
Nieuwsbrief

Baggeren in Meppel
Watergangen Oosterboer

Waterschap gaat baggeren in Oosterboer in 

Meppel

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta 

onderhoudt veel watergangen in het stedelijk 

gebied van Meppel met de kraan en/of de 

maaiboot. Door de vorming van bagger wordt de 

waterdiepte steeds minder, neemt de 

waterkwaliteit af en wordt het werken met de 

maaiboot steeds moeilijker. Reden voor het 

waterschap om vanaf eind oktober 2017 een 

aantal watergangen in de wijk Oosterboer uit te 

baggeren. Op het kaartje (achterzijde) staat 

aangegeven om welke watergangen het gaat en 

de locaties waar de bagger in vrachtwagens wordt 

geladen en afgevoerd naar een depot.

In totaal verwijderen we ongeveer 5.000 m3 

bagger. Ook alle inliggende duikers maken we 

schoon zodat de doorstroming weer optimaal zal 

zijn.

De werkzaamheden geven  enige overlast.

Er wordt echter niet lang op dezelfde plek gewerkt. 

De verkeersveiligheid krijgt veel aandacht omdat 

de uitvoering van de werkzaamheden in 

woonwijken plaatsvindt. Er wordt vooral en zoveel 

mogelijk rekening gehouden met schoolgaande 

kinderen en ander verkeer.

Het baggerwerk vindt plaats vanaf eind oktober tot 

medio februari 2018. 

Informatie 

Heeft u vragen of opmerkingen over het 

baggerwerk, dan kunt u contact opnemen met de 

toezichthouder Tinus Brand van het waterschap: 

088 2331916.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen 

met de directievoerder van het waterschap: Jaap 

Ruiter: 088 2331721.  Kijk ook eens op: 

www.wdodelta.nl/projecten/baggerprojecten

Inloopbijeenkomst

Voor meer informatie over het baggerwerk 

organiseren wij een inloopbijeenkomst op dinsdag 

31 oktober. Van 16.00 tot 20.00 uur bent u van 

harte welkom  in het wijkgebouw de Boerhoorn, 

Brandemaat 5 in de woonwijk Oosterboer. 

Op kaarten kunt u exact 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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Te baggeren watergangen in Oosterboer

De donkerblauw gekleurde watergangen worden gebaggerd.


