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Onderwerp Aankondiging tijdelijke verkeersmaatregelen in uw omgeving in verband 

met werkzaamheden aan de Van Zuylen van Nijeveltstraat  
 
 

Geachte heer, mevrouw, 

Op dinsdag 20 april 2021 starten de werkzaamheden voor het vervangen van acht putranden 

inclusief de deksels van de riolering in de Van Zuylen van Nijeveltstraat. De werkzaamheden 

vinden plaats in het wegvak tussen de rotonde aan de Wiegmanweg en de kruising met de 

Christiaan de Wetstraat/Berkheistraat. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden en wat 

dit voor u betekent. 

 

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd? 

Een aantal bewoners aan de Van Zuylen van Nijeveltstraat heeft een melding gedaan bij de 

gemeente over verzakte putranden inclusief de deksels. In het midden van de weg ligt riolering 

met diverse rioolputten. Bij een aantal rioolputten zijn oneffenheden ontstaan omdat de grond daar 

verzakt is. Deze oneffenheden geven geluids- en trillingoverlast op de Van Zuylen van 

Nijeveltstraat.  

 

De werkzaamheden 

De oneffenheden bij de rioolputten worden verwijderd en de afdekking van de putten wordt op de 

juiste hoogte aangebracht. De overgang tussen de putten en het asfalt wordt dan weer vlak. De 

werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Bijleveld BV, in opdracht van de 

gemeente Wassenaar. De werkzaamheden vinden plaats van dinsdag 20 april tot en met 

donderdag 22 april. Er wordt gewerkt tussen 07.00 en 18.00 uur.  

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen in uw omgeving 

Er wordt gewerkt in de rijbaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd in onderstaande fases: 

• Fase 1: dinsdag 20 april, afsluiting Van Zuylen van Nijeveltstraat, tussen de huisnummers 

124 tot en met 202; 

• Fase 2: woensdag 21 april, afsluiting Van Zuylen van Nijeveltstraat, tussen de 

huisnummers 202A tot en met 266; 

• Fase 3: donderdag 22 april, afsluiting Van Zuylen van Nijeveltstraat, tussen de 

huisnummers 300 tot en met 366.  

 

De Van Zuylen van Nijeveltstraat wordt op de bovengenoemde gedeelten in beide richtingen 

afgesloten voor het doorgaande autoverkeer.  



Het doorgaande autoverkeer wordt omgeleid via omleidingsroutes. De omleidingen worden met 

borden aangegeven en gepubliceerd op de gemeentelijke website 

www.wassenaar.nl/werkzaamheden.  

 

Parkeren 

Tijdens de werkzaamheden worden op enkele parkeervakken aan de Van Zuylen van Nijeveltstraat  

parkeerverboden ingesteld bij de vakken waar gewerkt wordt. De parkeerverboden worden met 

borden kenbaar gemaakt. De overige parkeervakken zijn wel bereikbaar.  

 

Fase 3: tweerichtingsverkeer in Hallekensstraat en Christiaan de Wetstraat 

Omdat beide kruisingen met de Van Zuylen van Nijeveltstraat zijn afgesloten wordt op donderdag  

22 april in de Hallekensstraat en de Christiaan de Wetstraat tweerichtingsverkeer ingesteld. In 

beide straten worden enkele parkeerverboden geplaatst om ruimte te maken voor 

tweerichtingsverkeer.  

 

Inzetten verkeersregelaars 

Om het verkeer in goede banen te leiden worden er verkeersregelaars ingezet. In dringende 

gevallen kunnen zij de afzetting verwijderen en kunt u met uw auto van en naar uw woning. 

Hulpdiensten krijgen te allen tijde doorgang. 

 

Vuilcontainers 

Op dinsdag kunnen de containers langs de weg worden gezet, de aannemer Bijleveld verplaatst ze 

naar een bereikbare plek voor de ophaaldienst. 

 

Meer informatie 

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de heer Gerbert 

van Triest. Hij is uitvoerder bij Bijleveld BV en bereikbaar op telefoonnummer 06 518 27 910 of via 

e-mail gerbert@bijleveldbv.nl  

 

Tot slot 

De werkzaamheden en de verkeersmaatregelen kunnen enige overlast in de omgeving geven. Wij 

proberen dit zoveel mogelijk te beperken en vragen uw begrip en medewerking. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Bouke de Jong  
Teamleider Beheer en Civiel 

- Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend –   
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