het broedseizoen in het gehele deelgebied continu 

wordt doorgewerkt, zullen geen broedvogels worden verstoord. Broedvogels 

zullen dan een rustigere broedplaats op enige afstand van het deelgebied 

zoe ken en niet door de werkzaamheden worden gestoord. In de deelgebieden 

waarbij de werkzaamheden niet voor het broedseizoen kunnen worden gestart 

of waarbij niet gedurende het broedseizoen in het gehele deelgebied continu 

kan worden doorgewerkt, zullen de werkzaarnheden pas na het broedseizoen 

mogen worden gestart respectievelijk voortgezet. Indien in en direct rond het 

betreffende deelgebied geen broedende vogels voorkomen, kunnen echter 

ook hier de werkzaamheden worden gestart of voortgezet. De te verwijderen 

bomen en de opgaande begroeiing zullen in aJle gevaUen buiten het broedsei

zoen moe ten worden verwijderd. Voor het broedseizoen wordt in het kader 

van de Flora- en faunawet geen standaardperiode gehanteerd. Van belang is 

of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de rneeste vogels 
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geldt dat het broedseizoen van ongeveer 15 maart tot 15 julj duurt. In het 

plangebied is voor geen enkele soort de goede staat van instandbouding in bet 

geding. 

Broedlocaties van boomvalk, buizerd, kerkuil en ransuil worden gezien als 

vaste verblijfplaatsen en zijn daarmee jaarrond beschermd. Indien .bij de 

werkzaamheden met het broedseizoen van deze soort rekening wordt gehou

den, zoals hiervoor wordt beschreven, zijn er geen directe negatieve effecten 

van de ontwikkelingen te verwachten. De ontwikkelingen zullen niet lei den 

tot het verdwijnen van de so orten uit het gebied. 

Doordat de nieuwe inrichting is gericht op natuurontwikkeling, zal het plan

gebied weer aantrekkelijk worden gemaakt va or broedvogels. In samenhang 

met een sterk stijgend waterpeil in het broedseizoen is dit echter niet passend 

en strijdig met de Flora- en fauna wet. In waterbergingsgebieden waarbij een 

natuurlijk fluctuerend waterpeil wordt gehanteerd, is een ontheffing voor het 

verstoren van broedvogels als gevolg van een stijgend waterpeil niet nodig. 

In het deelgebied Benedenloop Westerwoldscbe Aa, waarbij bet waterpeil 

aan de boezem wordt aangesioten, lijkt dit het geval te zijn. Het betreft echter 

een spuiboezem, waardoor het niet geheel als natuur kan worden gekwalifi

ceerd. De betreffende situatie is aan Dienst Landelijk Gebied voorgelegd. 

Hierop is vooralsnog geen antwoord verkregen. De peilfluctuaties in de deel

gebieden Kuurbos, Hamdijk en Bovenianden zijn te kwalificeren als onna

tuurlijk. lndien deze gebieden tijdens het broedseizoen als waterberging 

worden ingezet, waarbij broedgevallen van. vogels worden verstoord, is een 

onthefting noodzakelijk. De periode van het broedseizoen hangt af van de 

gebiedsinrichting. Een algemene soort van rietmoerassen die nog laat jongen 

in het nest heeft, is kleine karekiet. Het bniedseizoen van deze soort loopt 

door tot in de tweede helft van augustus. Een ontheffing kan voor maximaal ' 

vijf jaar worden aangevraagd, daarna dient men de ontheffing te verlengen. 

De verantwoordelijkheid ligt bij de aanvrager. De ontheffing zal voor speci

fieke soorten moeten worden aangevraagd. 

In het plangebied komen enkele beschermde soorten voor in de groepen vaat

planten, amfibieen en zoogdieren die worden verstoord door de werkzaamhe

den. Deze staan in tabel F. Voor deze soorten geldt bij ruimtelijke ontwikke

ling een vrijstelling voor artikel 8 of de artikelen 9 tot en met 12 van de Flo

ra- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. 

Voor verstoring van deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aange

vraagd. De verboden in de artikelen 9, 10 en 11- gelden niet voor mol, bos

muis en veldmuis. Ook gelden ze niet voor huisspitsmuis als deze zich in of 

op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevindt. 

Tabel F. Soorten in het plangebied waarvoor een vrijstelling geldl 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 
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ONTHEFFING EN 

AANBEVELINGEN • 

Grote kaardenbol Dipsacus fullonwn 

Zwanenbloem BUlomus umbelJatus 

Aardmuis Microtus agrestis 

BWlZing Muslela putorius 

Dwergmuis Micromys minutus 

Dwergspitsmuis Sorex minutus 

Egel Erinaceus europaeus 

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus 

Haas Lepus europaeus 

Hermelijn Mustela erminea 

Huisspitsmuis Crocidura russula 

Ree Capreolus capreolus 

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus 

Vos Vulpes vulpes 

Wezel Mustela nivalis 

Woelrat Arvicola terrestris 

Bastaardkikker Rana klepton escu lenta 

Bruine kikker Rana temporaria 

Gewonepad Bufo bufo 

Kleine watersalmnander Triturus vulgaris 

Meerkikker Rana ridibunda 

Uit het eventue1e aanvullend onderzoek naar vleermuizen zal blijken of ont

heffingen moeten worden aangevraagd en voor welke soorten. Daamaast is 

het waarschijnlijk dat voor het verstoren van broedvogels als gevoJg van het 

inzetten van de (nood)waterbergingsgebieden een ontheffing noodzakelijk is. 

Verder is het van belang om de (nood)waterbergingsgebieden te blijven mo

nitoren, omdat door de ontwikkelingen nieuwe natuurwaarden zuIlen ont

staan. Een voorbeeld hiervan is het vestigen van das in het 

(nood)waterbergingsgebied. Het onderwater zetten van een dassenburcht is 

ontheffingspichtig. 

De (nood)waterbergingsgebieden zouden dennate ingericht moe ten worden 

dat een soort als das zich niet zal vestigen. Hierbij moet onder anderen ge

dacht worden aan een waterpeil dat jaarrond hoog staat. Daamaast zouden 

met betrekking tot de aanwezigheid van roofvogels en uilen de dijken exten

sief beheerd moeten worden, waardoor deze voor woelmuizen geschikt WOT

den. 
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Bronnen 

Veldbezoek 6.1 

Het deelgebied Benedenloop Westerwoldsche Aa is op 16 november 2006 

door de heer ing. DJ. Venema en de heer H.l Boonstra bezocht om een 

indruk te krijgen van het terrein en het voorkomen van planten- en diersoor

ten. Dit veldbezoek beeft plaatsgevonden in het kader van het onderzoeks

rapport 'Advies Flora- en faunawet bestemmingsplan Binnen Aa' 

(BiigelHajema Adviseurs, 2007). Er zijn hierbij plantensoorten genoteerd, 

maar verder geen volledige vegetatieopnamen gemaakt. Het was een half 

bewolkte dag met een maximumtemperatuur van 16°C en er stond een mati

ge zuidenwind. 

Het gehele plangebied is op 21 februari 2008 door de heer ing. D.l Venema 

en mevrouw ing. J. Kamps MSc. bezocht am een indruk te krijgen van het 

teerein en het voorkomen van planten- en diersoorten. Er zijn hierbij planten

so orten genoteer?, maar verder geen volledige vegetatieopnamen gemaakt. 

Het was e.en zwaar bewolkte dag met een maximumtemperatuur van 9 °C en 

er stond een vrij krachtige zuidwestenwind. 

Op 6 maart 2008 zijn de kansrijke watergangen binnen het plangebied met 

behulp van een fijnmazig amfibieenschepnet door de heer ing. D.J. Venema 

bemonsterd op het voorkomen van .de beschermde vissoort kleine modder

kruiper. RA VON raadt deze methode aan voor het vaststellen van de aanwe

zigheid van deze soort. Aile monsters zijn ler plaatse uitgezocht. De 

gevangen vissen werden daarbij gedetermineerd en op de vanglocatie terug

gezet. 

Me di a 6.2 

www.natuurloket.nl. overzichf recente en beschikbare gegevens plan

ten en dieren; 

www.ravon.nl. informatie over (verspreiding) van herpetofauna. 

Gegevens 6.3 

De Boer, V. 2008. Waterberging Reiderland. Levering vogelgegevens. SO

VON rapport GC2008-064. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek

Ubbergen . 
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BijJage l. Vleermuizen in de uurhokken 08-44, 08-53, 08-54 en 13-14 in en 

rond bet plangebied (atlas) 

Nederlandse naam Waameming Rode Hjst Beschermingsregime 

08- 08- 08· [3. 

44 53 54 14 
Gewone dwergvleermuis x x Tabel 3 (bijlage IV) 

Laatvlieger x x Tabel 3 (bijlage IV) 

Meervleermuis x Tabel 3 (bijlage IV) 

Ruige dwergvleermuis x Tabel 3 (bijlage IV) 

Watervleermuis x x x Tabe13 (bijlage IV) 

BijJage 2a, Overige zoogdieren in de uurhokken 08-44, 08-53, 08-54 en 13-14 

in en rond bet plangebied (atlas) 

NederlaMdse naam Waameming Rode lijst Beschermingsregime 

• 08- 08- 08- 13-
44 53 54 14 

Bosmuis x x Tabell 

Bosspitsmuis x Tabell 

Bruine "at X X X x 

Bunzing x x x x Tabel I 

Das a Tabel 3 (bijlage I) 

Egel x x x x Tabel I 

Haas x x x x Tabell 

Hemlelijn x x x x Tabell 

Huismuis x x 

Huisspitsmuis # Tabell 

Konijn x x x x Tabel1 

Mol x x x x Tabell 

Muskusrat x x x x 
Otter w VNW Tabel3 (bijlage IV) 

Ree x x x x Tabel1 

Vos x x x x Tabel1 

Wasbeer w 

• Wezel x x x x Tabell 

Woelrat x x x x Tabell 

x - vangst of vondst 

# = braakbalvondst 

A = andere veldwaarneming 

BijJage 2b, Overige zoogdieren in de uurhokken 08-44, 08-53, 08-54 en 13-14 

in en rond het plangebied (Groninger atlas) 

Nederlandse naam Waameming Rode lijst Beschermingsregime 

08- 08· 08- 13-
44 53 54 14 

Aardmuis # x Tabell 

Bosmuis # x x x Tabell 

Bosspitsmuis # x x x Tabell 

Bruine rat x x x x 

Boozing x x x x Tabell 

• 
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Nederlandse naam Waamcming Rodelijsl BCliCbel'iningsregime 

r' 08· 08· 08· 13· 
44 53 S4 14 

OwergmuIs # )( TabeJ I 

Owergspitsmuis' /I Tabell 

Ege) iC iC iC X Tabel I 

Haas x ;It ;It x Tabell 

Hermelijn x x iC x Tnbel 1 

Huismuis x /I x 

HuisspilSmuis x Tabell 

Konijn x X iC .x Tabell 

Mol x x x ;It Tabel I 

Muskusrat x x x x 

Otter x VNW Tabel 3 (bijlage IV) 

Rcc x x X J<. label I 

Rosse woelmuis /I x x Tabel I 

• Steenm3r1er "- x x x Tabel2 

Vcldmuis /I x x It Tabell 

Vos x II II x Tobel l 

Wasbeer x 

Wczcl x x x x Tebell 

Wild zwijn x Tubell 

Woelml x x "- x Tabell 

Bijlage 3. Broedvogels in de kilometerhokken 275·576, 276·577 en 276·579 

in en rond het plangebied (SO VON) 
Nederlandse naam Waumeming Rode lijst Beschermingsregime 

275.576 276· 276· 
577 579 

Bergeend x Vogcls 

Boerenzwaluw lit GE Vogels 

Bosrietzanger x )( x Vogels 

Bruinc Kickcndicf x Vogcls 

Ekslcr x Vogcts • Fazanl x )( Vogels 

Filis x x ;It Vogels 

!"uut x Vogels 

GeJ~ Kwikstaor1 x x GE Vogels 

Grusmus x x x Vogels 

Graspiepcr II x GE Vogcls 

Groen ling x x VogeJs 

Aeggenmus x x Vogels 

Flolenduif x x Vogels 

I Houcduif It x "- Vogels 
L. Iluismus 'OE Vogels x 

\:IuinwaJulV x GE Vogcls 

L. Kauw x Vogels 

Kievit x II Vogels 

Kleine Knrekiet x Vogels 

l . Kncu x x GE Vogc:ls 

1_ • 



Nederlandse 'Illlllltl Waameming Rode lijst Besebcnningsregime 

275-576 216- 276-
577 579 

Knobbelzw8an x I< Vogels 

Koekoek x x KW Vogels 

Koolmees x Vogels 

Kuifeend x x Vogels 

Mccrkoet x x Vogels 

Mer~l x x Vogels 

l'atrijs x KW Vogels 

Pirnpelmees x Vogels 

PUlleT x It Vogels 

Riclgors x x x Vogels 

Ringrnus It x GE Vogels 

Roodborst x Vogels 

Schoh:kster x Vogels 

• Spotvogcl x GE Vogcls 

Splecuw x x Vogels 

Srodsduif x 
1]ifljaf x Vogels 

Torenwlk x Vogels 

Tuinnuilcr x x Vogels 

Turkse TOrle! x Vogels 

Veldlecuwerik x x GE Vogels 

Wilde Eend x It Vogels 

Winlerkoning x " x Vogels 

Wine Kwik$llllllt " Vogds 

ZanglijSlcr x Vogels 

ZwaneKraai x 'I< Vogels 

Zwsne Roodr.t3art x x Vogcls 
m = mogclijk 

w = woarschijnlijk 

z = zcker 

• Bijlage 4a. Watervogcls in het telgebied WG 4260 (SOVON) 
Nedt:r1l1.11dse naam Waamcming Deschcnningsregimc 

