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Renovatie oever Oude Rijn (tussen spoorwegviaduct en Breeveld nr. 23) 
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28.50.09.672 
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geregistreerd onder nr.: 

Doorkiesnummer/Behandeld door: 

8750 I R. Mulder 

Datum: 13 maart 2018 

Verz î 4 m 2018 

Beste meneer/mevrouw, 

Graag informeer ik u over de voorgenomen renovatie van de oever langs de Oude Rijn tussen het 
spoorviaduct over de Oude Rijn en Breeveld nr. 23 in Harmeien. Ook wordt het terrein tussen de Oude Rijn 
en Breeveld opnieuw ingericht. 

De reden van de renovatie is de slechte onderhoudsstaat van de oever en het creëren van extra 
wateroppervlak om bij hevige regenval tijdelijk meer water te kunnen bergen. 

Voor de herinrichting van het terrein zijn, in overleg met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 
vier inrichtingsvarianten opgesteld. Deze varianten zijn als bijlagen bij deze brief gevoegd. 

Inloopavond 
We nodigen u uit voor een inloopavond op woensdagavond 28 maart 2018 tussen 18.30 en 19.30 uur in het 
Wapen van Harmeien, Dorpsstraat 14. We horen dan graag uw vragen of opmerkingen en uw voorkeur voor 
één van de vier varianten. 

Heeft u eerder vragen? Neem dan gerust contact met mij op via 14 0348 of via de mail 
mulder.r@woerden.nl. 

elijke groet, 

Mulder 
'rojectleider team Realisatie en Beheer 
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Inrichting Breeveld - Oude Rijn 
Model 1, Glooiende oever met centrale verblijfsplek 
1:500 

Uitgangspunten: 
- Centraal punt met zwemsteiger en picknickbank met aan weerszijden 2x een aflopend talud, 
- Natuurvriendelijke oevers, 
- Beschoeiing ter plaatse van de oorspronkelijke vaargeul, 
- Oude bomen worden vervangen door nieuwe Knotwilgen langs de weg, 
- Behoud locatie 'inlaat' 

Sweco, De Bilt, 08 januari 2018 



Inrichting Breeveld - Oude Rijn 
Model 2, Nieuw eiland met toegang 
1:500 
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Uitgangspunten 

Behoud oostelijk deel van de groenzone (mogelijkheden voor een haag langs de weg) 
Westelijk deel: een eiland met toegang 
Nieuwe beschoeiing ter plaatse van de bestaande, 

- Nieuwe bomen op het eiland, behoud van bestaande bomen op het oostelijk deel, 
- Behoud locatie 'inlaat' 

Sweco, De Bilt, 08 januari 2018 



Inrichting Breeveld - Oude Rijn 
Model 3, Centrale laagte in het gebied met 1 inlaat 
1:500 
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Uitgangspunten 
1 poel met 1 centrale water inlaat.laat 
Noordzijde poel: natuurvriendelijke oever, 
Nieuwe beschoeiing ter plaatse van de bestaande, 
Bestaande bomen worden vervangen door nieuwe Knotwilgen langs het water 
verplaatsing zwemsteiger en picknickbank plaatsen 

Sweco, De Bilt, 08 januari 2018 



Inrichting Breeveld - Oude Rijn 
Model 4, Lengte geul 
1:500 
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Uitgangspunten: 
Nieuwe geul ten zuiden van de beschoeiing, 
Nieuwe beschoeiing ter paatse van de bestaande 
Behoud van de bestaande Knotwilgen (met uitzondering van de kwalitatief slechte) 
Mogelijkheden van een haag langds de weg, 
Talud - groenzone loopt flauw af. 

Sweco, De Bilt, 08 januari 2018 


