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Herstel oevers Lange en Korte
Linschoten en Haardijk
Beste aanwonenden, betrokkenen en
geïnteresseerden,
De komende jaren wordt een beschoeiing geplaatst
en worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan
de taluds en bermen langs de Lange en Korte
Linschoten en Haardijk. Dit is noodzakelijk omdat
door het verzakken van de oevers een deel van de
bermen verdwenen is.
“In navolging van de werkzaamheden aan de
oevers in de gemeente Oudewater wordt ook voor
het Montfoortse deel hard gewerkt aan de
voorbereiding van het herstel van de oevers. In
Oudewater zijn al mooie voorbeelden te zien van
hoe het straks gaat worden. Ik ben blij met de
goede en nauwe samenwerking die we hebben met
onder andere Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden om straks tot een mooi resultaat te
komen”, aldus Ivo ten Hagen, wethouder natuur en
landschapsbeheer.

De afgelopen tijd is ook aandacht besteed aan het
inventariseren van alle bomen die moeten worden
gesnoeid en verwijderd. Dit is nodig om de
werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.
Wat gaan we doen?
Het project is in twee fasen verdeeld en wordt over
een periode van ongeveer twee jaar uitgevoerd. Op
de onderstaande tekening is aangegeven welke
oevers in de eerste fase (rode lijn) en de tweede
fase (blauwe lijn) worden aangepakt.

In deze nieuwsbrief praten we u bij over wat er
achter de schermen allemaal is gedaan en wat we
de komende tijd nog gaan doen. Iedere keer dat er
belangwekkende informatie beschikbaar komt,
ontvangt u een nieuwsbrief.
Binnen dit project werkt de Gemeente Montfoort
nauw samen met de volgende partijen:
Provincie Utrecht;
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
(verder het waterschap genoemd);
Stichting Ribbius Peletier JR tot behoud van het
Landgoed Linschoten;
Gemeente Oudewater.
Stand van zaken
De gemeenteraad van Montfoort heeft vorig jaar
ingestemd met het plan voor het herstel van de
taluds en bermen langs de Lange Linschoten, Korte
Linschoten en Haardijk en heeft daarvoor het
benodigde geld beschikbaar gesteld. Daarna is het
ingenieursbureau Tijhuis Ingenieurs in opdracht van
de gemeente Montfoort gestart met het uitwerken
van het ontwerp voor de beschoeiingen en de
taluds, het aanvragen van de vergunningen en het
opstellen van het bestek dat nodig is om de
uitvoering aan te kunnen besteden.

We streven ernaar om dit voorjaar met de uitvoering
van de eerste fase te starten en in het voorjaar van
2022 met de tweede fase.

Voor de eerste fase snoeien en verwijderen we de
komende maand eerst de bomen en struiken die in
de weg staan voor het plaatsen van de beschoeiing.
Voor het verwijderen van een aantal bomen is een
vergunning aangevraagd bij de provincie Utrecht.
De overige bomen en struiken zijn niet beschermd
en kunnen zonder vergunning worden verwijderd.
Vanzelfsprekend laten we zoveel mogelijk bomen
staan. Daarna starten we met het aanbrengen van
de beschoeiing. Dit doen we zoveel mogelijk vanaf
het water, maar soms ontkomen we er niet aan om
vanaf de weg te werken. We leiden dan tijdelijk het
verkeer om, maar alle woningen blijven bereikbaar.
Voor de tweede fase zijn sommige
oeverbeschoeiingen nog in goede staat. We
bepalen nog definitief bij welke oeverdelen de
beschoeiingen moeten worden vervangen.
Vanuit de watergangen wordt op diverse plaatsen
water ingelaten naar de achterliggende gebieden.
De inlaten worden bij het aanbrengen van de
beschoeiing hersteld. Ook worden de inlaatduikers
voorzien van afsluiters. Veel van deze inlaten
hebben we al geïnventariseerd.

Overleg eigenaren
De aan te brengen beschoeiingen in de eerste fase
liggen op het terrein van Landgoed Linschoten en
de Provincie Utrecht. Zij hebben de gemeente
toestemming verleend voor de werkzaamheden.
Langs het deel van de Korte Linschoten langs de
provinciale weg zijn een aantal steigers aanwezig.
In overleg met de eigenaren en het waterschap
maken we afspraken wat hiermee moet gebeuren.
Vragen of suggesties?
Vragen aan de gemeente 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.

