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Beste bewoner, 
 
Het komende jaar wordt er op verschillende momenten gewerkt aan de wegen in Ackerswoude. Via deze 
brief willen we u informeren over de werkzaamheden in het zuidelijke deel van Ackerswoude.  
 
Werkzaamheden rondom de Monnikenweg  
Op verschillende momenten wordt aan en om de Monnikenweg gewerkt. Dit betekent dat de rijroute vanaf 
de Klapwijkseweg richting de woningen door het jaar heen verandert. Via de afbeeldingen op de volgende 
bladzijde hebben we dit inzichtelijk gemaakt. Uiteraard worden de rijroutes tegen die tijd aangeduid door 
bebording, maar dit geeft alvast een beeld. Elke fase wordt kortgesloten met de hulpdiensten, zodat de 
bereikbaarheid van de wijk geborgd is.  
 
De volgende werkzaamheden staan op de planning:  

• Fase 1 (12 april t/m 23 mei): Verwijderen asfalt Monnikenweg, aanbrengen riolering ter hoogte van 
Landrijk 16, 17 en 18 en verwijderen gedeelte van de huidige bouwwegen. Er is een tijdelijke 
verkeersaansluiting bij de kruising Monnikenweg – Klapwijkseweg.  

• Fase 2 (24 mei t/m 13 juni): Bestrating schoolterrein en Blauwe Kiekendieflande en grond klaarmaken 
voor woningbouw.  

• Fase 3 (14 juni t/m 23 juli) : Definitieve inrichting kruispunt Monnikenweg – Klapwijkseweg:                        
In twee delen, eerst de ene weghelft afgesloten, vervolgens de andere. Het verkeer over de 
Klapwijkseweg wordt geregeld met verkeerslichten. Bewonersverkeer rijdt over de nieuwe weg 
(Blauwe Kiekendieflande) langs de school naar de Monnikenweg.  

• Fase  4 (24 juli en verder): De definitieve verkeerssituatie. Als de school eind augustus in gebruik wordt 
genomen is het kruispunt Monnikenweg – Klapwijkseweg en de inrichting rondom de school gereed. 
Bouwverkeer hoeft niet langs de school te rijden, omdat zij gebruik maken van een bouwaansluiting 
voor Landrijk 16, 17 en 18. 

 
We doen ons best volgens de planning te werken, maar hier kan iets van afgeweken worden.  
Op de volgende pagina ziet u de rijroute per fase.  
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Definitieve bestrating Brinklande/Kerkuillande 
De definitieve bestrating van de Brinklande en Kerkuillande staat gepland in het derde kwartaal van 2021. 
Direct omwonenden worden voorafgaand aan de werkzaamheden geïnformeerd door onze aannemer Van 
Gelder over de werkzaamheden en de bereikbaarheid van de woningen.    
 
Bouw zuidrand Ackerswoude 
In de zuidrand werkt ABB nu aan de realisatie van Landrijk 13. Komend jaar wordt er aan nog meer 
deelgebieden aan de zuidrand gewerkt. Dit betekent dat er bouwverkeer aanwezig is. Om overlast zoveel 
mogelijk te voorkomen maken wij met de bouwer afspraken over rijroutes voor het bouwverkeer, snelheid 
en parkeren.  Landrijk 13, 14 en 15 wordt voor bouwverkeer via de Zijdeweg ontsloten. Het bouwverkeer 
van Landrijk 16, 17 en 18 zal gebruik maken van de oude tijdelijke asfaltweg vanaf de Klapwijkseweg.   
 
Knip Monnikenweg  
In deze brief wil ik u ook nog eens informeren over de situatie rond de knip in de Monnikenweg. Het 
uitgangspunt van de gemeente is dat er in de Monnikenweg een knip komt waarmee we het doorgaande 
verkeer door Ackerswoude beperken. Het verkeersbesluit moet nog genomen worden en tot die tijd willen 
we monitoren en tellen. Door te tellen kunnen we achterhalen of het verkeer door Ackerswoude zich 
ontwikkelt zoals verkeersmodellen verwachten. In april 2021 worden verkeerstellingen gehouden.  
 
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 
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