Vragen en antwoorden
Online bewonersavond kleiput - 10 februari 2021 (19:30-20:30)
Aanwezig: 9 omwonenden, 1 vertegenwoordiger van ABK, 8 raadsleden, 3 commissieleden en 1
journalist (raads- en commissieleden en journalist als toehoorder met de camera uit)
Voorzitter: Jan van Rheenen
Presentatie door: Barry Dijkerman (gemeente Winterswijk) en Lisette de Senerpont Domis
(NIOO/AKWA)
Tijdens de online sessie gestelde vragen (chat) en gegeven antwoorden:
Vragen
Antwoorden
Vanwege de AVG-privacyregels wordt de opname niet
1 Graag de opname van de meeting
beschikbaar gesteld. Deze is alleen voor intern gebruik.
wel beschikbaar - met name voor
We schrijven de gestelde vragen uit en voorzien die van
andere betrokkenen die er
een geschreven antwoord (zoals die op de avond live is
vanavond niet bij konden zijn.
gegeven).
Anders graag een notulering en
verspreiding ervan.
2

Hoeveel tijd gaat 2e fase
onderzoek in beslag nemen?

Een aantal onderzoeksstappen is afhankelijk van de
seizoenen, maar wij gaan uit van ruwweg 4-6 maanden.
e
In 1 instantie was het plan om bladinval te
onderzoeken, maar dat is nu lastig, omdat er geen blad
meer aan de bomen zit. Dit wordt in het onderzoek
anders ingevuld door met kengetallen te werken.
Tussenresultaten willen we delen met een nog te
vormen klankbordgroep als afvaardiging van de buurt en
van ABK.

3

Begreep ik niet dat dhr. Dijkerman
de items uit het ABK stuk per item
zou behandelen/beantwoorden?

De vragen en suggesties van ABK zijn grotendeels aan
bod gekomen in de presentatie. Het was niet de
bedoeling om het stuk punt voor punt vanavond te
behandelen. Indien er nog vragen voor ABK open blijven
staan, kunnen die naderhand nog worden gesteld en
worden die door ons beantwoord.

4

En mevr. Senerpont nog iets zou
melden over de oppervlakte en
diepte van de plas.

AKWA heeft gekeken naar dieptekaarten die
voorhanden waren en oppervlaktes die er toen zijn
berekend. Dit was m.n. een gedetailleerde kaart van
bureau Daslook uit 2010. Dan zie je dat de plas wel wat
diepte heeft, maar dat is op de grens van wat wij een
diepe plas zouden noemen. Het merendeel van de plas
is minder diep dan 8 m. Vuistregel voor diepe plassen is
een diepte van meer dan 6 m.
Vervolgens heeft AKWA zelf de plas ingemeten in 2020.
De plas is door de tijd minder diep geworden door m.n.
slipopbouw. Er zijn beperkt diepe putjes aanwezig waar
je een temperatuurgelaagdheid kan vinden en waar het
slib naar toe stroomt.
De oppervlakte lijkt ook kleiner te zijn. Kanttekening is
dat AKWA niet in staat was de gehele plas te bevaren
vanwege de drijvers en de ondieptes langs de oevers.
De gemeente heeft de oppervlakte bepaald op basis van
de luchtfoto’s, waarbij dit door de seizoenen ook nog
kan variëren. De luchtfoto van april 2020 geeft een
oppervlakte van ca. 3,0 ha.

Een GPS-meting kan overwogen worden als we straks
een aannemer vragen een offerte en aanpak te maken
voor de afronding van de kleiput.
4

Aanbrengen afdeklaag en
afwerken oevers zijn twee
hoofdmaatregelen waaraan nu
gedacht wordt. Welke andere zijn
er nog meer waaraan gedacht
wordt

Te denken valt aan:
Wegbaggeren sliblaag. De plas is nl. aan het vermesten
richting een blauwalgput. Dit wil je stopzetten/vertragen;
de sliblaag afdekken met zand is niet de meest
voorhand liggende optie
Indien bladinval een belangrijke factor is, kan het
verwijderen van bomen langs de oeverrand een
maatregel zijn
In geval van kwel als belangrijke bron is dit niet met een
maatregel op te lossen

5

Hoe gaat het nu verder met het
plan Molenveld?

