
Aan de bewoner(s)/ondernemer(s) van dit pand

DERDE INFORMATIEBRIEF 
PROJECT GELUIDSSCHERM N219 KONINGSKWARTIER

Beste bewoner(s), ondernemer(s),

De werkzaamheden aan het geluidsscherm langs de N219 gaan weer van start: in februari worden de houten schermen 
aangebracht. Om deze werkzaamheden veilig uit te voeren, wordt de N219 afgesloten voor verkeer. In deze informatiebrief 
vertellen wij u meer over wanneer de werkzaamheden plaatsvinden, wat de omleiding is en hoe wij u op de hoogte houden.

WEEKENDAFSLUITINGEN N219  
De N219 gaat dicht om de houten schermen veilig aan te kunnen brengen. Dit doen wij in twee weekenden. 
Daarnaast houden we één weekend als reserve aan. 4 t/m 7 februari en 11 t/m 14 februari is de N219 dicht voor verkeer. 
Het reserveweekend is van 18 t/m 21 februari. 

Vrijdagavond 4 februari om 21:00 uur sluiten we de N219 af vanaf de rotonde ter hoogte van de Zuidplasweg tot aan de 
oprit naar de A12. De weg blijft het gehele weekend afgesloten tot maandagochtend 7 februari, 05:00 uur. 

Tijdens het tweede weekend sluiten wij vanaf vrijdagavond 11 februari om 21:00 uur hetzelfde deel van de weg af en stellen 
deze op maandagochtend 14 januari om 05:00 uur weer open. 

Lopen de werkzaamheden vertraging op, dan gebruiken wij het reserveweekend om het werk af te ronden. Zodra bekend 
is of het inzetten van het reserveweekend nodig is, brengen wij u hiervan op de hoogte via de bebording bij de N219, via de 
BouwApp en via de projectwebsite van de gemeente Zuidplas. Op de volgende pagina leest u hier meer over. 

DE OMLEIDING
Verkeer van en naar Zeven-
huizen en het doorgaande 
verkeer leiden we om via de 
A12, de N457 en de A20. Met 
bebording wordt de omlei-
ding ter plaatse aangegeven. 
De N219 blijft tot en met de 
rotonde met de Zuidplasweg 
bereikbaar. Bestemmingsver-
keer richting Zevenhuizen kan 
daar gebruik van maken. De 
doorgang voor de nood- en 
hulpdiensten is gegaran-
deerd; die kunnen onder 
begeleiding van verkeersre-
gelaars stapvoets ons werkvak 
op de N219 passeren. Dat 
geldt ook voor de busdienst. 
De kaart hiernaast laat de 
omleidingsroute zien. 
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BEREIKBAARHEID NOORDELIJKE DWARSWEG
Door de vertraagde levering van het hout vinden onze werkzaamheden tegelijk met de werkzaamheden op de Noordelijke 
Dwarsweg in Zevenhuizen plaats (in het kaartje is de Noordelijke Dwarsweg aangegeven met een donkerblauwe stippellijn). 
Geen ideale situatie, maar het is helaas niet te voorkomen. De bewoners en ondernemers aan de Noordelijke Dwarsweg blij-
ven tijdens beide weekendafsluitingen bereikbaar via de omleiding zoals hiervoor omschreven.

WAT GAAN WE DOEN?
Tijdens de weekendafsluitingen brengen we de houten panelen aan op de palen die we reeds geplaatst hebben en halen 
we het oude scherm weg. Wij werken in de weekenden dag en nacht, dus 24/7, om het werk af te krijgen en de weg op tijd 
open te stellen. Om geluidsoverlast voor de directe omgeving te beperken, voeren we zoveel mogelijk werkzaamheden die 
geluidsoverlast veroorzaken overdag uit. Daarmee beperken wij het bouwgeluid in de nacht. Het werkverkeer houden we 
zoveel mogelijk achter het geluidsscherm om overlast daarvan te beperken. Ondanks de maatregelen is het onvermijdelijk 
dat de directe omgeving de werkzaamheden hoort en ziet. We hopen op uw begrip en werken zo snel en stil mogelijk. Nadat 
de houten schermen zijn geplaatst, voeren we de weken erna nog afrondende werkzaamheden uit, zoals het aanbrengen van 
groen. De N219 sluiten we daarvoor niet af, deze werkzaamheden vinden achter het geluidsscherm plaats. Hieronder ziet u 
wat de eindsituatie is als de nieuwe schermen zijn aangebracht.



DE BOUWAPP
Om u continu te voorzien van actuele informatie over het project, zetten we de 
BouwApp in. In deze app vindt u alle informatie, zoals de planning, hoe het er nu 
voor staat en waar we mee bezig zijn maar ook foto’s van het werk zelf en nieuws-
berichten. U kunt de informatie raadplegen wanneer u dat wenst, dat is wel zo 
makkelijk!

DE BOUWAPP IS ALS VOLGT TE DOWNLOADEN  
OP UW MOBIELE TELEFOON OF TABLET:

• Scan de QR-code hiernaast of ga naar  
  de appstore om de app gratis te downloaden.

• Zoek in de app naar  
   ‘Geluidsscherm N219 Koningskwartier ‘.

• Open het project en klik op ‘volgen’.  
   De app wijst zich vervolgens vanzelf! 

CONTACT MET DE OMGEVINGSMANAGER

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten? Neem dan contact op met de omge-
vingsmanager van Holland Scherm, Viola Vink. Op werkdagen is zij bereikbaar op 
het telefoonnummer 06 55 22 30 79 en staat zij u graag te woord. U kunt ook een 
e-mail sturen naar vvink@hollandscherm.nl of via de BouwApp contact opnemen.
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BLIJF OP DE HOOGTE
In de BouwApp houden we u de komende weken op de hoogte van de voortgang van het werk. Ook melden we via de 
BouwApp of de inzet van het reserveweekend (18 t/m 21 februari) nodig is. Onderstaand treft u de uitleg hoe u de BouwApp 
kunt downloaden en activeren. Op de speciale gemeentepagina van dit project vindt u binnenkort ook alle informatie over dit 
project: www.zuidplas.nl/geluidsscherm-koningskwartier. Als het reserveweekend nodig is, publiceert gemeente Zuidplas 
hier een bericht over via deze projectpagina en andere kanalen. Ook geven we de afsluitingen aan met borden langs de weg.




