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Bouw gemaal De Broekhuizen en aanleg laatste deel
Dalfserveldwetering in volle gang
Ruimte voor foto

Inleiding
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de
projecten gemaal De Broekhuizen en
Dalfserveldwetering. Beide projecten zijn
inmiddels in uitvoering en er is veel activiteit
waarneembaar vanaf de Hessenweg.
Gemaal De Broekhuizen
We bouwen een nieuw gemaal, zodat het
waterbeheer in de regio Hasselt-DalfsenNieuwleusen weer voldoet aan de eisen van
deze tijd. Dit gemaal gaat wateroverlast tegen in
natte tijden en een te kort aan water in droge
perioden.
• Aannemer: GMB
• Planning: uitvoering t/m eind 2018
Dalfserveldwetering
We graven het laatste deel van deze watergang
tussen de Brandt en Hessenweg met flauwe
natuurlijke oevers. Er worden betonnen duikers
gelegd en er komt een faunapassage onder de
Hessenweg.
• Aannemer: Dura Vermeer
• Planning: uitvoering t/m eind 2018

Omleiding
Om de duiker in de huidige Hessenweg te
kunnen plaatsen, is het nodig het verkeer hier
tijdelijk om te leiden. Dit kan enige
verkeershinder tot gevolg hebben in de periode
van 22 mei t/m 1 juni.

Dag van de Bouw
Tijdens de dag van de bouw op zaterdag 2 juni
van 10.00 tot 16.00 uur is het publiek van harte
welkom om het werk te komen bekijken. Meer
informatie vindt u op www.dagvandebouw.nl.

Europees
Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn
platteland.

Hier werken wij aan de af- en aanvoer van water

Volgen van het project
U kunt u de werkzaamheden ook volgen via de
gratis Bouwapp. Via de app blijft u op de hoogte
van de ontwikkelingen, maar ook kunt u
opmerkingen of vragen naar ons sturen. In de
app vindt u:
• updates over de voortgang
• aankondigingen van evenementen, hinder of
overlast
• een tevredenheidsmonitor
• contact/chat voor het doorgeven van
meldingen of het stellen van vragen

Contact
Heeft u vragen over het project? Mail dan
naar omgevingsmanager Gert-Jan Pool
gert-janpool@wdodelta.nl of bel via 088 233
1200.

Als u de BouwApp gaat gebruiken, voegt u dan
het project Gemaal de Broekhuizen /
Dalfserveldwetering toe als favoriet. Dan heeft
u snel toegang tot het project en ontvangt u
meldingen over het project. We sturen alleen
berichten als er belangrijke meldingen of
updates zijn. Schakel meldingen dan ook in om
actief geïnformeerd te worden als er nieuws is.
De BouwApp is te downloaden via App Store of
Google Play.

Meer informatie op:
www.wdodelta.nl/dalfserveldwetering
www.wdodelta.nl/gemaaldebroekhuizen.
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