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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel
Binnen de samenwerkingsovereenkomst van waterschap Hunze en Aa’s, Stichting het Drent-
sche Landschap, Waterbedrijf Groningen, gemeente Tynaarlo en de Provincie Drenthe is afge-
sproken het gebied Tusschenwater in te richten als natuur- en waterbergingsgebied met be-
houd van de drinkwaterfunctie. Het gebied maakt onderdeel uit van het Hunzedal en dient over-
eenkomstig de Hunzevisie te worden ingericht ten behoeve van natuur en waterberging. Om
deze doelstellingen te kunnen realiseren is het noodzakelijk om te komen tot herinrichting van
het gebied. De gewenste ontwikkeling op de langere termijn zijn daarbij gericht op de tot stand
koming van een groot en dynamisch vloedmoeras op de overgang van de Hunze naar het Zuid-
laardermeer en als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. In dit inrichtingsplan worden
de hiermee beoogde doelen, uitgangspunten en inrichtingsmaatregelen beschreven. Dit plan
vormt daarmee de basis voor de verdere bestuurlijke besluitvorming en finale afronding van de
planstudies die de afgelopen jaren voor dit gebied zijn uitgevoerd, alsmede de besteksuitwer-
king en verdere voorbereidingen (zie ook hoofdstuk 2).

In dit inrichtingsplan worden niet de nieuw in te stellen waterpeilen en bestemmingen in het ge-
bied geregeld. Hiervoor zullen aparte procedures voor worden doorlopen (zie ook 1.5: planning
en vervolgprocedures)

1.2 Beleidskader en afbakening plangebied
Het voorliggende plan Tusschenwater is een uitwerking van de Hunzevisie (1995). De opgaven
voor Tusschenwater zijn binnen het provinciaal, nationaal en Europees beleid stevig verankerd.
Zo is het onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en zijn grote delen aangewezen als na-
tuurgebieden met Europese allure (Natura 2000). De opwaardering van de Hunze past naad-
loos in de Europese Kaderrichtlijn Water, het Provinciaal Omgevingsplan Groningen, het Pro-
vinciaal Omgevingsplan van de provincie Drenthe, het Waterbeleid 21e eeuw, de Nota Ruimte
en de gemeentelijke ruimtelijke- en waterplannen.

Doordat niet alle grond kon worden aangekocht heeft dit plan betrekking op de inrichting van
Tusschenwater - fase 1 (zie figuur 1.1). Zodra de hiervoor benodigde gronden zijn verworven
zal ook fase 2 worden gerealiseerd. Hiervoor zal te zijner tijd een vergelijkbare planprocedure
en inrichtingplan voor worden opgesteld. Bij de uitwerking van dit plan is zo veel mogelijk reke-
ning gehouden met de toekomstige realisatie van fase 2. Tevens is rekening gehouden met de
mogelijkheden voor de verdere doorkoppeling van de Hunze richting het Zuidlaardermeer (via
Noordma). Dit overeenkomstig de hiervoor destijds opgestelde Hunzevisie (zie ook hoofdstuk
2).
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Figuur 1.1 Plangrens fase 1 (zwart omlijnd) en fase 2 (zwart gestippeld omlijnd) Tusschenwater

1.3 Totstandkoming van dit plan
Dit plan betreft een samenwerkingsverband van het waterschap Hunze en Aa’s, Waterleiding-
bedrijf Groningen, Stichting het Drentse Landschap en de provincie Drenthe. Het plan is tot
stand gekomen onder (bestuurlijke) verantwoordelijkheid van de stuurgroep Hunze. Een interne
projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van deze betrokken partijen heeft dit plan voor-
bereid en inhoudelijk begeleid. Daarbij is een projectorganisatie opgetuigt waarbij ook diverse
(thematische) werkgroepen betrokken zijn bij de planuitwerking. In bijlage 1 staat de samenstel-
ling van deze project- en werkgroep weergegeven.

Voor de totstandkoming van dit plan zijn diverse fasen doorlopen. In een eerste fase is een bre-
de workshop georganiseerd op basis waarvan een aantal mogelijk (nieuwe) inrichtingsvarianten
voor het gebied zijn gedefinieerd (zie ook hoofdstuk 2). In deze workshop zijn ook de ingeko-
men zienswijzen MER betrokken. Door de stuurgroep Hunze is vervolgens een besluit geno-
men over een nader uit te werken voorkeursvariant, welke vervolgens in de streek is gepresen-
teerd en verder uitgewerkt tot een concept-inrichtingsplan. Na consultatie van dit plan met di-
verse belanghebbende en de streek is dit concept-inrichtingsplan verder uitgewerkt naar voor-
liggend plan (Definitief Ontwerp).

Communicatie en voorlichting
Ten behoeve van de planvorming hebben diverse gebiedsbijeenkomsten, consultatierondes en
overlegmomenten met vertegenwoordigers van de landbouw uit het gebied en de IVN-Zuidlaren
plaatsgevonden (zie ook hoofdstuk 2). Dit mede naar aanleiding van de ingekomen reacties en
zienswijzen op het destijds opgestelde MER (2010). Voorafgaand aan de gebiedspresentaties
van de voorkeursvariant en het concept-inrichtingsplan hebben gesprekken plaatsgevonden
met de IVN-Zuidlaren, de Cultuurhistorische Vereniging en (afgevaardigden van) de landbouw
in het gebied. Ten behoeve van het kunnen leveren van maatwerk hebben later tevens indivi-
duele gesprekken plaatsgevonden met direct belanghebbenden.

Uit deze gesprekken kwam naar voren dat de verdere uitwerking van een zomerpolder (voor-
keursvariant) zoals in dit plan verder is uitgewerkt kon rekenen op een brede steun uit het ge-
bied, met dien verstande dat ook binnen deze variant geen vernattingseffecten op de omgeving

Verdere toekomstige
doorkoppeling naar
Zuidlaardermeer
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optreden en aanwezige cultuurhistorische en landschappelijke waarden zo veel mogelijk wor-
den gespaard. In dit plan zijn de hiervoor beoogde (mitigerende) maatregelen beschreven.

1.4 Relatie met MER (2010)
In 2010 is een MER uitgevoerd voor het gebied Tusschenwater. In deze MER zijn op basis van
de notitie inhoud en reikwijdte een aantal  varianten onderzocht. Bij al deze varianten werd uit-
gegaan van het volledig voor de boezem zetten van het gebied (zelfde waterpeil als boezem en
onderdeel van de boezem) als gevolg waarvan een groot deel van het gebied permanent onder
water staat. Vanwege onder meer de ingekomen zienswijzen op het MER en nadien ontstane
nieuwe inzichten wijkt de in dit inrichtingsplan uitgewerkte voorkeursvariant af van het voorkeur-
salternatief MER. In dit plan is gekozen voor een inrichting waarbij slechts een deel van het ge-
bied permanent voor de boezem komt te liggen en een deel alleen gedurende het winterhalfjaar
(zomerpolder) een onderdeel vormt van de boezem. De verdere toekomstige doorgroeimoge-
lijkheden naar een groot en dynamisch vloedmoeras blijven echter ook binnen deze variant mo-
gelijk. Ook zijn de destijds door de Commissie MER gegeven adviezen met betrekking tot de
verdere planuitwerking in dit inrichtingsplan zo veel mogelijk meegenomen. In hoofdstuk 2 wordt
nader ingegaan op het MER en de beweegredenen welke ten grondslag hebben gelegen om nu
toch te kiezen voor een afwijkende inrichting.

1.5 Planning en vervolgprocedure
De realisatie van dit plan wordt beoogd in de periode eind 2015 t/m 2016. Voor het kunnen rea-
liseren van dit plan is het noodzakelijk dat het komende jaar nog een aantal procedures en ver-
gunningen worden doorlopen. Dit betreft onder meer:
· het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied;
· het opstellen van een peilbesluit en het projectplan Waterwet;
· het aanpassen van het grondwaterbeschermingsgebied.

Voor deze plannen zal een gecoördineerde planprocedure worden doorlopen. De plannen wor-
den voor de zomer 2015 ter inzage gelegd waarna direct na de zomer 2015 een definitief be-
sluit wordt genomen met betrekking tot de inrichting van het gebied (fase 1). De start van de
uitvoering wordt eind 2015 beoogd en zal doorlopen tot en met 2016. In hoofdstuk 4 van dit in-
richtingsplan wordt een uitvoeringsplanning op hoofdlijnen beschreven.

Na een consultatieronde met de IVN-Zuidlaren, de Cultuurhistorische Vereniging en (vertegen-
woordiging van) de landbouw zal dit concept-inrichtingsplan begin 2015 aan het gebied worden
gepresenteerd en vervolgens worden uitgewerkt tot Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ont-
werp (DO) op basis waarvan de plannen ter inzage zullen worden gelegd en een definitief be-
sluit zal worden genomen.

1.6 Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 eerst een korte terugblik gegeven van de planstudies en
ontwikkelingen die de afgelopen jaren voor het gebied Tusschenwater zijn uitgevoerd. In dit
hoofdstuk wordt tevens een nadere motivatie gegeven waarom in dit plan is afgeweken van het
voorkeursalternatief MER. In hoofdstuk 3 worden vervolgens de beoogde doelen, uitgangspun-
ten en inrichtingsmaatregelen van dit plan beschreven. Enkele relevante uitvoeringsaspecten,
als (uitvoerings)planning en grondbalans worden beschreven in hoofdstuk 4. Tot slot vindt u in
hoofdstuk 5 de literatuurlijst.

