
 

 

 

NIEUWSBRIEF 

OOSTELIJKE VECHTPLASSEN 

           30 september 2020 

 

Geachte heer/mevrouw,  

De natuurwerkzaamheden van de Provincie Utrecht in de Westbroekse Zodden en Molenpolder zijn 

inmiddels van start gegaan. De werkzaamheden vinden plaats van 1 september 2020 tot 1 maart 2021 en 

worden uitgevoerd  met aannemerscombinatie Van Aalsburg & Van der Lee.  

Op dit moment zijn we vooral druk met plaggen in de Westbroekse Zodden en met verwijderen van 

houtopslag in de Molenpolder. Vanaf eind oktober starten we met graafwerkzaamheden in de 

Molenpolder. 

 

Transportroute 

Wij hebben zoveel als mogelijk geprobeerd alle transportbewegingen in het gebied te houden, zodat u geen 

overlast ervaart op de wegen. Helemaal voorkomen kunnen we dat niet, vandaar dat er op de volgende 

plekken uitrijmogelijkheden zijn: 

 

Nedereindse Vaart: De afgegraven grond brengen we naar agrarische percelen ten zuiden van Westbroek. 

Hiervoor steken we de Nedereindse Vaart vanaf het westen over. Dan rijden we naast de asfaltweg over 

een rijplatenbaan naar het noorden. De rijplatenbaan wordt gelegd op een laag houtsnippers.  

De Nedereindse Vaart blijft gewoon open voor gebruik. Wel komen er informatieborden waardoor u 

gewaarschuwd wordt om af te stappen. 

 

Oudedijk / Maarsseveense Vaart: Een deel van het transport gaat om grond dat we niet binnen het gebied 

mogen hergebruiken. Dit voeren wij af naar erkende verwerkers. Dit grondtransport wordt via de oversteek 

tussen Oudedijk en Maarsseveense Vaart afgevoerd. Hierbij passeren we geen huizen. 

 

Oudedijk / Nedereindse Vaart: Op de kruising tussen Oudedijk en Nedereindse Vaart wordt in de 

aankomende twee weken gekapt en versnipperd hout afgevoerd. Hierbij zijn enige transportbewegingen 

noodzakelijk ook voor aan- en afvoer van materieel. 
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Deze maatregelen betekenen dus dat wij met ons transport niet over de Heuvellaan of via de dorpskern van 

Tienhoven rijden.  

Wel willen wij u erop attenderen dat er in oktober twee particuliere bewoners bezig zijn met 

werkzaamheden op percelen aan weerszijden van de Heuvellaan. Hierbij wordt de Heuvellaan 

overgestoken. Dit staat los van onze eigen werkzaamheden. 

Bijgevoegd vindt u twee kaarten, met daarop aangegeven welke werkzaamheden op dit moment 

plaatsvinden en via welke route aan- en afvoer geregeld is (week 40).  

Ook ziet u welke werkzaamheden vanaf eind oktober (week 44) plaatsvinden en welke routes dan gebruikt 

worden. De planning is een indicatie en hangt onder andere af van de weersomstandigheden.  

 

Vragen of tips 

Met behulp van deze nieuwsbrief houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van de voortgang van de 

werkzaamheden. Meer informatie vindt u op onze website: www.provincie-utrecht.nl/ovp. Op deze pagina 

ziet u ook een filmpje over de werkzaamheden die wij vorig jaar hebben uitgevoerd. 

 

Heeft u tips voor ons of vragen over het project? Neem dan gerust contact met ons op. 

• e-mail: oostelijkevechtplassen@provincie-utrecht.nl 

• telefoonnummer (tijdens kantooruren): 030 – 258 35 11 

• bij calamiteiten, buiten kantooruren: 06 – 531 79 538 

 

Inloopspreekuur 

Om de week op donderdag (in de oneven weken) kunt u, als de werkzaamheden weer gestart zijn, tussen 

15.00 en 16.00 uur terecht op het inloopspreekuur. U vindt ons in de bouwkeet aan de Kerkdijk in 

Westbroek. Ga tussen de huisnummers 28 en 30 het pad op.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Linda Groot 

Projectleider Oostelijke Vechtplassen provincie Utrecht 

 


