Persbericht 3 juli 2012

Samen werken aan vitaal, mooi en schoon Etten-Leur
Start uitvoering van de in 2009 getekende samenwerkingsovereenkomst

Op dinsdag 3 juli onthulden wethouder Jan van Hal en Huub Hieltjes, lid van het dagelijks bestuur
van waterschap Brabantse Delta, het projectbord EVZ Vossenbergsevaart op de hoek bij de
Rijsbergseweg en de Vossenbergseweg in Etten-Leur. De onthulling symboliseerde de start van
de aanleg ecologische verbindingszones (EVZ) aan de Vossenbergsevaart en de Kibbelvaart. In
2009 tekenden de gemeente Etten-Leur en het waterschap hiervoor een overeenkomst. De schop
gaat half augustus de grond in. Het werk is einde van het jaar klaar.
Waterberging
Langs de Kibbelvaart –ten noorden van de Hoevenseweg - komt een ecologische verbindingsstrook van 20 á
25 meter breed. Langs de Vossenbergsevaart – tussen de Zundertseweg / Rijsbergseweg - is de in te richten
strook ruim 100 meter breder vanwege het aan te leggen waterbergingsgebied. Aan de Vossenbergsevaart
wordt de natuurstrook 1,3 kilometer lang. Tijdens aanhoudende regenval kan hier straks 7.500.000 liter
water tijdelijk opgevangen worden. Aan de Kibbelvaart, op de grens met Hoeven, komt over een lengte van
1,6 kilometer een natuurstrook. Deze strook heeft een opvangcapaciteit van 11.000.000 liter water. In de
natuurstroken komen poelen. In de poelen staat altijd water voor amfibieën, zoals kikkers en salamanders.
Bij aanhoudende regenval staan zowel de natuurstrook langs de Vossenbergsevaart als de strook langs de
Kibbelvaart tijdelijk onder water om schade op aanliggende landbouwgronden zoveel mogelijk te voorkomen.

EVZ’s
Door de aanleg van de Ecologische Verbindingszondes langs beide vaarten kunnen verschillende soorten
planten groeien en dieren zich van het ene naar het andere gebied verspreiden, voedsel vinden en hun nest
bouwen. Zo vormt de natte natuurstrook langs de Vossenbergsevaart straks een verbinding tussen de
natuurgebieden De Pannenhoef/De Vloeiweide, het Liesbosch en de beemden langs de Mark. De strook langs
de Kibbelvaart wordt onderdeel van de verbindingszones tussen de Rucphense bossen en de beemden langs
de Mark.
Planning
Na de bouwvakvakantie begint het bedrijf Van Uijtert en Zonen met het graafwerk en aanleg van beide
natuurstroken. Voor het einde van dit jaar moet het werk klaar zijn.
Samenwerking
De projectplannen voor beide EVZ-tracés zijn opgesteld in samenspraak met de gemeente Etten-Leur,
Staatsbosbeheer en Brabants Landschap. Ook is er een klankbordgroep in het leven geroepen, bestaande uit
ZLTO, Vereniging Glastuinbouw Etten-Leur, IVN en de Heemkundekring. Het waterschap en de gemeente
Etten-Leur hebben afspraken gemaakt over de taakverdeling, verantwoordelijkheden en verdeling van de
kosten. Deze afspraken zijn in 2009 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Het waterschap heeft
daarbij een trekkende rol. De provincie Noord-Brabant subsidieert de projecten.

Foto van het terrein langs de Vossenbergsevaart waar de natte natuurstrook wordt aangelegd.
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