
 
 

 

 
Onderwerp: Informatiebrief 2-10-2017 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Hierbij willen wij u graag informeren over de voortgang van de werkzaamheden betreffende de kade 

verbetering aan de Voorvliet en Montfoorstevaart Oostkade te Linschoten. 

 

Voortgang werkzaamheden: 

 Ter plaatse van de Voorvliet is de kunststof beschoeiing ter hoogte van Houthandel de Goederen 

aangebracht. Hier is enige stagnatie ontstaan met de ankers aanbrengen, doordat er in de 

onderliggende lagen veel puin aanwezig is. In week 42 zullen hier de ankers worden aangebracht. 

 

 Ter plaatse van de Montfoortsevaart zijn de werkzaamheden gestart vanaf de Dorpstraat, en werkt 

men richt de Laan van Rapijnen. Hier is men bezig met het plaatsen van de kunststof Prolock 

beschoeiing, voorzien van stalen buispalen. Aansluitend zijn ook de eerste tuinen weer in de oude 

staat hersteld, zoals vooraf besproken met de bewoners/eigenaren. 

 

 Inmiddels is de dijk voorzien van een groene laag materiaal. Dit wordt hydroseeding genoemd. 

Hydroseeding is bijna in elke situatie te verwerken. Dit kan op zowel kleine als grote oppervlaktes, 

en als groot voordeel is het ook mogelijk om op schuine hellingen te zaaien, zonder dat er erosie of 

uitspoeling van het mengsel plaatsvindt. Hydroseeding is toe te passen op dezelfde ondergrond als 

gewoon gras, en daarbij kan het zelfs op een schrale ondergrond worden verwerkt. Dit omdat de 

mulch een goede voedingrijke laag vormt waarin het mengsel goed kan ontwikkelen. Door het 

verspuiten van het mengsel word deze gelijk goed aan de ondergrond gehecht, en is de verdeling 

van het graszaad zeer nauwkeurig waardoor het gras egaal opkomt. De kleur van de mulch is een 

biologische kleurstof die vervaagd, maar heeft als belangrijke functie dat het zonlicht absorbeert, 

en het mengsel zich beter kan ontwikkelen in de beginfase. 

 

 Verwacht word dat eind week 42 de werkzaamheden ter plaatse van de Montoortse vaart gereed 

zullen zijn. 

 

 Vanaf maandag16 oktober zal begonnen  worden met het aanvullen van de beschoeing aan de 

Voorvliet. Hier is een houten schotten beschoeiing geplaatst, die word aangevuld met klei. 

Hierdoor zullen er transportbewegingen plaatsvinden, in verband met de aanvoer van de klei. Voor 

de locatie van de aanvoer, zie de plattegrond perceel A. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Contactpersoon: 

Vanaf maandag 25 september is Jan van Leeuwen (projectleider) uw aanspreekpunt voor vragen en/of 

opmerking omtrent de werkzaamheden 

Ongemakken tijdens de werkzaamheden: 
 
Tijdens de werkzaamheden zullen wij er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken. 
Desondanks kan het voorkomen dat u keer hinder kunt ondervinden door de werkzaamheden.  
 
Tot slot: 
 
Wij stellen een goed contact met de eigenaren/bewoners op prijs. 
Onze uitvoerder is regelmatig aanwezig op het werk en u kunt hem even aanschieten voor vragen. 
Het is in het belang van iedereen dat de werkzaamheden vlot, veilig en goed uitgevoerd kunnen worden.  
 
Wij willen u alvast bedanken voor het begrip en vertrouwen op een goede samenwerking. 
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Aannemersbedrijf van Leeuwen GWW B.V. 
 
 


