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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.

Schop in de grond bij Molenhoek, Middelrode en Seldensate
Een dezer dagen gaat bij Molenbroek, Middelrode en
Seldensate de schop in de grond. Aannemer Ploegam
uit Vinkel start dan met de werkzaamheden rond de Aa
en de Leijgraaf. Voorbereidende werkzaamheden, zoals
het explosievenonderzoek, zijn de afgelopen weken al
gedaan. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden
voor mei 2016 worden afgerond.

Om het landgoed wordt een kade aangelegd, zodat de woningen in
het achterland beschermd zijn tegen hoogwater. Met de gemeente
Sint-Michielsgestel is daarnaast afgesproken dat het bosperceel op
het landgoed een opknapbeurt krijgt. Recreatie in de gebieden blijft
tenslotte gewoon mogelijk over bestaande paden.
Vragen?
De aannemer probeert tijdens de uitvoering overlast voor de

Wat gaat er gebeuren

omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht u onverhoopt

In het gebied rond landgoed Molenhoek en Landgoed De Rietwiel

toch overlast ervaren of een vraag hebben, dan kunt u contact

krijgen zowel de Leijgraaf als de Aa weer een slingerende loop.

opnemen met Maurice Smeets, toezichthouder bij waterschap

Ook wordt er een nieuwe brug over de Leijgraaf aangelegd. Om het

Aa en Maas, via T. 073 615 8278 of E. msmeets@aaenmaas.nl.

gebied geschikt te maken voor waterberging worden op verschillende
plekken kades aangelegd. Amfibieën vinden straks leefgebied in de
nieuwe poelen. De oude meander bij Middelrode wordt, op de meest
noordelijke arm na, weer aangesloten op de Aa. De oude meander bij
Landgoed Seldensate behoudt zijn huidige staat. Wel krijgt de Aa nabij
het landgoed een slingerende loop. De huidige brug over de 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. Het kleinschalige karakter blijft hierbij behouden.

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.

Werkzaamheden in Hersend en Aaveld
In Hersend en Aaveld zijn de werkzaamheden in volle
gang. Zo is een deel van de kades om het waterbergings
gebied al aangelegd. Ook vindt er op verschillende locaties
archeologisch onderzoek plaats. De aanleg van de nieuwe
fietsbrug en het graven van de nieuwe loop van de Aa
volgen snel. Als alles volgens planning verloopt zijn de
werkzaamheden omstreeks maart 2016 afgerond.

omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. De aannemer die het werk uitvoert
is aannemerscombinatie De Vaart. De uitvoering van de N279 Noord en
daarmee het Dynamisch Beekdal gebeurt in opdracht van de Provincie
Noord-Brabant. Meer informatie over de werkzaamheden in Aaveld en
Hersend ontvangt u dan ook via de nieuwsbrief N279 Noord van de
Provincie. Op de website van De Vaart vindt u bovendien informatie
over de laatste stand van zaken en bijvoorbeeld omleidingsroutes:
www.werkenaann279noord.nl. Heeft u vragen over de werkzaamheden

De werkzaamheden in Aaveld en Hersend en de verbreding van de N279

in Hersend en Aaveld dan kunt contact opnemen met De Vaart via

Noord worden door dezelfde aannemer uitgevoerd. Dit om overlast voor de

telefoonnummer 06 - 53 59 95 34 of info@cobinatiedevaart.nl.

Ontdek de Aa bij
kasteel Heeswijk,
wandel mee op 18 oktober!
Op zondag 18 oktober a.s. organiseert waterschap Aa en Maas
een excursie voor geïnteresseerden. Deze keer staat de
meander bij Kasteel Heeswijk centraal. Wat is hier de afgelopen
jaren gebeurd, wat heeft dit opgeleverd en hoe ziet het gebied
er nu uit? Tijdens de excursie wordt ook een doorkijk gemaakt
naar de komende periode. De excursie start om 10:30u bij de
ingang van kasteel Heeswijk. Uiterlijk 12:30u is de excursie
afgelopen. Deelnemers kunnen zich aanmelden via
www.aaenmaas.nl/dynamischbeekdal. We hopen u te
zien op 18 oktober!

Vragen? Voor vragen over het Dynamisch Beekdal kunt u contact opnemen met Bart Pastor,
073 615 6798 of bpastor@aaenmaas.nl. Meer informatie over het project Dynamisch Beekdal
kunt u vinden op www.aaenmaas.nl/dynamischbeekdal.
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