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Beste bewoner, 
 
In december 2020 bent u geïnformeerd over de bussluis in de Lange Campen en de afsluiting van de 
Vlielandseweg. Via deze brief willen we u informeren over het vervolg van de werkzaamheden in het 
noordelijke deel van Ackerswoude.  
 
Het noordelijke deel van Ackerswoude is bijna gereed. De bouw van de laatste deelgebieden Landrijk 8 
en Landrijk 10 is volop aan de gang. Dit betekent dat het einde van de woningbouwwerkzaamheden in 
zicht komt. 
 
Afsluiting Vlielandseweg 
Vanaf januari 2021 is de Vlielandseweg niet te gebruiken voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. 
Om sluipverkeer op de Lange Campen te voorkomen, heeft de gemeente hier in januari een knip 
aangelegd in de vorm van een tijdelijke bussluis.  
 
Begin juni is de reconstructie van de Vlielandseweg tot de Boezemweg volgens de planning gereed en 
kan autoverkeer deze route weer gebruiken. De bus kan deze route helaas niet nemen, dus de bussluis 
blijft bestaan tot eind juli, wanneer de Vlielandseweg weer helemaal open is.   
 
Werkzaamheden Lange Campen en Brinkrijk 
Zodra de Vlielandseweg weer open is en Landrijk 8 gereed is, start de definitieve aanleg van de Lange 
Campen inclusief de definitieve knip. Dit gebeurt in verschillende fasen. Zie de achterzijde van deze brief 
voor de werkzaamheden per fase.  
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Fasering werkzaamheden noordelijk deel Ackerswoude  
               

2021 

Fase  1 Juni/juli 2021 Definitieve bestrating Veldleeuweriklande 

Fase  2 September 2021 Herstellen verzakte bestrating en riool Lange Campen 
(ter hoogte van Brink 9 en Landrijk 12)   

Fase  3   September t/m december 2021 
 

Definitieve bestrating Rietgorslande en de Brinkrijk 
(ter hoogte van Landrijk 8, 9 en 10) 

Fase 4 December 2021 Aanleg fietspad achter Landrijk 7, 8 en 9 

2022 

Fase  5 Januari t/m  februari 2022 Definitieve bestrating Lange Campen (Vlielandseweg 
t/m Brink van Pinkeltje) 

Fase 6 Maart t/m april 2022 Definitieve bestrating Lange Campen (Brink van 
Pinkeltje tot de knip Lange Campen) 

Fase  7 Mei 2022 Definitieve bestrating van de knip Lange Campen.  
De Lange Campen wordt ter hoogte van Landrijk 10 ingericht 
als fietspad. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de 
blokkade voor autoverkeer er uit komt te zien. 

Fase 8  Juni 2022 Definitieve bestrating vanaf de knip Lange Campen tot 
de ecologische zone.  

 

 
 
We doen ons best volgens de planning te werken, maar hier kan iets van afgeweken worden. 
Voorafgaand aan de verschillende fasen worden de directe bewoners door onze aannemer  
geïnformeerd over de werkzaamheden en de bereikbaarheid van de woningen.  
 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?  
Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via ackerswoude@pijnacker-nootdorp.nl of het 
telefoonnummer 14 015. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ruud Spronk 
Projectmanager Ackerswoude 
Dit document is digitaal vastgesteld daarom staat er geen handtekening op. 
 


