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Waterbergingsgebied Blokhoven

Na vier maanden werken in polder Blokhoven is het eindelijk zover: het waterbergingsgebied is gereed en kan
ingezet worden om overtollig water uit de polder op te vangen. Rond het verspreiden van deze laatste nieuwsbrief
worden de laatste puntjes afgewerkt waarna onze werkzaamheden er op zitten. Later dit jaar kunt u nog een
kunstwerk op de plas verwachten en er zal ook nog een vogelkijkscherm geplaatst worden.

Inmiddels is rondom het waterbergingsgebied ook een wandelpad aangelegd. Ook het trekpontje is geplaatst,
waardoor u binnenkort een heerlijk rondje kunt wandelen door Polder Blokhoven! Wanneer het gras begint te
groeien op de ontgraven delen zal het aanzicht nog sterk veranderen en zal het waterbergingsgebied opgenomen
worden in de omgeving. Eind mei zal de officiële opening van het gebied plaatsvinden, waarna het gebied vrij
toegankelijk is.

Vanaf week 3 van dit jaar hebben er dagelijks grondtransporten plaatsgevonden vanaf het waterbergingsgebied. Dit
was nodig om de vrijkomende klei uit het waterbergingsgebied te vervoeren naar een gronddepot, zodat
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden deze klei binnenkort voor andere projecten kan gebruiken. In de vorige
nieuwsbrief hebben we aangegeven dat de laatste grondtransporten in week 10 plaats zouden vinden. Dat was
gelukkig goed ingeschat, op dinsdag 7 maart hebben de laatste intensieve grondtransporten plaatsgevonden. Alle
transportbewegingen daarna waren voor het aan- en afvoeren van materieel en materiaal.

Mocht u naar aanleiding van de werkzaamheden nog vragen hebben dan kunt u ook na de afronding van de
werkzaamheden contact opnemen met de omgevingsmanager van Aannemingsbedrijf Gebr. Schep BV, Jeffrey Hak.
Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-533 403 72 of e-mailadres info@schepbv.nl. Op onze vernieuwde website,
www.schepbv.nl kunt u ook nog alle nieuwsbrieven teruglezen of meer foto’s van dit project bekijken.



Begin 2016 startte het waterschap met het uitwerken van de plannen voor Waterbergingsplas Blokhoven. In overleg
met Linieland, onderdeel van gemeente Houten, werd een definitief ontwerp opgesteld.

Na selectie bleek dat aannemingsbedrijf Schep het werk ging uitvoeren. De uitvoering werd in oktober 2016 gestart.
Tijdens het ontgraven van de grond werden de contouren van de nieuwe waterbergingsplas steeds beter zichtbaar.
In de afgelopen winter is er een grote hoeveelheid grond ontgraven en afgevoerd. Voor een aantal omwonenden gaf
dit overlast door alle vrachtwagens die over de openbare weg voorbij reden. We willen hierbij alle omwonenden
bedanken voor hun geduld en medewerking.

Daarnaast willen we het personeel van aannemingsbedrijf Schep bedanken voor hun inzet en betrokkenheid.

Met elkaar hebben we een mooi project gerealiseerd waarin waterberging en recreatie samengaan. De
waterbergingsplas wordt onderdeel van een kanoroute en een wandelroute. Daarnaast laten we over enige tijd het
terrein rond de plas periodiek met water vollopen. Hierdoor kan het publiek opnieuw beleven hoe in het verleden
waterliniegebieden onder water werden gezet om de vijand tegen te houden. Dit wordt nog extra inzichtelijk
gemaakt door het binnenkort te onthullen kunstwerk dat in de plas komt te staan.

Met een vriendelijke groet,

Herman Lokhorst
Projectleider van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden


