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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.

Werkzaamheden in het beekdal kunnen starten
In de nieuwsbrief van oktober 2015 berichtten we u
over de start van de werkzaamheden in het Dynamisch
Beekdal. In zowel de gebieden Hersend en Aaveld (fase
5 en 6) als bij Molenhoek en de meanders bij Middelrode en Seldensate (fase 3 en 4) zou de schop de grond
in gaan. Helaas besloot de rechtbank in november dat
de werkzaamheden toch niet mochten starten. Een
beroep tegen de verleende omgevingsvergunning was
hiervan de oorzaak.

In het Dynamisch Beekdal kon de schop de grond dus in.
Wel heeft de indiener van het beroep nog een hoger beroep
ingesteld bij de Raad van State. De datum waarop dit verzoek
wordt behandeld is op dit moment nog niet bekend.

De rechtbank oordeelde dat het verlenen van de vergunning
onvoldoende was beargumenteerd. Met de werkzaamheden mocht
daarom tot nader order niet worden gestart. In januari jl. is opnieuw
een uitspraak gedaan, nadat de argumentatie voor het verlenen
van de vergunning was verbeterd. Deze keer was de uitspraak
van de rechtbank positief voor het waterschap.

Nieuwe loop Aa

De nieuwsbrief digitaal?
Ontvangt u de nieuwsbrief Dynamisch Beekdal liever digitaal? Laat het ons dan even weten door een e-mail te sturen naar
projecten2@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.

Wat gaat er gebeuren?

Werkzaamheden in Molenhoek,
meander Middelrode en Seldensate
De nieuwe Aa bij Berlicum

Werkzaamheden
in Hersend en Aaveld
Met de werkzaamheden in Hersend en Aaveld is
opnieuw gestart. Zoals in eerdere nieuwsbrieven is
toegelicht worden deze tegelijk uitgevoerd met de
verbreding van de N279 Noord. Dit gebeurt door
aannemerscombinatie de Vaart, in opdracht van de
Provincie Noord-Brabant. De planning van de
werkzaamheden hangt dan ook samen met de
verbreding van de weg.

Ook is de waterhuishoudkundige situatie voor de landbouwpercelen

Direct na het besluit van de rechtbank is Combinatie De Vaart begonnen

Meer informatie over de planning en de status van de werkzaamheden in

met voorbereidende werkzaamheden, zoals het onderzoek naar

Hersend en Aaveld is te vinden op de website van de Vaart: www.werken-

archeologie, het graven van sloten, het maken van op- en afritten en het

aann279noord.nl. Hier vindt u ook een kaart met locaties van de

baggeren van de watergangen bij landgoed Seldensate. Op dit moment

werkzaamheden.

wordt met name in het Aaveld druk gewerkt aan de inrichting van het
waterbergingsgebied. De fietsbrug is inmiddels geplaatst.

geoptimaliseerd. Deze zijn inmiddels weer in gebruik genomen door de
agrariërs. Naar verwachting is het beekdal in juli aangelegd.
Tenslotte wordt in het najaar een deel van de Aa gedempt. Dit mag pas in
november, omdat er rekening gehouden moet worden met flora en fauna
in het gebied. Als alles volgens planning verloopt zal dit deel van het
Dynamisch Beekdal dit jaar nog gereed zijn.

De werkzaamheden in Molenhoek, meander Middelrode
en Seldensate kunnen waarschijnlijk pas in september
starten. Dit komt omdat er rekening gehouden moet
worden met de Flora en faunawet. Ook kan de
aannemer dan zijn werkzaamheden efficiënter inplannen,
waarbij overlast voor de omgeving zoveel mogelijk
wordt beperkt. Als ook hier alles volgens planning
verloopt zal het grootste deel van de werkzaamheden
nog in 2016 plaatsvinden.

Aannemer Ploegam uit Vinkel zal het werk gaan uitvoeren. Voor de
werkzaamheden in Molenhoek, meander Middelrode en Seldensate is
echter nog geen concrete planning bekend. Zodra hierover meer
duidelijk is laten we dat weten via een nieuwsbrief. Verwacht wordt dat
de werkzaamheden in het gehele beekdal uiterlijk maart 2017 worden
afgerond.
Inlaatwerk voor de waterberging

Honden aan de lijn!
In 2015 is de Hasselt (fase 6a) van het

Recreanten, waaronder veel hondenbezitters, weten het gebied dan ook

Dynamisch Beekdal gerealiseerd.

veelvuldig te vinden. De Hasselt, maar ook de rest van het Dynamisch

Dit gebied bij ’s-Hertogenbosch, waar

Beekdal is echter geen losloopgebied. Dit om de natuur met rust te laten

de Rosmalense Aa aftakt van de Aa,

en de bijzondere dieren die er leven, bijvoorbeeld de weidevogels,

is inmiddels omgevormd tot een

niet te verstoren. Houd uw hond dus aan de lijn.

mooi stukje natuur.

Sfeerimpressie nieuwe brug

Informatiecentrum de Brand
Zoals eerder vermeld worden de werkzaamheden in Hersend en Aaveld

Ook voor informatie over de werkzaamheden in Hersend en Aaveld kunt u

tegelijk uitgevoerd met de verbreding van de N279 Noord. Voor meer

hier terecht: het informatiecentrum is open op woensdag en donderdag van

informatie over de werkzaamheden en toekomstbeelden is een speciaal

10.00u en 16.00u. Het adres is Zuiderkruis 9 in ’s-Hertogenbosch.

informatiecentrum ingericht.

Vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden in Hersend en Aaveld?
Neem dan contact op met aannemerscombinatie de Vaart via telefoonnummer 06 53 59 95 34 of info@cobinatiedevaart.nl.
Voor vragen over de werkzaamheden in Molenhoek, meander Middelrode en Seldensate kunt u contact opnemen met Maurice Smeets,
via T. 073 615 8278 of E. msmeets@aaenmaas.nl.

Dynamisch Beekdal

