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Een duurzaam watersysteem

In de vorige nieuwsbrief van april informeerden wij 

u onder meer over de voortgang van de plannen 

voor een duurzaam watersysteem Spoortippe en 

Punthorst. Graag vertellen wij u in deze 

nieuwsbrief over de definitieve plannen en de 

stand van zaken van dit project. Want in 2021 gaat 

de schop in de grond en worden de 

watermaatregelen gerealiseerd.

Wat gaan we precies doen

In het gebied streven we naar een duurzaam 

watersysteem voor onder andere de landbouw. Dit 

betekent dat we water kunnen vasthouden en 

afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn 

we beter voorbereid tegen wateroverlast of 

droogte. In het gebied worden daarom 

verschillende watergangen aangepakt en een 

waterberging gerealiseerd. Dit betekent concreet 

dat we:

• Waterberging Beentjesgraven aanleggen;

• Watergangen verbreden en herstellen door 

flauwere oevers;

• Overlaten plaatsen om water langer vast te 

houden in droge periodes;

• Duikers en dammen vervangen in de 

watergangen;

• Onderhoudsroutes verbeteren.

De definitieve plannen staan samengevat op een 

kaart die u als bijlage aantreft. Wilt u het hele plan 

lezen, kijk dan op onze website 

www.wdodelta.nl/spoortippe-punthorst

Beheer en Onderhoud

Om schoon en voldoende water in het gebied te 

houden gaan we de watergangen en de sloten 

regelmatig onderhouden. Het gebied wordt één tot 

twee keer per jaar gemaaid.

Een aantal watergangen in het gebied worden 

opnieuw ingedeeld. Als er iets voor u verandert, 

nemen wij contact met u op. Kijk voor meer 

informatie op www.wdodelta.nl/waterschapszorg

http://www.wdodelta.nl/spoortippe-punthorst
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Wanneer gaan we aan de slag?

De afgelopen jaren bent u door nieuwsbrieven, 

inloopbijeenkomsten en keukentafelgesprekken op 

de hoogte gehouden over het project. In april 2020 

is het waterschapsbestuur akkoord gegaan met de 

definitieve plannen. In januari 2021 gaan we een 

aannemer zoeken om de plannen uit te voeren. 

Aansluitend gaan we daadwerkelijk starten met de 

uitvoering. 

Naast de persoonlijke gesprekken met de direct 

betrokkenen houden wij u op de hoogte van de 

voortgang van het project via nieuwsbrieven en 

onze website www.wdodelta.nl/spoortippe-

punthorst. Veel mensen hebben zich al opgeven 

voor de digitale nieuwsbrief. Wilt u ook liever 

digitaal de nieuwsbrief ontvangen? Graag! Geef uw 

e-mailadres aan ons door via 

dinanthommes@wdodelta.nl

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? 

Neem dan contact op met omgevingsmanager 

Dinant Hommes via tel.nr.: 088-233 1200, e-mail: 

dinanthommes@wdodelta.nl

Wij wensen u prettige feestdagen!
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