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Hunze en Aa's publiceert bekendmakingen in het Waterschapsblad. Hierin vindt u publicaties 

over vergunningen, verordeningen, beleidsregels, projectplannen en andere besluiten.  

Projectplan Oostoever Afwateringskanaal Duurswold 
Het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft in de vergadering van 16 april 2014 

het peilbesluit voor de Duurswoldboezem vastgesteld. 

 

Met dit peilbesluit wordt een natuurlijk peilbeheer op de Duurswoldboezem mogelijk. 

Dit houdt in dat het winterpeil met 10 cm wordt verhoogd en het zomerpeil met 15 cm wordt verlaagd. 

Ten zuiden van Delfzijl staat een landbouwgebied onder invloed van het peilbeheer van de 

Duurswoldboezem. De boeren in dit gebied hebben aangegeven problemen te gaan ondervinden van 

het voorgestelde natuurlijke peilbeheer op de boezem. Met deze boeren is afgesproken het 

watersysteem zodanig aan te passen dat het waterbeheer afgestemd kan worden op de daar 

aanwezige landbouwkundige functie. 

 

  

 

Dit landbouwgebied ligt buitendijks en bij hoge waterstanden op de boezem ondervindt dit 

landbouwgebied hinder van het hoge water. De hoge gronden rond dit landbouwgebied zijn als kade 

aangewezen in onze legger. Om overlast door hoog water op deze landbouwgronden te voorkomen is 

het wenselijk een kade aan te leggen langs het Afwateringskanaal Duurswold waardoor deze 

landbouwgebieden niet meer onder invloed staan van de boezem.  

 

  

 

Anderzijds stelt de Europese Kaderrichtlijn Water als doel om de ecologische toestand van 

waterlichamen te verbeteren. De kanalen van de Duurswoldboezem zijn als waterlichaam 

aangewezen voor de KRW. De oevers hebben een lage ecologische kwaliteit door de aanwezigheid 

van harde oeverbescherming of steile oevers. Voor de kanalen van Duurswold boezem is tot 2015 het 

doel gesteld om 7 km natuurvriendelijke oever aan te leggen. 

 

  

 

Terinzagelegging 

 

Het waterschap legt hiertoe het projectplan van 9 februari 2015 gedurende zes weken (tot en met 23 

maart 2015) ter inzage: 



 

·        Het projectplan en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien via de bijlagen die bij deze 

bekendmaking zijn weergegeven. 

 

·        Ook kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 16:30 het projectplan en bijbehorende stukken inzien 

op het hoofdkantoor van het waterschap, Aquapark 5 te Veendam. 

 

Relevante bestanden 

Duurswold _ ontwerpschets_terinzage.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/264/Duurswold _ 

ontwerpschets_terinzage.pdf 

Oostoever Afwateringskanaal Duurswold_projectplan oostoever afwateringskanaal 

Duurswold - 3.doc 

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/264/Oostoever 

Afwateringskanaal Duurswold_projectplan oostoever afwateringskanaal Duurswold - 3.doc 

http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/264/Duurswold%20_%20ontwerpschets_terinzage.pdf
http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/264/Oostoever%20Afwateringskanaal%20Duurswold_projectplan%20oostoever%20afwateringskanaal%20Duurswold%20-%203.doc
http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/264/Oostoever%20Afwateringskanaal%20Duurswold_projectplan%20oostoever%20afwateringskanaal%20Duurswold%20-%203.doc

