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“De werkzaamheden verlopen zeer voorspoedig”
Interview met Herbert Lambers – projectleider Bouwhuis-NONAK
Herbert Lambers is projectleider namens de aannemingscombinatie
Bouwhuis-NONAK. Hij stuurt de werkzaamheden in het gebied aan
en vertelt over de voortgang van het project. “We zijn blij met
deze prachtige opdracht van waterschap Vechtstromen”, vertelt
Herbert. “We zijn in maart gestart en de werkzaamheden
verlopen zeer voorspoedig. Door het gunstige weer kan er volop
worden gegraven. Uiteraard houden we tijdens de
werkzaamheden rekening met de veiligheidsmaatregelen ten
aanzien van corona die door de Rijksoverheid zijn afgegeven. De
afgelopen periode zijn er al twee meanders voor ca. 85%
ontgraven en is er een hoeveelheid van ongeveer 65.000m3
zand (bijna 3000 vrachtwagens) afgevoerd uit het gebied via de
uitweg die is gemaakt op de provinciale weg N343 ter hoogte van
de Bandelsteeg. Daarmee lopen we goed op schema.”
Overlast voorkomen
“Door het graafwerk en vrachtverkeer is overlast nooit helemaal te voorkomen”, zegt Herbert. “Maar
we doen er alles aan om het tot het minimum te beperken. We zorgen dat de woningen, bedrijven
en percelen voor omwonenden gedurende het werk bereikbaar blijven, ook als we aan het werk zijn.
Dat doen we ook voor bootjes op de Vecht. Daarnaast nemen we maatregelen om de overlast voor
de natuur te beperken. Zo hebben we op sommige plaatsen bosschages verwijderd en op andere
plekken zijn gedeeltes afgezet met lint, als preventieve maatregel om te voorkomen dat vogels en
andere dieren zich gaan nestelen op deze plekken. We bedenken dat natuurlijk niet zelf, maar
werken volgens het ecologisch protocol en onder toezicht van ecologen.”
Werkzaamheden
Ook de komende weken gaan de graafwerkzaamheden verder. “De komende periode richten we ons
verder op het grondwerk. Vanaf week 18 wordt er ook zand afgevoerd vanaf de tijdelijke in-/uitrit
aan de Hardenbergerweg. Om de veiligheid van de fietsers te waarborgen, hebben we het fietspad
ter plaatse van de in-/uitrit omgelegd en nemen we passende verkeersmaatregelen. Tegen de wijk
het Hazenbosch aan worden een aantal landbouwpercelen opgehoogd en heringericht. Ook is het de
bedoeling om watergangen te dempen en ondieper te maken in de nabijheid van het trilveengebied
richting de Rheezerweg.”

Avondwandeling 12 mei gaat niet door
Door de coronamaatregelen kan de geplande excursie op 12 mei a.s. geen doorgang vinden. Erg
jammer natuurlijk, omdat het een mooie gelegenheid gaf om u meer te vertellen over het project en
de prachtige natuur in het gebied. Wellicht kan het op een later tijdstip worden ingehaald. We zullen
dit dan melden in een volgende nieuwsbrief.

Gevaar voor spelende kinderen bij zandbulten
Als gevolg van de graafwerkzaamheden liggen er op diverse plekken in het gebied zandbulten. Deze
zandbulten liggen open in het gebied en het kan voor kinderen aantrekkelijk zijn om er op te spelen.
We willen echter benadrukken dat dit zeer gevaarlijk kan zijn. De zandbulten kunnen instorten en er
is geen toezicht buiten werktijden. We willen ouders daarom graag oproepen om hun kinderen niet
op of bij de zandbulten te laten spelen.

Mooie foto’s van het gebied
We hebben de afgelopen tijd van een aantal omwonenden mooie foto’s en filmpjes uit het gebied
ontvangen. Dank daarvoor! Het beeldmateriaal is te bekijken via de Bouwapp en de Facebookpagina
Vecht Hardenberg-Rheezermaten. Heeft u ook mooie foto’s of filmpjes uit het gebied die wij mogen
publiceren? Deel deze dan met omgevingsmanager Dinant Hommes. Zijn contactgegevens staan in
de bijgevoegde brief en zijn ook te vinden op www.vechtstromen.nl/rheezermaten.
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