
Vragen informatieavond Waterrijk-Oost Boskoop 26 januari 2022

nr vraag antwoord
1 Wordt deze presentatie ook nog met ons gedeeld? via de website https://www.boskoopwaterrijkoost.nl/ 

2 Wordt er dan ook meteen glasvezel aangelegd?

Het is aan de leverancier(KPN e.a) om te bepalen of zij glasvezel willen aanleggen in de wijk. KPN heeft tijdens 
de voorbereiding van het project aangegeven geen glasvezel aan te willen leggen, omdat zij nu voldoende 
snelheid kunnen leveren aan de klant. Gemeente heeft nogmaals KPN gewezen op de vraag van bewoners, hier 
volgt nog nader bericht over.

3 waarom Calville zo laat

De keuze om eerst in de Bellefleur en Pippeling te starten heeft o.a. met het rioolstelsel te maken. In deze 
straten ligt het riool lager dan in de Calville. Bij de aanleg een  nieuwe riool is het gewenst om het laagste 
punt als eerste uit te voeren. Daarnaast willen wij niet in alle fasen te gelijk starten. Daarom starten we 2 à 3 
maanden later in de Calville ten opzichte van de Bellefleur

4 worden alle bomen verwijderd? 
Nee, de bomen langs de rijbaan van de Kersengaarde, Reinette en nabij de voetbalkooi blijven gehandhaafd. 
Rest wordt conform nieuwe groenplan, dat is besproken met de klankbordgroep, verwijderd. 

5 Kunnen bomen worden veiliggesteld en later teruggeplaatst 

Werkzaamheden op uw kavel/tuin: In verband met de werkzaamheden van gevel tot gevel zullen er mogelijk 
ook noodzakelijke werkzaamheden in uw tuin plaatsvinden. Ter compensatie van de overlast zal de gemeente 
op haar kosten uw woning te voorzien van extra schotten aan de funderingsbalk zodat inloop van zand/ grond 
in de kruipruimte wordt teruggedrongen, de rioolaansluiting tot aan de gevel vervangen en bij voortuinen die 
geheel worden opgenomen die voortuinen ophogen zodat deze weer aansluiten op de dorpelhoogte en de 
weg.
De betrokken woningeingenaren zijn hiervan in 2020 per brief en/of persoonlijk bezoek reeds op de hoogte 
gesteld, waarbij ook een schets is gegeven van het deel van de tuin waar de werkzaamheden aan de orde zijn. 
Deze schets is nog steeds actueel. Bij tuinen waar geen werkzaamheden aan riool of fundering hoeven plaats 
te vinden wordt alleen over de eerste meter vanaf de openbare weg zo nodig opgehoogd dat wordt 
aangesloten op de openbare ruimte.
De gemeente zal dus in een groot aantal gevallen uw voortuin geheel of gedeeltelijk ophogen. Dit zal worden 
gedaan door de civiele aannemer. Van u wordt hierbij verlangt dat u de beplanting, losse ornamenten, bomen, 
struiken en sierbestrating/tuininrichting verwijderd voordat de civiele aannemer gaat starten. Uitgangspunt nu 
is dat schuttingen en tuinmuren kunnen blijven staan. De aannemer zal beplanting welke zijn blijven staan op 
de benodigde werkruimte verwijderen en afvoeren. Planten hagen, sierbestrating en losse objecten welke u 
wilt handhaven dient u  zelf voortijdig te verplaatsen. 
De civiele aannemer zorgt wel voor het opnemen en weer aanbrengen van de aanwezige entreebestrating en 
vlonders. De exacte datum dat de tuin schoon moet zijn en de werkzaamheden aan uw woning zullen worden 
uitgevoerd wordt met u afgestemd door de civiele aannemer.

6
Wat is er gebeurd met de vragen en opmerkingen van de bewoners op het herziene ontwerp van 5 
maart 2021? Deze zijn niet te vinden op de website Boskoopwaterrijkoost.

Opmerkingenlijst op website wordt geupdate en opmerkingen en vragen zijn indien mogelijk verwerkt in de 
ontwerpen. Indien ze niet verwerkt zijn, is dit beargumenteerd waarom dit niet is meegenomen. 

