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Brongebied Oude Diep

Inleiding
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over het
project Brongebied Oude Diep.
In dit project is, in afstemming met omgeving, de
focus gelegd op maatregelen die op korte termijn
gerealiseerd worden, zodat de huidige knelpunten
in het watersysteem worden verholpen.
De gekozen maatregelen zijn erop gericht om de
waterafvoer te verbeteren en tijdelijk meer water te
kunnen parkeren in het zogenoemde
watersysteem. Door de aanleg van bijvoorbeeld
vispassages en natuurvriendelijke oevers kunnen
we hier ook voldoen aan een aantal Kaderrichtlijn
Water-eisen.
Stand van zaken
De afgelopen maanden is het vastgestelde
projectplan verder uitgewerkt. Momenteel wordt de
laatste hand aan het ontwerp gelegd en binnenkort
wordt een bestek geschreven. Zoals u wellicht
heeft gemerkt is daarvoor een aantal
veldonderzoeken uitgevoerd.

Ook is er vooruitlopend op de realisatie een flink
aantal bomen langs de oevers van het Oude Diep
gekapt. Dit was nodig om werkruimte te maken.
voor onder andere het vergroten van verschillende
watergangen en voor de aanleg van
natuurvriendelijke oevers. Met deze maatregelen
kan het water in natte periodes beter worden
afgevoerd en wordt het water in droge periodes
langer vastgehouden. Na realisatie van de
maatregelen zal op een deel van de kaplocaties in
de loop der tijd nieuwe beplanting ontstaan.
Ophogingen
Onderdeel van het plan is om laag gelegen
gronden op te hogen. Hiervoor zijn verschillende
gesprekken gevoerd, waarbij de interesse voor
vrijkomende grond is gepeild.
De ophogingen zijn op vrijwillige basis. Daarbij
zorgt het waterschap voor de levering van de
grond en kan de perceeleigenaar, op een moment
naar keuze, de grond zelf verwerken.
Op dit moment lijkt er meer interesse in grond te
zijn dan dat er geschikte grond voor ophogingen
vrij komt. Wanneer dat inderdaad het geval is,
wordt bij de verdeling van grond gekeken naar
effectiviteit van de ophoging en de bereikbaarheid
van het perceel.
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Brongebied Oude Diep
Vooruitblik
De aanbestedingsprocedure van het project start
in mei. We verwachten dat de aannemer dan
vanaf augustus met de eerste werkzaamheden
kan starten. Zodra bekend is welke aannemer
wordt ingezet, informeren wij u over de verdere
uitvoering en planning van de werkzaamheden.
Planning
De globale planning van het project is als volgt:
•
•
•
•

Aanbesteding
Gunning
Start uitvoering
Oplevering

mei – juni 2019
juli 2019
vanaf augustus 2019
mei 2020

Meer informatie?
Meer informatie en de laatste stand van zaken
vindt u op www.wdodelta.nl/oudediep

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

Het waterschap werkt ook mee aan het project
Brede Kijk op het op het Oude Diep. Dit project
richt zich op een ruimer gebied en er wordt ingezet
op langetermijnmaatregelen.
Brede kijk op het Oude Diep
In het Mantingerbos, Mantingerveld, Scharreveld,
landgoed Vossenberg en het beekdal Oude Diep
werken de provincie, de gemeenten, het Waterschap
en natuurorganisaties samen met inwoners en
ondernemers aan een toekomstbestendig en
gevarieerd landschap. Behalve herstel van natuur en
landschap speelt ook het realiseren van een robuust
watersysteem een belangrijke rol.
Door klimaatverandering neemt de kans op extreme
neerslag, overstromingen en langdurige periodes
van droogte toe. Een robuust watersysteem is nodig
voor voldoende water in droge periodes en het
afvoeren van water in natte periodes.
In 2027 zijn de werkzaamheden in het gebied
afgerond en is het Oude Diep klaar voor de
toekomst. Ruiters, wandelaars en fietsers genieten
van een landschap dat aantrekkelijk is voor
recreatie. En boeren en recreatieondernemers
kunnen werken aan een duurzame toekomst. Het
uitgangspunt is een goede balans tussen beleven,
benutten en beschermen.
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