
Nieuwsbrief

Samen opzoek naar oplossingen

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta 

onderzoekt of in het gebied Buitenpolder achter 

Kuinre problemen zijn met betrekking tot het 

watersysteem. Uit berekeningen blijkt dat 

wanneer er extreem veel regen valt op een 

aantal plaatsen in het gebied tijdelijk 

wateroverlast ontstaat. Daarom zijn we 

benieuwd of u wateroverlast of problemen 

herkent op momenten van extreme neerslag in 

het gebied. 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over:

• de inloopbijeenkomst;

• subsidie voor innovatieve maatregelen;

• de planning van het project;

• hoe u contact kunt opnemen.

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u in de buurt 

van de polder woont of werkt. Liever digitaal de 

nieuwsbrief ontvangen? Graag! Meld u dan aan 

via gert-janpool@wdodelta.nl.

Inloopbijeenkomst

Vanaf de start van dit project betrekken wij u 

graag. We zijn namelijk heel benieuwd of u 

bijvoorbeeld overlast ervaart als er extreem veel 

regen valt. Ook horen wij graag welke 

waterproblemen of kansen u ziet voor 

Buitenpolder achter Kuinre. Daarom nodigen wij 

u van harte uit voor de inloopbijeenkomst op:

Donderdag 17 september 2020

In dorpshuis De Botter, Burchtstraat 3 in Kuinre.

Vanwege de maatregelen rondom het 

coronavirus zijn wij gebonden aan een 

maximum aantal deelnemers. Wij vragen u om 

u vooraf aan te melden en een tijdvak aan te 

geven. Dit kan per e-mail via 

gert-janpool@wdodelta.nl of via tel.nr.

088 - 2332017.

Tijdvakken: 16:00-17:00 uur | 17:00-18:00 uur 

18:00-19:00 uur | 19:00-20:00 uur

Buitenpolder achter Kuinre

nr. 01, september 2020
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Postbus 60 
8000 AB  Zwolle 
tel. 088 - 233 12 00
wdodelta.nl

Het projectgebied

De Buitenpolder achter Kuinre ligt in Noord 

West Overijssel in de gemeente 

Steenwijkerland. Aan de oostkant ligt het dorpje 

Kuinre en de polder Rondebroek. Aan de 

zuid/westkant grenst het gebied aan het 

Kuiderbos dat in de gemeente Noordoostpolder 

ligt. De noordkant van het gebied grenst aan de 

Friese gemeenten Weststellingwerf en De 

Friese Meren. Het gebied is 750 hectare groot 

(zie kaart).

Subsidie voor innovatieve maatregelen

We werken aan het verbeteren van het 

watersysteem in dit gebied. Vaak zijn er dan 

ook kansen om de bodem en waterhuishouding 

op uw eigen bedrijf te verbeteren. Wilt u een 

bijvoorbeeld een stuw in uw eigen sloot 

aanleggen? Een wasplaats bouwen? Andere 

maatregelen nemen die goed zijn voor boer en 

milieu? Vanuit het Deltaplan Agrarisch 

Waterbeheer (DAW) bestaat de mogelijkheid 

om een ondersteunende bijdrage van 40% te 

ontvangen als u bepaalde maatregelen op uw 

bedrijf uitvoert. Op onze website vindt u meer 

informatie: wdodelta.nl/deltaplan-agrarisch-

waterbeheer-daw

Planning van het project

Op dit moment staan we aan het begin van het 

project, namelijk de verkenningsfase. De 

komende tijd onderzoeken we of de problemen 

die wij zien ook door de inwoners van het 

gebied worden herkend.

Wanneer dat zo is, gaan we in afstemming met 

de inwoners op zoek naar oplossingen om de 

problemen te verhelpen en het systeem te 

verbeteren. Aan het eind van de 

verkenningsfase (voorjaar 2021) willen we een 

concept plan aan ons bestuur voorleggen. 

Daarna volgt eventuele verder uitwerking in de 

planuitwerkingsfase.

Meer weten of reageren?

Neem contact op met Gert-Jan Pool via e-mail: 

gert-janpool@wdodelta.nl of bel hem via 

088 - 2332017. 

Of kijk op onze website: wdodelta.nl/kuinre.
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