Vragen en contact
Het heeft de voorkeur om u via telefoon, email of de computer (digitaal via het programma
Teams) te woord te staan. Als het niet anders kan, is fysiek contact ook mogelijk.
Hieronder leest u alle mogelijkheden op een rij:

1. Telefonisch
	Waarbij u voor vragen over de uitvoering
(werkzaamheden, planning, etc.) contact kunt
opnemen met omgevingsmanager Marc van Veggel
van aannemer Wetering (06-29203206). Voor
overige vragen met betrekking tot dit project kunt u
contact opnemen met de omgevingsmanager van het
waterschap Sjors Hoek (06-20092364).
2. Per email
	Waarbij u voor vragen over de uitvoering kunt
e-mailen naar omgevingsmanager Marc van Veggel
(omgevingsloket@wetering.nl). Overige vragen over
het project kunt u sturen naar omgevingsmanager
Sjors Hoek (shoek@aaenmaas.nl).

3. Digitaal overleg
	Heeft u behoefte aan een toelichting op de uitvoering
aan de hand van een tekening of planning, dan kan
dat door een digitaal overleg in te plannen. Hiervoor
kunt u een email sturen naar omgevingsloket@
wetering.nl met daarin uw
vraag/opmerking en enkele datumopties.
U ontvangt vervolgens een mail met een link
naar het overlegmoment en uitleg hoe u deel
kunt nemen aan het digitale overleg.
4. Spreekuur bij Natuurpoort (Leegveld 8, Deurne)
	Heeft u geen gelegenheid voor digitaal overleg of
behoefte aan persoonlijk contact, dan kunt u iedere
woensdagmiddag (14.00 – 17.00 uur) terecht bij het
omgevingsloket. Hiervoor moet u wel een afspraak
maken. Dit kan per mail (omgevingsloket@wetering.nl)
of telefonisch (06-29203206).
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Scan de QR-code
voor het eerste
journaal

Blijf op de hoogte via de Bouwapp
Nieuwsbrief en website
Op de website www.aaenmaas.nl/leegveld kunt u zich
aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Op de site
vindt u in de rubriek ‘Veelgestelde vragen’ de meest
voorkomende vragen met de bijbehorende antwoorden.
Op de site vindt u ook verdere achtergrondinformatie,
filmpjes en documentatie over het project.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand
van zaken dan kunt u de zogenaamde “Bouwapp”
downloaden in de Appstore of de Playstore. Als u
het project “Hoogveenherstel Leegveld” als favoriet
markeert, ontvangt u foto’s en berichten over
de voortgang van het werk en notificaties over
omleidingsroutes. Ook blijft u op de hoogte van
mijlpalen die we bereiken in het project.
Ook kan men vragen stellen via de app.

Meer informatie: www.aaenmaas.nl/leegveld

Versie mei 2021

Voor u ligt de folder over de werkzaamheden binnen het project Leegveld die naar
verwachting tot eind 2022 duren. In deze folder leest u waar u terecht kunt met vragen
en hoe u op de hoogte blijft. Met enige regelmaat verschijnen er tijdens de duur van het
project digitale nieuwsbrieven. Op de laatste pagina van de folder leest u hoe
u zich hiervoor kunt aanmelden.

Gerealiseerde projecten

Ysselsteyn

De Bult

Toekomstige projecten
Project in uitvoering

Deurne

Planning werkzaamheden
op hoofdlijnen
Uitvoering werkzaamheden
In mei 2021 zijn de werkzaamheden in het veld
gestart. Al eerder is het werkterrein ingericht, zijn de
bouwketen, rijplaten en bouwborden geplaatst en zijn
de gronddepots ingericht. Als eerste wordt daarna
gestart met grondwerkzaamheden in de bufferzone
rondom Leegveld. Dit werk bestaat uit het afgraven van
de voedselrijke toplaag van de voormalige agrarische
percelen. De vrijkomende teelaarde wordt gebruikt
om de landbouwpercelen op te hogen die zonder deze
maatregelen te nat zouden worden.

