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Toekomstbestendige 
weteringen 
We richten de Soestwetering-bovenloop en Breebroeksleiding tussen 

Lettele en Okkenbroek opnieuw in. Zo zijn we straks beter voorbereid 

tegen wateroverlast of droogte en verbeteren we de waterkwaliteit. In 

vorige nieuwsbrieven, inloopbijeenkomsten en bij keukentafel-

gesprekken hebben wij u verteld over deze herinrichting. In deze 

nieuwsbrief informeren wij u over de start van de werkzaamheden en 

nodigen wij u graag uit voor een inloopbijeenkomst op donderdag 20 

oktober. 

 

 
 

Contact 
Heeft u vragen over dit project? 

Is er iets niet duidelijk of wilt u 

meer informatie? Neem dan 

gerust contact op met Paul 

Penning (omgevingsmanager 

van het waterschap) via: 

 

(t) 06 – 2703 1949 

(e) paulpenning@wdodelta.nl  

Dit project krijgt steun van het 

Europees Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling: Europa 

investeert in zijn platteland. 

mailto:paulpenning@wdodelta.nl
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Inloopbijeenkomst 
Wij nodigen u hierbij van harte uit voor een inloopbijeenkomst op donderdag 

20 oktober in ‘Kulturhus De Spil‘ (Sportweg 1, Lettele) van 19.00 tot 21.00 uur. 

Medewerkers van het aannemersbedrijf en het waterschap zijn deze avond 

aanwezig om uw vragen te beantwoorden over de werkzaamheden binnen dit 

project. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar! Kunt u niet op de genoemde 

datum? Laat het ons weten. Dan maken we een aparte afspraak. 

 

De start 
We pakken de twee weteringen de komende tijd dus grondig aan. Aannemer 

Bouwhuis uit Beerzerveld voert namens het waterschap de werkzaamheden 

uit. De werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

• het aanleggen van visvriendelijke peil-regulerende stuwen en inlaten; 

• het vispasseerbaar maken van de huidige stuwen; 

• het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en waterbergingen; 

• het verbreden en verondiepen van de weteringen; 

• enkele reguliere onderhoudswerkzaamheden; 

• het gedeeltelijk aanpassen van de manier van onderhouden van de 

weteringen. 

 

Wanneer? 
Samen met Bouwhuis beginnen we eind oktober 2022 met de uitvoering van de 

werkzaamheden. Het werk is na verwachting in het najaar van 2023 klaar. De 

werkzaamheden aan de Soestwetering en de Breebroeksleiding worden 

gelijktijdig en parallel aan elkaar uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van het werk 

vindt er het nodige transport plaats. Denk hierbij aan het aan en/of afvoeren 

van materieel en zand. Uiteraard doen we er alles aan om hinder te beperken 

en nemen we maatregelen om de veiligheid van u en overige weggebruikers te 

waarborgen. Eventuele verkeersmaatregelen worden met bebording 

aangegeven op de locaties. 

Overige informatie 
• Calamiteiten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week doorgeven via 

telefoonnummer 088-233 1200. Vermeld hierbij de naam van het project. 

• Werkuren van de aannemer zijn op werkdagen van 07.00 tot 17.00 uur. 

• De aannemer werkt volgens de Wet natuurbescherming. 

• Voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u terecht bij 

Herbert Lambers van aannemersbedrijf Bouwhuis via 06 – 2248 9188 of via 

herbertlambers@bouwhuisgww.nl 

  

Graag tot ziens op 20 oktober! 

Volgen van het project 
U kunt dit project volgen via 

een gratis app op uw telefoon 

of tablet. Ga naar de App 

Store of de Google Play Store, 

zoek op ‘Waterwerk’ en start 

de download. 

 

 

Benieuwd waar we het werk 

precies uitvoeren? Scan de 

QR code met de camera van 

uw telefoon of tablet en volg 

de link naar onze website. 

 

 

https://www.bouwhuisgww.nl/home.html
https://www.bouwhuisgww.nl/home.html
mailto:herbertlambers@bouwhuisgww.nl

