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Baggeren in de Oude Vaart
Het Waterschap Drents Overijsselse Delta
onderhoudt veel watergangen in het landelijk
gebied, waaronder in de omgeving van Dwingeloo
en Dieverbrug. Dit onderhoud voeren wij uit met
behulp van de kraan en/of de maaiboot.

Op het kaartje (achterzijde) staat aangegeven om
welk deel van de watergang het gaat. Ook staat
aangegeven op welke locatie we een baggerdepot
inrichten. Dankzij de medewerking van een
eigenaar en pachter kunnen wij dit “weilanddepot”
realiseren.

Door de vorming van bagger (onder meer door
bladval, instuiven van zand en bezinking) wordt de
waterdiepte steeds minder, neemt de
waterkwaliteit af en wordt het werken met vooral
de maaiboot steeds moeilijker. Reden voor het
waterschap om in het najaar van 2018 een deel
van de Oude Vaart uit te baggeren.
In voorgaande jaren is al gestart met dit
grootschalig baggerwerk in deze forse watergang.
Nu van de stuw het Koningsschut tot de stuw
Lheedermade. Dus een vervolg!

Van de afgegraven toplaag van het depot worden
rondom datzelfde perceel dijkjes gemaakt. De
baggerspecie wordt vervolgens in het ontstane
depot gespoten. Na indroging van de bagger
herstellen wij het hele perceel weer in overleg met
en tot tevredenheid van de eigenaar.

Wij baggeren met een zuigboot of een kraanschip.
In ieder geval vanaf het water. Met behulp van een
transportleiding wordt de baggerspecie (voor het
grootste gedeelte bestaande uit zand) in een
depot gespoten.

De werkzaamheden geven mogelijk enige
overlast. Aan de verkeersveiligheid besteden wij
veel aandacht. Het baggerwerk gaat medio
oktober van start en duurt tot uiterlijk 15 maart
2018.

In totaal verwijderen we ongeveer 14.000 m3
bagger uit de Oude Vaart.
Aannemingsbedrijf HAZ Groen, Grond en Infra BV
uit Hasselt voert het werk uit.

Baggeren van de Oude Vaart in Dwingeloo en
Dieverbrug met de depotlocatie
Informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over het baggerwerk, dan kunt u contact opnemen met de
toezichthouder van het waterschap, Tinus Brand, tel: 088 2331916.
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de directievoerder van het waterschap, Jaap
Ruiter, tel: 088 2331721 of jaapruiter@wdodelta.nl.
Kijk voor meer informatie ook eens op: wdodelta.nl/baggeren

In rood het te baggeren gedeelte Oude Vaart. Van de stuw Koningsschut tot de stuw Lheedermade.
Ook is het weilanddepot in rood aangegeven (rode punt).
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