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We gaan weer aan het werk bij u in de omgeving. De westoever van de Westerwoldse Aa
tussen Nieuwe Statenzijl en Bad Nieuweschans wordt opnieuw ingericht. We vergroten
de waterbergingscapaciteit en richten het in als natuurgebied.
Voorkomen overstroming
Rondom de Westerwoldse Aa zijn al meerdere
waterbergingsgebieden ingericht. Nodig, om te
voorkomen dat de laaggelegen gebieden overstromen tijdens hoog water situaties. Langs de benedenloop van de Westerwoldse Aa moet nog waterberging worden ingericht. Dit wordt gecombineerd met natuurinrichting, herstel van historische dijken en het doortrekken van het fietspad.
Wat gaan we doen
Enkele deelgebieden zijn al ingericht (zie kaartje).
Binnenkort starten we met de volgende delen. De
grond hiervoor is grotendeels verworven. We graven hoger gelegen gronden af, zodat het bij hoogwater in de Westerwoldse Aa onder water kan
lopen. Het wordt op natuurlijke wijze ingericht,
deels ook geschikt als paai- en opgroeigebied voor
vissen. Met de afgegraven klei herstellen we de
historische zeedijk langs de Westerwoldse Aa en
maken we de voormalige verdedigingswerken
weer zichtbaar. Het bestaande fietspad wordt verplaatst en op de herstelde dijk gelegd.
Planning
De aannemer start begin juli met de werkzaamheden. Normaalgesproken zijn de op de kaart groene
delen voor 1 december klaar.

Meer informatie:
Heeft u vragen, dan kunt u
contact opnemen met
projectleider Arjan de Jonge
(0598) 69 36 14 of
a.de.jonge@hunzeenaas.nl

Waterschap Hunze en Aa’s
Postbus 195
9640 AD Veendam
Tel (0598) 69 38 00
www.hunzeenaas.nl
www.twitter.com/hunzeenaas

Omleiding fietspad
Het bestaande fietspad tussen Oude Zijl en de
Kroonpolder wordt opgebroken. Deze wordt opnieuw aangelegd op de historische dijk. In de tussentijd wordt het doorgaande fietsverkeer omgeleid via Drieborg. Zodra ook de laatste benodigde
gronden zijn verworven, worden ook deze ingericht en wordt het fietspad langs de Westerwoldse
Aa doorgetrokken van Oude Statenzijl naar Nieuwe Statenzijl.
Organisatie
Waterschap Hunze en Aa’s is opdrachtgever voor
dit project. Het wordt medegefinancierd door de
Provincie Groningen, de gemeente Oldambt en
het Waddenfonds.

Inrichting gereed
Inrichting vanaf juli 2015
Nog te verwerven gronden

