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Beste bewoner(s), 

 

De reconstructie van het Bertha van Moerdregtpad zou aanstaande maandag 18 oktober van start 

gaan. Helaas moeten we mededelen dat de werkzaamheden naar verwachting een jaar opschuiven, in 

verband met beschermde dieren in het projectgebied. Graag lichten we dit toe in deze brief.  

 

Mogelijk essentieel leefgebied voor vleermuizen en huismussen 

Voor de herinrichting van de groenstroken is het noodzakelijk om bomen en planten te rooien. Voordat 

dat gebeurt, is de gemeente wettelijk verplicht om te onderzoeken wat het effect hiervan is op 

beschermende flora en fauna. Daarom voerde Ekoza B.V. in opdracht van de gemeente Zuidplas een 

Quickscan flora en fauna uit. Hieruit is gebleken dat de te rooien bomen en beplanting mogelijk 

essentieel leefgebied zijn voor vleermuizen en huismussen.  

 

Meer onderzoek nodig 

Nader onderzoek moet uitwijzen wat de functie van het projectgebied precies is voor deze beschermde 

dieren en of een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming nodig is. Dit onderzoek vindt 

plaats in de periode maart – september 2022. Daarom is de verwachting dat de reconstructie een jaar 

opschuift.  

 

Reguliere snoeiwerkzaamheden en aanleg glasvezel gaan door 

Het is onze plicht om voor de beschermde flora en fauna te zorgen. Maar met het oog op de nieuwe 

inrichting van het Bertha van Moerdregtpad, realiseren we ons dat het teleurstellend voor u is dat dat nu 

niet gebeurt. We hebben daarom ook zorgvuldig gekeken naar wat er nog wél kan de komende tijd. Het 

reguliere snoeiwerk kan deze winter doorgaan, waardoor het projectgebied leefbaar blijft. Ook de 

aanleg van glasvezel gaat door vanaf de geplande datum (20 oktober). Het is echter niet mogelijk om 

bijvoorbeeld alvast het straatwerk te vernieuwen of de bruggen toegankelijk te maken. Zo voorkomen 

we beschadiging van het huidige groen en het leefgebied van de dieren. 
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Meer informatie en contact 
Zodra er nieuws is over dit project, stellen wij u daarvan op de hoogte. Heeft u vragen? Neem dan 

gerust contact op met ondergetekende, of de heer G. Moret (beleidsadviseur beheer openbare ruimte), 

via recon.moordrecht@zuidplas.nl of (0180) 330 300.  

 

Bij voorbaat dank voor uw begrip en geduld.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

R. Ashrafpour 

Projectleider gemeente Zuidplas 

 

 

Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend.  
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