2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 1% 
2002 2003 2004 2005 2006 noon 

Aalscholver 3 2 5 3 10 3100 Vogels 

Bergeend 12 9 6 9 4 3000 Vogels 

Blnuwe Reiger 6 5 4 II 7 2700 Vogds 

Brandgans 1400 2350 5500 770 2180 3600 Vogels 

Brilduiker 0 0 0 0 4000 Vogels 

Casarcn 0 0 0 0 

Dodaars 2 0 0 0 3400 Vogels 

Fuul 6 6 5 10 4 4800 Vogels 

Goudplevicr 690 550 . 400 1200 820 8000 Vogels 

Grnuwc Gans 2263 443 590 780 482 4000 Vogels 

Groenpootruiler 0 3 16 8 3100 Vogels 

Grote Mnnlclmecuw 0 0 0 0 4700 Vogels 

Grote Zaagbck 9 6 4 5 4 2500 Vogels 

• 
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Nederlandse naarn Waameming Beschermingsregime 

2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 1% 
2002 2003 2004 2005 2006 norm 

Grutto 0 0 0 0 1700 Vogels 

Keizergans 0 0 2 I 0 

Kemphaan 12 0 18 0 0 10000 Vogels 

Kievit 970 1100 421 600 360 20000 Vogels 

Kleine Mantelmeeuw 1 1 21 3 I 5300 Vogels 

Kleine Rietgans 0 0 0 0 370 Vogels 

Kluut 73 49 31 23 4 730 Vogels 

Knobbelzwaan 11 0 0 2500 Vogels 

Kokmeeuw 640 370 550 100 1000 20000 Vogels 

Koigans 36 0 238 14 10000 Vogels 

Krakeend 12 6 7 7 3 600 Vogels 

Kuifeend II 29 16 9 10 12000 Vogels 

Meerkoet 10 12 12 13 9 17500 Vogels 

e Middelste Zaagbek 0 0 0 0 0 1700 Vogels 

Nijlgans 0 2 0 

Oeverloper 6 21 5 2 5 17000 Vogels 

Pijlslaart 8 0 0 0 0 600 Vogels 

Regenwulp 0 0 0 I 0 2300 Vogels 

Roodhalsgans 0 0 0 0 0 880 Vogels 

Rotgans a 0 I 0 0 2200 Vogels 

Scholekster 24 27 34 12 21 10200 Vogels 

Siobeend 0 0 2 3 2 400 Vogels 

Smient 110 4 100 16 0 15000 Vogels 

Soepgans 0 5 0 0 0 

Stormmeeuw 30 130 III 110 50 17000 Vogels 

Tafeleend 0 0 9 0 0 3500 Vogels 

Toendrarietgans 0 0 0 6 0 6?OO Vogels 

Tureluur 14 16 25 10 32 2500 Vogels 

Visdief 0 4 0 I 1900 V(Jgels 

Waterhoen 0 0 2 4 20000 Vogels 

Watersnip 0 0 0 1 20000 Vogels 

Wilde Eend 135 540 81 221 90 20000 Vogels • Wintcrtaling 15 120 8 2 10 4000 Vogels 

Wulp 251 365 7 90 6 4200 Vogels 

Zilvermeeuw 1 I 2 7 I 13000 Vogels 

Zomertaling 0 0 0 3 0 20000 Vogels 

Zwarte Ruiter 0 0 3 2 4 1000 Vogels 

BijJage 4b. Watervogels in het telgebied GR 4730 (SO VON) 

Nederlandse n3am Waameming Beschermingsregime 

2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 1% 
2002 2003 2004 2005 2006 norm 

Brandgans 0 448 0 748 0 3600 VogeJs 

Grauwe Gans 977 231 3 18 742 4000 Vogels 

Knobbelzwaan 3 0 11 0 14 2500 Vogels 

Kolgans 64 0 0 0 214 10000 Vogels 

Soepgans 0 0 0 2 0 

• 
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Bijlage 4c. Watervogels in het telgebied OR 4740 (SOVON) 

Nederlandse naam Waameming Beschermingsregime 

2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 1% 
2002 2003 2004 2005 2006 norm 

Brandgans 0 34 0 0 0 3600 Vogels 

Grauwe Gans 0 273 0 0 0 4000 Vogels 

Knobbelzwaan 4 0 0 0 0 2500 Vogels 

Koigans 0 130 0 0 0 10000 Vogels 

Toendrarietgans 0 5 0 0 0 6000 Vogels 

Bijlage 4d. Watervogels in het telgebied GR 4810 (SOVON) 
Nederlandse naam Waarneming Beschermingsregime 

2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 1% 
2002 2003 2004 2005 2006 norm 

Gmuwe Gans 0 lLO 0 0 0 4000 Vogels 

• Knobbelzwaan 43 14 7 12 7 2500 Vogels 

Nijlgans 0 0 3 0 2 

WildeZwaan 0 0 0 0 590 Vogels 

Bijlage 4e. Watervogels in het telgebied OR 4811 (SO VON) 
Nederlandse naam Waameming Beschermingsregime 

2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 1% 
2002 2003 2004 2005 2006 norm 

Aalscholver 0 0 4 3100 Vogels 

Blauwe Reiger 0 I 6 2700 Vogels 

Grauwe Gans 8 0 6 4000 Vogels 

Grote Canadese Gans 0 0 2 

Grote Mantelmeeuw 0 0 4700 Vogels 

Grote Zaagbek 0 0 6 2500 Vogels 

Knobbelzwaan 0 0 6 2500 Vogels 

Koigans 0 0 4 10000 Voge I s 

Krakeend · 2 0 6 600 Vogels 

Kuifeend 2 I 8 12000 Vogels 

e Meerkoet 0 0 16 17500 Vogels 

Nijlgans 0 0 2 

Nonnetje 0 0 8 400 Vogels 

Scholekster I 0 0 10200 Vogels 

Smient 8 0 48 15000 Vogels 

Soepeend 0 0 12 

Stormmeeuw 0 0 40 17000 Vogels 

Tafe1eend 0 0 14 3500 Vogels 

Waterhoen 1 0 4 20000 Vogels 

Wilde Eend 220 271 650 20000 Vogels 

Wintertaling 0 0 170 4000 Vogels 

Wulp 0 8 4200 Vogels 

Zilvermeeuw 0 25 13000 Vogels 

e 
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Bijlage 4f. Watervogels in het telgebied GR 4812 (SOVON) 

[. Nederlandse llaam Waameming Beschenningsregime 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004·2005 2005-2006 1% norm 

Aalscholver I 0 6 3\00 Vogels 

Blauwe Reig~r 0 0 4 2700 VogeJs 

Dodaars 0 0 2 3400 VogeJs 

Knobbelzwaan 0 0 16 2500 Vogels 

Koigans 185 0 1410 10000 Vogels 

Kuifeend 0 0 16 12000 Vogels 

Meerkoet 0 0 4 17500 Voge1s 

Smient 0 192 42 15000 Vogels 

Soepeend 0 0 24 

Stormmeeuw 0 0 24 17000 Voge\s 

Wilde Bend 999 325 152 20000 Vogels 

Wintertaling 0 0 46 4000 Voge\s 

• Wulp 0 0 4 4200 Voge\s 

I Zilvermeeuw 0 0 10 13000 Vogels 

Bijlage 5. Vlinders in de uurhokken 08-44, 08-53, 08-54 en 13-14 in en rond het plangebied 

(waamemi ngenverslag) 

Nederlandse naam Waameming Rode lijst Beschermingsrcgime 

08-44 08·53 08-54 13-14 

1999· 2002· 1999· 2002· 1999- 2002- 1999· 2002· 
2001 2006 2001 2006 2001 2006 2001· 2006 

Argusvlinder x )( x x 

Atalanta x x x x x x x 

Boomblauwtje x x 

Bruin zandoogje x x x x x x x 

Bruine vuurvJinder x x KW 

Citroenvlinder x x x x x x x 

Dagpauwoog x x x x x. x x x 

Distelvlinder x x x 

Eikenpage x 

Gehakkelde aurelia x x • Gele luzemevlinder x x 

Groot dikkopje x x x 

Groot koolwitje x. x x x x x x. 

Hooibeestje x x. x x x x x. 

lcarusblauwtje x x x x x 

Klein geaderd wi~e x x x x 

Klein koolwide x x x x x x x x 

Kleine vos x " " x x x x 

Kleine vuurvlinder x x x x 

Koevinkje x x x x x x 

Landkaartje x x x x x 

Oranje luzernevlinder x 

Oranje 23ndoogje x x x x 

Oranjetipje x x x x 

Rouwmantel x VN Tabel3 (bijlage I) 

Zwartsprietdikkopje x x x x x x x 

I e 
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Bijlage 6. Libellen in de uurhokken 08-44, 08-53, 08-54 en 13-14 in en rond het plangebied (waarnemin-

genverslag) 

Nederlandse naam WaamemiDg Rode lijst 

08-44 08-53 08-54 13-14 

1999- 2002- 1999- 2002- 1999- 2002- 1999- 2002-

2001 2006 2001 2006 2001 2006 200]- 2006 

Azuurwaterj uffer x 

Blauwe g]azenmaker x 

B1oedrode heidelibel x x 

Gewone oeverlibel x x 

Gewone pantserjufTer x x x x 

HoutpantseIjuffer x 

Lantaamtje x x x x 

Metaalglanslibel x 

Paardenbijter x 

Platbuik x 

Steenrode heidelibel x x x x 

Variabele waterjufTer x 

Zwarte heidelibel x x x 

Bijlage 7. Codes Rode lijst 

BE Bedreigd 

EB Emstig Bedreigd 

GE Gevoelig 

KW Kwetsbaar 

OG Onvoldoende Gegevens 

NB Niet Beschouwd. standaardlijstsoort 

TNB Thans Niet Bedreigd 

UW Uitgestorven (wereldschaal) 

UWW In het Wild uitgestorven (wereldschaal) 

VN Verdwenen uit Nederland 

VN* Verdwenen uit Nederland voor 1900 

VNW In het wild verdwenen (Nederland) 

Bij\age 8. Uitleg beschermingsregime 

Soorten in tabel 

Oit belrefl de soorten die in de AMvB 2004 ex artikel 75 van de Flora- en faunawet worden 

omschreven sis 'Algemene soorten' . Ze zijn in Nederland zo algemeen voorkomend dat wordt 

aangenomen dat ruimtelijke ontwikkelingen de gunstige staat van instandhouding van deze 

soorten niet negatief bemvloeden. Voor deze 'Algemcnc soorten' geld! een vrijstelling voor de 

artikelen 8 tot en met 12 van de Flora- en fuunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende 

eisen gesteld. 

Soorten in tabel 2 

Dit betreft de soonen die in de AMvB 2004 ex artikel 75 van de Flora- en faunawet worden 

omschreven sIs 'Overige soorten'. Voor deze 'Overige soorten' geldt, in het kader van de Flora

en faunawet, een vrijstelling mits wordt gewerkt volgens een door het Ministerie van Landbouw. 

Beschermingsregime 
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Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde gedragscode. Deze gedragscode moet door de sector of 

de ondememer zelf worden opgesteld en ingediend voor goedkeuring (zie hierna). Zolang geen 

gedragscode is opgesteld, moet voor verstoring van de soorten ontheffing worden aangevraagd. 

Een ontheffing zal worden verleend 31s: 

er geen benutting of economisch gewin plaatsvindt; 

zorgvuldig wordt gehandeld. 

Oit houdt in elk geval in dat de werkzaamheden geen wezenlijke invloed hebben op de soort. Er 

mag geen afbreuk worden gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. Verder 

moet voorafgaand aan de werkzaamheden in redelijkheid alles worden verricht of gelaten om te 

voorkomen of zoveel mogelijk te beperken dat dieren worden gedood of verwond en verblijf

plaatsen worden beschadigd Hierdoor ligt het voor de hand dat in ieder geval buiten hel broed

seizoen zal moeten worden gewerkt. 

Soorlen in label 3 
Dit betreft de soorten die worden genoemd in bijlage I van de AMvB 2004 ex artikel 75 van de 

Flora- en fauna wet of in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Onthefling voor deze soorten wordt 

alleen verleend onder strikte voorwaarden. Voor verstoring van deze soorten kan slechts onthef

fing worden verleend als aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan: 

als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort; 

als er geen altematief is voor de werkzaamheden; 

als sprake is van een speeifiek in de wet of de AMvB genoemde omstandigheid, bij

voorbeeld de bedreiging van de volksgezondheid of de openbare veiligheid, bestendig 

gebruik en uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of 

ontwikkeling. 

