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Geachte leden van de fractie Water Natuurlijk,  

 

 

In uw mail van 24 juni 2020 stelt u een aantal vragen over de gang van zaken rondom de 

damwandplanken die zijn aangebracht bij de aanleg van de verdiepte A7/N9 bij de Ring Zuid in 

Groningen. 

 

Hieronder hebben wij uw vragen herhaald en treft u per vraag het antwoord van het dagelijks 

bestuur cursief aan. 

 

 
1. Klopt het dat in tegenstelling tot de oorspronkelijke afspraak de damwandplanken nu 

gehandhaafd blijven? 

Ja, de damwandplanken blijven in de bodem. Na de bouw wordt geen opstuwing van 

betekenis van grondwater tegen de constructie verwacht. De stroming van het diepe 

grondwater verloopt parallel aan de verdiept aan te leggen weg. 

Damwanden worden daarom niet getrokken zodat wegzijging en verdroging wordt 

voorkomen. Verder zal het trekken van de damwand ook weer heel veel hinder voor de 

omgeving veroorzaken.  

 
2. Is het waterschap hierover geraadpleegd?  

Het waterschap is van de beweegredenen om de damwand niet te verwijderen op de hoogte 

gesteld via een mondelinge mededeling aan één van onze hydrologen. Voor ons is het van 

belang dat de aanwezigheid van de damwand geen nadelige gevolgen heeft voor de 

grondwaterstroming. Onder andere door onderzoeksbureau Deltares wordt bevestigd dat dit 

niet het geval is.  

 
3. Wat is de rol van het waterschap hierbij?  

Als beheerder van het grondwater zien wij er op toe dat tijdelijke ingrepen in de 

grondwaterstroming niet leiden tot nadelige gevolgen voor de omgeving. Daarvoor hanteren 

wij een vergunningstelsel. 



 

 

CONCEPT 

 
4. Hoe worden de mogelijk risico’s voor het grondwater door u beoordeeld?  

Zie het antwoord op vraag 1. 

Verder heeft het dagelijks bestuur een watervergunning verleend voor de onttrekking van 

grondwater ten behoeve van de bouw van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg. De 

onttrekkingsvergunning is gebaseerd op een bemalingsadvies waarin de gevolgen van de 

onttrekking voor de omgeving zijn beschreven. Verder wordt in het door de vergunninghouder 

in te dienen monitoringsplan beschreven hoe het verloop van het grondwater tijdens de 

werkzaamheden wordt gemeten. Bij overschrijding van vooraf vastgestelde grenswaarden zal 

de vergunninghouder zijn werkwijze zodanig moeten aanpassen dat de kritische 

grenswaarden niet worden overschreden. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Namens het dagelijks bestuur, 

 

 

 

 

Harm Küpers       Geert-Jan ten Brink 

secretaris-directeur      dijkgraaf 

   

 

 

 


