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Kennisnemen van 
De voortgang van het project Oeververnieuwing Lange Linschoten. 
 
   
 
Inleiding 
De oevers langs de noord- en zuidzijde van de Lange Linschoten in Oudewater worden vernieuwd. Dit gebeurt in 
samenwerking met de provincie Utrecht, de gemeente Montfoort, Landgoed Linschoten en het  hoogheemraadschap 
Stichtse Rijnlanden. Door het verzakken van oevers zijn delen van de berm verdwenen en uitgehold tot onder de weg. 
Hierdoor beschadigt het asfalt van de naastgelegen wegen en ontstaan er gevaarlijke situaties. In het voorjaar van 2020 
is de gemeente gestart met het vernieuwen van de oeverbeschoeiing. Een groot deel is inmiddels aangepakt en het 
resultaat mag er zijn. Graag informeren wij u over de voortgang van het project: de uitvoering, de planning en de 
communicatie/omgeving.  
 
 
  
 
   
 
Kernboodschap 
Uitvoering  
Oeververnieuwing in fasen  
Vanaf het voorjaar 2020 heeft de gemeente de oeververnieuwing langs de Lange Linschoten voortvarend aangepakt. 
Eerst is er totaal 750 meter oever vanaf de kern van Oudewater vernieuwd, waar de reparaties het meest urgent waren. 
De rest van het traject (tot de grens met de gemeente Montfoort) is vervolgens verdeeld in 3 fasen, waarvan 2 fasen 
inmiddels zijn afgerond. Binnen elke fase zijn verschillende stukken oever vervangen aan zowel de noord- als de 
zuidzijde over het hele traject. De oeverconstructie wordt in delen aangepakt, zodat de vleermuizenroute minimaal 
verstoord wordt.  
 
Nieuwe beschoeiing  
Om de oevers te stabiliseren plaatsen wij een kunststof beschoeiing met een houten afwerkrand (deksloof). Deze 
beschoeiing komt 20 cm boven het waterpeil van de Lange Linschoten uit (zie fotocollage in de bijlage). Achter de 
beschoeiing brengen wij een zogenaamde grasbetontegel aan, dit beschermt de oevers tegen het slaan van de golven. 



Na het plaatsen van de beschoeiing herstellen we de berm en het schuine stuk grond langs de weg (het talud). De berm 
wordt 35 cm breed en het talud krijgt een helling van 1:1,5. Op sommige plaatsen maken wij het talud iets steiler om 
voldoende breedte voor het water te behouden. Steigers worden verwijderd voor een eenduidig beeld. Voor reeën en 
eenden worden er uittreedplaatsen gecreëerd. De muskusratten worden bestreden door het plaatsen van schijnduikers.  
 
Bomen kappen en herplanten  
Het is nodig om sommige (knot)bomen te verwijderen voor het plaatsen van de beschoeiing. Daarnaast zijn sommige 
(knot)bomen van slechte kwaliteit, groeien te dicht op elkaar (minder dan 4 meter) of zijn te groot om te handhaven op 
een waterkering. Aan de Zuid-Linschoterzandweg is, na het plaatsen van de nieuwe beschoeiing, elke 4 meter een 
knotboom aangeplant. Aan de Noord-Linschoterzandweg zijn alleen bomen aangeplant op de stukken die door de 
provincie Utrecht zijn aangewezen als Klein Landschapselement. Hierbij houden wij onder andere rekening met de 
ecologie (zoals de watervleermuis) en het herstel van het historisch jaagpad aan de noordzijde (zie fotocollage in de 
bijlage). Voor het aanplanten en kappen van bomen zijn alle benodigde vergunningen aangevraagd en verkregen.   
 
Planning  
De oeververnieuwing van fase 1 en 2 zijn afgerond. Ook is in fase 2 al een deel van fase 3 meegenomen. De 
werkzaamheden liepen voorspoedig en het is belangrijk de oever zo spoedig mogelijk te verstevigen.  
Momenteel wordt de laatste fase (fase 3) aanbesteed. We verwachten dat deze werkzaamheden vanaf het voorjaar tot 
eind 2023 worden uitgevoerd. De vergunningen voor het bomenplan van fase 3 zijn deze zomer al voorbereid. De 
herplant en nazorg van het groen zal tot 2024 duren.  
 
Communicatie/omgeving  
Het verloop van het project wordt gedeeld via nieuwsbrieven, social media en informatiebrieven aan huis. De omgeving is 
blij met de verbeteringen die de gemeente aanbrengt en wij ontvangen dan ook een minimaal aantal meldingen per jaar. 
Ook zijn zij tevreden met hoe de aannemer Van Leeuwen het werk tot nu toe uitvoert. Er vindt veelvuldig afstemming 
plaats met omwonenden over de werkzaamheden. Ook met het hoogheemraadschap en de provincie is goed contact. De 
gemeente Montfoort start binnenkort met eenzelfde oeververnieuwing. Met hun communicatieafdeling en projectleider 
vindt afstemming plaats. Intern is er afstemming geweest met de renovatie van de Vrouwenbrug (zie fotocollage in de 
bijlage). Dit project is opgenomen in het project rond de oeververnieuwing langs de Lange Linschoten. Hiermee hebben 
we gebruik gemaakt van de kennis van de omgeving en de bestaande contacten. Ook dit project is naar tevredenheid van 
alle stakeholders verlopen.  
 
   
 
Financiën 
Het project is binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Ook is er binnen dit budget nog extra werk verricht (ca. 200 m1 
meer beschoeiing).  
 
   
 
Vervolg 
Wanneer de aannemer voor fase 3 bekend is, kunnen de werkzaamheden voor deze fase beginnen. Ook de omgeving 
zal via brieven en social media hiervan op de hoogte gesteld worden. Tegelijkertijd starten we in de winter van 2022 / 
2023 met de herplant van de bomen uit fase 2. We verwachten de oeververnieuwing fase 3 voor de zomer van 2023 op te 
leveren.   
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