Buffer Zuid: achter de schermen
Op het oog lijkt er niets aan de hand… net ten zuiden van
het Bargerveen worden gewassen verbouwd en loopt
het vee zoals dat al jaren gaat. Maar onderhand zal het
bijna niemand ontgaan zijn dat er grootse plannen in de
maak zijn voor een nieuwe buffer: Buffer Zuid. We hebben
regelmatig berichtjes in de nieuwsbrief van BargerveenSchoonebeek en eind maart 2021 hebben we een digitale
informatieavond gehouden. In deze flyer nemen we u graag even
in vogelvlucht mee: wat is er al gedaan, wat gebeurt er op het
moment en wanneer gaat de schop in de grond? En minstens zo
belangrijk: wat kunt u doen om op de hoogte te blijven en waar
kunt u terecht met vragen of opmerkingen?
Waarom ook alweer?
Het Bargerveen is een bijzonder natuurgebied, één van de laatste
stukjes levend hoogveen van Nederland. Om dit te behouden
moeten we het vooral stabiel nat houden. Door jaren van gebruik
is het watersysteem verstoord en loopt het Bargerveen te snel
leeg. Door rondom het veen buffers aan te leggen, houden we het
water in het veen op peil, waardoor we het veen kunnen behouden
en laten groeien. Daarnaast vinden we het ook heel belangrijk dat
de omwonenden droge voeten houden en dat ook de landbouw in
de omgeving een goede waterhuishouding heeft. Na de buffers aan
de noord- en westkant van het Bargerveen, is nu de zuidkant aan
de beurt. Hier komt een grote waterbuffer van 500 meter breed,
van de Duitse grens tot aan de kerkenweg. Dit wordt een buffer
met heel grote waterpartijen.

Wat gebeurt er op dit moment?
Zoals gezegd en zoals u vast heeft gezien, lijkt er nog
niks aan de hand in het landschap. Maar achter de
schermen bruist het van de ontwikkelingen. Met een
ruilplan is de grond voor de buffer vrijgemaakt, sinds
januari 2021 zijn alle agrariërs aan het werk op hun nieuwe
gronden. Dit jaar zijn we bezig met een aantal formele procedures,
zoals de MER (milieueffectrapportage) en de wijziging van het
bestemmingsplan. En we maken met alle betrokken partners een
‘inrichtingsplan’, waarin staat hoe we de buffer gaan aanleggen en
hoe het eruit komt te zien. We kijken wat we moeten doen om dit
nieuwe natuurgebied mooi kunnen maken, maar zeker ook welke
andere functies en voorzieningen er in de buffer komen. Met name
recreatie is belangrijk, dus we kijken waar dat in de buffer het beste
past.
Rekenen, rekenen, rekenen…
Het watersysteem, de hydrologie in vaktaal, is knap ingewikkeld.
We willen de buffer natuurlijk in één keer goed aanleggen. In
hoofdlijnen weten we wat we moeten doen: de buffer moet zo
goed mogelijk het Bargerveen nat houden. Voor een goed
werkende buffer moet vooral aan de westkant het oppervlak aan
water zo groot mogelijk zijn. Maar het moet ook goed zijn voor de
rest van de omgeving; daar moet het juist droog genoeg blijven. De
specialisten zijn nu met z’n allen fanatiek aan het rekenen hoe het
watersysteem moet worden. De kunst is om in natte periodes
water vast te houden in de buffer, zodat we dat in droge periodes
kunnen gebruiken. Maar we houden ook rekening met het veilig
opvangen van heftige buien. Kortom we zoeken een balans tussen
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het zo veel mogelijk vasthouden van water én ruimte houden voor
de opvangen van piekmomenten met veel water. Uit de
berekeningen komen straks antwoorden hoe de sloten, gemalen,
stuwen en andere waterwerken gemaakt moeten worden.
MER: Milieueffectrapportage
Zoals gezegd maken we een milieueffectrapportage, kortweg een
MER. Misschien hebt u er al wat over gelezen in de krant. We doen
de MER voor Buffer Zuid in twee stappen. Dit voorjaar hebben we
een concept MER voorgelegd aan de Commissie m.e.r., die het
rapport heeft beoordeeld. De commissie wil vooral graag meer
informatie over het watersysteem. Zodra de berekeningen van de
hydrologen klaar zijn, verwerken we ze in de definitieve MER. In
het najaar (2021) laten we die opnieuw door de Commissie m.e.r.
beoordelen. Dan is ook het nieuwe bestemmingsplan klaar voor
besluitvorming. In het nieuwe bestemmingsplan staat dat de grond
van Buffer Zuid straks niet meer bedoeld is voor landbouw, maar
voor natuur. En deels ook voor recreatie. Hoe we dat precies in het
bestemmingsplan opnemen, zijn we nu aan het uitwerken.
Planning
U heeft het vast begrepen, Buffer Zuid is niet alleen groot, maar
ook ingewikkeld. Omdat we alles zorgvuldig willen doen, duurt het
nog even voordat er echt werkzaamheden te zien zijn. Dit jaar en
in elk geval een deel van 2022 zijn we nog bezig met het maken van
plannen en het doorlopen van de procedures. De verwachting is
dat in 2023 ‘de schop in de grond gaat’.

Contact
Natuurlijk houden we u in de tussentijd graag op de hoogte. Op de
website www.bargerveen-schoonebeek.nl plaatsen we regelmatig
nieuwsberichtjes. U kunt zich ook aanmelden voor de digitale
nieuwsbrief die we 10 à 11 keer per jaar versturen, gebruik
daarvoor de onderstaande QR code of de link op de home pagina
van de website.
Verder horen we ook heel graag van u als u opmerkingen of vragen
heeft. Dat kan op verschillende manieren.
Projectbureau
- Stuur een mail naar het projectbureau: Jacomijn Pluimers
(projectleider) j.pluimers@prolander.nl of Marleen Stoutjesdijk
m.stoutjesdijk@prolander.nl.
- Wilt u liever een gesprek, telefonisch of in het echt, mail ons dan
uw telefoonnummer, dan bellen we u voor een afspraak.
Klankbordgroep
- Of benader uw dorpsgenoten die in de klankbordgroep zitten.
Dat zijn Annette van der Zwan, Marleen Herbers, Jos Fischer en
Hans Wolken.
- Voor Dorpsbelangen Nieuw-Schoonebeek kunt u mailen naar
nsdorpsbelangen@hotmail.com en voor de Stichting Tussen
Beek en Veen naar tussenbeekenveen@outlook.com.
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