
Gebroeders van Kessel voert in opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp het project Klimaatbestendig Klapwijk uit. 
Sinds maandag 9 november zijn de werkzaamheden voor Fase 1 gestart. De volgende straten maken deel uit van Fase 1: 
Freule Wttewaall van Stoetwegensingel, Riek Kuiperssingel, Caro van Eycklaan, Corry Vonklaan, Fien de la Marstraat, Beppie 
Nooijstraat, Rosa Spierstraat, Maartje Offerstraat en het noordelijk deel van het Vrouwenrecht. De werkzaamheden in de 
eerste fase duren naar verwachting tot eind 2021. In deze informatiebrief infomeren wij u over onze werkwijze, planning, 
informatievoorzieningen en uw bereikbaarheid.

Wat gaat er gebeuren?
Het doel van het project is om de openbare ruimte van Klapwijk te vernieuwen 
en klimaatbestendig te maken. Hiervoor vervangen we het hoofdriool en alle 
huisaansluitingen. Daarnaast richten we de straat opnieuw in. In een treintje werken we 
aan het opbreken van het straatwerk, het verwijderen van het oude riool en de oude 
huisaansluiting, het aanbrengen van het nieuwe riool en de nieuwe huisaansluiting, het 
aanvullen van de grond en het opnieuw bestraten en inrichten van de straat.

Bereikbaarheid en hinder
We zijn in uw omgeving aan het werk en dit brengt hinder met zich mee. Tijdens de 
werkzaamheden is de straat voor doorgaand verkeer afgesloten. Doordat fase 1 is 
opgedeeld in verschillende werkvakken, beperken wij de hinder en wordt er zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de belangen en bereikbaarheid van omwonenden.   
Bij deze informatiebrief vindt u de voorlopige fasering. 

• Trottoirs. De trottoirs blijven aan de woning zijde liggen om de bereikbaarheid 
van woningen te garanderen. Bij de singels, waarbij het trottoir aan de parkkant 
dient als uitstapstrook voor geparkeerde auto’s, pakken we het trottoir direct mee 

Werkvakken en werkvolgorde
Om de wijk  leefbaar te houden en duidelijk aan te geven waar de werkzaamheden 
plaatsvinden, verdelen wij de eerste fase in 16 werkvakken. Ook is de meest logische 
en efficiënte werkvolgorde voor de bereikbaarheid van de straten bepaald. Hierdoor 
houden we de tijd dat we in uw buurt werken zo kort mogelijk. De werkzaamheden 
vinden steeds in twee of drie werkvakken tegelijk plaats. Het treintje van activiteiten vloeit 
in elkaar over om deze eerste fase straat voor straat op te knappen. Voorafgaand aan 
een afsluiting wordt u door de aannemer geïnformeerd over onder andere de planning 
en het tuinmenu. We werken met meerdere ploegen die ieder hun eigen activiteiten 
uitvoeren: 
• Verwijderen bestrating
• Vervangen riool en huisaansluitingen tot de erfgrens
• Aanvullen grond, zand en puinfundering
• Aanbrengen bestrating
• Inrichten van de straat, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van borden, paaltjes of 

prullenbakken. 
• Aansluiten en werkzaamheden in de tuinen (volgens tuinmenu)

Het aanbrengen van kabels voor openbare verlichting in fase 1 gebeurt tussen nu en 
eind februari. Dit gebeurt vooruitlopend op bovengenoemde werkzaamheden. Verkeer 
kan deze werkzaamheden in alle richtingen passeren. 

Praktisch zaken
Om het werk in goede banen te leiden zijn er voor u een 
aantal belangrijke praktische zaken:
• Bestrating afvoeren. Wij creëren aan het begin  

en/of einde van het werkvak een locatie om het 
puin / de oude bestrating uit uw tuin weg te gooien. 
Dit om het afvoeren van vrijkomende materialen uit 
tuinen voor u te vergemakkelijken.

• Afvalinzameling. Wanneer we nabij uw woning 
werken kan de vuilnisauto de straat niet in rijden. 
U kunt uw afvalcontainer op de ophaaldag 
aanbieden op een alternatieve locatie. Met gele 
borden geven we de vervangende aanbiedlocatie 
aan het begin of einde van het werkvak aan.

• Tuinmenu en materialen lenen. Tijdens 
de werkzaamheden kunnen wij u bijstaan 
in het klimaatbstendig maken van uw tuin. 
Hierover ontvangt u later van ons een 
‘tuinmenu’.  Daarnaast kunt u bij ons diverse 
materialen lenen zoals een schop of kruiwagen.  
Neem hiervoor contact op met onze 
omgevingsmanager.

Informatiefolder | Klimaatbestendig Klapwijk

Wilt u meer informatie over dit project?
Via deze folder informeren wij u over het project Klimaatbestendig 
Klapwijk.

• Voor actuele informatie kunt u gratis de “Gebr. van 
Kessel” app op uw smartphone downloaden. Deze is 
beschikbaar voor smartphones met de platforms Apple of 
Android. Download de app via de QR code. Zo blijft u op 
de hoogte van de actuele informatie 
en wijzigingen binnen dit project. In 
deze app vindt u meerdere projecten 
van Gebr. van Kessel. Zoek het 
project ‘Klimaatbestendig Klapwijk’  
en klik op volgen om de laatste 
informatie snel terug te vinden.