Ten behoeve van dit plan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. De resultaten van deze onder-
zoeken zijn uitgewerkt in aparte rapporten die als achtergronddocument bij dit inrichtingsplan
horen. Waar relevant wordt in de plantekst verwezen naar deze achtergronddocumenten (zie
ook literatuurlijst).



Inhoudsopgave (vervolg)

, revisie
Pagina 7 van 28

2 Korte terugblik

Alvorens in te gaan op de planbeschrijving wordt in dit hoofdstuk eerst een korte terugblik ge-
geven op de planstudies en -ontwikkelingen van Tusschenwater van de afgelopen jaren die uit-
eindelijk hebben geleid tot het thans voorliggend plan.

2.1 Hunzevisie (1995)
Het plan Tusschenwater vindt zijn oorsprong in
de destijds opgestelde Hunzievisie (1995). In
1995 vonden Het Drentse Landschap en Het
Groninger Landschap elkaar in een ambitieus
plan: de Hunzevisie. De visie legde de lat hoog.
Het Hunzedal moest weer een zo natuurlijk mo-
gelijk beekdal worden, waarin de beek vrij spel
heeft. Die visie begint nu realiteit te worden.
Tussen de bron en de stad Groningen ligt drie-
duizend hectare nieuwe natuur. Dat is ruim veer-
tig procent van de oppervlakte die in de Hunze-
visie werd genoemd. De schaal van de natuur is
immers, bijna on-Nederlands groots. Twintig jaar
geleden teelden boeren er hun aardappelen,
bieten en graan. De beekdalgronden hebben
zich ontwikkeld tot spectaculaire natte natuur,
waar mensen volop van kunnen genieten. Wa-
terplanten keren er terug, moerasvogels en be-
vers voelen zich thuis.

Twintig jaar hebben Het Drentse Landschap en Het Groninger Landschap met waterschap
Hunze en Aa’s en andere partijen samengewerkt om gronden aan te kopen en in te richten. In-
middels is zo’n 3.000 ha nieuwe natuur in het Hunzedal gerealiseerd. Rijk, provincie, gemeen-
ten, vrijwilligers, (water)bedrijven, recreatieondernemers, recreanten, waterschap,
(sport)vissers: met vereende krachten is het gelukt om het grote nieuwe natuurgebied van de
grond te krijgen. Samenwerking blijkt voor de Hunze de kracht, de motor van de ontwikkeling
van nieuwe natuur.

Hunzevisie 2030
In 2014 presenteren Het Drentse Landschap en Het Groninger Landschap, samen met de Na-
tuur en Milieufederaties Drenthe en Groningen en het Wereldnatuurfonds, een nieuwe Hunzevi-
sie 2030. Enerzijds om de balans op te maken, anderzijds om een nieuw vergezicht te presen-
teren voor 2030. Een nieuwe editie was nodig. Sinds de eerste Hunzevisie is de wereld veran-
derd. Nieuwe maatschappelijke vraagstukken dienen zich aan. Neem de klimaatverandering, de
krimpregio’s, de bodemdaling door gaswinning, de veenoxidatie en de toegenomen belangstel-
ling voor cultureel erfgoed. Deze ontwikkelingen vragen om innovatieve oplossingen. Het inrich-
tingsplan dat nu is ontwikkeld past ook binnen de nieuwe Hunzevisie 2030.

Figuur 2.1 Hunzevisie 2030
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2.2 Plan Tusschenwater (2001)
Er is de afgelopen jaren aan Hunzeprojecten gewerkt vanaf de bovenloop tot aan de beneden-
loop. In 2001 is een eerste planschets uitgewerkt voor het gebied Tusschenwater. In dit eerste
plan werd nog uitgegaan van het volledig ten behoeve van moerasnatuur voor de boezem zet-
ten van het gehele gebied (fase 1 en 2), waarbij ook het gemaal Oostermoer zou worden ver-
plaatst en het gebied Noordma (tussen Zuid-
laardermeer en Tusschenwater) zou worden
ingericht. In tegenstelling tot het nu voorlig-
gende plan werd er dus vanuit gegaan dat het
gehele gebied in een keer zou worden inge-
richt, waarbij tevens meteen de koppeling (via
Noordma) met het Zuidlaardermeer zou wor-
den gemaakt. In dit plan was destijds nog
geen rekening gehouden met opgaven op het
gebied van waterberging en natuur. Ook de
drinkwaterwinning was nog niet ingepast in dit
plan. Het plan van destijds heeft mede aan de
basis gestaan voor de in 2010 uitgevoerde
MER.

2.3 MER Tusschenwater (2010)
In 2010 is een gecombineerd plan-m.e.r. en project-m.e.r (Milieu Effect Rapportage1) voor het
gebied Tusschenwater opgesteld. Het doel van deze milieueffectrapportage was het zorgvuldig
afwegen van alle milieubelangen voor de besluitvorming over het bestemmingsplan. Vanwege
het in het gebied aanwezige spanningsveld tussen landschappelijke en cultuurhistorische waar-
den (niet afgraven) en natuurwaarden (wel afgraven) zijn in het MER zijn de milieueffecten van
de volgende alternatieven onderzocht:

· alternatief 1: bouwvoor niet afgraven;
· alternatief 2: afgraven onder gemiddeld waterpeil;
· alternatief 3: maximaal afgraven bouwvoor.

Figuur 2.3 Drie alternatieven MER 2010

Op basis van de beoordeling is alternatief 2 als basis voor het meest milieuvriendelijke alterna-
tief (MMA) en het voorkeursalternatief (VKA) benoemd. Alle alternatieven scoren negatief op
het thema landbouw, landschap en cultuurhistorie, ondanks dat de bouwvoor in gebieden met
archeologische waarden en aardkundige randvoorwaarden niet wordt ontgraven. Hoewel vari-
ant 1 de huidige situatie voor landbouw, landschap en cultuurhistorie het minst verstoren, wor-

1 De functiewijziging van circa 460 hectare landbouwgrond naar natuur- en waterbergingsgebied is m.e.r.-plichtig, om-
dat er sprake is van een functiewijziging van meer dan 250 hectare. Naast de functiewijziging is er nog een reden om
een m.e.r.-procedure uit te voeren. Op grond van de Europese m.e.r.-richtlijn zijn ‘werken ter beperking van overstro-
mingen’, waaronder ook wijzigingen aan waterbergingsgebieden, m.e.r.-beoordelingsplichtig.

Figuur 2.2 Planschets Tusschenwater
2001
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den de doelen op het gebied van water(berging) en natuur niet gehaald. Bovendien vormt door
het niet afgraven van de bouwvoor de waterkwaliteit (op korte termijn) een zorgpunt voor de
uitvoering van dit alternatief.

Op basis van de beschreven knelpunten en realisatiemogelijkheden zijn de volgende adviezen
en aandachtspunten meegegeven voor de vervolgfase (en uitgewerkt in onderhavig inrichtings-
plan):
· optimalisatie van de landschappelijke inpassing van de kades (deze maatregel gaat wel ten

koste van de waterbergingscapaciteit);
· beperking van het graafwerk tot een minimum, door bijvoorbeeld minder geulen te graven

maar dat gaat ten koste van het aandeel open water in het gebied;
· om de berekende negatieve gevolgen op de productieomstandigheden van de landbouw op

te heffen dienen de voorgestelde maatregelen verder uitgewerkt te worden. Eén van deze
belangrijke maatregelen is optimalisatie van de dimensionering, ligging en het peilbeheer in
de kwelsloot om de negatieve hydrologisch effecten op de omliggende percelen te minimali-
seren of te voorkomen;

· optimalisatie van de bedrijfsvoering van de drinkwaterwinning, en zo nodig aanvullende zui-
veringscapaciteit installeren;

· te onderzoeken of de af te graven grond verspreid kan worden op de omliggende landbouw-
percelen om de kades minder breed te maken, zoals in alternatief 3 werd voorgesteld (losla-
ten van de gesloten grondbalans binnen het plangebied);

· mitigerende, compenserende en optimaliserende maatregelen voor het thema landschap en
cultuurhistorie;

· verkleining van het inundatiegebied (deze maatregel gaat wel ten koste van de waterber-
gingscapaciteit).

Aanvullende notitie en adviezen Commissie-m.e.r. (2012)
In maart 2012 heeft de Commissie-m.e.r. een positief oordeel gegeven over het MER Tus-
schenwater. Nadat het MER is voltooid is het initiatief ingeperkt tot een deel van het plangebied
van fase 1. Deze inperking riep bij de Commissie voor de m.e.r. (verder Commissie) de vraag
op of de opgaven ook zijn aangepast en de gevolgen van het ingeperkte initiatief te herleiden
zijn uit de gevolgen zoals deze beschreven zijn in het MER. Daarnaast had de Commissie
vragen over de gevolgen van de verhoogde nutriëntenbelasting van het initiatief op Natura
2000-gebied Zuidlaardermeer.

