
Evaluatieverslag PC Hooftlaan 
 

PC Hooftlaan heeft in 2021 een flinke onderhoudsbeurt gekregen. Inmiddels zijn de 
werkzaamheden gereed en op dit moment loopt nog het onderhoudstermijn voor het 
werk. De PC Hooftlaan is inmiddels opengesteld voor gebruik. 

Voorbereiding 

De inrichting en verharding van de PC Hooftlaan was al enige tijd toe aan onderhoud. De gemeente 
had dit project al langere tijd op de agenda staan maar wilde wachten met uitvoering tot na de 
nieuwbouw van de Lanser locatie op de hoek van de PC Hooftlaan en de Rivierdijk. Daarmee zou 
voorkomen worden dat grote bouwmachines voor de nieuwbouw een nieuw ingerichte PC Hooftlaan 
zouden beschadigen. Het project PC Hooftlaan heeft een voorbereiding gehad van ongeveer 1 jaar. 
Daarin zijn onderzoeken uitgevoerd en is het ontwerp met behulp van de bewoners en 
belanghebbende bepaald.  

Uitvoering 

Begin september 2021 is aannemer De Groot & Schagen volgens planning begonnen met de 
uitvoering van de PC Hooftlaan. Even leek de start van de werkzaamheden uitgesteld te worden 
vanwege de bereikbaarheid van het centrum voor de hulpdiensten. Mede dankzij de bereidwilligheid 
van en de constructieve overleggen met de hulpdiensten konden de werkzaamheden volgens de 
uitvoeringplanning starten. De grootste uitdaging van het werk betrof het vervangen van de 
bestaande duiker onder de PC Hooftlaan. De bestaande duiker bleek te klein en moest daarom 
vervangen worden voor een nieuwe grotere duiker. De diepe ligging en het kruisen met de aanwezige 
kabels en leidingen in de rijbaan en het trottoir maakten de uitvoering erg lastig. Uiteindelijk is de 
aannemer er goed in geslaagd de duiker te vervangen. De aanleg van de nieuwe rijbaan, 
parkeervakken en trottoirs vormden daarna geen problemen en verliep voortvarend. Uiteindelijk is het 
werk op eind november 2021 door de aannemer opgeleverd aan de gemeente. 

Onderhoudstermijn 

Op dit moment loopt de onderhoudstermijn van het werk. Dat is een periode van 6 maanden na de 
oplevering (29-11-2021 tot 29-05-2022). In deze periode is de PC Hooftlaan opengesteld voor 
gebruik. Als er in deze periode schades in de openbare ruimte ontstaan die verwijtbaar zijn aan de 
uitvoering van de werkzaamheden, dan moet de aannemer deze na 6 maanden alsnog herstellen. Na 
de onderhoudsperiode komt de PC Hooftlaan in onderhoud van de gemeente Sliedrecht en is de 
projectfase afgerond. 

Resultaat 

Als gemeente zijn wij erg tevreden met het resultaat. De rijbaan en de trottoirs zien er weer fris uit en 
geven een mooi straatbeeld. Daarnaast is met de herinrichting de rijbaan een beetje versmalt 
waardoor de snelheid van de weggebruiker in de PC Hooftlaan naar verwachting wat verminderd. 
Zoals aangegeven is ook de duiker onder de weg vervangen door een grotere duiker zodat de 
waterhuishouding in het gebied beter functioneert voor nu en de toekomst. De PC Hooftlaan is voor 
de komende 40 jaar weer ingericht.  
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