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Meld je aan voor de bijeenkomst 15 maart

Feestelijke start werkzaamheden
traject Renneborg - Ter Walslage

Gedeputeerde Henk Staghouwer

Pareltje Groningse landschap
Voor gedeputeerde Henk Staghouwer van de
provincie Groningen is gebied Westerwold,
Ruiten Aa een pareltje in het Groningse
landschap.
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Sellingen - De gebiedscommissie
Westerwolde nodigt de inwoners van de
gemeenten Westerwolde en Stadskanaal en
andere geïnteresseerden uit om aanwezig te
zijn bij de feestelijke start van de
werkzaamheden in het gebied Renneborg-Ter
Walslage.
De bijeenkomst is vrijdagochtend 15 maart bij
Noordmee van 9.45 uur tot 12.00 uur. Na het
officiële gedeelte met korte speeches en een
openingshandeling, zijn er excursies door het
gebied. Vrijwilligers van Natuurmonumenten
en Staatsbosbeheer nemen u mee naar het
verleden, heden en de toekomst van de
Ruiten Aa.

"Het gebied van de Ruiten Aa kent een
enorme afwisseling van diverse landschappen.
Met de werkzaamheden die nu gaan starten,
brengen we de kronkelende loop van de
Ruiten Aa terug, verbeteren we de
waterhuishouding en zorgen we ervoor dat de
vissen weer een vrije doorgang krijgen.
Daarmee versterken we de kwaliteit van de
natuur en zorgen we dat dit mooie gebied,
nog mooier wordt. Met recht een pareltje in
het Groningse landschap! Bent u in de
gelegenheid om op 15 maart naar de start van
de werkzaamheden te komen, dan zien we u
daar graag. Dit moment vieren we het
allerliefst met iedereen die het gebied een
warm hart toedraagt. Graag tot dan!"

Graag even aanmelden via
https://fd8.formdesk.com/hvr/westerwolde
De projecten worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage
van Waddenfonds
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Gemeente Westerwolde

Waterschap Hunze en Aa’s

‘Een mooi samenwerkingsverband’

‘Trots op Westerwolde’

Wethouder Bart Huizing van de gemeente
Westerwolde is zeer tevreden over de
samenwerking.
“Ik ben blij dat het laatste deelproject van het
beekherstel van de Ruiten Aa van start is
gegaan. De herinrichting van de Ruiten Aa
staat al een poos op de wensenlijst. Het is dan
ook geweldig dat door dit mooie
samenwerkingsverband met de Provincie
Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s,
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten dit
mogelijk is gemaakt. De flora en fauna in dit
gebied komt tot bloei en het biedt geweldige
kansen voor het toerisme. We krijgen een
prachtige route voor kanoërs en er worden
wandel- , mountainbike- en fietspaden
aangelegd. Kortom, Westerwolde wordt weer
een stukje mooier en veelzijdiger!”
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Fien Heeringa, dagelijks bestuurslid
waterschap Hunze en Aa’s, waardeert de
samenwerking met bewoners en partners.

“Wij zijn ontzettend trots op het project in
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De projecten worden mogelijk gemaakt door een EU-bijdrage
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Westerwolde. Jaren geleden zijn we gestart
met het eerste traject. Mooi aan dit project is
dat het heel bewust samen met de omgeving
tot stand is gekomen. Met schetsschuiten
hebben we samen met onze projectpartners
de omgeving erbij betrokken en met
belanghebbenden gekeken hoe we het gebied
het beste konden inrichten met oog op het
gebruik, recreatie en cultuurhistorie. Nu gaan
we van start met het laatste deel in deze
reeks inrichtingsprojecten. Voor waterschap
Hunze en Aa’s is dit project van groot belang.
Het heeft z’n nut al bewezen. Meer ruimte
voor water rond de Ruiten Aa betekent
minder problemen bij langdurige en hevige
regenval. Er is meer tijd om het water af te
voeren als het nodig is. En daarentegen is er
een buffer voor als we een watertekort
verwachten. Bovendien is de Ruiten Aa straks
weer vrij optrekbaar voor vissen, door de
aanleg van vistrappen. En daar zijn niet alleen
de vissen, maar ook wij heel blij mee.