Om deze vragen te beantwoorden heeft de gemeente Tynaarlo een notitie met nadere informa-
tie opgesteld die de Commissie betrokken heeft bij de toetsing van het MER. Uit deze notitie
blijkt dat alhoewel het initiatief nu is ingeperkt, volledige realisatie op termijn uitgangspunt blijft.
Daarbij worden er geen significante gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van het
Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer verwacht. Er is weliswaar een tijdelijke verhoogde kans
op een hoge fosfaatbelasting, maar het voorkeursalternatief, inclusief additioneel beheer, draagt
zowel op de korte als op lange termijn bij aan verbetering van de natuurkwaliteit van het (Natura
2000-gebied) Zuidlaardermeer. De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor
besluitvorming in het MER en de notitie aanwezig is.

Ten aanzien van de verdere planuitwerking en besluitvorming geeft de Commissie m.e.r. de
volgende adviezen (welke zijn meegenomen in onderhavig plan):

· verkleining inundatiegebied (dit gaat ten koste van bergingscapaciteit);
· laat waterwinputten buiten het inundatiegebied;
· beperking graafwerk: minder grote geulen, gedifferentieerd afgraven (dit gaat ten koste

van  aandeel open water);
· verbeteren van de dimensionering, ligging en peil in de kwelsloot;
· loslaten van gesloten grondbalans;
· onderzoek of af te graven grond verspreid kan worden op omliggende landbouwgrond;
· optimalisatie landschappelijke inpassing kades;
· beleefbaarheid landschap en cultuurhistorie vergroten.
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2.4 Brede workshop en heroverweging varianten (2013)
Het mer-rapport heeft in de periode 2 januari t/m 13 februari 2012 ter inzage gelegen. De inge-
komen reacties en zienswijzen en het feit dat geen van de MER-alternatieven volledig voldeed
aan de doelrealisatie hebben 10 december 2013 aanleiding gegeven voor het organiseren van
een brede workshop. Doel van deze workshop was om nogmaals de mogelijkheden voor inrich-
ting van het gebied te onderzoeken die beter tegemoet zou komen aan de doelrealisatie en
wensen uit de streek. Daarin zijn ook de adviezen van de commissie mer (2012) betrokken.
Voorafgaand aan de workshop hebben consultatierondes plaatsgevonden met insprekers van
het mer waarin zij hun zienswijze nader hebben toegelicht. Daarin is ook de door de IVN-
Zuidlaren ontwikkelde alternatief plan besproken en meegenomen in de workshop (en varian-
ten). Op basis van de workshop zijn de volgende varianten onderzocht:

· Variant 1: volledig voor de boezem (voorkeursalternatief Mer);
· Variant 2: overloopberging (compartimentering - droog);
· Variant 3: zomerpolder (compartimentering - nat).

Deze varianten verschillen ten opzichte van de in het MER onderzochte alternatieven door met
name een verschil in compartimentering en peilbeheer. Bij variant 2 en 3 staat daarbij niet het
gehele gebied maar slechts een deel van het gebied onder water. Bij variant 3 wordt een situa-
tie nagestreefd waarbij de waterpeilen in het kerngebied (gebied rond Oude Diepje) ten behoe-
ve van natuurontwikkeling gedurende de zomer worden opgezet en gedurende een deel van
het winterseizoen het gebied vrij voor de boezem2 komt te liggen. Hoewel bij variant 2 eenzelfde
compartimentering wordt nagestreefd worden de waterpeilen in het (kern)gebied minder sterk
verhoogd en zal alleen bij hoge boezemwaterstanden (1/10 jaar) het gebied vanuit het Zuid-
laardermeer en Hunze overstromen.

Binnen de brede workshop zijn door diverse personen en werkgroepen ideeën uitgewerkt voor een inrich-
ting voor Tusschenwater die beter voldoet aan doelrealisatie en wensen vanuit de streek.

Bovenstaande varianten zijn verder onderzocht en getoetst op doelrealisatie en randvoorwaar-
den. Daarbij is eenzelfde beoordelingskader aangehouden als destijds in het MER. Tevens
hebben gespreken en consultatierondes plaatsgevonden met betrekking tot de verwachte effec-
ten met de insprekers van het MER. Op basis van de beoordeling is variant 3 (zomerpolder)
door de stuurgroep Hunze als nader uit te werken voorkeursvariant benoemd. Deze variant
komt tegemoet aan de doelrealisatie voor natuur zoals destijds beoogd in de Hunzevisie. Door
de binnen deze variant door te voeren compartimentering en te voeren peilbeheer is een grote
peildynamiek in het gebied mogelijk en ontstaat een grote diversiteit aan gradiënten. Als gevolg
hiervan zijn de kansen voor de gewenste natuurontwikkeling richting gevarieerde, dynamische
vloedmoerassen (vs. natuurontwikkeling richting vloedmoerassen uitgaande van constant boe-
zempeil) binnen deze variant groot en worden de gewenste natuurdoelen gehaald. Bovendien
houdt deze variant goed rekening met de toekomstige uitbreidingsmogelijkheden van fase 2 en
de verdere doorkoppelingsmogelijkheden naar het Zuidlaardermeer via Noordma. Het mogelijk
houden van deze toekomstige uitbreidings- en doorkoppelingsmogelijkheden overeenkomstig
de Hunzevisie vormt een belangrijke voorwaarde voor de verdere uitwerking zoals in onderha-

2 Het vrij voor de boezem liggen betekent dat in het gebied gedurende een deel van het winterseizoen eenzelfde (boe-
zem)peil kent als het Zuidlaardermeer en de rest van de boezem.
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vig plan is uitgewerkt. Om deze reden is ook variant 2 niet als wenselijk beoordeeld omdat de
daarmee (tijdelijk) tot stand gebrachte natuurontwikkeling bij toekomstige uitbreiding alsnog ver-
loren zou gaan (en wederom in het gebied zou moeten worden ingegrepen).

Bovenstaande inundatiekaarten geven aan welke gebieden bij inrichting als zomerpolder (voorkeursvariant
3) gedurende de zomer en winter onder water komen te staan. Deze kaarten behoren bij de door de
stuurgroep Hunze vastgestelde voorkeursvariant welke ook in het gebied d.d. 30 juni 2014  is gepresen-
teerd.
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3 Planbeschrijving

In dit hoofdstuk wordt per thema (i.c. natuur, waterberging, recreatie en drinkwaterwinning) een
beschrijving gegeven van de beoogde doelen, uitgangspunten en inrichtingsmaatregelen. Deze
zijn gericht om de doelen voor het gebied ten aanzien van natuur en waterberging te kunnen
realiseren, rekening houdend met de randvoorwaarden voor het in stand houden van de drink-
waterwinning en geen vernattingseffecten op de omgeving. In bijlage 3 is een
plan/maatregelkaart opgenomen waarop de situering en locatie van beoogde maatregelen is
weergegeven. Aan het eind van dit hoofdstuk is een samenvattende tabel opgenomen waarin
de beoogde maatregelen op overzichtelijke wijze zijn opgenomen.

3.1 Natuur
Het plangebied voor Tusschenwater maakt onderdeel uit van het Hunzedal. In 1995 lanceerden
Het Drentse Landschap en Het Groninger Landschap de eerste Hunzevisie. Sindsdien wordt
door gezamenlijke partijen met succes gewerkt aan de realisatie van deze visie. Bij elkaar ligt
langs de Hunze maar liefst 3000 hectare natte natuur. Bevers, otters en zeearenden weten de
nieuwe natuur te vinden, net als omwonenden, recreanten en bedrijven.
Geredeneerd vanuit de boezem kan het gebied Tusschenwater worden beschouwd als het
sluitstuk van het Hunzeproject. Indien in de toekomst ook de verdere doorkoppeling van de
Hunze via Noordma wordt gerealiseerd is de koppeling met het Zuidlaardermeer een feit. Het
gebied Tusschenwater maakt daarbij onderdeel uit van een groter gebied dat als (begeleid na-
tuurlijk) en dynamisch vloedmoeras moet fungeren op de overgang van beek naar (boe-
zem)meer. Een gebied waar de contouren van een slingerende Hunze in het landschap nog wel
sterk aanwezig is, maar richting de monding steeds verder ver-
vagen in opgaan in het (vloed)moeras.  Een dergelijke over-
gang met die schaalgrootte is voor Nederland uniek en biedt
ruimte aan heel veel soorten vogels, planten en dieren. Voor
soorten als de otter en de bever, maar ook voor veel moeras-
vogels, zijn dergelijke grote gebieden onontbeerlijk en vormen
een belangrijke schakel binnen het netwerk van natuurgebieden
binnen (Noord-)Nederland.

3.1.1 Doel en uitgangspunten
In dit plan worden ten aanzien van natuur(ontwikkeling) de volgende doelen beoogd:
· realisatie van een deel van de Robuuste Verbindingszone ‘Hunze-Zuidlaardermeer’ op basis

van het concept ‘begeleid natuurlijke ontwikkeling’;
· meer ruimte voor natuur rondom de Hunze, zodat binnen het stroomdal natuurlijke (beek)-

processen weer plaats kunnen vinden;
· realisatie van nieuwe natuur in de zones rondom de beek.

