Samenwerking
De uitvoering van het project is gestart in maart 2020
en duurt tot eind 2021. In opdracht van waterschap
Vechtstromen voert aannemingscombinatie BouwhuisNONAK de werkzaamheden uit. Heeft u
vragen/opmerkingen over het project? Dan kunt u
terecht bij onze omgevingsmanager Dinant Hommes
(d.hommes@bureauruimtewerk.nl / 06-30389089).

Voor dit project hebben twee aannemers uit de regio de
krachten gebundeld. Samen hebben zij veel gebiedskennis
en zijn lokaal betrokken.
BouwhuisGWW is een dynamisch aannemingsbedrijf in de
infra, wegen- en natuurbouw en is gevestigd in
Beerzerveld.
NONAK is de aannemer binnen de Dunnewind Groep en
voert werken uit binnen de civiel- en natuurtechnische
sector. NONAK is gevestigd in Ommen.

Herinrichting Vecht
Rheezermaten

Wellicht heeft u tijdens een fietstocht of
wandeling langs de Vecht al opgemerkt dat er
wat gaande is in het gebied; en dat is ook zo!
We zijn bezig met de herinrichting van het
gebied Rheezermaten, dit is een onderdeel van
het programma Ruimte voor de Vecht. Vanuit
dit programma werken diverse partners in het
Vechtdal samen om de Overijsselse Vecht veilig
te houden en het Vechtdal aantrekkelijker te
maken.
In het gebied Rheezermaten richten we delen
van de Vecht opnieuw in, met nieuwe
meanders en natuurvriendelijke oevers.
Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en
ontstaan mogelijkheden voor de ontwikkeling
van waardevolle natuur en recreatie.

Werkzaamheden

Fasering

In maart 2020 zijn de werkzaamheden gestart. De Vecht
krijgt onder andere een aantal nieuwe bochten, ook wel
meanders genoemd. Daarom wordt er veel zand
afgegraven en afgevoerd uit het gebied. Op deze manier
krijgt de Vecht een natuurlijker loop. Dit is goed voor
flora en fauna en biedt ook voordelen voor recreatief
gebruik, zoals wandelen, fietsen en varen.
Tijdens de werkzaamheden wordt er rekening gehouden
met de omgeving, zowel met de bewoners en
ondernemers, als met planten en dieren. Daarom zijn de
omgevingsmanager en de ecoloog nauw betrokken.
Meer informatie over het project is te vinden op de
website: www.vechtstromen.nl/rheezermaten

Het gebied is tijdens de werkzaamheden opgedeeld in 6
secties, waarbij er (mede vanwege de ecologie) gewerkt
wordt van noord naar zuid. De planning is per sectie als
volgt:
Sectie
Sectie
Sectie
Sectie
Sectie
Sectie

A Maart – september 2020
B Oktober 2020 – februari 2021
C Maart – december 2020
D September – november 2021
E September – november 2021
F Mei – november 2021

