Nieuwsbrief Rheezermaten - november 2021

Geachte heer/mevrouw,
In de nazomer bracht vooral de maand september mooi weer met zich mee. Dat heeft geholpen
tijdens de werkzaamheden en vooral bij het afvoeren van de grote hoeveelheden zand. Graag nemen
we u mee in de stand van zaken op dit moment en informeren we u over de werkzaamheden tijdens
de laatste maanden van dit kalenderjaar. We hopen het project voor de kerst volledig te kunnen
afronden. Hierna volgt nog één nieuwsbrief bij de afsluiting van het project.
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 Egbert Bouwhuis, bereikbaar op 06-53849987.
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Stand van zaken werkzaamheden
Zoals u de afgelopen periode ongetwijfeld heeft gezien, is het grote zanddepot ter hoogte van de
Rheezerbrink in de periode tussen de zomervakantie en half oktober afgevoerd. Het was een drukke
periode maar gelukkig konden we profiteren van het mooie nazomerweer.
De zandzuiger heeft de ondiepe delen uit de Vecht gezogen, zodat de Vecht nu overal de juiste
diepte heeft. Langs de oevers van de Vecht zijn op diverse locaties erosiebestendige maatregelen
getroffen. Erosiebestendig betekent dat de buitenbochten van de Vecht niet verder afkalven en
verplaatsen door het stromende water. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de
oeververdediging door het gebruik van boomstammen. Deze worden op diverse locaties langs de
Vecht aangebracht.
Ook de werkzaamheden in het veengebied naast de wijk ‘Het Hazenbosch’ zijn voor een groot deel
afgerond. Op een aantal locaties hebben wij begroeiing verwijderd en de watergangen in het gebied
gedempt om vernatting van het veengebied te stimuleren. Dit komt ten goede aan de natuur en in
het bijzonder aan het unieke trilveen. Het Laarzenpad zal nog uitgerasterd worden en voorzien
worden van toegangshekken en bebording.

De komende periode richten we ons op het afronden en opruimen van het werkgebied. Op diverse
locaties worden afrasteringen en hekwerken aangebracht. Ter hoogte van de bestaande uitrit aan de
Hardenbergerweg worden een maaiselverzamelplaats voor Staatsbosbeheer, een uitkijkpunt en een
(kleine) parkeerplaats voor bezoekers van het uitkijkpunt gerealiseerd.

Uitkijkpunten
In het projectgebied zijn al in een eerder stadium twee uitkijkpunten gerealiseerd. Op een drietal
locaties worden nog uitkijkpunten gerealiseerd ten behoeve van recreatie en op een aantal locaties
binnen het werkgebied gaan we bomen en bosplantsoen planten. We hopen het project voor de
Kerst volledig te kunnen afronden.

Bovenstaande afbeelding is genomen bij de Turfschuur Rheezerweg, een van de gerealiseerde
uitkijkpunten in het gebied.

Veilig gebruik wandelpaden en uitlaten honden
Regelmatig komen er klachten binnen over loslopende honden in het gebied Rheezermaten. Met
name na werktijd en voor zonsondergang is dit het geval. Loslopende honden zijn niet toegestaan en
verstoren de aanwezige dieren in het gebied. Wij verzoeken de hondenbezitters daarom de hond aan
de lijn te houden tijdens het uitlaten, op de paden te blijven en niet met honden de natuurterreinen
in te trekken.
Om het werk goed en veilig te kunnen blijven uitvoeren vragen we alle gebruikers, bewoners en
recreanten ook tijdens de laatste fase van het project voldoende afstand te houden van de
werkzaamheden. Graag attenderen we iedereen er op dat betreding van het werkgebied verboden
is. Daarnaast vragen we de instructies, zoals tijdelijke omleidingen, te respecteren. Dit is voor uw
eigen veiligheid en om ervoor te zorgen dat wij ons werk op een veilige en zorgvuldige manier
kunnen doen, zonder onnodig risico’s.

Bedankt!
Voor het maken van meerdere dronevideo’s en foto’s tijdens het project willen wij via deze weg
Freddy Goosselink bedanken. Hartelijk dank Freddy voor het maken van deze beelden en voor het
feit dat wij ze mogen delen. Via zijn Facebook pagina ‘Beelden in de Buurt’ deelt hij zijn video’s en
kunt u hem volgen.

Freddy Goosselink met een bedankje (lokale lekkernijen) op kantoor bij Bouwhuis.

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 is informatie over het project Rheezermaten te
vinden (www.vechtstromen.nl/rheezermaten). Op onze Facebookpagina Vecht HardenbergRheezermaten plaatsen we regelmatig een update met foto’s en filmpjes van de werkzaamheden
(www.facebook.com/rheezermaten). Heeft u ook mooie foto’s of filmpjes uit het gebied voor op
onze pagina’s? Deel deze dan met omgevingsmanager Dinant Hommes, zijn contactgegevens vindt u
in de inleiding van deze nieuwsbrief.

Bovenstaande afbeelding is afkomstig van Freddy Goosselink (oktober 2021), hierop is de nieuwe loop
van de Vecht goed te zien.

