
In deze tweede nieuwsbrief over het Water-Op-Maat project middenloop 
Vledder Aa informeren wij over de voorbereiding en het vervolg van de geplande 
werkzaamheden bij u in de buurt.

Inleiding
Waterschap Reest en Wieden voert in de middenloop van de Vledder Aa, nabij 
Doldersum, een zogenaamd Water-Op-Maat project uit. Met behulp van Water-Op-
Maat projecten zorgt het waterschap voor een waterhuishouding, waarbij de inrichting 
en de bijbehorende waterkwantiteit en -kwaliteit zo goed mogelijk zijn afgestemd op 
de functie van het gebied. Daarnaast nemen we maatregelen om de gevolgen van de 
klimaatverandering in het watersysteem op te vangen en de ecologische doelstellingen 
vanuit de Europese wetgeving vorm te geven. De middenloop Vledder Aa krijgt straks 
een natuurfunctie. Nu is de beek afgestemd op landbouwkundig gebruik. Met dit 
project, waarbij de beek weer de oude loop en vorm krijgt, wordt het watersysteem van 
het beekdal aangepast aan de natuurfunctie. 

In het project middenloop Vledder Aa fase 1 werkt het waterschap Reest en Wieden 
samen met de provincie Drenthe, de gemeente Westerveld, Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer en Het Drents Landschap. 

Terugblik afgelopen periode

Baggeren
De Vledder Aa is in december 2013 gebaggerd. De bagger is tijdelijk op de kant gezet 
om in te drogen. Tijdens de komende uitvoering van het project wordt de bagger 
verwerkt. Tijdens het baggeren is de bagger gecontroleerd op levende beestjes en 
vis. De paar dieren die op de kant zijn terechtgekomen, samen  met de bagger, zijn  
teruggezet in de Vledder Aa.

Onderzoek kabels en leidingen
Bij de Huenderweg en Dieverseweg worden nieuwe duikers onder de weg door gelegd. 
Om uit te zoeken waar kabels en leidingen liggen, zijn proefsleuven gegraven. Er is 
overleg met de leidingbeheerders over het verleggen van de kabels en leidingen. 

Perceelsgrens
Voor de nieuw te graven watergang langs het bungalowpark is door medewerkers van 
het waterschap de kadastrale grens tussen de percelen van het bungalowpark en het 
aansluitende natuurgebied  in het veld uitgezet.

Aanbesteding, toezicht en directie
Het is gelukt om het bestek begin januari in de markt te zetten. Op 29 januari 2014 is 
het werk gegund aan aannemersbedrijf Oosterhuis bv uit Nijeveen. Het toezicht en de 
directie op het werk wordt uitgevoerd door het bedrijf Ecogroen Advies uit Zwolle.
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Het vervolg

Uitvoering
Om gemakkelijk te kunnen werken zijn in de eerste weken de stuwen in het 
projectgebied omlaag gezet. De aannemer start begin februari met het werk 
en doet er alles aan om de werkzaamheden voor 7 april af te ronden. Op die 
manier kunnen we het grootste deel van het werk afronden voor de start van 
het broedseizoen. Alleen het weer kan spelbreker worden. Bij een vorstperiode 
of hevige neerslag kan het werk worden bemoeilijkt. De aannemer start aan de 
Noordoostkant van het gebied, even bovenstrooms van de Moordstuw.
De huidige beek wordt gedempt en het oorspronkelijke loopje wordt weer 
opgezocht en bestaande stuwen worden verwijderd.
Een overzicht van de werkzaamheden is te vinden op de bijgevoegde 
uitvoeringstekening. De tekening staat ook op de website van Reest en Wieden. 

Faunapassage Huenderweg
De gemeente Westerveld gaat een faunapassage aanleggen door de Huenderweg. 
Eerst wordt de duiker voor de afvoer van het water aangelegd. Die komt, doordat 
de sloot een stuk minder diep wordt, een stuk hoger te liggen dan de huidige 
duiker. Daarna legt de gemeente de faunapassage daar boven op. Het blijkt 
namelijk dat de dieren vaak het talud van de watergang gebruiken als route, in 
plaats van de  faunapassage, die een paar meter verderop ligt. Deze bestaande 
faunapassage wordt niet gebruikt door de dieren, zoals reptielen, omdat er 
geen lichtinval is. De nieuwe faunapassage krijgt een rooster aan de bovenkant, 
waardoor lichtinval wel mogelijk is.

Nieuwsbrief digitaal?
U kunt deze nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. U kunt dit aangeven via email 
aan projecten@reestenwieden.nl 

Informatie en vragen:
Voor vragen kunt u contact opnemen met Inez Hamel via het algemene 
nummer van waterschap Reest en Wieden (0522-27 67 67). Toezicht Ecogroen 
Advies, Ronald Kruize (06-15952327). Uitvoering Oosterhuis bv (0522-491686).  
Aanvullende informatie vindt u op: www.reestenwieden.nl/projecten (klik op 
Middenloop Vledder Aa).
De uitvoering van het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het 
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling


