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Inleiding

Om zoveel mogelijk wateroverlast in uw 

leefomgeving te voorkomen, gaan wij aan de slag 

met de polder Nijeveen-Kolderveen. Het is een 

tijdje stil geweest rondom dit project maar in deze 

derde nieuwsbrief over het Water-Op-Maatproject 

polder Nijeveen-Kolderveen informeren wij u over 

de werkzaamheden die de komende periode gaan 

plaatsvinden. U krijgt deze nieuwsbrief omdat u in 

het projectgebied van Nijeveen-Kolderveen woont 

of werkt. Bekijk ook de bijgevoegde kaart waarop 

het projectgebied is aangegeven.

Wat is er afgelopen periode gebeurd?

In 2018 is het watergebiedsplan voor het 

landbouwgebied rondom Nieuwveense Landen 

door ons bestuur vastgesteld. Daarna zijn wij 

gestart met de uitwerking van dit plan. In diezelfde 

periode is vervolgens ook bezwaar gemaakt tegen 

het plan. Daarom moesten we een aantal extra 

procedures doorlopen. Dat heeft tijd gekost. Nu 

staat het plan vast en kunnen we aan de slag 

gaan. Het definitieve plan kunt u inzien op 

www.wdodelta.nl/nijeveen

Wat houdt het project in?

In het zuidelijk deel van de polder ontstaat bij 

hevige neerslag wateroverlast. Om dit tegen te 

gaan bouwen we een nieuw gemaal. Deze heeft 

een grotere capaciteit en kan hierdoor sneller 

regenwater afvoeren. Daarnaast dragen de 

aanpassingen aan het waterpeil en het verbreden 

van (hoofd)watergangen ook een steentje bij. De 

landbouw gaat met name profiteren van de 

verbeterde waterhuishouding. Maar door de 

ingrepen wordt ook nieuwbouwwijk Nieuwveense 

Landen van de gemeente Meppel minder 

kwetsbaar voor wateroverlast. Het afvoeren van 

overtollig water gaat straks via het nieuwe 

gemaal. 
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Ruimte voor foto

Dit project krijgt steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

http://www.wdodelta.nl/nijeveen
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_nl


Met de aanpak van het gebied gaan we dus een 

goed functionerend en toekomstbestendig 

watersysteem maken. Dit betekent concreet dat 

we:

• watersysteem bij gemaal Broammeule

ontlasten (straks gaat de afwatering binnen 

het projectgebied via gemaal Leenders);

• watergangen verruimen;

• een waterberging maken;

• duikers vervangen;

• waterpeilen aanpassen;

• stuwen verwijderen, en op andere plaatsen 

nieuwe stuwen maken;

• nieuwe waterinlaten realiseren en bestaande 

waterinlaten verbeteren waardoor het gebied 

van voldoende water wordt voorzien;

• beheer en onderhoud aanpassen op de 

nieuwe situatie (straks gaat het onderhoud 

via breedspoor-onderhoudspaden door 

bijvoorbeeld een trekker of kraan);

• gemaal Leenders vervangen en vergroten.

Een duurzaam gemaal 

Het nieuwe gemaal Leenders is met zorg 

ontworpen. Aan de Zomerdijk in Wanneperveen, 

langs de doorgaande weg (N375), gaan we een 

monument voor de toekomst creëren. Het gebouw 

is ontworpen door een lokale architect van B+O uit 

Meppel, die een karakteristiek pand ontworpen 

heeft, passend bij de historie van het gebied en de 

locatie. Bij de bouw van dit gemaal is 

duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Zo 

kiezen we voor een robuust gebouw met een zeer 

lange levensduur en wordt gebruik gemaakt van 

prefab geveldelen waardoor de bouwtijd en 

daarmee de CO2 uitstoot op locatie beperkt 

worden. Verder wordt de bestaande persleiding 

hergebruikt voor de vissen. Zo kunnen de vissen 

via een afzonderlijke leiding langs het gemaal 

zwemmen. Dit voorkomt dat het gemaal een 

barrière voor vissen vormt. 

Ook gaan we nestkasten ophangen voor vogels in 

de gedeeltelijk open gevel. Er wordt zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt van materieel met een 

lage CO2 uitstoot.
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Subsidiemogelijkheden voor agrariërs

Samen met de agrarische sector werken we aan 

een duurzame inrichting van het landelijke gebied. 

Ook in Nijeveen-Kolderveen! Vanuit het Deltaplan 

Agrarisch Waterbeheer bestaat de mogelijkheid 

om een ondersteunende bijdrage te ontvangen. 

Agrariërs in het gebied kunnen 40% tot 80% 

subsidie aanvragen voor maatregelen die 

verdroging of vernatting tegen gaan en de kwaliteit 

van het grond- en oppervlaktewater en bodem 

verbeteren. Subsidies kunnen ingezet worden 

voor:

• bijdrage aan maatregelen;

• advisering aan agrarische ondernemers;

• bewustwording, kennisoverdracht en 

demonstraties;

• organisatie en uitvoering.

De maximum bijdrage uit deze regeling is              

€ 10.000, - per bedrijf. U kunt zelf in overleg of op 

basis van een bedrijfsadvies kiezen uit meerdere 

maatregelen uit de maatregelenlijst. De maximale 

bijdrage voor een advies is € 1.500, - per bedrijf. 

Aanvragen kan tot uiterlijk 31 december 2021.

Voor vragen over Deltaplan Agrarisch 

Waterbeheer en subsidiemogelijkheden kunt u 

terecht bij gebiedsmakelaar Janke Kloosterman 

via DAW@ltonoord.nl en/of 088 – 888 6631. Voor 

algemene vragen over waterkwaliteit en 

agrarische emissies kunt u contact opnemen met 

Berry Bergman, beleidsadviseur bij Waterschap 

Drents Overijsselse Delta via 

berrybergman@wdodelta.nl en/of 088 – 233 1200. 

Of kijk op onze website 

www.wdodelta.nl/landbouw-en-water

Wat gaat er komende periode gebeuren?

Misschien ziet u binnenkort al enige actie in het 

gebied want de komende periode gaan we 

verschillende voorbereidende onderzoeken doen. 

Denk aan het graven van proefsleuven om te zien 

waar de kabels en leidingen precies liggen. Ook 

gaan we verschillende grondboringen uitvoeren in 

het gebied. 

Ondertussen zijn vrijwel alle benodigde stroken 

grond langs de watergangen door ons 

aangekocht. Als voorbereiding op de realisatie 

nemen wij contact op met de grondbezitters waar 

we werkzaamheden gaan uitvoeren.

Begin 2021 zoeken we een aannemer om de 

werkzaamheden uit te voeren en aansluitend gaat 

de schop in de grond. We verwachten dat het werk 

uiterlijk eind 2022 klaar is.

Meer weten over het project of reageren?

Neem contact op met omgevingsmanager Dinant 

Hommes via 088 - 233 1200 of mail naar 

dinanthommes@wdodelta.nl

Kijk voor meer informatie over het project op: 

www.wdodelta.nl/nijeveen
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