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Met deze informatiebrief informeren wij u over de reconstructie in de Slotenbuurt. U leest meer over de stand van zaken: de geno-
men en te nemen stappen, planning, samenwerking en uiteraard nieuws. Wij willen u op deze manier als inwoner of belanghebbende 
graag betrekken bij de reconstructie. Deze informatiebrief verschijnt gedurende de reconstructie in principe twee keer per jaar en 
wordt huis-aan-huis bezorgd. 

Voor u ligt de tweede 
informatiebrief over de 
reconstructie van de Slotenbuurt. 
Eind oktober 2016 ben ik als 
wethouder Ruimtelijke Ordening en 
Vastgoed gestart in de gemeente 
Woerden. Sinds begin dit jaar ben 
ik ook verantwoordelijk voor de 
openbare ruimte. En daar valt de 
reconstructie van de Slotenbuurt 
onder. 

De gemeente Woerden wil 
goed omgaan met de gevolgen 
van bodemdaling. Er is de 
afgelopen tijd veel werk achter 

de schermen verricht om te onderzoeken welk funderingsmateriaal 
voor de Slotenbuurt het meest geschikt is. Hiervoor is een zogeheten 
levenscyclusanalyse gemaakt. In deze infobrief leest u daar meer over. 
Ook vindt u in deze infobrief informatie over wat de werkzaamheden 
voor u betekenen. En uiteraard ziet u in de planning in één oogopslag 
de laatste stand van zaken.

In deze reconstructie is uw mening als inwoner zeer belangrijk. Het gaat 
namelijk om uw huis, straat en tuin. Daarom nodig ik u van harte uit 
voor de eerstvolgende informatieavond in het najaar. Daar vertellen we 
uitgebreid over de precieze gevolgen van de werkzaamheden. U krijgt 
daarbij alle gelegenheid om uw vragen te stellen. 

Ivo ten Hagen
Wethouder Openbare Ruimte

Keuze funderingsmateriaal
Wonen op een slappe bodem leidt tot problemen op wegen en 
straten, zoals scheuren in het wegdek of kapotte rioleringen. Zoals 
u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zoekt de gemeente 
naar slimmere technieken om de gevolgen van bodemdaling voor 
de toekomst zo veel mogelijk te beperken. Voordat we met de 
reconstructie aan de slag gaan, wordt uitgebreid bekeken wat de beste 
oplossing is. Voor de reconstructie van de Slotenbuurt zijn vier soorten 
funderingsmateriaal onderzocht: 
•  Bims (lichtgewicht korrels),
•  EPS (piepschuimplaten),
•  betonconstructie met trillingsarme palen,
•  betonconstructie met trillingsvrije palen.

In deze zogeheten levenscyclusanalyse zijn naast de investeringskosten 
ook de beheer- en onderhoudskosten voor 100 jaar meegenomen. 
Op basis van de analyse kiezen we voor EPS als funderingsmateriaal. 
EPS is een goede en betaalbare oplossing en blijkt voor de Slotenbuurt 
de beste keuze. Na ongeveer 40 jaar is er waarschijnlijk weer een 
ophoging noodzakelijk.

Aanleg funderingsmateriaal EPS



In de volgende infobrief…
•  Terugblik Informatieavond ‘Gevolgen werkzaamheden’ 
•  Stand van zaken
•  Planning

Contact
Heeft u vragen of suggesties over de reconstructie van de 
Slotenbuurt? Neem dan contact op met de projectleider  
Kirsten Vos via 14 0348 of vos.k@woerden.nl. 

Colofon 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Woerden. 
Redactie: Gemeente Woerden
Beeld:  Gemeente Woerden, Alex De Kuijper, Kirsten Vos, 

Liesbeth Dinnissen 
Vormgeving: Studio Q

Deze nieuwsbrief is met veel zorg voor u samengesteld. Sommige 
informatie is echter aan verandering onderhevig. U kunt geen  
rechten ontlenen aan de informatie in deze infobrief.
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Wat betekenen de 
werkzaamheden voor u?

Kom naar de informatieavond
Tijdens de reconstructie wordt uw straat opgehoogd en het riool, het 
groen en alle verhardingen vernieuwd. Daarnaast vervangen Stedin, 
Vitens, KPN en Ziggo (netbeheerders) verschillende kabels en leidingen. 
Dit betekent dat uw woning tijdens de uitvoering minder makkelijk 
bereikbaar is. Ook kunnen er verschillen ontstaan tussen de hoogte 
van uw tuin en de hoogte van de weg. Voor het ophogen van de 
tuin bent u zelf verantwoordelijk. U hoort tijdens de eerstvolgende 
informatieavond wat dit voor u inhoudt.

Daarnaast gaan we hoogstwaarschijnlijk ook in uw voortuin aan de 
slag. Dit kan nodig zijn in verband met de aanleg van een tijdelijke 
kabel- en leidingenstrook in het voorste gedeelte van uw tuin. Of dit 
daadwerkelijk nodig is, wordt binnenkort duidelijk.

De komende maanden werken wij aan de technische uitwerking 
van de werkzaamheden. In het najaar (medio oktober) praten we u 
tijdens een informatieavond bij over wat de werkzaamheden precies 
voor u betekenen. Dan geven we u ook meer duidelijkheid over de 
gevolgen van de werkzaamheden voor uw eigen voortuin. Voor deze 
informatieavond ontvangt u nog een aparte uitnodigingsbrief.

Uitkomst bodemonderzoek
Enkele maanden geleden is in de Slotenbuurt een bodemonderzoek 
uitgevoerd. Verspreid over de wijk zijn bodemmonsters genomen en 
in een laboratorium onderzocht. De bodem is schoner dan vooraf 
gedacht. Op een aantal plaatsen zijn slechts lichte verhogingen van 
zware metalen aangetoond. Dit geeft geen aanleiding voor sanering 
(schoonmaken) van de bodem. Dit is een gunstige uitkomst.

Planning
De planning is niet gewijzigd sinds de vorige infobrief. Wel is deze 
verder uitgewerkt. Zo organiseren wij in het najaar 2017 / begin 
2018 twee informatieavonden. Deze avonden hebben elk een 
ander hoofdthema: één over de gevolgen van de werkzaamheden 
voor u als bewoner en één over de uitvoeringsplanning en 
aanspreekpunten tijdens de uitvoering. 

3e kwartaal 2017  Technische uitwerking, aanvullende 
onderzoeken, afspraken netbeheerders, 
aanvraag vergunningen

4e kwartaal 2017  Informatieavond ‘Gevolgen 
werkzaamheden’, aanbesteding

Begin 2018  Informatieavond ‘Uitvoering’,  
start uitvoering

Medio 2019 Oplevering van de reconstructie

Sfeerfoto Slotenbuurt

Impressie van een reconstructie


