
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dinsdag 20 september 2022 heeft een inloop informatieavond plaatsgevonden in 
cultureel centrum De Wiese over de voorbereidende werkzaamheden voor project 
Wickengaard. Meerdere genodigden waren deze avond aanwezig met vragen over de 
werkzaamheden en de planning. In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de start 
van de werkzaamheden. 
 

Planning 

Op 17 oktober wordt er gestart met de terreininrichting ten behoeve van de werkzaamheden in de 

perenbomengaard. Oftewel het terrein wordt afgesloten met behulp van bouwhekken en de nodige 

verkeersmaatregelen worden getroffen. Daarnaast wordt het terrein ingericht met de nodige voorzieningen voor de 

mensen die aan de slag gaan met de werkzaamheden.  
 

Nadat het terrein is ingericht starten we met de werkzaamheden. Eerst markeren we de bomen die we proberen te 

behouden, vervolgens rooien we de overige bomen. Deze werkzaamheden nemen circa een week in beslag. Zodra 

de bomen verwijderd zijn starten we met het voorbelasten, oftewel ophogen van het terrein. De voorbelasting komt 

te liggen ter plaatse van de toekomstige rijweg, voetpaden en parkeervakken. Ook het terrein tussen 

Wickenburghselaan 12 en 14, waar later een fietspad wordt ingericht zal worden voorbelast. Het rooien van de 

bomen en het aanbrengen van het zand zal tot circa eind november duren. De voorbelasting blijft circa 8 maanden, 

tot uiterlijk juli 2023, op het terrein liggen. 
 

Bouwrijpmaken terrein 

Na het verwijderen van de voorbelasting, wordt medio juli 2023 gestart met het bouwrijpmaken van het terrein, 

waaronder het aanbrengen van de riolering, waarop ook de tuinen van de bestaande woningen een aansluiting 

krijgen. Dit zal tot ongeveer begin september van 2023 duren. Wij nemen tijdig contact op met de bewoners van de 

betreffende woningen om één en ander af te stemmen. 
 

Bouw werkzaamheden 

Als alles meezit start dan de verkoop van de woningen aan het begin van het vierde kwartaal van dit jaar. Wanneer 

de verkoop van de woningen spoedig verloopt en de omgevingsvergunning is verleend zullen wij starten met 

bouwen. Naar verwachting zal dit in het derde kwartaal van 2023 zijn.  
 

Behoud van bestaande bomen 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven en tijdens de inloopavond al toegelicht streven wij naar het behouden 

van een aantal perenbomen in het gebied, waaronder een aantal bomen in de achtertuinen van de toekomstige 

bewoners en de oudere bomen ter plaatse van de watergang. Het tijdelijk verplaatsen en terug planten van deze 

bomen wordt afgeraden. De bomen blijven daarom staan gedurende de werkzaamheden, waarbij passende 
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maatregelen worden getroffen om de bomen te beschermen. Hiermee hebben de bomen de grootste 

overlevingskans.  
 

Werktijden 

Er zal worden gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 17.00 uur.  
 

Routing & tijdelijke afsluiting Spoordijk 

Het vrachtverkeer ten behoeve van de werkzaamheden zal via de Spoordijk en een klein stukje van de 

Wickenburghselaan het terrein oprijden en op dit terrein draaien om zo op een veilige manier via dezelfde route het 

terrein weer te verlaten.  
 

Om dit op een veilige manier te kunnen doen worden voorafgaand aan het zandtransport, een aantal 

passeerplaatsen gerealiseerd langs de Spoordijk, zodat het werkverkeer en het overige bestemmingsverkeer 

elkaar op een veilige manier kunnen passeren. Deze passeerplaatsen worden vanaf 31 oktober aangelegd. 

Hiervoor zal de Spoordijk op werkdagen tussen 07:00 en 17:00 voor maximaal een week worden afgesloten. Zowel 

auto- als fietsverkeer wordt omgeleid via de Jonkheer Ramweg, De Trip en de Schalkwijkseweg.   
 

 
 

Werkzaamheden 

We beseffen ons dat werkzaamheden, ondanks de maatregelen die we nemen, enige mate van overlast kunnen 

veroorzaken. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken en rekenen op uw medewerking. Als bewuste 

bouwer beperken we hinder- en hinderbeleving voor de omgeving, werken we milieubewust, nemen we 

maatregelen om milieubelasting te verminderen en zorgen we ervoor dat het op en rond de bouwplaats opgeruimd 

is.  

 
Contactgegevens 
Wij vinden het belangrijk om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden en te informeren. Mochten er naar 
aanleiding van deze brief nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Noortje Veldhof op:  
 

Email: verkoop.middenwest@duravermeer.nl 
of Tel: 023 752 97 00   
 
Met vriendelijke groet,  
Team Wickengaard Schalkwijk 
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