
Nieuwsbrief

Een toekomstbestendig watersysteem

In de nieuwsbrief van februari 2021 hebben we u 
geïnformeerd over het project ‘Bovenloop Ruiner 
Aa’. We onderzoeken of er in dit gebied een 
probleem is wat betreft wateroverlast. Het 
watersysteem moet namelijk voldoen aan Europese 
en landelijke regelgeving. Uit berekeningen blijkt dat 
wanneer er extreem veel regen valt op een aantal 
plaatsen in het gebied tijdelijk wateroverlast 
ontstaat. 

De afgelopen maanden hebben wij in persoonlijke 
gesprekken met grondeigenaren gevraagd of zij 
problemen ervaren in het watersysteem en welke 
mogelijke oplossingen worden gezien. Op basis van 
deze gesprekken hebben we een voorstel uitgewerkt 
voor het verbeteren van het watersysteem in het 
gebied. Met deze brief informeren wij u over de 
plannen en nodigen wij u graag uit voor een 
inloopbijeenkomst.

Inloopbijeenkomst

Wij nodigen u van harte uit voor een 
inloopbijeenkomst op woensdag 8 september 
aanstaande over de plannen om de bovenloop van 
de Ruiner Aa te verbeteren. De afgelopen tijd 
hebben wij een inventarisatie in het gebied gedaan 
en nu willen wij graag met u in gesprek over de 
bevindingen. 

Medewerkers van het waterschap zijn deze middag 
en avond aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 
Ook zijn wij benieuwd welke kansen of 
aandachtspunten u ziet voor dit gebied. De 
inloopbijeenkomst vindt plaats van 16:00 – 20:00 
uur. In verband met de geldende corona 
maatregelen hebben we dit opgedeeld in tijdvakken. 
De bijeenkomst wordt gehouden in: 

Ontmoetingscentrum De Wenning

Veldbrake 5, 7933 PW Pesse

Aanmelden

• Stuur een e-mail met daarin uw naam, het aantal 
personen en het gewenste tijdvak vóór 7 
september naar WiekeWisselink@wdodelta.nl

• U ontvangt dan uiterlijk op 7 september een 
bevestiging met hierin het definitieve tijdvak 
waarin u welkom bent.

Tijdvakken

• 16:00 – 16:45 uur

• 16:45 – 17:30 uur

• 18:00 – 18:45 uur

• 18:45 – 19:30 uur

• 19:30 – 20:00 uur

Kunt u niet op 8 september? Laat het ons gerust 
weten. Dan maken we een aparte afspraak.
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Wat zijn de plannen?

Op basis van de uitgevoerde berekeningen, de 
gevoerde gesprekken en onze eigen kennis en 
ervaringen in het gebied willen we op enkele 
plekken maatregelen nemen om het watersysteem 
toekomstbestendiger te maken. Zo zijn we beter 
voorbereid tegen wateroverlast of droogte. De 
concept plannen zijn: 

• Op één perceel willen we, met behulp van een 
stuw, een waterberging creëren. Zo kan er meer 
water worden opgevangen bij extreem weer.  

• In de natuurgebieden willen we op vier plekken 
stuwen plaatsen om water langer vast te houden.

• Op vier plekken in het gebied willen we de sloten 
verbreden, zodat het water beter kan 
doorstromen.

• In totaal willen we negen stuwen plaatsen, en 
twee stuwen aanpassen.

• Ook willen we beheer- en onderhoudsknelpunten 
oplossen.

Bent u benieuwd op welke locaties we deze plannen 
willen uitvoeren? Kijk dan op onze website 
www.wdodelta.nl/ruiner-aa voor meer informatie en 
voor een uitgebreide kaart met maatregelen.

Planning van het project

Het concept plan willen we begin oktober 
voorleggen aan ons bestuur. Daarna gaan we het 
plan, samen met u, verder uitwerken. We bekijken 
bijvoorbeeld samen hoe we de werkzaamheden het 
beste kunnen uitvoeren, en of er meer projecten zijn 
die we tegelijkertijd kunnen meenemen. Denk hierbij 
aan de knelpunten van het beheer- en onderhoud. 
Zodra de uitgewerkte plannen klaar zijn nemen wij 
opnieuw contact met u op. 

Volgen van het project

U kunt dit project volgen via een gratis app op uw 
telefoon of tablet. In deze gratis app vindt u allerlei 
relevante projectinformatie, zoals de voortgang, 
nieuwsbrieven, kaarten en beeldmateriaal. 
Daarnaast kunt u vragen stellen, meldingen doen of 
uw mening geven. 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.

Meer informatie?

Neem contact opnemen met Bart Oude Groote 
Beverborg (omgevingsmanager) via 088 - 233 1200 
of via BartOudeGrooteBeverborg@wdodelta.nl

wdodelta.nl/kuinre.
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