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Met deze brief informeren we u over het project Natuurontwikkeling
Diemerscheg. Dit project heeft als doel om de natuurgebieden in uw
omgeving te versterken en met elkaar te verbinden. Het project draagt
bij aan Natuurnetwerk Nederland (NNN) en is deels de
natuurcompensatie voor de projecten van Rijkswaterstaat (waaronder de
verbreding van de Al). Eind augustus gaan de werkzaamheden in uw
omgeving van start.

Start werkzaamheden Waterlandtak en BOBM-polder
Het project bestaat uit 4 deelgebieden. De werkzaamheden in het
Diemerbos zijn al grotendeels voltooid. Eind augustus start de
aannemer in Waterland-tak Oost, in een klein gedeelte van de
Waterlandtak-West en in de BOBM-polder. Het werk wordt uitgevoerd
door aannemingsbedrijf G. van der Ven BV. en onderaannemer Martens
en Van Oord, in opdracht van de provincie Noord-Holland.

De deelgebieden waar wordt gewerkt waren al natuurgebied in
eigendom van onder andere Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en
Rijkwaterstaat. De natuurinrichting wordt echter verbeterd op deze
locaties:

• Het deelgebied Waterlandtak Oost betreft het gebied ten zuiden
van het Al, tussen het spoor en de Vecht.

• Het deelgebied Waterlandtak-West betreft een klein gedeelte van
dit gebied in de oostelijk punt, nabij Pl Muiden en de westelijke
Vechtkade.

• Het deelgebied BOBM-polder betreft de oostelijke oksel van de
kruising A6/Al, boven de Naardertrekvaart en de
Amsterdamsestraatweg
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