7
Hoe wordt de verkeersveiligheid op het Pomonapad gegarandeerd voor fietsers en voetgangers. Pad 
wordt veel gebruikt door kinderen van en naar school 

Bunnik Groep schakelt een gespecialiseerd bedijf in dat bekend is met het maken van omleidingen en de 
veiligheid van verschillende verkeersstromen (fiets,- en autoverkeer) middels bebordingen en hekken zullen zij 
dit inrichten. Bij het ingaan van een wijziging in de verkeerssituatie zet Bunnik Groep verkeersregelaars in om 
het verkeer te begeleiden in de nieuwe situatie. Ook controleert ons buurtmaatje dagelijks de 
verkeersmaatregelen of deze nog goed staan. 

8 Met wie kunnen wij in contact treden met vragen rondom de voortuin? 
Alexandra Braas, omgevingsmanager van Bunnik Groep, is uw contactpersoon. Zij is te bereiken via 085 822 04 
08 of via waterrijk@bunnikgroep.nl

9
Hoe zit het met de voortuinen in de Bellefleur. Deze zijn ommuurd. Welke werkzaamheden vinden er 
plaats in de tuin 

De werkzaamheden in de tuinen bestaan uit het plaatsen van kunststofschotten tegen de gevel, ophogen van 
de tuinen en vervangen riolering. De details rondom de tuinmuren zullen ter plaatse bekeken moeten worden. 

10
Ik zie bij 5b wel werkzaamheden op de brug gepland, maar bij de andere twee bruggen op de 
eilandwoningen niet. De paden lopen steil af, daarnaast zou er nagedacht worden over het plaatsen 
van doorgangsvertragende hekken. 

Alle aansluitingen op de burggen worden 'netjes' aangesloten. 
Op presentatietekening  van de gehele wijk staat aangegeven waar de hekwerken geplaatst worden. 'plaatsen 
hekwerk versprongen'

11
Hoe gaan jullie dat doen met de woningen aan de Bellefleur die aan de achterzijde een balkon hebben 
en geen tuin. Moeten bewoners dan over balkonhekken klimmen? 

Aan deze zijden kunnen wij ook pontons neerleggen en nemen eventueel een maatregel om het hoogte verschil op te 
lossen. Mocht uw deur aan de achterkant geen slot hebben of die u niet van buitenaf open kan doen, dan zorgt Bunnik 
Groep met behulp van een slotenmaker voor een tijdelijke oplossing.

12
Niet alle huizen zijn via de achterkant toegankelijk. Zo zijn er huizen op de Kersengaarde met een 
schuifpui die niet aan de buitenkant te openen is

In de Kersengaarde zien wij de mogelijkheid om een looppad in de voortuinen van de bewoners aan te leggen, 
waardoor de woningen niet achter ontsloten hoeven te worden. 

13 komt de groenstrook aan de sloot aan de kersengaarde weer terug na de tijdelijke parkeerplaatsen? Ja deze komt terug, inclusief de haag. 

14 Blijft de breedte van de groenstrook Kersengaarde (inclusief heg) in tact
ja in de definitieve situatie is die breedte en de heg aanwezig. In de bouwfase kan het zijn dat de heg weg 
moet om bij het riool te kunnen, te kunnen werken of tijdelijke parkeerplaatsen aan te leggen. e.e.a. afhankelijk 
van inrichting tijdelijke situatie Bunnik Groep. Als de heg tijdelijk verwijderd is zal de heg vervangen worden.

15
Ik heb grote bomen in de tuin, dat is onmogelijk zelf te doen, hoe wordt deze (inmiddels 2 jaar 
afgezaagde boom) verwijderd? 

De stobben in uw tuin worden door ons verwijderd. Deze staan in de weg voor project en worden daarom door 
aannemer verwijderd.

16 Worden de bruggen ook opgeknapt. Loopdekken zijn versleten 
Dat loopt via onderhoudsprogramma voor kunstwerken. Staat van de bruggen is punt van aandacht van de 
afdeling beheer. Valt niet binnen de scope van het project. 

