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Toelich  ngsblad 1 Zwaardslootseweg/Meerpad  - Zoetermeer 

A  . 35 De Zwaardslootseweg t.p.v. de spoorbrug - gem. Zoetermeer 
(a  eelding Karin Wezepoel)

Fase 1 Ingrepen op gemeentelijke gronden 

Ingrepen worden gedaan voor
Dwergmuis, bruinblauwtje, oranje  pje, zwartsprietdikkopje, 
akkerhommel, steenhommel, gewone geurgroe  ij, weide-
hommel, waterspitsmuis. ter plaatse van hagen en houtsin-
gels: bruinblauwtje, bunzing, in de boomkronen: baardvleer-
muis en bunzing.
Benodigde beplan  ng
Bomen, inheemse beplan  ng, klimplanten, bloemenmengsel 
en oever- en water beplan  ng.
Ingrepen 
De Zwaardslootseweg ter plaatse van de Broekwegschouw 
inplanten met een bloemenmengsel. Het Binnenpark zag er 
goed uit, maar mist een aanslui  ng met het perceel (ontwik-
kelingsgebied) naast het volkstuincomplex. Dit perceel is nu 
volgegroeid met ruigte. Maar mocht er een herinrich  ng 
plaats vinden dan kan door het vervangen van het hoge hek 
door een haag en de aanleg van een bloemenmengsel de 
plek ecologisch een hogere waarde blijven vertegenwoordi-
gen. Waar mogelijk in de grasvelden open zanderige plekken 
maken. Langs het spoor een gesloten meidoornhaag aanbren-
gen en de ruigte langs het spoor verbeteren door inplant van 
inheemse beplan  ng. In de zone tussen de ringsloot en de 
woonwijk een haag als lijnvormig element aanbrengen. 

Fase 2 Ingrepen t.b.v. op  malisa  e gemeentelijke gronden 

De extra ingrepen worden gedaan voor 
Dwergvleermuis.
Benodigde beplan  ng 
Bomen, heesters en hagen.
Ingrepen 
Langs de rijbaan van de Zwaardslootseweg en het fi etspad bij 

Huidige uitstraling
De Zwaardslootseweg is de verbinding tussen het centrum 
van Zoetermeer en de Stompwijkse polder. De Meerpolder 
loopt langs de rand van Zoetermeer en de polder. Het Meer-
pad vormt de overgang van stedelijk gebied naar de polder. 
Langs de Zwaardslootseweg ligt het Binnenpark. Het park is 
een groene oase die een groene buff er tussen de verharde 
hoogstedelijke omgeving en de open ruimtelijke polder. Het 
park is niet geïnventariseerd.
Langs de Zwaardslootseweg staat een geluidswal die dicht 
begroeid is met Hedera (klimop) en andere heestervormers. 
Het fi etspad ligt acher deze geluidswal en een brede heester-
strook waarna het overgaat in een woonwijk. De Meerpolder 
vormt de scherpe afscheiding tussen de woonwijk en de open 
wijdse polder. Tussen het Meerpad en de Stompwijkse polder 
ligt een brede watergang, de Ringsloot. Tussen de Ringsloot 
en de woonwijk ligt een brede groenstrook met bomen 
en smalle watergangen. De brede grasbermen zijn redelijk 
voorzien van kruiden maar vooral groot en ruim. Langs de 
watergang stonden afgemaaide rietkragen.

Ecosysteemtypen
Stedelijk gebied, oever- en moerasvegeta  es

inboet inheemse heesters en bomen aanplanten. Op verschil-
lende plekken langs de Meerpolder knotwilgen aanplanten 
om een aansluitende boomrij te vormen. In het gras een bloe-
menmengsel voor op veengronden aanbrengen. De randen 
van de smalle watergangen langs de woonwijk een sinus of 
gefaseerd maaibeheer toepassen. Hier is wel overleg met het 
hoogheemraadschap voor nodig. 

Fase 3 Kansen op overige publieke gronden/watergangen
De oever van de Ringsloot is erg steil waar mogelijk wordt er  
een ecologische oever met een voorkade aangelegd. Fup’s 
(Fauna ui  reedplaatsen) aanbrengen om dieren uit het water 
te laten lopen of kruipen.

Fase 4 S  muleringsmaatregelen voor par  culieren
In de Stolwijkse polder is het mogelijk om op par  culiere 
gronden bomen en hagen te planten. De aanslui  ng tussen 
het Meerpad en de Zoetermeerse plas versterken.
Benodigde beplan  ng: Bomen en hagen.


