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In september 2016 is aannemersbedrijf FL Liebregts BV in opdracht van Staatsbosbeheer gestart met de uitvoering van het
project “Natte Natuurparel Lage Vuchtpolder”. U hebt hierover kunnen lezen in onze vorige nieuwsbrief. Inmiddels is het project
nagenoeg klaar.
Goede afspraken
Door vooraf goede afspraken te maken met de omliggende grondeigenaren en bewoners zijn we tot een mooi resultaat
gekomen. Het natuurgebied ten noorden van de Zwarte Dijk is opnieuw ingericht. De (natuurtechnische) grondwerken, het
plaatsen van duikers, stuwen en dammen en het aanbrengen van de redoutes zijn op een haar na afgerond. De resterende
werkzaamheden, zetten -mits het weer het toelaat- voor het eind van deze maand de puntjes op de i.
Schoon water
Daarmee is het project ‘Natte Natuurparel Lage Vuchtpolder’ afgerond. De bijzondere planten die er groeien en de weidevogels
die er leven zijn nu verzekerd van een toekomst. Er is een verbinding gemaakt onder de Zwarte Dijk door naar waterbassin
‘Waterakkers’. Hierdoor kan schoon water vanuit Waterakkers naar het natuurgebied stromen. Dat is belangrijk omdat de
kwetsbare natuur in de Natte Natuurparel schoon en voldoende water nodig heeft.
De Waterakkers werken als een natuurlijke waterzuivering. Hier groeit geen maïs of graan maar wordt in feite water ‘verbouwd’.
Hemelwater uit de wijk Hoge Vucht, kwelwater en regenwater wordt opgevangen en gezuiverd en vormt een prima bron voor
o.a. natuur, landbouw en recreatie.

Toekomst van de Natte Natuurparel Lage Vuchtpolder.
U blijft welkom om in het gebied te wandelen en te fietsen. De natuur zal in opdracht van Staatsbosbeheer de komende jaren
worden beheerd door natuurboer Emiel Ansems van natuurboerderij Heining & Hoef. Hij zet hiervoor brandrode runderen in die
het gebied begrazen. Het waterschap zal blijven controleren of de waterhuishouding goed functioneert. Daarvoor zijn extra
peilbuizen geplaatst om dit in de gaten te kunnen houden.
Officiële afsluiting
Wij nodigen u graag uit voor de officiële afsluiting van het project op zaterdag 13 mei 2017. Deze wordt een onderdeel van de
“Week van Ons Water” en er zal een openbare excursie worden georganiseerd. Meer informatie vindt u binnenkort op
www.staatsbosbeheer.nl/lagevuchtpolder. Hier vindt u ook meer achtergrondinformatie over het project.
Contact
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Anneke Oomes, boswachter Staatsbosbeheer,
a.oomes@staatsbosbeheer.nl , tel 076-5646641.

