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Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de geplande reconstructie van uw wijk. Dit is de zevende 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, Pomonapad) 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. 
 
Nieuws 
Recent is  een brede klankbordgroep sessie gehouden, met de bestaande klankbordgroep en de toevoeging vanuit 
Kersengaarde, voor de bespreking van de ontwerpreacties en de faseringsopzet van de uitvoering. Reacties op het 
ontwerp vanuit de klankbordgroep en de reacties via de website zijn meegenomen, maar niet alle wensen zijn 
gehonoreerd. Een aantal wensen zal pas later worden meegenomen in beheer en beleid. Het ontwerp en het 
bestek zijn nu aangepast. Het definitieve ontwerp is te zien op de website www.boskoopwaterrijkoost.nl inclusief 
het overzicht van de reacties en de doorgevoerde wijzigingen. 
 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereiding van de aanbesteding. Deze zal plaatsvinden van 
juli tot en met oktober 2021. In de uitvraag zal nadrukkelijk aandacht zijn voor het beperken van de geluids-, 
trillings- en verkeers-/bereikbaarheidshinder bij de uitvoering van het project, dit zal een belangrijk criterium zijn 
voor de gunning. Niettemin moet u rekening houden met ernstige verkeershinder en overlast. Speciale aandacht is 
er voor de toegankelijkheid van de woning, met name voor de mindervaliden en ernstig zieken. 
 
De gemeente zal voor de start van de werkzaamheden de bouwkundige opname laten verrichten van alle 
woningen om discussies over eventuele schade te voorkomen. Daartoe zal het bureau Hanselman bij u 
langskomen om in september de bouwkundige opname binnen en buiten de woning te komen doen. Zij zullen 
daartoe met u de afspraken maken.  
 
Planning 
De nieuwe aanbesteding zal plaatsvinden van juli tot en met oktober. In het najaar van 2021/begin van 2022 
starten de civiele werkzaamheden. Een nieuwe, door de aannemer georganiseerde bewonersavond zal 
plaatsvinden wanneer een nieuwe aanbesteding gerealiseerd is, passend binnen de dan nog geldende 
coronamaatregelen. Dit zal naar verwachting in de loop van oktober 2021 zijn.  
Het werk is met uitbreiding van het project met de reconstructie van de Kersengaarde fors groter geworden. De 
oplevering van het gehele werk is nu gepland uiterlijk juli 2023. 
                                                                                                                                                                                                                                                                       

http://www.boskoopwaterrijkoost.nl/


 Reconstructie   
Waterrijk-Oost Boskoop 

Nieuwsbrief nr. 7 – juli 2021 

 
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. Het Pomonapad zal weer alleen toegankelijk worden voor fietsers en voetgangers, totdat de 
civiele werkzaamheden eind 2021/begin 2022 zullen starten. 
 
Meer weten?  
Kijk op http://www.boskoopwaterrijkoost.nl. Reageren kan via het contactformulier op de website of via een e-
mail naar Martin van Vianen via het mailadres mvvianen@alphenaandenrijn.nl 
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