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Onderwerp

Uitvoering Bekendelle

Geachte betrokkene bij Bekendelle,
In onze laatste nieuwsbrief van november 2019 hebben we u geïnformeerd over de Natura 2000maatregelen die zijn uitgevoerd in het zuidelijk deel van Bekendelle. In deze mailing ontvangt u
geen nieuwsbrief maar een kort bericht over de geplande uitvoering van de maatregelen in het
noordelijk deel van Bekendelle.
De afgelopen periode zijn de maatregelen voor de natuur in het noordelijk deel van het gebied
voorbereid. Het gaat hierbij om het verwijderen van zand in de Boven Slinge en het verwijderen
en vervangen van de beschoeiing in de oever op het traject tussen Berenschots Watermolen en de
Klandermansweg. De waterstand en afvoer in de Boven Slinge is daarbij bepalend voor het
moment van uitvoering.
In de week van 22 juni start Aannemersbedrijf Hoftijzer uit Aalten met de uitvoering van de
werkzaamheden in bovengenoemd traject. Zij doen dit onder begeleiding van Arcadis en in
opdracht van Waterschap Rijn en IJssel. Het aanwezige puin in de oevers wordt weggehaald en
het overtollige zand op de bodem van de Boven Slinge en in de molenkolk wordt verwijderd. Om
de beek in de bocht nabij de Klandermansweg te geleiden, wordt hier een nieuwe
oeverbescherming van klei gemaakt. Dit najaar wordt deze nog met elzen ingeplant.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt een transportroute aangelegd in het bos en op
een deel van het traject langs de beek tussen de Klandermansweg, TOP Berenschot en de Boven
Slinge. Voor de bescherming van de ondergrond en de aanwezige planten en bomen zullen er
rijplaten worden gelegd. Het vrijkomende zand en puin wordt via de Klandermansweg afgevoerd.
De werkzaamheden kunnen voor overlast zorgen, bijvoorbeeld door het transport met
vrachtwagens. Een deel van het te verwijderen puin wordt gesaneerd. Hiervoor is het noodzakelijk
om in de week van 29 juni de Klandermansweg een aantal dagen af te sluiten tussen de
Wooldseweg en de weg richting TOP Berenschot. De afsluiting en omleiding zal met bebording
worden aangegeven en is afgestemd met de gemeente en de hulpdiensten.
De werkzaamheden voeren we uit volgens het ontwerp dat we in januari 2019 aan u hebben
gepresenteerd en zoals ook is vastgesteld in het Projectplan Waterwet (mei 2019) van Waterschap
Rijn en IJssel.
De planning is om de werkzaamheden medio week 29-2020 gereed te hebben en het gebied weer
mooi achter te laten. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw D. Spanjers van
Waterschap Rijn en IJssel via d.spanjers@wrij.nl of 06-54139274.
Met vriendelijke groet,
drs. Indra Span
procesmanager programma Natuur en Landschap

