NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022
AANLEG NIEUWE NATUUR EMST-ACHTERHEGGE

In opdracht van Provincie Gelderland
Uitvoering: Pannekoek GWW B.V.
NIEUWSBRIEF 3 – Februari ‘22
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 derde 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.

VOORTGANG/PLANNING
De werkzaamheden in fase 2 rondom het gebied van Lemoine Holland B.V. zijn grotendeels afgerond. De kade is
opgehoogd, de sloten zijn gedempt en het gebied is afgeplagd.
Op dit moment zijn wij bezig met de werkzaamheden in fase 3, dit betreft het gebied in de buurt van de
hoogspanningmast en hoogspanningskabels. Hier zijn wij bezig met het afplaggen van het gebied, opschonen van de
bestaande sloten en het aanleggen van duikers t.b.v. de bereikbaarheid van het weiland in de toekomst.
Een belangrijk mijlpaal voor het project komt steeds dichterbij, het succesvol afplaggen van het gebied. Indien dit
voltooid is gaan wij verder met het aanbrengen van groenvoorzieningen, afrastering en het afmaken van de
waterbouwkundige werkzaamheden. Ondanks dat de weersomstandigheden niet altijd even goed waren lopen wij
op planning om het project op tijd op te leveren.

Vragen
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
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ECOLOGIE
In het plangebied (fase 3) zijn langs de oostzijde tijdens het opstellen van het ecologisch werkprotocol eitjes van de
sleedoornpage aangetroffen. De eitjes zijn onder andere aangetroffen op 1-2 jaar jonge struikjes (max. 30cm hoog)
die in het begraasd grasland groeien waar geplagd wordt.
De sleedoornpage heeft maar één generatie per jaar. De vlinder vliegt van eind juli tot in oktober. De vlinder legt de
eitjes in de oksels van takken op de grens van oud en jong (bij voorkeur 2 tot 3 jaar oud) hout, waar de eitjes
overwinteren. De eitjes zijn wit en plat en hebben een geribbeld patroon. In het voorjaar komen de eitjes uit en
eten de rupsjes de knoppen van binnenuit, later eten ze van het blad. De rupsen verpoppen eind juni begin juli op
de grond onder de afgevallen bladeren.
De sleedoornpage staat op de Nederlandse rode lijst als bedreigd. Kerngebieden voor de sleedoornpage zijn in
Nederland randen van de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug. Verder zijn er ook locaties in Drenthe en Overijssel.

Eitjes sleedoornpage:

Struik sleedoorn:

Sleedoornpage:

Om de sleedoornpage eitjes te beschermen hebben wij voor aanvang van de werkzaamheden door een ecoloog van
Ecogroen alle sleedoornstruiken in het veld gemarkeerd. De ecoloog heeft dit gedaan doormiddel van piketpalen en
lint de sleedoornstruiken af te zetten. Voor de werknemers buiten is het nu duidelijk waar geen werkzaamheden
uitgevoerd mogen worden zodat de sleedoornstruiken behouden worden.
Voor actuele informatie over het project houdt de nieuwsbrief in de gaten.

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