Belangrijk uitgangspunt voor de realisatie van deze doelen is de ontwikkeling van een groot en
dynamisch vloedmoeras op de overgang van de Hunze naar het Zuidlaardermeer waar het ge-
bied Tusschenwater onderdeel van uit maakt. Daarbij wordt een globale verdeling van 1/3 open
water, 1/3 rietmoeras en 1/3 grasland3 nagestreefd, met rond de beek een brede moeraszone

3 Om te komen tot een kosteneffectieve realisatie van beoogde natuur worden ten aanzien van de arealen na te streven
natuur(doel)typen in dit plan nog een zekere ruimte/bandbreedte aangehouden. Binnen de werkgroep Natuur en Land-
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die op de hogere flanken buiten de inundatiezone langzaam overgaat in moerassig tot vochtig
grasland met bosschages op de hogere delen. Niet de inrichting maar het te voeren peilbeheer4

is het meest sturend in de ontwikkeling van de gewenste natuurdoeltypen. Gelijktijdig wordt
echter ook gestreefd naar het zo veel mogelijk open houden van het landschap. Ook hiervoor is
het van belang dat het gebied regelmatig inundeert, zodat opslag van bomen en struiken min-
der kans krijgen. Een dergelijke ontwikkeling heeft het meeste baat bij een gebied met hoge
grondwaterstanden en een sterk dynamisch peilbeheer dat gedu-
rende het winterseizoen regelmatig inundeert.

Vanwege het nog niet beschikbaar zijn van de hiervoor benodig-
de gronden binnen Noordma, is een verdere doorkoppeling van
de Hunze naar het Zuidlaardermeer nog niet mogelijk en zal de
verbinding de komende jaren nog via de Oostermoersche Vaart
blijven plaatsvinden. De binnen deze eerste fase beoogde maat-
regelen passen echter binnen dit langere-termijn-streefbeeld en
staat de ontwikkeling op langere termijn niet in de weg (geen-
spijt-maatregelen). Ook het voorkomen van een negatieve beïn-
vloeding van de waterkwaliteit van het Zuidlaardermeer vormt
een belangrijke randvoorwaarde voor de uitvoering van dit plan.

3.1.2 Maatregelen
Ten behoeve van het kunnen realiseren van de beoogde doelen op het gebied van na-
tuur(ontwikkeling) worden in deze eerste fase de volgende inrichtingsmaatregelen beoogd:

Creëren dynamisch moerasgebied
Voor het kunnen realiseren van de natuurdoelen is het noodzakelijk dat de bestaande land-
bouwpercelen in het gebied worden heringericht en worden omgevormd tot natuurgebied. Hier-
voor is het echter niet noodzakelijk dat een complete herinrichting plaatsvindt. Door het verho-
gen van de waterpeilen in het gebied ontstaan reeds
goede ontwikkelingsmogelijkheden voor moerasna-
tuur. Hier en daar zullen wel wat poelen worden uit-
gegraven en riethaarden worden aangebracht. Voor
de rest zal de gewenste vegetatie echter zelf spon-
taan tot ontwikkeling moeten komen.

Vanwege onder meer de hier liggende drinkwaterwin-
ning wordt het deelgebied Weelings en Knijpstukken
buiten de waterberging en het moerasgebied gehou-
den. Hier wordt met name ingezet op de ontwikkeling
van natte, bloemrijke graslanden.

Aanleg van kaden
Ten behoeve van het kunnen voeren van een dynamisch peilbeheer met ’s zomers lagere wa-
terstanden en ’s winters hogere waterstanden waarbij delen inunderen zijn (lage) kaden rondom
het gebied noodzakelijk. Deze kaden worden gecombineerd met de noodzakelijke kaden ten
behoeve van de waterberging. Voor de hiervoor te treffen inrichtingsmaatregelen wordt daarom
verwezen naar paragraaf 3.2.

schap  zullen nadere afspraken worden gemaakt over de exacte begrenzing van de natuurdoeltypen welke in een be-
heerplan zullen worden uitgewerkt.
4 Voor het gebied zal nog een peilbesluit worden opgesteld waarin de te onderscheiden peilvakken en te voeren peilbe-
heer nader zal worden uitgewerkt.
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Graven kwelsloten
Door het graven van een brede kwelsloot rondom het gebied langs de kaden en het verlagen
van het peil van het gemaal Oostermoer worden vernattingseffecten op de omgeving voorko-
men. Deze watergangen krijgen een bodembreedte van circa 2-3 meter met een flauw oplo-
pend talud richting de kade. Bij de Weelings en Knijpstukken ligt de beoogde kwelsloot op de
plangrens van fase 1.

Om te kunnen beoordelen welke (mitigerende) maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat er
vernattingseffecten in de omgeving optreden als gevolg van realisatie van het plan is een uitge-
breide grondwatermodelstudie uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van hetzelfde model (Tri-
waco) als die is gebruikt ten behoeve van het MER, waarbij een verfijning heeft plaatsgevonden
op basis van aanvullende gegevens over bodemopbouw in het gebied. Tevens is het model
opnieuw geijkt aan de peilbuisgegevens die sindsdien ter beschikking zijn gekomen. Met het op
deze manier verfijnde model zijn diverse varianten voor het gebied doorgerekend. De resultaten
hiervan zijn verwoord in het rapport Waterhuishoudkundig onderzoek Tusschenwater.

Afgraven bouwvoor
Het plan voorziet in het afgraven van de bouwvoor in een groot deel van het plangebied. Hier-
mee wordt voorkomen dat bij het opzetten van het waterpeil in het gebied veel voedingsstoffen
als fosfaat en nitraat vrijkomen die vervolgens voor eutrofiëringproblemen (bijvoorbeeld bloei
van blauwalgen) kunnen zorgen in het Zuidlaardermeer. Ook in het MER was dit destijds al een
belangrijk onderscheidende factor in het vasttellen van de destijds onderzochte alternatieven
(zie ook hoofdstuk 2).

Omdat de voedingstoffen met name vrijkomen in de permanent geïnundeerde gebieden worden
in het plan alleen die delen afgegraven die permanent onder water komen te staan (zie plan-
kaart). Dit betreft met name het Groeveveld (46 ha) en delen van het kerngebied Tusschenwa-
ter (17 ha) en Burgvoort (2 ha) welke ook gedurende de zomer onder water zullen staan. Totaal
gaat het om ca. 65 ha met een gemiddelde dikte van 30 - 40 cm. Het vrijkomende materiaal zal
zo veel mogelijk worden verwerkt in (flauwe taluds van) kaden rondom het gebied (zie ook
hoofdstuk 4). Het restant zal worden afgevoerd dan wel worden aangeboden aan omliggende
landbouwers. In hoofdstuk 4 is een globale grondbalans opgenomen.

Uitgraven meanders en dempen huidige loop Hunze
In het Groeveveld zijn de voorheen aanwezige oude meanders van de Hunze nog duidelijk als
een relict in het landschap zichtbaar. Het plan beoogd het weer uitgraven van de meeste zuide-
lijke meander in dit deelgebied. Hierdoor krijgt de Hunze op dit traject haar oude loop weer
(deels) terug. Het vrijkomende materiaal zal worden gebruikt om de huidige loop deels te dem-
pen (zie plankaart).

Realiseren blauwe as
Vanwege het nog niet beschikbaar zijn van de hiervoor benodigde gronden is het in dit eerste
fase project nog niet mogelijk de Hunze via het gebied Tusschenwater en Noordma door te
koppelen naar het Zuidlaardermeer. Om toch alvast de gewenste natuur op gang te brengen en
de afwatering niet te stagneren is er voor gekozen om in deze fase een kleiner stromend beekje
aan te leggen. Dit als aftakking van de huidige Hunze. Het beekje volgt zo veel mogelijk het ou-
de tracé, waarbij de huidige natuurwaarden in het huidige Oude Diepje zo veel mogelijk blijven
gespaard.

Het beekje heeft gedurende de zomermaanden een afvoer
van ca. 1,0 - 1,5 m3/sec en wordt via de inlaat gevoed met
Hunzewater. Wanneer het gebied gedurende het wintersei-
zoen voor de boezem wordt gelegd zal het beekje niet meer
zichtbaar zijn. Wanneer in het voorjaar het water weer wordt
uitgeslagen op de boezem zal het beekje weer langzaam
zichtbaar worden. Om het beekje ook gedurende het zomer-
seizoen niet te snel dicht te laten groeien en toegankelijk te
houden voor beheer en onderhoud (maaiboot) zal de geul minimaal 0,7 m diep zijn.
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Onderleider Leiding 2
Ten behoeve van de kruising van de te creëren blauwe as, maar ook de toekomstige Hunze
door het gebied, wordt in Leiding 2 een onderleider aangelegd. Deze onderleider bestaat uit
twee grote duikers en is afgestemd op de toekomstige afvoer van de Hunze. Ten behoeve van
een robuuste verbindingszone wordt een lange onderleider aangebracht, waardoor ruimte is
voor een circa 75 m meter brede moeraszone.

In het kader van dit inrichtingsplan is tevens de mogelijkheid onderzocht voor het verplaatsen
van Leiding 2 en het gemaal Oostermoer. Vanwege de hiermee gepaard gaande praktische
bezwaren en kosten is besloten het gemaal (ook in de toekomst) niet te verplaatsen. Daarbij is
wel als randvoorwaarde gesteld dat de verbinding voldoende robuust wordt uitgevoerd, zodat
deze geen belemmering vormt.

Kruising Hunzeweg
Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Hunzeweg. Ook deze zal op termijn
door de Hunze moeten worden gekruist waarbij zowel voor water als natuur een robuuste ver-
binding tot stand wordt gebracht. Vanwege kosten en praktische bezwaren is er voor gekozen
deze verbinding niet in deze eerste fase, maar bij de verdere doorkoppeling richting Noordma te
realiseren. Op dat moment is namelijk ook bekend wat de meest logische locatie hiervoor is en
hoe de verdere doorkoppeling en het achterland zal gaan plaatsvinden. Omdat wel de afwate-
ring van de blauwe as moet worden geregeld is er in deze  fase voor gekozen om op deze loca-
tie alvast een kleinere duiker aan te leggen.

