Visualisatie van de nieuwe fietsbrug bij het Gewat.

Plan inzien en reageren
Hoewel de streek is betrokken bij de totstandkoming van
de plannen, is het voor iedereen mogelijk om er indivi
dueel op te reageren. De inspraakprocedure ging op
5 maart van start, nadat het plan op 3 maart officieel door
het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas werd
goedgekeurd. Het plan ligt van 5 maart tot en met 16 april
ter inzage op het waterschapshuis in ’s-Hertogenbosch,
te Pettelaarpark 70. Ook kunt u het plan inzien op het
districtskantoor Beneden Aa, Dorpstraat 31 te Loosbroek,
op het gemeentehuis van Sint Michielsgestel en de
bibliotheek in Den Durpsherd. Via internet is het plan
in te zien via www.aaenmaas.nl/bekendmakingen en
www.aaenmaas.nl/dynamischbeekdal.

Op pagina 3 van deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Inloopbijeenkomst
Op woensdag 25 maart is daarnaast een inloopbijeenkomst in De Moerkoal,
aan de Driezeeg 20 in Middelrode. Tussen 16.00 en 20.00 uur kunt u
binnenlopen op een voor u geschikt moment. Er zijn medewerkers van het
waterschap en de gemeente aanwezig die u meer kunnen vertellen over het
projectplan en uw vragen kunnen beantwoorden.

En verder
Nadat de inspraakprocedure is doorlopen kan gestart worden de voorbereiding van de uitvoering. Zo worden de nodige vergunningen aangevraagd en
wordt een aannemer aangesteld die het werk gaat uitvoeren. Als alles
volgens planning verloopt, gaat de uitvoering in september 2015 van start.
Hierover ontvangt u in later stadium meer informatie.
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Hersend en Aaveld:
huidige stand van zaken
Ook over de gebieden Aaveld en Hersend is er nieuws te
melden. Zo is de voorbereiding van de uitvoering van deze
gebieden op dit moment in volle gang. De Provincie NoordBrabant en waterschap Aa en Maas hebben in deze besloten
samen op te trekken. De plannen voor Hersend en Aaveld
worden gelijktijdig met de verbreding van de N279 tussen
Veghel en ’s-Hertogenbosch uitgevoerd. Dit bespaart kosten,
maar ook overlast. De uitvoering gaat naar verwachting na de
zomer van 2015 van start. Meer informatie hierover ontvangt u
te zijner tijd.

Waterschap Aa en Maas, de gemeenten Sint-Michielsgestel en Bernheze en de Provincie Noord-Brabant werken samen aan het project Dynamisch
Beekdal. Het Dynamisch Beekdal is het gedeelte van de beek de Aa tussen kasteel Heeswijk en de A2 rond ’s-Hertogenbosch. In de huidige
situatie is de Aa daar een rechte beek, met steile oevers en omgeven door kades. In het kader van het project worden nieuwe meanders gegraven,
verdwijnen kades en barrières voor vissen, en worden landbouwgebieden ingezet voor waterberging. De toekomstsituatie is een natuurlijk
functionerende beek in een dal waar het water langer vastgehouden wordt en de ruimte krijgt. Het project Dynamisch Beekdal is opgedeeld in
verschillende deeltrajecten. Deze nieuwsbrief gaat over het projectplan voor Molenhoek, meander Middelrode en meander Seldensate.

Plannen voor Molenhoek, meander Middelrode en meander Seldensate
De plannen voor Molenhoek en de meanders bij
Middelrode en Seldensate zijn klaar. Samen met de
streek is er gezocht naar goede inrichting van het
gebied. Hierbij is waar mogelijk rekening gehouden met
ieders wensen en eisen. Het resultaat is een plan waarin
ruimte is voor waterberging en natuurontwikkeling,
maar ook voor recreatie en cultuurhistorie.

