
Natuur in het Vechtpark 

Meer ruimte voor water, natuur en recreatie. Dat is de kern van de 
herinrichting Vechtpark Centrum Uiterwaard. Plegt-Vos Infra & Milieu 
informeert u gedurende dit project graag over de vorderingen.  
Meer informatie over het project: www.vechtparkhardenberg.nl. 
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Augustus vorig jaar begon Plegt-Vos Infra & Milieu in 
opdracht van de gemeente Hardenberg en waterschap 
Vechtstromen met de herinrichting van het gebied Centrum 
Uiterwaard in het Vechtpark Hardenberg. De afgelopen 
maanden is hard gewerkt aan het opnieuw inrichten van 
het gebied. De machines reden af en aan, medewerkers 
van Plegt-Vos waren druk aan het werk en er is heel veel 
gebeurd. 

Om omwonenden zo goed mogelijk te informeren brachten 
we regelmatig deze nieuwsbrief uit. Nu het project is 
afgelopen, is dit de laatste nieuwsbrief. We kijken nog één 
keer terug naar de mooie klussen en blikken vooruit in 
de toekomst van het Vechtpark. Bedankt voor uw geduld 
de afgelopen periode, we hopen dat u geniet van uw 
vernieuwde uitzicht! 

bedankt voor  
uw geduld! 

(foto Johan Poffers)

In het Vechtpark krijgt de natuur de ruimte. Dat zie je op veel verschillende manieren. Zo krijgt het hout van de 
bomen die in het Heemsermarspark zijn gekapt een nieuw leven als rivierhout in de Vecht. Een boomstam in 
de rivier vormt een aanhechtingsplek voor algen en larven. Vissen, slakken en libellen leggen hun eitjes op het 
hout. Jonge vissen schuilen tussen de takken. Boven water kan een boomstam of tak een rustplek zijn voor 
vogels en libellen. Zo zorgen de oude bomen voor nieuw leven in de Vecht.

Ook in de uiterwaarden is ruimte voor de natuur. De hoofdrolspelers hier zijn de Herefordkoeien. De koeien zorgen voor 
reuring in het gebied. Ze kuieren gezellig door het gras langs de Vecht. Dit voorjaar zijn er ook kalfjes geboren die vrolijk 
door het gebied dartelen. De koeien krijgen steeds meer ruimte. Hun gebied is zo uitgebreid dat ze in de uiterwaarden 
van de Vecht kunnen lopen van het transferium aan de noordkant tot de stuw aan de zuidkant. Om te voorkomen dat 
ze ziek worden is het wel belangrijk dat hondenpoep goed wordt opgeruimd. Bij de ingangen van het Vechtpark vindt u 
bordjes met informatie over de koeien en richtlijnen over de omgang met deze bijzondere bewoners van het Vechtpark.



blijf op de hoogte!
Volg een van onderstaande kanalen en blijf op de hoogte van de werkzaam-
heden in en rond het Vechtpark. 
  www.vechtparkhardenberg.nl
 
 @vechtpark
 
 Facebook.com/gemeentehardenbergin
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Nu het project Centrum Uiterwaarden is afgerond, wordt een nieuw project in het Vechtpark gestart. Eind 2016 krijgen ook de noord- en zuidkant van  
het Vechtpark een nieuwe inrichting. In de deelgebieden Radewijkerbeek en Baalder Uiterwaard komt meer ruimte voor water en is veel aandacht voor 
natuur. Ook moeten beide gebieden beter toegankelijk worden. 

De oevers in het gebied Radewijkerbeek (tussen de Molengoot en de Twenteweg) worden natuurlijker ingericht. Een struinpad verbindt het Vechtpark met het 
naastgelegen gebied Rheezermaten.

In de Baalder Uiterwaard, grenzend aan de woonwijk Baalder, wordt het winterbed van de Vecht verruimd door het maaiveld te verlagen. In beide gebieden 
aanpassingen aan de oever gedaan, waardoor een rijkere natuur ontstaat. 

Verder in het Vechtpark: radewijkerbeek en baalder uiterwaard

Terugblik werkzaamheden
Wat is er veel gebeurd in het deelproject Centrum Uiterwaard van het Vechtpark! We kijken nog even terug naar de werkzaamheden: 

De eerste klus die werd aangepakt 
was het aanleggen van de wandel-
paden in de uiterwaarden tussen de 
Europaweg en de Voorstraatbrug. 
Ook in het Heemsermarspark werd 
vanaf de start gewerkt. Hier kwamen 
nieuwe paden en in het park is een 
waterberging aangelegd voor 
extreem hoog water. Om dat water 
daar te krijgen, is op de dijk de 
overlaat gerealiseerd. Bij extreem 
hoog water kan de rivier hier de dijk 
over naar het Heemsermarspark.  

De Voorstraatbrug is aangepast zodat 
de doorstroming van de Vecht bij 
hoog water beter verloopt. Bovendien 
kreeg de brug een opknapbeurt. 

In de bocht in de dijk is het transferium 
aangelegd. Een mooi startpunt voor 
een bezoek aan het Vechtpark.  
Je parkeert hier je auto of fiets om 
vervolgens de uiterwaarden in te gaan. 
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Overlaat

HeemsermarsparkTransferium


