Werkzaamheden nieuwe natuur Westerbroek
De werkzaamheden voor de ecologische verbindingszone in
Westerbroek gaan hard. In deze update informeren we u over
hoe ver we zijn en het archeologisch onderzoek dat loopt.
Maar eerst de context, want wat gebeurt er in Westerbroek?
De provincie Groningen is in juni 2020 gestart met de
werkzaamheden voor 80 hectare nieuwe natuur bij Westerbroek.
Het gebied verbindt via een doorgaande waterverbinding – een
slenk met aan beide zijden natuurvriendelijke overs -

Globale planning
De werkzaamheden worden gefaseerd in de verschillende deelgebieden uitgevoerd:
•
•

’t Roegwold met de natuur van Zuidlaardermeergebied.
Met deze nieuwe natuurverbinding worden natuurgebieden

Deelgebied 5: het grondwerk is klaar en het terrein is ingezaaid.
Deelgebied 4: het grondwerk is klaar. Het gemaal bij Scharmerplas wordt aangepast. Het wordt een visvriendelijk gemaal.
   Hierdoor is de bouw vertraagd en uitgesteld tot het voorjaar van 2021. De bomen worden geplant in het voorjaar van 2021.
   Op dit moment is het te nat.

robuuster en gevarieerder, waardoor dieren en planten zich in

•

Deelgebied 3: het grondwerk in deelgebied 3 is klaar.

een groter leefgebied kunnen verplaatsen. Dit is belangrijk voor

•

Deelgebied 2: het grondwerk is nagenoeg klaar. Het inzaaien van gras gebeurt in het voorjaar van 2021.

de biodiversiteit.

•

Deelgebied 1: Er is een begin gemaakt met het grondwerk.

Archeologisch onderzoek
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in opdracht van de
Duitsers tankgrachten en loopgraven gegraven bij Westerbroek.
Ingenieursbureau Sweco onderzocht voorafgaand aan het
graafwerk de mogelijke locaties. Daarvoor zijn er proefsleuven
gegraven. De ligging van de loopgraven en tankgrachten in
het veld blijkt ongeveer overeen te komen met de ligging zoals
afgeleid was van de historische luchtfoto’s. In het veld blijkt
echter dat de locatie 10 meter van de exacte locatie kan afwijken
door de positie waaruit de foto genomen is. Zo heeft deelgebied
5 een loopgraaf waarvan men aanvankelijk dacht dat deze buiten
het plangebied ligt, maar toch in het plangebied ligt en dus ook
onderzocht is. Deze informatie is van belang omdat hiermee
de exacte locaties van deze resten gedocumenteerd kunnen
worden.
Bij deelgebied twee zijn voorafgaand aan het graafwerk
proefsleuven gegraven om de precieze ligging van loopgraven en
tankgrachten te bepalen. Bij het uitgraven van de loopgraven zijn
geen vondsten aangetroffen. In deelgebied 5 is mogelijk een rest
van een rieten mand op de oorspronkelijke vloer van de loopgraaf
aangetroffen. Helaas in zeer slechte staat, waardoor het niet
mogelijk was om te bergen. In deelgebied 3 was de loopgraaf
ondiep en smal waardoor het waarschijnlijk niet mogelijk was
om deze af te maken tijdens de periode van aanleg. Er zijn geen
sporen, indicatoren of resten aangetroffen uit vroegere perioden.

Op de hoogte blijven?
Vanwege de coronamaatregelen kunnen we op dit moment
geen fysieke bijeenkomst organiseren. Via e-mailberichten en
artikelen in de krant/nieuwsbrief houden we u op de hoogte van
de voortgang van het project. We informeren u onder andere
over waar en in welke periode werkzaamheden uitgevoerd
worden en wat de transportroutes zijn. Wilt u deze informatie
ontvangen?
Aanmelden kan bij Karin de Ruijter:

Kaart: deelgebieden natuurinrichting Westerbroek

k.deruijter@prolander.nl of: 06-52401189.
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen
met Harmen Ritsema: h.ritsema@prolander.nl of: 06-52401203.

Foto: Provincie Groningen, loopgraven

Luchtfoto: Koos Boertjens. 7 november 2020: grondwerk in deelgebied 3 is afgerond,
aan deelgebied 2 wordt gewerkt.