In deze nieuwsbrief leest u op hoofdlijnen wat de
plannen zijn. Daarnaast wordt ook de totstand
koming van het plan toegelicht. Het Dagelijks
Bestuur van waterschap Aa en Maas heeft het
plan op 3 maart officieel goedgekeurd.
De officiële inspraakprocedure ging op 5 maart
van start. Ook daar leest u meer over.
De grens van het plangebied ligt ten zuidoosten van Middelrode,
daar waar de meander bij Kasteel Heeswijk uitmondt in de
Leijgraaf. In het noordwesten ligt de grens van het

Middelrode

projectgebied vlak na de oude meander bij

luchtfoto Hersend en Aaveld

landgoed Seldensate. In het gebied liggen
twee afgesloten Aa-meanders: de
meander bij Middelrode en de
meander bij Landgoed Seldensate.

Vragen? Voor vragen over het Dynamisch Beekdal kunt u contact opnemen met Bart Pastor,

Leijgraaf

Seldensate

Aa

073 615 6798 of bpastor@aaenmaas.nl. Meer informatie over het project Dynamisch Beekdal

gezien van grote waarde. Het
behoud en de ontwikkeling hiervan

kunt u vinden op www.aaenmaas.nl/dynamischbeekdal

N279
Zuid-Willemsvaart

Dynamisch Beekdal

De meanders zijn landschappelijk

vormt dan ook een belangrijk
onderdeel van het plan.

De nieuwsbrief digitaal?
Ontvangt u de nieuwsbrief Dynamisch Beekdal liever digitaal? Laat het ons dan even weten door een e-mail te sturen naar
secr_geni@aaenmaas.nl. Vermeld daarin uw postadres waarop u de nieuwsbrief momenteel ontvangt en het emailadres
waarop u de nieuwsbrief Dynamisch Beekdal in de toekomst wenst te ontvangen.

Samen komen tot een plan
In de zomer van 2014 vond een eerste
informatieavond plaats. Hierin werden de
voorgenomen plannen toegelicht aan de streek.
De plannen werden enthousiast ontvangen, maar er
waren ook vragen. In ontwerpbijeenkomsten ging het
waterschap met bewoners met die vragen aan de slag.
Gekeken werd welke eisen en wensen er waren, en hoe
die waar mogelijk in de plannen konden worden
ingepast. Aan de keukentafel werd vervolgens verder
gepraat, zodat ieders belang kon worden gehoord.

<

L andschapsbeeld
Molenhoek

gegeven, en het plan is hierop aangepast.” Door te zoeken naar
nieuwe mogelijkheden is er ook een oplossing gevonden voor de
karakteristieke oude bomenrijen langs de Aa bij landgoed Seldensate.

Landschapsbeeld
meander Seldensate >

“Om het landgoed en de gronden achter Seldensate te beschermen
tegen extreem hoogwater, wilden we in eerste instantie de kade
ophogen en de bomen verwijderen. Omwonenden wilden deze bomen

Molenhoek

echter graag behouden omdat ze bijdragen aan het landschappelijke

Het gebied Molenhoek omvat onder andere Landgoed Molenhoek en

Bram Schlooz, projectleider bij Aa en Maas: “het resultaat is een plan

karakter van het beekdal. We moesten dus op zoek naar een andere

Landgoed Rietwiel. Zowel de Leijgraaf als de Aa krijgen in dit gebied een

waarin waar mogelijk rekening is gehouden met de wensen van de

oplossing”, vertelt Bram. Die oplossing is gevonden op landgoed. In

meer slingerende loop. Om het voor vissen mogelijk te maken te

streek. Zo gaven aanwonenden van de meander bij Middelrode aan

plaats van de huidige kade langs de Aa op te hogen, wordt nu een

Leijgraaf op te zwemmen, wordt de stuw in de buurt van de Gouver-

graag meer beplanting in de plannen terug te willen zien. Eventuele

nieuwe kade om het landgoed aangelegd. Zo is het gebied achter het

neursweg vispasseerbeer gemaakt. De vervallen brug over de Leijgraaf,

geluidsoverlast van de N279 zou zo in de toekomst beter kunnen

landgoed toch beschermd en kunnen de karakteristieke bomenrijen

ter hoogte van het oude Molenhuis op landgoed Molenhoek, wordt

worden voorkomen. Aan de wens om meer beplanting is gehoor

blijven staan.

vernieuwd. Hierdoor is een wandeling van de kern van Middelrode naar

In het gebied is ook aandacht voor bescherming tegen hoog water.

kasteel Heeswijk straks weer mogelijk.