Er is een gebiedsvisie Molenveld uit 2018. De gemeente
is toen met de verondieping van de kleiput als een van
de uitvoeringsprojecten gestart.
Inmiddels is ook de nieuwe vogeltelpost op de WALD
opgeleverd.
Er is nog budget om een aantal maatregelen uit de
Gebiedsvisie uit te voeren.

6

Wat ziet de gemeente als ideaal
eindbeeld voor de plas
e
onafhankelijk van wat er uit het 2
fase onderzoek komt?

Een hele mooie natuurplas met vooral variatie in
ecotopen. Dit uit zich in natuurvriendelijke oevers,
variatie in waterdieptes en behoud cultuurhistorie van de
plas. Denk bijv. aan de randen van de plas als
cultuurhistorisch element van de historische kleiwinning.

7

Gaan ze de vuilnisbelt naast de
kleiput nog afdekken? Op welke
termijn?

Ja, deze WAL-stort moet in formele zin nog gesaneerd
worden. Hiervoor zal een afdeklaag worden
aangebracht, waarbij de gemeente samen met de
provincie optrekt. Dit willen we combineren met
herinrichting van de WAL voor wat betreft hellingen,
taluds etc.

8

Aanpalend onderwerp: ik zou
graag horen wanneer er net zo'n
infobijeenkomst komt over de
sanering van de WAL-stort? Dit
zou najaar 2020 zijn gebeurd, en
later in begin 2021. Wanneer
kunnen betrokkenen dit
tegemoetzien?

Ja, die komt er. De sanering van de WAL gaat ca. 10
jaar in beslag nemen. Er wordt nu een bureau gezocht
die voor ons het saneringsplan opstelt. De provincie is
hierbij ook betrokken. Zodra het saneringsplan wordt
opgesteld, volgt een informatieavond voor de omgeving.

9

Ik had begrepen dat de kleilaag
goed ondoorlatend is. Waar zou
dan kwelwater vandaan moeten
komen?

Het is juist dat de kleilaag slecht waterdoorlatend is.
Maar kwel kan een mogelijke bron in de plas zijn. Dit
wordt in het vervolgonderzoek bekeken. Wat we al wel
zien is dat er bubbels uit de aangebracht de zandlaag
komt; dit lijkt methaangas te zijn.

10

Volgens mij ligt er nog grond met
Japanse Duizendknoop bij de plas
die in de plas geschoven moet
worden. Hoe kijkt Lisette hier

Zodra deze exoot in de plas wordt geschoven, stopt het
met woekeren. Voor de waterkwaliteit levert dit geen
problemen.
Het is buiten het water een moeilijke soort om te
beheren. Dus voor de oeverzones vraagt dit extra

tegenaan?

aandacht. Je wil voorkomen dat de oeverzones
dichtgroeien met de Duizendknoop.
De gemeente is overigens bezig om de Japanse
Duizendknoop en Reuzebereklauw in het gebied te
inventariseren. Hiervoor wordt later dit jaar een aanpak
voor de bestrijding opgesteld.

11

Is bekend waar de grond met
Japanse Duizendknoop op dit
moment ligt in de plas?

Niet is uitgesloten dat er grond met Duizendknoop is
toegepast in de kleiput. De exacte locatie waar dit in de
kleiput is terechtgekomen, is niet bekend en niet te
achterhalen.

12

Is het al bekend of afdekgrond van
elders wordt aangevoerd of uit het
gronddepot?

Nee, dat is nog niet bekend. Deze vraag wordt
beantwoord in de volgende fase waarin AKWA het
vervolgonderzoek uitvoert. Dat onderzoek bepaalt nl. het
type grond wat we voor de afdeklaag kunnen gebruiken.

Nadien zijn er geen vragen gesteld via de mail kleiput@winterswijk.nl

