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Inhoud informatieavond

• Opening en voorstelronde

• Huishoudelijke mededelingen

• Aanleiding project (HDSR)

• Proces Peek-Mourik

• Groenwerkzaamheden

• Planning en bereikbaarheid

• Doorkijk project

• Projectinformatie en contact 



Opening en voorstelronde

Aannemerscombinatie 
Peek Bouw & Infra B.V. en Mourik Infra B.V.

• René Entrop - Projectleider

• Joost Veerkamp - Projectbeheersing

• Bo Stempher - Omgevingsmanager Peek-Mourik

• Gerrit Kuper - Omgevingsmanager HDSR



Huishoudelijke mededelingen

• Aan einde presentatie mogelijkheid tot vragen stellen

• Koffie en thee

• Mondkapje op bij verplaatsing

• 1,5m afstand houden

• 21:30 uur einde informatieavond



aanleiding en achtergronden



Titel presentatie
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PROGRAMMA

Even voorstellen

Aanleiding project

Waar staan we nu

Wie doet wat
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EVEN VOORSTELLEN

Gerrit  Kuper

omgevingsmanager HDSR en gemeente Woerden

HDSR is opdrachtgever, mede namens de gemeente Woerden

www.veiligemeije.nl
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AANLEIDING PROJECT

2018 Meijekade formeel  getoetst
3.150 m te laag

1.250 m onvoldoende stabiel

20 juni  2018 eerste bewonersbi jeenkomst
Werken aan een Inrichtingsplan

Klankbordgroep

Doel: een toekomstbestendige inrichting van de Meijekade, de openbare weg Meije en de directe omgeving

Waarborgen waterveiligheid

Inrichting weg van de past bij het huidige en toekomstige gebruik 

Waar mogelijk worden omgevingsaspecten (cultuurhistorie en landschap) behouden

15 december 2020 projectplan vastgesteld
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WAAR STAAN WE NU

Voorjaar 2020 aanbesteding van het werk

Opdracht gegund aan de combinatie Peek -Mourik

“Design and construct ”,  dus de aannemer moet eerst  
het ontwerp verder uitwerken voordat er  buiten 
gestart  kan worden

Vitens en Stedin moeten ook nog enkele leidingen 
vooruit  verleggen
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WIE DOET WAT

HDSR: opdrachtgever,  mede namens de gemeente 
Woerden

Van Vulpen: aannemer die in opdracht van Vitens en 
Stedin nu de leidingen verlegd

Peek-Mourik:”aannemer die in opdracht van HDSR 
het project Vei l ige Meije gaat real iseren
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VRAGEN HIEROVER?



Groenwerkzaamheden

• Kap- en snoeiwerkzaamheden:
- Waterveiligheid (in kadetalud of taludschade)
- Verkeersveiligheid (binnen obstakelvrije zone of slechte bomen)
- Onderhoud (nieuw grondwerk) 
- Werkruimte (plaatsen damwand)

• Voor elke boom die verwijderd wordt, wordt een nieuwe boom 
terug geplant



Proces Peek-Mourik

• Landschapsarchitect en 
ecoloog vroeg in proces 
betrokken

• Landschapsplan, gedetailleerd 
de kap in relatie tot damwand 
bestudeerd 

• Op 4 locaties is tracé aangepast 
om bomen te sparen

• Kap minimaal mogelijk ingezet 
door maatwerk en beperken 
werkruimte



Snoei en hergroei in beeld op 3 locaties
Beeldvergelijking van Cyclomedia vanaf 2015



Beeld direct na snoei: stobben & knotten
Nabij Meijekade 199 (jaartal 2015)



Beeld na 1 jaar: uitgroei
Nabij Meijekade 199 (jaartal 2016)



Beeld na 2 jaar
Nabij Meijekade 199 (jaartal 2017)



Beeld na 3 jaar
Nabij Meijekade 199 (jaartal 2018)



Beeld na 6 jaar
Nabij Meijekade 199 (jaartal 2021, incl. 2e keer knotwilg snoei)



Beeld direct na snoei
Nabij Meijekade 217/236 (jaartal 2015)



Beeld na 2 jaar
Nabij Meijekade 217/236 (jaartal 2017)



Beeld direct na snoei
Nabij Meijekade 211/213 (jaartal 2015)



Beeld na 2 jaar
Nabij Meijekade 211/213 (jaartal 2017)



Planning en bereikbaarheid

• Periode: maandag 28 februari t/m vrijdag 11 maart (2 weken)

• Vanaf Oude Meije richting Middenweg

• Groenwerkzaamheden alleen bij daglicht

• Twee rondes: 1: opschot verwijderen, 2: verwijderen bomen

• Interesse in hout? Locatie wordt via BouwApp bekend gemaakt

Bereikbaarheid tijdens groenwerkzaamheden:

• Werkzaamheden Van Vulpen gaan door

• Aanrijroutes op BouwApp en tekstkarren

• Verkeersregelaars bij de werkzaamheden voor bestemmingsverkeer





Doorkijk project

• Vervolg werkzaamheden kade: in loop van voorjaar

• Bouwkundige opnames 
(vier weken vóór start uitvoering plaatsen damwand)

Werkzaamheden: 
- plaatsen damwand (Oude Meije - Meije 187)
- aanleg tuimelkade (Meije 187 - Middenweg)
- herstelwerkzaamheden kering (Oude Meije - Middenweg)
- herinrichting Meije, asfalteren (Oude Meije - Hazekade)

• Specifieke planning, bereikbaarheid en hinder volgen tijdens 
de volgende informatieavond



Projectinformatie en contact

• Keukentafelgesprekken

• BouwApp ‘Herinrichting Meijekade’

• Website HDSR: www.veiligemeije.nl

• Informatieavond over plaatsen damwand

• Bewonersbrief bij elke nieuwe fase per post en/of per mail

• Persoonlijk contact bij werkzaamheden vóór uw woning

Vragen, klachten en opmerkingen:

• Kom langs in de bouwkeet (locatie volgt)

• Bericht via BouwApp, button ‘Contact’

• Mailen naar bo@trafficandmore.nl of bellen/WhatsApp: 06-51 53 05 84

http://www.veiligemeije.nl/
mailto:bo@trafficandmore.nl


Vragen?

Heeft u een vraag over een boom op een specifieke locatie? 

Zie tekeningen ‘te verwijderen bomen’ 

(opgedeeld in huisnummers)

Coronaregels: mondkapje bij verplaatsing en 1,5m afstand



Uitleg tekeningen

• Coronaregels: mondkapje bij verplaatsing en 1,5m afstand

Voorbeeld tekening

Blauw = bestaand (blijft)

Groen = nieuw

Rood = verwijderen of snoeien i.v.m.
onderhoud, veiligheid of werkruimte


