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Het laatste nieuws uit het Berkeldal     

Berkeltraject Lochem-Almen: voorlopig ontwerp in de maak

Voor het Berkeltraject Lochem-Almen wordt momenteel gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Vanuit de
eerdere schetsen en ideeën wordt door het bouwteam Waterschap Rijn en IJssel-Ploegam-Tauw
gewerkt aan een concreter en uitvoerbaar plan. 

Ynte Bekema, omgevingsmanager van Waterschap Rijn en IJssel: ‘Ter hoogte van Landgoed Velhorst
komen veel dingen samen. Een brug, een stuw, recreatie- en onderhoudsroutes, een vispassage en
natuurlijk de cultuurhistorische waarde van het landgoed zelf.

Stuw en brug Velhorst

Er is door Natuurmonumenten (eigenaar van het landgoed) en Waterschap Rijn en IJssel onderzoek
gedaan naar ecologische en landschappelijke waardes. Ook is hydrologisch en bodemkundig een
analyse uitgevoerd en meegenomen in een variantenstudie. Op basis van deze input hebben
Natuurmonumenten en Waterschap Rijn en IJssel de keus gemaakt het schetsontwerp aan te passen
en komt er geen meanderende Berkel over het landgoed. Deze keuze is met name gebaseerd op de
meerwaarde van huidige ecologische en geomorfologische waarden. Dit betekent dat de Berkel ter
hoogte van De Velhorst binnen het huidige profiel blijft liggen. De bypass over het landgoed blijft
ongewijzigd en behoudt zijn ecologische waarde. Wel wordt er in combinatie met de stuw een
vispassage aangelegd.’   

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/CyULzmfwr8jYeCMu4bC-KrHnQkrlr6ep9PRHBMPpTmJMAfZu0OUqt3wpabGRqlLdB3c1kRXoiCsiT3tuSFuD1A/nAQLBHpQrM8Tm72


Bezoek van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Natuurmonumenten op Velhorst

Natuurlijker inrichting

Verder worden over het gehele traject de oevers natuurlijker ingericht. De taluds worden flauwer en er
komt meer beplanting. Op het voormalige depot Dochteren van Rijkswaterstaat krijgt de Berkel écht de
ruimte. Hier is plek voor een nieuwe meander en natuur. Ynte: ‘Naar verwachting is eind dit jaar het
voorlopig ontwerp klaar en daarna organiseren we een bijeenkomst om de plannen toe te lichten. Dan
start ook de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Het bouwteam werkt ondertussen
het ontwerp gedetailleerder uit zodat het gebruikt kan worden voor de verdere vergunningaanvragen
en de uitvoeringsvoorbereiding. We verwachten begin 2024 de eerste schop in de grond te kunnen
zetten.

Staringkoepel

Voor meer informatie: omgevingsmanager Ynte Bekema, y.bekema@wrij.nl, 06-29159063



of Frank Druijff, frank.druijff@tauw.com, 06-52673370.
Of kijk op de vernieuwde website:
https://www.wrij.nl/actueel/projecten/natuurlijke-berkel-tussen-lochem-almen
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