Aanvullende waterhuishoudkundige maatregelen
Het verlagen van het maalpeil van gemaal Oostermoer dient ter mitigatie van vernattingseffec-
ten. Om er voor te zorgen dat de hoofdwatergangen ook na de beoogde peilverlaging nog vol-
doende water kunnen afvoeren worden de hoofdwatergangen door het Waterschap gebaggerd.
Omdat het hier geen inrichtingsmaatregel betreft zijn deze maatregelen niet opgenomen in de
plankaart zoals opgenomen in bijlage 3.

Aanleg vispassages
Voor het natuurlijk herstel is het tevens noodzakelijk dat vissen vanuit het Zuidlaardermeer en
de boezem de bovenloop van de Hunze kunnen bereiken. Omdat in deze fase echter nog niet
wordt ingezet op de verdere doorkoppeling van de Hunze richting Noordma blijft de migratierou-
te via de bestaande Hunze (en nieuw aan te legen meander) intact. Wel zullen bij de inlaat naar
het gebied (blauwe as) een vispassage worden gerealiseerd. Hierdoor wordt het vissen die ge-
durende het winterseizoen het gebied zijn binnengetrokken mogelijk gemaakt het gebied via de
Hunze weer te verlaten.

3.2 Waterberging
Door het veranderende klimaat ontstaat er ook in Noord-Nederland steeds meer behoefte aan
waterberging(sgebieden). Deze gebieden moeten de kans op wateroverlast en de hiermee ge-
paard gaande schade zo veel mogelijk zien te beperken. Ook in het gebied van waterschap
Hunze en Aa’s zijn de afgelopen jaren al diverse waterber-
gingsgebieden ingericht. Het effect hiervan is dat door inzet
van deze gebieden de waterstand op de boezem minder hard
stijgt en schade aan huizen en gebouwen elders kan worden
voorkomen. Waar mogelijk worden natuurgebieden hiervoor
ingezet zodat landbouwgebieden zo veel mogelijk worden
ontzien. Er worden niet alleen waterbergingsgebieden aange-
legd. Ook worden maatregelen in bijvoorbeeld beeksystemen
genomen waarmee het water zo veel mogelijk in wordt vast-
gehouden. Ook in de reeds uitgevoerde Hunzeprojecten is dit
het geval.
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Uit projecten van afgelopen jaren is gebleken dat de inrichting van waterbergingsgebieden goed
samengaat met de ontwikkeling van nieuwe, natte (moeras)natuur. Dit is bijvoorbeeld al ge-
beurd in de Onner- en Oostpolder en polder Lappenvoort. Door de strategische ligging van het
gebied Tusschenwater nabij de boezem (Zuidlaardermeer) en de beoogde inrichting als vloed-
moeras, doen zich binnen het gebied kansen voor de natuurinrichting te combineren met water-
berging.

3.2.1 Doel en uitgangspunten
In dit plan worden ten aanzien van waterberging de volgende doelen beoogd:
· het voorkomen van wateroverlast door het creëren van extra bergingsruimte voor de Hunze

en het bijbehorende boezemgebied;
· het verleggen van kaden waardoor het boezemgebied van de Hunze aanzienlijk uitgebreid.

Uit modelberekeningen voor de boezem is gebleken dat in het gebied ca. 1,7 miljoen m³ water
moet worden geborgen om aan de veiligheidseisen voor overstroming te kunnen voldoen. In
tabel 3.1 staat weergegeven hoe de bergingsopgave zal worden verdeeld over de diverse ge-
bieden. Belangrijk uitgangspunt voor de inrichting is dat de omliggende omgeving afdoende
moet worden beschermd tegen het hoge water en dat de hiervoor aan te leggen kaden zo
goedmogelijk in het landschap worden ingepast. In dit plan is daarom zo goed mogelijk gebruik
gemaakt van de natuurlijke hoogteligging van het maaiveld en reeds aanwezige structuren.
Daarnaast is ook de vormgeving van de kaden waar nodig aangepast zodat deze beter in het
landschap passen. De instandhouding van de afwatering van het achterliggende landbouwge-
bied (via noordelijke kwelsloot en Leiding 2) vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de uit-
voering van dit plan.

Deelgebied Bergingsopgave (in m³)
Tusschenwater fase 1 (plangebied) 1.700.000
Tusschenwater fase 2 (plangebied) 1.300.000
Noordma 400.000
Zuidoevers 95.000
Wolfsbarge 5.000
Totaal 3.500.000
Tabel 3.1: bergingsopgave verdeeld over de diverse gebieden

3.2.2 Maatregelen
Om de beoogde doelen op het gebied van waterberging te kunnen realiseren worden in deze
fase de volgende inrichtingsmaatregelen beoogd:

Aanleg en ophoging van kaden
Ten behoeve van de bescherming van het omlig-
gende gebied tegen hoog water  is het noodzake-
lijk dat kaden worden aangelegd. Op de plankaart
is de ligging en het hiervoor beoogde tracé aange-
geven. De kaden begrenzen het waterbergingsge-
bied en beslaan daarmee zowel het deelgebied
Groeveveld, het kerngebied Tusschenwater als
Burgvoort.
De kaden moeten een hoogte hebben van NAP
+2.00 m. Zoals hierboven reeds is genoemd is bij
het bepalen van het tracé en de vorm van de ka-
den zo veel mogelijk rekening gehouden met be-
staande landschappelijke- en cultuurhistorische waarden in het gebied. Zo is zo veel mogelijk
aangesloten bij de natuurlijke hoogteligging van het maaiveld. Op trajecten waar het maaiveld
net iets te laag is worden geen technische kaden aangelegd, maar wordt het landschap glooi-
end opgehoogd. Langs aanwezige wegen en cultuurhistorische elementen is tot 50 meter af-
stand aangehouden, zodat de kaden het uitzicht hier zo weinig mogelijk belemmeren. Ook zijn
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langs deze trajecten de vorm van de kaden aangepast en worden deze uitgevoerd met een
flauw binnen en- of buitentalud. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het toe te pas-
sen type kade per tracé wordt verwezen naar de deelnotitie ‘’Landschappelijke inpassing van
kaden Tusschenwater’ (Grontmij, 2014b). In bijlage 2 zijn de principeprofielen opgenomen.

Voor zover grenzend aan het plangebied wordt in dit plan ook de bestaande boezemkade langs
de Hunze opgehoogd. Dit kadetracé voldoet momenteel niet aan de gestelde veiligheidsnormen
en moet daarom worden opgehoogd (Masterplan Kaden). Vanwege de mogelijkheden voor wek
met werk te maken wordt dit tracé daarom gelijktijdig met de uitvoering van onderhavig plan
meegenomen.
Uit onderzoek is gebleken dat de kruinhoogte nergens hoger wordt dan de ooghoogte van een
waarnemer op de bestaande verharde belevingsroutes in en rond het gebied. Op een enkele
onverharde belevingsroute via een schouwpad is incidenteel wel sprake van afscherming. De
mate van compleetheid van het landschap, en de openheid als belangrijkste drager van het
landschap wordt zodoende nergens door een kade aangetast.

De beleving van de kade zelf, als neven- of ondergeschikt element in het landschap, is geopti-
maliseerd door bij ophogingen tot 1 meter altijd flauwe taluds toe te passen, en bij ophoging van
meer dan 1 meter flauwe taluds toe te passen waar de kade binnen 50 meter van de belevings-
route ligt. De flauwe taluds vormen zoveel mogelijk één geheel met aanwezige hoogteverschil-
len in het gebied.
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Figuur3.1: principeprofielen landschappelijke inpassing kaden

Bij meerdere trajecten zoals bij De Knijpe, Oude Dijk en Kieviterij is de afstand tussen bele-
vingsroute en kade relatief groot vanwege aanwezige landschapselementen zoals waterlopen,
boom- en bossingels of leidingstroken van het Waterbedrijf. Hier is de kade minder nadrukkelijk
aanwezig in het landschap.

De aanwezigheid van kaden leidt er toe dat een zone achter de kade niet meer vanaf de weg
zichtbaar is. Deze niet meer beleefbare zone is klein waar de kade laag is en loopt op tot meer
dan 150 m waar de kade hoger is.

In de nieuwe situatie is het toegestaan om jaarrond over de kade te wandelen. Hierdoor vindt
een sterke uitbreiding plaats van belevingsroutes met een onbelemmerd uitzicht.
De kaden hebben geen invloed op neven- of ondergeschikte belevingsaspecten zoals bijvoor-
beeld de leeftijd van het landschap, de seizoensvariatie, kleur en grondgebruik.

Er is één locatie aan de noordwestzijde van de Oude Dijk waar de kade ondanks de geringe op-
hoging naar verwachting dominant zal zijn ten opzichte van de oude historische situatie. Aan-
bevolen wordt om de kade in dit gebied te maken door de hogere terreingedeelten vloeiend en
reliëfvolgend op te hogen naar waarden van tenminste NAP + 2,0 m, maar ook hoger. Het na te
streven beeld is een reliëfrijk glooiend landschap, een hogere kop in het gebied.

