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• Welkom

• Werkzaamheden kaden, deel waterschap

• Werkzaamheden Potskar, deel provincie

• Wat gaan we nu nog doen?

• Planning

• Rondvraag

• Sluiting

Programma
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Werkzaamheden kaden
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Wetterskip Fryslân



• Uitvoeren berekeningen afkeurhoogte

• Uitvoeren indicatief geotechnisch onderzoek

• Uitvoeren berekeningen stabiliteit

• Overleg pachters

• Overleg betrokkenen (klankbord- en 

werkgroepen)

• Vraag en antwoord

Wat hebben we gedaan?
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• Bestaande hoogte is te laag.

• Wat te doen en kan dat gezien de 

randvoorwaarden?

• Hoe dan op te lossen?

Afkeurhoogte
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Afkeurhoogte
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• Uitvoeren sonderingen, verkennend 

• Uitvoeren grondboringen, verkennend

• Uitvoeren laboratorium onderzoek

• Uitvoeren stabiliteitsberekeningen

• Uitvoeren toetsingen door WF

Stabiliteit, onderzoek en berekeningen
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• Kade is instabiel 

aan voor- en achter-

zijde

• Gehele lengte 3 km

Stabiliteit, resultaten
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• Stalen damwand naast het asfalt

• Geen aantasting van huidig beeld

• Kosten damwand € 1.000,=/m

• Lastig aan te passen bij wijzigingen

Stabiliteit, variantennotitie

9



• Damwand in teen kade/kant sloot

• Deels aantasting van huidig beeld

• Buitenkant verflauwen en verwijderen 

groen

• Kosten slootverlegging € 575,=/m

Stabiliteit, variantennotitie
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• Dempen/verschuiven sloot

• Aantasting van huidig beeld 

• buiten en binnenkant, steunberm 

alleen is onvoldoende

• Verwijderen groen

• Verlies grasland

• Kosten damwand en talud € 850,=/m

Stabiliteit, variantennotitie
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• Dempen sloot en aanleg IT riool

• Aantasting van huidig beeld buiten en 

binnenkant

• Verwijderen groen

• Verlies berging in de polder, 

compensatie

• Kosten riool en talud € 700,=/m

Stabiliteit, variantennotitie
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Stabiliteit, variantennotitie
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• Dempen sloot aan Sneekermeerzijde en 

aanleg “golfbreker”/onderhoudspad in het 

kader van werk met werk maken

• Vooralsnog geen werkzaamheden te 

verrichten t.b.v. de stabiliteit 

• Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân 

moet hierover nog wel een besluit nemen!

Voorstel te nemen maatregelen 
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Werkzaamheden Potskar
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Provincie Fryslân



• Broedgebied Kemphaan en Kwartelkoning

• Rustgebied watervogels

• Natuurlijke graslanden en open landschap

• Leefgebied Noordse Woelmuis

• Fluctuerende plasdras zones, oeverzones met 

waterriet

• Natuurvriendelijke oevers

• Waterberging, paaiplaatsen en optimaliseren 

peilen

Potskar, doelen
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• De ontwerptekening ligt op uw tafel

• Gezamenlijk ontwerp doorlopen van zuidwest 

naar noord-oost van Potskar noord naar 

Postkar zuid

Potskar, werkzaamheden
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Potskar, werkzaamheden
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• Groenplan en ontwerp kade

• Geen aanpassingen van het groenplan

• Kap- en snoeiwerkzaamheden uitvoeren

• Stippen

• Second opinion klankbordgroep

• Herplantwerkzaamheden uitvoeren

Groenplan
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• Kanoroute (concept rapport ter inzage)

• Picknickbanken fase 1 en 2

• (Historische) informatie

• Marrekrite aanlegvoorzieningen

• Schaatsen

• Fietsrondje, verharding asfalt en bermen

Recreatieve voorzieningen 
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• Aanleg/herstel 

3 eilandjes met 

aanlegvoorzieningen

Andere werken
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• Aanleg natuuroever 

Gauwsterhoppen

Andere werken
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• Versterking/herstel 

schiereiland Gauwsterhoppen

Andere werken
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• Fase 3

Andere werken
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• Fase 3

Andere werken
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• Opstellen contract met detailtekeningen voor 

de aannemer

• Inloopavond met detailtekeningen 

(aannemer?)

• Opstellen gebruikersovereenkomsten

• Aanvragen vergunningen en ter visie leggen 

projectplan

• Aanbesteden werk

Wat gaan we nu nog doen?
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• Kap/snoeiwerkzaamheden najaar 2014

• Herplant werkzaamheden 2014-2015

• Inrichting Potskar in fasen, start april 2015 of 

eerder

• Werkzaamheden gereed december 2015

• Onderhoudstermijn tot medio 2016

Planning
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Rondvraag
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• Bedankt voor uw aanwezigheid en wel thuis.

Sluiting
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