Grauwveen
Aanleg van
180 hectare
nieuwe natuur

Mariapeel

Project Leegveld
Liessel

Vanaf september 2021
De verwachting is dat de aannemer vanaf september
2021 met grondwerkzaamheden in de bestaande natuur
kan beginnen. Omdat er dan geen vogels broeden is dit
de meest gunstige periode waarbij er zo min mogelijk
verstoring optreedt. De werkzaamheden worden
uitgevoerd onder begeleiding van ecologen om schade
aan de natuur en verstoring van dieren te beperken.
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Een greep uit de
maatregelen in Leegveld:
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Hoogveenherstel
Leegveld
Sinds begin deze eeuw werken verschillende
partijen samen aan het behouden en verbeteren van
hoogveengebieden op de grens van Noord-Brabant
en Limburg. Inmiddels zijn de werkzaamheden
in de Groote Peel, Mariapeel, Grauwveen, De Bult
en het zuidoostelijke deel van de Deurnsche Peel
uitgevoerd. Tot eind 2022 voert waterschap Aa en Maas
werkzaamheden uit in de rest van de Deurnsche Peel.
Dit is het project Leegveld. Daarna komen Heitrakse Peel
en ’t Zinkske aan de beurt.

Wat is hoogveen?

i

Hoogveen is een zeldzaam soort natuur
wat nog maar op een aantal plaatsen
in Nederland voorkomt. Je vindt er
bijzondere dier- en plantsoorten zoals
de kraanvogel, gladde slang, veenmier,
blauwborst, zonnedauw en veenmos.
Zonder maatregelen verdwijnt het hoogveen
en de soorten die daarbij horen helemaal.

•

Verbeteren van in totaal 940 hectare
bestaande natuur

•

Inrichten van 180 hectare nieuwe natuur

•

Aanleg van 40 kilometer aan kades

•

Plaatsen van 45 stuwen om waterstanden
te regelen

•

Ophogen van percelen en
aanleg drainage bij bebouwing

•

Ophogen of aanpassen tracé
van recreatieve routes

•

Graven van 3 kilometer
aan nieuwe sloten

•

Verbreden van ruim 11 kilometer
aan bestaande sloten

•

Dempen van bijna 40 kilometer
aan greppels en sloten

Even voorstellen:
de omgevingsmanagers
van het project
Namens het waterschap is Sjors Hoek het
gezicht van het project naar buiten toe en
namens aannemer Wetering is dat Marc
van Veggel. Ze stellen zich kort voor.

Sjors Hoek,

waterschap Aa en Maas
06-20092364
shoek@aaenmaas.nl
“Sinds januari 2019 ben ik als omgevingsmanager
betrokken bij het project Leegveld. In deze rol ben
ik het aanspreekpunt voor alle mensen en partijen
uit het gebied. Het project wordt uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van het waterschap in
opdracht van de provincie, in nauwe samenwerking
met Staatsbosbeheer en gemeente Deurne. Ik kan
me goed voorstellen dat dit voor een inwoner
ingewikkeld overkomt. Ik voel het als mijn taak om
het belang van iedere betrokkene goed aan te horen
en te bewaken. Daarbij hoop ik de gevoelsmatige
afstand tussen burger en project zo klein mogelijk te
houden. Ik ben dan ook altijd bereid om uw verhaal
aan te horen mochten er vragen of problemen zijn.”

Marc van Veggel,
aannemer Wetering
06-29203206
omgevingsloket@wetering.nl

“Ik ben Marc van Veggel. Als omgevingsmanager
Uitvoering ben ik verantwoordelijk voor alles
wat nodig is om de werkzaamheden te realiseren.
Daarnaast ben ik het eerste aanspeekpunt voor
de bewoners en de ondernemers in de buurt
van het project tijdens de realisatiefase. In deze
projectfase heeft de aannemer te maken met veel
aandachtspunten. Denk aan wegafzettingen,
communicatie met belanghebbenden, veiligheid,
flora, fauna en zoveel meer. Door aandacht te
hebben voor communicatie met de omgeving
proberen we overlast en vertraging tot een
minimum te beperken. Ik functioneer als schakel
tussen de opdrachtgever, de aannemer en de
omgeving. Mijn doel is om met gezamenlijke
inspanning een mooi resultaat te realiseren
waar we allemaal trots op zijn. Ik kijk ernaar uit
u straks (digitaal) te ontmoeten. U vindt mijn
contactgegevens onderaan deze nieuwsbrief.”

