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Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de geplande reconstructie van uw wijk. Dit is de zesde nieuwsbrief die 
wij uitgeven om u op de hoogte te houden over wat er in uw wijk gaat gebeuren.  
 
De reden voor deze reconstructie is dat de woonwijk Waterrijk-Oost in Boskoop (Reinette, Bellefleur, 
Appelgaarde, Pippeling, Calville, Kersengaarde) 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. 
 
Wat is er nieuw? 
Er is besloten om Kersengaarde ook aan te laten sluiten met een ontwerp in lijn met de andere straten, zodat het 
een geheel is. Er wordt uitgegaan van een woonerfprincipe. Vanaf 05 maart zal er een ontwerp met Kersengaarde 
op de website www.boskoopwaterrijkoost.nl worden geplaatst. Bovengronds is het ontwerp voor de rest van de 
wijk grotendeels hetzelfde, de grootste wijzigingen zijn ondergronds. Er zal minder diep worden ontgraven, maar 
wel over de gehele breedte van de wegen om een goede opbouw te kunnen realiseren. De bestaande 
klankbordgroep zal worden uitgebreid met vertegenwoordiging uit de Kersengaarde (1 of 2 personen). Het is 
mogelijk om u aan te melden voor de klankbordgroep als u aan de Kersengaarde woont. U kunt zich aanmelden 
door een mail te sturen naar rbrandt@alphenaandenrijn.nl. Medio maart zal de klankbordgroep worden 
uitgenodigd voor een update over de voortgang. 
 
Planning 
Het bestek zal hierop worden aangepast en zal een nieuwe aanbesteding plaatsvinden. De civiele 
werkzaamheden zullen dan direct na de bouwvakantie van 2021 gaan starten. Een nieuwe, door de aannemer 
georganiseerde bewonersavond zal plaatsvinden wanneer een nieuwe aanbesteding gerealiseerd is, passend 
binnen de dan nog geldende coronamaatregelen. 
                                                                                                                                                                                                           
Omleidingsroute via Pomonapad weer alleen bereikbaar voor fietsers en voetgangers  
Het Pomonapad is tijdelijk ingericht voor de bereikbaarheid van personenautoʼs en hulpdiensten tijdens de 
werkzaamheden. Het Pomonapad zal weer alleen toegankelijk worden voor fietsers en voetgangers, totdat de 
civiele werkzaamheden in 2021 zullen starten. 
 
Vervolg 
Wij verwachten in de volgende nieuwsbrief voorjaar 2021 meer duidelijkheid te kunnen geven over 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 
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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  
 
 
In figuur 1 is het voorlopig ontwerp voor Kersengaarde te zien.  

 
 
Figuur 1: voorlopig ontwerp Kersengaarde 


