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Deze aanpassingen zijn toegelicht in de Nota 
van Antwoord die bij de definitieve besluiten 
is gepubliceerd. De besluiten, de bijbehorende 
ontwerptekeningen en de Nota van Antwoord 
zijn te vinden op www.brabant.nl/terinzage.

Boskalis kan nu starten met de uitvoering van de 
werkzaamheden zoals deze zijn beschreven in 
dit Projectplan. In deze Nieuwsbrief vind u de 
planning van onze werkzaamheden.

Formeel kunnen belanghebbenden nog een 
beroep instellen bij de Raad van State, binnen 6 
weken na publicatie van de definitieve besluiten. 
Voorwaarde hiervoor is dat zij ook een ziens-
wijze hebben ingediend. Aangezien er geen 
zienswijzen meer zijn, is instellen van een beroep 
niet mogelijk en zijn de besluiten aan het einde 
van de ter inzage termijn onherroepelijk.
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PROJECTPLAN 
WATERWET 
DEFINITIEF 

BOSKALIS NEDERLAND B.V.  
Boskalis Nederland ontwerpt, bouwt en 
onderhoudt dijken en waterkeringen. We 
creëren ook nieuw land, houden vaarwegen 
op diepte en rivieren schoon. Meer 
informatie: boskalis.com/nederland.

Voor meer informatie over het project kunt 
u contact opnemen met de omgevings-
manager van Boskalis, Robert Jan Jonker 
via: M: 06 55182394
E: regionalekeringen@boskalis.com

REACTIE CÉCILE FRANSEN, 
DAGELIJKS BESTUUR WATERSCHAP 
BRABANTSE DELTA  
“Ik ben blij met dit besluit, want dit betekent 
dat we nu écht kunnen starten met de 
werkzaamheden. Het is een behoorlijke 
opgave die niet ongemerkt voorbij gaat. 
Het waterschap heeft afgelopen tijd 
daarom nauw samengewerkt met inwoners, 
agrariërs, bedrijven, (lokale) overheid, 
natuur- en andere belangenorganisaties in 
de vorm van Dijkinspiratieteams. In april 
2020 is het gebied rondom Etten-Leur 
weer veilig en bieden de verbeterde dijk 
en nieuwe keermiddelen weer jarenlange 
bescherming tegen hoogwater voor het 
achterliggende gebied. Zo kunnen mensen 
op, om en achter de dijken veilig en fijn 
wonen, werken, recreëren en leven.”

VERBETERING 
REGIONALE KERINGEN

Het Projectplan Waterwet en de Omgevingsvergunningen van de gemeenten Et-
ten-Leur en Halderberge zijn definitief vastgesteld. Op 10 april zijn deze gepubli-
ceerd. Er zijn twee zienswijzen binnengekomen op de ontwerpbesluiten, maar 
deze zijn later weer ingetrokken. De plannen zijn op onderdelen aangepast en ver-
duidelijkt, in goed overleg met de indieners, waarbij rekening is gehouden met de 
belangen van direct betrokken eigenaren in het plangebied. 

SANERING 
VEERWEG
In de Veerweg is asbest aangetroffen.
Dit maakte een sanering noodzakelijk. 

In het gebied bestaat het risico dat er niet 
gesprongen explosieven (vanuit de Tweede 
Wereldoorlog) aanwezig zijn. Dat leverde 
speciale eisen voor de sanering op, zie de 
bijgaande foto.

Inmiddels is de weg vrij van asbest. Er zijn geen 
explosieven aangetroffen.



Globaal ziet de planning er als volgt uit:
1. Aanbrengen bouwkuipen en realisatie
 tijdelijke doorvaart; werkzaamheden vanaf 
 het water en vanaf het land; april/mei 2019;
2. Aanbrengen funderingspalen: aanvullen van 
 de bouwkuip en heiwerkzaamheden: mei 
 2019;
3. Ontgraven bouwkuip tot onderkant van de 
 constructie: juni 2019;
4. Aanbrengen betonwerk; vloeren en muren 
 van gemaal en sluis; juli/oktober 2019;

5. Opbouw bedieningsgebouwen op het 
 gemaal; november/december 2019
6. Elektrotechnische en werktuigbouwkundige 
 voorzieningen gemaal en sluis; januari/
 februari 2020;
7. Afbouw gemaal en keermiddel; krooshekken,
 leuningen, bebording, signalering e.d.; 
 februari 2020
8. Aanbrengen oever- en bodembescherming;  
 september 2019 – november 2019 
 (gefaseerd met verwijderen tijdelijke 
 doorvaart)

WANNEER GAAN WE 
WAT DOEN?

WIST U DAT...
Boskalis voor de ter inzage legging in 
het najaar een mooie visualisatie heeft 
gemaakt waarin u het gehele project kunt 
zien? U vindt deze film via  
https://youtu.be/8uZ4cEB-Jkw

De keermiddelen en gemalen in de Leursche Haven en de Laaksche Vaart worden 
gelijktijdig gebouwd. De planning van de werkzaamheden is op 8 april jl. in de-
tail toegelicht aan de eigenaren/gebruikers van de omliggende gronden en de 
direct omwonenden. Ook het dijkinspiratieteam was daarbij uitgenodigd.

BEVERSPOREN
In november kregen we een melding 
dat er in het gebied knaagsporen van 
een bever zijn aangetroffen.

Fijn voor de natuur in de regio, maar een risico 
voor onze planning als er daadwerkelijk een 
beverburcht in de nabijheid van de dijk tussen de 
Laaksche Vaart en de Leursche Haven aanwezig 
zou zijn.  

Onze ecoloog is het veld in geweest om het ge-
bied nader te onderzoeken. Zijn conclusie is dat 
er incidenteel een bever langskomt, maar dat het 
plangebied geen vaste verblijfs- of eetlocatie is. 

9. Verwijderen tijdelijke doorvaart; 
 november 2019.

Parallel worden de dijken aangelegd/versterkt. 
Deze werkzaamheden vinden voornamelijk in de 
periode mei-oktober 2019 plaats. Bekijk via de 
QR-code de presentatie van de informatieavond. 
(scan de code met de camera van uw mobiele 
telefoon)


