Nieuwsbrief werkzaamheden oevers Lange Linschoten nr. 12 – november 2020

Graag bieden wij u deze 12e 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. Het vervangen van de eerste 750 meter beschoeiing vanaf de kern van Oudewater
2. Versneld herstel oevers op een aantal locaties
3. Hoe staat het met de steigers?
4. Het bomenplan
5. De watervleermuis
6. Vooruitblik naar de rest van de werkzaamheden en planning
7. Stand van zaken oeververvanging gemeente Montfoort
8. Vragen en contact
1. Het vervangen van de eerste 750 meter beschoeiing vanaf de kern van Oudewater
In het voorjaar van 2020 is op het eerste stuk vanaf de kern van Oudewater 750 meter aan
beschoeiing vernieuwd. Wethouder Bob Duindam sloeg in april de eerste paal, waarna de aannemer
Schep B.V. aan de slag kon. Wilt u zien hoe dat is gegaan en wat het resultaat is? Dat kunt u bekijken
in het filmpje via de pagina www.oudewater.nl/lange-linschoten, onder het kopje ‘Werkzaamheden
oevers’.
2. Versneld herstel oevers op een aantal locaties
De werkzaamheden aan de Lange Linschoten worden de komende jaren uitgevoerd. Zo zorgen we
ervoor dat de oevers er weer mooi en veilig bijliggen. In de tussentijd houden we de kwaliteit van de
oevers goed in de gaten. Deze zomer bleek namelijk dat de bermen en het wegdek op sommige
stukken sneller achteruit gaan dan verwacht. De bermen zakken en spoelen op sommige stukken
weg. Op deze locaties hebben we de werkzaamheden plaatselijk versneld opgepakt. Net als bij de
eerste 750 meter plaatsten we hier direct de definitieve beschoeiing en hebben we het talud (de
bermen) hersteld. Aannemers Schep B.V. en van Leeuwen B.V. ronden deze werkzaamheden
halverwege november af. Eind november wordt op enkele locaties nieuw asfalt aangebracht. Hierover
hebben omwonenden een brief ontvangen.
3. Hoe staat het met de steigers?
In nieuwsbrief 11 (november 2019) informeerden we u over het weghalen van de steigers en hoe dit in
zijn werk gaat (de gemeente kan de steiger voor u weghalen, u kunt er voor kiezen om de materialen
te behouden). Daarnaast beschreven we de stappen die u dient te doorlopen wanneer u na de
werkzaamheden een steiger wilt (terug)plaatsen. In het ’Stappenplan steiger (terug)plaatsen Lange
Linschoten’ hebben we deze stappen overzichtelijk gemaakt. Het basisontwerp (de ‘principetekening’),
met de eisen waaraan uw steiger moet voldoen, kunt u per e-mail opvragen. We kiezen ervoor dit
basisontwerp aan te houden om ervoor te zorgen dat er een mooi en samenhangend beeld ontstaat
langs de oevers.

Let op: wanneer u een steiger aanlegt op grond van de gemeente Oudewater, ligt deze op
openbare grond en mag u dus niet verhinderen dat anderen de steiger ook gebruiken.
Daarnaast kan de gemeente u vragen een beheerovereenkomst te tekenen, waarin staat dat
niet de gemeente, maar uzelf verantwoordelijk bent voor het onderhouden van de steiger.
De gemeente kan u er dan ook op aanspreken als u de steiger niet goed onderhoudt.

4. Het bomenplan
Er is hard gewerkt aan het bomenplan. Het uitgangspunt van het bomenplan is dat de waterkant van
de Zuid-Linschoterzandweg volledig beplant blijft met ongeveer 1 knotboom per 4 meter. Door deze
afstand tussen de bomen te bewaren kunnen de bomen goed uitgroeien. Aan de kant van de NoordLinschoterzandweg wordt het historische jaagpad in ere hersteld. Dit doen we door de bomen aan
deze zijde gedeeltelijk te verwijderen. Wel blijven de stroken die beschermd zijn binnen de Kleine
Landschapselementen staan, ook hier met ongeveer 1 knotboom per 4 meter. De overige bomen
langs de Noord-Linschoterzandweg worden in fases verwijderd.
In het bomenplan komt onder andere de fasering van de werkzaamheden aan bod. Ook is het
bomenplan zo opgesteld dat het verwijderen of vervangen van de bomen geen nadelige effecten heeft
op de watervleermuis. Om dit te ondervangen hebben we een ecoloog ingeschakeld die het
bomenplan heeft getoetst en die de watervleermuis blijft monitoren (zie punt 5). Het bomenplan ligt op
dit moment bij de provincie ter beoordeling. Daarnaast is inmiddels ook de kapaanvraag uitgezet bij de
provincie Utrecht en bij de gemeente Oudewater. Ook is er een kapmelding gedaan bij het waterschap
en een aanplantvergunning aangevraagd.
5. De watervleermuis
Bij alle werkzaamheden die we uitvoeren langs de Lange Linschoten houden we rekening met de
watervleermuis. Zo ook bij het aanleggen van de nieuwe beschoeiing langs de eerste 750 meter van
de Lange Linschoten en op de stukken waar we versneld aan de slag gaan. De ecoloog geeft advies
en wanneer hij verwacht dat de watervleermuis last heeft van de werkzaamheden worden wij hiervan
op de hoogte gesteld. Daarnaast controleert de ecoloog het gebied regelmatig.
6. Vooruitblik naar de rest van de werkzaamheden en planning
Na afronding van de huidige werkzaamheden, gaan we in verschillende fases aan de slag met de
overige oevers langs de Lange Linschoten. In november 2020 zijn we gestart met het
aanbestedingstraject voor de eerste fase. Deze hopen wij half december 2020 af te ronden. Begin
januari 2021 kan de aannemer dan beginnen met de voorbereidingen voor het werk. Daarna zullen ze
aan de slag gaan met de uitvoering. Zodra bekend is waar en wanneer wij gaan starten en op welke
locaties wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Het is de bedoeling dat het volledige werk midden 2023
wordt opgeleverd.
7. Stand van zaken oeververvanging gemeente Montfoort
De gemeenteraad van Montfoort heeft op 25 mei jl. ingestemd met het plan voor het herstel van de
taluds en bermen langs de Lange Linschoten. Zij stelt hiervoor het benodigde geld beschikbaar en
neemt dit op in haar meerjarenplan. Vervolgens is het aanbestedingstraject voor de uitvoering gestart.
Hier is het ingenieursbureau, dat de voorgaande onderzoeken heeft gedaan, nauw bij betrokken. De
verwachting is dat er voor het einde van dit jaar een aannemer geselecteerd is voor het uitvoeren van
de werkzaamheden. In de tussenliggende periode zal de gemeente de nodige vergunningen
aanvragen en de eigenaren van de betrokken percelen benaderen om afspraken te maken over de
uitvoering van de werkzaamheden. De uitvoering van het project neemt ongeveer twee jaar in beslag.
De delen van de oever die er het slechtst aan toe zijn, worden als eerste hersteld. Binnenkort
ontvangen alle aanwonenden in Linschoten meer informatie over het proces en de planning.
8. Vragen en contact
Vragen over dit project kunt u stellen via linschoten@oudewater.nl. Wilt u iemand spreken? Belt u dan
met omgevingsmanager Fleur Everts (06-51119866) 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,

