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Aan de leden en duoburgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom

Uw kenmerk
Uw brief
Onderwerp:

Informeren realisatie
faunapassage Zoomlandviaduct
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Afdeling

Realisatie Ã Beheer, Team natuur Ä Recreatie
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Ū 3 APR. 2017
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Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Wij willen u langs deze weg informeren over de werkzaamheden binnen het project Route van de Turf.
Binnen het Landschap van Allure project "De Zoom" zijn al verschillende deelprojecten gerealiseerd en in uitvoering. Het
deelproject “Route van de Turf is de verbindende schakel binnen het totale project “De Zoom”. Een aantal onderdelen
van het deelproject “Route van de Turf’ is reeds gerealiseerd. Thans is de uitvoering aanstaande voor het uitvoeren van
de in het oog springende faunapassage die de Ruijtershoveweg en de Mastendreef verbindt via het Zoomlandviaduct van
de Gareelweg. Deze passage wordt een belangrijke verbinding voor de fauna van de Brabantse Wal om de snelweg A58
op een veilige manier te kruisen. Brabants Landschap heeft de werkzaamheden op haar terrein reeds uitgevoerd. De
gemeente Bergen op Zoom sluit met haar werkzaamheden hierop aan.
Als eerste wordt gestart met het verbeteren van de aanlandingen (talud bospercelen in de bijlage weergegeven) van de
passage op het viaduct. Dit werk bestaat uit het verwijderen van de onderlaag tussen de bomen aan beide zijden van de
aanlandingen. De onderlaag I onderbegroeiing bestaat voornamelijk uit bospest, een soort die landelijk wordt bestreden.
Tevens worden er kleine boomvormers (dO cm) verwijderd om de resterende bomen meer groeiruimte te bieden. In het
areaal bomen wordt niet ingegrepen. De werkzaamheden starten in de loop van deze week. Bij de opening van de Route
van de Turf op 31 augustus 2017 zijn alle werkzaamheden afgerond.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
namens het college,

P.A.M. van der Velden
Wethouder

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
E stadskantoor@bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
I www.bergenopzoom.nl
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