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Aan de bewoners / gebruikers van dit pand 
 
 
 
 
 
 
Datum : 15-6-2020 
Ons kenmerk : 7202400-BRF-Stougjesdijk – Beneden Oostdijk 
Onderwerp : Reconstructie Stougjesdijk – Beneden Oostdijk 

te Oud-Beijerland  
 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden die plaats gaan vinden in de nabijheid 
van uw woning en/of bedrijf. 
 
Wat gaat er gebeuren? 
In opdracht van gemeente Hoeksche Waard gaat KWS Infra bv vestiging Rotterdam - Zwijndrecht 
het project ‘Reconstructie Stougjesdijk – Beneden Oostdijk’ uitvoeren. 
 
Het werk omvat het reconstrueren (vernieuwen) van het kruispunt Stougjesdijk – Beneden 
Oostdijk, dit vooral om fietsers een veilige oversteekplaats te bieden. Ook zal de asfaltverharding 
van de gehele Beneden Oostwijk t/m de bocht naar de Koninginneweg (deels) vervangen worden. 
 
Wanneer gaat het gebeuren?  
De werkzaamheden vinden plaats van 22 juni tot en met 25 juli. In verband met de bereikbaarheid 
van aanwonenden en de omgeving zal het werk in 3 fasen uitgevoerd worden. Elke fase is weer 
onderverdeeld in deelfasen, elk met een eigen planning. 
 

 Fase 1 - Reconstructie kruising Stougjesdijk t/m rotonde 2000 (Poortwijk). 
o Fase 1A: Reconstructie zuidzijde van kruising (22-06-2020 t/m 26-06-2020) 
o Fase 1B: Reconstructie noordzijde van kruising (29-06-2020 t/m 03-07-2020) 
o Fase 1C: Aanbrengen asfalt op gehele kruising t/m rotonde 2000 (03-07-2020 

overdag en ‘s nachts) 
  

 Fase 2 - Reconstructie Koninginneweg – Beneden Oostdijk. 
o Fase 2A: Reconstructie bocht Koninginneweg - Beneden Oostdijk (06-07-2020 t/m 

09-07-2020) 
o Fase 2B Aanbrengen asfalt in bocht Koninginneweg - Beneden Oostdijk tot aan uitrit 

BP tankstation (10-07-2020) 
 

 Fase 3 - Groot onderhoud aan de Beneden Oostdijk. 
o Fase 3A: Uitrit BP tankstation (einde fase 2) tot kruising Jan van der Heijdenstraat  

(13-07-2020 t/m 17-07-2020) 
o Fase 3B: Kruising Jan van der Heijdenstraat tot rotonde 2000 (20-07-2020 t/m 25-07-

2020) 
 

Bij slecht weer (regen) is het niet mogelijk om te asfalteren. Dat kan leiden tot aanpassing van 
deze planning.  
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Fase 1, wat betekent dit voor u? 
Gedurende de werkzaamheden van fase 1 (m.u.v. fase 1C nacht) blijf de Stougjesdijk 
beschikbaar voor verkeer. Het verkeer kan gebruikmaken van 1 rijbaan. Dit wordt geregeld met 
tijdelijke verkeerslichten. Ook wordt er een adviesroute ingesteld via de Jan van der 
Heijdenstraat. 
 
De Texaco blijft (m.u.v. fase 1C nacht) te allen tijde bereikbaar. Sterkliniek Dierenartsen 
Stroowaert, Krooswijk caravanstalling, Ruud den Boer Hoeve en Stougjesdijk nummer 292 blijven 
gedurende fase 1 bereikbaar via de Stougjesdijk vanuit zuidelijke richting (randweg N217). 
 
Tijdens fase 1C is de dijkoprit naar de Oud-Beijerlandsedijk deels afgesloten. Wij verwijderen het 
paaltje aan de kruising Jan van der Heijdenstraat en de Oud-Beijerlandsdijk zodat het 
bestemmingsverkeer hier in en uit kan rijden. 
Poortwijk blijft gedurende de werkzaamheden van fase 1C bereikbaar via de zuidzijde 
(Kwakscheweg – N217). 
 
Fase 2 en 3, wat betekent dit voor u? 
De aanwonenden en omgeving van fase 2 en 3 zullen nog nadere informatie ontvangen 
voorafgaand aan de werkzaamheden van fase 2 en 3. 
 
Blijf op de hoogte, download de KWS app! 
Voor actuele informatie over onze werkzaamheden kunt u de gratis KWS app downloaden via de 
App store voor Apple of de Playstore voor Android. U kunt zoeken op het project ‘Reconstructie 
Stougjesdijk – Beneden Oostdijk’ en hem als favoriet aanvinken door op het sterretje te klikken. 
Vervolgens geeft u aan wat uw relatie is tot dit project (bijvoorbeeld omwonende). Wij zullen u met 
behulp van updates op de hoogte houden van de actuele zaken rondom onze werkzaamheden. 
 
Heeft u nog vragen? 
Wij willen u bij voorbaat danken voor uw medewerking. Heeft u nog vragen over het werk? Stel ze 
dan via onze KWS app. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met onze omgevingsmanager 
Bart Wierikx via e-mail bwierikx@kws.nl of telefonisch op werkdagen tussen 8:00uur en 16:00uur 
via 06-50226159. Ook kunt u op afspraak met vragen terecht bij onze uitvoerder de heer Teun 
van Wijk in onze bouwkeet aan de Oud-Beijerlandsedijk t.h.v. huisnummer 4 en 6.  
U kunt op werkdagen tussen 08:00uur en 16:00uur een afspraak maken via 06-50226115  
 
Heeft u een ernstige klacht of calamiteit buiten werktijden? Neem dan contact op met ons 
calamiteitennummer 0800-8702020. U moet dan duidelijk de locatie, aard en urgentie van de 
calamiteit doorgeven.  
 
 
 
Hoogachtend, 
KWS Infra bv 
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