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Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de geplande reconstructie van uw wijk. Dit is de vijfde nieuwsbrief die 
wij uitgeven om u op de hoogte te houden over wat er in uw wijk gaat gebeuren.  
 
Zoals eerder aangegeven, is de reden voor deze reconstructie dat de woonwijk Waterrijk-Oost in Boskoop last 
heeft van bodemdaling vanwege de bodemopbouw (veengrond). Ten opzichte van de oorspronkelijke 
aanleghoogte 20-25 jaar geleden zijn het maaiveld en de riolering 30 tot 70 cm gezakt. Dit geeft praktische 
problemen voor de toegankelijkheid van woningen, de tuinen en de waterafvoer. Tegelijkertijd heeft de wijk last 
van parkeer- en verkeersveiligheidsproblemen. Het doel van de reconstructie is het opnieuw inrichten en op orde 
brengen van het openbare gebied voor een periode van circa 30 jaar.  
 
Planning 
In de vorige nieuwsbrief stond dat de voorbereidende werkzaamheden al in afronding waren en dat eind 
september de civiele aannemer bekend zou zijn. Wij hebben echter eind oktober moeten besluiten de lopende 
aanbesteding in te trekken, omdat de inschrijvingen het budget fors overschreden. Wij gaan daarom over tot 
heraanbesteding. Dat houdt in dat de komende maanden het bestek wordt aangepast en volgend jaar de nieuwe 
aanbesteding plaatsvindt. De civiele werkzaamheden zullen dan direct na de bouwvakantie van 2021 gaan starten.  
 
Bewonersavond pas medio 2021 
De geplande bewonersavond van november 2020 kon daardoor helaas niet doorgaan en wordt uitgesteld tot 
medio 2021. Dit uitstel van uitvoering houdt wel in dat er door de bewoners nader overleg kan worden gevoerd 
met de aanbieders van glasvezel met de vraag of deze toch nog mogelijkheden zien begin 2021 te beginnen met 
het glasvezelnetwerk. Daartoe kunnen de initiatiefnemers een hernieuwde meningspeiling uitvoeren via de 
projectwebsite.  
                                                                                                                                                                                                                                                                        
Omleidingsroute via Pomonapad weer alleen bereikbaar voor fietsers en voetgangers  
Het Pomonapad is tijdelijk ingericht voor de bereikbaarheid van personenauto’s en hulpdiensten tijdens de 
werkzaamheden.  De inrichting zal dus nog zo blijven bestaan, maar het Pomonapad zal weer alleen toegankelijk 
zijn voor fietsers en voetgangers, totdat de civiele werkzaamheden in 2021 zullen starten.  
 
Vervolg 
Wij hopen in de volgende nieuwsbrief begin 2021 meer duidelijkheid te geven over de nieuwe planning en 
eventuele gevolgen van de heraanbesteding op het te realiseren ontwerp zoals dat tijdens de bijeenkomsten met 
u is besproken. Indien u zorgen of vragen heeft over de situatie in de tussentijd kunt u hierover terecht bij de heer 
Robert Brandt van de gemeente Alphen aan den Rijn via een e-mail naar rbrandt@alphenaandenrijn.nl 
 
Meer weten?  
Kijk op http://www.boskoopwaterrijkoost.nl. Reageren kan via het contactformulier op de website of via een e-
mail naar rbrandt@alphenaandenrijn.nl  
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