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

d.d. 26 november 2021                                                                                                    

Geachte heer/mevrouw, 

In opdracht van de gemeente Zuidplas gaat Dijkshoorn Infra BV starten met de opdracht “Groot asfaltonderhoud 
Noordelijke Dwarsweg Zevenhuizen”. 

Middels deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de aankomende werkzaamheden en onze planning. Ook 
nodigen wij u uit voor een online bijeenkomst over het werk en de bereikbaarheid van uw pand of terrein.  

Werkzaamheden 

De Noordelijke Dwarsweg wordt opnieuw ingericht vanaf de aansluiting Burgemeester Klinkhamerweg tot aan de 
komgrens nabij de Knibbelweg. Om overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken worden er 
verschillende werkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd. Zo hoeft de weg maar een keer afgesloten te worden.  

De weg heeft onderhoud nodig aan het asfalt. Ook wordt er een stalen damwand aangebracht in het talud (de 
helling) van de weg vanaf de Leliestraat tot aan de Knibbelweg, en wordt het groen vervangen voor nieuwe planten 
en bomen. Daarnaast richten we de weg verkeersveiliger in, met onder andere fietssuggestiestroken en 
snelheidsremmers. 

Kijk voor een impressie van de nieuwe situatie naar de 3D animatie op https://www.youtube.com. Typ in de 
zoekbalk “noordelijke dwarsweg” en u ziet de 3D animatie verschijnen.  
 

Bereikbaarheid en planning 

Tijdens de werkzaamheden is de gehele Noordelijke Dwarsweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Het 

doorgaand verkeer wordt omgeleid via De N219. Om sluipverkeer tegen te gaan maken wij ter plaatse van de 

Leliestraat een zogenaamde “harde knip” in de vorm van een hek. De busmaatschappij heft haar haltes tijdelijk op 

en zij maken een tijdelijke halte op de parkeerplaats bij het Nijverheidscentrum. 

 

 

Bewoners en ondernemers kunnen te allen tijde hun woning of onderneming met de auto en fiets bereiken. Dit 

geldt niet wanneer er werkzaamheden uitgevoerd worden zoals bijvoorbeeld het verwijderen van de bestaande 

weg en het aanbrengen van de nieuwe rijbaan. Tijdens deze periodes is uw pand wel te voet bereikbaar. 

Calamiteitenverkeer (brandweer, ambulance, etc.) kan te allen tijde uw pand bereiken. Bij bijzondere 

omstandigheden, zoals een verhuizing of begrafenis, maken we samen met u een plan op maat. 

 

Een globale planning op hoofdlijnen is onderstaand weergegeven, onder voorbehoud van onverwachte 

omstandigheden. Te zien is dat de werkzaamheden starten in de eerste werkweek van januari 2022 (vanaf 10 

januari). We beginnen in het gedeelte tussen de Burgemeester Klinkhamerweg en de Leliestraat. Parallel hieraan 

gaan wij starten met het aanbrengen van de stalen damwand op het gedeelte tussen Leliestraat en de Welkoop. 

Het gedeelte tussen de Welkoop en de komgrens volgt als laatste, waarbij de kruising met de Knibbelweg in een 

aparte fase (waarschijnlijk in nader te bepalen nachten) gerealiseerd wordt. Dit vanwege de bereikbaarheid van de 

percelen op het doodlopende gedeelte van de Knibbelweg en het gedeelte tussen komgrens en de spoorlijn die 

niet onder de spoortunnel door kunnen vanwege de aldaar beperkte doorrijhoogte. 

 

 

 

https://www.youtube.com/


Uitnodiging online bijeenkomst 

Graag nodigen wij u uit voor een online bijeenkomst op 8 december, van 16.00 tot 17.00 uur. Dan stellen we ons 

graag aan u voor en beantwoorden we uw vragen over de werkzaamheden. Wij horen graag wat we kunnen doen 

om de overlast voor u en uw bezoek/klanten/leveranciers tot een minimum te beperken.  

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Bezoek dan www.dijkshoorninfra.nl/nieuws en klik op de link in het nieuwsbericht over 

de Noordelijke Dwarsweg. Daar vindt u een link naar de online bijeenkomst. U dient hiervoor Teams op uw 

computer te installeren. 

 

Meer informatie en contact 

Heeft u vragen? Neem dan tijdens werkdagen gerust contact op met onze omgevingsmanager dhr. Martijn de Vos: 

 

GSM/App : 06-44275596 

E-mail  : info@dijkshoorninfra.nl 

 

We kijken ernaar uit om een mooi project te realiseren.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ing. W.N. Paul 

Projectleider 

Dijkshoorn Infra BV 

 

Figuur 1: schematische weergave projectgebied 
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