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Inleiding
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de
laatste stand van zaken met betrekking tot het
project Brongebied Oude Diep.
Projectplan
Op 15 mei 2018 heeft het algemeen bestuur het
projectplan Brongebied Oude Diep vastgesteld.
Daarmee kregen wij groen licht om de verdere
uitwerking te starten. Afgelopen periode hebben
wij gebruikt om een adviesbureau te selecteren
dat ons bij deze verdere uitwerking gaat helpen.
Onderzoeken
Buro Noord gaat de komende maanden
verschillende onderzoeken voor ons uitvoeren
en op diverse plekken in het veld metingen
verrichten. Zij starten met het inmeten van het
gebied en doen aanvullende
bodemonderzoeken. Vervolgens gaan zij aan
de slag met het maken van een definitief
ontwerp.

Met verschillende belanghebbenden nemen wij
nog contact op om details van het definitief
ontwerp verder af te stemmen.
Planning
De planning ziet er als volgt uit:
• Zomer 2018:

•
•
•
•

Najaar 2018:
Dec. 2018:
Eind 2018:
2019:

voorbereiding, onderzoek
en maken definitief
ontwerp
informatiebijeenkomst
definitief ontwerp gereed
aanbesteding werk
start werkzaamheden

In het najaar organiseren we een
informatiebijeenkomst. Tijdens deze
bijeenkomst informeren wij bezoekers over het
definitief ontwerp en de verdere uitvoering (en
planning) van de werkzaamheden.

Europees
Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn
platteland.

Brongebied Oude Diep

Meer informatie?
Meer informatie en de laatste stand van zaken
vindt u op www.wdodelta.nl/projecten/oude-diep
Volg ons ook op social media:

Achtergrond
De doelstelling van het project is om het
watersysteem in het gebied te laten voldoen
aan de normen voor wateroverlast en te komen
tot herstel van het beeksysteem Oude Diep.
Vanuit de klankbordgroep, waarin zes
landbouweigenaren vanuit het gebied zitting
hebben, is verder de wens geuit om te komen
tot een robuust watersysteem voor de langere
termijn.

Contact
Vragen of opmerkingen over dit project? Neem
dan contact op met:
• Inge Zandink, tel. nr. 088-233 1200, e-mail:
ingezandink@wdodelta.nl) of
• Ad Koppejan, tel. nr. 088-233 1200, e-mail:
adkoppejan@wdodelta.nl).
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