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Soestwetering bovenloop en Breebroeksleiding
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Inleiding
Waterschap Drents Overijsselse Delta en
LTO Salland werken samen aan het
verbeteren van de waterhuishouding en
bodemstructuur rondom de Soestwetering en
de Breebroeksleiding. In december 2015 en
maart/april 2016 is een aantal bijeenkomsten
georganiseerd. Deze zijn goed bezocht
waarop u uw betrokkenheid heeft laten zien
en horen. Bedankt hiervoor! Dit heeft
geresulteerd in verschillende acties, waarmee
we aan de slag zijn gegaan. Onder andere
een maaiselproef voor het meerijden met een
kipper. Om u als grondeigenaar/pachter te
informeren over het project en waar we nu
staan, ontvangt u deze nieuwsbrief.
Hoe het begon
Op de startbijeenkomsten hebben het
waterschap en LTO bekend gemaakt
gezamenlijk op te willen trekken om het
gebied aan te pakken op het gebied van
bodemstructuur en water. Uit de
startbijeenkomsten kwamen verschillende
aandachtspunten naar voren, die belangrijk
zijn voor het vervolgtraject.

Deze punten vormden de basis voor de
invulling van de vervolgbijeenkomsten in
maart en april 2016, waarin meer
duidelijkheid werd gegeven over mogelijke
maatregelen en toekomstig beheer en
onderhoud. Op basis daarvan hebben we met
u verkend op welke wijze de
waterhuishouding kan worden verbeterd in
watergangen en op percelen. Dit gebeurde in
kleine groepjes met de kaart op tafel.

Waar staan we nu
Alle opmerkingen, vragen en kansen bieden
goede input voor het schetsontwerp. We
hebben de opmerkingen verdeeld over
verschillende onderwerpen zoals: natte
percelen, mogelijkheden voor een
waterberging, delen van een watergang
verleggen en beheer en onderhoud.
Vanaf oktober 2016 willen we u weer
uitnodigen voor gebiedsavonden om het
schetsontwerp met u te bespreken en meer
duidelijkheid te geven over het toekomstige
beheer en onderhoud van de watergangen.
Te zijner tijd ontvangt u hiervoor de
uitnodiging.

Veldbijeenkomsten
Tegelijkertijd willen we na de zomer
veldbijeenkomsten organiseren om meer
inzicht te krijgen in verbetermogelijkheden voor
bodem en water op perceel niveau. Met een
groep van circa tien boeren wordt bij één van
de boeren uit het gebied letterlijk de schop in
de grond gestoken. Een bodemspecialist
besteedt aandacht en gaat in op de
mogelijkheden voor een goede
waterhuishouding, bodemstructuur en –
vruchtbaarheid. Zijn verhaal wordt mede
gevuld door vragen over uw eigen
praktijksituatie. Onderwerpen die tijdens de
veldbijeenkomst worden behandeld zijn onder
andere:
• verbeteren van bodemstructuur en
bodemleven;
• opbouw bodem;
• vergroten van het waterbergend vermogen;
• voorkomen van uitspoeling;
• verhogen van organische stof gehalte;
• ophogen van percelen.
Voorafgaand aan de veldbijeenkomsten
worden de betrokken grondeigenaren uit het
gebied benaderd door Gerrit Slagman
(gebiedscoördinator, 06-13488447) met de
vraag of u wilt deelnemen aan één van de
bijeenkomsten. Het gaat om een groot gebied
en door fasering kan niet iedereen tegelijk
benaderd worden. Deelname aan de
veldbijeenkomsten is gratis.

Proef met Kipper
Tijdens de gebiedsbijeenkomsten zijn diverse
vragen gesteld over het beheer en onderhoud. Een
deel van deze vragen worden meegenomen bij het
harmoniseren van het beleid als gevolg van de
fusie van waterschap Reest en Wieden en
waterschap Groot Salland.
Eén van de vragen was, of het mogelijk is om met
een kipper mee te rijden. Deze vraag wil het
waterschap graag nader onderzoeken. Daarom
start het waterschap in september op meerdere
locaties verspreid over het beheersgebied met een
proef om de voor- en nadelen van het meerijden
met een kipper goed in beeld te krijgen. De
uitkomsten van de proef worden voorgelegd aan
het waterschapsbestuur, die vervolgens een besluit
zal nemen of deze werkwijze structureel wordt
toegepast.
We zijn daarom op zoek naar een locatie in het
projectgebied Soestwetering bovenloop waar we
deze proef kunnen starten. Heeft u interesse om
eenmalig als proef mee te rijden met de kipper?
Stuurt u dan even een mailtje naar
AndreKoekkoek@wdodelta.nl. In september wordt
u dan benadert om de proef nader af te stemmen.
Meer informatie en contact
Voor algemene informatie over het project kunt
u contact opnemen met de projectleider van
het waterschap Hilde Buitelaar. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer 088 233 1680
en per e-mail: hildebuitelaar@wdodelta.nl of
Gerrit Slagman (Gebiedscoördinator, 0613488447).
Kijk op http://www.wdodelta.nl/soestwetering
voor meer achtergrondinformatie.
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Wanneer u de volgende nieuwsbrief digitaal
wilt ontvangen geef dan uw e-mailadres door
aan elleneikenaar@wdodelta.nl

