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Aan de bewoners van Poelgeest

Beste bewoner,
Er wordt hard gewerkt aan de bereikbaarheid van uw wijk. Begin april zijn de werkzaamheden voor de
aanleg van de nieuwe brug Poelgeest gestart. Er zijn ook plannen om groot onderhoud uit te voeren aan de
Hendrik Heukelsbrug en een busverbinding via de Hugo de Vrieslaan mogelijk te maken. Inmiddels blijkt
dat het nodig is, en gelukkig ook mogelijk is, om deze werkzaamheden tegelijkertijd met de bouw van de
brug Poelgeest uit te voeren.
De aannemer van de gemeente zal over enkele weken gaan starten met de werkzaamheden. We kunnen
ons voorstellen dat u hier vragen over heeft en zullen die in deze brief zo goed mogelijk beantwoorden. We
nodigen u ook graag uit voor de inloopbijeenkomst op 13 mei 2022.
Slechte staat Hendrik Heukelsbrug
De Hendrik Heukelsbrug is de toegangsbrug voor de wijk Poelgeest. We wisten uit eerder inspecties al dat
er onderhoud nodig was. Op basis van die inspectiegegevens en omdat (zwaar) bouwverkeer voor de brug
Poelgeest een nieuw wegdek zou beschadigen, leek het logisch om te starten met het onderhoud in 2024.
De brug Poelgeest is dan klaar. Tijdens een recente inspectie van de Heukelsbrug hebben we helaas gezien
dat de schade, vooral in het midden van de brug, erger is geworden. Het is niet veilig om nog een winter
met het onderhoud te wachten. Daarnaast is duidelijk geworden dat het bouwverkeer voor de brug
Poelgeest vrijwel geheel via de Oegstgeesterweg zal rijden.
Start onderhoudswerkzaamheden Heukelsbrug eind mei 2022
We starten daarom eind mei 2022 met het onderhoud aan de Heukelsbrug. De werkzaamheden op de brug
zullen ongeveer twee maanden duren. In die periode blijft één rijbaan open en zullen stoplichten de
doorstroming van het verkeer regelen. We hopen dat de overlast voor autoverkeer hierdoor beperkt blijft,
ook omdat een deel van de werkzaamheden in de zomervakantie uitgevoerd worden.
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Busverbinding Hugo de Vrieslaan
Na de aanleg van de brug Poelgeest zal er via de Hugo de Vrieslaan een busverbinding door de wijk lopen.
Om dit mogelijk te maken, moet het wegdek op meerdere plekken aangepast worden. Deze
werkzaamheden starten zodra het onderhoud aan de Heukelsbrug klaar is. Het werk vindt in delen plaats
en u zal langs het werkgebied geleid worden.
Bereikbaarheid en verkeersdoorstroming
We vinden het belangrijk dat uw wijk de komende periode goed bereikbaar blijft. We hebben deze
werkzaamheden daarom afgestemd met de hulpdiensten en met verkeerskundigen. Enige overlast voor u
als wijkbewoner is helaas niet te voorkomen. We hopen op uw begrip hiervoor.
Informatieavond
Op vrijdag 13 mei organiseert de gemeente samen met de aannemer een informatieavond. Tijdens deze
inloopavond deelt de aannemer informatie over onder andere de uit te voeren werkzaamheden, de
planning en de te nemen verkeersmaatregelen. De inloopbijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van het
gemeentehuis. U bent op onderstaande datum van harte welkom.
Wanneer:

vrijdag 13 mei 2022

Hoe laat:

Tussen 19:30 en 21:30

Waar:

Raadszaal van het gemeentehuis.

Nadere informatie en vragen
In deze envelop ontvangt u verder ook alvast informatie over onder andere de werkzaamheden, de
verkeersmaatregelen en de planning hiervan.
Heeft u nu al vragen voor de gemeente? Neem dan contact op met dhr. Thomas Vos, beheerder civiele
kunstwerken bij de gemeente, via telefoonnummer 14071 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van
09.00 tot 12.00 uur). U kunt ook per mail contact zoeken via het contactformulier op de website van de
gemeente: www.oegstgeest.nl/contact
Voor specifieke vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van
de aannemer. Verdere informatie hierover vind u in de bijlage van deze brief.
Met vriendelijke groet.
Namens het college van burgermeester en wethouders,

André van Westbroek
Teammanager Beheer en Onderhoud

Groot Onderhoud Hendrik Heukelsbrug

Mei 2022

Van plannen naar uitvoering

Het gaat beginnen!
Gebr. Van Kessel Speciale technieken en Producten B.V. heeft in mei de opdracht verkregen van
gemeente Oegstgeest voor het contract “Groot Onderhoud Hendrik Heukelsbrug”. Aannemer Gebr. Van
Kessel STeP B.V. is dan ook druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden zoals o.a.: het uitwerken
van de plannen, vergunningen aanvragen, uitwerken verkeersmaatregelen, etc.
Over enkele weken zitten we vol in de uitvoering die ruim een half jaar in beslag neemt. Dat gaat
gepaard met enige hinder. Uiteraard doen we er alles aan de overlast beperkt te houden én om u
daarover te informeren. Dit doen we onder andere door de inzet van de bouwapp en bewonersbrief.
Het is dus erg belangrijk om de bouwapp te downloaden!
Ondernemers en bewoners van harte welkom!

