Themadag ‘dieren in het Kanaalpark’ op 4 oktober in het
informatiecentrum Zuid-Willemsvaart
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Op zaterdag 4 oktober (dierendag) organiseert Rijkswaterstaat in samenwerking
met de gemeente ’s-Hertogenbosch een themadag over dieren in het
Kanaalpark. U kunt op deze dag meer te weten komen over de dieren die straks
in het Kanaalpark leven. Kinderen zijn in het bijzonder uitgenodigd om te komen,
samen met hun ouders, opa’s en oma’s.

Een impressie van het Kanaalpark
Zij kunnen zien hoe bevers leven en mogen zelf een beverburcht bouwen. Ook is
er een speurtocht uitgezet in het centrum. De dag begint met het tellen van
vogels tijdens de internationale vogeltrekdag.
Het informatiecentrum aan de Kloosterstraat 4 in Rosmalen is geopend van
10.00 - 15.00 uur. Om 11.00 en 13.00 uur geeft Rob Brinkhof (ecoloog van de
gemeente ‘s-Hertogenbosch) een presentatie over de dieren in het park.
Bever
Eerder dit jaar heeft al een themazaterdag plaatsgevonden over het Kanaalpark.
Gezien de grote belangstelling voor dit onderwerp, is er nu een vervolg gepland.
Dit keer staan de vogels, vissen en zoogdieren centraal die u straks in het park
kunt tegenkomen. Rob Brinkhof zal laten zien welke dieren dit zoal zijn. Zoals de
bever, die verkozen is tot symbool van het Kanaalpark.
Vogeltrekdag
Rob Brinkhof staat op deze dag vanaf 8.00 uur bij het informatiecentrum om alle
overtrekkende vogels te tellen. Dit gebeurt in het kader van de internationale
vogeltrekdag, die dit jaar ook op 4 oktober valt. U bent van harte welkom om
mee te tellen. Als u een verrekijker heeft, neem deze dan gerust mee.

Landschapspark
Het Kanaalpark is een landschapspark dat zich uitstrekt van Berlicum tot aan de
Maas, ten oosten van het Máximakanaal. In het park wordt een nieuwe rivier
aangelegd: de Rosmalense Aa die gaat slingeren tussen de Aa en de Maas
Planning aanleg
De werkzaamheden van het Kanaalpark zijn dit voorjaar van start gegaan en zijn
waarschijnlijk begin 2015 klaar. De nieuwe beek is voor een deel al te zien. De
aanleg van het park is een project van de gemeente ’s-Hertogenbosch, in
samenwerking met de gemeente Sint-Michielsgestel, Waterschap Aa en Maas,
provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat.
Aanmelden presentaties
Wilt u een presentatie over het Kanaalpark bijwonen? Vanwege de beperkte
beschikbaarheid in de presentatieruimte is nodig dat u zich daarvoor aanmeldt. U
kunt dit doen tot en met donderdag 2 oktober via e-mail. Geef daarbij aan welke
presentatie u wilt bijwonen: om 11.00 uur of om 13.00 uur.
Aanleg Máximakanaal: Brabant beter bereikbaar over water
In opdracht van Rijkswaterstaat legt WillemsUnie ten oosten van 'sHertogenbosch een nieuw kanaal aan met een lengte van negen kilometer. Dit
kanaal wordt het Máximakanaal genoemd. De aftakking begint bij Den Dungen
en loopt via Rosmalen en natuurgebied De Koornwaard richting de Maas. Twee
nieuwe sluizen (sluis Hintham en sluis Empel) overbruggen het verschil in
waterniveau. Daarnaast zijn er acht bruggen aangelegd over het toekomstig
kanaal. Met de aanleg van het Máximakanaal werkt Rijkswaterstaat aan een
beter bereikbaar Brabant over water. Eind 2014 kunnen schepen met maximaal
drie lagen containers vanaf de Maas naar de containerterminal in Veghel varen.
Daarmee verbetert ook de leefbaarheid in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch.
Openstaande bruggen met rijen wachtende auto’s behoren dan tot het verleden

