
Vervangen riolering Akersloot west



Werkgrens



Vervangen riolering en bestrating

Het straatwerk en de riolering in De Lydweg, Waterzijde, Verdistraat, 
Händelstraat, Johann Strauszlaan en een deel van de Wagnerlaan, 
Buurtweg, Startingerweg, Kerkemeer en Westerweg zijn aan groot 
onderhoud toe. Het huidige rioolsysteem, een gemengd stelsel, is 
verouderd en aan vervanging toe. Bij het nieuw aan te leggen 
gescheiden rioolsysteem wordt vuil water naar de waterzuivering en 
regenwater naar sloten en vijvers afgevoerd. In de Breedelaan en het 
Kloosterlaantje vervangen wij alleen de bestrating. Groen, 
straatverlichting, verkeer en duurzaamheid worden ook gelijk 
meegenomen. 



De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen 
tijdens de enquête, 1e overleg met de klankbord-
groep in april 2019 en de 2 wandelingen in mei 
2019

• verkeer en parkeren

• bomen en groen

• verlichting

• riool en grondwater

• wegen en stoep

• overig



• Verslag wandeling dag 1

Lydweg:

• Parkeren in de aangegeven parkeervakken

• Rekening houden met de brandweer, vrachtwagen Gemeente (afval).

• Aan één kant het trottoir 1 tegel smaller maken en dan de 
lichtmasten naar de andere kant verplaatsen.

• Mogelijkheid voor een inrit bij huisnummer 10 bekijken.

• De 3 bomen verwijderen.

• Gebakken klinkers eruit en weer opnieuw gebruiken



Westerweg
• Ingang hek T. Sanders in overleg verplaatsen naar het Tulpenlaantje. Zo 

hoeft het tractor niet meer over de Pastoor v.d. Bergstraat en Westerweg. 
Hier staat wel een pompput.

• De 7 bomen verwijderen in de stoep.
• De 4 bomen verwijderen die in de tuin staan van de bewoners (Kennemer 

Wonen)
• Verlichting is al deels LED.
• Verlichting checken richting het Tulpenlaantje.
• De 3 garages in de Pastoor v.d. Bergstraat ook meenemen met afkoppelen.
• Tijdens de werkzaamheden goed denken om de heggen/hagen die langs de 

opsluitbanden staan.
• Westerweg 8 is bereid om aan de voorzijde een stuk grond te ruilen met 

achter, deze grond is van de gemeente. Zo kunnen wij een trottoir 
realiseren en de bewoners een stukje achtertuin.

• Gebakken klinkers eruit en weer opnieuw gebruiken



Breedelaan

• Hier de betonstraatstenen verwijderen en gebakken stenen aanbrengen.

• Hemelwater afkoppelen net als de kolken.

Waterzijde

• Heggen/hagen zijn in het verleden geplant vanuit het heggenfonds 
gemeente Akersloot.

• Parkeren wel/niet bij de ingang van het parkje. Situatie schetsen met de 
twee opties.

• Verdeling lichtmasten bekijken, rekening houden met de heggen/hagen.

• Boom verwijderen hoek Kloosterlaantje-Waterzijde.

• Groenstrook langs het hek tegenover Kerkemeer 12 behouden.

• Goed letten op de bijzondere boom tijdens de voorbereiding en uitvoering. 



Kloosterlaantje

• Gebakken stenen opnieuw gebruiken.

• Gebruikmaken van de pas aangelegde riolering van huisnummer 4.

• Opsluiting tegen de tuinmuur aan van Buurtweg 17, hier moet wel 
piepschuim tussen geplaatst worden. 

Kerkemeer

• Betonstenen opnieuw gebruiken. 



• Verslag wandeling dag 2

Startingerweg:

• Plateau Startingerweg – Pastoor van der Bergstraat-
Mendelssohnstraat straatwerk herstellen i.v.m. nutssleuf. 

• Bomen bekijken naast Buurtweg 2 aan de kant van de Raadhuisweg.

• Oude inrit Buurtweg 2 aan de kant van de Raadhuisweg komt te 
vervallen, hier komt een parkeervak voor terug.

Breedelaan:

• Kijken of de inritten aan de noord- en zuidzijde voorzien kunnen 
worden van RWS-banden.

• Hier alleen een hemelwaterriool aanbrengen, vuilwaterriool is in 
2013 gerelined.



Buurtweg:

• Stoep smaller maken ter hoogte van huisnummer 9 en 9a, is dit een optie 
gezien de parkeerplaats tegenover huisnummer 11 en 13. 

• Waterafvoer bekijken in de stegen tussen de Johann Strauszlaan –
Händelstraat, Händelstraat – Verdistraat en Verdistraat – Beethovenstraat. 

• Brandkranen checken

• Goed letten op de bijzondere bomen tijdens de voorbereiding en 
uitvoering. 

• Straatwerk voor huisnummer 19 en 21 is eigen terrein. Hier met de 
bewoners kortsluiten wat er mogelijk is. 



Johann Strauszlaan:

• Bomen bespreken met de buurt, per brief d.m.v. stemming? 

• De 5 schuin parkeervakken anders indelen i.v.m. stoep.

• Herinrichting van het parkeerterrein van de Lelie na dit project.

Händelstraat:

• Bekijken of hier de stoep een tegel smaller gemaakt kan worden aan 
beide kanten. 

• Bomen gaan er helaas weer uit. Het is goedkoper om weer nieuwe 
terug te planten



Verdistraat:

• Bomen verwijderen

• Kijken naar parkeren in vakken.

Wagnerlaan:

• Drempel Wagnerlaan – Cesar Francklaan aanpassen. Drempel 
elementen verwijderen en straatwerk aanbrengen. Goed kijken naar 
de helling %. 

• Uitstap strook aanbrengen in groenstrook voor het langsparkeren. 



Algemeen

• Op alle kruisingen brengen wij een geel attentievlak aan. Deze ligt op 
hetzelfde niveau als de rijbaan. Geen drempel dus.

• Alle beton materialen verwijderen, in de rijbaan komen hier gebakken 
klinkers voor terug. Stoep en banden worden wel weer van beton.

• Gescheiden stelsel aanbrengen. Kolken en voorzijde woningen zoveel 
mogelijk afkoppelen. 

• LED verlichting aanbrengen.

• Overhangend groen 

• Verkeersborden checken



• Voorlopig Ontwerp bespreken via scherm of per tekening op tafel.

• Video tonen die door BuroScope gemaakt is naar aanleiding van het 
Voorlopig Ontwerp.



Planning
• Verwerken van wat in april is besproken in een voorlopig ontwerp tekening. 

(april 2019)

• Wandeling door het project gebied. (mei 2019)

• VO tekening bespreken met de Klankbordgroep. (augustus 2020)

• VO tekening presenteren tijdens een inloopavond. (september 2020)

• DO tekening bespreken met de Klankbordgroep. (oktober 2020)

• DO tekening vast laten stellen door raad/college. (november 2020)

• DO tekening presenteren tijdens een inloopavond. (december 2020)

• Bestek fase. (december en januari 2021)

• Aanbesteding. (februari 2021)

• Start uitvoering. (april 2021)


