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Datum   : 23 februari 2022 
Onderwerp  : Start werkzaamheden Oranjelaan 
 
Beste mevrouw of meneer, 
 
Vorig jaar informeerde wij u over de voorbereidende werkzaamheden om ruimte te maken voor de 
bouw van de nieuwe Bernardusschool aan de Oranjelaan. Binnenkort starten we met de 
voorbereidende werkzaamheden zodat de bouw van de school volgend jaar van start kan gaan. 
Aannemingsbedrijf AW Infrabouw zorgt voor de uitvoering van de werkzaamheden. In deze brief 
leest u wat dit voor u betekent. 
 
Oranjelaan vanaf 14 maart voor al het verkeer afgesloten 
Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren wordt de Oranjelaan vanaf de Energieweg 
afgesloten voor al het verkeer. De weg wordt verlegd en geschikt gemaakt voor bouwverkeer en met 
bouwhekken afgesloten. Na de bouwperiode van de school leggen we op de plaats van de bouwweg 
een fietspad aan.   
 
Diverse werkzaamheden aan de Oranjelaan  
De nieuwe school wordt gebouwd naast de huidige school aan de Oranjelaan. De huidige school blijft 
totdat de school verhuist naar de nieuwe locatie. Om de nieuwe locatie geschikt te maken voor de 
bouw van de school zijn de volgende werkzaamheden aan de Oranjelaan noordzakelijk: 

- Het kappen van bomen, hier planten we nieuwe bomen voor terug 
- Het omleggen van riolering en kabels en leidingen; 
- Watercompensatie achter de tennisbanen; 
- Het verleggen van de duiker; 
- Het verleggen van een deel van de Oranjelaan en om te vormen tot bouwweg; 
- Het dempen van een sloot; 
- Verplaatsen skatebaan en JOP hangplek; 
- Aanleg kunstgras voetbalveld. 

 
Planning 

  
 

Bezoekadres 
Noordbuurtseweg 27 
2381 ET  ZOETERWOUDE 
 
Postadres 

 
Aan de bewoners van: 
Oranjelaan 9-23 en 20-28 
Handelsweg 1 (Zilvermijn) en 2-14 
Industrieweg 1 – 3C 
Julianapark 16-20 
Energieweg 2-8 
Kooikerspad 1-2-3 
 

Postbus 34 
2380 AA  ZOETERWOUDE 
 
071-5806300 
www.zoeterwoude.nl 
gemeente@zoeterwoude.nl 
 
Behandeld door 
Jan Koeckhoven 
 
Ons kenmerk 
Z21-028298-70852 
 
Uw kenmerk 

 



De werkzaamheden starten vanaf 14 maart waarna de nutsbedrijven vanaf 4 april tot 1 augustus met 
hun kabels en leidingen verleggen. Vervolgens leggen we de duiker en de riolering aan, passen we 
het Oranjepark aanpassen en brengen we zand aan. Over de planning en werkzaamheden van de 
kabels en leidingen wordt u door de nutsbedrijven geïnformeerd. Door het extra gewicht van de  
berg zand moet de ondergrond inzakken. Na ongeveer 9 maanden kunne we het zand verwijderen. 
Dat is het moment (najaar 2023) dat het terrein geschikt is om te starten met de bouw van de school. 
Eén jaar na het opleveren van de school planten we nieuwe bomen terug.  
 
Bel of mail ons gerust bij vragen   
Projectleider Jan Koeckhoven beantwoordt uw vragen graag. U bereikt hem via telefoonnummer 
071-5806300 of per e-mail: j.koeckhoven@zoeterwoude.nl. Alle informatie over het project vindt u 
op www.zoeterwoude.nl/bernardusschool.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Zoeterwoude, 
 
 
 
Jan Koeckhoven, 
Projectleider 
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