De kaden met het voorgestelde ontwerp zijn zo goed mogelijk zijn ingepast in het landschap.
De landschapsbeleving verandert weliswaar maar beïnvloed deze niet negatief.
Aanbevolen wordt om ter plaatse van de historische Oude Dijk de betreffende kade op de
noodzakelijke waterkerende hoogte te realiseren door middel van reliëfvolgende terreinverho-
gingen in aansluiting op de hogere delen.

Plaatselijk ophogen van (toegangs)wegen
Op een tweetal plaatsen kruist de aan te leggen kade de weg De Dijk. Om de kadering hier ge-
sloten te houden is er voor gekozen de weg hier plaatselijk te verhogen en op deze manier over
de kade (NAP +2,00 m) te leiden. Gezien de inrichting als zomerpolder als gevolg waarvan fre-
quent inundatie zal optreden, is bewust niet gekozen voor de toepassing van coupures op deze
locaties.
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Realiseren van waterin - en uitlaat
De inrichting van het gebied ten behoeve van waterberging vereist dat voldoende grote in- en
uitlaatwerken worden gerealiseerd. Deze zijn zowel gesitueerd langs de Hunze als langs het
Havenkanaal. Langs de Hunze sluit het inlaatwerk aan op de hier beoogde meander ter hoogte
van de hier liggende proefveldjes. De in- en uitlaatwerken hebben een capaciteit van 1,5 m3/s
en zijn via de (onderhoudspad) kaden bereikbaar. Ten behoeve van vismigratie wordt een vis-
passage gerealiseerd (zie ook paragraaf 3.1). Ten behoeve van de drinkwaterwinning is de wa-
terinlaat vanaf de Hunze afsluitbaar in geval van calamiteiten.

Handhaving afwatering landbouw
Ten behoeve van de afwatering van het ten zuiden van Tusschenwater liggende landbouwge-
bied moet Leiding 2 worden gehandhaafd. Door deze leiding waar nodig te voorzien van kaden
wordt deze leiding buiten de waterberging gehouden en kan de waterafvoer op het gemaal blij-
ven  gehandhaafd (wel zal een lager gemaalpeil worden ingesteld).

Tegengaan vernattingseffecten omgeving
Door het graven van een brede kwelsloot rondom het gebied en het verlagen van het peil van
het gemaal Oostermoer worden vernattingseffecten op de omgeving voorkomen (zie hiervoor
ook beschrijving in paragraaf 3.1).

Hoogspanningsmast Burgvoort buiten kade
In de zuidwesthoek van Burgvoort ligt een hoogspanningsleiding. Een van de hoogspannings
masten ligt binnen het plangebied direct ten oosten van de weg.  Om deze mast te beschermen
tegen hoog water  wordt de kade plaatselijk naar binnengelegd, waarmee de mast buiten het
waterbergingsgebied komt te liggen.

3.3 Recreatie en toegankelijkheid
De natuur is er niet alleen voor planten en dieren, maar ook uitdrukkelijk voor de mens om er
van te genieten. In verband met verstoringsgevoeligheid van sommige vogels en zoogdieren,
zoals bijvoorbeeld de bever, de otter en de roerdomp, vereist dat het recreatief medegebruik
goed wordt ingepast en waar nodig aan banden wordt gelegd. Zo zijn loslopende honden niet
gewenst en moet de rust gedurende het broedseizoen en in de kerngebieden worden gehand-
haafd. Ook moet worden voorkomen dat recreanten de 60-dagen zone van de drinkwaterwin-
ning gaan betreden en hier rommel en vervuiling achterlaten (of het gebied gebruiken als
dumpplaats voor afval). In navolging van de reeds gerealiseerde Hunzeprojecten zal ook het
gebied Tusschenwater (beperkt) open worden gesteld voor publiek. Via enkele voorzieningen is
het mogelijk om via de kaden rondom het gebied te wandelen.

3.3.1 Doel en uitgangspunten
In dit plan worden ten aanzien van recreatie en toegankelijkheid de volgende doelen beoogd:

· het waar mogelijk toegankelijk maken van het gebied voor fietsers en wandelaars;
· het behoud van de weg Oude Dijk als cultuurhistorisch element en toegangsweg

door het gebied.

Uitgangspunt is dat de rust in het gebied  blijft gehandhaafd.
Dit geldt zeker voor het kerngebied Tusschenwater  Door de
hier ontstane (moeras)natuur zal dit kerngebied ook minder
toegankelijk zijn en zal deze zich concentreren op de flanken.
De nieuw aan te leggen kaden kunnen als wandelpad worden
gebruikt van waar ook een goed uitzicht kan worden verkre-
gen op het gebied. De aanwezige en nieuw te graven sloten
vormen verdere natuurlijke barrières die het verder binnen-
dringen van het gebied ontmoedigen.
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De weg De Dijk wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar blijft – met uitzondering van
het broedseizoen en in gevallen van extreem hoog water - als doorgaande route toegankelijk
voor wandelaars en fietsers.

Gezien de nog niet verdere doorkoppeling van de Hunze binnen dit eerste fase-project voor
Tusschenwater worden geen voorzieningen aangebracht voor kanoërs en wordt ook de blauwe
as hiervoor nog niet open gesteld.

3.3.2 Maatregelen
Om de beoogde doelen op het gebied van recreatie en openbare toegankelijkheid te kunnen
realiseren worden in deze fase de volgende inrichtingsmaatregelen beoogd:

Het afsluiten van weg De Dijk van gemotoriseerd verkeer
Ten behoeve van het kunnen handhaven van de rust in het kern(moeras)gebied Tusschenwater
zal weg de Dijk worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (middels slagbomen). De weg
blijft echter behouden als cultuurhistorisch- en landschappelijk element en doorgaande route
voor wandelaars en fietsers. Gedurende het broedseizoen en extreem hoog water zal de weg
worden afgesloten. Ten behoeve van een doorgaande moeraszone en de toekomstige wateraf-
voer van de Hunze wordt een deel van de weg verwijderd, waarbij over een afstand van ca. 100
m een houten vlonderpad (op poten) wordt aangelegd (circa 3 m breed). Dit vlonderpad wordt
ruim boven de boezemwaterstand aangelegd (ca. NAP +1,00 m), zodat het pad ook in de winter
droog blijft. Het vlonderpad zal alleen bij hogere waterstanden van de boezem en bij inzet van
het gebied ten behoeve van waterberging worden afgesloten. Dit zal naar schatting ca. 1/10 -
15 jaar kunnen voorkomen. Door het wegnemen van een los element kan het vlonderpad gedu-
rende het broedseizoen worden afgesloten. De  verdere constructie zal in samenspraak met
gemeentewerken Tynaarlo worden uitgewerkt.

Aanleg van een wandel- en fietsbrug over de Hunze
Ten behoeve van de bereikbaarheid van het gebied vanuit het oosten wordt over de Hunze di-
rect ten noorden van de te realiseren meander een houten wandel/fietsbrug aangelegd (Hoog-
holtje). Door aanleg van deze brug wordt de mogelijkheid geschapen om rondom het gehele
plangebied te wandelen. Op de schetskaart van bijlage 3 zijn de mogelijke wandelroutes door
en rondom het gebied opgenomen.

3.4 Waterwinning
De instandhouding van de waterwinning vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de realisa-
tie van dit plan. In het gebied wordt jaarlijks ca. 10 miljoen m3 water gewonnen ten behoeve
van de productie van drinkwater. In het waterwingebied wordt het grondwater opgepompt ten
behoeve van de drinkwatervoorziening. Om de kwaliteit van het grondwater te beschermen, zijn
een grondwaterbeschermingsgebied en een waterwingebied aangewezen. Er gelden regels
voor activiteiten in en gebruik van het gebied, welke zijn vastgelegd in de provinciale Omge-
vingsverordening van Drenthe.

3.4.1 Doel en uitgangspunten
· het in stand houden van de leveringszekerheid en capaciteit van de drinkwaterwinning (10

Mm3/jaar);
· geen negatieve beïnvloeding van de waterkwaliteit in het gebied (waterwin- en grondwater-

beschermingsgebied).

Vanuit kostenoverweging is er voor gekozen om de drinkwaterputten buiten de waterberging te
houden. In de nieuwe situatie zal het waterwingebied moeten worden gevrijwaard van vee of
andere activiteiten. Waterbedrijf Groningen moet te allen tijde bij haar productiemiddelen kun-
nen om de levering van drinkwater te kunnen waarborgen.
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3.4.2 Maatregelen
Om de leveringszekerheid en capaciteit van de drinkwaterwinning in stand te houden, worden in
deze fase de volgende maatregelen beoogd:

Uitplaatsen van zes putten
Daar waar de nieuw te graven loop de weg De Dijk kruist, zal het gebied sterk vernatten. Hier-
door kan boezemwater tijdens hoog water de putten binnendringen. Om dit te voorkomen, zul-
len een 6-tal putten buiten het waterbergingsgebied worden geplaatst (zie plankaart). Bij het
verplaatsen van de putten hoort ook de aanleg en aansluiting van nieuwe infrastructuur voor
drinkwater (onder andere een nieuwe leiding langs De Dijk).

Uitplaatsing van de putten leidt (mogelijk) tot aanpassing van het grondwaterbeschermingsge-
bied. In dat geval wordt de provinciale omgevingsverordening aangepast.

