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Baggeren in Zwolle
watergang en vijver Stadshagen

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta
onderhoudt meerdere watergangen en vijvers in
Stadhagen. In de loop van de jaren ontstaat er op
de waterbodem een laag van zand en slib:
bagger. Binnenkort starten wij met het baggeren
van de watergang en vijver langs de Oude
Wetering.
Waarom baggeren
Sloten, vijvers en kanalen vragen om onderhoud. Op
de bodem van dit water bezinkt namelijk zand en slib.
Hierdoor wordt het water steeds ondieper. Door de
overbodige bagger te verwijderen, krijgt water meer
zuurstof, ruimte en licht. Dat is goed voor de planten,
vissen en overige (water)dieren. Daarnaast is het
nodig dat watergangen en vijvers breed en diep
genoeg zijn voor een goede aan- en afvoer van water
en om het onderhoud met de maaiboot goed te
kunnen uitvoeren. In totaal verwijderen we ongeveer
4.000 m3 bagger.
Start werkzaamheden
De werkzaamheden in de watergang gaan
binnenkort van start. Dan kunt u zuigboten en/of
(rups)kranen aan het werk zien in en rond het water.
Op het kaartje op de achterzijde ziet u om welke
watergang en vijver (nabij de Stadshoeve) het gaat.
De bagger die van de waterbodem afkomt wordt per

vrachtwagen afgevoerd naar een depot of erkende
verwerkingslocatie. De werkzaamheden worden
uitgevoerd door aannemingsbedrijf Van der Lee uit
Bruchem en geven enige overlast. De
verkeersveiligheid krijgt veel aandacht omdat de
uitvoering van de werkzaamheden in en nabij
scholen/woonwijken plaatsvindt. Er wordt vooral en
zoveel mogelijk rekening gehouden met
schoolgaande kinderen en ander langzaam verkeer.
Informatie en vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het baggerwerk,
dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder
Tinus Brand van het waterschap: 088 233 1916. Voor
algemene vragen kunt u contact opnemen met de
directievoerder van het waterschap: Jaap Ruiter: 088
233 1721. Kijk voor meer informatie op
www.wdodelta.nl/baggeren

Inloopbijeenkomst
Voor meer informatie over het baggerwerk bent u van
harte welkom op de inloopbijeenkomst op
woensdag 5 september van 17.00 tot 19.00 uur in
de Stadshoeve, Oude Wetering 13
8043 MV in Zwolle. Op kaarten kunt u bekijken waar
en hoeveel er in uw omgeving gebaggerd gaat
worden. Bijzondere zaken kunt u dan bespreken met
de toezichthouder. De koffie staat klaar!
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