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Wat gaat er nog
gebeuren?

Werkzaamheden bij Seldensate

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 in volle gang

De stuw Runkampen, bij Berlicum, wordt begin 2017 verwijderd.
Wanneer de meander in Middelrode ook is aangesloten op de Aa in het
nieuwe jaar zal de huidige Aa gedempt worden om het water via de
meander te laten lopen. Dit zal ook gebeuren bij de meander bij
Landgoed Seldensate. Er moeten nog enkele kades aangelegd worden en
er vindt nog aanplanting plaats. Ook worden er rasters geplaatst om de
grazers die in de toekomst het gebied gaan onderhouden, binnen het
gebied te houden. Fase 3 en 4 en 5 en 6b worden begin 2017 op elkaar
aangesloten.
Verwacht wordt dat de werkzaamheden in het gehele beekdal uiterlijk
maart 2017 worden afgerond.

Wij wensen
u
fijne feest
dagen
toe !

Sinds de vorige editie van deze nieuwsbrief zijn we vol aan de slag gegaan met de werkzaamheden in het
Dynamisch Beekdal. Graag praten wij u in deze editie bij over wat er tot nu toe is gerealiseerd en hoe de
planning er voor de komende maanden nog uit ziet.
Vertraging

en 4 van het Dynamisch Beekdal (Molenhoek, meander Middel-

Ondanks de vertraging eerder dit jaar vanwege juridische procedures

rode en Seldensate) en fase 5 en 6b (Hersend en Aaveld).

zijn we na de zomer aan de slag gegaan met de uitvoering van fase 3

De juridische procedures zijn inmiddels afgerond. Het is jammer
dat er vertraging is opgelopen en dat we daardoor later van start
zijn gegaan met de uitvoering, maar de plannen die we eerder
hebben opgesteld zijn er niet door veranderd.

Graafwerkzaamheden
De werkzaamheden in Molenhoek, meander Middelrode en
Seldensate, zijn in september gestart. Door de prima
nazomer, waarbij het bijna niet geregend heeft, konden

Vragen?

we aan slag met het graven van de nieuwe meanderende

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.

loop van de Aa.

<< Werkzaamheden bij Middelrode

Dynamisch Beekdal

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.

Aanleg fietsbrug bij Aaveld

Gespot: van witte waterkers tot koekoeksbloem
Bij de eerste deelprojecten, meander Assendelft en kasteel Heeswijk, zijn we in 2015 gestart met monitoring
om te kijken wat de natuurontwikkeling ecologisch oplevert. We kijken daarbij o.a. naar planten, libellen,
amfibieën en kleine waterdieren. Deze soorten zeggen veel over de kwaliteit van water en de oevernatuur.
In de beek groeit op diverse plaatsen sterrekroos, een plant die
graag in stromende beken groeit. Op de oevers groeien bekende

Een andere bijzondere bevinding is onzichtbaar en vinden we onder
water bij de kasteelmeander. Daar komen nu meer waterdieren die van

oeverplanten als riet en wilgen, maar ook een bijzondere soort

stromend water houden voor dan voor de inrichting. Ook komen we

als witte waterkers die aangeeft dat er invloed van kwel/

daar meer weidebeekjuffers tegen.

grondwater is.
Voor de toekomst verwachten we: de ontwikkeling van meer
De meeste graslanden langs de beek zijn qua planten nog niet

kruidenrijkere graslanden, bijzondere libellen en amfibieën!

bijzonder (voedselrijk en ruig). Maar lokaal staan mooie kruiden
als echte koekoeksbloem. Bij het kasteel is zelfs een plek waar
orchideeën aan het ontwikkelen zijn. Ook in de zuidoosthoek bij
meander Assendelft bevindt zich kruidenrijker grasland.

Weidebeekjuffer

Ook zijn er kades aangelegd langs de Leijgraaf om het achtergelegen

Fiets- en wandelbrug

Doorsteken kade Aa

gebied te beschermen tegen wateroverlast. De meander bij Landgoed

Begin december is er een fietsbrug geplaatst over de Aa bij Landgoed

De uitbreiding van de N279 tussen ‘s-Hertogenbosch en Veghel is

Seldensate is inmiddels aan één kant aangesloten op de Aa en is

Seldensate. Deze is ter vervanging van de eerder weggehaalde fietsbrug.

inmiddels afgerond en tegelijk met dit project is in fase 5 en 6b ook hard

volgelopen met water. De doorsteek aan de andere kant zal begin

Over de Leijgraaf, ter hoogte van het oude Molenhuis op landgoed

gewerkt aan een dynamisch beekdal voor de Aa nabij Berlicum en de

volgend jaar worden gemaakt.

Molenhoek, lag een vervallen wandelbrug. Deze wandelbrug werd in het

N279. Met dit nieuwe beekdal krijgt de Aa weer haar vrije, slingerende

verleden veelvuldig gebruikt voor wandelingen van de kern van

loop terug. Vrijdag 7 oktober stak Peter van Dijk, bestuurder waterschap

De meander in Middelrode zal ook begin 2017 aangesloten worden.

Middelrode naar het kasteel, maar tegenwoordig is de brug niet geheel

Aa en Maas, de kade van de ‘oude’ en gekanaliseerde Aa door bij Aaveld.

Inmiddels zijn de graafwerkzaamheden voor de nieuwe Aa in het hele

zonder risico te begaan. Begin december is er een nieuwe wandelbrug

gebied nagenoeg afgerond.

aangelegd om deze verbinding weer in ere te herstellen.

Koekoeksbloem >>>

