Juni 2022
Geachte betrokkene,
Graag informeren wij u met deze nieuwsbrief over de voortgang van het Weidevogelproject
Meerpolder en de geplande werkzaamheden. Na een lange voorbereidingstijd is het dan zover: de
werkzaamheden gaan daadwerkelijk van start!
Jonge vogels
Het broedseizoen is in volle gang. Het is goed om te zien dat er nu ook al volop activiteit is in de
Meerpolder en direct omgeving. Onder andere kievit, grutto, tureluur, scholekster en verschillende
eenden soorten zijn druk in de weer met hun jongen. We monitoren de ontwikkelingen zorgvuldig
en het lijkt erop dat de kuikens in juli vliegvlug zijn. Afhankelijk hiervan wordt de polder vrijgegeven
voor werkzaamheden. Tot die tijd laten we de vogels en hun kuikens met rust.

Werkzaamheden
Helaas heeft het project een vertraging van een jaar opgelopen door vertraagde vergunningen en
ontheffingen. Nu is het dan toch zover! Heijmans Infra is gecontracteerd om de werkzaamheden uit
te voeren. Wanneer alle seinen op groen staan, kunnen de werkzaamheden voor de realisatie van
het weidevogelgebied en waterberging van start in juli 2022.
Afhankelijk van het verloop van het broedseizoen, beginnen de werkzaamheden tussen 4 en 18 juli
2022. Indien nodig passen we de volgorde van werken op percelen aan op de broedactiviteiten.

Mogelijk ziet u voor deze datum al enige activiteit in het gebied, in de vorm van aanvoer van
materialen. De huidige pachters van gronden worden gevraagd de percelen voor aanvang van de
werkzaamheden vrij te maken, door het maaien van het gewas.
Gedurende de werkzaamheden zal werkverkeer uitsluitend plaatsvinden vanaf de N206. We
verwachten aan het einde van 2022 alle werkzaamheden gerealiseerd te hebben.

Grondverzet
De werkzaamheden bestaan vooral uit grondverzet. De vrijgekomen grond wordt gebruikt om de
uitgravingen (cunetten) van de voormalige boorlocaties en de te ontmantelen asfaltweg van de NAM
op te vullen. Als er grond over is, wordt deze of vervoerd naar de Driemanspolder of afgezet bij
agrarisch ondernemers die interesse hebben (getoond) in vrijgekomen grond.
Heeft u interesse in vrijkomende grond en zich nog niet gemeld? Neem dan contact op met onze
toezichthouder Kees Grit: kees.grit@shell.com of 06 83187156. U dient zelf de grond te verwerken
en toestemming hiervoor te regelen (ontheffing of melding) bij de gemeente.
Kijkpunt
Als onderdeel van het weidevogelgebied wordt er aan de Meer- en Geerweg een kijkpunt gemaakt.
Hier kunt u straks de ontwikkeling van het gebied en rijkdom aan vogelsoorten aanschouwen. Het
definitieve ontwerp voor dit kijkpunt wordt deze zomer verwacht. Tegelijkertijd wordt de
vergunning aangevraagd, waardoor de daadwerkelijke bouw is voorzien aan het einde van 2022.
Meer informatie of contact?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het project? Neem dan contact op door te mailen naar
meerpolder@pzh.nl.
Wilt u direct iemand spreken over de uitvoering? Tijdens werkdagen kunt u contact opnemen met:
• De uitvoerder van Heijmans Infra, dhr. R Kroft, tel.: 06 11355392
• De toezichthouder namens provincie Zuid-Holland en de NAM, dhr. Kees Grit, tel.: 06
83187156

Samenwerking
Het herinrichten van dit deel van de polder voor weidevogels en waterberging is een samenwerking
tussen de provincie Zuid-Holland, hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Zoetermeer en
gemeente Leidschendam-Voorburg. In de uitvoering werken we nauw samen met de Nederlandse
Aardolie Maatschappij (NAM) die de voormalige boorlocaties en een asfaltweg in de polder gaat
ontmantelen. Heijmans Infra is verantwoordelijk voor de uitvoering.
We kijken uit naar een succesvolle samenwerking en realisatie van het gebied!

