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Bouwweg Poelgeest via jachthaven en Heukelsbrug 
 
In januari 2017 start de bouw van het project de Kasteeltorens in Poelgeest. Er is de afgelopen 
periode veel contact geweest tussen de gemeente, wijkbewoners, de openbare basis school De 
Vogels en de ontwikkelaar Hoornveste B.V. over het bouwverkeer voor dit project. Op 13 
december 2016 koos het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest voor het 
alternatief waarbij bouwverkeer niet door de wijk, maar via de jachthaven en de Heukelsbrug 
geleid wordt. Verantwoordelijk wethouder Wendelien Tönjann: ”Bouwverkeer van deze orde 
heeft hoe dan ook invloed. Veiligheid staat voor ons voorop. Met deze route kunnen we veel 
zorgen en overlast voor de wijk wegnemen.”   
 
Rechtdoor naar het bouwterrein 
De gemeente is in samenspraak met Jachthaven Poelgeest Marina tot deze alternatieve bouwroute gekomen. 
De bouwweg komt te liggen op het terrein van Jachthaven Poelgeest Marina zodat het bouwverkeer over de 
Heukelsbrug rechtdoor het bouwterrein kan aanrijden. Hiermee wordt de overlast van bouwverkeer door de 
wijk zoveel mogelijk beperkt.  
 
Werkzaamheden de komende weken 
Vanaf 15 december 2016 worden er enkele voorbereidende werkzaamheden verricht. De bouwweg over de 
haven wordt aangelegd, het bouwterrein wordt ingericht, de fietsroute naar de polder wordt omgelegd en er 
wordt een damwand geslagen. De werkzaamheden worden naar verwachting voor het kerstreces afgerond. 
Hiervoor zal met beperkt bouwverkeer door de wijk gereden worden. Dit verkeer is niet groter of zwaarder 
dan het verkeer zoals heeft plaatsgevonden voor het bouwrijp maken. Er wordt rekening gehouden met de 
aan de route gelegen basisschool en er zijn venstertijden ingesteld. Er zal geen vrachtverkeer plaatsvinden 
tussen 08.15 en 08.45 uur en 14.45 en 15.30 uur. 
 
De gemeente heeft alle betrokkenen uitgenodigd voor een informatieavond op 15 december 2016. 
 
 
 
Noot voor de redactie  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de  afdeling Communicatie gemeente Oegstgeest, via telefoonnummer 
(071) 51 91 774 of via communicatie@oegstgeest.nl. 
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