Gedragscodes voor soortenbescherming 

Een gedragscode wordt noodzakelijk om van bepaalde vrijste11ingen te kunnen gebruikmaken. 

De code moet door een sector of ondernemer worden opgesteld en worden goedgekeurd door de 

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een gedragscode maakt op systematische 

wijze duidelijk hoe aan de voorwaarden van de vrijstelling kan worden voldaan. Belangrijke 

elementen hierbij zijn de begrippen 'zorgvuldig handelen' en 'al het redelijke doen' om overtre

ding van verbodsbepalingen te voorkomen. Daarbij moet: 

een inventarisatie worden vemcht naar beschermde soorten in het plangebied (door een 

deskundige); 

een plan van aanpak worden opgesteld voor het voorkomen van verstoring van de 

beschennde soorten; 

tevens een plan van aanpak worden opgesteld om verblijfplaatsen die voor langere 

periode worden gebruikt, te beschermen; 

bijzondere aandacht worden besteed aan soorten van de Rode lijst, bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn en bijlage I van de Vogelrichtlijn; 

en tot slot: 

Vogels 

mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd die in strijd zijn met de verbodsbepa

Iingen in de voor soorten meest kwetsbare peri ode. 

Aile vogelsoorten (uitgezonderd exoten) zijn beschermd. Bij uitvoering van werkzaamheden in 

bet kader von een ruirntelijke inriehting geldt vrijstelling van de verboden als wordt gebandeld 

volgens een goedgekeurde gedragscode. 

Als er geen gedragscode is, moet worden nagegaan of verbodsbepalingen uit de Flora- en fauna

wet worden overtreden. In dergelijk geval is het mogelijk ontheffing aan te ,'ragen. Men kan oak 

buiten het braedseizoen werken of starten voor het broedseizoen en de werkzaamheden cantinu 

laten voortduren waardoor geen verbodsbepalingen worden overtreden. Van belang is of een 

broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat bet broedseizoen 

van ongeveer 15 maart tot 15 juli duurt. 
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Gedeputeerde Staten van Groningen 
Afdeling Milieuvergunningen 
t.a.v. de heer M. Boven 
Postbus 610 
9700 AP GRONINGEN 

Plaals 
Haren, 7 mei 2009 

Belreft 

*provincl. '. groningen 
.J 

Ing. d.d.: o a MEl Z009 

Corr.nr.: Izaaknr.: 178320 

Afd.: 11// / BlJl 

I JIN 

Referenlienummer Kenmerk 

02/090484jr 275459 

Aanvraag I ontgrondingsvergunning Nieuweschans; bijlagen 

Geachte heer Boven, 

Zoals afgesproken d.d. 27 april 2009 tussen u, de heer Kastelein van Waterschap 
Hunze en Aa's en de heer Van der Es van ons bureau, zenden wij u namens het waler
schap bijgannd'de volgeode stukken van bovenger:oemde aanvraag t. 

Grontmij Nederland bv 

Noord 
Locaties: Assen. Drachlen, 
Haren 

Nieuwe Staliensweg 4 
9751 SZ Haren 
Pestbus 125 
9750 AC Haren 
T +31 50 53344 55 
F +31505349611 
noord@gronlmiJ .nl 
www.grontmij.nl 

Grontmij Nederland bv 

• Kaartbijlage 4 bestaande uit vier kaartbladen, in vijfvoud. Slatutair gevestigd Ie 
De Bill 

Deze kaartbijlage betreft een nazending, als onderdeel van de bijlagen 1 tim 6, zoals die Handelsregister 30129769 

zijn toegezonden per brief, referentienummer 02/090476jr d.d. 6 mei jl. De kaarten kun-
nen worden ingevoegd in het daaIVoor gereseIVeerde mapje, in het reeds in vijfvoud 
toegezonden rapport met de bijlagen 1, 2 en 4. 

Het feitelijke aanvraagformulier en de bijbehorende toelichting is, eveneens conform 
afspraak, reeds ingediend door het waierschap zelf. 

V~~r eventueel nadere informatie omtrent de toegezonden stukken kunt u contact op
nemen met het waterschap, of met de heer Van der Es van ons bureau. 

Hoogachtend, 
Grontmij Nederland bv 

drs. ing. GAB. Meijwaard 
locatiemanager 

Met bijlagen 
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Inrichtingsplan voor de Benedenloop 
van de Westerwoldse Aa, Kuurbos, 
Hamdijk en Bovenlanden 

Plan voor de inrichting van (nood)bergingsgebieden en voar de realisering 
van robuuste verblndlngszones langs de Benedenloop 'Jan ,de Westerwold
se Aa en het BL Tijdenskanaal (Eemskanaal-Dol1ardboezem) 

Bijlagenrapport 

as Grontmij 

Waterschap Hunze en Aa's 
Provincie Groningen 

Grontmij Nederland bv 
Drachten. januari 2009 

. IrDni_ngtn ..... In.l. 

Bijlagen behorende blJ 

~rr.nr: Zaaknr: 
- , 

Bijlage~ van: ftt/ 
Gescand: JA / NEE 

" 
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1 Inleiding 

Ter voorkoming van wateroverlast als gevolg van hoog water vanuit de Eemskanaal-Dollard 
boezemsysteem (hoofdboezemsysteem) hebben de provincie Groningen en het waterschap 
Hunze en Aa's besloten tot enerzijds het verhogen van de boezemkaden en anderzijds het in
richten van waterbergingsgebieden. In dit kader heeft de provincie Groningen middels planuit
werkingen van het Provinciaal Omgevingsplan diverse gebieden als waterbergingsgebieden 
aangewezen, waaronder gebieden langs de Benedenloop van de Westerwoldse Aa en in de 
gebieden Kuurbos/Bos op Houwingaham, Hamdijk en Bovenlanden. Op basis van Rijksbeleid 
en het provinciaal omgevingsplan (POP) heeft de provincie eveneens de opgave om ten be
hoeve van de Ecologische Hoofdstructuur binnen deze gebieden robuuste verbindingszones te 
realiseren ten behoeve van de verbinding tussen Blauwe Stad en DoliardlWymeerer Sieltief en 
Brualer Schloot. 

Voor bovengenoemde gebieden is een Ontwerp-inrichtingsplan opgesteld. Dit Ontwerp
inrichtingsplan beschrijft op welke wijze het waterschap Hunze en Aa 's en de provincie Gronin
gen gezamenlijk de beleidsopgaven ten aanzien van waterberging, en robuuste verbindingszo
nes vorm willen geven in de gebieden Benedenloop van de Westerwoldse Aa, Kuurbos/Bos op 
Houwingaham, Hamdijk en Bovenlanden in samenhang met de ontwikkeling van (grensover
schrijdende) recreatieve en toeristische voorzieningen. Het Ontwerp-inrichtingsplan bestaat uit 
een hoofdrapport en een bijlagenrapport. 

Onderhavig document betreft het bij het Ontwerp-inrichtingsplan behorende bijlagenrapport. In 
dit rapport zijn enkele aanvullende bijlagen opgenomen waar naar in het hoofdrapport wordt 
verwezen. Oit rapport;s daarom onlosmakelijk verbonden met het hoofdrapport. Het rapport 
bevat de volgende informatie: 

• hoogtekaarten 
• kaarten waterhuishouding 
• kaart archeologie 
• bodemkaart 
• boorlocaties en bodemprofielen 

.s Grontmij Pagina 4 van 4 
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Legenda 

Maaiveldhoogte (em tOY NAP) CJ .. -1.611-0 CJ .. 1·20 CJ .. 21-40 CJ .. 41·60 CJ 
CJ 61 -80 CJ 
CJ 81 ·100 

101 · 120 CJ 221 ·240 

121 · 140 CJ 241 - 250 

141 · 160 .. 251·260 

161 · 180 .. 261 - 280 

181 ·200 .. 281·12.167 

201 · 220 

SOD 

Hoogtekaart 

Benedenloop Westerwoldse Aa 

Opdrachtgever:Waterschap Hunze en Aa's 

Datum: janua,i 2009 
Get: RR . Gee: PR 

Status: Ontwerp inrichtingsplan 

.f Grontmij 

c AutMlf5~en diltlb.,ru.mtlH1: TopografildieDlenlt Klduter,lC04 

1000 

Grantmij Nederland bv 
p PoStbu591 9200 AD Drachten 
T +31512335233 
F +31512510200 
WWoHw.grommlj.cam 
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Legenda 

Maaiveldhoogte (em tov NAP) c=J -70--60 .. CJ < -120 
-60--50 .. -120- -110 CJ -50 --40 .. -110--100 CJ -40 --30 

CJ CJ -100 - -90 
-30--20 

CJ CJ -90- -80 
-20- -10 

CJ -80--70 

Hoogtekaart 

CJ -10-0 Kuurbos/Bos Op Houwingaham .' CJ E 
0-10 Opdraehtgever:Watersehap Hunze en Aa's • j 

CJ Datum :januarilOO9 i 10-20 • Get: RR - Gee: PR lL 

20-30 Status: Ontwerp Inrlchtingsplan , 
• l1li GrDntmij Nedllrl.nd bit 
~ .f Grontmij 

P Post bus gl 9200 AS Drarnren > 30 
T +31512335233 ~, 
F +31512510200 Il .. 
Wwww,grontmijcom i~ 
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• Legend. 

M.aiyeldhoogte (em tOY NAP) .. <-120 

• .. -120--110 .. -110--100 

LJ-100- -90 • 
CJ ·90--80 

• CJ -80-·70 

CJ ·70· -60 CJ -10-0 

CJ -60- -50 CJ 0-10 

CJ -50 --40 CJ 10-20 

CJ -40- -30 .. 20- 30 

CJ -30· ·20 ~ . , ; ..... > 30 

CJ -20--10 

.-: . 
.:. 

'. ' 

.. -,' 

Hoogtekaart 

Hamdijk - Bovenlanden 

Opd,aehtgever: Watersehap Hunza en A.', 

Datum :januari 2009 
Get: RR • Gee: PR 

Status: Ontwerp inrichtlngsplan 

.: Grontmij 
Citontmij N~.rll"d bv 
P Postbus 91 9200 AS Ora::hlen 
T +31512]]523] 
F +31512510200 
Wwww.gronlmijcom 
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Legenda 

'-' Stuw 

H Inlaat 

III Gemaal 

-- Duiker 

_ Sloat 

_ Schouwsloot 

_ Hoofdwatergang 

CJ Grens peilgebied 

Watersysteemkaart 

Benedenloop Westerwoldse Aa 

Opdrachtgever:Waterschlp Hunze en AI'S 

. ~ . ... 

J 
~ 

Datum :januari 2009 i.~ 
Get: RR • Gee; PR • 

1I~~5~ta_t_us_:_o_n~t_w~e~~_i~n~ri_ch~t~in~g~s~p=la~n ____ ----------------------4.1~ 
i 

:r~~::!!~~9~:::Btt;r~ch'en ~ 
T+l151 2 lJS2JJ i .. 
F +31 512 51 02 00 ~; 
wwww.grontmij.com ~ ~ 
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Legend~ 
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i:! '-' Stuw 

~ k Inlaat 
~ Eb Gemaal 

- Duiker 

_ Sioot 

_ Schouwsloot 

_ Hoofdwatergang 

CJ Gren. peilgebied 

Kuurbos /805 Op Houwingaham .-
'rc~~~~;.;,~~~~~--------------~~ i 1I Opdrathtgl!ver: Wilterschap Hunze en Aa's t~ ~ 'I I 

Datum :januari 2009 ..... il 

Get: RR - Gee: PR ! 
Status: Ontwerp inrichtingsplan i 

r---~~~~~--------------JHI I 6. 
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Legenda 

'-J Stuw 

H Inlaat 
, 

II1I1I Gemaal 

- Duiker 

_ Sioot 

_ Schouw,'oot 

_ Hoofdwatergang 

Watersysteemkaart 

Hamdijk· Bovenlanden 

Opdroehtgever: Waterschop Hunze en Ao's 
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r. 

N Ill . 
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~~ I 
Datum :januari 2009 J.: 
Get: RR· Gee: PR ~ 

Status: Ontwerp inrichtingsplan I 
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kaart archeologie 
AMK, IKAW vondstmeldingen en waarnemingen 

267891 f 568477 

, f'~ ~ • 

~ 

., ~- . 

. , . 
~ ·t 

~ 

"t . _ • 

.;~)~ .:~~~ . / '::j: ... 
t~ 

~ ~, 

~' 

.~~:¥ 1:* 

~~. 

/' 

.: :' <:.~ 

--. •• - • ~ !-

280551 1581137 

• r --• '1 r-.,. 
03-04-2008 

Molema/Libau 

Legenda 
D TOP50_CBS ((c)CBS) 

<> WAARNEMINGEN 

'" VONDSTMELDINGEN 

MONUMENTEN 

hoge archeologische waarde § archeologische betekenis 

archaologische waarde 

zeer hoge archeologische waarde 

zeer hoge arch waards, beschermd 

o PROVINCIES 

o HUIZEN 

IKAW 

B 

o 
zeer I~ge trefkans 

lage trefkans 

middelhoge trefKans 

hoge I,elkans 

lage trelkans (water) 

middelhoge trelkan. (wate,) 

hoge trolkans (water) 

water 

niet geka,tee,d 

o 1 km 
-=-=-

Archis2 N 

t rljksdlenst yoor 
orcheologle. 
(ultuurlondschop 
en monumenten ~ 

ONDER 
V .... "A nJsr,ft 

V.LTUUR 
'/7'./1 N 3 13ft 
L/L..J SCHAP 

~--. 



