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Het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft het definitieve 
dijkverbeteringsplan en de leggerwijziging voor de Kudelstaartseweg in juli van 2021 
vastgesteld. In de daaropvolgende beroepsperiode zijn vier beroepen aangetekend. 
Afgelopen vijf maanden zijn deze beroepen behandeld bij de rechtbank. Eind april 
heeft de rechter uitspraak gedaan waarin de beroepen ongegrond zijn verklaard.  De 
indieners van het beroep kunnen nog in hoger beroep gaan. Tot die tijd gaan we 
verder met het plan voor de uitvoering van de overige percelen. In deze brief 
vertellen we u wat we de afgelopen tijd hebben gedaan en wat we komende tijd gaan 
doen. 
 
Wat hebben we gedaan?  
Afgelopen maanden hebben we het ontwerp voor de dijkverbetering verder 
uitgewerkt tot op perceelniveau. Ook bekijken we samen met de nutsbedrijven hoe 
we kabels en leidingen (voor gas, elektra, water en internet) naar de woningen 
kunnen krijgen als straks de damwand wordt geplaatst. 
 
Verplaatsen van kabels en leidingen  
Bij alle woningen aan de Kudelstaartseweg gaan de kabels en leidingen vanaf het 
fietspad onder de Kudelstaartseweg door naar de woningen. Als we de damwand 
plaatsen, dan kunnen de bestaande kabels en leidingen niet blijven liggen. We 
hebben de nutsbedrijven gevraagd om per perceel een oplossing te bedenken en uit 
te werken. Als we de kabels aanbrengen door de damwand, dan is het risico groot 
dat de kabels leidingen beschadigen als de grond rondom de damwand zakt. 
Daarom is de beste oplossing om de kabels en leidingen onder de damwand aan te 
brengen met een boring. Alle kabels en leidingen worden in één boring naar het 
perceel gebracht. 
 
Tekening van de verplaatsing en aansluiting op uw perceel   
De nutsbedrijven werken nu per perceel tekeningen uit waarop staat waar de 
leidingen op het perceel binnenkomen en hoe ze eenmaal boven de grond naar de 
meterkast geleid worden. Ook wordt de beschikbare werkruimte bepaald. Zodra de 
tekening van uw perceel gereed is gaan we met u in gesprek om deze toe te lichten.   
  
Wanneer moet uw watermeterput worden verplaatst?   
Watermeterputten die in de zone van de damwand of tussen de damwand en de 
rijbaan komen te liggen moeten verplaatst worden tot achter de damwand. De 
aannemer van de nutsbedrijven maakt een afspraak met u voor een nieuwe locatie. 
Als de watermeterput niet geschikt is om te verplaatsen, dan wordt een nieuwe 
watermeterput geplaatst of een alternatief met de eigenaar besproken. 
 
Planning  
De werkzaamheden van de kabels en leidingen en het plaatsen van de damwand 
kunnen niet tegelijk uitgevoerd worden. De ruimte in de tuinen is namelijk beperkt. 
Ook is het risico op vertraging erg groot als een van de partijen uitloopt. Het gevolg 
kan dan zijn dat tuinen voor een langere periode open liggen en daarmee onnodig 
voor overlast zorgen. Door de werkzaamheden na elkaar uit te voeren kunnen ze 
zoveel mogelijk in de winter uitgevoerd worden. Voor de uitvoering betekent dit de 
volgende fasering:  
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Fase 1: Huisaansluitingen:  
voorjaar – najaar 2022: Nutsbedrijven bereiden boringen voor. Waternet en 
nutsbedrijven maken afspraken per perceel. 
 
Najaar (ca 4e kwartaal)  2022 – voorjaar (2e kwartaal) 2023: Ruimte vrijmaken op de 
percelen  en nutsbedrijven maken boringen en voorzien alle woningen van nieuwe 
huisaansluitingen.   
 
Fase 2: Plaatsen damwand en vervangen riolering  
Najaar (ca 4e kwartaal)  2022 – voorjaar (2e kwartaal) 2023: Waternet werkt samen 
met de aannemer het ontwerp met de damwanden uit voor de uitvoering. Het gaat 
om een precieze uitwerking van de inrichting van de tuinen en de damwand. 
  
Najaar (ca 3e – 4e kwartaal 2023 – voorjaar (2e kwartaal) 2024: Plaatsen damwand 
en vervangen riolering over het hele traject en vervangen riolering tussen de 
nummers 100-156. 
 
Vragen en contact  
Zodra de werktekeningen van de nutsbedrijven gereed zijn gaan we deze met u 
bespreken. Dan gaan we ook vastleggen wat te doen met de bestrating en 
aanwezige beplanting. We nemen contact met u op om een afspraak te plannen.  
Ondertussen nemen de nutsbedrijven contact op met enkele perceeleigenaren voor 
het doen van onderzoek en het opzoeken van watermeterputten.   
 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Thijs Abels via 
Kudelstaartseweg@waternet.nl. Of kijk op de website: 
www.agv.nl/kudelstaartseweg.     
  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

R.T. Abels 

Omgevingsmanager 
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