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Verbeteren watersysteem Nedereindseweg en
omgeving
De gemeente werkt vanaf maandag 17 januari 2022 aan drie duikers in de Nedereindseweg. Een duiker is een
waterdoorgang (buis) onder wegen of dijken. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken.
Wat gaan we doen?
De gemeente wil de waterkwaliteit van wateren langs
en in omgeving Nedereindseweg verbeteren. Hiervoor
hebben we in mei 2021 een aantal waterbuizen
(duikers) vervangen en ook een aantal onderzocht.
Daarop volgend gaan we nu twee duikers vervangen,
ter hoogte van huisnummer 503 en ter hoogte van
huisnummer 519. Een derde duiker heeft ingegroeide
boomwortels die we zullen weghalen, ter hoogte van
huisnummer 509/507.
Planning
We werken op werkdagen van 07:00 uur tot 16:00 uur
met een mogelijke uitloop tot 20:00 uur. We voeren de
werkzaamheden uit in fasen:
Maandag 17 januari t/m vrijdag 21 januari
Vervangen duiker ter hoogte van huis 503,
schoonmaken duiker ter hoogte van huis 509/507.
Maandag 24 januari t/m vrijdag 28 januari
Vervangen duiker ter hoogte van huis 519.
Schoonmaken, verwijderen wortels duiker ter hoogte
huis 509/507.
Maandag 31 januari t/m vrijdag 4 februari
Afronden van de werkzaamheden
Wat betekent dit voor de bereikbaarheid
Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken
van de Nedereindseweg. Er komt een tijdelijke fietsen wandelbrug over de werkzaamheden heen.
Bewoners en bestemmingsverkeer houden toegang
via één van beide zijden van de Nedereindseweg. In
de kaartjes op de achterkant vindt u per fase welke
huizen vanaf welke kant bereikbaar zijn. Ook ter
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plekke staat op de koppen van de Nedereindseweg
aangegeven welke huisnummers vanaf die kant
bereikbaar zijn.
Voor autoverkeer en landbouwverkeer geldt er een
afsluiting en omleiding van maandag 06:00 uur t/m
vrijdag 17:00 uur tijdens de eerste twee fasen van de
werkzaamheden (17 t/m 21 januari en 24 t/m 28
januari). In de weekenden is de Nedereindseweg
gewoon open en vanaf 28 januari 17:00 uur ook
doordeweeks weer bereikbaar.
Omleiding autoverkeer
Autoverkeer wordt omgeleid via de N228, A12 en A.C.
Verhoefweg.
Landbouwverkeer
Landbouwvoertuigen worden omgeleid via de N228,
C.H. Letschertweg, Papendorpseweg en A.C.
Verhoefweg. Hiervoor wordt landbouwverkeer op de
C.H. Letschertweg tijdelijk toegestaan.
Zie omleidingskaartjes achterkant wijkbericht.
Geluid
Helaas gaan de werkzaamheden altijd samen met
enige overlast van machines en geluid. Overlast
proberen we zoveel mogelijk te beperken.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
heer Ü. Çolak (Opzichter) van Stadsingenieurs, via
telefoonnummer 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, of
via telefoonnummer 14 030.
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