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KVK 29011273 
GWW A-7516 
 
Bunnik Groep is een handelsnaam 
van A. Bunnik B.V. 

Aan de bewoners/eigenaren van dit pand 

 
Datum 29 juli 2019 Uw referentie - 
Behandeld door Fiona Klein Klouwenberg Onze referentie 19B19404-FK-003 
  
Betreft Start Herinrichting Rijndijk-West 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
In opdracht van gemeente Alphen aan de Rijn starten wij, Bunnik Groep, in de week van  
2 september 2019 met de uitvoerende werkzaamheden van het project Herinrichting Rijndijk-West.  
Met deze brief informeren wij u over de voorlopige planning en fasering, bereikbaarheid en 
werkaanpak. 
 
Inloopbijeenkomst 
Om u nogmaals goed over de werkzaamheden te informeren willen wij u uitnodigen voor de extra 
informatiebijeenkomst die plaatsvindt op woensdag 28 augustus 2019.  
 
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: woensdag 28 augustus 2019  
Locatie: Pleyn 68, Rijndijk 92 te Hazerswoude-Rijndijk  
Tijdstip: 16:00 uur – 18:00 uur 
 
Voorlopige planning & fasering 
2 september t/m begin november 2019 - fase 1: Groenestein tot de Groenendijksepolder 
Begin november t/m eind december 2019 - fase 2: Groenendijksepolder tot Rijndijk 97 
Begin januari t/m eind februari 2020 - fase 3: Rijndijk 97 tot rotonde N209 
 
Bereikbaarheid 
De Rijndijk blijft bereikbaar voor bewoners, bedrijven, bezoekers en ander bestemmingsverkeer. 
Direct met de start van de werkzaamheden buiten, stellen we de éénrichtingssituatie voor de 
Rijndijk in voor bestemmingsverkeer. De weg wordt voor doorgaand verkeer helemaal afgesloten.  
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Het éénrichtingsverkeer geldt vanuit Leiden richting Alphen aan den Rijn. De andere richting op 
loopt de omleiding via de N209 over de N11 en de Burgemeester Smeetsweg naar de Rijndijk.  
 
Om bewoners en bedrijven te helpen tijdens de eerste weken van de nieuwe verkeerssituatie, 
zetten we voor de eerste twee weken van de nieuwe verkeerssituatie twee verkeersregelaars in, 
ieder aan één kant van het projectgebied.  
 
Een ontheffing om als bestemmingsverkeer de Rijndijk te bereiken treft u als bijlage aan bij deze 
brief. De ontheffingen zijn ook te verkrijgen bij het wekelijkse inloop uur of via onze 
omgevingsmanager. 
 
Fietsers hebben vrij doorgang in beide richtingen via de rijbaan of fietspad. 
 
De bussen rijden vanaf Leiden de normale route over de Rijndijk richting Alphen aan den Rijn. 
Reizigers die vanaf de Rijndijk naar Leiden reizen, rijden mee tot de halte Gemeneweg (N209) en 
stappen daar over op de bus richting Leiden. Deze bussen rijden over de N11. 
 
Werkvolgorde 
Gedurende de werkzaamheden van Bunnik Groep zal de Rijndijk in 3 fases volledig worden 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer in één richting. 
Fietsers hebben vrij doorgang via de rijbaan of fietspad. 
 
De 3 fases zijn verdeeld in sub fases: 

a. Afsluiting fietspad, fietsers via rijbaan, rijbaan als éénrichting beschikbaar gesteld voor be-
stemmingsverkeer. 

b. Afsluiting rijstrook 1, fietsers via fietspad, rijbaan als éénrichting beschikbaar gesteld voor 
bestemmingsverkeer. 

c. Afsluiting rijstrook 2, fietsers via fietspad, rijbaan als éénrichting beschikbaar gesteld voor 
bestemmingsverkeer. 

d. Afsluiting volledige rijbaan, fietsers via fietspad (1 dag i.v.m. deklaag).  
 
Wij kiezen bewust voor het opdelen van het project in drie in plaats van zeven fases. Dit doen we 
vanwege: 
• Een éénduidige verkeerssituatie: de verkeersmaatregelen, wegomlegging en bereikbaarheid is 

voor langere tijd hetzelfde. 
• Het afronden van een werkgang binnen het werkvak over een grote lengte (ca. 600 m).  
• De kwaliteit van de asfalteringswerkzaamheden.  
 
Inloopuur 
Iedere woensdagmiddag van 15.00-16.00 uur is het inloopuur. Bewoners en geïnteresseerden zijn 
dan welkom in de bouwkeet aan de Rijndijk 83 waar onze omgevingsmanager klaar zit om uw vragen 
te beantwoorden. 
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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. 
 
Oproep stagiairs 
Bunnik Groep is altijd op zoek naar enthousiaste mensen die iets willen leren, een baan zoeken in 
de GWW-sector of werkervaring op willen doen. Op het project Herinrichting Rijndijk-West bieden 
we een stageplek en/of werkervaringsplek aan. Bent u geïnteresseerd? Neem gerust contact met 
ons op. 
 
Vragen 
Heeft u vragen over deze brief? Deze kunt stellen aan onze omgevingsmanager  
Fiona Klein Klouwenberg via 06-18 29 50 05 of per email rijndijk-west@bunnikgroep.nl   
N.B. Tijdens de bouwvak van 5-25 augustus is de Bunnik Groep gesloten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Fiona Klein Klouwenberg 
Omgevingsmanager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

• tekening voorlopige planning & werkvolgorde 
• 2 stuks ontheffing bestemmingsverkeer Rijndijk-West 
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