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Aan Bewoners en bedrijven Biezen en omgeving Vak 1 

Onderwerp Start en planning werkzaamheden 

Projectnummer CEP.04262 

Project Reconstructie de Biezen, Boskoop 

   
 Geachte bewoners, 

 
Op maandag 27 maart 2023 starten wij met het aanbrengen van de definitieve rijbaan en inritten 
in Vak 1 (fase 3). In deze brief informeren wij u over onze werkzaamheden, bereikbaarheid en 
planning in deze afbouwfase. 
 
Fasering en Vakken  
Het project is verdeeld over drie fasen. In elke fase starten de werkzaamheden aan de kant van 
de Goudse Rijweg en wordt in de richting van de N207 gewerkt.  

• Fase 1 – Grondwerkzaamheden, vervangen riool (vak 2) en aanbrengen tijdelijke rijbaan.  
Aannemingsbedrijf BAM in opdracht van de gemeente. Gereed. 

• Fase 2 – Aanleg nieuwe elektrakabels en vervangen aansluitingen waar nodig.  
Aannemingsbedrijf Van Voskuilen in opdracht van Liander. Maart 2022 t/m oktober 2023.  

• Fase 3 – Aanbrengen definitieve rijbaan en afbouwen eindsituatie.  
Aannemingsbedrijf BAM in opdracht van de gemeente. Maart 2023 t/m eind 2023.  

 

 
Afbeelding 1: Hoofdvakken fase 3 
 

Binnen fase 3 wordt gewerkt in 4 Vakken. 

• Hoofdvak 1: Goudse Rijweg – Tuinstraat, exclusief kruispunt Tuinstraat 

• Hoofdvak 2: Tuinstraat – Valkenburgerlaan 
o Inclusief kruispunten Tuinstraat en Valkenburgerlaan 

• Hoofdvak 3: Valkenburgerlaan – Brug Biezen 51 
o Inclusief kruispunt Rozenlaan. 

• Hoofdvak 4: Brug Biezen 51 – Voetgangerstunnel N207 
o Inclusief kruispunt A.P. van Neslaan 
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Planning en bereikbaarheid fase 3, Vak 1 
 
Werkzaamheden  Planning  

► Stap 1, Verwijderen betonplaten 

Afwerken funderingsconstructie 

Aanbrengen asfaltlaag 1 (onderlaag).  

Situatie A Vak 1 volledig afgesloten voor autoverkeer. 

Week 13) ma 27 mrt – vr 31 mrt 2023 

► Stap 2, Aanbrengen trottoirbanden,  

regenwaterkolken en bestrating 

Afwerken bermen en schelpenpaden.  

Situatie B Vak 1 eenrichtingsverkeer. 

Week 18-22) ma 1 mei – vr 2 jun 2023 

► Stap 3, Aanbrengen Asfalt Tussenlaag. 

Situatie A Vak 1 volledig afgesloten voor autoverkeer. 

Indicatie) Begin juni 2023, één dagdeel 

► Stap 4, Aanbrengen Asfalt Deklaag. 

Situatie A Vak 1 volledig afgesloten voor autoverkeer. 

Indicatie) Eind 2023, één dagdeel 

 
De planning plaatsen wij ook in onze app. Deze app, ‘BAM Infra Projecten’, is te downloaden via 
de appstore voor Android en iPhone. U kunt de app ook downloaden door de QR-code 
onderaan deze brief te scannen. Via deze app houden wij ook op de hoogte bij eventuele 
wijzigingen van deze planning voor vak 1. 
 

• Situatie A) Het hoofdvak is volledig 
afgesloten, uw woning of bedrijf is wel altijd te 
voet bereikbaar. Vrachtverkeer met een 
bestemming ten oosten van een hoofdvak 
wordt omgeleid. 
De omleidingsroute voor vrachtverkeer is 
tijdens situatie A via de rotonde N207-Halve 
Raak, Halve Raak en de Goudse Rijweg. Ter 
hoogte van de A.P. van Neslaan en het 
Rijneveld wordt aangegeven tot welk 
huisnummer de Biezen bereikbaar is. 

 

• Situatie B) Er is sprake van 
eenrichtingsverkeer op de Biezen, binnen  
vak 1, in oostelijke richting. Vrachtverkeer met 
een bestemming aan de Biezen of in de 
omgeving kan rijden vanaf de A.P. van 
Neslaan en de Biezen verlaten via de Goudse 
Rijweg en Halve Raak. 

 

• Tijdens het gehele project zal er een vaste 
omleidingsroute zijn voor doorgaand 
(brom)fiets- en autoverkeer tussen de Goudse 
Rijweg en Reijerskoop/N207. Deze route 
loopt via de Goudse Rijweg en het 
Reijerskoop. 

 

 
Afbeelding 2: Bereikbaarheid 

 

• Wanneer wij gelijktijdig met aannemingsbedrijf Van Voskuilen op de Biezen werken, zal de 
Biezen niet op twee locaties tegelijk afgesloten zijn.  

 
Inzameling huisafval 
 
Voor bewoners binnen het werkvak vindt op maandag 3 april een extra inzamelingsmoment van 
het huisvuil plaats. Aan bewoners die het niet lukt het afval op te sparen tot maandag wordt 
verzocht de kliko's op de vrijdag 31 maart (de reguliere vuilnisophaaldag) aan te bieden aan de 
Goudse Rijweg.  
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Parkeren 
 

 
Afbeelding 3: Parkeermogelijkheden 
 
Tijdens de werkzaamheden kan er niet op de weg geparkeerd worden binnen het werkvak én 
100 meter ten westen van het werkvak. Tijdens stap 1 zijn woningen en bedrijven binnen het 
werkvak één week niet bereikbaar per auto. Tijdens stap 3 en 4 is dit één dag tijdens het 
asfalteren. Het is in deze periodes aan te raden uw auto elders te parkeren. Nood- en 
hulpdiensten hebben wel altijd doorgang. 
 
In samenwerking met een eigenaar van een perceel aan de Tuinstraat richten wij hier maandag 
27 maart a.s. tijdelijk een parkeerterrein in voor circa 20 auto’s. De ingang van dit tijdelijke 
parkeerterrein ligt ter hoogte van Tuinstraat 113 en 115. Uit tellingen blijkt dat er in de 
avond/nacht circa 20 lege parkeerplaatsen zijn in de omgeving van de Hoogvliet. 
 
Vragen 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
omgevingsmanager van BAM, Eddie Wienk via telefoonnummer 06 53 23 75 85 - of per e-mail: 
biezen@bam.com. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens BAM Infra Regionaal Den Haag 
 
Eddie Wienk, Omgevingsmanager 

 
 

Download hier de app ‘BAM Infra Projecten’:    

   

 Android     iPhone 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appstudio.projects.bam
https://apps.apple.com/nl/app/bam-infra-projecten/id1334142794

