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Beste bewoner, 

Via deze brief brengen wij u op de hoogte van de start van de werkzaamheden 
Rioolvernieuwing H. J. Kooistrawei. Na de vakantie, vanaf 22 augustus 2022, 
gaan wij dan eindelijk starten. De oorspronkelijke start was gepland in april 
2022, maar zoals wij u al in een eerdere nieuwsbrief aangaven, was deze start 
afhankelijk van o.a. de leverantie van het gemaal. Nu het gemaal beschikbaar 
is en ook de aannemer bekend, kunnen wij gaan starten met de uitvoering. 
Jansma Drachten bv zal deze werkzaamheden gaan uitvoeren.  

Start met uitvoeren gemaal 
Vanwege nieuwe 
veiligheidsvoorschriften (veilig kunnen 
uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden) moeten wij 
de gemaalput vlakbij de brug 
aanzienlijk vergroten. Bovengronds zie 
je hier niet veel van maar ondergronds 
neemt de nieuwe put meer ruimte in. 
Dat heeft dan ook consequenties. Wij 
moeten een extra boom kappen, dus tot 
op heden twee in het hele project en 
daarnaast gaan wij struikgewas 
verwijderen. Dit is reeds met de 
nabijgelegen bewoners besproken en wij 
willen na uitvoering van de 
werkzaamheden dan ook meteen het 
groen in deze omgeving verbeteren, 
door nieuwe bomen en beplanting toe te 
voegen. Om de nieuwe 5 meter diepe put te kunnen plaatsen zullen wij ook een 
bouwkuip moeten maken. Deze werkzaamheden vangen vanaf 29 augustus aan. 
De week ervoor, vanaf 22 augustus, zal het groen en de boom achter het gemaal 
verwijderd worden.  



Blad 2 

Fasering 
Vervolgens zal de aannemer verder werken met de aanleg van de riolering. Er 
wordt van noord naar zuid gewerkt. Zodra een gedeelte riolering is vernieuwd 
zal vervolgens de bestrating aangebracht worden. Wij streven ernaar nog dit 
jaar in ieder geval de riolering te vernieuwen. Omdat wij ook de bestrating 
tussen de M. Kalsbeekstrjitte en de Hilleburen (dus langs de sportvelden) gaan 
vernieuwen (niet de riolering) zal dit naar alle waarschijnlijkheid begin 2023 
uitgevoerd gaan worden. De aannemer maakt op dit moment een planning, deze 
delen wij in de volgende nieuwsbrief met u, maar plaatsen wij ook op Wij 
Werken Aan. 

Verkeer en stremmingen 
Iedereen zal gedurende de werkzaamheden bereikbaar blijven. Als dit 
gedurende een korte periode (dagdeel) niet mogelijk is wordt dit met de 
betreffende bewoner(s) tijdig afgestemd. Voetgangers en fietsers worden 
plaatselijk omgeleid, uiteraard met korte omleidingsroutes. Het gemotoriseerd 
verkeer wordt via een adviesroute omgeleid, maar plaatselijk zal ook een 
omleiding aangegeven staan. Uiteraard is het knelpunt de brug in de H.J. 
Kooistrawei. De werkzaamheden in de nabijheid van deze brug willen wij 
daarom ook direct na de plaatsing van het gemaal uitvoeren. Overlast kunnen 
wij helaas niet voorkomen, maar wij willen deze overlast wel tot een minimum 
beperken. 

Diverse werkzaamheden in de omgeving 
Ten noorden van de brug in de H.J. Kooistrawei willen wij het straatwerk 
vernieuwen en daarnaast staat ook de aanleg van de Stringbrêge nog op de 
planning. Ook dit zijn gemeentelijke projecten. Deze projecten worden met 
elkaar afgestemd, zodat gecombineerd de overlast minder groot is.  

Vragen 
Heeft u nog vragen dan kunt u een mail te sturen naar 

secretariaatbuitenruimte@leeuwarden.nl. Op de site: Projecten Wij Werken Aan 
| Gemeente Leeuwarden vindt u informatie over dit project en nabijgelegen 
projecten terug. Op deze site voegen wij na de zomervakantie dus ook de 
planning toe. Harold Rakers houdt namens de gemeente Leeuwarden toezicht op 
het werk. Hij is via het centrale nummer 14058 bereikbaar. 

Met vriendelijke groet, 

Arjen Kammeraat 
Gemeente Leeuwarden 


