Beantwoording schriftelijke vragen AB vergadering
Van:
Dagelijks Bestuur
d.d.:
Onderwerp: Vragen Water Natuurlijk van 2 juni over bloemen/bomen eemskanaalkade &
maaipaden Hunsingokanaal
Vraag 1 Eemskanaalkade
Bewoners vragen zich af of en wanneer de aanwezige (fruit)bomen gekapt worden op de
eemskanaalkade t.h.v. Ruischerwaard en of het mogelijk is de dijk in te zaaien met een
bloemen of kruiden mengsel ter bevordering van de biodiversiteit. Water Natuurlijk vraagt
het dagelijks bestuur of hier mogelijkheden voor zijn (kan dit op een dijk).
Antwoord
Het dagelijks bestuur overweegt om de bomen te verwijderen en daar waar het kan
(onderhoudsaspecten en waterveiligheid wegende) fruitbomen terug te plaatsen met
bijbehorend onderhoudsplan. Op dit moment worden de mogelijkheden daarvoor verkend.
Er is nadrukkelijk voor gekozen om dit traject te volgen, na het op orde brengen van het
dijklichaam zelf. De afronding van de restpunten op dit traject vinden op dit moment plaats.
Het dagelijks bestuur staat positief tegenover het aanbrengen van een
bloemen/kruidenmengsel ter bevordering van de biodiversiteit. Er zal nagegaan worden
welke locaties geschikt zijn voor een welk type bloemen/kruidenmengsel.
Vraag 2 Eemskanaalkade
Water Natuurlijk vraagt aan het dagelijks bestuur of het waterschap de dijk beheert of de
gemeente?
Antwoord
Het waterschap beheert de eemskanaalkade en maait de eemskanaalkade. Er zijn
onderdelen van de eemskanaalkade waar de onderhoudsplicht niet bij het waterschap
rust, bijvoorbeeld het fietspad en de damwanden.

Vraag 3 Eemskanaalkade
Indien dit mogelijk is wil Water Natuurlijk graag van het dagelijks bestuur weten of het
inzaaien van de dijk mogelijk gemaakt kan worden in samenwerking met de gemeente en
omwonenden.
Antwoord
Het dagelijks bestuur gaat binnenkort de locaties verkennen welke in aanmerking komen
voor bloemen/kruidenmengsels. Als de locaties bekend zijn dan worden gemeente en
bewoners betrokken.

Vraag 4 Hunsingokanaal
Van een inwoner uit Zoutkamp (de heer Visser) ontving Water Natuurlijk vragen over het
maaipad langs het Hunsingokanaal. Het betreft het gedeelte vanaf hoogholtje
H.D.Louwers tot de tocht die vanaf richting Reitdiep komt in het Hunsingokanaal. Volgens
de heer Visser wordt het maaipad niet elke zomer gemaaid waardoor wandelaars hier niet
fijn kunnen lopen. Water Natuurlijk vraagt het dagelijks bestuur of het waterschap dit maait
of een agrariër?
Antwoord
Het waterschap heeft op de genoemde locatie geen onderhoudspad liggen dus wij maaien
hier niet.

Vraag 5 Hunsingokanaal
Water Natuurlijk vraagt aan het dagelijks bestuur wat de verantwoordelijkheden zijn voor
het waterschap t.a.v. het maaien langs het Hunsingokanaal?
Antwoord
Er is geen sprake van onze verantwoordelijk t.a.v. maaien langs Hunsingokanaal omdat
hier geen onderhoudspad ligt van het waterschap.

Vraag 6 Hunsingokanaal
Water Natuurlijk vraagt het dagelijks bestuur of zij het nodig achten dat hier vaker gemaaid
wordt.
Antwoord
n.v.t.

