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Datum   : 6 oktober 2021 
Onderwerp  : Start werkzaamheden fase 2 Noordbuurtseweg 
 
Beste meneer of mevrouw, 
 
In september zijn we gestart met de reconstructie van de Noordbuurtseweg. De weg wordt 
omgevormd tot fietsstraat zoals de gemeenteraad heeft besloten. Onze aannemer gaat nu starten 
met de tweede fase van het werk. Daarom vertellen we u in deze brief meer over de 
werkzaamheden. 
 
De Noordbuurtseweg wordt een fietsstraat  
Niet alle bewoners in de omgeving van de Noordbuurtseweg hebben eerder een brief ontvangen. We 
hebben tot nu toe de direct aanwonenden per brief geïnformeerd, en verder informatie gedeeld via 
de website en krant. Omdat met de werkzaamheden van fase 2 meer bewoners overlast kunnen 
ervaren, informeren we u breder. Alle eerder verstuurde informatie en de tekeningen zijn nog terug 
te vinden op onze website. Alle informatie over het project vindt u op 
www.zoeterwoude.nl/noordbuurtseweg. 
 
Aannemersbedrijf Dura Vermeer voert de werkzaamheden uit  
Wanneer u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u hiervoor terecht bij de gemeentelijk 
toezichthouder John Fray. U kunt hem bereiken op 06-53245173. Hij zal om de dag op het werk 
aanwezig zijn en vormt de schakel tussen aannemer, bewoners en gemeente. 
 
Op maandag 11 oktober starten de werkzaamheden aan de tweede fase  
De aannemer werkt in fases, maar de Noordbuurtseweg wordt wel voor al het doorgaand verkeer 
afgesloten. Bij deze brief treft u ook een brief van Dura Vermeer aan, waarin ze de werkwijze en 
fasering toelichten. De verwachting is dat het hele werk voor de kerst van 2021 klaar is. Dit is 
uiteraard afhankelijk van het weer. 

  
 

Bezoekadres 
Noordbuurtseweg 27 
2381 ET  ZOETERWOUDE 
 
Postadres 

 
Aan de bewoners van: 
Noordbuurtseweg en omgeving 
ZOETERWOUDE  

Postbus 34 
2380 AA  ZOETERWOUDE 
 
071-5806300 
www.zoeterwoude.nl 
gemeente@zoeterwoude.nl 
 
Behandeld door 
Paul Geluk 
 
Ons kenmerk 
Z20-023214-65955 
 
Uw kenmerk 

 

http://www.zoeterwoude.nl/noordbuurtseweg


Aanwonenden kunnen hun woning of perceel wel bereiken. Houdt u er wel rekening mee dat u maar 
vanaf 1 kant kunt komen. Zie hiervoor de informatiebrief van de aannemer. Zij houden u op de 
hoogte van de fasering en rijrichting. Houdt u er ook rekening mee dat u misschien even moet 
wachten. 
 
Bel of mail ons gerust bij vragen   
U bereikt ons op 071-5806300. Projectleider Paul Geluk beantwoordt uw vragen graag. Hij is 
aanwezig op maandag t/m vrijdagochtend. E-mailen mag ook, p.geluk@zoeterwoude.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Zoeterwoude, 
 
 
 
 
Paul Geluk 
Projectleider 
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Aan de bewoner(s) en/of belanghebbende(n) 

Onderwerp 

Werkzaamheden Fase 2 Reconstructie Noordbuurtseweg 

Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV is de nieuwe naam van Dura Vermeer Infrastructuur BV en is 
onderdeel van Dura Vermeer Groep NV 

Dura Vermeer Infra Regio Zuid West

Datum

04 oktober 2021

Referentie

43212376

Bladnummer

1/2

Postadres 

Postbus 11099 

3004 EB  Rotterdam 

Bezoekadres 

Rotterdam Airportplein 21 

3045 AP  Rotterdam

T (010) 208 32 00 

dvi-zw@ 

duravermeer.nl.

www.duravermeer.nl

Behandeld door 

Fransina Stichter 

T (0643) 39 81 15 

f.stichter@ 

duravermeer.nl 

Kamer van Koophandel 

34196257 
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Beste bewoner(s) en/of belanghebbende(n),  

Dura Vermeer Infrastructuur start, in opdracht van de gemeente Zoeterwoude, op maandag 11 

oktober 2021 met Fase 2 van de reconstructiewerkzaamheden aan de Noordbuurtseweg te 

Zoeterwoude-Dorp. In deze brief leest u meer over de bovengenoemde werkzaamheden.  

Wat gaan wij doen? 

