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Raamwaterplan Bodegraven NoordDit is de 6e nieuwsbrief van het 
raamwaterplan van Bodegraven Noord. 
In deze nieuwsbrief leest u welke 
maatregelen er de afgelopen twee  
jaar zijn uitgevoerd en welke concrete 
maatregelen er voor dit jaar op de 
planning staan. Daarnaast informeren 
wij u over het projectplan Meijevliet. 
Dit ontwerpplan ligt van 13 april tot 
en met 22 mei 2020 ter inzage.

Het raamwaterplan en het conserverend

peilbesluit voor Bodegraven Noord zijn

op 5 oktober 2017 vastgesteld door het

algemeen bestuur. In het raamwaterplan 

staan maatregelen om het watersysteem te 

verbeteren. De afgelopen jaren is er al een 

hoop gebeurd. Er zijn twee vispassages 

aangelegd, er is groot onderhoud gepleegd 

aan de stuwen in Weiland en de Bree, het 

gemaal Meijepolder is vernieuwd en er is een 

automatische inlaat gerealiseerd in polder 

de Bree. 

Op de website van het waterschap kunt u 

meer lezen over deze projecten. 

Op de foto hiernaast gemaal Meijepolder.  

Dit gemaal is afgelopen voorjaar voorzien 

van nieuwe visvriendelijke pompen en een 

vispassage. 

In 2020 gaan we  verder met het uitwerken 

en uitvoeren van de volgende concrete 

maatregelen:

I. Renoveren stuw polder Meije hoog. 

II.  Het verbreden van de Meijevliet en het 

aanleggen van een natuurvriendelijke 

oever. 

III.  Het verbreden van de Middelwetering in 

polder Weijland. 

Van plannen naar maatregelen
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Verbreden 
Middelwetering
Om de afvoer van overtollig water in de 

Middelwetering te verbeteren moet de eerste 

0,5 km worden verbreed. Wij gaan met de 

eigenaren van de aangrenzende percelen een 

afspraak maken om de kansen en gevolgen 

op detailniveau te bespreken. Dit doen we 

zodra de maatregelen rondom het corona

virus dit toelaten.

Naar verwachting start de uitvoering van  

dit project in het tweede kwartaal van 2021. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het raamwaterplan Bodegraven Noord kunt u contact 

opnemen met de projectleider Astrid de BoerRiebel, via (030) 634 6148 of per mail, 

boer.as@hdsr.nl. Of kijk op de website www.hdsr.nl/bodegravennoord

Renovatie stuw 
polder Meije 
(hoog)
In het najaar van 2020 wordt de stuw 

op de grens van polder Meije (hoog) en 

Meijepolder laag gerenoveerd. Deze stuw 

is nodig aan vervanging toe. De eigenaren 

van de aangrenzende percelen worden 

geïnformeerd over de werkzaamheden en 

bereikbaarheid. 

Om de afvoer van overtollig water in 

de Meijevliet te verbeteren gaan we  de 

eerste 0,5 km van de watergang verbreden. 

Daarnaast legt het waterschap  een  

natuurvriendelijke oever van 2,5 km aan. Een 

natuurvriendelijke oever is een geleidelijk 

aflopende overgang van land naar water.  

In zo’n oever is er meer ruimte voor planten 

en dieren om te schuilen en zich voort te 

planten. Natuurvriendelijke oevers dragen 

bij aan een goede  waterkwaliteit en het 

verbeteren van de biodiversiteit.  

 

Verbeteren van de Meijevliet

De Meijevliet

Colofon
Bureau Communicatie
Adres
Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ  Houten

Telefoon
030 634 57 00

E-mail
communicatie@hdsr.nl

Internet
www.destichtserijnlanden.nl

In het ontwerp is rekening gehouden 

met de cultuurhistorische kade, die langs 

de Meijevliet ligt. De natuurvriendelijke 

oever wordt voor een groot deel parallel 

aan de Meijevliet gelegd, waardoor de 

landschappelijke waarde van de kade 

versterkt wordt. 

De maatregelen staan  beschreven in het 

ontwerp projectplan. Dit plan ligt vanaf  

13 april 2020  zes weken ter inzage en is  

via de website in te zien. Gelijktijdig wordt 

de omgevingsvergunning aangevraagd en  

bij verlening gepubliceerd. 

De eigenaren van de (aangrenzende) 

percelen zijn geïnformeerd en betrokken  

bij het ontwerp. 

Bij de werkzaamheden aan de Meijevliet 

komt een grote hoeveelheid grond vrij 

(klei en veen). Het gaat om circa 

13.000 m3. Omdat wij het vanuit 

duurzaamheid belangrijk vinden om de 

grond in de polder te behouden, zijn we 

benieuwd of u interesse heeft in deze 

vrijkomende grond. 

Dit kunt u aangeven bij de projectleider, 

Fernand Hoogeveen. Hij is bereikbaar  

via email: fernand.hoogeveen@hdsr.nl  

of telefonisch, (030) 2097 256. 

Vrijkomende grond: interesse?