Nieuw aan te leggen kades moeten het achterland beschermen tegen
overlast. In de plannen liggen deze kades om landgoed Seldensate, zodat

Molenhoek,
Middelrode en Seldensate: de highlights
Om wateroverlast in tijden van hoogwater te
voorkomen, wordt een waterbergingsgebied aangelegd.
Hier kan in tijden van hoogwater 60.000 m3 water
tijdelijk worden geborgen. Recreatie in het gebied
wordt mogelijk over bijvoorbeeld nieuwe wandelpaden.
Het projectplan inclusief kaarten kunt u vinden op
www.aaenmaas.nl/dynamischbeekdal.

het landgoed één geheel blijft. Bovendien kan de huidige bomenrij langs

van hoogwater kan hier 60.000 m3 worden geborgen. Om het water

de Aa aan de noordzijde van het landgoed zo worden behouden. Met de

binnen deze gebieden te houden worden kades aangelegd. Over deze

gemeente Sint-Michielsgestel is afgesproken dat het bosperceel op het

kades kan gewandeld worden, waardoor recreatie in het gebied mogelijk

landgoed een opknapbeurt krijgt. Recreatie bij meander Seldensate blijft

is. De kade die nu de scheiding vormt tussen het al eerder gerealiseerde

mogelijk over de bestaande paden. Voor kanoërs wordt een nieuwe

Assendelft en de naastgelegen landbouwpercelen wordt juist wegge-

voorziening aangelegd in de vorm van een kano in- en uitstapplaats.

haald. Zo sluit het gebied tussen de N279 en de huidige Aa en Assendelft

Het ophalen van kano’s kan hier niet, wel kunnen kanoërs hier even

weer mooi op elkaar aan. Voor amfibieën wordt een poel gegraven. In de

uitrusten.

ecologische zone mag vrij worden gewandeld, maar intensieve recreatie
zoals mountainbiken is niet toegestaan.

Kijk dan op www.aaenmaas.nl/dynamischbeekdal
Meander Middelrode
De Aa wordt weer aangesloten op de oude meander die ligt bij
Middelrode. Voor de meest noordelijke arm geldt dit niet. Deze blijft als
poel zichtbaar in het landschap. De tuinen die grenzen aan de meander
zijn eerder door het waterschap opgehoogd. Dit maakt het mogelijk om

luchtfoto
meander Middelrode

De landschapsbeelden inzien?

het natuurgebied bij hoogwater onder water te zetten zonder dat dit
overlast voor omwonenden veroorzaakt.
Meander Seldensate
De oude meander bij landgoed Seldensate wordt niet op de Aa
aangetakt. Wel krijgt de Aa op die plek een slingerende loop. De huidige
brug over Aa bij het Gewadsepad wordt verwijderd zodat er meer ruimte
ontstaat voor de beek. Een nieuwe brug wordt aangelegd vanaf de
aansluiting vanuit de Kunning. De nieuwe brug wordt alleen voor fietsen wandelverkeer ontworpen, zodat het kleinschalige karakter blijft
behouden. In het projectgebied ligt een bergbezinkbassin, dat overtollig
rioolwater opvangt bij piekbuien. Gezamenlijk met de gemeente is een
oplossing gekozen waarbij een pomp wordt geplaatst om overtollig water
weg te kunnen pompen. Woningen en wegen blijven zo beschermd
tegen overlast die kan ontstaan bij extreem veel neerslag.

Landschapsbeeld
meander Middelrode

>

Door de kanalisatie van de Aa in de jaren ’30 zijn veel
natuurwaarden in de beek verloren gegaan. Bijzondere
beekvissen komen bijvoorbeeld amper nog voor, en in
plantensoorten kent het gebied weinig variatie. Dat gaat
veranderen. De Aa loopt straks weer als slingerende
beek door het landschap. Hierdoor krijgt het gebied
haar oorspronkelijke en natuurlijke karakter deels terug.

De waterberging wordt gerealiseerd op de agrarische gronden. In tijden

