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Verkeersmaatregelen Boddens Hosangweg

Geachte heer/mevrouw,
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de afgelopen jaren in diverse trajecten de kade van
Polder Vierambacht verbeterd . De laatste delen kadeverbetering zijn nu in uitvoering. Zo ook langs
de Boddens Hosangweg te Woubrugge (zie voor overzicht van de diverse projecten
http://www.rijnland.net/werk-in-uitvoering/dijken-en-kades/polder-vierambacht
Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. / De Rijk B.V. voert in opdracht van het Hoogheemraadschap van
Rijnland de kadeverbeteringswerkzaamheden langs de Boddens Hosangweg en Vierambachtsweg
uit.
Werkzaamheden 6 juli t/m 29 juli 2016:
Voor de kadeverbetering ter hoogte van de Boddens Hosangweg nummer 116 en 116a wordt in het
4e kwartaal van 2016 damwand geplaatst. Voorafgaand moeten er kabels en leidingen worden
omgelegd. In de periode van 6 t/m 29 juli worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.
Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, wordt vanaf 6 juli 2016 de weg tussen
Boddens Hosangweg 116 en 120 afgesloten.
Het verkeer wordt omgeleid via het erf van Boddens Hosangweg 85 (Tia Hoeve). Vanaf 6 juli 2016
t/m 29 juli 2016 wordt een omleidingsroute ingesteld die hieronder staat aangegeven.

De planning is onder voorbehoud en is o.a. afhankelijk van de weersomstandigheden. De perioden
zijn globaal aangegeven.
In de periode van uitvoering wordt de projectpont ingezet. De projectpont vaart vanaf de
Groenewoudsekade vice versa naar de Oudelandsedijk.
Wij proberen de overlast die door de werkzaamheden ontstaat zoveel mogelijk te beperken
en hopen op uw begrip.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met
M. Overes, telefonisch te bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur op
telefoonnummer 06-16685308.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wil u alvast bedanken voor
uw begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,

Robbert Jan van Vliet
Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V./ De Rijk B.V.

