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Soestwetering-bovenloop & Breebroeksleiding
Ruimte voor foto

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de
herinrichting van de Soestwetering-bovenloop en
de Breebroeksleiding en vertellen wij over de
stand van zaken en de ontwikkelingen in dit
project.
Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt
samen met LTO Noord en de grondeigenaren aan
het verbeteren van de waterhuishouding in dit
gebied. De meeste verbeteringen vinden plaatst in
en aan de watergang, maar er liggen ook kansen
voor verbetering op de agrarische percelen of aan
boerensloten. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe
duikers of grondophogingen op percelen, om aan
de gewenste drooglegging te voldoen. Meer
informatie over deze kansen leest u op onze
website: wdodelta.nl/deltaplan-agrarischwaterbeheer-daw
Projectplan
Na een drietal inloopbijeenkomsten en vele
individuele gesprekken, hebben wij vorig jaar het
ontwerp-projectplan Soestwetering-bovenloop &
Breebroeksleiding digitaal ter inzage gelegd.
Hierop zijn twee zienswijzen binnengekomen.
Afgelopen december is het plan, met de reacties
op de zienswijzen, door het waterschapsbestuur
behandeld en vastgesteld.

Het vastgestelde plan kunt u van 25 februari tot en
met 9 april 2021 inzien op de website van het
project: wdodelta.nl/soestwetering of via
overheid.nl
Digitaal vragenuur
Heeft u vragen over het project? Is er iets niet
duidelijk? Wilt u meer informatie? Neem dan
contact opnemen met Gert-Jan Pool
(omgevingsmanager) via tel.nr.: 088 -233 1200 of
per e-mail: gert-janpool@wdodelta.nl.
Vanaf 25 februari is Gert-Jan elke donderdag
bereikbaar voor een digitaal vragenuur van
13:00 tot 14:00 uur. U bent van harte
uitgenodigd!

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

Soestwetering-bovenloop & Breebroeksleiding
Planning van de werkzaamheden
De komende periode vragen we de benodigde
vergunningen aan en gaan we het plan verder
uitwerken. Daarna starten we met de
aanbestedingsprocedure en zoeken we een
aannemer die het werk voor ons gaat uitvoeren.
In de periode februari t/m juni voeren we in het
gebied nog enkele landmetingen, grondboringen
en inventarisaties uit. We nemen vooraf contact op
met de grondeigenaren, om eigendommen van het
waterschap te bereiken.
Om de plannen zo goed mogelijk vorm te geven,
gaan we binnenkort ook met enkele eigenaren,
afstemmen over de inrichtingswerkzaamheden.
Wij nemen hiervoor contact met u op, maar u mag
natuurlijk ook contact met ons opnemen.
We verwachten in het najaar van 2021 te starten
met de uitvoering van de werkzaamheden. Wij
houden u op de hoogte van het project door
middel van nieuwsbrieven en persoonlijke
gesprekken.
Meer informatie en contact?
Heeft u vragen over het project dan kunt u ook
contact opnemen met Gert-Jan Pool. Hij is
bereikbaar op tel.nr.: 088 – 2331200 en per e-mail:
gert-janpool@wdodelta.nl
Kijk voor meer informatie over het project op
wdodelta.nl/soestwetering
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