
 

 
  

 
 

 
 
 

Van  Van Leeuwen Sleufloze Technieken Aan:   De bewoners van dit adres 
Datum  8 januari 2021    Betreft: Start werkzaamheden   
Bijlage(n) -        
        
 
 

Geachte heer/ mevrouw,  
 
In opdracht van gemeente Noordwijk zullen wij een nieuwe hemelwaterafvoer realiseren 
tussen de Hoofdstraat en Nieuwe Zeeweg 40. De werkzaamheden bestaat uit het 
aanbrengen van een HDPE-buis door middel van gestuurd boren, het plaatsen van putten en 
het aansluiten hiervan. Deze werkzaamheden starten binnenkort, in deze brief leest u wat de 
werkzaamheden voor u betekent. 
 
Periode van de werkzaamheden 
De werkzaamheden starten op donderdag 14 januari om 7:00 uur en zijn naar verwachting 
gereed op vrijdag 19 maart. De werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd. In de 
eerste fase wordt de te plaatsen buis aangeleverd en op lengte gelast. Daarnaast wordt in 
deze fase de watergang aan de Nieuwe Zeeweg 40 tijdelijk ingericht als werkterrein door 
middel van pontons om het boormaterieel op te stallen. In de tweede fase wordt er door 
middel van een gestuurde boring de HDPE-buis in de grond aangebracht. In de derde fase 
wordt de overstortput geplaatst en de uitstroomconstructie gebouwd en de gestuurde boring 
hierop worden aangesloten.  
 
De werkzaamheden 
Het lassen van de HDPE-buis en het boorproces zullen, om overlast aan de winkels en 
omgeving in de Hoofdstraat te voorkomen, gedaan worden nabij Nieuwe Zeeweg 40. 
Wanneer de HDPE-buis ingetrokken dient te worden, zal het boormaterieel zich verplaatsen 
naar het plein aan het begin van de Hoofdstraat. Het intrekproces is een onafgebroken 
proces waarin de HDPE-buis in de boorgang wordt getrokken. Dit zal ongeveer een dag en 
een nacht duren. De geplande datum hiervoor is 27 op 28 januari 2021 zijn.   
 
Wanneer de gestuurde boring ingetrokken is, zal de inspectieput worden geplaatst. De 
inspectieput zal worden geplaatst in het verlengde van het uittredepunt van de gestuurde 
boring. Dit zal ook zijn op het plein aan het begin van de Hoofdstraat. Er zal een ontgraving 
plaatsvinden om de put in te positioneren. Tot slot wordt de inspectieput aangesloten op 
zowel de nieuwe, gestuurde boring als de bestaande rioolput. Dit hele proces zal ongeveer 
drie weken in beslag nemen.  
 
Verkeersmaatregelen 
Doordat alleen het intrekproces wordt vanaf de Hoofdstraat is enkel het minimale aan 
materieel nodig. Het plein van de Hoofdstraat zal ongeveer drie weken worden gebruikt om 
ons materieel op te stellen. Tijdens het uitvoeren van de gestuurde boring zal het 
(vracht)verkeer in de Hoofdstraat zal ongehinderd blijven. Daarnaast zullen de 
winkelingangen ook toegankelijk blijven.  
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Bereikbaarheid  
Tijdens de boorwerkzaamheden blijven alle voorzieningen in de omgeving bereikbaar. U 
ondervindt van onze werkzaamheden weinig tot geen hinder. Wanneer de put geplaatst en 
aangesloten wordt, zal er een tijdelijke verkeersafzetting zijn in de Hoofdstraat. Betrokken 
zullen te zijner tijd per brief worden ingelicht.   
 
Meer informatie 
Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw K. 
Hempel (contactpersoon van de aannemer Van Leeuwen Sleufloze technieken). Zij is 
gedurende de werkzaamheden (tussen 07:00 – 21:30 uur) telefonisch te bereiken via  
06-25 00 55 97 
 
Tot slot 
Helaas betekenen de werkzaamheden overlast voor u en uw omgeving. Wij proberen dit 
zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen om uw begrip en medewerking. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
K. Hempel 
 
Namens Van Leeuwen Sleufloze Technieken 
 


