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Binnenkort starten de werkzaamheden aan de Vlasblomweg e.o. In deze brief leest u wat wij gaan doen 

en wat dit voor u betekent. 

 

Vanaf maandag 24 augustus begint aannemer Boskalis met de werkzaamheden 

Dit duurt ongeveer tot begin november 2022. De planning is onder voorbehoud en kan wijzigen door 

bijvoorbeeld weersinvloeden of door onverwachte situaties. De faseringstekening en veranderingen in de 

planning zetten wij op de website (zie QR-code onderaan deze brief).  

 

Boskalis start met het aanleggen van een tijdelijke weg op de Witte Paardweg 

Vervolgens gaat het straatwerk eruit om het riool te vervangen. Het verkeer gaat tijdelijk over een 

puinfundering tijdens het maken van de weg en stoepen. Als laatste gaat het asfalt erin.  

 

Wij begrijpen dat het werk overlast gaat veroorzaken 

De aannemer probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen. Tijdens de uitvoering blijft uw woning of bedrijf 

bereikbaar, maar houd rekening met het volgende: 

 

- Geluidsoverlast 

Boskalis werkt voornamelijk overdag tussen 7.00 uur en 17.00 uur. Om grote overlast te voorkomen 

zijn de asfaltwerkzaamheden tussen 20.00 uur en 5.00 uur ‘s nachts. 

 

- Bereikbaarheid: 

Op het deel van de werkzaamheden is de rijbaan versmald en de stoep afgesloten. Uw bedrijf blijft 

bereikbaar en zullen wij alleen in overleg (gedeeltelijk) afsluiten. Woningen en bedrijven zijn altijd 

bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance). Als er werknemers of klanten zijn 

die problemen hebben met de bereikbaarheid van het bedrijf (rolstoelen e.d.), dan horen wij dit graag 

van te voren zodat we hier zoveel mogelijk rekening mee kunnen houden. 

 

- Tijdelijke opslag voor bouwmaterialen: 

Er komt een bouwkeet. De materialen, zoals rioolbuizen en stenen, komen in de omgeving van de 

werkzaamheden te staan. Voor de overige materialen, zoals grond of zand, richten wij een tijdelijke 

opslagterrein in. Deze locatie bevindt zich bij de kruising van de Witte Bijlweg met de Vlasblomweg. 

 

- Huisvuilinzameling: 

HVC komt op de normale manier het huisvuil ophalen. Voor vragen belt u naar (072) 541 13 11.  
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- Grofvuil: 

Bij het aanmelden van het grofvuil bij de gemeente geeft u aan dat de straat is opgebroken. 

Spreek duidelijk af waar u het grofvuil neerzet.  

 

- Voorwerpen: 

Heeft u voorwerpen in de openbare ruimte staan? Dan vragen wij u deze weg te halen. Zo 

kunnen wij het werk zo snel mogelijk doen. Als de gemeente Zaanstad voorwerpen moet 

verwijderen, zijn de kosten helaas voor u. 

 

- Parkeren:  

Tijdens de werkzaamheden zijn de bedrijventerreinen bereikbaar en kunt u op uw terrein 

parkeren. Parkeren in de openbare ruimte is tijdens de werkzaamheden niet mogelijk. 

 

- Ophogen eigen grond: 

De bodem in Zaanstad zakt. Tijdens een herinrichting brengen wij de straten en voetpaden 
zoveel mogelijk op het oude niveau terug. Hierdoor kan het zijn dat uw (tuin)pad en/of tuin lager 
komt te liggen dan de aansluitende openbare ruimte. Wij straten het toegangspad naar uw 
woning en/of garage maximaal 1 meter uw tuin in. Zo ontstaat er geen afstapje.  
Wij voeren geen werkzaamheden uit op particulier terrein naast de eerder genoemde meter. 

 

Op de website www.buitengewoon.zaanstad.nl vindt u meer informatie over het project 

Klik door naar Projecten > Wormerveer > Vlasblomweg e.o. U kunt ook de QR-code scannen.  

 
Richt de camera van uw smartphone op de bovenstaande QR-code. Zo komt u rechtstreeks uit bij de 

projectpagina.  

 

Voor vragen kunt u terecht bij Marcel Zuidema van Boskalis 

Hij is de omgevingsmanager van Boskalis Nederland B.V. en op werkdagen bereikbaar op 

telefoonnummer 06-53.56.89.05 of e-mail Marcel.Zuidema@boskalis.com 

 

Ook kunt u bellen met Roy Noom, toezichthouder gemeente Zaanstad. Hij is bereikbaar via 

telefoonnummer 14075. 

 

Voor overige vragen kunt u met mij contact opnemen via telefoonnummer 14075 of per mail op 

m.hartman@zaanstad.nl. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Monique Hartman,  

projectleider Ingenieursbureau  


