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Geachte bestuursleden,
Graag willen wij uw aandacht en een oplossing vragen voor het al lang lopende probleem van de dam
in de Helwerdermaar bij Holwinde.
We naderen inmiddels het eerste lustr um van het verdwijnen van de historische b rug over de
Helwerdermaar. Deze is begin 2014 afgebroken en vervangen door een duikerdam die de doorvaart
voor vaarrecreanten, behalve kanovaarders, belemmert.
Regelmatig is door diverse partijen (Provinciale en g emeentelijke ambtenaren, recreatiebedrijven,
watersportverenigingen, Federatie van Watersportverenigingen Noord -Groningen, Stichting Natuur
en Landschap gemeente Eemsmond e.o. (SNLE) en particulieren), bij u aan de bel getrokken om
hiervoor een oplossing te bewerkstelligen. De Helwerdermaar vormt een cruciaal onderdeel voor de
toeristische vaarroutes van Noord-Groningen, die gemeente en provincie tot hun speerpunt hebben
verheven, maar is nu al bijna 5 jaar gestremd voor het overgrote deel van de vaarrecrea nten.
Tevens beknot deze stremming de groeimogelijkheden voor toeristisch ondernemers en worden
toekomstige uitbreidingsmogelijkheden in de vaarrecreatie op provinciaal niveau hierdoor in de kiem
gesmoord.
De laatste bijeenkomst die u had op 31 okt. j.l. met onder andere de Federatie Watersport verenigingen
Noord-Groningen en de beleidsmedewerker toerisme en recreatie van de provincie Groningen werd
door beide laatste partijen als teleurstellend ervaren, mede door de, bij opening van de discussie
geponeerde stelling dat het Waterschap correct gehandeld heeft. Dit ondanks het feit dat het
Waterschap, bij monde van toenmalig bestuurder de heer Johannes Lindenbergh, heeft erkend dat het
Waterschap bij het geven van de vergunning voor de dam had verzuimd te ki jken naar de belangen
van de andere gebruikers, waartoe het wel verplicht is. Juist daardoor zijn recreanten en recreatie ondernemers ernstig benadeeld en is de toegankelijkheid van het landschap, die zo hoog in het vaandel
van de overheden staat, ernstig beknot.
Het is ons bekend dat u veel tijd en energie heeft gestoken om het onderhavige probleem op te lossen
door de eigenaren van de percelen ter weerszijden van de dam te interesseren voor een grondruil zodat
de dam voor hen overbodig zou worden. Dit met medewerking van Gemeente Eemsmond, die daarvoor
een perceel ter beschikking stelde. Helaas heeft dit niet tot een bevredigend resultaat geleid en moet
een andere oplossing gevonden worden om alle belanghebbende partijen tevreden te stellen en gedane
investeringen te rechtvaardigen.

M. Bügel (SNLE) noteerde hieromtrent d.d. 11 -07-2018:
Het belang van het Helwerdermaar als onmisbare schakel voor de vaarrecreatie wordt bevestigd door
andere maatregelen en investeringen in dezelfde vaarverbinding, zoals:
Brug provinciale weg N998 over het Helwerdermaar.
Even verderop in westelijk richting is onlangs de brug (een hoge til) in de provinciale weg N998
(Usquert Kantens) voor veel geld hersteld waarbij de doorvaarthoogte en de vorm van de hoge til is
gehandhaafd.
Gemaal –sluis Usquerdermaar – Helwerdermaar.
Vanwege de bodemdaling door gaswinning (ringen) is ter hoogte van de aansluiting Helwerdermaar –
Usquerdermaar een gemaal met een sluizencomplex aangelegd, dit om de vaarrecreatie mogelijk te
houden. Daarvoor is ca. 4,3 miljoen euro geïnvesteerd.

Kruisstee klap
Het Usquerdermaar en Helwerdermaar zijn de vaarverbinding tussen Uithuizen en Usquert. Begin dit
jaar is besloten over een plan en financiering voor restauratie van het monument Kruisstee klap. De
totale kosten zijn ca. €325.000, waarvan € 80.000 gefinancierd vanuit het programma ‘Kansrijk
Groningen”.
Haven Uithuizen.
De voormalige haven van Uithuizen wordt hergraven, zowel voor de leefbaarheid (beleefbaarheid)
van het centrum als voor de recreatievaart. Naar wij uit het Dagblad van het Noorden en de
Ommelander Courant vernamen betreft het een investering van een kleine 8 miljoen. (Aanpak gebied
6,4 miljoen beschikbaar. Bijdrage provincie is 3 miljoen. )
Tussen al deze investeringen door is een brug gesloopt en vervangen door een duikerdam waardoor
de doorvaart voor de vaarrecreatie onmogelijk is.
<einde citaat>
Zolang de recreatievaart door het Helwerdermaar geblokkeerd blijft, houdt dat in dat een groot deel
van bovenstaande investeringen teniet gedaan wordt en weggegooid geld is geweest.
Tijdens bovengenoemd overleg met de Federatie Watersprotverenigingen Noord -Groningen en de
beleidsmedewerker van de Provincie werd gemeld dat er € 200.000 gereserveerd is voor een
alternatief voor de dam.
Aangezien de Helwerdermaar voor 2019 bij u op de planning staat voor onderhoud, mogelijke
verbreding en eventueel aanleg van natuurvriendelijke oevers, verzoeken wij u met klem tegelijkertijd,
in overleg met de landeigenaar,. het gereserveerde bedrag aan te wenden voor de vervanging van de
dam door een brug, overeenkomstig het verloren gegane exemplaar. De oude brug had een
doorvaarthoogte van 2,10 meter, derhalve zal een minimale brughoogte van 2,60 meter wenselijk zijn.
Tevens zal de breedte en sterkte voldoende moeten zijn voor huidige en toekomstige
landbouwwerktuigen, zodat de betreffende landbouwer ongehinderd zijn werk kan doen. Als deze
oplossing pas in een later stadium ter hand wordt genomen zal dat onnodige extra kosten met zich mee
brengen.
Wij hopen en vertrouwen erop dat ongehinderde doorvaart door de Helwerdermaar uiterlijk in de
zomer van 2020 weer mogelijk zal zijn.

In afwachting van uw antwoord,
Hoogachtend,

E.M. Wolthuis-Wagenaar Hummelinck,
Secretaris Stichting Natuur en Landschap gemeente Eemsmond e.o.
Federatie Watersportverenigingen Noord -Groningen
A. Poort, particulier
Mede namens:
Camping Zuiderhorn te Warffum, Ineke Bakker
Camping Maarlandhoeve te Uithuizen, Koos Beukema
Watersportvereniging “Op ’t End” te Uithuizen
Watersportvereniging “de Oude Weer” te Warffum
Platform Waterrecreatie Groningen (i.o.) Vz. J.P. Janse, sec. S.Smulders
Golfslag Advies Projecten Historisch Water, dhr. J.P. Janse
Jan Ekema, amateurhistoricus
Erik de Graaf, historicus/schrijver
De Waddenhoeve/ Het Kanoavontuur

c.c.
A.Westerink, senior beleidsmedewerker recreatie en toerisme provincie Groningen
A.Romein, senior beleidsmedewerker recreatie en toerisme provincie Groningen
Gemeentebestuur gemeente Het Hogeland
H. Sienot, voormalig wethouder gemeente Eemsmond
J.J.A. Vermue, landeigenaar
Routebureau Groningen