• • • • • • • • • • • • • 
• • • 
• • • 
• • • • 
• • • • • • • • • 
• .s Grontmij 

• 

Bijlage 4 . 

Bodemkaart 

,I 

,.. 

,~ ..... 

I 
l..:,l 

, ....... 



II 
I 
I 

• lJ 
~ 
! 

• 
'-> 
-I • 

• 
• 
! • 

• 

• 

• I '-, 

~ 

I 

• 
.. 
I • 

• I 

/ 
I .. ' \ 

~ . ' ~ 

\ 
~ ... ....... \ .. , . .- '-- . 

'J 

, . 

\ 

\ . 
-- \ 

.. ~ ' 0" f.": ~;: .. 

:\.:f'J.~r~~;~:":~~·~::Z~!fii'dll. 
. ~:.' . ,. 

~-.:;.:;.. : ...... ; 

,.-:''' 
...-;.:./ 

...... ..;-. .... # 

Legenda 

.f-" 

~~/ . .. ~ 
~ ... ~;>;;;-' 

, ~ 

... :'.-': ~ -

CI Kalkarme poldervaaggronden; Idei, profielverloop 2 

_ Moerige podzolgronden met een zavel- of een kleidek en een moerigetussenlaag 

CI Kalkrijke poldervaaggronden; zware klei, profielverloop 5 

C=:J Kalkarme poldervaaggronden; Idei, profielverloop 3, of 3 en 4, of 4 

CI Kalkarme poldervaaggronden; Idei, profielverloop 5 

_ Kalkarme drechtvaaggronden; zware klei, profielverloop 1 

_ Waardveengronden op zand, beginnend ondieper dan 120 em 

. __ .1 Opgehoogd of opgespoten 

I 
I 

• l 

I _ . I 

~',~"'" : 

1250 1,B75 2.500 

meier 

Bodemkaart 
Benedenloop Westerwoldse Aa, Kuurbos 
en Hamdijk-Bovenlanden 
Opclrachtgever: Waterschap Hun.e en A.'s 

Datum: janulri 2009 
Get: RR - Gee: PR 
Status: Ontwerp inrichtingsplan 
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Legenda 
• Plaa(s en nummer van boring 

-- Principe profiel 

Bodemkundig onderzoek 

Benedenloop Westerwoldse Aa 
J • 

~O~d~h-------ch~----------------------~~ <~ 
P rae tgever: Waters ap Hunze en Aa's 

!!< Datum: 22·1·2009 • 
Gel: CWV • Gee: RL i. 
Status; DEFINITIEF 

I !~------------------------------------~.I I 

.: Grontmij 
GrontmiJ Nederland by 
p Pmlbus 91 9200 AD Drachten 
T +31 512.11 S2 33 
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Bodemkundig onderzoek 

Bovenlanden 
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~------------------------------------------~~ i Opdrachtgever: Waterschap Hunze en Aa'. ~ ; , 
" i 

Datum: 11-12-2008 ~ 
Get: CWV - Gee: RL I 
Status: DEFINITIEF • 

~----------------------------------------~RI ~ 
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Plaats en nummer van borlng 

-Profiel 
~ 

~ 

49 

46 

- , , 

_.J 
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Bodemkundig onderzoek 

Kuurbos . -. 
~~O-Pd-r.-m-tg-e-ve-r:-w.-te-rs-m-,p-H-u-nz-ee-n-Aa-'s----------------~~ i 

e 

Datum: 8-9-2008 i 
Get: CWV - Gee: RL ~ 

~ 
~St_.t_us_: _DE_F_IN_IT_IE_F __________________________ ~.I ~ _ 

I as Grontmij 
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Legenda (conform NEN 5104) 

grind 

~ 00 0 0 o~:1 000000. 
00000 • 

~Obbb~rl 00 a a 0 .:: 
00000 ,,, 

zand 

I .... ·· ·· · .. ·~ •• • ••• 4 •••• ........ .. .. 
~ .... ..... . 

I· ...... ···· .. ~ ...... .. ..... ..... ........ 

r··· .. ·· .. ·§] .. ...... .... ... .......... ..... ... , .. 

I .. ·· .. ··· .. ·~ ........ ... .. .. ........ 

veen 

rl 
'·:·:1 

pellbuls 

Grind, sillig 

Grind, zwak zandlg 

Grind, malig zandlg 

Grind, slerk zandlg 

Grind, ultersl zandlg 

Zand, kleng 

Zand, zwak sillig 

Zand, malig 51111g 

Zand, stark slllig 

Vaen, mlneraalann 

Vean, zwak kleiig 

Veen, slerk kleil'g 

Veen, zwllk zandig 

Vean, sterk zandlg 

blinde buls 

II 
II 
II 
II 

hoogsle grondwaterslllnd 

gemiddelde grondwilterslllnd 

laag81e 9IolldWalerslllnd 

bentoniet afdlchling 

filter 

klel 

~ 
~ 
~ 
~ 
~:l 

Klei, zwak sillig 

Klei, mallg .lItlg 

Klal, slark siHig 

Klel, ulteret sillig 

Klel, zwak zan dig 

~J Klel, matlg zan dig 

~:.:.t Klei, slerk zandig 

leem 

~:l 
~·:·:l 

Leem, zwak zandlg 

Leem, slark zandlg 

overige toevoegingen 

'--____ ~c zwak humeu& 

malig humeus 

sterk humeus 

fj zwak grindlg 
L-___ -'"" 

'-___ .1:~'_'~ matlg grindlg 

~o~ sterk grindlg 

geur 

0 geen gaur 

~ zwakke gaur 

* mlltigageur 

-e .Ierke geur 

• ultersla geur 

olle 
a geen olie-waler reactie 

~ zwakke olie-wetar reaclie 

5 malige olie-water reactla 

~ .terke olie-waler reactle 

• ullersle olle-water reactle 

p.l.d.-waarde 

* >0 
~ >1 

~ >10 

Ii >100 

II >1000 

• >10000 

monsters 

[ g81'Oerd monsler 

I ongaroard monstar 

overlg 

... blJzonder beatenddeel 

• Gemiddeld hooglta grondwaterstend 

,.: grondwllter5tand 

• Gemiddeld laag61e grondwalarsland 

sUb 

~ WilIer 
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Boring: 1 
X: 

Y: 

Datum: 

GWS: 

GHG: 

GLG: 

Opmer1<ing: 

100 

150 

11-{)9-2007 

60 

45 
150 

. .... , .. .. . ~ .. . ....... ..... .. ..... ... ... .. 

............. ........ .... 

., ...... .. .. . 

Boring: 3 
X: 

Y: 
Dal\lm: 
GWS: 

GHG: 

GLG: 

Opmeri<ing: 

11-{)9-2007 

95 

30 
120 

landbouwgrond 
.tt! Klei, ster\\ sll\lQ, matlg humeu&, 

• ~ K-waarde: 0,8, bruin, Edelmanboor 

:>!; KI.l. "",Ug 1IlIU~. zwak humeus, 
~ ... 1:W8~ roeolb""._. K-waarde: 

='. \ O,OS. ¢i>!min, E~linanbDOl', STUG 

.. .=!!.., Vean, mineraalarm, volledig veen, 
bruin. Edelmanboor 

Zand, 1'eer nj1, mlltil1 siTtig, !ltetic. 
humeus, Isagju8 Velan, K-wI\I,Ud'o: 
0,1, ~Han. El1olmonboor 

Zand, matig fiin, matig sillig, zwak 
humaus, malig roesH1oudend, 

\ 
K-waarde: 0,8, bruinrood, 
Edelmanboor 

Zand, maUg IlIn . ..... ~~UIJg, 
~ K-waarde: '1.5, yeal, Edelmatlboor 

... 

landbouwgrond 
Kle!. matig sillig, metig humeus, 
zwak roesthoudend, K-waarde: 
0,2, Edelmanboor, SlUG 

Veen, mineraalarm, reste" zand, 
K-waaroe: 0,3, bruin, Edoimanboor 

Veen, mineraalarm, voUedig veen, 
K-waarde: 0,2, bruin, Edelmanboor 

Zand, zeer filn. matig siltig, sterk 
humeus, laagles veen, K-waarde: 
O,Oi, zwart, Edelmanboor, SMEER 
LAAG 

Zan<!, m.1Ig lIjo, maUg silU\l, mang 
hum"us, zwak "",.!h.Lldeod, 
K·waardl< D,4, bruin, Edoimonboor 

Zand, mallg fijn, zwak snllg, 
K·wa.ttj", 1.6, grtlsgo.I, 
Edolmapboor 

Boring: 
X: 

Y: 
Datum: 
GWS: 

GHG: 

GLG: 

Opmer1<ing: 

150 

2.00 

Boring: 
X: 

Y: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

GLG: 

Opmerldng: 

2 

11-{)9-2007 

4 

11-09-2007 

100 

45 
140 

Projectcode: 250183 Opdrachtgever: ws Hunze&Aa,s 

,,/Il 

Klet, metlg sillig, zwak humeus, 
zwak roeslhoudend, grijsbruln, 
Edelmanboor, MA llG SlUG 

... Veen, mineraalarm, rostsn klai, 
~_t~~ __ g~n~·~~~rt,~E~d~~~m~a~n~boo~r ____ ___ 

.It!!i 

Veen, mlneraslarm, voUedig IIeen, 
bruin I E.delmanboor 

~:l5 Veen, sterk leJId{g, lW8Jt, 
\ Ed.lm~nboor, SMEER lMG 

"'-" land, malig r~. m~ olillg, zwak 
~ hUnlQU54 roodbtuln4 Edalrn:lnboot 

landbouwgrnnd 
Klai, matig sillig, maUg humeus, 
zwak roeslhoudend, K-waarde: 
0,05, bruin, Edelmanboor, SlUG 

VOBn, minersalarm, K~waarde: 0,1, 
bruin, Edelmanbeor, STUG 

Zand, maUg fijn. matig sllUg, malig 
humeus, K-waarde: 0,3, zwart, 
Edelmanboor 

land, matlg fijn, zwak sillig, maUg 
humeus, K-waarde: O,B, bruin, 
Edelmanboor 

Zand, mallg fiJn, maUg silUg, maUg 
humeus, matig roesthoudend, 
K-waarde: 0,6, zwartbruin, 
Edelmanboor 

land, InaUg r\ln. zwak sllUg, 
K-waarde: 1,5, geel, Edelmanboor 

Datum: 

--

" 

,.... 
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Boring: 5 
x: 
Y: 
Datum: 

GWS: 

GHG: 

GLG: 

Opmerking: 

100 

150 

11-09-2007 

90 

45 
110 

~ ...... ..... . ... ... .... ... .... .......... 

Boring: 7 
x: 
Y: 
Dalum: 11-09-2007 

GWS: 100 

GHG: 45 
GLG: 115 
Opmerking: 

~ 

... 
• .." 

-----.... 
A::\ 

• ., .. 
\ 

. ,., 
-2'. 
\ 
·250 

landbouwgrood 
Klei, matlg sllllg, zwak hurneus, 
rastan puln, bruin, Edelmanboor 

Veen, mlneraaiarm, volladig veen, 
bn.lln, Edelmanboor 

Vee", ttertl; zandig, zwart, 
Edelmanboor, SMEERLAAG 

Zand, modg ftn, moiI!J olftlj;, zwak 
humeus, zwal( /OG$IIlQUOOnd., 
rcocIt>I1JIn , Edolmanboor 

Zand, maUg fljn, zwak a1ll1g, gael, 
Edelmanboor 

IBndbouwyrnnd 
Kloi, matig sllUg, zwal( humous, 
Edolmanboor 

Klai, sterk sllUg, zwak humeu8, 
matig roesthoudend, roodbruin, 
Edolmanboor 

KleI, slerk .ilUg, maUg humsus, 
zwek rueslhoudend, bruin, 
Edelmonboor 

KId. stork m1t.lA, zwak humeuI, 
iMIlJos vcon, bruin, Edolm.nboor 

Kist, stert( sillig,laagjes veen, 
blauw. Edelmanboor 

Veen, mlnel'iialann, bruin, 
Ed.lmanboor 

Zand, z .... r njn, mali!! sllU~, maUg 
humeus, zwart, Edelmanboor, 
SMEERLAAG 

Zand, m.tig flJn, maUg .IIUg, zwak 
humeus, bnJlngeel, Edelmanboor 

Boring: 6 
x: 
Y: 

Datum: 11-09-2007 
GWS: 80 
GHG: 40 
GLG: 120 
Opmerking: 

Boring: 8 
X: 
Y: 
Datum: 11-09-2007 
GWS: 100 

GHG: 50 
GLG: 125 
Opmerking: 

~ 

Projectcode: 250183 Opdrachtgever: ws Hunze&Aa,s 

... 

