Nieuwsbrief Rheezermaten – december 2020

Geachte heer/mevrouw,
Het afgelopen jaar hebben wij hard gewerkt aan de herinrichting van het gebied Rheezermaten. Wij
lopen voor op de planning en zijn blij met de voortgang van het project. Via deze nieuwsbrief
informeren we u graag over de stand van zaken van het project en geven we ook een doorkijk naar
het nieuwe jaar.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met
omgevingsmanager Dinant Hommes. 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.
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Stand van zaken werkzaamheden
Fiets- en wandelpaden
Doorkijk 2021
Op de hoogte blijven van het project

Stand van zaken werkzaamheden
Door de goede weersomstandigheden, de voortvarende aanpak van onze medewerkers en goede
samenwerking tussen het Waterschap en de combinatie Bouwhuis/NONAK zijn de werkzaamheden
in 2020 voorspoedig verlopen. We lopen voor op onze planning; vier van de zes meanders zijn
ondertussen gereed. In de wintermaanden zullen de werkzaamheden minder intensief zijn dan in de
zomer. De intensiteit van de graafwerkzaamheden is nu wat teruggebracht; dit mede om tijdelijke
depots in het winterbed te voorkomen. Dit neemt niet weg dat er nog wel werkzaamheden
uitgevoerd zullen worden; de aanleg van het fietspad is daar een mooi voorbeeld van. Wat wel of
niet mogelijk is in de winterperiode is mede afhankelijk van de weersomstandigheden en dat wordt
per week bekeken. De intentie is om waar mogelijk door te werken, waarbij we uiteraard rekening
houden met mogelijk hogere afvoeren op de Vecht.

Fiets- en wandelpaden
De werkzaamheden aan de paden voor fase 1 (Rheezerbrink) en fase 2 (Sumpelpad en wandelpad als
verbinding van het Vechtpark met het Hazenbosch) zijn gereed voor de kerst. Momenteel worden de
grasbetontegels naast de betonpaden aangebracht. De paden worden nog voor de kerst opengesteld
voor gebruik. Fase 3 (Veldbrakenweg) staat gepland voor maart/april 2021. De precieze datum
hiervan staat nog niet vast. Hierover zullen we u tijdig informeren.

Doorkijk 2021
Tijdens de kerstperiode leggen wij het werk even stil. In 2021 gaan we verder met het grondwerk en
de graafwerkzaamheden. Zoals eerder beschreven zal dit in de winter allemaal wat minder intensief
zijn en rustiger verlopen dan afgelopen zomer en najaar. Vanaf maart/april hopen we de laatste
meanders te graven; hiermee zullen we weer grote hoeveelheden grond verzetten en afvoeren.
Afhankelijk van de weersomstandigheden voeren wij de werkzaamheden in het (tril)veengebied uit
voor de start van het broedseizoen, dat wil zeggen voor 15 maart 2021. Het gaat hierbij voornamelijk
om het dempen van sloten.
In maart/april brengen we ook het laatste betonpad aan (Veldbrakenweg). In de zomer worden de
laatste werkzaamheden uitgevoerd, zoals het aanleggen van parkeerplaatsen, maaiselopslagplaatsen
en het aanbrengen van afrasteringen rondom de nieuwe natuurgebieden met begrazingsbeheer. We
hopen volgend jaar voor augustus het werk in grote lijnen klaar te hebben. De beplanting zal
vervolgens in het najaar van 2021 worden aangebracht.

Op de hoogte blijven van het project
Naast de nieuwsbrief kunt u ook op andere manieren op de hoogte blijven van de werkzaamheden:
Op de projectwebsite van waterschap Vechtstromen (www.vechtstromen.nl/rheezermaten) is
informatie over het project Rheezermaten te vinden. Op onze Facebookpagina Vecht HardenbergRheezermaten (www.facebook.com/rheezermaten) plaatsen we regelmatig een update met foto’s
en filmpjes van de werkzaamheden. Zo zijn er meerdere dronefilms gemaakt door bewoners van het
gebied. Deze zijn op de facebookpagina te bekijken. Heeft u ook mooie foto’s of filmpjes uit het
gebied voor op onze pagina’s? Deel deze dan met omgevingsmanager Dinant Hommes.

Fijne feestdagen
Namens de combinatie Bouwhuis/NONAK en het waterschap Vechtstromen wensen wij u fijne
feestdagen en een voorspoedig 2021!

Bovenstaande foto is gemaakt door Freddy Goosselink in september 2020.

