
 

 

 

 

 

 

 

  

Aan de bewoners van dit adres 

         

   

        
Kenmerk  : 16.056/DM     Datum  : 31-08-2016 

Betreft  : informatiebrief baggerwerkzaamheden  Projectnummer :16.056 

    

 

Geachte mevrouw/ mijnheer, 

 

Zoals u weet laten Waterschap Vallei en Veluwe met de gemeente Amersfoort baggerwerkzaamheden 

uitvoeren in uw wijk. Bagger- en Waterwerken Oosterwolde BV (BWO) voert deze werkzaamheden uit. 

 

In deze brief leest u meer over de werkzaamheden. 

 

Waar vinden de werkzaamheden plaats? 

In de wijken Nieuwland en Calveen: U kunt de kaart zien op http://www.vallei-veluwe.nl/nieuwland-

calveen.  

 

Wat houden de werkzaamheden in? 

Het verwijderen van bagger en zand uit de aanwezige sloten en vijverpartijen. Ook wordt een deel van 

het aanwezige riet gemaaid. 

 

Waarom worden de werkzaamheden uitgevoerd? 

Doordat de sloten worden uitgediept kan het water weer goed doorstromen. Ook de kwaliteit van het 

water verbetert daardoor. Hierdoor neemt na verloop van tijd het planten- en dierenleven in de sloot toe.  

 

Hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd? 

Grotendeels vanaf het water. De bagger wordt met een schuifboot verwijderd en op overslaglocaties in 

een vloeistofdicht transportvoertuig geladen. Dit voertuig voert de bagger af naar een erkende 

toepassingslocatie. Hier wordt de bagger na droging weer nuttig toegepast. Het overtollige zand dat 

onder de bagger aanwezig is wordt op de meeste plekken ontgraven zodat voldoende waterdiepte 

ontstaat. Dit gebeurt met een kleine rupskraan op ponton. Het zand wordt met kleine vaartuigen 

vervoerd en net als de bagger op overslaglocaties geladen in vloeistofdichte transportvoertuigen en 

afgevoerd naar een erkende toepassingslocatie. 
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Planning 

De werkzaamheden zijn in de week van 29 augustus gestart. Als eerste wordt begonnen in de watergang 

langs de Gaardendreef. Medio november 2016 is het werk gereed. 

 

Informatie 

Voor vragen en/of informatie zijn er meerdere mogelijkheden: 

- Er worden een 3-tal inloop-informatiebijeenkomsten gehouden, 2 voor de wijk Nieuwland en 

1 voor Calveen. Deze bijeenkomsten zijn als volgt gepland: 

o Voor Nieuwland zuid (zie bijgevoegde kaart): woensdag 7 september van 17:00 – 20:00 

uur. 

o Voor Nieuwland noord (zie bijgevoegde kaart): woensdag 14 september van 17:00 – 

20:00 uur 

o Voor Calveen: woensdag 5 oktober van 17:00 – 20:00 uur. 

 

De locatie van de inloop-informatiebijeenkomsten is boerderij Sneul, De Rode Leeuw 11a in de 

wijk Nieuwland. Om uw vragen te beantwoorden zijn er mensen van de aannemer, gemeente en 

waterschap. 

 

- Op http://www.bwobv.nl/nieuwland-en-calveen/ kunt u meer informatie over de werkzaamheden 

lezen. Hier staat ook een kaart van de wijk waarop aangegeven is waar en wanneer de 

werkzaamheden uitgevoerd worden. Ook is het mogelijk via een formulier uw vragen en/of 

opmerkingen kenbaar te maken. 

 

- Elke week is er op woensdagmiddag van 14:00 – 15:00 uur een spreekuur 

in de wijk waar dhr. Johan Stet (uitvoerder van BWO) aanwezig is om uw 

vragen te beantwoorden. Het spreekuur wordt gehouden in de werkkeet die 

staat opgesteld aan de Zeldertsepoort.  

 

Wat vragen we van u? 
Grenst uw tuin aan een watergang en er hangen takken van uw bomen en/of struiken 

over de watergang heen, dan vragen we u om dit overhangend groen te verwijderen 

zodat de baggerwerkzaamheden ongehinderd kunnen plaats vinden.  

 

Tot slot 

Waar gewerkt wordt kan overlast optreden. We vragen hiervoor uw begrip en geduld. We doen er alles 

aan overlast tot een minimum te beperken.  

 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

D. van der Molen (projectleider) 

Bagger- en Waterwerken Oosterwolde BV 
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