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Aan de bewoners Elshof Zuid - fase 3A en 3B 

Pionierskruid 2 t/m 16 en 43 t/m 67 

Veldbies 2 t/m 12 en 1 t/m 25 

Vossestaart 58 t/m 96 en 1 t/m 27 

 

 

  

Alkmaar, 25 juli 2022 

Onderwerp: Woonrijp maken – aanbrengen definitieve bestrating 

Projectnummer: 51009329 

 

Geachte bewoner(s), 

 

Hierbij willen wij u informeren over de aanstaande werkzaamheden betreffende de aanleg van de 

definitieve bestrating in Elshof-Zuid fase 3A en 3B. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Sweco 

Nederland BV en de Fa. A. Sneekes in opdracht van BPD Ontwikkeling BV. 

 

Wat gaat er gebeuren? 

Aannemer Fa. Sneekes B.V. zal gefaseerd de bestaande bouwwegen opbreken, putten en kolken op de 

juiste hoogte stellen en uiteindelijk de definitieve bestrating van de wegen, parkeervakken en voetpaden  

aanleggen. Daarnaast wordt ook de openbare verlichting aangelegd en straatnaamborden geplaatst.. In 

het najaar worden ook de plantvakken aangeplant. 

 

Waar vinden de werkzaamheden plaats? 

De werkzaamheden vinden plaats in fase 3A en fase 3B van Elshof Zuid, de straten Pionierskruid, 

Veldbies en Vossestaart. 

 

Wat betekent het voor u? 

Door de werkzaamheden is het mogelijk dat u enkele weken niet met de auto bij uw woning kunt  

komen. U zult uw auto dus tijdelijk elders in de wijk moeten parkeren. Met de fiets en te voet blijft uw  

woning gewoon toegankelijk. We houden de wegvakken beperkt van lengte waardoor ook nood- en  

hulpdiensten altijd nabij uw woning kunnen komen. 

Tijdens de werkzaamheden aan de Vossestaart is er een omleiding via de Draadzegge. 

 

Wanneer starten de werkzaamheden en hoe lang gaat het duren? 

Vanaf maandag 22 augustus zal de Fa. Sneekes starten met de aanleg van het parkeerterreintje aan de 

Veldbies. Vervolgens zal het werk per wegvak gefaseerd worden uitgevoerd. Per wegvak verwachten wij, 

afhankelijk van de omvang van wegvak, 2 – 3 weken bezig te zijn. De verwachting is dat wij medio maart 

2023 de werkzaamheden af kunnen ronden. In de bijlage van deze brief hebben wij in een tekening de 

globale planning van de werkzaamheden per maand weergegeven. Deze globale planning is een 

inschatting, door omstandigheden kan hier van afgeweken worden.  

 

De werkzaamheden worden op werkdagen tussen 7.00 en 16.00 uur uitgevoerd. Als aanvoerroute zal de 

gebruikelijke bouwroute vanaf de Grasweg worden gebruikt.  

 

Het gedeelte van de Pionierskruid van huisnummer 55 tot huisnummer 67 wordt nog niet voorzien van 

definitieve bestrating. De reden hiervan is dat bouwverkeer naar de in aanbouw zijnde fase 4 deze route 

gebruikt. De openbare verlichting wordt hier wel geplaatst. 

 

Voor eventuele vragen naar aanleiding van deze brief kunt u zich wenden tot de heer M. Hes, 

hoofduitvoerder van Sweco Nederland BV, bereikbaar via telefoonnummer 088 – 811 66 00 of email 

menno.hes@sweco.nl 

 

Met vriendelijke groeten,  

Sweco Nederland B.V. 

 

Menno Hes 

Hoofduitvoerder Sweco Nederland 
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