
 
 

Aan de bewoner(s) en/of ondernemer(s) op dit adres 

      

d.d. 26 april 2022  

     

                                                                                               

Geachte heer/mevrouw, 

 
De laatste fase van de werkzaamheden op de Noordelijke Dwarsweg is aangebroken. Graag 
informeren wij u over de stand van zaken. In deze brief leest u wat er tot nu toe is bereikt, wat we op 
welke locaties nog gaan doen, en welke planning eraan gekoppeld is. 

Uitgevoerde werkzaamheden 
Er is de afgelopen maanden veel werk verzet. Zo hebben wij op het gedeelte tussen de Burgemeester 
Klinkhamerweg en de Leliestaat op de Noordelijke Dwarsweg al het straatwerk vernieuwd en nieuw 
asfalt aangebracht. Ook is daar inmiddels het meeste groen geplant (op een paar planten na). Op het 
deel tussen de Leliestaat en de Knibbelweg hebben wij een stalen damwand geplaatst. Daarnaast is 
de fundering van de weg verbreed en is er nu een houten damwand op de hoek van de Noordelijke 
Dwarsweg en de Knibbelweg.  

Gewijzigde planning 
Naar verwachting ronden wij de herinrichting van de Noordelijke Dwarsweg op 17 juni 2022 af. Dit is 
helaas later dan gepland. Het plaatsen van de stalen damwand zat tegen en heeft voor veel vertraging 
gezorgd. Daarnaast voeren wij extra werkzaamheden uit, zoals het aanbrengen van beplanting.  

Wij realiseren ons dat uw geduld op de proef wordt gesteld en dat deze vertraging vervelend voor u 
kan zijn. Maar ook in deze fase zetten wij alles op alles om dit project succesvol af te ronden en er iets 
moois van te maken! 

Dit gaan we nog doen 
Per weggedeelte en in chronologische volgorde: 

Noordelijke Dwarsweg, tussen de Leliestaat en Welkoop: 
Op donderdag 28 april verwijderen wij op dit wegvak het asfalt. Vervolgens komt er op woensdag 4 
mei nieuw asfalt. Het naastgelegen fietspad blijft open voor aanwonenden. De kruising Noordelijke 
Dwarsweg-Anjerlaan is in verband met de werkzaamheden in deze fase dicht van 28 april t/m 5 mei.   

Bereikbaarheid: De Welkoop/Zevenspoor/Ron van der Plaats/Zevenrozenhof/Jan 
Frantzen/Knibbelweg-Noord zijn bereikbaar via de Knibbelweg en/of Bredeweg. Doorgaand 
fietsverkeer inclusief fietsers vanuit de Zevenrozenhof wordt omgeleid via de Stampioenstraat.  

Noordelijke Dwarsweg, tussen de Welkoop en komgrens gemeente Zuidplas: 
Vanaf donderdag 5 mei tot en met 4 juni voeren wij op dit gedeelte diverse werkzaamheden uit. Zo 
breken we eerst het asfalt uit, waarbij de kruising met de Knibbelweg toegankelijk blijft. Daarnaast 
realiseren we de bushaltes, verbreden we de weg en doen we straat- en grondwerk. Tot slot knappen 
we van 2 tot en met 4 juni de kruising Noordelijke Dwarsweg-Knibbelweg op. Op die drie dagen is het 
noodzakelijk om deze kruising af te sluiten. De directe betrokkenen ontvangen hierover binnenkort 
een extra brief van ons.    

Bereikbaarheid: De Welkoop/Zevenspoor/Ron van der Plaats zijn bereikbaar via de Burgemeester 
Klinkhamerweg. Jan Frantzen en de Knibbelweg-Noord zijn bereikbaar via de Knibbelweg en/of 
Bredeweg. Doorgaand fietsverkeer inclusief fietsers uit de Zevenrozenhof wordt omgeleid via de 
Stampioenstraat. 

Kruising Noordelijke Dwarsweg - Anjerlaan 
Op 4 en 5 mei voert netbeheerder Liander op deze kruising werkzaamheden uit om een bestaande 
gaskast te verplaatsen. Daarvoor vinden er vanaf 28 april voorbereidende werkzaamheden plaats. 
Deze kruising is voor deze werkzaamheden vanaf 28 april tot en met 5 mei dicht.  



 
 

Nadat de kruising Knibbelweg – Noordelijke Dwarsweg opgeknapt is en geasfalteerd (in de periode 2-
4 juni), knappen we de kruising Noordelijke Dwarsweg-Anjerlaan op, waarbij ook het fietspad wordt 
omgelegd.  

Bereikbaarheid: De Zevenrozenhof blijft bereikbaar via de Knibbelweg. 

Rode coating fietssuggestiestroken 

Zodra er op de hele Noordelijke Dwarsweg nieuw asfalt ligt, brengen wij tot slot nog een rode coating 
aan op de fietssuggestiestroken. Wanneer dit kan, hangt af van het weer. Ook is het belangrijk dat het 
nieuwe asfalt voldoende ingereden is. Het kan zijn dat deze werkzaamheden dus na de opleverdatum 
(17 juni 2022) plaatsvinden. U ontvangt hier later meer informatie over. 

Vanzelfsprekend blijft het werkgebied tijdens alle werkzaamheden altijd bereikbaar voor nood- en 
hulpdiensten. Voor de vuilnisophaaldienst geldt het normale schema.  
 

Meer informatie en contact 

Heeft u vragen? Neem dan tijdens werkdagen gerust contact op met onze omgevingsmanager Martijn 

de Vos en/of Nico Paul: 

 

GSM/App : 06-44275596 

E-mail  : info@dijkshoorninfra.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Ing. W.N. Paul 

Projectleider 

Dijkshoorn Infra BV 
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