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Nijeveen-Kolderveen klaar voor de toekomst

De schop gaat in de grond

We doen er alles aan om het water goed te 

beheren in ons gebied. De natuur blijft echter 

moeilijk voorspelbaar. Het wordt warmer en natter 

in Nederland, én het regent vaker en harder. Om 

het waterbeheer in uw leefomgeving zo goed 

mogelijk te kunnen doen, gaan wij aan de slag 

met de polders Nijeveen en Kolderveen. Met de 

aanpak van het gebied gaan we een goed 

functionerend en toekomstbestendig 

watersysteem in het landbouwgebied rondom de 

nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen (gemeente 

Meppel) maken. In de vorige nieuwsbrief van 

december 2020 hebben wij u verteld dat we in 

2021 gaan starten met de werkzaamheden voor 

de herinrichting van Nijeveen-Kolderveen. We 

stellen u nu graag voor aan de aannemer die het 

werk gaat uitvoeren en geven een doorkijk naar 

de planning van de werkzaamheden.

Wat gaan we precies doen 

In het zuidelijk deel van de polder ontstaat bij 

hevige neerslag wateroverlast. 

Om dit tegen te gaan voeren we dit project in twee 

delen uit, namelijk;  

1. We gaan het watersysteem aanpassen door 

het verbreden van de hoofdwatergangen en 

het aanpassen van het waterpeil. 

2. We gaan gemaal Leenders vervangen en 

vergroten.  

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 

Leenders. Beide deelprojecten zorgen weer voor 

een goed functionerend watersysteem dat klaar is 

voor de toekomst.
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Ruimte voor foto

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

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_nl


Start van de uitvoering

Het eerste deelproject gaat nu van start en wordt 

uitgevoerd door aannemersbedrijf Oosterhuis. 

Concreet betekent dit:

• dat we het watersysteem bij gemaal 

Broammeule gaan ontlasten. Straks gaat de 

afwatering binnen het projectgebied via 

gemaal Leenders;

• dat we watergangen gaan verruimen;

• dat we duikers gaan vervangen;

• dat we de waterpeilen in het projectgebied 

aanpassen;

• dat we stuwen verwijderen, en op andere 

plaatsen nieuwe vispasseerbare stuwen 

maken;

• dat we nieuwe waterinlaten realiseren, en 

bestaande waterinlaten verbeteren waardoor 

het gebied van voldoende water wordt 

voorzien;

• dat we het beheer en onderhoud gaan 

aanpassen aan de nieuwe situatie. Straks 

gaat het onderhoud via zogeheten 

breedspoor-onderhoudspaden door 

bijvoorbeeld een trekker of kraan.

Voor het tweede deelproject (gemaal Leenders) 

loopt nog een aanbestedingsprocedure, zodra hier 

meer over bekend is zullen wij u hier over 

informeren. 

Planning van de werkzaamheden 

Eind mei gaat de eerste schop in de grond. De 

werkzaamheden worden in delen uitgevoerd. Het 

gaat dan hoofdzakelijk om de 

grondwerkzaamheden. Het leveren en 

aanbrengen van duikers, stuwen en vispassages 

start rond juli/augustus. We verwachten eind 2022 

klaar te zijn met het werk. In de bijlage is de 

planning op een kaart weergegeven.

Even voorstellen… 

Adrie Masteling, projectleider van 

aannemersbedrijf Oosterhuis: “Als lokaal 

gevestigd aannemersbedrijf vinden we het zeer 

mooi dat we dit project in “onze achtertuin” mogen 

uitvoeren. Wij voeren meerdere van dergelijke 

projecten uit, maar meestal op grotere afstand in 

Noordoost-Nederland. Nu dus in Nijeveen. 

Tegelijkertijd schept dat ook verwachtingen en 

verplichtingen. Ons streven is om een mooi project 

te realiseren, waarbij een ieder tevreden is over 

het eindresultaat en de overlast zoveel mogelijk 

wordt beperkt. We hebben er alle vertrouwen in 

dat we dat ook gaan bereiken. 

Naast het uitvoeren van de werkzaamheden zijn 

we ook verantwoordelijk voor de communicatie 

naar alle omwonenden en belangstellenden. Max 

Masteling (omgevingsmanager Oosterhuis) is 

daarvoor uw contactpersoon. Heeft u vragen over 

de werkzaamheden? Neem contact op met Max 

Masteling via 0522 – 491 686.” 

Verder houden wij wekelijks een inloopspreekuur. 

