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Beste lezer,
De uitvoering van de Visie Besselinkschans krijgt steeds meer vorm. De visie en de uitvoering daarvan
is opgepakt vanuit een brede samenwerking met inwoners en andere betrokkenen. In deze nieuwsbrief
leest u meer over de voortgang van de projecten rondom het thema Water.

Duiker en stuw Pastoor Scheepersstraat
In september is bij de Visserijbeek ter hoogte van de Pastoor Scheepersstraat een nieuwe duiker
geplaatst en de stuw vervangen. Ook zijn er vijf stuwen in de Vragenderbeek vervangen. Daarmee is
het mogelijk om bovenstrooms meer water vast te houden. De Visserijbeek is vanaf de Pastoor
Scheepersstraat ook beter zichtbaar. Dit komt doordat de duiker is gecombineerd met een versmalling
van de weg en het plaatsen van een brugleuning.

1

Voortgang verbeteren watersysteem
In oktober vindt de aanbesteding plaats voor de aanleg van
de drie retentiegebieden. In november starten de
werkzaamheden buiten. Met welk retentiegebied gestart
wordt is nog niet bekend. De graafwerkzaamheden zullen
ongeveer 4 tot 6 maanden duren. Dit is afhankelijk van de
weersomstandigheden komende winter.
Drie retentiegebieden en twee bypasses
Er worden drie retentiegebieden gegraven: aan de
Weijenborgerdijk, vlakbij de Visserijdijk/Eikendijk en vlakbij
de Nieuwendijk. Ook worden er twee bypasses aangelegd
die het water uit de Weijenborgerbeek, de Vragenderbeek
en de Visserijbeek bij extreme neerslag om Lichtenvoorde
heen gaan leiden. Voor de aanleg van de bypasses worden
nieuwe watergangen gegraven, een groot aantal duikers
aangelegd en/of vervangen en worden nieuwe stuwen
geplaatst.

Water op straat in Lichtenvoorde
Op maandag 18 september trok er
een flinke regenbui over
Lichtenvoorde. Het regenwater dat
binnen de bebouwde kom van
Lichtenvoorde valt wordt afgevoerd
via de riolering. Het rioolstelsel is op
een dergelijke bui niet berekend. De
aanleg van de retentiegebieden zorgt
ervoor dat het water van de beken niet
meer Lichtenvoorde binnen stroomt
en dus een extra belasting van het
rioolstelsel wordt voorkomen. Het
voorkomt echter niet dat er nog steeds
door hevige neerslag waterhinder of
wateroverlast binnen de bebouwde
kom en op het industrieterrein kan
ontstaan.

Wandelpaden
De nieuwe retentiegebieden en onderhoudspaden stellen we straks open voor wandelaars. Bij alle
retenties leggen we ook wandel- en/of struinpaden aan. Direct na de aanleg zal er misschien nog niet
veel te zien zijn, maar in de maanden na de uitvoering raakt het gebied langzaam begroeid. De
terreinen worden beheerd als schraal grasland. Daarmee bieden ze voldoende berging voor extreme
neerslag, maar is er ook een meerwaarde voor flora en fauna.
Plannen uitgevoerd zoals gepresenteerd
In het voorjaar hebben het Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Oost Gelre de benodigde
procedures voor het plan doorlopen. Er zijn geen zienswijze binnengekomen. De plannen worden
uitgevoerd op de wijze waarop ze eerder dit jaar zijn gepresenteerd. Over de uitvoering volgt meer
informatie zodra de aannemer bekend is.
Meer informatie
Voor vragen over de uitvoering van het werk kunt u contact opnemen met projectleider Dorine Spanjers.
Zij is telefonisch bereikbaar via 06-54139274 of via e-mail d.spanjers@wrij.nl.

Volg de ontwikkelingen in de Besselinkschans ook via Facebook!

Kijk op www.facebook.com/besselinkschans !
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Dat kan via info@besselinkschans.nl !
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