De afgelopen periode is er hard gewerkt en op maandag 11 oktober 2021 wordt gestart met de 

werkzaamheden van Fase 2 van de reconstructiewerkzaamheden. De komende periode wordt 

de openbare verlichting en het straatwerk van Fase 2 verwijderd en vernieuwd. Eind november 

2021 wordt ook het asfalt van de rijbaan over het gehele werkvak (Fase 1 en 2) vervangen. U 

ontvangt hierover een aparte bewonersbrief. 

Werkvak Fase 1: Werkzaamheden Noortbuurtseweg tussen Watertje tot Weidelaan  

Werkvak Fase 2: Werkzaamheden Noortbuurtseweg tussen Weidelaan tot Dirk van Santhorstweg 

Wat betekent dit voor u? 

Vanaf maandag 11 oktober 2021 t/m december 2021 wordt de rijbaan gestremd voor al het 

doorgaand verkeer tussen de straten Weidelaan tot Dirk van Santhorstweg. Gedurende de 

werkzaamheden blijft de Noortbuurtseweg voor (direct) aanwonenden en bedrijven bereikbaar. 

Het overige (doorgaand) verkeer wordt via de omleidingsroute omgeleid. Naar verwachting zijn 

de werkzaamheden van Fase 2 eind december 2021 gereed en wordt de Noordbuurtseweg 

opengesteld. Deze planning is onder voorbehoud van (weers-)omstandigheden. 



Dura Vermeer Infra Regio Zuid West

Referentie 43212376 Bladnummer 2/2 Datum 04 oktober 2021

Omleidingsroute 

Tijdens de wegwerkzaamheden wordt een omleidingsroute ingesteld. Direct aanwonenden/ 

bedrijven kunnen hun woning/bedrijf te allen tijde bereiken. Bewoners van de Weidelaan, 

Suetanpad en Woudevoirt dienen richting het Watertje of Dorpsstraat te rijden om Zoeterwoude 

te verlaten. Bewoners van het Noordbuurtsehof en Molenpad dienen richting de Dirk van 

Santhorstweg te rijden om Zoeterwoude te verlaten. 

Het fietsverkeer en voetgangers worden omgeleid via de straten Dirk van Santhorstweg, 

Ambachtsherenweg, Kerklaan en Dorpsstraat. Het overige (gemotoriseerd) verkeer wordt 

omgeleid via de N206. De bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten is geborgd. Voor meer 

informatie omtrent de omleidingsroute verwijzen wij u naar de bijgevoegde bijlage. 

Werktijden & parkeren 

Gedurende de werkzaamheden wordt met een reguliere bezetting doorgewerkt. Werktijden zijn 

van maandag t/m vrijdag van 07:00 – 16:00 uur. Indien benodigd voor de voortgang van het 

werk, worden de werktijden aangepast. Uiteraard wordt u, als bewoner en/of belanghebbende, 

hierover tijdig op de hoogte van gesteld. 

Voor de voortgang van het werk is het belangrijk dat wij ons werkgebied goed kunnen bereiken. 

Wij vragen u daarom niet te parkeren op de rijbaan en rond de in- en uitrit van het werkgebied. 

Daarnaast werken wij met groot materieel. Het is van belang dat u uw voertuig zodanig parkeert, 

dat het materieel er goed langs kan rijden. 

Veiligheid voorop 

Dura Vermeer vindt veiligheid belangrijk voor zowel de medewerkers als bewoners, 

belangstellenden en voorbijgangers op het werk. Wij vragen u daarom om goed op te letten in 

het werkgebied waar bouwverkeer, machines en onze medewerkers aan het werk zijn.  

Indien u als direct aanwonende/belanghebbende, het werkvak betreedt, blijf dan alstublieft 

wachten! Wanneer onze machinisten/ medewerkers u zien, dan geven zij aan wanneer u hen 

kunt passeren. 

Tot slot 

Tijdens de werkzaamheden kunt u overlast ervaren van machines, afzettingen en een beperkte 

bereikbaarheid van uw woning, winkel of bedrijf. Uiteraard doen wij er alles aan om dit tot een 

minimum te beperken. Ondanks dat de werkzaamheden voor ongemak en overlast kunnen 

zorgen, vragen wij uw begrip voor deze situatie en hopen wij op uw medewerking.  

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief of over de werkzaamheden, dan kunt u deze 

doorgeven via telefoonnummer 06-43398115 of per e-mail op alphen@duravermeer.nl  

Hoogachtend, 

Dura Vermeer Infra Regio Zuid West 

Fransina Stichter 

Bijlage 1: Kaart omleidingsroute 



    Omleiding fietsverkeer & voetgangers     Omleiding (gemotoriseerd) verkeer 

Afsluiting Fase 2 

Weidelaan tot

D. van Santhorstweg 
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