17 Worden ook alle bruggen in de wijk opgeknapt? 
Dat loopt via onderhoudsprogramma voor kunstwerken. Staat van de bruggen is punt van aandacht van de 
afdeling beheer.  Valt niet binnen de scope van het project. 

18 Zijn de eerder door de gemeente toegezegde items tot in detail bij u bekend (Calville 105)? Ja

19
Aanvullend op de bruggenvraag van dhr/mevr Meiboom, kunnen dit dan geluidsdempende loopdekken 
worden? 

Dat loopt via onderhoudsprogramma voor kunstwerken. Staat van de bruggen is punt van aandacht van de 
afdeling beheer. Valt niet binnen de scope van het project. 

20
Ik heb nog geen vergunningsaanvraag gezien. Zie dat vaak vergunning pas verleend wordt als 
werkzaamheden zijn gestart 

Vergunning voor de damwand en de steiger is reeds tijd geleden verleend door de gemeente. 

21 Voor de kersengaarde zijn 2 ontwerpen, welke gaat het nu worden?  
Het meest recente ontwerp dat is gepubliceerd. Het ontwerp waar ruimte is voor bewoners op de 
Kersengaarde om op eigen terrein te parkeren. De bijbehorende reactielijst wordt geupdate en op de website 
gezet

22 Hoe communiceert de klankbordgroep met de bewoners?

De klankbordgroep is er voor de 'grote zaken' binnen het ontwerp en tijdens de uitvoering en zal met Bunnik 
Groep afstemming zoeken om bepaalde keuzes te maken. Individuele situaties en vragen lopen niet via de 
klankbordgroep, maar kunt u direct naar Bunnik Groep communiceren. Wanneer er (algemene) punten in 
overleg met de klankbord zijn besloten wordt dit via de website, bouwapp en eventueel per brief 
gecommuniceerd naar de wijk.

23
Wij zijn nieuw komen wonen een jaar geleden, hoe komen wij eventueel in contact met de 
klankbordgroep?

De leden van klankbordgroep plaatsen wij op de website en via De Bouwapp in overleg met de 
klankbordgroep. Volgt op een later moment.

24 zijn tijdens de bouwvak alle straten weer bestraat zodat er geen opstopping zijn? 
Alle wegen zijn tijdens de bouwvak begaanbaar voor autoverkeer. Bunnik Groep streeft ernaar om alles 
bestraat te hebben, wanneer dit niet mogelijk is, wordt er voor een tijdelijk verharding verzorgd

25 Kunt u de deelnemers van de klankbordgroep delen, zodat wij onze items kenbaar kunnen maken 
De leden van klankbordgroep plaatsen wij op de website en via De Bouwapp in overleg met de 
klankbordgroep. Volgt op een later moment.

26 Waar kan eventuele schade gemeld worden 

Schade kan gemeld worden bij de eigen verzekering, welke contact zal opnemen met de verzekeraar van de 
gemeente en/of aannemer. Tevens is het verstandig de schade gelijk te melden bij de aannemer en gemeente 
zodat direct maatregelen kunnen worden genomen en eventuele vervolgschade kan worden 
beperkt/voorkomen.

27 Gaan jullie damwanden plaatsen tijdens de werkzaamheden? 
Ja deze worden toegepast in de Calville tussen de rijbaan en de waterkant en bij de parkeerplaats achter 
Pippling 22

28 Is er een duidelijk ontwerp van hoe het groen wordt (terug) geplaatst in de wijk  Op de presentatietekening op de website staan de nieuwe locaties van de bomen en groenvakken ingetekend. 

29 Houden jullie rekening met minder validen die slecht ter been zijn 

Wanneer de bestrating is opgebroken en het voetpad niet beschikbaar is, passen wij loopschotten toe die voor 
iedereen toegankelijk zijn en elke werkdag door ons buurtmaatje worden gecontroleerd. Bent u slecht terbeen 
of kent u mensen die slecht ter been zijn dan ontvangen wij graag de contactgegevens of het adres. Wij komen 
dan langs en stemmen eventueel extra maatregelen op maat met degene af.

