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Geachte gebruiker en/of eigenaar,
U ontvangt deze brief omdat u eigenaar en/of gebruiker bent van een perceel langs de
Westdijk te Bunschoten. Waterschap Vallei en Veluwe is beheerder van het
oppervlaktewater in uw omgeving. Graag informeren wij u in deze brief over een tweetal
zaken die betrekking hebben op het slootwater langs de Westdijk.

Hoge gehaltes sulfaat en zout
Uit oppervlaktewateranalyses door Waterschap Vallei en Veluwe is gebleken dat het
slootwater langs de Westdijk hoge gehaltes aan sulfaat en zout (natriumchloride) bevat.
Aanwezigheid van sulfaat is een natuurlijk verschijnsel in veenweide gebieden. De hoge
concentraties geven ons aanleiding om onderzoek te doen naar de oorzaak. Daarbij
wordt zowel de aangebrachte grond, het grondwater en het oppervlaktewater in de
omgeving onderzocht. Dit betekent dat wij contact met u opnemen om monsters te
nemen in de sloten langs uw perceel/percelen.

Verwijdering en terugplaatsing zand
De afgelopen periode is veel neerslag gevallen. Een deel van het zand is als gevolg van
deze vele neerslag terecht gekomen in de direct aangrenzende sloten. Voor de goede
orde merken wij op dat voor de dijkverbetering aangebrachte zand voldoet aan wet- en
regelgeving voor grootschalige bodemtoepassingen.
In de aankomende week wordt dit zand verwijderd door de aannemer en teruggeplaatst
op de nieuwe binnenberm van de dijk. Daarna wordt dit materiaal afgedekt met 0,5
meter schone klei. Dit betekent voor u dat de aannemer contact met u kan opnemen om
zand te verwijderen in de sloten langs uw perceel/percelen.

Zodra er meer bekend is, informeren wij u verder. Gedurende deze periode wijzen wij u
er op dat het oppervlaktewater langs de Westdijk op dit moment mogelijk niet geschikt
is voor veedrenking. Het is uw eigen verantwoordelijkheid op welke wijze u voorziet in
drinkwater voor uw vee.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. Contactpersoon voor
het waterschap is in de vakantieperiode Walter de Vor (06-16717874).
Met vriendelijke groet,

Winfried van Kleef
Omgevingsmanager

