Nieuwsbrief: Natte Natuurparel Lage Vuchtpolder
Op 9 juni vond de inloopbijeenkomst ‘Open Polder’ plaats die u wellicht hebt bezocht.
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de werkzaamheden in het kader van het project
Natte Natuurparel Lage Vuchtpolder.
De werkzaamheden starten vanaf 26 september. Het gaat met name om
graafwerkzaamheden en het aanbrengen of verwijderen van dammen, stuwen en duikers.
De Zwarte Dijk zal daardoor tijdelijk afgesloten zijn. De maatregelen hebben als doel de
natuur, de waterhuishouding en de cultuurhistorie in het gebied ten noorden van Breda te
versterken.
Waar vinden de werkzaamheden plaats?
In de Lage Vuchtpolder ten noorden van Breda tussen Teteringen en Terheijden. Het werk wordt globaal
begrensd door de Zwarte Dijk, Middenweg en het Nieuwe Dijkje.
Waarom vinden de werkzaamheden plaats?
De Lage Vuchtpolder is een van de meest waardevolle, natte natuurgebieden in Brabant en onderdeel van het
Natuurnetwerk Brabant.
Hier wordt zo’n 80 hectare nieuwe natuur ontwikkeld, waardoor weidevogels als de kievit en de grutto meer
ruimte krijgen. Ook de waterhuishouding wordt verbeterd; het natuurgebied zal natter worden, zonder dat de
omringende landbouwbedrijven en bebouwing er last van hebben.
Om verstoring van de natuur te voorkomen, wordt het aantal toegangspunten over de sloten verminderd. Een
ommetje maken blijft mogelijk. Zie hiervoor het informatiebord bij de boerderij Parkhoeve.
In samenwerking met de gemeente Breda worden er ook 2 zogenoemde redoutes aangelegd; verwijzingen naar
de aarden versterkingen /veldwerken uit de tijd van de tachtigjarige oorlog.
Wie is verantwoordelijk voor de werkzaamheden?
Staatsbosheer is opdrachtgevers voor dit project. F.L. Liebregts B.V. uit Middelbeers is de aannemer en voert de
werkzaamheden uit. Overige samenwerkingspartners zijn Heining & Hoef Natuurboerderij, waterschap Brabantse
Delta, gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant, die het project financiert.
De vergunning voor de uitvoering van de grondwerken wordt binnenkort door de gemeente verleend en
gepubliceerd via www.breda.nl en www.overheid.nl. Belangstellenden kunnen de vergunning komen inzien en
daarop reageren.
Wat gaat er precies gebeuren?
De werkzaamheden van het project Natte Natuurparel Lage Vuchtpolder bestaan in hoofdzaak uit:

Grondwerkzaamheden

Natuurtechnische grondwerken; terreinen met aanvankelijk lage natuurwaarden herinrichten
ten behoeve van de natuur.

Waterbouwkundige voorzieningen: het plaatsen van duikers, stuwen en dammen

Aanbrengen 2 redoutes
Wanneer wordt dit uitgevoerd?
De geplande werkzaamheden aan de Natte Natuurparel Lage Vuchtpolder starten op maandag
26 september 2016.
Planning, onder voorbehoud van wijzigingen:
September
: Inrichten werkterrein
Start voorbereidende werkzaamheden
Oktober/november
: Aanbrengen van stuwen, duikers, drainage, en de aanleg van 2 redoutes.
Hierbij wordt de Zwarte Dijk naar verwachting van 17 oktober tot 5
november afgesloten voor alle verkeer. Omleidingsroutes worden
aangegeven.
December
: Afwerken terreinen en opruimen werkterrein.
Eindoplevering naar verwachting op 16 december 2016.
Waar kan ik meer informatie krijgen?
Voor informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van aannemer
F.L. Liebregts B.V.: Petra Raemaekers 06-39703052 p.raemaekers@fl-liebregts.nl.
Algemene informatie over het project: www.staatsbosbeheer.nl/lagevuchtpolder
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