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Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de geplande reconstructie van uw wijk. Dit is de vierde 
nieuwsbrief die wij uitgeven om u op de hoogte te houden over wat er in uw wijk staat te gebeuren.  
 
Zoals eerder is 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 en tuinen en voor de waterafvoer. Tegelijkertijd heeft de 
wijk last van parkeerproblemen 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 
De technische uitwerking heeft vanwege de complexiteit en de beperking van overlast en risicoʼs meer tijd 
gevraagd. De realisatie is in drie delen gesplitst. Eerst zijn de voorbereidende groenwerkzaamheden 
uitgevoerd en is het Pomonapad klaargemaakt voor de tijdelijke omleidingen. Vervolgens zijn de nuts-
leidingen deels vernieuwd en op de goede plek gelegd. Deze nutswerkzaamheden naderen nu de afronding. 
En binnenkort zullen de civiele werkzaamheden gaan starten. De aanbesteding van deze werkzaamheden is 
nu gaande. Naar verwachting zal eind september de aannemer bekend worden gemaakt. Na het 
bekendmaken van de aannemer zal er een bewonersavond plaatsvinden om te informeren over de planning 
en fasering van de reconstructie. De datum van deze bewonersavond en de vorm (digitale/fysieke 
bijeenkomst) zal later bekend worden gemaakt door de aannemer. 
 
Bewonersavond 
De bewonersavond zal ingaan op de planning van de werkzaamheden en de inhoud van de werkzaamheden. 
Daarbij wordt ook aangegeven hoe wordt omgegaan met tuinen, hekwerken en afscheidingen, toegangen tot 
woningen, opnemen van de bestaande toestand, afvalinzameling en dergelijke. Ook zal worden uitgelegd 
wat dit betekent voor de bereikbaarheid van uw straat en tijdelijk parkeren. Op deze avond wordt ook 
aangegeven hoe wordt gewerkt in lijn met de RIVM-richtlijnen, ook bij de huisbezoeken,  en waar u met 
(dringende) vragen, opmerkingen en klachten terecht kan.  
                                                                                                                                                                                               
Omleidingsroute 
Zoals tijdens de vorige inloopavonden en brieven al is aangegeven wordt het Pomonapad tijdelijk ingericht 
voor de bereikbaarheid van personenautoʼs en hulpdiensten. De voorbereidende werkzaamheden daarvoor 
zijn reeds uitgevoerd. Wij wijzen u er nadrukkelijk op als bewoners dat de bruggen in het Pomonapad niet 
toegankelijk zijn voor vrachtverkeer. Hier zijn de bruggen niet op berekend. Mocht u dus een keuken hebben 
besteld of een verbouwing in de planning hebben let dan goed op de bereikbaarheid. De 
verkeersmaatregelen en de bereikbaarheid van de verschillende straten via het Pomonapad worden 
aangegeven op de verkeersborden in de wijk. Om de overlast voor ook de aanwonenden van de 
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Kersengaarde en Reinette zoveel mogelijk te beperken worden bewoners verzocht elders te parkeren en de 
omleidingen alleen te gebruiken als dat noodzakelijk is. Tijdens de nog te plannen bewonersavond zal nader 
worden ingegaan op de faseringen, de omleidingen en de parkeeraanpak. 
 
 
Meer weten?  
Kijk op http://www.boskoopwaterrijkoost.nl. Reageren kan via het contactformulier op de website of via een 
e-mail naar bvlot@alphenaandenrijn.nl  