.1\5 

Klal, m.Ug sllUg, matig humeus, 
zwok rueslhoudend, g~jsbruin, 
Ed.lm,nboor 

Vean, mlnOl8alarm, vole<flg vesn, 
bruin, Edelmanboor 

.m Zand, ZBer flJn, malig siltig, geel, 
--.... Edelmanboor 

landbou~rnnd 

Klal, maUg sllHg, matig humeu9, 
bruin. Edalmanboor, S11JG 

4. .. " Veen, mlneraahmn, resten \dei, 
bruin, Edelmanboor .... K1ei, sterk siltig, zwak hUmElU8, 

~ rea1en veen, bruin, Edelmanboor 

Veen, minersalarm, I'8sten hout, 
bruin, Edelm.nboor, VEEL HOUr • 

· '56 

Zand, matig fijn, m.Ug .IIUg, mallg 

• humeua, zwak roesthoudsnd, 
roodbruin, Edelmanboor ., .. 

~ 
Zand, maliy fiJn, zwak oUtig, 
bruingeel, Edelmanboor 

Datum: 



• 
• • • • • • • • • 
• • • • • 
• 
• 
• • • • • 
• 
• • • 
• • • • • • • • 

Boring: 9 
x: 
Y: 

Datum: 21-05-2008 

GWS: 65 
GHG: 0 

GLG: 75 
Opmerking: 

Boring: 13 
x: 
Y: 

Datum: 

GWS: 

GHG: 

GLG: 

Opmerking: 

19.{)5-2008 

85 
30 

90 

O....,.-rr..-r..-n=-, 

100 

150 

200 .. . .. .. .. .. .. ..... .. .. .... . ...... . ... .. ........ ..... 

.. 

akker 
Klal, .ter'< slillg, maltg humeus, 

.." K-waanle: 0,3, bruin, 
~~E~d.~lm~M~~~~, ~~t!~g~.w~g~ __ ___ 

-115 

Veen, mlneraalarm, K-waarde: 0,4, 
bruin, Edelmanboor 

.1)0 land, zaer fiJn, mallg sittig, maUg 

~ 
humeus, K.waarde: 0,2. zwart, 
EdelrnanboOr , '50 1....:::.:;==00-_ __ -----

.... 

" 50 

Zand, 2eerfiln, matig slldg, zwak 
humeus, K-waarde: 1, bruingeel, 
EdelmanboO< 

land, zoerfiin, zwak slltlg, 
K-waarde: 1,5, geel, Edelmanboor 

8~ker 

Kle1, metig sllUg, maUg humeus, 
",.ten puln, K·waarde: 0,3, bruin, 
Edelmanboor, slug 

"... land, ZB.r filn, steri< .ItU~ , star'< 
\ humo.e, K.waardo: 0,0 t , zwart, 
.... \1...:E::d::::DImon:.:::::::bO:;:o;;,:r'c::'",IT1<l= CI1","::""P __ _ 

land, maUg filn, matlg ,IIUg, zwak 
humeus, K.waarde: 0,8, roodbnJin, 
Edelmanboor 

,.,. land, maUg ftln, zw.k slltIg, 

\~K~~=.~nl~a~:_1,_5,_g_n_Js_9._._I' _ __ _ \. Edelrnanboor 

Boring: 
x: 
Y: 
Datum: 

GWS: 

GHG: 

GLG: 

Opmerking: 

Boring: 
x: 
Y: 
Datum: 

GWS: 

GHG: 

GLG: 

Opmer'<ing: 

11 

21-05-2008 

60 
5 
gO 

14 

21-05-2006 

100 
30 

120 

Proje~tcode: 250183 Opdrachtgever: ws Hunze&Aa,s 

., .. 

-,s 

akksr 
Klol, matlg .Inig, mallg humeus, 
bruin, Edalmanboor, Slug 

Klat, sterit slltig, laagJes vaen, 
grijsbruin, Edalmanboor, ma~g slap 

Klel, slar'< slitig, bleuwzwan, 
Edelmanboor, slappa klal 

.~k.r 

t<Iei, sterk siltig, matlg humeus, 
bruin. EdelmBnboor, slug 

"" Klel, stel1< $Iltlg, zwok nurnetJs, 
'\ Qlij,bnJln, Ed.lmo.boor, mQtJg iI!ug 

-ItS 

Veen, mineraalanTI, bruin, 
Edalmanbaor, slap 

•• ,. Zand, WIl' flJn, slal1< slillg, sterk 
.&. '\ humeus, 'ZWlJri , Edelmanboor 

.... l.."'la=nd~,"m::'.':;tlg=lIj::'n-=, m::::."t"'tg=$"'n'::Jg-=, :"ma- tig-' -

."", 

=~ln~~~==,d.nJ!, 
land. zeer fijn, malig siWg, geel, 
Edalmanbour 

Datum: 

.. , 

r--

'-

t' • 

, . 



I • 
I 

r 
• r 
!,J 

~ 

• 
r-• 
I 

• I 

W 

• I 
I .., 
~, 
I 

• I 

U 

r 
• 
1-> 
~ 
L _ • 
l 

Boring: 
x: 
Y: 
Datum: 

GWS: 
GHG: 
GLG: 
Opmel1<ing: 

Boring: 
x: 
Y: 
Datum: 
GWS: 
GHG: 
GLG: 
Opmel1<ing: 

15 

21'()5-2008 

70 
5 
10 

19 

2H5-200B 

40 
150 

akicet 
Klei, sterk aUtig, maUg humeus, 
grij,bruln, Edelmanboor 

Veen. mlneraalann, bruin, 
Edelmanboor 

.1OD bnd, matig filn, zwak slltlg, g .. l, 
~ Edelmanboor 

... 

