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Betreft: Verschonen en vernieuwen van zandstrand Meerwijck-zìjde Zuidlaardermeer

Geachte gemeenteraad,

Via deze brief vragen wij graag uw aandacht over de opschoning van het zandstrand, gelegen aan

Camping Meerwijck. Het gaat hier om het zandstrand direct aan het strandpaviljoen/de camping tot

en met het hondenstrand.

Zoals u wellicht is opgemerkt, is de kwaliteit van het zandstrand de laatste jaren namelijk enorm

achteruit gegaan. Grote gedeeltes van het strand zijn inmiddels niet meer strand te noemen, doordat

onkruid de overhand heeft genomen. Ook is er helaas te weinig zand aanwezig, om het gehele

oppervlakte te vullen.

Wij vinden het erg jammer om dit te zien, omdat het geen reclame is voor het Zuidlaardermeer. Het

strand wordt niet alleen in de zomer benut, maar ook in de andere seizoenen. Rond deze periode zijn

er nog veel omwonenden die op hun vrije dag graag over het strand willen lopen. Wat wij echter nog

belangrijker vinden, is dat omwonenden én campinggasten in de zomer gebruik kunnen maken van

een kwalitatief goed zandstrand, waarbij overal een fijne laag zand ligt en geen onkruid tussen het

zand doorsteekt.
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Mede door het gebrek aan kwaliteit van het zandstrand, merken wij dat sommige campinggasten

besluiten niet meer te kamperen bij ons. Voor ons is dit financieel uiteraard erg vervelend. Via

recensies en enquêtes, ingevuld door campinggasten, hebben wij vele opmerkingen en tips gekregen

over het zandstrand. Een selectie hiervan hebben wij daarom bijgevoegd:

"Strand veel te verouderd, niet geschikt voor zonnebaden” - Miranda de Jonge

"Grote hoeveelheden onkruid op het strand, kan dit niet weggehaald worden?" — Paul Groothuis

"Misschien kunnen jullie voor komend jaar een grote schoonmaak houden op het strand. Veel

rommel op het strand en weinig zand" — Bas Janssen

"Kan niet op blote voeten over het strand lopen, te veel onkruid/rommel aanwezig" — Joke Schippers

”Een tip: misschien is het een idee jullie strand op te pimpen. Vorige zomer allemaal onkruid en

allemaal troep tussen het zand. Misschien eens nieuwe zand erbij op doen en regelmatig schoon

houden. Zo zonde.” — Anja Kuiper

Voor ons is dit uiteraard een kwalijke zaak en daarom willen wij graag actie ondernemen. Wij hebben

daarom een vrijblijvende offerte aangevraagd om de kosten te kunnen bepalen voor het verw■deren

van de begroeiingen en het aanleveren van schoonzand op de eerder genoemde delen van het

strand. De offerte is bijgeleverd in deze brief.

Wij vragen u om actie te ondernemen zodat het zandstrand weer geschikt is voor recreatie, waar het

oorspronkelijk voor bedoeld is. In verschillende overleggen die wij hebben gevoerd met

gemeenteambtenaren, staat de gemeente open voor participatie. Wij willen graag het voorstel doen

om zodra het zandstrand hersteld is, wij gedurende tenminste 5 jaar het onderhoud van het strand

zullen doen, zodat de kwaliteit van het strand gewaarborgd kan worden. (Dit houdt in; het

verplaatsen van stuifzand en het verwijderen van onkruid.)

Graag vernemen wij een reactie van u.

Met vriendelijke gr € ‚

Gert e
_* \./

Camping Meerwijck&
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W EN WATERBOUW - CULTUURÌ'ECHNIEK
VERHUUR VAN GRONDVERZETMACHINES - ONDERHOUD WATERWEGEN

18J8021 Verwijderen begroeiing van strand.

Datum 19-02-2018

Uitgangspunten:
- selectief verwijderen begroeiing van strand;
- hoeveelheden zo goed mogelijk opgemeten met meetwiel;
- vrijkomend materiaal verrijden naar aangewezen depot op

het strand of naar andere locatie in directe omgeving, hiervoor

is toestemming nodig van Omgevingsdienst Groningen -zie

bijlage voor grondtransport etc;
- na verwijderen van begroeiing het strand bewerken met

overtopfrees om het zand door te mengen.

1 Verwijderen begroeiing van strand.

1010 1e deel achter kampeerterrein richtìnq Iandtonq - ca. 2.380 m“:

101010 Verwijderen begroeiing deel 1. ca. 2.380,00 m2 V € 1,00 € 2.380,00

- selectief verwijderen d.m.v. kraan met kantelbak

zodat, afhankelijk van de laagdikte, de beplanting met

beworteling en aanhangend grond wordt verwijderd;
- uitgaande van een laagdikte van gemiddeld 0,15 m;

- vrijkomend materiaal laden op vervoermiddel.

101020 Transporteren vrijkomende begroeiing. ca. 2.380,00 mz V € 1,15 € 2.737,00

- vrijkomende begroeiing vervoeren met dumper

naar een aangewezen depot op strand;

101030 Afwerken depot - onder gewenst profiel. ca. 450,00 m’ V € 1,85 € 832,50

- afwerken depots - op aanwìjs - en

onder gevraagd profiel.

101040 Bewerken rest van strand - overtopfrees. ca. 1.800,00 m’ V € 0,65 € 1.170,00

- rest deel van strand, dat niet is afgegraven,

bewerken met overtopfrees, freesdiepte

ca. 0,12 m.

Totaal - deel 1 - op basis van bovenstaande omschrijving: € 7.119,50
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2e deel rgast speelrjgats voor voormaliq badmeester - ca. 2,120 m2.

Verw■deren begroeiing deel 1.

- selectief verwijderen d.m.v. kraan met kantelbak

zodat, afhankelijk van de laagdikte, de beplanting met

beworteling en aanhangend grond wordt verwijderd;
- uitgaande van een laagdikte van gemiddeld 0,15 m;

- vrijkomend materiaal laden op vervoermiddel.

Transporteren vrijkomende begroeiing.

- vrijkomende begroeiing vervoeren met dumper

naar een aangewezen depot op strand;

Afwerken depot - onder gewenst profiel.

- afwerken depots - op aanwijs - en

onder gevraagd profiel.

Bewerken rest van strand - overtopfrees.

- rest deel van strand, dat niet is afgegraven,

bewerken met overtopfrees. freesdiepte

ca. 0,12 m.

ca.

ca.

ca.

ca.

2.120,00 mz

2.120,00 m2

385,00 m"

2.000,00 m2

V € 1,00 €

1,85 €

0,65 €

Totaal - deel 2 - op basis van bovenstaande omschrijving: €

Levering van schoon zand.

Leveren en verrijden van zand.

- leveren schoonzand af Roelofs Tynaarlo;
- verrijden en verspreiden van zand over strand.

ca. 500,00 m3 V € 17,50 €

2.120,00

2.438,00

712,25

1.300,00

6. 570, 25

8.750,00
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