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Pannekoek GWW B.V. voert in opdracht van de Provincie Gelderland de werkzaamheden uit ten behoeve van het
project “Aanleg Nieuwe Natuur Emst-Achterhegge”.
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief vanuit Pannekoek GWW, wij houden u via de nieuwsbrief op de hoogte over de
uitvoering, mijlpalen en voortgang van de werkzaamheden. Deze nieuwsbrief zal 4-wekelijks verschijnen.
De werkzaamheden langs de Vaassenseweg (fase 1) zijn grotendeels afgerond. De kade aan de noordzijde van het
gebied langs de Smallertsche beek is opgehoogd, de sloten zijn gedempt en het gebied is afgeplagd. Vanwege de
gunstige weersomstandigheden zijn de werkzaamheden hier in korte tijd succesvol afgerond.

VOORTGANG/PLANNING
Op het moment van schrijven zijn wij bezig met de werkzaamheden in fase 2, dit betreft het gebied rondom
Lemoine Holland B.V. Hier zijn wij bezig met het afplaggen van het gebied, opschonen/dempen van bestaande
sloten en het uitvoeren van waterbouwkundige werkzaamheden.
Onder waterbouwkundige werkzaamheden wordt verstaan het aanbrengen van instroomvoorzieningen,
voorbereidende werkzaamheden t.b.v. het plaatsen van een kantelstuw, aanleggen/vervangen van duikers en
verlagen van de bestaande watergoot. De bestaande waterput is samen met de schuur reeds op verantwoordelijke
wijze gesloopt en afgevoerd. Op de locatie van de schuur zullen wij in 2022 een overslaglocatie (depot) aanleggen.
De werkzaamheden in fase 2 zullen medio januari grotendeels afgerond worden. Hierop volgend worden de
werkzaamheden in fase 3 uitgevoerd. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de fasering.
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ECOLOGIE
Om de Hegge in de toekomst te onderhouden zijn de populieren in fase 1 langs de Hegge verwijderd. Het gebied is
voorafgaand aan de werkzaamheden visueel gecontroleerd door de ecologische toezichthouder, tijdens de controle
zijn geen nesten van vogels of andere beschermde soorten aangetroffen.
Daarnaast is het kappen van deze populieren buiten de kwetsbare voortplantingsperiode van wezel uitgevoerd en
buiten de belangrijkste broedperiode van vogels. Deze periode loopt van 1 september t/m 1 maart. Het gebied is
voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt voor bewoning van de wezel, het gebied is in één richting
langzaam geklepeld. Zo hadden eventueel nog aanwezige wezels ruimte om te vluchten.
In fase 2 worden er naast het afplaggen ook nog diverse andere werkzaamheden uitgevoerd aan de Hegge. Het
uitvoeren van diverse waterbouwkundige werkzaamheden en het opschonen van de watergang. Om deze
werkzaamheden uit te voeren dienden de vissen afgevangen te worden, de gevangen vissen zijn vervolgens één
kilometer bovenstrooms uitgezet. Tijdens het afvissen zijn de volgende vissoorten aangetroffen:

Beekprik.

Driedoornige stekelbaars.

Tiendoornige stekelbaars.

Bermpjes.

Voor actuele informatie over het project houdt de nieuwsbrief in de gaten.
Wij wensen u namens Pannekoek GWW B.V. fijne kerstdagen en een gelukkig 2022.

Vragen
-

Bijlage 1.

Heeft u vragen over de uitvoering, dan
kunt u contact opnemen door te bellen
naar 0578-578670 of te mailen naar:
t.rodenburg@pannekoekgww.nl