ekker 

Klel, maUg slIUg, matig humeus, 
bruin, Edelmanboor 

Kiel, maUg sllllg, maUg humeus, 
zwsk roeslhoudend, bruin, 
Edelmanboor 

Krel, ulter.d silUO, zwak humeus, 
.. . ,M ~~:lir::~;.laBgJes veen. bruin, 

~~~~==~----------
Veen. minaraalann. bruin, 
Edelmanboor 

,po 

Boring: 18 
x: 
Y: 
Datum: 21'()5-200S 
GWS: 110 
GHG: 35 
GLG: 145 
Opmal1<ing: 

Boring: 20 
x: 
Y: 
Datum: 22-05-2008 

GWS: 100 
GHG: 35 
GLG: 125 
Opmerking: 

~ 

Projectcode: 250183 Opdrachtgever: ws Hunze&Aa,s 

• 

• 

... 

-0' 

-265 

Klal, maUg .illig, maUg humaus, 
bruin, Edelmanboor. stug 

KI.I, maUD slltlg, maUg hum.us, 
zwak roesihoudend, bruin, 
Edefll11lnboor, slug 

Klol, ulle",l.mlg, mallg hum.us, 
I .. g)es zand, laag) •• v.on, bruin, 
Edelmanboor, maUgBIap 

Vee", mlneraalann, bruin, 
Edelmanboor, slap 

~ =.,z:,'" .,!~, s~~~~~~gbo"o~rI< 
-300 Zand, maUg Hln, malig sillig, mallg 
~ humeu., bruin, Edelmanboor 

akkar 

Klol, maUg elltig, mallg hum.us, 
bruin. Edelmanboor ... 
Klel. matlg siltig, matig humeus, 
zwak roesihoudend, bruin, 
Edelmanboor, enkel zandlssgje 

. 110 

Klel, aterl< &Illig, leagles moo, 
grij.blauw, Edolmanboor, slap 

-'os 
Vean, mineraalarm, bruin, 
Edelmanboor, slap 

• ..... Zand, zeer Hjn, matig sllHg, Btarl< 

~L~h~u~m~.~us~'~la~~~~ ___ v .. __ n_, ______ _ 1\ EdeJmanboor 

bnd, matig Hjn, maHg &lltig, goel, 
Edelmanboor 

Datum: 



• • • • Boring: 21 Boring: 22 .... 
X: X: • Y: Y: r--

\ 
Datum: 22-05-2008 Datum: 22-05-2008 

• GWS: 100 GWS: 

GHG: 25 GHG: 25 
GLG: 120 GLG: 130 • Opmer1<ing: Opmer1<ing: 

Q akkaf akker 

• Klei, malig sillig, matig humeus, Kiel, matlg slltig, mallg humeus, 
.,. bruin, Edelmanboor bruin, Edelmanboor ... 

• 
Klal, mBtig siltig, matig humeus, 

Klel, stor1< gillig, maUg humeu" 
& zwak roeslhoudend, bruin, 

50 Edelmanboor & zwak roesthoudend, Edelmanboor ... 
Klei, sterk sittig, malig humeus, -70 

• laagjes zend. zwak mesthoudend, Klal, ulterst sllUg, mallg hurneu9, 
& bruin, Edelmanboor laagles zand, ZWak roeslhoudend, I. 

ICO ~ 
& bruin, Edelmanboor 

-uo • Klai, sterk silHg I leagjes zand, ...... 
blauw, Edelmanboor Klai, uiterst sllUg, laagJes zand, I 

& blauw, Edelmanboor 

• 150 
. t..65 

& 

Veen, mineraalann, bruin. • Edelmanboor 
·'00 

2.00 Veen, mineraalann, bruin, 
Edelmanboor • • 250 

•• }o 

• Zand, Z!)Qf ffjn, sterk sll'fig, S!l!tk ."", land, zoer "In, maUg sllUg, ster1< 
humeus, Iu>gl .. _n, DIVlnzwart, \ humeus, zwart, Edelmanboor, 

300 
Edeln:ls"boor, .me.~aag SI1'\Oor1Jlall 

Zand, matlg flin, maUg siltig, matig land, mallg fijn. malig sittig, zwak • humeus, roodbnJln, Edelmanboor .. ". humeus, roodbruin, Edelmanboor 

Zand, muUg filn, matig 51111g, 
bruln!l88l, -Edelmanboo< 

• Boring: 24 Boring: 25 
x: x: 

• Y: Y: I --
Datum: 19.()5-2008 Datum: 19-05-2008 

GWS: GWS: • GHG: 30 GHG: 0 

GLG: 80 GLG: 90 

• Opmerking: Opmerking: t __ 

0 akko[ 0 okkc'[ 
Krai, maUg slltlg, maUg humeu9, Klei, sterk sn~g, maUg humeus, 

• bruin, Edolmanboor, stug resten wortets, resten zand, resten 
.3() ... puin, bruin, Edelmanboor, verwerkl 

• & 
1<101, m.tig 'illlg. zwllk tnJrnou" 

50 ... zwok roo>lh""dend, g$bflJlI\, 50 .6<J 

----
Edolmonboor, .tug Veen, mineraalarm, bruin, 
Veen, mineraalarm, bNln, Edelmanboor 
Edelmanboor • 100 100 

t. _ 

• • • • 

150 
., .. 

150 
Zand, zeer fijnJ k1elig, matig ., .. 
humeu5, zwart, Edelmenboor, .'T<I Zand, zeer fijn, k1errg, matig .mli 

\ ----
smeert humeus, zwart, Edelmanboor, 

& .'00 Zand, matip OJn, "",Up $lIUg. lWaJr smeertaag 

200 
. . . .. . .. . .. . . \ hun;oU!l, zw~k "",.!I1oudel!O, 200 .... Zand, 7Jlct-fi ln. lWIIK siNg, . . .. . . . . . . . . . 

\ .. . .. .... ..... bIVin, Edelm4llboor bruln"""l, Edaimanboor . . . . . . . .. . . . . 
.t2lI Zand, mlllig fijn, zwak siltig, geel, 
\ Edcl:man'boor' 

• • • • • Projectcode: 250183 Opdrachtgever: ws Hunze&Aa,s Datum: 

• 



r; 
r 
i 

• 
,..",) 

\' 
• I 
-Y 

• 
• I 

" 
• 
-, 

• L 

• 
~ 
I • 
• 
l I 

• 
~ 

• 

Boring: 26 
X: 
Y: 
Datum: 19'{)5-2008 

GWS: 

GHG: 

GLG: 

Opmericlng: 

50 

100 

160 

200 
......... .... ... .... .. . ... ......... .... ............. 

Boring: 28 
x: 
Y: 
Datum: 21'{)5-2008 

GWS: 100 

GHG: 25 

GLG: 130 

Opmar1ting: 

~ 

Klel, aler1c:: 8i1lig, metig humeu" 
K-wa.rdo: 0,4, bruin, 
EdelmanboDf, slug 

.", 

A ... Veen, mlnoraalsrm, IaagJes klal, 
K-waarde: 0,3, zwert, 

\ EdtJlmlInt>oc:l-,l<I.Ug vean 

Veen, minaraalerm, K-waarde: 0.6, 
brul", Edslmanboor 

-,oa 
·no land, zeer nln, sterk slitig, sterl< 

A:\ humou., K-waarde: 0,01, zwart, 
Edelmanboor 

& 

A 

Zend, z_ rlln, maHg silllg, zwak 
humoU$. zwak roosthoudend, 
roodbnJ,n, Edelmanboor 

Z8nd, mBtig fijn, zwak sillig, geel, 
Edelmant>oc:l-

akker 
Klol, slerl< slillg, maOg hum,us, 
K ...... nle: 0,2, bruin, ... Edelmanboor, slug 

Klel, stert sillig, zwak humeus, 
zwak roeslhoudend, K-waarde: 
0,2, grijsbruin, Ed.lmBnboor, 6lug 

... 
Kla1, ultarsl $Illig, zwak humous. 
Is.!lies zand, zwak roeslhoudand, 

-,'" K-waarde: 0,6, grijsbruin, 

~ Edelmanboor, matig slug 

Klet, ullersl $Illig, zwok humeu •• 
K .. waarde: O,B, grijsbruin, ., .. Edelmonboor, .nk.1 veen brokJe ----.. 
Veen, mlneraBlarm, bruin .. 
Edelmanboor 

0><, 
- Zand, zecr ft)n. md g.IIIUIIo m.UQ 
\ humous. K...,.lIIde: 0.01, zwan. 
"m \~Edm==~~~~~.~.m~~==,~o9~ ____ _ 

2and. 1De1 fl]n, ms~g sllUg, zwak 
humeu., bruillll1>01, Edel".,."boor 

Boring: 27 
x: 
Y: 
Datum: 19'{)5-200B 

GWS: 

GHG: 

GLG: 

Opmerklng: 

0 

60 

100 

160 

200 

Boring: 29 
X: 
Y: 
Datum: 21'{)5-200B 

GWS: 120 

GHG: 35 
GLG: 150 

Opmer1ting: 

~ 

Projectcode: 250183 Opdrachtgever: ws Hunze&Aa,s 

A 

A 

A 

A 

Klel, atarl< oiltig, malig humou., 
K-waarde: 0,5, bruin, 
Ed~mBnboor, slug ... 
Klel, matig sllUg, zwok humeu., 
zwak roesthoudend, K-waarde: 

·7. 0, I, grljsbruln, Edalmanboor, stug 

Veen, mlneraalarm, K-waarde: a,s, 
bruin, Edelmanboor 

-210 

Zeod, malig fijn, maUg sl1l1g, zwak 
humeus, zwak roesthoudand, .... K-waartle: 0,6, roodbruin, 

" Edelmanboor 

akker 
Klel, maUg silUg, msUg humeu., 
bruin, Edelmonboor, slug 

.om 
Klal, mallg sllUg, zwak humeu., 
zwak roeslhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor 

... 
KlBI. slerit siltlg, zwak humaus, 
/aagjes zand, zwak roesthoudend, 
griJobruln, Edelmanboor, matig orug 

.,,,, 
Veen, mlneraalarm, bruin, 
Ede1manboor 

.,.. bnd, .nlQral ~ln, sterl< ollUg, slerl< 
:m\ humou:!t, 'Z'N8rt. Eaelmanboot, 
~\~. ~.~~ __ ~~a_~=-____________ __ 

=u'.':~j~: ~~~m~~~~Sk .... 
" 

land, motlg Iiln, maUg .IIUQ. zwak 
hum"" •. roodbruin. Edolmnnboor 

Datum: 



• • • • Boring: 
X: • Y: 

Datum: 

• GWS: 

GHG: 

GLG: 

• Opmerking: 

• • • • 
• 150 

• 200 

• • 250 

• 300 

• • 350 

• 400 

• • • • • 
• • • • • • • • • • 

30 

2HlS-2008 

·os 

.... 

KJel, matig .U~g, mallg humeu" 
bruin, Edelmanboor 

Klei, matig silUg, matig humeus, 
laagjes zando zwak mesthoudend, 
bruin, Edalmanboor 

Klei. ulterst sllUg, zwak humeua, 
laagjes zand, Edelmanooar 

Veen. mineraalann, bruin, 
Edelmanbocr 

.as Veen, stark ideiig. zwart, 
~ Edelmanboor, smeertaag 

"00 

Veen, mineraalarm, bruin, 
Edelmanboor, vesn klelhoudand 

Boring: 
x: 
Y: 
Datum: 
GWS: 

GHG: 

GLG: 

Opmarking: 

31 

21-05-2008 
100 

20 

140 

~ 

Projectcode: 250183 Opdrachtgever: ws Hunze&Aa,s 

... 
A. 

-05 

A. 

1t\ !t 

A. 

,'55 

landbou~rond 

KJei, malig siltig, matig humeus. 
bruin, Edelmanboor, stug 

Klel, malig siltig, zwak humeus, 
zwak roeslhoudend, bruin, 
Edalmenboor, sbJg 

K1et, sterk siHlg, zwak humeus, 
laagjes zand. zwak mesthoudend, 
grijsbruln, Edelmanboor, matig stug 

K1ei, ullerst .1II1g, zwak humau8, 
leagles zand, grijsbruln, 
Edelmanboor, malig slap 

VeaR. mineraalann, bruin. 
Edalmanboor, slap 

Zand, zeerfiin, oteri< olltig, stett< 
humeus, zwart, Edelmanboor, 
1IT\08~.sg 

land, zaer 1Iln, mnlJg stillS!. zwak 
humeu~, .-lbnJln, Edalmanbaor 

Datum: 

.... 

1_- • 

( -

r 

. - ~ 

L. 

I 
~, 



• ,. ~ . 
I 

Boring: 32 Boring: 33 W 
X: x: 

" Y: Y: 
I Catum: 22-<J5-2008 Catum: 22-05-2008 , 

• GWS: 100 GWS: 130 
GHG: 25 GHG: 40 
GLG: 130 GLG: 160 

~ 
Opmerl<ing: Opmer1<ing: 0 

aldcer skksr 

~ 
Klel, moUg olillg, mBIig humeus, Klei, mallg sUUg, matlg humeus, 
bOlin, Edalmanboor K-wBBrde: 0,25, bruin, 

-30 Edolmanboor, st1Jg 

KleI, ,tOI1< sllUg, zwsk .... • roesthoUCfend, bnJln. Edelmanboor, 
l<Ioi, stal1< sllUg, motlg humaus, ... enkel zandlaallle 
laagjes zand, zwak roesll1oudend, 

... K-waarde: 0,5, grijsbruin, 
Edelmanboor, motig slap 

-' K1el, uilerat silUg, zwak humeu8. ... 
~ 

zwak rooslhoudend, IBagjes zand, 
grij,bruln, Edelmanboor 

~ ... 
I ~ , ,<0 

• Veen, minaraalann, K-waarde: 0,4, 
,'60 bruin, Edelmanboor, slap 

Veun, mlneraatarm, bruin, 
Edelmanboor 

·216 • land, matig fljn, matig alHig, maUg 

I humeu9, K-waarde: 0,6, bruin, 
E:dolmanboor 

• 2W 
.... 

.,.. 
Zand, maUg nJn, maUg sllt/g, maUg 
humeus, bruin, Edelmanboor .. ,. 

• Boring: 34 Boring: 35 • x: x: 
Y: Y: 
Datum: 22-<J5-200B Datum: 22-05-2008 

GWS: 120 GWS: 85 

GHG: 35 GHG: 25 • GLG: 155 GLG: 120 
Opmerking: Opmerking: 0 

"-I akker okkor 

Klai, maUg sllUg, matlg humeus, l<Ia', matig _illig, matlg hume .. , 
K-waarde: 0,25, bruin, bruin, Edelmanboor, 81ug ., Edelmanboor, stug 4) ... Klal, maUg snUg, malig humous, 
Ktst, matig slltlg, matig humeus, zwak I'l)ssthoudend, bruin, 
zwalc roeslhoudend. K-waarde: • Edelmanboor, sbJg • ... 0,2, bruin, Edalmanboor, stug 

-OIl ~ 
.... 

.) Klel, aterl< sillig, mstig humeus, ... 1<101, stal1< .IUig, zwak humeus, 
laagje9 mnd, zwsk roeslhoudend, ... zwak roesll1oudend, Isogles zand, bruin, Ed9)manboor. matig stug 

. 120 K-waord.: 0,6, g~Jsbruin, -115 

~ ~ Edelmanboor Veen, stsr1< undlg, laagJ •• und, ., 1<1.1, ults",t slltig, laag)es land, ... g~J,blauw, Edolmanboar 

I • K-waar<la: O,B, grij,bOlln, 
Edelmanboor, maUg slap .,,,, • -'70 Veen, mlneraalann, bruin, 
Veen, minBrBBlann. K-wsarde: D,S. Edelmanboof, slap 
bruin, Edelmanboor, slap 

I 

iJ .. 
, . • ."", . ...., 

Zand, matig fijn, maUg sllUg, maUy 
.... 

lend, zaer njn, stark ,Utlg, ster1<" 
humeus, K-waarde: 0,5, brun, 300 hUmetJ8, zwart, Edelmanboor, 
Edalmanboor smeer1aag ..,. Zand, maUg fiJn, maUg slllig, maUg 

~ humeuo, bruingoel, Edolmanboor ,. 
• 
• Projectcode: 250183 Opdrachtgever: ws Hunze&Aa,s Datum: 

• 



• • • 
• Boring: 36 Boring: 37 

X: x: • Y: Y: [-
Dalum: 19.Q5-2008 Datum: 19-05-2008 

• GWS: 85 GWS: 

GHG: 35 GHG: 25 
GLG: 110 GLG: 125 

• Opmerklng: Opmerklng: 

akkaT 0 
Klei, malig siUlg, malig humeus, KJei. stel1c. siltig, matig humeus, • bruin, Edelmanboor, stug K-waarda: 0,4, bruin, Edelmanboor r -

-30 .. 
KlaJ, ma6g sl l~ zwBk humeu., -<. 

• • rnlOl'l roesl. 1jI. ' bruln, 50 Klol, .torkslltlg, laagje. zand, 
~ ---.... E".lm.ni>oor, Slug ... reslen roesl, K-waerde: 0,2, 

