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Graag bieden wij u deze 13e nieuwsbrief aan. In deze nieuwsbrief vertellen wij waar wij op dit moment
staan. Wat is er de afgelopen maanden gebeurd en wat kunt u de komende periode verwachten?
In deze nieuwsbrief praten wij u graag bij over:
1. Vooruitblik naar de rest van de werkzaamheden en planning
2. Het bomenplan
3. Stand van zaken oeververvanging gemeente Montfoort
4. Vragen en contact
Voorwoord wethouder Bob Duindam
Een nieuwe lente is aangebroken aan de Lange Linschoten. Niet langer zijn dwars over het water
hangende wilgen beeldbepalend. Niet langer moet je je als voetganger, fietser of automobilist bij elke
meter afvragen of de berm wel bestaat om uit te wijken. Alleen voor de bootjes is het nog even
slalommen. Niet meer om de bomen heen, maar wel om de aannemer die voortvarend te werk gaat.
De nieuwe slieten slaan aan en laten hun eerste jonge spruiten zien. Fier staan ze rechtop.
Voorbij zijn de oeverloze overleggen over wat te doen en hoe dat te doen. Geheel toevallig nam ik
deze week afscheid van oudgediende Peter Trommelen die samen met inmiddels gepensioneerd
Oudewaters’ ambtenaar Tim Hoijng aan de basis heeft gestaan van het plan om de Lange Linschoten
op te knappen. Ik heb hem vanzelfsprekend gecomplimenteerd met zijn inzet om met alle partijen tot
een uitvoerbaar plan te komen. We plukken er nu elke dag de vruchten van. En naar verwachting tot
lang in de toekomst.
Bij het herstellen van alle schade en verwaarlozing van de afgelopen 20 jaar hoort ook dat we ons
onderhoud beter doen zodat we nooit meer terugzakken naar een niveau met ingestorte oevers,
wegzakkende bomen en gaten in de weg. Dat is allemaal nu netjes in langjarige onderhoudsschema’s
vastgelegd. Maar alertheid blijft geboden want er zal vast weer eens gebaggerd moeten worden en
ook ongedierte (muskusratten) steekt altijd de kop op. Ik reken dan ook op de trots van de
omwonenden van de Lange Linschoten die hun prachtige tuinen nu zien grenzen aan prachtige
oevers. Houd ons svp scherp, maar draag ook uit in welke geweldig mooie omgeving u woont.

1. Vooruitblik naar de rest van de werkzaamheden en planning
Aannemer van Leeuwen uit Harmelen heeft de aanbesteding voor perceel 1 en 2 gewonnen. Begin
april zijn zij gestart en hebben al mooie resultaten geboekt! Wanneer er geen tegenslagen zijn,
leveren zij het eerste deel rond de zomer op. In verband met het vaarseizoen liggen de
werkzaamheden daarna even stil. Een stremming van de Lange Linschoten is in die periode niet
wenselijk. In het najaar pakt de aannemer zijn werkzaamheden weer op en zal perceel 2 in maart
2022 opleveren. Daarna besteden we perceel 3 aan en kan het vervangen van de oeverconstructie
langs de Lange Linschoten worden afgerond. Volgens de huidige planning is alles in de zomer 2023
klaar. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.
Aanbrengen belijning
Het aanbrengen van de belijning op het wegdek is een aantal keer ingepland. Door de regenval is dit
helaas telkens niet doorgegaan. De werkzaamheden worden binnenkort uitgevoerd.

2. Het bomenplan
Alle werkzaamheden aan de (knot)bomen zijn de afgelopen maanden volgens het bomenplan
uitgevoerd. Hierbij hebben wij onder andere rekening gehouden met de ecologie (zoals de

watervleermuis) en het herstel van het historisch jaagpad. Waar de nieuwe beschoeiing klaar was,
hebben we vanaf half maart de nieuwe knotbomen geplant.
In het najaar gaan we de bomen kappen en knotten die noodzakelijk zijn om de volgende fase van de
beschoeiing te kunnen plaatsen. Bomen die aanmerking komen voor kappen, worden hiervoor
gemerkt. Daarnaast gaan we bomen aanplanten op de stukken waar de oeverconstructie tegen die tijd
is vernieuwd.
Ook voor deze werkzaamheden doorlopen we alle officiële procedures, werken we volgens de regels
en stemmen we af met de betrokken overheden. Denk hierbij aan planbeoordeling door de provincie
Utrecht, kapaanvraag bij de provincie en gemeente Oudewater, kapmelding en aanplantvergunning bij
het HDSR.

3. Stand van zaken oeververvanging gemeente Montfoort
In de nieuwsbrief van februari 2021 van de gemeente Montfoort, hebben zij aangekondigd dat de
werkzaamheden voor het herstel van de oevers van de Lange Linschoten dit voorjaar zouden
beginnen. Helaas hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen. Een groot deel van de oevers
waaraan gewerkt gaat worden, is in particulier eigendom. Met alle betrokken eigenaren moet voor de
start van het werk overeenstemming zijn over wat er op hun grond gaat gebeuren. Met nog niet
iedereen binnen het project is deze overeenstemming bereikt, waardoor de aanbesteding van de
werkzaamheden nog niet in gang gezet kon worden. Ze zijn nog met elkaar in gesprek en ze
verwachten er voor de zomervakantie uit te komen. Dit houdt in dat de werkzaamheden op zijn
vroegst pas na de zomervakantie zullen starten. Op het moment dat de definitieve datum voor de start
van de werkzaamheden bekend is, informeren zij de betrokken bewoners in het projectgebied met een
afzonderlijke nieuwsbrief.
Vragen of suggesties?
Vragen aan de gemeente Montfoort kunt u stellen via info@montfoort.nl. Wilt u iemand spreken, dan
kunt u telefonisch contact opnemen met projectleider Leendert Knopper, via het algemene
telefoonnummer 14 0348. Op www.montfoort.nl vindt u onder projecten meer informatie over dit
project.

4. Vragen en contact
Vragen over dit project kunt u stellen via linschoten@oudewater.nl. Wilt u iemand spreken? Belt u dan
met omgevingsmanager Jeska Jansen (06-39099805) of via het algemene telefoonnummer 14 0348.
Op de projectpagina www.oudewater.nl/lange-linschoten vindt u meer informatie over het project.

Met vriendelijke groet namens de samenwerkende partijen,

