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HERINRICHTING VLEDDERS EN LEIJERHOOILANDEN

Inleiding
In april 2018 ontving u de eerste nieuwsbrief
over het project Vledders en Leijerhooilanden.
Ook organiseerden wij op 26 april 2018 een
inloopbijeenkomst. Met deze tweede nieuwsbrief
en tijdens de inloopbijeenkomst op 14 mei
aanstaande informeren wij u over de stand van
zaken van dit project.
Er zijn diverse momenten geweest om het plan
in te zien en te bespreken, zoals tijdens een van
de inloopbijeenkomsten. Daarnaast voerden we
vele gesprekken aan de keukentafel. Mede op
basis hiervan is het plan verder aangescherpt.
Het plan kan gerealiseerd worden als de laatste
percelen zijn overgedragen aan Landschap
Overijssel. Het ruilplan voor de landinrichting is
bijna definitief. De kaveloverdracht zal naar
verwachting in januari 2020 plaatsvinden.
Dit betekent dat we tot eind dit jaar de plannen
verder gaan voorbereiden en in procedure
brengen.

Procedure
De eerst volgende stap is het in procedure
brengen van het inrichtingsplan in de vorm van
een Ontwerp Projectplan Waterwet. Met dit plan
worden de nieuwe waterpeilen en de
verschillende inrichtingsmaatregelen mogelijk
gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter
inzage. Voor belanghebbenden is dan
gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
Op basis hiervan kan het plan nog worden
aangepast. Hierna stelt het bestuur van het
waterschap het plan vast.
Inloopbijeenkomst
U bent van harte welkom op de
inloopbijeenkomst over de plannen voor
herinrichting van Vledders en Leijerhooilanden.
Medewerkers van het waterschap en Landschap
Overijssel zijn aanwezig om het plan nader toe
te lichten en vragen te beantwoorden.
Datum: dinsdag 14 mei
Tijd: tussen 16.00 en 20.00 uur
Locatie: Café ’t Vosje, Heerenweg 36 in IJhorst.
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Ontwerp
Sinds de inloop van april 2018 zijn een aantal
wijzigingen doorgevoerd in het ontwerpplan van
de Vledders en Leijerhooilanden. Dit gebeurde
mede op basis van reacties van bewoners en
andere betrokkenen en individuele gesprekken
die wij hebben gevoerd. Belangrijkste wijziging
is het verplaatsen van het beoogde
informatiepunt van de Poeleweg naar de Burg.
van Wijngaardenstraat. Daarnaast zijn
verbeteringen doorgevoerd om de afwatering
vanaf het gebied Mesu te optimaliseren.
Onderdeel van het project is de vervanging van
het gemaal Vledders. Dit gemaal dateert uit de
zestiger jaren en is aan het einde van zijn
levensduur. Er is in het ontwerpproces gekeken
naar alternatieven zoals het toepassen van een
kleiner gemaal of geen gemaal. Maar in overleg
met specialisten en omwonenden is besloten
het bestaande gemaal te vervangen door een
nieuw gemaal.
Planning
De planning van het project is in hoofdlijnen als
volgt:
• Terinzagelegging Ontwerp Projectplan
Waterwet: mei-juni 2019.
• Terinzagelegging Definitief Projectplan
Waterwet: juli-augustus 2019.
• Voorbereiding contract en aanbesteding:
augustus-april 2020.
• Start uitvoering: medio 2020.
Het daadwerkelijke startmoment zal in nauw
overleg met de Landinrichting worden bepaald.

Fondswerving Landschap Overijssel.
In september vorig jaar is Landschap Overijssel
een actie gestart voor het werven van fondsen.
Alle donateurs van de Stichting is gevraagd
deze bijzondere natuurontwikkeling in de
Vledders en Leijerhooilanden te steunen met
een gift. Daarnaast is deze actie uitgezet via
verschillende social media kanalen en het
kwartaalmagazine van Landschap Overijssel.
Op dit moment is er al meer dan € 34.000
gedoneerd voor de natuurontwikkeling in dit
gebied. Daarmee is het benodigde geldbedrag
voor de aankoop van de gronden weliswaar
behaald, wat niet wegneemt dat nog steeds elke
donatie welkom is voor de toekomstige inrichting
van het gebied. Donaties zijn welkom op
NL93INGB0008623198 t.n.v. Stichting
Landschap Overijssel o.v.v. ‘Vledders’. We zijn
heel blij met deze donaties! Vragen? Mail
wout.nieuwenhuis@landschapoverijssel.nl of
kijk op www.landschapoverijssel.nl/vledders
Contact
Vragen of opmerkingen over dit project? Neem
contact op met Dinant Hommes,
omgevingsmanager, tel.nr.: 088-2331200,
e-mail: dinanthommes@wdodelta.nl of kijk op
www.wdodelta.nl/landinrichtingijhorst
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