De overige binnen het plangebied aanwezige winputten staan buiten de invloedsfeer van het
hoge (boezem)water en kunnen op de huidige locatie worden gehandhaafd. De bereikbaarheid
van deze putten is gegarandeerd.

Afsluitbaar maken van de Hunze
In geval van een sterke verontreiniging in de Hunze (calamiteit), moet het gebied snel kunnen
worden afgesloten om te voorkomen dat vervuild water via de blauwe as door het gebied een
negatieve invloed heeft op de grondwaterkwaliteit. Hiertoe wordt de inlaat vanuit de Hunze af-
sluitbaar gemaakt en is het mogelijk om per direct het gebied af te sluiten. In dit geval stroomt
het verontreinigde Hunzewater via de Oostermoersche Vaart naar de boezem en komen er
geen verontreinigingen in het gebied.

Uitrasteren waterwingebied
Ter bescherming van het waterwingebied rondom de putten, wordt een afrastering gemaakt. Op
deze manier is het ook voor vee niet mogelijk deze zone te betreden. De uitgerasterde stroken
blijven in beheer bij het Waterbedrijf. Ook zullen de kaden zó worden aangelegd dat het water-
wingebied nooit onder water komt te staan.

Ophogen onderhoudspad langs de drinkwaterputten
Door het verhogen van de grondwaterstanden in het gebied, worden de putten mogelijk minder
toegankelijk voor onderhoudsmaterieel. Hiervoor zal het onderhoudspad langs de zuidelijke
putstreng worden verhoogd en aangevuld met zand. De overige putten blijven via de daarvoor
reeds aanwezige wegen en paden ook in de nieuwe situatie goed bereikbaar.
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3.5 Samenvattend overzicht planmaatregelen
In tabel 3.2 is een samenvattend overzicht opgenomen van de beoogde planmaatregelen.

Thema Inrichtingsmaatregel Doel

Natuur Afgraven van bouwvoor (65 ha) Voorkomen uitspoeling meststoffen richting Zuidlaar-
dermeer

Realiseren robuuste overgang Lei-
ding 2

Realiseren van een robuuste ecologische verbindings-
zone t.b.v. kruising Leiding 2

Uitgraven meanders en dempen
huidige loop Hunze

Herstel oorspronkelijke beek(loop)

Realiseren blauwe as Stromende beek in zomer en voorkomen van (massale)
vissterfte als gevolg van ingesloten waterpartijen

Aanbrengen van rietstekken (in
haarden)

Het op gang brengen van de gewenste moerasontwik-
keling

Aanleg vispassages Bereikbaar maken Tusschenwater voor vis vanuit het
Zuidlaardermeer

Aanleg stuw aan rand gebied Verhogen waterpeilen t.b.v. gewenste natuurontwikke-
ling

Aanleg onderleider in Leiding 2
(kruising blauwe As)

 Garanderen waterafvoer landbouwgebied

Graven van brede kwelsloot rondom
het plangebied

Verminderen van vernattingseffecten op omgeving

Het aanbrengen van een trailerhel-
ling t.b.v. de maaiboot

Het voldoende kunnen open houden van de blauwe as
als beek t.b.v. de doorstroming

Waterberging Aanleg, ophoging en verbreden van
kaden

Bescherming omgeving tegen hoog water door realise-
ren van ‘beverproof’-kaden

Realiseren in- en uitlaten Het kunnen regelen van het peilbeheer c.q. inundatie in
het gebied

Lokaal ophogen van toegangswe-
gen op kruisingen met kaden

Het gesloten houden van de waterkeringen op kruisin-
gen met wegen (geen coupures).

Het plaatselijk verleggen van de
kade t.b.v. hoogspanningsmast
Burgvoort

Bescherming en bereikbaar houden van de mast tij-
dens hoog water

Recreatie en
toegankelijkheid

Het afwaarderen van weg De Dijk
(inclusief afsluitmiddelen)

Weg afsluiten van gemotoriseerd verkeer en omvor-
ming tot fiets/wandelpad

Aanleg van een vlonderpad t.b.v.
fietsers en wandelaars

Het tijdens de zomer (buiten broedseizoen) toeganke-
lijk houden van De Dijk voor wandelaars en fietsers

Het aanbrengen van een
fiets/wandelbrug over de Hunze

De ontsluiting van het gebied voor fietsers en wande-
laars

Aanbrengen halfverharding naar
onderleider en inlaatconstructie

Het mogelijk maken van de toegang van zwaarder
materieel t.b.v. reiniging krooshek e.d.

Waterwinning Het verplaatsen van 6 winputten
buiten het gebied

Het buiten de waterberging houden van de drinkwater-
winning

Afsluitbaar maken van inlaat Hunze Voorkomen dat bij calamiteiten verontreinigen in het
(grondwaterbeschermings)gebied kunnen komen

Uitrasteren waterwingebied Bescherming van waterwingebied rondom de putten
Ophogen onderhoudspad langs de
drinkwaterputten

Het toegankelijk houden van de zuidelijke putstreng

Tabel 3.2: Samenvattend overzicht van beoogde planmaatregelen Tusschenwater (fase 1)
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4 Uitvoeringsaspecten

4.1 Grondverwerving
Alle benodigde gronden (fase 1) zijn reeds in eigendom bij een van de projectpartners dan wel
reeds verworven voor de inrichting van het gebied. In onderstaande tabel is per deelgebied een
overzicht gegeven van de reeds beschikbare en in te richten gronden (fase 1). In bijlage 5 is
een eigendomskaart opgenomen. Ten aanzien van de bij BBL in eigendom zijnde gronden wor-
den nog afspraken gemaakt over het gebruik hiervan ten behoeve van natuur.

De komende periode zal ook de grondverwerving ten behoeve van fase 2 worden voortgezet.

4.2 Grondbalans
Bij de realisatie van het plan komt zowel grond vrij en is ook grond benodigd voor bijvoorbeeld
de aanleg en de ophoging van kaden. Het uitgangspunt is dat per deelgebied zo veel mogelijk
met een gesloten grond balans wordt gewerkt. Vanwege de aanwezigheid van veen en moerig
materiaal is echter niet alle grond die vrij komt geschikt om te worden hergebruikt ten behoeve
van ophogingsmateriaal voor kaden. Hierdoor zal ten behoeve van kaden een deel van de be-
nodigde (klei)grond van buiten het gebied worden aangevoerd. In onderstaande tabel is een
globale grondbalans voor het plan opgenomen. Ten behoeve van het UO zal een meer gede-
tailleerde grondbalans per deelgebied worden opgesteld.

Inrichtingsmaatregel Vrijkomende grond (m3) Benodigde grond (m3)

Vrijkomende bovengrond 226.000
Vrijkomend zand 80.000
Zand putten 0
Zandbehoefte voor kaden 68.000
Grond voor kaden 149.000
Grond voor inklinken 30.000
Grondoverschot (verwerken in terrein) 36.000
Totaal 306.000 306.000

4.3 Organisatie en planning
Voor de begeleiding van de uitvoering van het project zal een zelfde organisatie- en samenwer-
kingsstructuur gelden als in de planvormingsfase. Waterschap Hunze en Aa’s treedt mede na-
mens de andere partijen op als uitvoerende en aanbestedende partij voor de verdere planuit-
werking en realisatie van het plan Tusschenwater. Dit met uitzondering van de benodigde maat-
regelen aan de drinkwaterwinning die door het Waterbedrijf in eigen beheer zullen worden uit-
gevoerd.

Een groot deel van de gronden binnen het plangebied zijn in eigendom bij Waterbedrijf Gronin-
gen. Waterbedrijf Groningen blijft eigenaar en beheert de waterwingebieden. Stichting Het
Drents Landschap zal het beheer op de overige gronden overnemen –m.u.v. de waterwingebie-
den, kades en watergangen. Het waterschap beheert de kades en watergangen. De afspraken
daartoe zullen in overeenkomsten worden vastgelegd.
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Na realisatie zal voor het gebied een beheer- en onderhoudsplan worden opgesteld welke in de
meerjarenbegroting van de beherende partijen wordt opgenomen.

De komende periode zal de uitvoeringsplanning verder worden gedetailleerd en een aanbeste-
dingsadvies worden opgesteld. In onderstaande tabel is een globale planning opgenomen. Bij
het opstellen van het VO en DO  zal een meer gedetailleerde uitvoeringsplanning worden opge-
steld.

4.4 Kabels en leidingen
In het noordwesten van het plangebied ligt een grote gasleiding. Omdat deze gasleiding reeds
diep onder het grondwaterbeschermingsgebied is aangebracht zijn hiervoor verder geen maat-
regelen noodzakelijk. Voor de grotere (automatische)  kunstwerken in het gebied is het echter
wel noodzakelijk dat deze worden aangesloten op het stroomnet. Dit betekent dat hier een
stroomleiding naar de hiervoor beoogde in- en uitlaatwerken zal worden doorgetrokken (incl. de
beoogde onderleider in Leiding 2).

De overige kabels en leidingen in het gebied betreffen vooral ondergrondse infrastructuur ten
behoeve van de drinkwaterwinning. De hiervoor benodigde aanpassingen zijn reeds in het
voorgaande hoofdstuk beschreven.

N.B. Kabels en leidingen, voor gronddruk en zettingen moeten nog berekeningen worden ge-
maakt en opgenomen in het DO.

