
    
 
 
 
 

 

             Nieuwsbrief Karshoek-Stegeren – november 2020 
 
In deze nieuwsbrief: 

• Planning en einde transporten 

• Aanleg nevengeul / bouw inlaatwerk 

• Hoogwaterseizoen en werkzaamheden volgend jaar 

 
Op planning 

 

We hebben goed nieuws voor alle bewoners van Stegeren. De grondwerkzaamheden aan de 
noordzijde van de Vecht verlopen volgens planning en dat betekent dat naar verwachting eind 
december de afvoer van grond met vrachtauto’s over de Stegerdijk aflopen. Vanaf de jaarwisseling 
zal het dan weer een stuk rustiger worden in deze omgeving.  
Het project Karshoek-Stegeren is daarmee echter nog niet klaar. Zo zijn er nog stappen te zetten met 
het verder afwerken van percelen aan de noordzijde van de Vecht en zullen begin volgend jaar, na 
het hoogwaterseizoen, werkzaamheden plaatsvinden aan de zuidkant van de Vecht. In deze 
nieuwsbrief leest u meer hierover, samen met andere actuele projectinformatie.  
 

Actueel 
 

De nieuwe grote meander is gegraven en aangesloten. Volgend voorjaar wordt de bestaande Vecht 
op die locatie verondiept en voorzien van een hoogwaterdrempel, waarna er 1 (nieuwe) hoofdloop 
overblijft. Deze werkzaamheden aan de zuidkant van de Vecht, vinden plaats in het voorjaar omdat 
er tussen half oktober en medio april beperkingen zijn gesteld aan werken in het winterbed van de 
Vecht (hoogwaterseizoen). 
In ‘de Karshoek’ zijn de werkzaamheden inmiddels gereed. Met het inzaaien van de gronden zijn hier 
de percelen afgewerkt; de machines hebben dit deel van het projectgebied inmiddels verlaten. 

 
 
 

 
 
Op dit moment wordt de nieuwe nevengeul gegraven en het inlaatwerk gebouwd. Met dit inlaatwerk 
wordt de instroom van water in de nevengeul geregeld. In december zal naar verwachting de nieuw 
gegraven geul aangesloten worden op de bestaande nevengeul rond de stuw van Junne. Daarmee 
ontstaat een nevengeul met 3,3 kilometer lengte, die vooral de vistrek verder zal bevorderen. 
Het plaatsen van het inlaatwerk is ook vastgelegd in een kort filmpje. Deze kunt u bekijken via 
www.vechtstromen.nl/karshoekstegeren. 

aanleg (verlengde) nevengeul 

nieuwe Vecht-meander 
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Transport 
 

Vanaf april dit jaar is nagenoeg constant zand afgevoerd uit het projectgebied. Het is duidelijk dat dit 
gepaard is gegaan met overlast. Binnen het project is getracht deze overlast te beperken door het 
nemen van extra maatregelen. Door een goed verloop en stevige aanpak dit jaar lopen de 
zandtransporten naar verwachting in december dit jaar af. Vanaf dat moment worden de tijdelijke 
verkeersborden verwijderd, zullen de verkeersregelaars vertrekken en wordt het taxivervoer voor de 
basisschoolkinderen beëindigd. De verkeerssituatie op de Stegerdijk zal daarmee terugkeren naar de 
situatie van voor aanvang project.  
Omdat het totale project nog niet is afgelopen, zal er nog steeds enig werkverkeer rondom Stegeren 
zijn. Aandacht blijft dus ook in de periode tot einde werk geboden. Zodra de zandtransporten zijn 
beëindigd zullen ook de bermen hersteld worden en wordt eventuele schade aan asfalt bekeken.  
We willen graag alle omwonenden die overlast hebben ervaren van de zandtransporten bedanken 
voor hun begrip en het met ons meedenken bij oplossingen. 
 

Doorkijk 2021 
 

Vanwege het hoogwaterseizoen en de naderende winter zal de uitvoering in de periode van januari 
tot en met maart stilliggen. In april 2021 wordt het werk aan de zuidzijde van de Vecht opgepakt. De 
bestaande Vecht zal deels verondiept. Deze werkzaamheden worden vanaf de zuidzijde van de Vecht 
uitgevoerd. Naar verwachting is project rond de zomer van 2021 helemaal klaar en opgeleverd. In 
een volgende nieuwsbrief, begin 2021, zullen wij uitleggen wanneer welke werkzaamheden in het 
voorjaar van 2021 starten. 

 
Overige 

 

Corona → ondanks de beperkingen kan het werk goed doorlopen. Persoonlijk 
contact met de omgeving is helaas een stuk lastiger. Groepen uitnodigen op 
het werk is niet mogelijk, maar individueel contact gelukkig wel, via de 
omgevingsmanager. 

 
Oude bomen → tijdens het ontgraven zijn enkele oude bomen 
opgegraven. In eerste instantie leek dit niet zo bijzonder, maar bij nadere 
inspectie bleek dat deze bomen mogelijk enkele duizenden jaren oud zijn. 
De bomen worden bewaard en worden nader archeologisch onderzocht. 

 

Contact 
 

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over het werk in Karshoek-Stegeren? Neem dan contact op 
met omgevingsmanager Jan Schoot Uiterkamp via 06-54922412 of j.schootuiterkamp@baks.nl.  

Plaatsen elementen voor inlaatwerk nevengeul Aansluiting nieuwe nevengeul op bestaande nevengeul 
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