
Nieuwsbrief

Renovatie en uitbreiding gemaal Wetering Oost

Het algemeen bestuur van het waterschap Drents 

Overijsselse Delta heeft ingestemd met de realisatie 

van de derde fase van het project ‘Water op maat 

voor landbouw en natuur in de polders rond 

Scheerwolde’. Dit betreft de optimalisering in van het 

waterpeilbeheer in de polder Wetering. Hiervoor 

wordt het gemaal Wetering gerenoveerd en de 

pompcapaciteit aangepast voor flexibel peilbeheer.

Vergroten pompcapaciteit 

Het poldergemaal Wetering krijgt een grotere 

capaciteit om in de toekomst (inklinken bodem en 

veranderend klimaat) voldoende water te kunnen 

verpompen. Ook is capaciteitsvergroting nodig om 

de onlangs aangelegde waterbergingen in de 

oostelijke en westelijke polder in korte tijd leeg te 

kunnen pompen. 

Monument

Het uit 1941 daterende gemaal Wetering is een 

gemeentelijk beschermd monument. Bij de 

aanpassingen van dit beeldbepalende gebouw wordt 

hiermee rekening gehouden zodat de karakteristieke 

uitstraling behouden blijft.

Uitnodiging Inloopbijeenkomst

Voor alle bewoners en belangstellenden

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta nodigt u 

graag uit voor de inloopbijeenkomst van het project 

‘Renovatie en uitbreiding gemaal Wetering Oost’. 

Op deze bijeenkomst informeren wij u over de 

werkzaamheden en kunt u vragen stellen.

U bent van harte welkom op: 

Datum:  Maandag 11 september 2017

Tijd:       19.00 – 21.00 uur inloopavond 

Locatie: Restaurant An’t Waeter

Wetering West 77

Wetering

nr. 01, september 2017

Ruimte voor foto



Uitvoeringsfase

De werkzaamheden zijn inmiddels aanbesteed en 3 

aannemers gaan het werk uitvoeren:

• Aannemingsbedrijf Dubbink BV uit 

Vriezenveen (civieltechnische werken)

• De firma Flowserve B.V. uit Etten-Leur 

(werktuigbouwkundige installaties)

• Moekotte Installatietechniek uit Apeldoorn 

(elektrotechnische- en besturingsinstallaties).

De planning is erop gericht dat begin november 

2017 de werkzaamheden van start gaan. Dit onder 

voorbehoud van het tijdig verkrijgen van de 

benodigde vergunningen. Wij leveren het werk eind  

2018 op.

Met de provincie Overijssel vindt als beheerder van 

de vaarweg Wetering afstemming plaats. Dit gaat 

om aanpassingen oeverbescherming en de 

maatregelen voor beperking van overlast voor het 

watertoerisme tijdens de uitvoeringsperiode.

Wat is er tot nu toe uitgevoerd

In 2012 heeft het waterschapsbestuur het 

Watergebiedsplan Landbouwpolders Scheerwolde

vastgesteld. In de vier landbouwpolders (zie kaartje) 

wordt de waterhuishouding voor een zo’n groot 

mogelijk oppervlak afgestemd op akkerbouw. De 

herinrichting natte infrastructuur van de vier polders 

en renovatie en capaciteitsuitbreiding van gemaal 

Gelderingen zijn inmiddels afgerond (fase 1 en 2). 

De uitvoering van de laatste fasen 4 en 5: renovatie 

gemalen Halfweg en Giethoorn en flexibel 

peilbeheer volgt in een later stadium.

Samenwerkende partners

De landinrichtingscommissie Noordwest Overijssel 

en de gedeputeerden van “Water” en “Inrichting 

landelijk gebied” van de provincie Overijssel zegden 

voor dit project hun steun toe. Dat heeft geleid tot 

Europese subsidie voor deze derde fase.

Europees Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn 

platteland.

Contact

Voor informatie over dit project kunt u contact 

opnemen met de projectleider van het waterschap, 

Ben Sluiter, tel.nr.: 088 – 2331521, e-mail: 

bensluiter@wdodelta.nl of kijk op: 

www.wdodelta.nl/gemaalwetering
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