
 

 

 

 
Beste meneer, mevrouw, 
 

In februari informeerde wij u over de reconstructie van Westwout fase 5. In deze brief vertellen we u 

meer over de planning van de werkzaamheden. 
 

De werkzaamheden starten in maart 2023  

Aannemingsbedrijf Vermeulen heeft opdracht gekregen van de gemeente voor de uitvoering van de 

werkzaamheden. 

We starten pas in maart met de reconstructie, omdat Liander werkzaamheden aan het kabelnet heeft 

gepland. De werkzaamheden van Liander en Vermeulen worden op elkaar afgestemd.  

 

De aannemer werkt in fases, waardoor een deel van de wijk voor het verkeer wordt afgesloten. Van de 

aannemer ontvangt u een brief kort voor de start uitvoering van de werkzaamheden. Daarin staat 

waar en in welk deel van de wijk de werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook de omleiding en 

bereikbaarheid worden toegelicht. 

 

In november worden de bomen afgezaagd 

Voordat de reconstructie start in het voorjaar van 2023 worden door Vermeulen de bomen afgezaagd. 

Hiermee voldoen we aan de vergunningsplicht. Het verwijderen van de wortels van de bomen gebeurd 

dan met de verdere werkzaamheden. 

 

Minder tegels, meer groen 

Zoeterwoude is een groene gemeente, maar het kan groener. Het blijkt dat mensen in een groene 

omgeving gezonder zijn en zich beter voelen. In hete zomers zorgt groen voor verkoeling door 

schaduw en verdamping van vocht via de bladeren. Meer groen is ook beter voor de dieren en 
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insecten, biodiversiteit heet dat. Dit betekent meer verschillende soorten planten en dieren.  

 

Het watervriendelijk maken van uw tuin, kan heel goed samengaan met het vergroten van de 

biodiversiteit. En tegelijkertijd wordt het prettiger leven in uw omgeving als het zomers minder heet 

is, omdat er meer groen is. Een eerste stap is ‘tegel eruit, plant erin’. Met elkaar kunnen we een groot 

verschil maken 

 

Vaak wordt gedacht dat een groene tuin meer werk is dan een betegelde tuin. Als de juiste planten in 

de tuin staan, hoeft dit helemaal niet het geval te zijn. Laat u goed inlichten door een hovenier of bij 

uw tuincentrum over bodembedekkers en planten die weinig of geen onderhoud nodig hebben. Ter 

inspiratie ontvangt u bij deze brief van ons een folder met tips en voorbeelden. 

 

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/westwoutfase5. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Zoeterwoude, 

 

 

 

 

Jan Koeckhoven 

Projectleider 

 

 

 

 

Bijlage: 

• Folder De natuur-en watervriendelijke tuin 
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