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Voorlopig ontwerp wandellandschap Oosterringdijk en omgeving

18 november 2021

Beste bewoner(s),
In maart hebben we het schetsontwerp voor het wandellandschap Oosterringdijk en
omgeving met u gedeeld. We hebben hier veel reacties op ontvangen, hartelijk dank hiervoor!
Aan de hand van de gegeven input zijn we aan de slag gegaan met het opstellen van het
voorlopig ontwerp.
Verlaging waterpeil Oosterringvaart
Tijdens de voorbereidingen voor het opknappen van dit gebied, zijn we erachter gekomen dat
er veel voordelen zitten aan het verlagen van het waterpeil van de Oosterringvaart. De
belangrijkste voordelen zijn:
-

Het water van de Oosterringvaart kan verbonden worden met de omringende slootjes,
er ontstaat meer doorstroming, hierdoor verbetert de waterkwaliteit;
Dit zorgt voor een positieve bijdrage aan de biodiversiteit;
De kans op wateroverlast (zoals water in de kruipruimte bijvoorbeeld) wordt kleiner;
Er is meer ruimte voor het opvangen van water als dat nodig is (bijvoorbeeld na
heftige regenval).

Het water in de Oosterringvaart wordt beheerd door Waternet. De afgelopen tijd hebben we
met Waternet overlegd over de mogelijkheden voor het verlagen van het waterpeil. Waternet
gaat in december de laatste onderzoeken uitvoeren. De uitkomst van het onderzoek nemen
we mee in het voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp kunnen we na het onderzoek
definitief maken.
Wat zijn de volgende stappen?
We verwachten het voorlopig ontwerp in januari vast te laten stellen door het college van
Burgemeester en Wethouders. Daarna wordt het voorlopig ontwerp met alle bewoners en
gebruikers gedeeld, waarop u een reactie kunt geven.
Vervolgens wordt het definitief ontwerp opgesteld en kan met de technische uitwerking
begonnen worden. Daarop volgt een aanbestedingsproces en kan naar verwachting
halverwege 2022 met de uitvoering gestart worden.
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Meer weten?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Bel naar (020) 31 44 888 en vraag naar
Rens Snoek.
Dank voor uw begrip en geduld.
Met vriendelijke groet,
Rens Snoek
Projectleider Infra
Dit document is in een geautomatiseerd proces aangemaakt en is derhalve niet ondertekend.
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