• I<loi, Siork olIUg.:zwnk hum ••• , ." gl1jsblauw, Edelmanboor, stug 

• .... -.:w.k roosIho<J<k>n~, grtj.bruln, 
KH>I, olatl< . !IQQ, %Wa~ hu""",., ~ eoolmanboor, ' lUll ... { ---.... zwak roeslhDudenrl, K~arao : 

·100 Vean, mlneraalann, zwak 100 

" 
0,3. gtij.bruln, EdeJmanboor, mallg 

• klelhoudend, bruin, Edelmanboor 61\1g • Vean, mlneraalann, laames zBnd, 

.1-40 ... K-waattle: 0,2, bruin, Edelmonboor 

• Klel, sierk sllllg. reslen planlen. 150 
blauw, Edelmanboor, slap 

., .. 
• Veen, mineraillann, K-waardB: 0,5, 

bruin. Edelmanboor 
200 

• r-

• 250 

• ..... ..... . Zand, zeer filn, mallD .IIUg, mDIlg 

300 hurnOU5o K'......,.;a.ardo: 0,1, zwart, .. ,. Ede!rnanbocr, """",rl"'g 

• Veen, mlneraalarm, bruin, bnd, zeer fil", matig siltig, zwak 
Edelmanboor. slap humeus, zwBk roesthoudend, 

K-waarde: 0,5, roodbruin, 
Edelmanboar • .. 

• 
• Boring: 38 Boring: 39 

• X: x: 
'-Y: Y: 

Datum: 19.Q5-2008 Datum: 21-05-2008 • GWS: GWS: 75 

GHG: 20 GHG: 25 

• GLG: 75 GLG: 85 

Opmerking: Opmerking: 

akker 0 • Klei, uilersl sUtig, mallg humeus. KJei, matig sittig, matig humeus, 

~ brokken klei, bruin, Edelmanboor • zwak roesthoudend, EdelmBnboor 

... 

• Klal. sjor'< olltig, zwak humeu •• .... 
.!<) 

~ brulODIIJo. Edelmanboor 50 Veen, mlneraalarm. bruin, 
Veen. mlneraalafTTJ. bruin, Edelmanboor 

• Edelmanboor w: .-

100 • I. 
l 

• HiD 150 

• -!jQ ·100 

200 Zand. zeerfijn, kleifg, matJg 200 .... ZIIf)d, zeerfljn, oterk sllUg. slerk 

• humeus, zwart, Edelmanboor \ humeu' t zwart, Edalmanboor I 

·m 
....... .. .. """,orlaall 

land. 2eerflln, matig .mig, zwak land, malig fiJn, mallg ollUg. zwak 

humeus, bruingeel, Edelmanboor humeus. bruingeel. Edelmanboor • 250 250 
.,.. .-

• 
• Projectcode: 250183 Opdrachtgever: ws Hunze&Aa,s Datum: 

• 



I..,J 

i 
I,.) 

,,... 
, 

• 
J 

• 
'.,j 

. .., 

• 
I ~ 

!.., 
I 

• I.., 
' .. 
I-• 
I • .. 
I • 
• , 

Boring: 
x: 
Y: 
Dalum: 

GWS: 
GHQ: 
GLQ: 
Opmerking: 

40 

21-1)5-2008 

75 
25 
90 

Klai, maUg sillig, mattg humeus, 
bruin, Edelmanboor 

Klel, matig slltlg, malig humeus. 
zwak roaslhoudend, bruin, 
Edelmanbo01' 

Veen, mineraelarrn, bruin, 
Edelm.nboor 

~L::v=ee::.:nc:, zw=a.:;k:;,kI:..;e'",
IT

9,;:' .:;",,:;:a::I1 ... ' _ _ _ '- Edelmanboor, s1n ... rIoilg 

VBllf1, mlneraalann, bNln, 
Edelmanboor. veen kJeihoudend 

Boring: 41 
x: 
Y: 
Dalum: 21-05-2008 

GWS: 75 

GHG: 25 
GLG: 90 
Opmerking: 

Projectcode: 250183 Opdrachtgever: ws Hunze&Aa,s 

.,. 
K1eI, maUg sllUg, malig humeus, 
K-w •• Jd.: 0,3, Edelmenboor 

... Kl.~ mafig silUg, maUg hume.s, 
40 :Ma1c roesthoud&nd, K-waarde: 
~ 0,4, Edalmanboor 

Veen, mineraakttm, K-waarde: 0,5, 
bruin, Edalmanboor 

.... Zend, zoor flin, stori< slitig, oletl< 
hUmOUJ, K-waerdn: O,OS, ZWIll1, 
Edolmanboor, amoorl.Dg 

Zand, maUg tljn, maUg slllig, zwak 
humeus, K-waarde: O,B. roodbruln, 

... Edelmanboor 

Datum: 



• 
• • • Boring: 

x: • Y: 

Datum: 

• GWS: 

GHG: 

GLG: • Opmer1<lng: 

• • • • • 160 

• • • • • 
• • • • • 
• • • • • • • • • • • 
• 

42 

22.()5-2008 

75 
25 

90 

.165 

ok"". 
Klal, matig sittig, maUg numeus, 
bruin, Edelmanboor 

Klal, stem ailtig, zwak humeus, 
l.agJ .. zand. Ed.lmBnboor 

Veen, mineraalann, bruin, 
Edelmanboor 

·"6 Zand. zoer IiIn. mBUg slltlg. matig 
\ hurJ\Il.c'S. zwan. Edelmanboor. 
~ \ smeertoag 

.""" 
Zand. motlg fiji. matlg .l11ig. lWa~ 
I"Jft14u •• roodbruln, EdGlmorlboor 

land. mBdg III". madg slllIg, zwak 
hurnaus,lIoel. Edolmanboo< 

Boring: 43 
x: 
Y: 
Datum: 28·05-2008 

GWS: 115 
GHG: 15 
GLG: 150 
Opmer1<lng: 

~ 

Projectcode: 250183 Opdrachtgever: ws Hunze&Aa,s 

.. 
." 

.. 
.... 

.. 
4"U 

Klel, matlg sliM, matig humQus, 
reston roast, bruin, Edelmsflboor 

Klol, maUg !iltig, mafig nUITIf!US, 
zwak roeslhoudend, bruin, 
Eoefmanboor 

Veen, mineraalann, !eagles klel, 
blauwbruin. Edelmanboor 

Veen, mlneraalann. bruIn. 
Edelmanboor 

ZBnd, zeer fijn, sterk sllUg, Slerl< 
humeus, bruin, EdelmanbOOr, 
smoerlaag 

Zond, maUg nln, maUg sllUg, zwak 
humouS. n>oc/geoI, Edolmanboo< 

Datum: 

r 

l 

r --

r 

'- . 

r 

f 

I. 
l. 



, 
I 
I ., 

• r -
I 
''fIi I, 
1 

• I 

l.,j 

• 
J 

r • 

• 
" 
I 

• 
I~ 

• 
:., 
t • 
lJ 

• 

Boring: 
x: 
Y: 
Datum: 

GWS: 

GHG: 

GLG: 

Opmerl<ing: 

Boring: 
x: 
Y: 

Datum: 

GWS: 

GHG: 

GLG: 

Opmerl<ing: 

44 

28'()S-2008 

120 
30 
155 

~ 

46 

02-06-2008 

100 

25 
145 

Klel. matig sllUg, matig humeus. 
bruin, Edclmanboor, stug 

-30 

KloI, maUg sllUg, matig humeus, 
zwak roesthoudend, brulo. 

A. Edelmanboor. stug 

-to 

KIEri, sterk siltig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, g~Jsbruln , 
Edelmanboor. matigslug 

A. 

. 1Al. 

Veen, mineraalarrn, bruin, 
Edelmanboor, slap 

.,,> 
A. -3!II 

land, zeer fijn , matig slillg, slerk 

A. 

A. 

--

.... 

... 

. UI) 

.)U 

humeuG, laagjes Yesn, zwart. 
Edotmanboor 

land, zeer IIln, fTIiI llg aWIn, ~ 
humeus, roodbruInl Edoln\lUlboar 

Klel, maUg slKlg, motig humeus, 
bruin, Edelmanboor, .Iug 

Klel, matlg sittig. matlg humeus, 
zwok 'oeothoudend. bruin. 
Edelmanboof, slug 

Klsl , sterl< sllUg. lo"-qf" zand, 
griJ&blauw, Edelmanboor, matig stug 

Veen. mkleraalann, bruin, 
Edelmanboo,. maUg slap 

land, matig fijn, maUg sllUg, .lark 
humeus, zwart, Edelmanboor 

.... Zand, maHg nln, m8U9 IIIlJg, zwak 
~ humeus, roodbruin. Edofnilll1boor 

Boring: 
X: 

Y: 
Datum: 

GWS: 

GHG: 

GLG: 

Opmerking: 

Boring: 
x: 
Y: 
Datum: 

GWS: 

GHG: 

GLG: 

Opmerking: 

45 

02'()8-2008 

47 

28'()5-200B 

100 
40 
145 

Projectcode: 250183 Opdrachtgever: ws Hunze&Aa,s 

o 

Kie1, mallg slltig, mallg humeus, 
~_-=bru~ln~, =Ed~e~lm~a~n~~~o, ________ __ 

Klel, malig sllUg, mallg humeu., 
zwak roesthoudend, bNln, 
Edelmanboor 

Klal, sterk sllUg, grifsblauw, 
EdalmBnboor I enkal zand laagJe 

Veen, mlneraalarm, bruin, 
Edelmenboor 

land, 18erflJn,l/Ierk.lltig, slerk 
humeus, laagJes veen, bruinzwBrt, 
Edelmanboo, 

Zand, maUg iii". matig ollUg, zwek 
humeu., roodbruln. Edell1llll1boor 

o groansb'ook 
A. ••• Kle;, mBlig ~I1 I1g , ma/ig humeu., 

---"'\ ,aslen ''''In, bill"', EdQJmonboor 

-to 

KJeri matig slUig, matig humeus, 
bruin, EdelmanbOOt' 

A. ... Kie1. moUg siltig, mallg humeus, 

\ 
zwak puinhoudern:l. roodbruln, 
Edalmanboor 

A. '--':;:.:==:..0:.,..---,-:-:-----
KIe1, stOll< ol"'g, malls humeus, 
laagJe. land, bill In, Edelmanboor 

A. .... 

·2,. 

Klel, sterk silUg, loeWa. zand, 
blauw, Edefmanboor 

Vesn, mineraalarm. bruin, 
Edelmanboor 

.... Zand, zoo, fijn, matlg ollUg, matlg 
\ .... _h,.;.u""",...;._,..:., _ZW11I1._-'-'-E_de_lm __ an..:boor-'-'-__ __ 

~ Zand, matig liin, mallg ' iIIlg. ZONlIk 
\ humsu$, roodbroln. EIkIlmanboot 

Datum: 



• • 
• • Boring: 

x: • Y: 

Datum: 

• GWS: 

GHG: 

GLG: 

• Opmerking: 

• 
• • • • 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

48 

2B.(J5-200B 

30 
160 

.... 

groenstrook 
Klai, maUg siltlg, matfg humeus, 
bruin. Edelmanboor 

Klel. ma~g snUg. maUg hum_us. 
zwak roeslhoudend, EdelmPTlboor 

Klai, sterk sillig, matlg hUmeLJ5, 
zwak roesthoudend, laagjes zandJ 

bruin. Edelmanboor 

Veen, minerawarm. bruin, 
EdelmanboOl' 

.... Zand. ,08[ Ill., maog s1fllg, "",tig 
--.... humous.tworl, EdbjlNlnboor 

Zand, matig fijn, malig silUg, zwak 
humeug, roodbruin. Edelmanboor 

Boring: 49 
x: 
Y: 
Datum: 2B.(J5-2008 
GWS: 

GHG: 

GLG: 

Opmerking: 

60 

100 

150 

200 

250 

300 

Projectcode: 250183 Opdrachtgever: ws Hunze&Aa,s 

L 

Klei, matig satig, malig humeuB, 
bruin. Ed.lmanboor. hard ... 
Klel, matig s"tig, matl.g humeus, 

• zwak roeslhoudend, bruin, 
Edelmanboor 

·1. 
Klel. ster1< siltig. zwak humeus. 
zwak roesthoudend, blauwbruln, 
Edelmanboor 

• 
., ... 

Veen, mineraalerm. bruin, 
Edelmanboor, met een enkel 
k1enaagje 

.... 

.... Zand. maUg fiJn. maltg sllUg. zwak --.... humeus, roodbruin. Edelmanboor 

t 
/. 

Datum: 



r 
• f.,., 

,~ 
I . 

• 

• 
• I ." 
• 
, 
• 
r., 
I 

• I., 
... 
I . • 
j • 

• 

Boring: 
x: 
Y: 
Datum: 

GWS: 
GHG: 
GLG: 

Dpmerking: 

50 

02'(}6·2006 

·20 

-tlO 

Klei, matig sUtlg, malig humeu9, 
bruin, Edelmanboor 

Klal, ster1< Bnllg, mallg hum.us, 
zwak roesll!oudend, bruin, 
Edefmanboor, enkel zend 'Hllma 

KIeL sler1< $illig, teagJes zand, 
A grljsblauw, Edelmanboo, 

Vean, mlneraararm, bruin, 
Edelmanboo, 

land, ma6g ~jn, matig snUg, zwak 
humeU6, roodbruin. Edelmanboor 

Boring: 51 
X: 

Y: 
Datum: 03-0!>-2008 
GWS: 
GHG: 
GLG: 

Opmerking: 

Projectcode: 250183 Opdrachtgever: ws Hunze&Aa,s 

A 

A 

Klol, slerl< ,""[g, mallg humeus, 
bruin, Edalmanboor 

... 
Klal , sterl< SnUg. zwak humaus, 
zwak ",eslhoudend, griJsbruln, 
Edalmanboor 

. ... 
Klol, sterl< SnUg, grllsblauw, 
Edelmanboor, slap 

.110 

Veen. mlneraals"". laagJes zand, 
zwanbruln, Edelmanboor 

.. '. 
Veen, mlneraalalm. bruin, 
Edelmanboor 

-33S Zand, zacrfiJn, maUg slHlg, sterk 
~ humeu9, zwart. Edalmanboor, 
~\~UM __ ._~~~ ____________ _ 

land, malig Ill •• maUg silUg, zwak 
huft1OV!5, roodbr\Jln, Edulmranboor 

Datum: 



• • • • Boring: 
x: • Y: 
Datum: 

• GWS: 

GHG: 

GLG: • Opmerking: 

• • • 
• • • • • • • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• • • • 
• 
• • • • • • 

52 

03-06-2008 
125 
25 
165 

... 

... 
~ 

be"" 
KleI, .Ieri< sillig, mallg humeus, 

~ bruin, Edelmanboor, hard 

Klal, sterl< slltlg, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, laagJes land, 
grtjsbruin, Edelmanboor, stug 

... 
Klel, sterl< sllog, zwak humeus, 
zwak roesthoudend. bruin. 
EdelmanbOO" .Iug 

.,)0 
Ktai, maHg siltig, bleuw, 
Edelmanboor, matig slap 

.'711 
Veen, mineraalarm, bruin, 
Edelmanboor, maUg slap 

.,.. 
-liS land, zeer ~nj matig siltig, stari<. 
_______ '-_h..;:"...;"'..;:".;. .. ,,' ..;.%WO-=:J1c:.,-=E"'d"'el"'m"'a;..nb;..;oo'-"-" __ 

land, matig fijn, malig silog, zwak 
humeus, roodbruln, Edottnanboot 

Boring: 53 
x: 
Y: 
Datum: 03-06-2008 

GWS: 120 

GHG: 25 

GLG: 150 
Opmerking: 

300 

Projectcode: 250183 Opdrachtgever: ws Hunze&Aa,s 

.,,. 

•• 00 

K1ei, matig sittig, matig humeus, 
bruin, Edelmanboor, stug 

K1ei, sterk. siltig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, laagJes zand, 
grlJsbruln, EdelmanbOOr, matig slug 

Klol, storl< sllHg, ",.ten riel, blauw, 
Edelmanboor, moUg slap 

Veen. mineraalarm, bruin, 
Edelmanboar, me.tig slap 

land, mal!9l!Jn. maUg s1Jllg, meliA 
:!!L ''''lI>0II0. zwDl1bruln, Ed.lmanDoor 

Datum: 

r 
\ 

. -
r· 

r 

L 

, -



r • 

• 
•• 
• 
• ... 

• 
''II1II 

• 

• 
iJ 

• 
I • 

• 
• 

Boring: 
x: 
Y: 
Datum: 

GWS: 
GHG: 
GLG: 
Opmerl<ing: 

Boring: 
x: 
Y: 

Datum: 

GWS: 
GHG: 
GLG: 
Opmerl<lng: 

54 

03-06-2008 

56 

03~6-2008 

110 
30 
145 

Klal •• terl< sllUg. m.tlg humau •• 
bruin. Edelm.nboor 

Klcl, !terk sillig, zwak humeus, 
zwak roeslhoodend. taagjes zend. 

