Aan de bewoners, grondeigenaren en pachters in Groot Mijdrecht Noord-Oost
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Informatie over voorbereiding inrichting
moerasblokken Groot Mijdrecht NoordOost

Geachte heer/mevrouw,
Via deze brief informeren wij u over de voortgang van de planvoorbereiding en realisatie van
moerasblokken in de polder Groot Mijdrecht Noord-Oost.

Openingshandeling moerasblokken 2 en 3
De werkzaamheden in de polder Groot Mijdrecht Noord Oost zijn bijna afrond. Graag
nodigen we u, mede namens gedeputeerde Mirjam Maasdam, uit voor de officiële
openingshandeling op donderdag 7 maart in de middag om 15:00 uur. De opening van
deze nieuwe moerasgebieden vindt plaats ter hoogte van kruispunt
Proostdijerdwarsweg/Hoofdweg te Waverveen. Tijdens deze handeling nodigen wij ook onze
partners (gemeente de Ronde Venen, Waternet, Natuurmonumenten en Bewonersdelegatie)
van dit project uit. Het wordt een feestelijk moment waarbij we de stuwen hun eerste werk
willen laten doen om water voor het moerasgebied vast te houden. Dit natuurproject is niet
over één nacht ijs gegaan. Door de jaren heen hebben overheid en bewoners weer
vertrouwen in elkaar gewonnen in een plan waar wonen, werken en natuur samen kunnen
gaan. Daar zijn we trots op en dit vieren we graag samen met u.

Hoe ver zijn de werkzaamheden buiten?
Inmiddels zijn, zoals u langs de Hoofdweg
heeft kunnen zien, de werkzaamheden van
de aannemer ver gevorderd in de afgelopen
periode. De eerste moerasblokken, samen
ca. 17 hectare groot, zijn aangelegd met
nagenoeg alle benodigde voorzieningen aan
kades, stuwen en windmolens zodat
moerasvegetatie met bijbehorende fauna aan
moerasvogels zich kan ontwikkelen vanaf het
komende voorjaar.

Moerasblok 1
Van het meest noordelijk gelegen beoogde moerasblok is nagenoeg de helft van de gronden
in eigendom van de Provincie Utrecht en Natuurmonumenten. De bestuurlijke stuurgroep
van Groot Mijdrecht Noord heeft op 10 januari 2019 ingestemd om dit jaar een
inrichtingsplan te laten maken. Ook hierbij blijven de bewoners van het gebied geïnformeerd
over de voortgang middels deze bewonersbrief en bewonersavonden.
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Het Pact van Poldertrots Groot Mijdrecht Noord
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Wilt u meer weten over dit project, kijk op onderstaande link website.
www. pro vi ncie-utrecht. nl/g rootm i jdrechtnoord

Bij vragen/opmerkingen kunt u terecht bij ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Marc Wilborts
Projectleider Groot Mijdrecht Noord
Mail: marc. wilborts@provincie-utrecht.nl
Mob: 06-15874203

Komt u naar de openingshandeling op donderdag 7 maart?
Denk u aan wandelschoenen of laarzen voor terrein bezoek!
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