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Brug Junne     Stuw Junne  
 

NIEUWSBRIEF 12 – 28 april 2021 – Brug en stuw Junne  
 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
U ontvangt de nieuwsbrug over brug en stuw Junne omdat we u graag op de hoogte houden van de 
voortgang.  

 
 
In de media zijn afgelopen week berichten verschenen dat het waterschap de werkzaamheden voor 
de droogzetvoorziening bij de stuw Junne heeft gestopt. Dit is onjuist.  
 
Vanwege voorlopige voorzieningen die door een aantal omwonenden zijn aangevraagd (en inmiddels 
weer zijn ingetrokken) bij de bestuursrechter, hebben we de vergunningplichtige werkzaamheden 
nog niet kunnen starten. Wel zijn we de afgelopen weken gestart met (voorbereidende) 
werkzaamheden die we vergunningsvrij kunnen uitvoeren, zoals het inrichten van het bouwterrein. 
De aannemer heeft vorige week zijn materieel weggehaald, omdat hij, in afwachting van de 
uitspraak van de rechter, de kraan elders in kon zetten.   
 
Inmiddels hebben wij van de rechter begrepen dat de voorlopige voorzieningen die door 
omwonenden zijn aangevraagd zijn ingetrokken. De rechter heeft ons eind vorige week laten weten 
dat de opgelegde bouwstop is opgeheven, en dat we kunnen starten met de werkzaamheden die 
nodig zijn voor het onderzoek naar de stuw. Dit betekent dat de aannemer vandaag (28 april) zijn 
materieel weer aanvoert, om de uitvoering van het werk te starten en de opgedane achterstand in 
te halen.  
Dit is belangrijk omdat het op dit moment onzeker is of met deze 100 jaar oude stuw de 
waterveiligheid gegarandeerd kan worden. Het waterschap wil weten wat de staat van de stuw is. 
Aan de hand van dit onderzoek kan het waterschap later deze zomer beoordelen of renovatie van de 
stuw mogelijk is. Het onderzoek kan alleen worden uitgevoerd in het laagwaterseizoen (april-
oktober). Om optimaal van het laagwaterseizoen te profiteren, willen we daarom zo snel mogelijk 
starten met de werkzaamheden.  
 
Omwonenden maken zich zorgen over de natuur. Het waterschap heeft door deskundige ecologen 
uitgebreid onderzoek laten doen naar beschermde diersoorten die zich in het gebied rond de stuw 
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zouden kunnen bevinden. Dit heeft geleid tot een ecologisch 
werkprotocol waarin maatregelen zijn opgenomen ter bescherming van 
onder meer de grote gele kwikstaart, de huismus en de vleermuizen.  
 
 
Nog vragen? 
Heeft u aan de hand van deze nieuwsbrief specifieke vragen? Neem dan 
gerust contact op met mij. Ik ben bereikbaar per email op het emailadres 
wwisselink@avecodebondt.nl en telefonisch op 06-51240597.  
 
Met vriendelijke groet, 
Wieke Wisselink 

Omgevingsmanager brug en stuw Junne 
Gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen 
_________________________________________________________________________ 

Deze nieuwsbrief wordt digitaal verzonden indien uw emailadres bij mij bekend is. Ontvangt u de nieuwsbrief hardcopy 
maar wilt u deze digitaal ontvangen? Stuur mij een email en u ontvangt de volgende nieuwsbrief digitaal. 

Meer informatie over de brug en stuw vind u op de website van gemeente en waterschap: 
Brug: www.ommen.nl/brug-junne 
Stuw: www.vechtstromen.nl/buurt/projecten/stuw-junne 