~~~b~ru~l~n.~E~d~.~lme~n~boo~, ________ __ 

Klel. ullerst sl11I9. matlg humeu •• 
zwak roeslhoudend, laagjes zand, 
g~Jsbru l n. Edelm.nboo, 

., .. 
Veen, minerBlllarm. bruin, 
Edelmanboor 

.. " Zand. zeer filn. matig Blltlg. oteri< 
\ humeus, zwert, EdeJmanboor, 
~ \L.:"""'=erW�==:.g _____________ _ 

-,., 

.... 

Zand. lOO' fljo. rnatig siitlg. zwak 
hum. us. brull1QOOl. EdoirnanIIOOt 

Klal, malig siltig, maUg humeus, 
bruin, Edelmanboor 

Klei, matlg slltig, matig humeus, 
zwak roes\houdend, bruin, 
Edelmenboor 

Vee", mlnetaalarm. bruin, 
Edelmonboor 

Zand. m.tig filn. matig slHlg. zw.k 
hums us, roodbruin. EdeJmanboor 

Boring: 55 
X: 

Y: 
Datum: 03-<16-2008 

GWS: 
GHG: 

GLG: 

Opmerl<ing: 

Boring: 57 
X: 
Y: 
Datum: 02-06-2008 
GWS: 
GHG: 

GLG: 
Opmerklng: 

Projectcode: 250183 Opdrachtgever: ws Hunze&Aa,s 

·'30 

.,.. 

K1ei. matig siltig, mafig humeus, 
K·waarde: 0.2. bruin. Edolmanboor 

Klol •• torl< slnl9 •• torl< humeus. 
K-waarde: 0.4. bruin. Edelmanboo, 

K1el, slark Billig, laagjes zand, 
K-waarda: 0.35. blauwzw.rt. 
EdelmBnboor. bros 

.JiO. K1ei, matlg·siIUg. zwak humeus. 
----.... K-woard.: 0.1. bruin, Edelmanboo, 

... 

Veen, mlneraalarm, K-waarde: 
0.05. bruin. EdelmBnboo,. maUg 
slug 

K1ei, mBlig silUg, matig humaus, 
bruin, Edelmanboor 

Ktel. otorl< silUg. zwok humeu •• 
zwak roesthoudend. I •• !lies mnd. 
bruin, Edelmanboor 

~ Klal. oteri< silUg. laagja. zond. 
:.!.lL grijsbl.uw. Edelmonboor 

--:=v:-:'een--.--m::-'ln.";;;'raa:":'lann~. b:":'ru':'-Inzw-.rt,
Edalmenboor 

Zand. zoerfiln. matlg sllUg. maUg 
~ hurneus, zwart, Edelmanboor, 
:;-'- ome<ll1l>1l9 

Zand. maUg fijn. matlg sllUg. zwak 
hUmBUG, roodbruln, EdalmBnboor 

Datum: 



• • • 
• Boring: 

X: • Y: 

Datum: 

• GWS: 

GHG: 

GLG: 

• Opmeoong: 

• • • 
• • 
• 
• • 
• 
• 
• • 
• • • 
• 
• 
• 
• • 
• • 
• • 
• • 
• 

58 

02-{)6-200B 

Klei, maUg sllUg, maUg humsus, 
bruin, Edelmanboor 

~ Klei, sterk sittig, zwak humeus, 
\ 9nl"bruln, Edelmenboor 

..... 

land, m.Ug fijn, zwak siltig, grijs, 
Edelmanboor 

Klel, sterk sittIg, grijsblauw, 
Edelmanboor, lot2.3m verwerkt 

Klei, sterk. slltlg, laagjes zand, 
zwartblauw, Edelmanboor 

Boring: 59 
x: 
Y: 
Datum: 03-06-2006 

GWS: 130 

GHG: 25 
GLG: 175 

Opmeoong: 

Projectcode: 250183 Opdrachtgever: ws Hunze&Aa,s 

.,,. 

•• 10 

akkor 

Klol. metlg sIlUg, matlg humeu •• 
bruin. Edolmanboor. han! 

Klel, sterk sitl:ig, zwak humeu9, 
zwak roesthoudend, bruin, 
Edalmanboar, stug 

Klel. slork s11119. g~lsbl.uw, 
Edelmanboor, matlg stug 

~ •• .; Klel. sterk . RUg, laagjonand. 
----... grijsbla:uw. Ed"IIM"boot, m.lIg .wg 

Klal, stark Slitig, laagJes zand, 
blauwzwart, Edalmanboor, slap 

Veen, mineraalarm, bruin, 
Edelmanboor, matig slap 

Datum: 

I • 

r • 



r • 
, .. 
.- Boring: 

x: 
" Y: 
I 

Datum: , 

• GWS: 

GHG: 

~ 
GLG: 

Opme,ldng: 

,.--, 

• 
..J 

~ 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
I • 
• 

60 

03~6·2008 

Klel, maUg slnlg, maUQ humeus, 
bruin, Edelmanboor 

... Klei, sterk. sittig, marig humeus, 
~ reste" puin, Edelmanboor 

Klei, matig slllig, matJg humeu6, 
bruin, Ede1manboor 

KleI, sterk slillg, resten zand, 
blauwzwart, Edelmanboor, enkel 
pulnije enverworkt Vm230cm 

Klel, sterk sllttg, grijsblauw, 
Edelmenboor, stug 

Klel, ullerstsllHg, leagles zand, 
blauwzwart, Edelmanboor, slap 

Boring: 61 
X: 
Y: 
Datum: 03-06-2008 
GWS: 

GHG: 

GLG: 

Opmerking: 

Projectcode: 250183 Opdrachtgever: ws Hunze&Aa,s 

... 

.,:IS 

.... 

Klel, maUg sittig, maltg humeus, 
resten puln, bruin, Edelmanboor 

KlBi, matig Billig, zwak humeus, 
zwak roosthoudend, grijsbnrin, 
Edelmanboor 

Klel, stert< sittig, laagles zand, grtjs, 
Edelmanboor 

Klel, stert< slll1g, blauwzwart, 
Edelmanboor, slap 

Klel, sterk silllg, laagjes zand, grt)s, 
Edelmanboor. enkel veenlaagJe 

Veen, sterk k1eiig, bruin, 
Edelmenboor, stert< humeu •• klel 

Datum: 



• 
• • • Boring: 

x: • Y: 
Dawm: 

• GWS: 

GHG: 

GLG: 

• Oprnarking: 

• • 
• 
• • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 
• 

62 

04'{)6-2008 

165 
70 

200 

." 

Klel, mallg sllllg, maUg humeu., 
resten puin, bruin, Edelmanboor 

Veen. mineraalarm, resten klal. 
bruin, Edolmanboor, vorworkt 

A .1M . :!ks:::,~i~d:;~~~~~BUSI 
\ Ed.lm.nboor, mJltljj stu 

Klei, matig sil1ig, blauw, 
Edelmanboor, matlg slug 

.,.. 

.,.. 

.. " 

Klei, sterk sittig, laagjes zand, 
grijsblauw, Edelmanboor, malig slap 

Klel, sterk sllllg, leegles zend, 
zwartblsuw. Edelmanboor, enkel 
veen leagJe 

Zand, zeer fUn, slerk siltig, laagjes 
.. kJei, grijs, Edelmanboor ..... 

Boring: 
x: 
Y: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

GLG: 

Opmerking: 

63 

04-06-2008 

80 
15 
125 

Projectcode: 250183 Opdrachtgever: ws Hunze&Aa,s 

Kle!, maHg siltig, matig humeus, 
resten roest, bruin, Edelmanboor 

Klei, mBtlg sllUg, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, grtjsbruin, 

... Edelmanboor 

' .. 
... ~:~:;e:~~~i~ri:~i~.umeusl 
~ Edelmanboor 

.... 

... eo 

Klai, ste!1( siltig, laagies zand, 
res1en veen, blauwzwart, 
Edelmanboor, enkel veen Isagjs 

K1ei, sterk s1IUg, zwak humeus, 
resten plan len, grijebruin, 
Edelmanboor 

Veen, mlneraalarm, bruin, 
..u1:t Edelmanboor 

Datum: 

r . 

( -

·r 

L 



• 
j 

• I 'w 

• 

• 
J 

• 
J 

,~ 

'. 
• 

• 

• 
-, 

• 

• 

• 

Boring: 
X: 

Y: 
Datum: 

GWS: 

GHG: 

GLG: 

Opmerklng: 

64 

04-{)6-2008 

.II ! 

·180 

.. 
..,. 

.... 

Klal, maUg slltla, maUy humaus, 
rasten roest, K-waarde: 0.3, bnJin, 
Edelmanboor. stug en verwerid 

KleI , matig .itlig, K-waarde: 0,15, 
blouw, Edelmanboor, .tug 

Klel, ster1<: slltlg,laagjes zand, 
K-waarde: 0,4, blauwj 

Edelmanboor, slug 

KleI, , Ierl< slillg, loogjas mnd, 
K ..... arde: 0,2. blauwzwar!, 
Edelmanboor, slap 

Klel , ullo .. t sllUg, zwak humeus, 
laagjes zand, leagjes veen, 
grlJ.bruin, Edelmanboor 

Boring: 65 
X: 
Y: 

Datum: 04-0&-2008 

GWS: 

GHG: 

GLG: 

Opmerklng: 

Projectcode: 250183 Opdrachtgever: ws Hunze&Aa,s 

.• .co 

.. 
.2t! 

-275 

Klol, matlg sllUg, maUg humou" 
resten zand, resten roes~ bruin, 
Edelmanboor, gereord 

Klol, oteri< sittig, I .. gle, zand, 
g~Jsblauw, Edelmanboor, matlg slug 

Klel, ma~g sllUg, blauwzwar1, 
Edelmanboor, slllg 

Klol, steri< siltig, laag)es :rand, 
blauwzwart, Edelmenboor, snkol 
veenfaagie slap 

Datum: 



• • • • Boring: 

• X: 

Y: 

Datum: 

• GWS: 

GHG: 

GLG: • Opmer1dng: 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

66 

()o4-1l6-2008 

... 

. '\10 

• 
.170 

• ·m 

• 
.... 

• 
..", 

-

K1ei, matig slllig, malig humeus, 
bruin, Edelmanboor 

1<1&1, sterK sittig, zwak humeus, 
bnJln, Edelmenboor 

KleI, ultarsl sittig, reslan zand, 
grlJszwart, Edelmanboor 

Klal, ultersl siltig, resten veen, 
grijsbruin, Edelmanboor 

KleI, 5lark 51nlg, resten und, 
blauwzwar\, EdelmBnboor 

Kia', slerk zandig, reslen klel, 
blauwgrijs, Edelmanboor 

Klal, aterk siltig, resten veen, 
laagjes zand. grijsbruin, 
EdelmBnboor, geroerd Vm4.60m 

Klel, 8lark snUg, grl)sblBUW, 
Edelmanboor 

Boring: 67 
X: 

Y: 
Dalum: ()o4-06-2008 

GWS: 

GHG: 

GLG: 

OpmBrking: 

Projectcode: 250183 Opdrachtgever: ws Hunze&Aa,s 

.,5O 

Klal, sterk slltlg, matig humeus, 
resten zend, bruin, Edelmanboor 

KI.I, slerk sl111g, reslen puln, reslan 
zand, blauwzwart, Edelmanboor, 
gemerd 

• ~I~------------
Yolledig puin, reod, Edelrnanboor. 
SOm vanrasler 50m VBn water 

Datum: 

f 



r • 

• L Boring: 68 

r X: 
Y: 

Oawm: 04-06-2008 

• GWS: 170 

GHG: 50 
GLG: 200 

'- Opmerldng: 

f' 
Klol. otull< .illIg. malig hUnlev •• 
""at< pulnho(Jdend. bniln. 
EdolmDIl_. h.rd 

• .. 
... 

Klol. 'telk 0~t4l . :tVilI~ num ..... 
... ak roesthooaend. laallies nnd. 

~ 
griJsbruin. Edftlmanboor. matlg stu; 

• • ~ . 180 

Kiel. stOlle .mlg. I,'IIl" .. nd. 
bllluWlW8~. Edalm.nboo< •• top 

• • 
·110 

KJoi •• 1.11< SlitIg . .... n. 
Edolm.nboor • • loP 

• .. 
-
\ 

• ..,. 
i<loI. u1tO/DI sllUg. taames zaod. 
langl" v.en. gt1jS. Ed~lm8nboor -. • 

i .,.. 

• 
L.. ,. 

• 
.. 
• 
• 
J • 

Projectcode: 250183 Opdrachtgever: ws Hunze&Aa,s Datum: 

• 



.' 