30 Op de pippeling ligt piepschuim onder de weg, wat gaan jullie hiermee doen?
Het EPS(piepschuim) blijft liggen. Het ontwerp is zo circulair mogelijk gemaakt. Dit betekent dat materialen 
die hergebruikt worden waar dit mogelijk is.

31 Zijn de definitieve tekeningen van het ontwerp beschikbaar en waar? https://www.boskoopwaterrijkoost.nl/

32 Ik wil graag deelnemen aan de klankbordgroep over de speeltuinen. Kan dat?
De samenstelling van de klankbordgroep bestaat uit 2 verschillende huishoudens per straat. Bunnik Groep 
plant eerst een overleg in met de huidige klankbordgroep. Na dit overleg wordt bepaald vanuit welke straten 
er nog huishoudens toegevoegd moeten worden. 



33
Pakken jullie het project glasvezel ook direct op? dit loopt al een tijdje en er zit totaal geen schot in de 
zaak. Wel erg wenselijk blijkt uit de vraag van de bewoners 

Het is aan de leverancier(KPN e.a) om te bepalen of zij glasvezel willen aanleggen in de wijk. KPN heeft tijdens 
de voorbereiding van het project aangegeven geen glasvezel aan te willen leggen, omdat zij nu voldoende 
snelheid kunnen leveren aan de klant. Gemeente heeft nogmaals KPN gewezen op de vraag van bewoners, hier 
volgt nog nader bericht over.

34
Als het toegangspad aan de achterzijde ook binnen het projectgebied ligt, worden dan ook de 
achtertuinen opgehoogd en moeten deze dan ook leeggehaald worden?

Niet alle achterpaden worden meegenomen in het project. Indien uw achterpad wordt opgehoogd wordt dit 
vooraf met u afgestemd. In principe hoeven actertuinen hiervoor niet leeggehaald te worden. Wanneer er veel 
hoogteverschil zal ontstaan dan wordt ook dit van te voren afgestemd. 

35
Waarom wordt de oostkant van de Reinette niet meegenomen. Eerdere vragen daarover zijn nog niet 
beantwoord. Noodzaak is duidelijk gemaakt in eerdere communicatie.  

Dit deel van Reinette is al eerder gereconstrueerd en wordt daarom niet met dit project meegenomen. 

36 gaat er nog andere beplanting uit de voortuin anders als wat op de eerste tekening was aangegeven?
Afhankelijk per straat wordt aangegeven of de gehele voortuin leeggehaald moet worden. Dit varieert per straat. Dit staat 
op de tekeningen zoals in laatste instantie zijn gepubliceerd op de website (https://www.boskoopwaterrijkoost.nl/) . Via de 
aannemer kunnen voorafgaande aan de werkzaamheden eventuele details worden doorgesproken.

37
In de Pippeling zijn vorig jaar al werkzaamheden verricht aangaande kabels en leidingen. Hoort dit dan 
bij het voorbereidende werk of was dit al onderdeel van de uitvoerende fase?

Dit was onderdeel van zowel de voorbereiding als het uitvoerende werk. Werkzaamheden zijn gesplitst om de 
riool- en ophoogwerkzaamheden sneller uit te kunnen voeren.

38
Moet de hele voortuin leeg of alleen waar leidingen liggen? zo ja waar kunnen wij de tegels laten die 
wij willen hergebruiken?

Afhankelijk per straat wordt aangegeven of de gehele voortuin leeggehaald moet worden. Dit varieert per 
straat. Dit staat op de tekeningen zoals in laatste instantie zijn gepubliceerd op de website 
(https://www.boskoopwaterrijkoost.nl/) Het kan zijn dat de materialen bij u in de voortuin tijdelijk geslagen 
kunnen worden. Indien dit niet mogelijk is zal Bunnik Groep in de nabijheid een locatie aanwijzen waar de 
tijdelijk materialen opgeslagen kunnen worden.

