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Heelsumse Beek start 3 november
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vrijgegeven van
De Heelsumse Beek wordt aangepast om de stroomsnelheid van het water te
explosieven.
verhogen. De beek wordt hierdoor een aantrekkelijker leefgebied voor vissen zoals
De bedoeling was de
winde, rivierprik en forel vanuit de Rijn. Dat bevordert het creëren van paai- en
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Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in
ons werk.
Volg persberichten en ander nieuws over Waterschap Vallei en Veluwe op
www.twitter.com/valleienveluwe/

