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Marswetering tussen Zwolle en Vilsteren
klimaatproof
Door de extremen in het weer wordt ‘voldoende water op maat’ een grotere uitdaging. Want
dat het klimaat verandert, staat ondertussen wel vast. We krijgen te maken met meer regen in
korte tijd en langere perioden van droogte. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta)
leunt niet achterover, maar is actief aan de slag om de gevolgen van de klimaatverandering
te beperken en het gebied en de watergang Marswetering ‘klimaatproof’ te maken.
Het project Marswetering tussen Zwolle en
Vilsteren heeft meerdere doelen:
•

verbeteren van de waterkwaliteit en

•

opvangen van meer water met

hindernissen voor vissen verwijderen;
waterbergingen;
•

makkelijker onderhoud aan de wetering.
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