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Onderwerp

Stand van zaken uitvoering Karshoek-Stegeren & uitnodiging inloopbijeenkomst 4 maart 2020
Geachte heer/mevrouw,
De uitvoering van de herinrichting van het gebied Karshoek-Stegeren 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 4 maart aanstaande.
Project herinrichting Vecht Karshoek-Stegeren
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 Karshoek-Stegeren is onderdeel van dit programma en hier
zullen delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw worden 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.
Werkzaamheden & planning
Aannemer Baks 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. We streven ernaar om de overlast hiervan 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.

Inloopbijeenkomst 4 maart 2020
We vertellen u graag meer in detail over de werkzaamheden en planning tijdens een
inloopbijeenkomst op woensdag 4 maart 2020. U kunt dan tussen 16.00 en 20.00 uur binnenlopen bij
De Bootsman, Coevorderweg 19 in Stegeren. 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 Wouter Lintsen uw aanspreekpunt voor vragen en/of klachten. Hij is
bereikbaar op 06-20251363 en per e-mail via w.lintsen@baks.nl. Indien niet bereikbaar kunt u bellen
naar het calamiteitennummer van Baks: 0545-271360.
Tijdens de uitvoering van het project houden we u op de hoogte via verschillende communicatie
middelen, zoals:
Wekelijks spreekuur
Zodra de uitvoering start, wordt er wekelijks een inloopmoment gehouden in de bouwkeet.
Zodra de bouwkeet geplaatst is en het moment van het spreekuur bekend is, communiceren we dit
via onderstaande projectpagina.
Projectpagina
Op de projectwebsite van waterschap Vechtstromen (www.vechtstromen.nl/karshoekstegeren) is
informatie over het project Karshoek-Stegeren 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.

Save the date: avondwandeling 14 mei 2020
Bent u nieuwsgierig naar de werkzaamheden? Blok dan alvast de avond van 14 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 Karshoek-Stegeren. We zien u graag tijdens de inloopbijeenkomst op 4 maart. Mocht u voor
die tijd vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Wouter Lintsen.

Met vriendelijke groet,

Stef Fortkamp
projectleider waterschap Vechtstromen

Richard Teunissen
projectleider Baks

Pagina 2 | 2

