
 

Start 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. 

 

 Waar vinden de werkzaamheden plaats? 
Het projectgebied betreft een traject van circa 3,5 km, globaal gelegen tussen de Kivitsbraak en de 

Gemertseweg. Het gebied is te onderscheiden in 3 deeltrajecten: (1) Grotel, (2) Tereyken en (3) Walgraaf. 
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Wat is het doel van het project?  
• We richten een gedeelte van de Snelleloop opnieuw in ten behoeve van beekontwikkeling;  

• We leggen ecologische verbindingszones aan, dit is een strook natuur langs de beek die de 

natuurgebieden weer verbindt. Planten en dieren hebben zo meer leefruimte en verplaatsen zich 

veilig;  

• Door de herinrichting en aanleg van de ecologische verbindingszone verhogen wij de ecologische 

waterkwaliteit van de beek;  

• We verbeteren twee vismigratieknelpunten in de Snelleloop, zodat vissen zich makkelijker kunnen 

verplaatsen;  

• We houden met de inrichting rekening met waterconservering (water vasthouden in tijden van 

droogte). 

Huidige stand van zaken 

In de afgelopen weken zijn de laatste vergunningprocedures afgerond zodat gestart kan worden met de 

uitvoering van het project Snelleloop, benedenloop. Voor deze vergunningen zijn diverse onderzoeken 

uitgevoerd, waaronder een archeologisch onderzoek. Dit proefsleuvenonderzoek heeft begin augustus 

plaatsgevonden ter hoogte van Tereyken.  

Via een aanbestedingsprocedure is de aannemer geselecteerd die de werkzaamheden zal gaan uitvoeren. Dit 

is aannemer Van Berkel Landschap en Infra b.v. uit Schijndel. De aannemer is door ons geselecteerd op de 

kwaliteit van zijn aanpak. Dit geeft ons het volste vertrouwen in het zorgvuldig handelen van de aannemer.  

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?  
De aannemer is momenteel bezig met het opstellen van een gedetailleerde planning. Daaruit volgt wanneer 

ze op welke locatie aanwezig zullen zijn. Wel kunnen wij al melden dat de werkzaamheden starten in de week 

van 1 september 2020. Wij verwachten dat voor het einde van dit jaar de werkzaamheden zijn afgerond.    

De meeste graafwerkzaamheden zullen plaatsvinden bij het deeltraject Tereyken. Op dit traject wordt een 

ecologische verbindingszone aangelegd. De Snelleloop wordt daarbij heringericht en de voormalige 

landweerstructuur wordt in het landschap teruggebracht, inclusief de karakteristieke beplanting.   

Op de hoogte blijven?  
De komende tijd willen wij u over de werkzaamheden informeren via deze digitale nieuwsbrief. Via de 

nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de planning en werkzaamheden van de aannemer. Ook zullen wij u  

meer vertellen over de bijzonderheden langs de Snelleloop, zoals de cultuurhistorisch waardevolle  

landweer en de bijzondere flora en fauna in het gebied. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via 

mvandenhoven@aaenmaas.nl.  

 

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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