4.5 Procedures en vergunningen
Voor de uitvoering van het plan is het noodzakelijk dat nog een aantal procedures en vergun-
ningen worden doorlopen. Hiervoor is de gecoördineerde planprocedure van toepassing. Paral-
lel aan dit inrichtingsplan is reeds een concept-voorontwerp bestemmingsplan en concept-
peilbesluit en projectplan Waterwet opgesteld welke begin volgend jaar tezamen met het Voor-
ontwerp-inrichtingsplan worden gepresenteerd en ter inzage worden gelegd (zie ook planning).

Bestemmingsplan Tusschenwater
Voor het kunnen realiseren van plan Tusschenwater is het noodzakelijk dat een nieuw bestem-
mingsplan wordt opgesteld. In dit bestemmingsplan krijgt het plangebied op basis van onderha-
vig inrichtingsplan een natuurbestemming met deels een dubbelbestemming ten aanzien van
waterberging, archeologie en cultuurhistorie. Tevens krijgt het gebied in het bestemmingsplan
een aanduiding milieuzone vanwege de ligging in het grondwaterbeschermingsgebied.

Ook de gronden van fase twee vallen binnen het nieuwe bestemmingsplan Tusschenwater. Op
deze gronden vinden voorlopig geen ingrepen/ inrichtingsmaatregelen plaats. Omdat een groot
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deel van de gronden zijn gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) worden de
gronden welke reeds in het bezit zijn van Stichting Het Drentse Landschap en Bureau Beheer
Landbouwgronden bestemd als Natuur. Gronden in eigendom en gebruik van agrariërs en par-
ticulieren behouden de vigerende bestemming. Voor Agrarische bestemmingen welke gelegen
zijn binnen de EHS wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om de
bestemming te wijzigingen ten behoeve van natuurontwikkeling.

Projectplan Waterwet
Binnen het plan worden een aantal waterstaatkundige werken als kaden en hoofdwatergangen
aangepast of vergraven. Hiervoor is het noodzakelijk dat op basis van een projectplan een pro-
cedure Waterwet wordt doorlopen (en door het bestuur van waterschap Hunze en Aa’s wordt
vastgesteld). In het projectplan Waterwet wordt onder meer beschreven welke wijzigingen aan
waterstaatkundige werken worden uitgevoerd, hoe rekening wordt gehouden met in het gebied
aanwezige archeologische- en natuurwaarden en hoe tijdens de uitvoering overlast op de om-
geving zo veel mogelijk wordt voorkomen. Op basis van de Wet openbare bestuur zal ook deze
samen met het peilbesluit voor Tusschenwater in de periode juli t/m begin september 2015 ter
visie worden gelegd.

Peilbesluit
Ten behoeve van de beoogde natuurontwikkelingen en het tegengaan van vernattingseffecten
op de omgeving zullen de waterpeilen in het gebied moeten worden aangepast. Hiervoor zal
begin 2015 een procedure peilbesluit voor worden doorlopen. In het peilbesluit wordt aangege-
ven welke peilen waar precies en waarom worden aangepast, wat de effecten hiervoor zijn op
de omgeving en welke mitigerende maatregelen hiervoor zullen worden genomen. Tevens
wordt aangegeven welke gebieden (peilvakken) hoe lang en gedurende welke periode onder
water komen te staan en vanaf welke datum de betreffende gebieden weer droger worden ge-
maakt.

MER
Zoals reeds verwoord in hoofdstuk 2 is voor het gebied Tusschenwater reeds een gecombi-
neerde plan- en project m.e.r. uitgevoerd (inclusief aanvullende notitie fasering gebied). Hoewel
dit MER reeds  ter inzage heeft gelegen is het nog niet bestuurlijk afgehecht. Het MER zal
daarom bij de procedure voor het bestemmingsplan bestuurlijk worden afgehecht, inclusief een
aanvullende notitie met daarin een verantwoording waarom en hoe ten behoeve van de verdere
planuitwerking is afgeweken van het destijds vastgestelde voorkeursalternatief.

Natuurwetgeving
Ten aanzien van de natuurwetgeving (Ff-wet en Nb-wet) zijn op basis van het MER aanvullende
onderzoeken uitgevoerd en overleggen gevoerd met het bevoegd gezag. Uit de onderzoeken
blijkt dat in het gebied zwaar beschermde soorten (waterspitsmuis en poelkikker) voorkomen.
Bij uitvoering van het plan neemt het areaal aan geschikt habitat voor deze soorten alleen maar
toe. Ook bij de uitvoering zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de kwetsbare
periode van deze soorten en betreffende habitats in deze periode zo veel mogelijk worden ont-
zien.

Archeologie
Ook ten aanzien van archeologie hebben aanvullende onderzoeken in het gebied plaatsgevon-
den. Uitgangspunt voor het ontwerp is dat de meeste waardevolle gebieden zo veel mogelijk
worden ontzien. Ondanks de hoge verwachtingswaarde zijn in het gebied geen waardevolle
fondsen aangetroffen. Tijdens de uitvoering van het plan zullen de nodige voorzorgsmaatrege-
len ter hand worden genomen en de volgende adviezen worden opgevold (zie ook archeolo-
gisch achtergrondrapport Grontmij, 2014):

· archeologische begeleiding uitgraven meanders;
· veldinspectie af te plaggen zones direct na graafwerkzaamheden (incl. AMK-terrein).
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4.6 Beheer en onderhoud
Na de uitvoering en oplevering van het plan is het van groot belang dat de aangelegde terreinen
en voorzieningen worden beheerd en onderhouden. Gedurende het project zijn daarover af-
spraken gemaakt tussen samenwerkende partijen. In onderstaande tabel zijn de gemaakte
principeafspraken tussen partijen met betrekking tot beheer en onderhoud op hoofdlijnen weer-
gegeven.

Een groot deel van de binnen het plangebied aanwezige gronden zijn in het bezit van Waterbe-
drijf Groningen. Hoewel Stichting Het Drents Landschap veel van deze gronden in beheer gaat
overnemen –met uitzondering van de 60 dagen-zone rond de putvelden- blijven deze wel in
eigendom van het Waterbedrijf. Ook de 60 dagen-zone (i.c. het drinkwaterwingebied) blijft in
eigendom, beheer en onderhoud bij het Waterbedrijf. Na realisatie wordt voor het gebied een
beheer- en onderhoudsplan opgesteld en wordt deze in de meerjarenbegroting van partijen op-
genomen.

Onderdeel/beheerobject Onderhoudsplichtige

Natuurterreinen, exclusief waterwingebied SHDL
Drinkwaterputten, inclusief infrastructuur en waterwingebied WBG
Hoofdgeul door gebied (blauwe as) H&A
Kaden rondom gebied H&A
Weg De Dijk (incl. vlonder/fietspad) GT
Kunstwerken aan rand gebied (in- en uitlaatwerken, inclusief vispassages) H&A
Kleinere kunstwerken in het gebied SHDL
Onderleider in Leiding 2 H&A
SHDL = Stichting Drents Landschap
WBG  = Waterbedrijf Groningen
H&A   = Waterschap Hunze en Aa’s
GT     = Gemeente Tynaarlo
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Projectgroep
Naam Organisatie Functie binnen project

Emiel Galetzka Waterschap Hunze en Aa’s Projectleider Waterschap

Henk van Norel Waterschap Hunze en Aa’s Hydroloog

Jaap Nanninga Gemeente Tynaarlo Beleidsmedewerker Natuur en Land-
schap

Jan Ploeger Gemeente Tynaarlo Beleidsmedewerker Fysiek Beleid

Gerard  Meijers Provincie Drenthe Provinciaal Projectleider

Teddy Bezuijen St. Het Drentse Landschap Hoofd Terreinbeheer

Uko Vegter St. Het Drentse Landschap Hoofd Onderzoek & Planning

Lieselot Smilde Waterbedrijf Groningen Projectleider WBG

Karst Tamminga Waterbedrijf Groningen Hoofd Nieuwbouw WBG

Piet Riemersma Grontmij Nederland B.V. Projectleider Grontmij

Bert de Greeff Grontmij Nederland B.V. Hydroloog

Antje Gooijert Grontmij Nederland B.V. Projectsecretaris

Hydrologie en drinkwater Natuur en landschap Archeologie en Cultuurhistorie

Bert de Greeff (GM)
Henk van Norel (H&A)
Karst Tamminga (WBG)
Lieselot Smilde (WBG)
Gerard Meijers (PROV)
Rinke van der Veen (PROV)

Ru Bijlsma (GM)
Agnes van de Vijver (PROV)
Uko Vegter (HDL)
Teddy Bezuijen (HDL)
Peter Paul Schollema (H&A)
Jaap Nanninga (GT)

Hilde Boon (GM)
Janet Bosma Heun (GT)
Michiel Huisman (GT)
Wijnand van der Sanden (PROV)

Beheer en onderhoud Ruimtelijke Ordening H&A    = Waterschap Hunze en Aa’s
WBG   = Waterbedrijf Groningen
PROV = Provincie Drenthe
HDL    = Stichting Het Drentse Landschap
GT      = Gemeente Tynaarlo
GM     = Grontmij

Piet Riemersma (GM)
Lieselot Smide (WBG)
Teddy Bezuijen (HDL)
Klaas Mulder (H&A)
Freddy Hoogheem (GT)
Ru Bijlsma (GM)

Arjen Luinenburg
Jan Ploeger (GEM)
Theo Vlaar (WBG)
Bianca Hendriks (PROV)
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