U kunt elke maandag van 11.00 tot 12.00 uur, uw 

vragen stellen op ons kantoor aan de 

Kolderveense Bovenboer 31 in Nijeveen. 

Bij de start van het project organiseren wij ook een 

digitale informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst 

is bedoelt om de uitvoering van de 

werkzaamheden toe te lichten en eventuele 

vragen te beantwoorden. Wilt u aanwezig zijn bij 

deze bijeenkomst op woensdag 9 juni om 20.00? 

Stuur dan voor 8 juni een e-mail naar 

m.masteling@oosterhuis-bv.nl. Vervolgens krijgt u 

een e-mail met verdere instructies en een link naar 

de digitale bijeenkomst. 
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https://www.oosterhuis-bv.nl/
Bijlage 1 Planning op hoofdlijnen.pdf


Overige praktische informatie

• Calamiteiten, bijvoorbeeld voor het melden 

van overlast of vandalisme, kunt u 24/7 

doorgeven via tel.nr. 0522 - 491 686;

• Werkuren van de aannemer zijn van 07.00 

tot 16.30 uur;

• De aannemer werkt volgens de gedragscode 

Wet natuurbescherming.

Volg dit project via de app Waterwerk

Dit project is te volgen via een applicatie op uw 

smartphone of tablet. In deze gratis app vindt u 

allerlei relevante projectinformatie, zoals de 

voortgang van de werkzaamheden, 

nieuwsbrieven, kaarten en beeldmateriaal. 

Daarnaast kunt u vragen stellen of meldingen 

doen. Ook worden belangrijke werkzaamheden 

en/of gebeurtenissen vooraf aangekondigd in de 

app zodat u hiervan op de hoogte bent. Het 

gebruik van de Waterwerk app is volledig 

anoniem. Ga naar de App Store of de Google Play 

Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download. 

Of kijk op de website van het project: 

www.wdodelta.nl/nijeveen

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg 

DAW, is een initiatief van LTO Nederland, op 

uitnodiging van de Rijksoverheid. Samen met de 

Unie van Waterschappen hebben zij afspraken 

gemaakt met als doel een bijdrage te leveren aan 

de wateropgaven in agrarische gebieden en het 

realiseren van een economisch sterke en 

duurzame landbouw. Agrariërs en loonbedrijven, 

binnen het werkgebied van waterschap Drents 

Overijsselse Delta, kunnen tot 40% subsidie 

aanvragen voor maatregelen die verdroging of 

vernatting tegengaan en de kwaliteit van de 

bodem verbeteren.

Onder voorwaarden kunnen onder andere op 

onderstaande maatregelen subsidie worden 

aangevraagd van maximaal 40% tot een bedrag 

van € 10.000,- (per bedrijf). Een bedrijfsbodem- en 

waterplan is 100% subsidiabel tot een bedrag van 

€ 1.500,- (per bedrijf):

• druppelirrigatie of ondergrondse drip-irrigatie;

• nuttig toepassen van sloot- en bermmaaisel;

• hergebruik gewasresten (stro, blad);

• peilgestuurde drainage;

• aanleggen van een stuw;

• het opstellen van een bedrijfsbodem- en 

waterplan;

• het opvangen van verontreinigd erfwater;

• wasplaats met zuiveringssysteem voor 

gewasbeschermingsmiddelen;

• aanleg van natuurvriendelijke oevers of natte 

bufferstroken.

Kijk voor de volledige lijst met maatregelen en 

voor uitgebreidere info over DAW op 

agrarischwaterbeheer.nl

Heeft u aanvullende vragen over dit onderwerp? 

Neem gerust contact met het DAW-team via 

tel.nr.: 088 - 888 66 31 of via daw@ltonoord.nl
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https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2019/01/Gedragscode-Wet-natuurbescherming-voor-waterschappen-2019.pdf
https://www.wdodelta.nl/_flysystem/media/waterwerk-app.pdf
http://www.wdodelta.nl/nijeveen
https://agrarischwaterbeheer.nl/
mailto:daw@ltonoord.nl


Planning herinrichting Nijeveen-Kolderveen

Contact

• Max Masteling (omgevingsmanager Oosterhuis), tel.nr. 0522 - 491 686 of m.masteling@oosterhuis-bv.nl

• Henri Wijngaards (toezichthouder Waterschap Drents Overijsselse Delta), tel.nr. 088 – 233 1200 of 

henriwijngaards@wdodelta.nl
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