
Nieuwsbrief

HERINRICHTING VLEDDERS EN LEIJERHOOILANDEN

Start werkzaamheden 

In de vorige nieuwsbrief van december 2020 

hebben wij u verteld dat we in 2021 gaan starten 

met de werkzaamheden voor de herinrichting van 

Vledders en Leijerhooilanden in Staphorst. We 

stellen u nu graag voor aan de aannemer die het 

werk gaat uitvoeren en geven een doorkijk naar de 

planning van de werkzaamheden.

Wat gaan we precies doen

Samen met Landschap Overijssel gaan we het 

waterbeheer verbeteren en gaan we het gebied 

Vledders en Leijerhooilanden nog natuurlijker en 

ecologisch waardevoller maken. Het is een uniek 

beekdal waar prachtige natuur kan opbloeien. 

Daarom hebben we samen met u, inwoners en 

andere organisaties plannen gemaakt om dit 

gebied verder aan te pakken. 

De definitieve plannen hebben we samengevat op 

een kaart en kunt u inzien op onze website 

wdodelta.nl/vledders

Even voorstellen

Het project wordt uitgevoerd door 

aannemersbedrijf Bouwhuis B.V. uit Beerzerveld. 

Naast het uitvoeren van de werkzaamheden is 

aannemersbedrijf Bouwhuis ook verantwoordelijk 

voor de communicatie naar alle omwonenden en 

andere belanghebbenden. 

“We gaan eind februari al starten met de eerste 

voorbereidende werkzaamheden zodat we 

vervolgens het echte graafwerk voortvarend 

kunnen oppakken. We verwachten eind van dit 

jaar klaar te zijn met de werkzaamheden”, aldus 

Roelof Slager, omgevingsmanager van Bouwhuis. 

Tijdens de werkzaamheden is Roelof Slager, van 

aannemersbedrijf Bouwhuis, uw aanspreekpunt 

voor vragen of klachten. Roelof is bereikbaar op 

06 – 105 220 50 en per e-mail via 

roelofslager@bouwhuisgww.nl
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http://www.landschapoverijssel.nl/vledders
http://www.wdodelta.nl/vledders
https://www.bouwhuisgww.nl/home.html
mailto:roelofslager@bouwhuisgww.nl
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Welriekende nachtorchis

Uiteraard doen we er alles aan om hinder te 

beperken. Zo garandeert aannemersbedrijf 

Bouwhuis de bereikbaarheid gedurende het werk 

en nemen we maatregelen om de veiligheid van u 

en overige weggebruikers te waarborgen.

Overige praktische informatie

• Calamiteiten, bijvoorbeeld voor het melden van 

overlast of vandalisme, kunt u 24/7 doorgeven 

via tel.nr.: 06 – 229 936 26;

• Werkuren van de aannemer zijn van 07.00 tot 

16.30 uur;

• De aannemer werkt volgens de gedragscode 

van de Flora- en faunawet.

Planning van de werkzaamheden

• Februari-maart: voorbereidende  

werkzaamheden;

• April-september: graafwerkzaamheden en 

dempingen;

• April-oktober: afvoeren van grond.

We verwachten dat eind 2021 de werkzaamheden 

klaar zijn.

De ecoloog aan het woord

“Tijdens de uitvoering staat zorgvuldigheid 

centraal,” legt ecoloog Jacob van der Weele van 

Landschap Overijssel uit. “We zijn ontzettend blij 

dat we, na jaren van voorbereiding, aan de slag 

kunnen om de Vledders te gaan inrichten. We 

gaan hierbij zeer zorgvuldig te werk en houden 

rekening met de bestaande natuur. We willen de 

hele inrichting in één seizoen afronden. Zo zorgen 

we ervoor dat de rust snel weer terugkeert in het 

gebied en dat we zo min mogelijk natuur 

verstoren. Daarom moeten we vroeg in het 

seizoen beginnen en starten we tijdens het 

broedseizoen. 

Samen met de ecoloog van de aannemer gaan we 

ervoor zorgen dat zo min mogelijk vogels het 

gebied uitkiezen om te gaan broeden. We doen dit 

door afschriklinten te spannen en door het gras 

kort te maaien. Vogels vinden dit niet prettig omdat 

ze zo te weinig beschutting hebben en zullen 

doorvliegen naar aantrekkelijkere locaties buiten 

het werkgebied. 

Verder houden we bij het dichten van greppels en 

sloten ook extra rekening met de poelkikker. De 

delen waar deze kikker zit, ontzien we in eerste 

instantie. Na het voortplantingsseizoen pakken we 

deze stukjes aan. Wanneer de inrichting klaar is, 

biedt de Vledders een geweldig leefgebied, en een 

uitermate geschikte kraamkamer, voor de 

poelkikker. Hij zal het hier dus zeker weten naar 

zijn zin gaan hebben!” Aannemer Bouwhuis heeft 

zelf ook een ecoloog ingeschakeld die, samen met 

de ecoloog van Landschap Overijssel, de 

zorgvuldigheid tijdens de uitvoering begeleidt. 

Parende poelkikkers, fotograaf Mark Zekhuis
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De watersnip 

Eén van de diersoorten die gaat profiteren van de 

natuurlijke inrichting van de Vledders, is de 

watersnip. Deze zeldzame weidevogel zoekt zijn 

voedsel vooral in ondiep water en modderige 

poelen. Hij moet met zijn lange snavel de vochtige 

grond in kunnen prikken om insecten, wormen en 

slakken te vinden. Ook zal hij langs de waterkant 

te zien zijn, langzaam het ondiepe water op en 

neer lopend op zoek naar wormpjes en zaden van 

waterplanten. Vochtige hooilanden met reliëf, hét 

toekomstbeeld van de Vledders, is de ultieme 

broedplek voor deze vogel. Op de flanken van de 

heuveltjes kan hij droog en beschut broeden. Door 

de natte omgeving zal zijn nest slecht bereikbaar 

zijn voor predatoren zoals de vos. De natte 

weilanden bieden bovendien voldoende voedsel 

om zijn kroost, meestal drie tot vijf kuikens, groot 

te brengen.

Volgen van het project

Om de omgeving goed te informeren maakt de 

aannemer gebruik van de ‘Bouwapp’. U kunt deze 

app kosteloos downloaden. Op deze app worden 

foto’s geplaatst en is de voortgang van het werk 

voor iedereen te volgen. Ook worden belangrijke 

werkzaamheden en/of gebeurtenissen vooraf 

aangekondigd in de app zodat u hiervan op de 

hoogte bent. Het gebruik van de Bouwapp is 

volledig anoniem. 

Ook kunt u de Facebookpagina

‘Gebiedsontwikkeling Vledders, Leijerhooilanden 

en Spoortippe’ volgen. Regelmatig plaatst de 

aannemer daar foto’s en informatie over de 

werkzaamheden.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem 

dan contact op met Roelof Slager van 

aannemersbedrijf Bouwhuis via 06 – 105 220 50 of 

via roelofslager@bouwhuisgww.nl

De toezichthouder van het waterschap is Roel van 

der Horst. Hij is bereikbaar via 088 - 233 1200 of 

via roelvanderhorst@wdodelta.nl

Watersnip, fotograaf Han Bouwmeester

https://www.debouwapp.nl/
https://www.facebook.com/Gebiedsontwikkeling-Vledders-Leijer-Hooilanden-en-Spoortippe-104046528395874
mailto:roelofslager@bouwhuisgww.nl
mailto:roelvanderhorst@wdodelta.nl
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