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Het is alweer enige tijd geleden dat een 

informatiebijeenkomst over de nieuwe 

inrichting van het gebied Baalder 

Uiterwaard heeft plaatsgevonden. 

In de tussenliggende periode heeft de 

informatieverstrekking hoofdzakelijk 

via de reguliere kanalen (o.a. De Toren 

en www.vechtparkhardenberg.nl) 

plaatsgevonden en zijn de 

voorbereidende werkzaamheden 

verder afgerond. In deze nieuwsbrief 

informeren we u over de stand van 

zaken.  

 

Informatie 

U kunt met ons in contact komen 

gedurende het werk door te bellen met 

het kantoor van Timmerhuis Weg- en 

Waterbouw BV via 0546 – 562366.  

Meer informatie over het project is te 

vinden op de website voor het project:  

www.vechtparkhardenberg.nl/ 

baalder-uiterwaard. 

Stand van zaken herinrichting Baalder Uiterwaard 
 

Timmerhuis Weg- en Waterbouw voert herinrichting uit 

Na een aanbestedingsprocedure kreeg Timmerhuis Weg- en Waterbouw 

BV uit Vriezenveen de opdracht om de werkzaamheden in de Baalder 

Uiterwaard uit te voeren. Op 16 april jl. heeft de formele ondertekening 

van de overeenkomst tussen het waterschap Vechtstromen en 

Timmerhuis Weg- en Waterbouw BV plaatsgevonden. De afgelopen 

maanden zijn gebruikt om de uitvoeringsplannen verder uit te werken.  

De communicatie en afstemming met de bewoners uit de wijk Baalder 

maken onderdeel uit van onze opdracht. Wij nemen wat dat betreft het 

stokje over van het waterschap Vechtstromen.  

 

Stand van zaken inspraakprocedures  

Het projectplan Waterwet, het bestemmingsplan en de ontheffing voor 

de Wet natuurbescherming hebben tussen 1 april en 14 mei 2021 ter 

inzage gelegen. Er is beroep ingesteld en een voorlopige voorziening 

aangevraagd bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

In de zitting van 6 juli 2021 is dit verzoek door de rechtbank afgewezen. 

Daardoor kunnen we nu concreet aan de slag.  

 

Start van de werkzaamheden 

De werkzaamheden starten begin september en zijn in oktober 2021 

afgerond. Met deze planning verwachten we voor het zogenaamde 

‘hoogwaterseizoen’ klaar te zijn. In het hoogwaterseizoen kunnen er geen 

werkzaamheden worden uitgevoerd aan de Vecht. Binnenkort volgt 

nogmaals een nieuwsbrief waarin nadere informatie wordt verstrekt over 

o.a. transportroutes, veiligheid, bereikbaarheid, hulpdiensten, huisvuil.  

 

Met vriendelijke groet, 

Timmerhuis Weg- en Waterbouw BV 


