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Bunnik Groep verrijkt Nederlandse bodem 
Werkzaamheden en leveringen worden 
uitgevoerd volgens de algemene voorwaarden 
welke zijn gedeponeerd bij de KvK. 

A. Bunnik B.V.

Antonie van Leeuwenhoekweg 6
2408 AM Alphen aan den Rijn

TEL +31 (0)172 – 552 200
MAIL info@bunnikgroep.nl
WEB bunnikgroep.nl

KVK 29011273
GWW A-7516

Bunnik Groep is een handelsnaam
van A. Bunnik B.V.

Aan de bewoners/eigenaren van dit pand

Datum 9 april 2019 Uw referentie
Behandeld door Alexandra Braas Onze referentie 19B19404-AB-001

Betreft Bewonersavond Herinrichting Rijndijk-West

Geachte heer/mevrouw,

In opdracht van gemeente Alphen aan de Rijn starten wij, Bunnik Groep, binnenkort met de 
werkzaamheden van het project Herinrichting Rijndijk-West.  Om u goed over de werkzaamheden
te informeren willen wij u uitnodigen voor de informatiebijeenkomst die plaatsvindt op dinsdag 16
april. 

Wij organiseren dit in de vorm van een inloopbijeenkomst. U bent dus welkom op een voor u 
geschikt tijdstip. U kunt onder andere informatie ophalen over de werkzaamheden die wij gaan
uitvoeren, planning, de verkeerssituatie en welke maatregelen wij nemen om de hinder voor u te 
beperken.

U bent van harte uitgenodigd op:
Datum: dinsdag 16 april 2019
Locatie: Pleyn 68, Rijndijk 92 te Hazerswoude-Rijndijk
Tijdstip: 16:00 uur – 20:00 uur

Vragen
Heeft u vragen over deze uitnodiging? Deze kunt stellen aan onze omgevingsmanager 
Alexandra Braas via 085-8220411 of per email rijndijk-west@bunnikgroep.nl

Bouwapp
Tijdens het project kunt u onze werkzaamheden volgen via de Bouwapp. Bent u benieuwd naar de
voortgang van de werkzaamheden? Download dan de Bouwapp, herkenbaar aan de gele helm, uit de
Appstore of Playstore. Als u het project ‘Herinrichting Rijndijk-west’ aanmeldt als favoriet dan
ontvangt u berichten als wij nieuwe informatie online zetten.

Met vriendelijke groet,

Alexandra Braas
Omgevingsmanager
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Verkeersmaatregelen / Afsluiting

Concept

Werkvak (600m)
Legenda

Afsluiting doorgaand verkeer m.u.v. bestemmingsverkeer

Fase 1a | Afsluiting fietspad
Fietsers via rijbaan, rijbaan als éénrichting beschikbaar gesteld voor bestemmingsverkeer

Fase 1b | Afsluiting rijstrook 1
Fietsers via fietspad, rijbaan als éénrichting beschikbaar gesteld voor bestemmingsverkeer

Fase 1c | Afsluiting rijstrook 2
Fietsers via fietspad, rijbaan als éénrichting beschikbaar gesteld voor bestemmingsverkeer

Fase 1d | Afsluiting volledige rijbaan

Bakens

Doornsede A-A

Doornsede B-B

Doornsede C-C

Doornsede D-D

Barrier type DB 65S
Fietsers via rijbaan

zie tek. 119-00382-01 voor
omleidingsroutes