• Kijk voor meer informatie op de website van de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp of het project:  
www.klimaatbestendigklapwijk.nl

 www.pijnacker-nootdorp.nl/klapwijk
 www.facebook.com/klimaatbestendigklapwijk

Inloopspreekuur
Wekelijks houden wij iedere maandag tussen 13:00 en 14:00 uur een 
inloopspreekuur in onze keet aan de Hoogseweg. Hier kunt u terecht 
voor vragen en opmerkingen. De omgevingsmanager en/of uitvoerder 
is aanwezig voor informatie, vragen, opmerkingen of klachten. I.v.m. 
het coronavirus verzoeken wij u van te voren een afspraak te maken.

Heeft u advies of ondersteuning nodig tijdens de 
werkzaamheden? Gaat u verhuizen, verbouwen of heeft u tijdens de 
uitvoering vragen en/of opmerkingen,  dan kunt u terecht bij één vast 
aanspreekpunt: Renske Heijker, omgevingsmanager. Zij is bereikbaar 
via het e-mailadres: 
kessel.klapwijk@trentoo.nl of telefonisch via  06 – 30636050.

Alternatieve activiteiten
In werkvak 3 en werkvak 10 liggen speellocaties. In de periode dat een 
speellocatie niet beschikbaar is bieden we voor kinderen alternatieve
activiteiten. Houd de “Gebr. van Kessel” app in de gaten voor meer 
informatie.

Bouwverkeer en bouwdepot
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het noodzakelijk om materialen 
als grond en puin op te slaan in een bouwdepot. De meest geschikte locatie 
hiervoor is het grasveldje aan de Caro van Eycklaan. Het bouwverkeer maakt 
geen gebruik van de Hoogseweg. 

Hulpdiensten
De ambulance, brandweer en politie moeten tijdens de werkzaamheden 
de woningen kunnen bereiken. Parkeer daarom uw auto alleen in de 
parkeervakken.   

Wat vragen wij van u?
Wanneer uw tuin aan het werkgebied grenst:
• Wilt u zo vriendelijk zijn om uw auto tijdens de 

werkzaamheden buiten het werkterrein te parkeren;
• Persoonlijke eigendommen, zoals bloembakken, 

bankjes of fietsen te verwijderen van de openbare 
ruimte;

• Overhangend groen en hagen te snoeien.

Aangrenzende tuinen
Na afronding van de werkzaamheden hebben sommige locaties in het 
openbaar gebied een aangepaste hoogteligging. Dit kan consequenties 
hebben voor aangrenzende tuinen. Wij sluiten het straatwerk in uw tuin 
aan tot één meter vanaf de erfgrens. Voor het overige gedeelte bent u 
zelf verantwoordelijk. Wij adviseren u uw tuin aan te pakken na onze 
werkzaamheden, zodat u uw tuin gemakkelijk kunt aansluiten op de nieuwe 
hoogte. 

Afvalinzameling
Wanneer we nabij uw woning werken kan de vuilnisauto de straat niet in rijden. 
U kunt uw afvalcontainer op de ophaaldag aanbieden op een alternatieve 
locatie. Met gele borden geven we de vervangende aanbiedlocatie aan.

Hinder
Werkzaamheden gaan altijd samen met hinder, zoals geluidshinder, 
parkeerdruk, machines op de weg of vrachtauto’s die laden/
lossen. Dit vraagt om geduld en flexibiliteit van u als bewoner.
We proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken. 
Bijvoorbeeld door bouwlogistiek zo efficiënt mogelijk te laten 
verlopen en het werkgebied op te delen in fasen. Wij bedanken u 
alvast voor uw begrip.

Veiligheid
De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de 
werkzaamheden te garanderen; toch blijven werkterreinen 
gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig om uw kinderen hierop te 
wijzen en hen weg te houden van het werkterrein.

Werktijden
Er wordt op werkdagen gewerkt tussen 7:00 en 16:00 uur. 
Wanneer er onvoorziene omstandigheden zijn, kan het voorkomen 
dat we hiervan afwijken. Bijvoorbeeld om een calamiteit op te 
lossen of om niet uit te lopen op de planning.  

Planning
• Bouwvakantie: in de periode van 21 december t/m 1 

januari en van 26 juli t/m 13 augustus 2021 zijn er geen 
werkzaamheden.

• Weersinvloeden kunnen van invloed zijn op de 
uitvoeringsplanning.   

met de werkzaamheden aan de rijbaan. 
• Loopschotten en -bruggen. Tijdens de 

werkzaamheden aan de trottoirs garanderen 
we de bereikbaarheid door gebruik te maken 
van loopschotten en -bruggen. De loopbruggen 
plaatsen we over sleuven van huisaansluitingen.

• Straat. De straat wordt afgesloten voor verkeer. 
Het is niet mogelijk het werkvak in te rijden.

Helpt u ook mee aan een klimaatbestendig Klapwijk?
Wij streven er naar om zo veel mogelijk tuinen onderdeel te 
maken van een klimaatbestendig Klapwijk. Hiervoor geven wij 
tips. U ontvangt van ons nog een tuinmenu, die u inzicht geeft in 
de mogelijkheden om ook uw tuin klimaatbestendig in te richten. U 
kunt uw tuin heel eenvoudig onderhoudsvriendelijk groen maken.

Parkeren
Tijdens de werkzaamheden kunt u niet parkeren in uw straat. Wij verzoeken 
u uw auto elders in de wijk te parkeren. Wij creëren tijdelijke parkeervakken 
in de Caro van Eycklaan. Parkeer uw auto alleen in de parkeervakken, 
zodat hulpdiensten er in geval van nood altijd door kunnen. Voordat de 
opbreekwerkzaamheden beginnen, markeren wij de parkeerplaatsen die 
vervallen met een parkeerverbod. 

Heeft u een invalideparkeerplaats? In overleg met u wordt er een tijdelijke 
plek tijdens de werkzaamheden gemaakt. Neem hiervoor contact op met de 
omgevingsmanager.
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