Dossier Jaagpad
Jaagpad langs het Rasquerdermaar, Molenweg Warffum

Hoe het begon
In 2012 geeft de gemeente Eemsmond gehoor aan verzoeken om het jaagpad langs
het Rasquerdermaar, de Molenweg, op te knappen. Het smalle fietspad ligt erg
ongelijk en heeft al tot diverse valpartijen geleid. In samenwerking met de boer van
het aangrenzende land en het waterschap ontstaat er een plan dat op veel tegenstand
stuit.
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De gemeente heeft geluisterd naar alle bezwaren en is met een derde plan gekomen;
na afwijzing van de eerste twee is dit derde plan met algemene stemmen
(omwonenden, Dorpsvereniging Warffum, historische kring Warffum en de SNLE)
aanvaard. Het vernieuwde pad is in september in gebruik genomen. Het dijktalud is
zelfs ingezaaid met een bloemrijk zadenmengsel.
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Na inventarisatie blijkt dat de dijk 17e-eeuws is en behouden moet blijven in verband
met zijn historische waarde.
De gemeente is met een nieuw plan gekomen, een tweede dijk tegen de oude aan met
een smalle greppel ertussen en een 3 meter breed betonpad op de nieuwe inlandse
dijk. De bewoners en de SNLE zijn daar tegen, dit geeft een raar en verstoord beeld.
Dorpsbelangen Warffum gaat akkoord met dit plan.
Een nieuw voorstel waarbij de oude dijk intact blijft en een fietspad van 1.40 m met
grasbeton ernaast voor zware werktuigen op het bestaande maaiveld ernaast zal
worden uitgewerkt.
Eind 2013 lijkt het plan in een impasse te zitten, omwonenden hebben Het Groninger
Landschap erbij betrokken.
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Het fietspad langs het Rasquerdermaar moet vernieuwd worden, de aangrenzende
boer wil graag een weg naar zijn landerijen, het waterschap moet voldoen aan
kilometers natuurvriendelijke oever. Deze doelen zijn gecombineerd in het
voornemen om de dijk te verleggen en het smalle jaagpad te vervangen door een 3
meter breed betonpad. Aanwonenden protesteerden hevig en riepen de hulp van de
SNLE in. De dijk is vermoedelijk 16e-eeuws en moet behouden blijven in verband
met zijn historische waarde, bovendien willen zij niet dat de sfeer van het dijkje
verdwijnt.
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