Geachte omwonende,
In en rond het Paterswoldsemeer werken waterschap Noorderzijlvest, het meerschap Paterswolde en
de provincie Groningen, samen met uitvoeringsorganisatie Prolander, aan het verbeteren van de
waterkwaliteit, de recreatiemogelijkheden en aan het ontwikkelen van nieuwe natuur. Zo combineren
we belangrijke opgaven van het waterschap, de provincie en het Meerschap. Met deze brief brengen
wij u op de hoogte van de stand van zaken en de geplande werkzaamheden.
Opgave waterschap Noorderzijlvest
Herziene aanpak waterkwaliteit Paterswoldsemeer
Het waterschap heeft de projectaanpak herzien en kan nu weer aan de slag. Onderdeel van het
inrichtingsplan was het aanleggen van moeraszones met als doel de waterkwaliteit van het
Paterswoldsemeer te verbeteren. Deze maatregel vervalt vanwege door bewoners en gebruikers van
het meer geuite zorgen. Samen met vertegenwoordigers van deze omwonenden en gebruikers
zoeken we naar alternatieve maatregelen.
1. Vervangen gemaal Hoornsedijk, aanbrengen ijzerzandbassin en peilbesluit
Het gemaal voert water uit de achterliggende polder af naar het Paterswoldsemeer. Om de
waterkwaliteit van dit water te verbeteren wordt een zogenoemd ijzerzandbassin aangelegd aan de
noordzijde van het gemaal. Dit bassin ziet eruit als een verbreed slotenstelsel. Het laagje ijzerzand
waarmee de bodem is afgedekt heeft een filterende werking, waarmee het teveel aan voedingsstoffen
(fosfaat, stikstof) uit het polderwater wordt verwijderd.
Ook werkt het waterschap de komende periode het peilbesluit uit voor het Paterswoldsemeer en de
gebieden die afwateren op het Paterswoldsemeer, waaronder polder Hoornsedijk. We gaan hierbij uit
van het huidige agrarische gebruik in de polder.
Meer weten? www.noorderzijlvest.nl/paterswoldsemeer. Hier vindt u informatie en documenten. Ook
kunt u zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief over het gebiedsprogramma Paterswoldsemeer.
Opgave provincie Groningen
2. Inrichten ecologische verbindingszone Hoornse Dijk (Noord) en Meerweg
Het gebied aan de Hoornsedijk en de gronden daaromheen maken onderdeel uit van een ecologische
verbindingszone aan de oostzijde van het Paterswoldsemeer. Met de inrichting van het ijzerzandbassin houden we hier rekening mee. Rondom het bassin worden sloten verbreed en er worden
poelen aangelegd.
Het definitieve ontwerp voor de inrichting van de ecologische verbindingszone Meerweg is deze
zomer gereed. Hier wordt een verbinding tussen de Drentsche Aa en het Paterswoldsemeer
gerealiseerd waarmee schoon beekwater naar het meer wordt aangevoerd. De inlaat van minder
schoon water uit het Noordwillemskanaal wordt daarmee zoveel mogelijk voorkomen. In de Meerweg
wordt een brug met een faunapassage gebouwd en het gebied rond de verbinding wordt
natuurvriendelijk ingericht.
De ecologische zone aan de oostzijde van het Paterswoldsemeer is onderdeel van het Natuurnetwerk
Nederland (NNN). Deze zone is een belangrijke schakel in de verbinding van de natuur rond het
Leekstermeer met die rond het Zuidlaardermeer.
Meer weten? www.provinciegroningen.nl/paterswoldsemeer. Hier vindt u nieuws en documenten,
waaronder het inrichtingplan. Via de digitale nieuwsbrief ‘Meer in balans’ blijft u op de hoogte.

Planning
De bodem- en wateronderzoeken zijn afgerond. Op dit moment werken we de inrichtingsmaatregelen
uit voor het gemaal, het ijzerzandbassin en de ecologische verbindingszone. Naar verwachting
starten de werkzaamheden in de loop van 2021. In september lichten we de maatregelen graag toe.
U krijgt dan ook ruimte om vragen te stellen. In verband met de Corona-richtlijnen ontvangt u nader
bericht over de wijze waarop we deze informatie met u delen. Op de hoogte blijven? Houd de website
van het Meerschap Paterswolde (https://www.meerschap-paterswolde.nl/) in de gaten.
Graag tot ziens in september. Met vriendelijke groet,
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Bijlage

Afbeelding 1: Verbindingen tussen natuurgebieden

Afbeelding 2: Gemaal Hoornsedijk met ijzerzandbassin en noordelijke deel van EVZ hoornsedijk

Locatie gemaal Hoornsedijk en
ijzerzandbassin

