
 

Afronding werkzaamheden Snelleloop, benedenloop  
 In het project de Snelleloop, benedenloop is waterschap Aa en Maas aan de slag gegaan 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.  

 

 
Landweer Tereyken 
De afgelopen weken heeft de aannemer hard gewerkt om nog voor de kerst de werkzaamheden 

aan de Snelleloop af te ronden. Het meest zichtbare resultaat is de landweerstructuur die als 

onderdeel van de EVZ bij Tereyken in het landschap is aangebracht. In het voorjaar wordt hier 

het nodige plant- en zaaiwerk verricht zodat het geheel volgend jaar mooi tot bloei komt.    
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 Dood hout in de beek               Optimalisatie cascade 

 

 

 

 

Traject Grotel  
Bij het traject Grotel zijn de bestaande cascades (vistrap) geoptimaliseerd en zijn 

baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Ook is hout in de beek gebracht, daar waar de Snelleloop 

door het bos stroomt. Daardoor ontstaat er meer diversiteit aan stroomsnelheden en substraat 

wat goed is voor het onderwaterleven. Onderstaande foto geeft een schitterend beeld van de 

nieuwe situatie. Tevens een aanrader voor een mooie ochtendwandeling rond de kerstdagen!     

 

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?  
De werkzaamheden bij de Snelleloop zijn nagenoeg afgerond. In het nieuwe jaar worden 

enkele restpunten door de aannemer opgepakt. Deze werkzaamheden hebben betrekking op 

afwerking en herstel, en uiteraard het opruimen van het terrein. Het streven is om in januari 

deze werkzaamheden te hebben afgerond. Een aantal aanvullende werkzaamheden worden 

later in het nieuwe jaar – in het voorjaar – opgepakt. Dit betreffen onder andere werken aan 

stuwen, informatieborden, het plant- en zaaiwerk, maar ook het gereed maken van de beek 

voor toekomstige beheer & onderhoudswerkzaamheden. Tot slot worden in het nieuwe de 

laatste drone opnames gemaakt. Een compilatie van ons beeldmateriaal inclusief het 

eindresultaat zullen wij t.z.t uiteraard met u delen.   

 

Fijne feestdagen! 
De feestdagen komen er weer aan. Een traditioneel moment om terug te kijken op wat we 

hebben bereikt het afgelopen jaar. Iedereen heeft een heel bijzonder jaar achter de rug, waarin 

bijna alles anders liep dan gepland. Gelukkig hebben we in dit project hard door kunnen werken 

buiten en is heel veel gerealiseerd. Dank aan iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd 

of de voortgang op de voet heeft gevolgd in deze nieuwsbrief! Wij wensen u voor nu hele fijne 

feestdagen en een gezond 2021!  

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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