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Herinrichting Nieuwe Wetering Benedenloop

Nieuwe inrichting watergang
We ontwikkelen samen met de omgeving plannen om
de Nieuwe Wetering Benedenloop nabij Laag Zuthem
opnieuw in te richten (zie kaart). Dit vloeit voort uit
Europese regelgeving om de natuurwaarden te
vergroten. Daarom willen we op zoveel mogelijk
plaatsen de watergang opnieuw inrichten door het
aanleggen van een natuurlijke oever en het
vispasseerbaar maken van stuw Langeslag.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eigenaar bent
van een perceel of woning in het projectgebied. Heeft
u uw perceel verpacht of uw woning verhuurd? Dan
vragen wij u om de gebruiker van uw perceel of
woning te informeren.
Wat willen we precies doen?
In de benedenloop van de Nieuwe Wetering willen we,
verspreid over de lengte, circa vijf kilometer oever
natuurlijker maken. Een natuurlijke oever is een
geleidelijk aflopende overgang van land naar water, dit
is goed voor zowel voor flora en fauna. Een steile
oever biedt amper leefmogelijkheden voor diverse
planten, vissen en andere waterdieren. Bij een
natuurlijke oever is die ruimte er wel. Planten trekken
verschillende waterdiertjes, vissen, insecten, vogels en
zoogdieren aan, die er voedsel kunnen zoeken,
schuilen of zich voortplanten. Veel waterplanten
hebben een zuiverende werking. Ze zijn behalve mooi
om te zien dus ook goed voor de waterkwaliteit.

Verder gaan we stuw Langeslag vispasseerbaar maken.
Dit betekend dat de vissen makkelijker om het gemaal
heen zwemmen. Dit bevordert de vismigratie en is
positief voor de visstand. Een goede visstand draagt bij
aan, en hoort bij, een gezond ecosysteem in en rond
het water.
De fysieke werkzaamheden vinden plaats in het
projectgebied zoals aangegeven op de kaart. De
peilgebieden van de Nieuwe Wetering zijn hierin ook
aangegeven, deze zijn van invloed op de
waterhuishouding van de Nieuwe Wetering.
Onderhoud Nieuwe Wetering
Het onderhouden van de wetering doen we onder
andere vanaf het water. Voor de natuurlijke oevers
gaan we eerst onderzoeken welke plekken hiervoor
geschikt zijn. De natuurlijke oevers worden dan
jaarlijks onderhouden door enkele boompjes te
trekken. Verder komt de muskusrattenvanger af en
toe langs voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden.
Het machinale onderhoud van de te realiseren
natuurlijke oever willen wij doen met zogeheten
breedspoor-onderhoud vanaf het land. Dit houdt in
dat wij met het machinale onderhoud één keer in de
drie tot vijf jaar langskomen en dat wij het maaisel zelf
opruimen. Dit zou een verandering zijn ten opzichte
van de huidige situatie.
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Planning van het project
De komende tijd gaan we, samen met u, op zoek naar
de beste oplossingen om aan de doelstellingen te
voldoen. Dit gaan wij doen door een aantal
alternatieven te ontwikkelen. Hierna zal het bestuur
het zogeheten voorkeursalternatief vaststellen.
Aansluitend wordt het plan verder uitgewerkt en gaan
wij opnieuw met u in gesprek. We verwachten in 2023
te starten met de werkzaamheden. Hieronder staat
een uitgebreide planning van het project.

Digitaal spreekuur
Door de huidige corona maatregelen is het helaas nog
niet mogelijk om een inloopavond te organiseren.
Daarom houden wij elke donderdag een digitaal
spreekuur van 13:00 tot 14:00 uur. Wilt u hieraan
deelnemen? Stuur dan een e-mail naar Sander
Steenblik (omgevingsmanager) via
sandersteenblik@wdodelta.nl

Video
We hebben een video gemaakt, met beelden uit het
gebied, waarin Sander nog eens kort vertelt wat we
precies willen doen. Scan de QR code hieronder met de
camera van uw telefoon of tablet, open de link en
bekijk het filmpje. Of kijk op
www.wdodelta.nl/nieuwewetering
Waterwerk app
Dit project is te volgen via een gratis applicatie op uw
telefoon of tablet. In deze app vindt u allerlei relevante
projectinformatie. Daarnaast kunt u vragen stellen of
uw
mening
geven. Ga naar de App Store of de Google
Stuw
Langeslag
Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.
Vragen, opmerkingen of meer informatie?
Neem contact op met omgevingsmanager Sander
Steenblik via 088 – 233 1200 of via
sandersteenblik@wdodelta.nl
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