
 

Voortgang werkzaamheden Snelleloop, benedenloop  
 In het project de Snelleloop, benedenloop gaat waterschap Aa en Maas aan de slag met verschillende opgaven: 

beekontwikkeling, vispasseerbaarheid en het creëren van een ecologisch verbindingszone (EVZ). Het uitvoeren 

van de opgaven draagt bij aan een veerkrachtiger watersysteem die de klimaatextremen beter aan kan. 

 

 Huidige stand van zaken 
Begin september is aannemer Van Berkel Landschap en Infra b.v. uit Schijndel begonnen met de 

werkzaamheden aan de Snelleloop. Naast werkzaamheden voor de inrichting hebben ook nog werkzaamheden 

plaatsgevonden voor nader archeologisch onderzoek. In deze nieuwsbrief vertellen wij daar meer over aan de 

hand van de 3 deeltrajecten: (1) Grotel, (2) Tereyken en (3) Walgraaf.  
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Archeologisch proefsleuvenonderzoek landweer 

 

 

Traject Walgraaf 
In september waren de weersomstandigheden dermate gunstig dat de aannemer is begonnen bij traject 

Walgraaf. Hier is met heel veel zorg en precisie één van de greppels van de cultuurhistorisch waardevolle 

landweer vrij gemaakt van blad. Daarmee heeft de greppel de functie van een bosbeek gekregen. De bosbeek 

verbindt de vispassage bij de camping met de vispassage bij de Walgraaf (Beeksedijk). Om de bosbeek te 

kunnen laten functioneren is er een verbinding gegraven naar de bestaande Snelleloop. 

Om voldoende inzicht te krijgen in de historie van de landweer heeft eind september ook een archeologisch 

proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden. Alle data uit dit proefsleuvenonderzoek worden gearchiveerd voor 

eventuele nadere onderzoeken. Lees hier meer over het proefsleuvenonderzoek. 

Nabij de Snelleloop ter hoogte van de camping en de derde steeg zijn twee poelen gegraven. Deze dragen bij 

aan het leefgebied van onder andere de kamsalamander en de rugstreeppad.  

Traject Tereyken  
Ook bij Tereyken hebben de laatste archeologische onderzoeken plaatsgevonden. Met behulp 

van een opgraving hebben archeologen van RAAP diverse sporen gekarteerd voor in de 

archieven. Dit zijn met name sporen die verband houden met de landweer die hier in het verleden 

lag.  

 

De aannemer heeft de eerste werkzaamheden verricht om de noordelijke oever geschikt te 

maken voor beheer en onderhoud. Ook is al een cascade (vistrap) geplaatst (zie onderstaande 

foto). Deze bestaat straks uit 8 drempels waardoor het peilverschil van het water over een grotere 

lengte wordt verdeeld. Daarmee kunnen vissen de beek gemakkelijker passeren.   

https://www.aaenmaas.nl/actueel/nieuws/2020/september/archeologisch-onderzoek-landweer/?utm_medium=email&utm_source=actiemailing&utm_campaign=landweer-snelleloop


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Werkzaamheden aanleg cascade bij Tereyken 

 

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?  
De komende tijd zal met name in het teken staan van groot grondverzet. Nu het gebied bij Tereyken 

voldoende onderzocht is, is de aannemer hier namelijk begonnen met de realisatie van de Ecologische 

Verbindingszone (EVZ). Hierbij wordt ook de landweerstructuur in het landschap teruggebracht en wordt een 

droge hoogwatergeul aangelegd voor het verwerken van piekafvoeren. Concreet betekent dit dat deze geul 

alleen mee zal stromen wanneer er sprake is van een hoge wateraanvoer. Hiermee wordt de beek 

klimaatbestendig gemaakt. 

Bij het traject Grotel zal hout in de beek worden gebracht, daar waar de Snelleloop door het bos stroomt. 

Daardoor ontstaat er meer diversiteit aan stroomsnelheden en substraat wat goed is voor het 

onderwaterleven. Ook worden bestaande vistrappen in de Snelleloop gerenoveerd. Beide werkzaamheden 

dragen bij aan de ecologische waarde van de beek.    

De verwachting is nog steeds dat medio december 2020 de aannemer het geheel kan opleveren. Het   

plant- en zaaiwerk vindt nog in het voorjaar plaats. Wij houden u op de hoogte via deze nieuwsbrief. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Leon van Hoften, 

projectleider, 06-43982507 of lvanhoften@aaenmaas.nl.   

Kijk voor meer informatie over het project en de planning op: 

www.aaenmaas.nl/snelleloop. Meld u aan voor de nieuwsbrief door een 

e-mail te sturen aan mvandenhoven@aaenmaas.nl  
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