
Welkom Reconstructie Waterrijk-Oost 2.0



Paul Prast

• Opening en welkom
• Voorstellen projectteam gemeente Alphen aan den Rijn
• Aanspreekpunten tijdens het werk



Projectteam Alphen aan den Rijn

• Bert Vlot - Directievoerder
• John Bijl - Toezichthouder
• Paul Prast - Projectleider
• Niels van Amstel - Projectleider Megaborn
• Niels Logtenberg - Ontwerpleider Megaborn
• Dirk-Jan Pols - Ontwerper Megaborn



Inhoud presentatie

• Voorstellen projectteam Bunnik Groep?
• Wat gaan wij doen? 
• Wat zijn de planning en fasering van onze werkzaamheden?
• Welke impact heeft de werkzaamheden op u en uw woning/tuin?
• Wat doen wij om de hinder te beperken? 



Bunnik Groep

• Vestiging in Alphen a/d Rijn 
en Zoetermeer
• 100 eigen medewerkers
• Disciplines: 

Infra en Milieu, Groen 
en Gebiedsbeheer



Projectteam Bunnik Groep 

Pim de Kuijer 
Projectleider

Arjan van der Giessen 
Uitvoerder

Daniël Haasnoot
Projectbegeleider

Alexandra Braas
Omgevingsmanager



Wat gaan wij doen?

Herinrichten van de wijk
• Opnemen verhardingen, voetpaden en tuininrichtingen
• Vervangen riool
• Ophogen van de wegen; licht ophogingsmateriaal
• Voorzien van nieuwe bestrating
• Vervangen beschoeiing en slootkant
• Aanbrengen onderloopschotten en ophogen tuin bij aantal woningen





Wat zijn de planning en fasering van 
onze werkzaamheden?



Voorbereiding werkzaamheden 
nu t/m april 2022

Fase 1 | Bellefleur 
april 2022 t/m september 2022

Fase 2 | Pippeling  
april 2022 t/m november 2022

Fase 3 | Calville
juni 2022 t/m januari 2023

Fase 4 | Kersengaarde
mei 2022 t/m december 2022

Fase 5 | Appelgaarde
januari 2023 t/m april 2023

Fase 6 | Pomonapad en Reinette
maart 2023 t/m mei 2023

Planning



Welke impact hebben de werkzaamheden 
op u en uw woning/tuin?
• Woning is niet bereikbaar met auto
• Voortuin leeghalen
• Wij werken bij u in de straat



• Bereikbaarheid
• Leefbaarheid
• Veiligheid
• Communicatie

Wat doen wij 
om de hinder te beperken? 



Bereikbaarheid

• 80 tijdelijke parkeerplaatsen
• Laad- en losplek bezorgdiensten
• Omleidingsroutes





Leefbaarheid

• Geen nachtwerk
• Hulp met tuin leeghalen op zaterdag
• Inzet buurtmaatje
• Speeltuinen opknappen



Leefbaarheid

Geluidshinder beperken: 
• Elektrische materieel
• Bouwaansluiting i.p.v. aggregaat



Veiligheid

• Achteruitrijdcamera’s op trekkers en vrachtwagens
• Veilige routes fietsers / voetgangers
• Minder vrachten tijdens spits
• Verkeersregelaars



Communicatie

• Klankbordgroep
• Bewonersbrieven 
• De Bouwapp
• 1x in de twee weken inloopuur in de keet 
• Updates ook op website www.boskoopwaterrijkoost.nl

• Extra communicatie voortuin leeghalen

http://www.boskoopwaterrijkoost.nl/


Contactgegevens / vragen

• Via De Bouwapp
• Reconstructie Waterrijk-Oost 2.0

• Waterrijk@bunnikgroep.nl
• 085 822 04 08



De Bouwapp



Foto’s vergelijkbare materieel



Foto’s vergelijkbare projecten



Bedankt! Reconstructie Waterrijk-Oost 2.0

Waterrijk@bunnikgroep.nl


