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Onderwerp

Stand van zaken uitvoering Rheezermaten & uitnodiging inloopbijeenkomst 26 februari 2020

Geachte heer/mevrouw,
De uitvoering van de herinrichting van het gebied Rheezermaten start op korte termijn. Via deze
brief informeren we u over de stand van zaken van het project en nodigen we u van harte uit voor de
inloopbijeenkomst op woensdag 26 februari aanstaande.
Project herinrichting Vecht Rheezermaten
Vanuit het programma Ruimte voor de Vecht werken diverse partners in het Vechtdal samen om de
Overijsselse Vecht veilig te houden en het wonen, werken en recreëren in het Vechtdal
aantrekkelijker te maken. Het gebied Rheezermaten is onderdeel van dit programma. Hier worden
delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw ingericht, met nieuwe meanders en
natuurvriendelijke oevers. Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en ontstaan mogelijkheden voor
de ontwikkeling van waardevolle natuur. In het winterbed zijn de maatregelen gericht op het beter
vasthouden van water, dit ook om de trilvenen in dit gebied te behouden/versterken. Ook worden
recreatieve voorzieningen aangelegd, zoals fiets- en voetpaden en uitkijkpunten.
Werkzaamheden & planning
Aannemingscombinatie Bouwhuis-NONAK verzorgt de realisatie van het project in opdracht van
waterschap Vechtstromen. De werkzaamheden nemen circa 2 jaar, tot eind 2021, in beslag. Tijdens
de realisatie wordt er veel grond ontgraven en afgevoerd uit het gebied. Voor een zorgvuldige en
veilige aan- en afvoer van grond en materialen wordt er op twee plaatsen een uitweg gemaakt, één
op de Hardenbergerweg en één op de provinciale weg N343 ter hoogte van de Bandelsteeg.
Gedurende de uitvoering van dit project streven we ernaar om de overlast tot een minimum te
beperken. Wij doen dit door een juiste fasering en het treffen van maatregelen om overlast te

voorkomen. De bereikbaarheid van woningen, bedrijven en percelen voor omwonenden blijft
gegarandeerd tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
Om tijdig met de uitvoering te kunnen starten, vinden er de komende weken voorbereidende
werkzaamheden plaats. Daarvoor treffen we conform de wetgeving Flora en Fauna diverse
maatregelen, zoals het verwijderen van ruigtes, struweel en enkele bomen. Hiermee voorkomen we
dat vogels en andere dieren zich gaan nestelen op deze plekken. Ook plaatsen we amfibieschermen
in het gebied. Uiteraard voeren we deze werkzaamheden uit volgens het ecologisch protocol en
onder toezicht van ecologen.
Inloopbijeenkomst 26 februari 2020
We vertellen u graag meer in detail over de werkzaamheden en planning tijdens een
inloopbijeenkomst op 26 februari 2020. U kunt dan tussen 15.00 en 20.00 uur binnenlopen bij
Natuuractiviteitencentrum De Koppel, Vechtstraat 8 in Hardenberg. Verschillende betrokken partijen
zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. De koffie en thee staat voor u klaar, we hopen
u graag te zien.
Informatie en communicatie
Tijdens de werkzaamheden is omgevingsmanager Dinant Hommes namens bouwcombinatie
Bouwhuis-NONAK uw aanspreekpunt voor vragen en/of klachten. Hij is bereikbaar op 06-30389089
en per e-mail via d.hommes@bureauruimtewerk.nl. In geval van calamiteiten kunt u contact
opnemen met de uitvoerder van de werkzaamheden Bert Bouwhuis, bereikbaar op 06-22993626.
Tijdens de uitvoering van het project ontvangt u regelmatig een nieuwe brief van ons waarin we u
informeren over de voortgang en laatste stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het
project. Daarnaast houden we u op de hoogte via verschillende communicatiemiddelen, zoals:
Wekelijks spreekuur
Vanaf 1 maart is er wekelijks op woensdag van 10 tot 11 uur een spreekuur in de bouwkeet. De
locatie van de bouwkeet wordt op korte termijn bekend gemaakt via onze communicatiekanalen.
Daar is de omgevingsmanager aanwezig voor beantwoording van uw vragen en het in behandeling
nemen van klachten. Voor eventuele klachten geldt overigens dat deze alleen in behandeling worden
genomen tijdens het spreekuur of via het e-mailadres van de omgevingsmanager.
Projectpagina
Op de projectwebsite van waterschap Vechtstromen (www.vechtstromen.nl/rheezermaten) is
informatie over het project Rheezermaten te vinden. We delen regelmatig updates over de
voortgang van het project en er zijn diverse digitale bestanden in te zien en te downloaden. Wilt u
automatisch op de hoogte blijven van de voortgang? Dan kunt u zich aanmelden voor de
nieuwsservice van waterschap Vechtstromen via www.vechtstromen.nl/nieuwsservice.
Facebook
Op onze Facebookpagina Vecht Hardenberg-Rheezermaten plaatsen we regelmatig een update met
foto’s van het werk en herinneren wij u aan afspraken rondom de werkzaamheden.
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Bouwapp
Op de Bouwapp worden foto’s geplaatst waardoor de voortgang van het
werk door iedereen te volgen is. Ook worden belangrijke werkzaamheden
en/of gebeurtenissen vooraf aangekondigd in de app. De app is gratis te downloaden en het gebruik
van de Bouwapp is volledig anoniem. Let er bij het downloaden van de app op dat u de ‘gele’ helm
downloadt. De ‘blauwe’ helm is enkel voor beheerders van de app.
Save the date: avondwandeling 12 mei 2020
Bent u nieuwsgierig naar de werkzaamheden? Blok dan alvast de avond van 12 mei in uw agenda. Op
deze avond organiseren we een excursie waarin we u meer vertellen over het project en de natuur in
het gebied. In een volgende brief ontvangt u meer informatie over deze wandeling en waar u zich
kunt aanmelden.

We hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben over de stand van zaken van het
project Rheezermaten. We zien u graag tijdens de inloopbijeenkomst op 26 februari. Mocht u voor
die tijd vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Dinant Hommes.

Met vriendelijke groet,

/signer1/

Stef Fortkamp
projectleider waterschap Vechtstromen

Herbert Lambers
projectleider combinatie Bouwhuis-NONAK
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