39
IS ER OOK NAGEDACHT OVER HET PLAATSEN VAN LAADPALEN VOOR ELEKTRISCH RIJDEN. EEN 
PROJECT IN ARNHEM KOPPELT DE PALEN AAN DE STRAATVERLICHTING 

De inpassing van laadpalen is conform het beleidsplan van de gemeente en staat los van deze opdracht.

40 Hoe duurzaam is het materiaal wat jullie gebruiken tegen toekomstige verzakkingen
Met het toepassen van schuimglas wordt gezorgd dat de restzetting wordt gereduceerd tot maximaal 30 cm in 
30 jaar. Schuimglas is gerecyled glas en hierdoor hergebruiken we een grondstof.

41 Is het ontwerpplan van de Kersengaarde al definitief? Hoe kan hier nog inspraak op plaatsvinden?
Ontwerp is definitief. Er is geen inspraak meer mogelijk. Laatste ontwerp is gedeeld via de website en via twee 
klankbordgroepleden uit de Kersengaarde ivm de mogelijkheid van faciliteren voor parkeren op eigen terrein 
en de effecten ervan op het ontwerp

42
Hoe om te gaan met de bomen, planten, en heg in de voortuin? Deze moeten denk ik weggehaald 
worden, maar kunnen dan niet worden teruggeplaatst (deze zullen dood gaan) . Wordt er dan nieuwe 
beplanting aangebracht door jullie? Zodat het er weer uitziet als voorheen 

De tuinen in de Kersengaarde  zijn dieper dan andere tuinen, mogelijk kunnen bomen in de tuin van woningen 
aan de Kersengaarde worden gehandhaafd, dit moet ter plaatse bekeken worden. Er wordt vanuit het project 
geen nieuwe beplanting geplant in tuinen van bewoners.

43
Een aantal woningen aan de Kersengaarde heeft een ruime parkeergelegenheid op eigen grond. Hoe 
wordt daar mee omgegaan? 

Tijdens de werkzaamheden zijn parkeerplaatsen op eigen terrein niet bereikbaar. We proberen zo snel 
mogelijk de eigen parkeerplaatsen weer toegankelijk te maken. Elders in de omgeving worden tijdelijke 
parkeervakken gerealiseerd.

44 Wordt het pad aan de achterzijde van de kersengaarde ook meegenomen en opgehoogd?  Nee, dus valt buiten de scope en is eigendom bewoners.

45 Is er een duidelijk ontwerp met afstanden en aanduidingen van groen ed van de kersengaarde?
Op de presentatietekening staan de nieuwe locaties van de bomen en groenvakken ingetekend.
Er is geen overzichtelijke tekening met boomsoorten en planten beschikbaar voor bewoners.

46
Als bewoners 2maanden van te voren worden geïnformeerd en de werkzaamheden op de Bellefleur 
starten in april hoop ik zeer snel van jullie te horen

Het ziet er nu naar uit dat wij eind april gaan starten met de werkzaamheden in de Bellefleur. U kunt eind 
februari van ons meer informatie verwachten. In een informatiebrief vertellen wij aan de hand van een 
stappenplan wat er van u wordt verwacht en wat u van ons kan verwachten omtrent het leeghalen van de tuin.

47 Waar kunnen wij als bewoners het ontwerp bekijken? https://www.boskoopwaterrijkoost.nl/

48
ik woon op Reinette24.Pomonapad en Reinette is gepland voor mrt t/m mei 2023 is dit ook van 
toepassing voor de huisnr.'s 22 t/m 32 ?

Aan de voorzijde van de Reinette 22-32 worden er geen werkzaamheden uitgevoerd. Wel aan de Appelgaarde 
naast Reinette 22.

49 Ik denk niet dat er nog wordt meegelezen mensen. We lezen mee. dus stel vragen. we beantwoorden ze via de website

50 Zit er iemand nog in de chat die in de klankbordgroep zit?
De leden van klankbordgroep plaatsen wij op de website en via De Bouwapp in overleg met de 
klankbordgroep. Volgt op een later moment.

51 Onze achtertuin is onderheid met Betonpalen. Ik kan mij voorstellen dat dat invloed heeft?
Als dit problemen voor uitvoering geeft zal de situatie aangepast worden. Specifieke gevallen in nader overleg 
besproken en afgestemd.

