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Naar aanleiding van meldingen 
vanuit de omgeving over de 
veiligheid van de Ouverture heeft 
het bureau Exante een onderzoek 
uitgevoerd. Daarbij is gekeken of 
de weg veilig is ingericht tussen 
de Sonate en Menuet. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat 
de Ouverture voldoet aan alle 
eisen. Op het gebied van verkeers-
veiligheid zijn er geen bijzonder-
heden te zien, maar gebruikers 
ervaren de weg wel als onveilig. 

Het onderzoek adviseert een aantal 
mogelijke maatregelen die kunnen 
bijdragen aan een betere beleving 
van de weg. 

Op de Ouverture heeft ook een 
asfaltinspectie plaats gevonden. 
Hieruit blijkt dat het asfalt vervan-
gen moet worden. Voordat dit 
kan worden uitgevoerd wordt er 
gekeken of de fundering van de 
Ouverture nog goed is. We kijken 
ook of we het onderhoud kunnen 
combineren met maatregelen die 
het gevoel van veiligheid op de 
Ouverture kunnen vergroten. In het 
derde kwartaal van dit jaar  
informeren wij u hier verder over.
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Voorkomen is 
beter dan genezen
Het is belangrijk dat de voegen tussen de stenen goed schoon blijven. 
Daarom maken we een nieuwe reinigingsplan, zodat het systeem zo 
schoon mogelijk blijft. Zelf kunt u ook bijdragen: stort geen grond of 
tuinafval op de straat, maar gebruik bijvoorbeeld een bouwzeil. 

Gaat er toch iets mis? Meld dat dan bij de gemeente, 
zodat we samen kunnen kijken hoe we de voegen 
weer schoon krijgen. Een probleem melden kan via 
Fixi.nl.

gewenst, waardoor er sprake is 
van tijdelijke waterhinder. Daarom 
zijn er de afgelopen periode acties 
ondernomen om de werking van 
de bestrating te onderzoeken en 
waar mogelijk te verbeteren.  
Begin 2022 is gestart met het  
reinigen van delen van de  
onderliggende drainage. En eind 
mei is een proefsleuf gegraven  
op een locatie om te bepalen wat 
de staat van de bestrating en  
onderliggend pakket is. 

Hinder door water
Na het graven van proefsleuven 
is gebleken dat er sprake is van 
vervuiling. Op  sommige plekken is 
daardoor een harde laag ontstaan 
waardoor het water minder snel 
naar het onderliggende pakket kan 
stromen. Samen met de uitkomsten 
van de nog lopende onderzoeken 
gaan we zo snel mogelijk beoorde-
len op welke wijze we dit kunnen 
oppakken. Uiteraard pakken we de 
gebieden met de meeste hinder zo 
snel mogelijk aan. 

In Baanhoek-West is water-
passerende bestrating 
toegepast. De weg bestaat 
uit speciale stenen met brede 
voegen, die zijn gevuld met grof 
grind. Het water loopt daardoor 
langs de stenen de bodem in om 
te worden afgevoerd. 

Deze bestrating zorgt zo voor een 
vertraagde afvoer van hemelwater 
naar het oppervlaktewater. Bij lang-
durige regenval of piekbuien kan 
het voorkomen dat door de  
waterpasserende bestrating 
water tijdelijk op straat blijft staan. 
Hierdoor kunnen plassen ontstaan, 
maar die na korte tijd ook snel 
weer verdwijnen. Tijdelijke water-
hinder hoort dus bij de duurzame 
bestrating.

Onderzoek
Op diverse plekken in de wijk zakt 
het water minder snel weg dan 



In het hart van de wijk ligt de 
grootste groen en waterpar-
tij van de wijk. Formeel had 
dit gebied geen naam en het 
stond bekend als ‘ecozone’ 
of ‘HOVD-zone’. Deze naam 
past niet bij dit mooie gebied. 
Daarom heeft de gemeente aan 
de bewoners gevraagd om een 
betere naam voor deze groene 
zone te bedenken. 