Start inloopbijeenkomst /informatieavond uitvoering
Op woensdag 13 mei organiseert aannemer/gemeente samen een inloopbijeenkomst voor de start van
de werkzaamheden in Oegstgeest. Deze inloopbijeenkomst is met name bedoeld als informatie voor de
uit te voeren werkzaamheden, de planning en de te nemen verkeersmaatregelen. De bijeenkomst vindt
plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom.
Wanneer:
vrijdag 13 mei 2022
Hoe laat:
19.30 – 21.30 uur
Waar:
Rhijngeesterstraatweg 13, Oegstgeest
Download de Kessel bouwapp!

Dicht op het nieuws
Bouwapp:
Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op en rond de
bouwplaats? Download u dan nu de Kessel-app. U krijgt hiermee
toegang tot actuele informatie over de planning van de
werkzaamheden, omleidingen, verkeersmaatregelen en
bereikbaarheid. Bij wijzigingen in de planning, de verkeerssituatie of
andere bijzonderheden kunnen we een pushbericht sturen. Zo bent u
direct op de hoogte.
Onze contactgegevens zijn te vinden onder het kopje “contact” in de
bouwapp. U kunt de app downloaden via www.kessel.nl/app of scan
de QR-code. U volgt de werkzaamheden éénvoudig door het project
“Groot Onderhoud Hendrik Heukelsbrug ” aan te vinken als “favoriet”

Scan de QR-code voor de
Bouwapp

Nut en noodzaak

Wat precies en waarom eigenlijk?
De Hendrik Heukelsbrug is in 2004 opgeleverd. Sinds de oplevering is er behoudens het vervangen van
de deklaag van asfalt in 2016 geen onderhoud meer aan de brug uitgevoerd.
Daarnaast wordt in 2022, door de gemeente Leiden gestart met de in de volksmond geheten
“Poelgeestbrug” voor de verdere ontsluiting van de wijk Poelgeest. Hierdoor is het mogelijk om een
buslijn te laten rijden door de Wijk Poelgeest vanaf de nieuwe “Poelgeestbrug” naar de Hendrik
Heukelsbrug.
De Gemeente wil dan ook:
- door het uitvoeren van groot onderhoud aan de Hendrik Heukelsebrug de brug weer naar een
zodanig onderhoudspeil brengen dat de komende 30 jaar vrij is van groot onderhoud;

-

Een busvriendelijke route aanleggen, inclusief aanleg veilige fietsroute aan de Lange Voort en
de Hugo de Vrieslaan.
a. Het realiseren van 2 bushaltes, zoals hierboven vernoemd, een apart fietspad en een
gelijkwaardige kruising met de Hugo de Vrieslaan aan de Lange Voort aan de zuidoost kant
van de Heukelsbrug;
b. Het verwijderen van een snelheidsremmer aan de Lange Voort aan de zuidoost kant van de
Hendrik Heukelsbrug;
c. Het aanpassen aan een vijftal bestaande snelheidsremmers (plateaus) in de Hugo de
Vrieslaan.
Om dit te kunnen realiseren is onderstaand een opsomming gegeven van de belangrijkste
werkzaamheden;
 Groot Onderhoud aan de Heukelsbrug van 30 mei tot 1 oktober 2022 met uitzondering van de
conserveringswerkzaamheden aan de onderzijde van het stalen rijdek.
 De conserveringswerkzaamheden aan de onderzijde van het stalen dek dienen te worden
uitgevoerd tussen 14 november 2022 en 23 december 2022.
 Aanleg bushaltes en aanpassen snelheidsremmers van 15 augustus tot 1 oktober 2022.

Meer informatie
Via de App zullen wij u op de hoogte brengen/houden van de meest actuele stand van zaken met name
voor wat betreft de verkeersmaatregelen.
Heeft u specifieke vragen met betrekking tot de uitvoeringswerkzaamheden of wilt u klachten melden
dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en
Producten de heer Ben Fitters bereikbaar op nr. 06-1100855.
Voor alle overige vragen/klachten verwijzen wij u naar de hierboven eerder genoemde bouwapp

Vakindeling
Fase 1 Werkzaamheden bovenzijde brug (excl. Asfalt)

Fase 2 Werkzaamheden onderzijde brug (beton- aanbruggen)

Fase 3 Aanpassingen op Hugo de Vrieslaan (incl. asfalt)

Fase 4 Werkzaamheden onderzijde brug (staal).

PLANNING

LOGO (ter info)
Om verwarring te voorkomen delen wij u mede dat we momenteel bezig zijn met het aanpassen van
onze huisstijl. Hierdoor kan het voorkomen dat u nog verschillende Logo’s aantreft/worden gewijzigd
bijvoorbeeld in de Kessel-bouwapp, op ons materieel etc.
Het bestaande logo is:

en wordt

