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Voortgang van de werkzaamheden
De werkzaamheden vorderen gestaag. Door het mooie weer lopen we voor op schema wat betreft
de uitvoering van het grondwerk. Anders dan gepland starten we nog dit jaar met de aanleg van de
fiets- en wandelpaden. In verband met het aankomende hoogwaterseizoen zal de uitvoering van het
grondwerk de komende periode langzaam worden afgeschaald.

Vragen over het project
Bij aanvang van het werk was een veldbezoek gepland voor omwonenden. Door de
coronamaatregelen kon de geplande excursie van 12 mei jl. geen doorgang vinden. Erg jammer
natuurlijk, omdat het een mooie gelegenheid gaf om u meer te vertellen over het project en de
natuur in het gebied.
Inmiddels zijn we een aantal maanden verder. Grote bijeenkomsten kunnen nog steeds niet
georganiseerd worden, maar afspraken van beperkte omvang zijn wel mogelijk. Hierom willen wij u
graag de mogelijkheid bieden om vragen te stellen over het project tijdens het ‘inloopspreekuur’.
Een afspraak maken is noodzakelijk in verband met de verplichte maatregelen (door kabinet, RIVM,
waterschap). Hiervoor dient u een mailbericht te sturen naar d.hommes@bureauruimtewerk.nl.
Daarin geeft u aan: (1) uw eigen naam, (2) uw adres en (3) uw emailadres, (4), telefoonnummer en
indien van toepassing (5) de namen van eventuele gezinsleden/huisgenoten met wie u wil
langskomen. Wij nemen contact met u op over de invulling van de afspraak. Hierdoor voorkomen we
dat te veel mensen tegelijk samen zijn.

Werkzaamheden fiets- en wandelpaden
Vanwege de werkzaamheden worden er een aantal fietspaden tijdelijk afgesloten, daarbij wordt
uiteraard gezorgd voor een omleiding. Het gaat van noord naar zuid om het Sumpelpad, de
Veldbrakenweg en de Rheezerbrink (zie de afbeelding op de volgende pagina). Ook wordt gewerkt
aan het wandelpad vanaf het Vechtpark naar het Hazenbosch. Deze werkzaamheden en omleidingen
zijn in fasen opgedeeld. De bewoners van de Rheezerbrink en de Veldbrakenweg worden middels
een separate bewonersbrief apart geïnformeerd. Mocht u vragen hebben over de uitvoering omtrent
de fietspaden, kunt u contact opnemen met onze uitvoerder Bert Bouwhuis (06- 22993626).







Fase 1 (Oranje, Rheezerbrink): van 14 september tot 9 december 2020 (beton aanbrengen is
gepland voor 9 t/m 13 oktober). Deze week (van 14 - 18 september) staat in het teken van
voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van omleidingsborden;
Fase 2 (Blauw, o.a. Sumpelpad): van 17 september tot 18 december 2020 (beton aanbrengen
is gepland voor 2 t/m 6 november). Hierbij wordt ook gewerkt aan het wandelpad vanaf het
Vechtpark naar het Hazenbosch. De blauwe lijn aan de rechterzijde op de afbeelding geeft
een (deels) nieuw betonpad aan met een verbinding onder de brug. Het pad wordt aan de
noordzijde aangesloten op het bestaande fietspad;
Fase 3 (Groen, Veldbrakenweg): van 1 maart tot 19 mei 2021. Deze datum staat nog niet vast
en is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. Wellicht brengen we dit deel in
het najaar van 2021 aan. Hierover zullen we tijdig communiceren met de omgeving.

Overzicht van de paden waaraan werkzaamheden worden verricht.

Mooie beelden van het gebied
Net als in het voorjaar hebben we de afgelopen tijd weer veel (drone)filmpjes uit het gebied
ontvangen. Waarvoor dank! Het beeldmateriaal is te bekijken via de Facebookpagina Vecht
Hardenberg-Rheezermaten. Heeft u ook mooie foto’s of filmpjes uit het gebied die wij mogen delen?
Deel deze dan met omgevingsmanager Dinant Hommes. Zijn contactgegevens staan in de
bijgevoegde brief en zijn ook te vinden op www.vechtstromen.nl/rheezermaten.