Prijsvraag 
Uit alle inzendingen werd de 
naam Zwanenmeer het vaakst 
genoemd. Zwanenmeer past bij 
de grootste groene waterpartij in 
Baanhoek-West, want dagelijks 
zijn er zwanen te bewonderen. 
Ook sluit de naam aan bij de 
muzikale straatnamen. Mevrouw 
Sylvia Deijs ontving als geluk-
kige inzender een cadeaubon 
en een bos bloemen uit handen 
van wethouder Ton Spek. 

Uw wijk is volop in ontwikkeling. 
Samen met de ontwikkelaar wordt 
er hard gewerkt aan de afronding 
van de wijk. We proberen aan-
dachtspunten als waterhinder en 
verkeersveiligheid zoveel mogelijk 
tegelijk op te pakken zodat dubbel 
werk, en hinder voor de wijk, 
voorkomen wordt. Zo proberen we 
werk met werk te maken!

Baanhoek-West staat vol op de 
agenda van het bestuur en de 
ambtelijke organisatie. In mei is het 
nieuwe college geïnstalleerd. Het 
nieuwe college vindt het belangrijk 
dat u goed geïnformeerd bent over 
de ontwikkelingen. Ook willen we 
transparant zijn in wat we doen en 
hoe we dat doen. Daarom houden 
wij u op de hoogte over de ont-
wikkelingen van uw wijk via deze 
nieuwsbrief. Heeft u naar aanleiding 
van deze nieuwsbrief vragen, neem 
dan contact op met team projecten. 
De contactgegevens treft u aan in 
deze nieuwsbrief. 

We zijn er voor u en we willen het 
samen met u doen. Want samen 
maken we van Baanhoek-West  
een prachtige wijk!
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Zwanenmeer: nieuwe naam  
voor Eco-HOVD zone 

Vorig jaar zomer vonden drie  
jongens in Baanhoek-West  
bijzondere vondsten van scherven. 
De Nederlandse Archeologie- 
vereniging afdeling Lek- en  
Merwestreek heeft vervolgens  
onderzoek gedaan en daaruit 
bleek dat de scherven uit de  
periode van het jaar 0 tot  
ongeveer 300 na Christus zijn. 

Vrijwilligers van deze vereniging 
hebben samen met de drie jongens 
in het najaar van 2021 het gebied 
verder onderzocht waardoor  
meerdere vondsten tevoorschijn 

zijn gekomen. De eerste  
voorzichtige conclusie is dat op  
de locatie van de vondsten een  
inheems-Romeinse nederzetting 
was. 

Een gespecialiseerde archeoloog 
van Vestigia gaat de vondsten nu 
nader onderzoeken. Ook wordt een 
aanvullend bodemonderzoek  
gedaan. Op basis van de uitkom-
sten wordt bepaald hoe de werk-
zaamheden in het gebied kunnen 
worden uitgevoerd. Met de  
Vereniging van Vrijwilligers in de 
Archeologie en het Sliedrechts  

Woningbouw
Baanhoek-West is volop in ontwikkeling. De wijk en de woningen 
krijgen steeds meer vorm. De vergunning voor het appartementen-
complex De Burgemeester is verleend. Dit complex bestaat uit 29 
appartementen. Naar verwachting zal de aannemer in het najaar van 
2022 starten met de bouw. Ook worden de negen woningen in de 
Corellistraat dit najaar opgeleverd. 

museum wordt gekeken of de  
vondsten tentoongesteld kunnen 
worden. Meer informatie over de 
archeologische vondsten leest u  
op www.awn-archeologie.nl 

Archeologische vondsten 

Groenontwerp 
De groene zone is nog niet hele-
maal aangelegd. De gemeente is 
in samenwerking met studenten 
van Hogeschool Hall Larenstein 
gestart met het maken van een 
groenontwerp. Hierbij moet 
rekening gehouden worden met 
diverse aandachtspunten, zoals 
de beperkte ruimte en hoogspan-
ningsleidingen. De studenten 
hebben hun ontwerp inmiddels 
gepresenteerd en zijn met een 
mooi plan gekomen, met drijvende 
planteneilanden, hakhoutbosjes, 
stapstenen, vooroevers,  
insectenhotels en een bloemenlint. 
De komende tijd toetst de  
gemeente het plan op haalbaar-
heid en beheerbaarheid. 