52
Eerder stond op de site dat vragen gestuurd konden worden aan mvvianen@alphenaanderijn.nl zijn 
die vragen ook opgepakt of is daar niets mee gedaan?

Die zijn meegenomen. Worden ook weergegeven in de update van vragen en antwoorden. Huidige 
contactpersoon namens gemeente is Bert Vlot  bvlot@alphenaanderijn.nl 

53

Op dit moment is het voor vrachtwagens een groot probleem om de Calville op te rijden. Ik zie elke 
vrijdagochtend het gedoe van de vuilophaaldienst. Als ik nu naar het ontwerp kijk dan gaat dat die 
chauffeurs nooit lukken om daar elke keer zonder kleerscheuren door heen te rijden. Let wel! Ze rijden 
achterwaarts de Calville in, omdat draaien achterin ook al problematisch is.... Hoe is daar naar gekeken 
tijdens het ontwerpproces... Of stel er moet met vliegende vaart een brandweerauto doorheen... Hoe 
zie je dat voor je????

Het ontwerp is getoetst op toegankelijkheid voor brandweerauto, dit is maatgevend.
De rijstrook is daarom ook minimaal 3,50m breed.  
De breedte is afgestemd met de nood- en hulpdiensten.
Vrachtwagens zullen zich bewust moeten zijn van de situatie waar ze zijn, de afvaldiensten/ophaaldiensten 
zijn hier op gewezen. Achteruit rijdende vrachtwagens van de vuilophaaldienst zijn verplicht om dit onder 
begeleiding te doen.

54 Dat kunnen wij beamen (calvile 97)

Het ontwerp is getoetst op toegankelijkheid voor brandweerauto, dit is maatgevend.
De rijstrook is daarom ook minimaal 3,50m breed.  
De breedte is afgestemd met de nood- en hulpdiensten.
Vrachtwagens zullen zich bewust moeten zijn van de situatie waar ze zijn, de afvaldiensten/ophaaldiensten 
zijn hier op gewezen. Achteruit rijdende vrachtwagens van de vuilophaaldienst zijn verplicht om dit onder 
begeleiding te doen.

55 Geldt ook voor Bellefleur 

Het ontwerp is getoetst op toegankelijkheid voor brandweerauto, dit is maatgevend.
De rijstrook is daarom ook minimaal 3,50m breed.  
De breedte is afgestemd met de nood- en hulpdiensten.
Vrachtwagens zullen zich bewust moeten zijn van de situatie waar ze zijn, de afvaldiensten/ophaaldiensten 
zijn hier op gewezen. Achteruit rijdende vrachtwagens van de vuilophaaldienst zijn verplicht om dit onder 
begeleiding te doen.

56
Waarom hebben jullie gekozen voor een korte eenzijdige presentatie zonder interactie anders dan via 
de chat

Tijdens de informatieavond waren 77 mensen aanwezig. Als we interactie zouden openstellen zou dat dit voor 
veel verwarring en onduidelijkheid zorgen. Vragen worden door elkaar gesteld. Hierdoor zouden wij dan 
onvoldoende aandacht aan alle vragen kunnen geven. Door de vragen te verzamelen en op deze manier te 
beantwoorden kunnen we ze allemaal goed behandelen. We begrijpen dat dit vervelend is. Wij hopen zelf de 
volgende informatieavond op locatie te kunnen organiseren, zodat wij met u in gesprek kunnen gaan in plaats 
van een digitale presentatie. Wij plannen de informatieavond in zodra de coronamaatregelen dit toelaten en 
er weer meer informatie(zoals definitieve planning) rondom de uitvoering bekend is. 

57 Hoe kan ik zien waar de lantaarnpalen straks komen? Zie ontwerptekening op de website https://www.boskoopwaterrijkoost.nl/
58 Worden de elektrische laadpalen weer teruggezet, en komen er meer bij? De laadpalen worden teruggeplaatst en er komt een extra laadvoorziening langs de Appelgaarde.


