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Vraag: Waar begint de ontwikkeling van de Sint Jansbeek, vanaf Holthees of vanaf 

Vierlingsbeek? 
De ontwikkeling begint vanaf Holthees, ter hoogte van Hoeve De Knol 

Vraag: Kan er tijdens de herinrichting een wandelpad langs de beek komen? 
Het waterschap bekijkt waar wandelpaden liggen en waar behoefte bestaat aan een extra 

wandelpad. Het is niet de primaire opgave van het waterschap, maar we bekijken of er in 

samenwerking met andere organisaties wandelpaden toegevoegd kunnen worden. Er zal geen 

wandelpad langs de gehele beek worden aangelegd.  

Vraag: met het oog op mogelijk droogvallen van de beek, wordt er ook gedacht over 

het aanleggen van diepere trajecten zodat organismen kunnen overleven? 
Dat is precies de opgave waar het waterschap voor staat. De beek moet zodanig worden 

vormgegeven dat het aantrekkelijk wordt voor bepaalde organismen.  

Vraag: Speelt de bever nog een rol bij het herinrichtingsplan? 
De bever woont in het gebied. We houden rekening met het leefgebied van de bever. We bekijken of 

we de bever een plek kunnen geven in een voor de bever natuurlijke habitat zonder dat de bever een 

probleem vormt voor de beek.  

Reactie: ik zag vandaag (waarschijnlijk) en bisamrat in de beek zwemmen ter hoogte 

van de kruising met de Voortweg in Groeningen 
Dank voor de melding. We hebben deze doorgegeven aan onze afdeling beheer. 

Vraag: Wordt het onderhoud dan ook door Aa en Maas gedaan? 
Het onderhoud van de beek wordt in principe verzorgd door het waterschap. 

Vraag: In hoeverre is te verwachten dat het waterniveau in het dorp (veel) hoger komt 

te liggen? 
Een belangrijke randvoorwaarde van de beekontwikkeling is dat er voldoende water is in droge 

perioden en voldoende waterafvoer in natte perioden. Het water in het dorp zal in de toekomst niet 

standaard veel hoger liggen. 

Vraag: De nieuwe locatie van de beek ligt door een bosperceel van Staatsbosbeheer. 

Hoe breed is de strook bos die hiervoor moet gaan wijken? 
Op dit moment zijn we in overleg met Staatsbosbeheer om de plannen verder vorm te geven. We 

weten nog niet precies welke impact dit heeft. Het is niet de bedoeling om de natuur veel schade toe 

te brengen. 

Vraag: Komt er nog ergens een "mogelijkheid" tot wateropslag? 
Dit wordt nog onderzocht.   
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Vraag: Er zitten toch nog vrij rechte stukken in. In hoeverre verwachten jullie dat de 

beek toch spontaan vrij snel gaat meanderen? 
Dit wordt nog onderzocht. Daar waar mogelijk gaan we de beek een handje helpen.  

Vraag: Blijven de bestaande sloten open zodat bij veel regen de afvoer gegarandeerd is 

op de Sint Jansbeek? 
Er zijn vooralsnog geen plannen om sloten die afwateren op de Sint Jansbeek te dempen. We dienen 

er bij het ontwerp rekening mee te houden dat deze sloten voldoende afwateren. 

Vraag: Als er ontwikkeling van meer vreemde flora en fauna ontstaat zal dit impact 

gaan hebben voor de reguliere landbouw op aangrenzende percelen. Wat wil Aa en 

Maas hier aan doen om dat te compenseren? 
Dit wordt nog onderzocht wat de impact zal zijn.   


