
 

 

 

 

Beste heer, mevrouw,  
 
Wij willen u graag op de hoogte houden van de werkzaamheden rondom de Oranjelaan in verband 
met de komst van de nieuwe Bernardus. In deze brief leest u hier meer over. 
 
Diverse werkzaamheden zijn in uitvoering naast het tennisveld 
Zo is er om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren een tijdelijke dam aangelegd. Ook is er op 
het terrein een scherm geplaatst om kikkers en egels te vangen en te verplaatsen naar een gebied 
buiten het werkterrein. Daarnaast is het noodzakelijk om een aantal bomen te kappen. Tot slot vindt 
er een archeologisch onderzoek plaats. Als er geen archeologische bijzonderheden zijn start de 
vergroting van de waterpartij. Deze werkzaamheden duren tot de eerste week van december. 
 
De kruising Oranjelaan kan half november weer open 
De grote rioolput is inmiddels geplaatst. Daarna wordt het bestaande riool op het bouwterrein 
vervangen en aangesloten. Het oude riool blijft tijdens de werkzaamheden normaal functioneren.  
Een nieuwe duikerverbinding wordt gemaakt om de twee waterpartijen met elkaar te verbinden. De 
oude duikerverbinding bij de school wordt dan verwijderd. Deze werkzaamheden vinden plaats tot en 
met half november. De kruising van de Oranjelaan kan daarna weer open voor het verkeer. 
 
Het dempen van de sloot naast de school is noodzakelijk  
Omdat de nieuwe school wordt gebouwd ter plaatse van de huidige waterpartij wordt een deel van 
deze sloot gedempt. Het dempen van de sloot vindt plaats vanaf half november tot eind januari 2023.  
De sloot wordt gevuld met een overhoogte aan zand zodat de slappe ondergrond flink kan zetten. Als 
uit monitoring blijkt dat de berg zand voldoende is gezakt wordt de zandberg afgegraven. Dit is naar 
verwachting in oktober 2023. 
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Bel of mail ons gerust bij vragen 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Wij helpen u graag. U bereikt ons op 071 – 580 63 00 
of via l.brobbel@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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