Informatiebrief
Aan bewoners en bedrijven in de omgeving
Van de Kerkstraat en Kruisweg te Woubrugge

Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief wil ik u informeren over de werkzaamheden in de Kerkstraat en nabij rotonde N446 /
Kruisweg.
Waarom werken wij in uw omgeving
Een aantal oevers langs de Woudwetering moeten vervangen worden. Deze vervanging is op dit
moment niet mogelijk omdat kabels en leidingen die onder de grond liggen in de weg liggen. Met dit
project leggen wij deze kabels en leidingen dieper in de grond, zodat de oevers vervangen kunnen
worden.

Dit wordt gedaan door middel van 2 gestuurde boringen onder de weg en de
vaarweg door.
Om een goede indruk te krijgen wat een gestuurde boring is, kunt u via de
bijgevoegde link en QR code een animatiefilm bekijken.

Https://www.youtube.com/watch?v=zUjSFxs78hk
Waarom kiezen wij voor deze oplossingen?
Dankzij de ondergrondse boringen worden de kabels en leidingen met minder overlast voor de
omgeving over een grote afstand verlegd; er hoeft minder gegraven te worden. Op deze manier hoeft
de toekomstige aannemer tijdens de uitvoeringsfase van oeververnieuwing van de Woudweterring
geen rekening te houden met het verleggen van kabels en leidingen.
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Wat gaat er gebeuren in de Kerkstraat en Kruisweg ?
Werkzaamheden vanaf locatie Kerkstraat
• 9-16 augustus; plaatsen vooraankondiging parkeerverboden en tijdelijke verkeersvoorzieningen
• 2 september aanvoer van boormachine voor het intrekken van de eerste mantelbuis vanaf locatie
Kruisweg
• 8 september aanvoer van boormachine voor het intrekken van de tweede mantelbuis vanaf locatie
Kruisweg
• Op 23 september zijn alle werkzaamheden gereed en zijn werklocaties opgeruimd
Wat merkt u ervan?
De Kerkstraat wordt van datum en tijdstip tot datum en tijdstip x vanaf de Bateweg afgesloten tot de
garage ingang van Kerkstraat nr 22. Aan de oneven zijde wordt ruimte vrijgehouden voor fietsers en
voetgangers. De opritten van twee woningen zijn daardoor kort niet bereikbaar. Hiermee is verder
afgestemd.
De machine trekt de buis , vanuit de Kruisweg, door het geboorde gat. Hierbij is alleen de machine
hoorbaar. Dit doen wij op 2 en 8 september tussen 7.00 uur en 19.00 uur.
Werkzaamheden vanaf boorlocatie Kruisweg
Werkzaamheden vanaf boorlocatie Kruisweg (tussen de rotonde met de vierambachtsweg en Van Rijn
Boerderijwinkel
• 9-16 augustus; vooraankondiging: plaatsen parkeerverboden en tijdelijke verkeersvoorzieningen
• 17 augustus; kappen bomen en verwijderen struiken
Helaas is het kappen van de bomen en het verwijderen van de struiken noodzakelijk om de
werkzaamheden uit te kunnen voeren. We hebben er alles aan gedaan om het hoeveelheid te
verwijderen groen zo veel mogelijk te beperken. Zodra de werkzaam- heden zijn afgerond worden
er weer struiken teruggeplaatst
• 23 -31 augustus; lassen van kunststof mantelbuizen tot een volledige lengte van ca. 384 m.
Dit gaat langs de parallelweg van de Kruisweg (N446). Hierdoor zal de parallelweg versmald
worden. Fietsers en voetgangers kunnen langs de werkzaamheden.
• Boorwerkzaamheden vanaf 25 augustus tot 31 augustus
• Daarna worden door de leidingeneigenaren (KPN, Ziggo, Dunea, etc) de kabels door de
mantelbuizen aangebracht. Hierover wordt u verder door de kabels en leidingen bedrijven
geïnformeerd. Houdt u ook dan rekening met hinder.
• Op 23 september zijn alle werkzaamheden gereed en zijn werklocaties opgeruimd
Wat merkt u ervan?
Kruisweg – nabij rotonde
Tussen de Kruisweg en N446 thv Van Rijn Boerderijwinkelis de andere boorlocatie. Vanuit dit punt
boort men naar locatie Kruisweg. Langs de parallelweg– Kruisweg worden de mantelbuizen van twee
boringen aan elkaar gelast tot volledige lengte van ca. 384 meter. Hiervoor wordt de parallelweg iets
smaller.
Deze werkzaamheden vinden overdag plaats tussen 7.00 uur ’s ochtends en 19.00 uur ’s avonds.
Mochten we onvoorzien uitlopen in de werkzaamheden dan wijken we ook uit naar de weekenden of
zelfs de nachten. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we dit niet nodig hebben.
Deze werkzaamheden vinden vooral overdag plaats tussen 7.00 uur ’s ochtends en 19.00 uur ’s
avonds. Mochten we onvoorzien uitlopen in de werkzaamheden dan wijken we ook uit naar de
weekenden of zelfs de nachten. Vooralsnog gaan we ervan uit dat we dit niet nodig hebben.
Voorzorgmaatregelen
In de afgelopen periode zijn woningen en panden ingemeten om zettingen te registreren. Vooruit
lopende op de werkzaamheden worden deze woningen, door het bedrijf FIDES, en ingemeten en
inpandig opgenomen.
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Trillingen door werkzaamheden
Het boren in de grond veroorzaakt geen trillingen. Trillingen kunnen ontstaan door bewegingen van de
machine en verkeer bewegingen van het bouwverkeer.
Samengevat:
Omdat u dicht bij de werklocatie Kerkstraat of Kruisweg woont kunt u overlast krijgen van de
werkzaamheden. Wij willen u graag informeren.
Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan onze
omgevingsmanager John Henzen van VLST. (06- 54982171)
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Jun Yang Tang (06-10160836)

Met vriendelijke groet,

John Henzen
Omgevingsmanager VLST
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