
BOUWBERICHT

3 mei 2020

Broekpolderweg 5 dagen afgesloten voor 
doorgaand verkeer

Van maandag 17 mei 07.00 uur tot zaterdag 22 mei 07.00 uur is de 
Broekpolderweg tussen de Marathonweg en het scoutingterrein 
afgesloten voor al het verkeer. In deze week herstellen we het 
kruispunt bij de manege en de aansluiting met het fietspad. Met dit 
bouwbericht informeren we u over de afsluiting en de omleidings-
routes.

Tijdens de werkzaamheden aan het persriool bij de Broekpolderweg, 
hebben wij bij het kruispunt met de manege een nieuwe duiker 
aangebracht. De kruising is tijdelijk dichtgelegd met klinkers, zodat de 
grond bovenop de duiker kon inklinken. 

Tussen 17 en 22 mei herstellen we het kruispunt. We verwijderen 
de huidige bestrating en brengen riolering aan. Daarna bouwen we 
de weg op met een puinfundering en brengen asfalt en witte marke-
ringen aan. Op zaterdagochtend om 07:00 uur gaan de weg en het 
fietspad langs de Broekpolderweg weer open.  Dan zijn alle werk-
zaamheden voor het persriool bij de Broekpolderweg klaar.

Bereikbaarheid voor (brom)fietsers en voetgangers
Tussen 17 en 22 mei worden (brom)fietsers en voetgangers omgeleid 
via de Watersportweg en het fietspad dat achter de voetbalvelden en 
langs de hockeyvelden loopt. (zie afbeelding 1). Via deze route zijn alle 
verenigingen en restaurant Jofel aan de Plas zowel vanuit Vlaardingen 
als Maassluis bereikbaar.

Bereikbaarheid voor autoverkeer
Tijdens de afsluiting blijven alle verenigingen en parkeerterreinen bij 
de Broekpolderweg bereikbaar voor autoverkeer.

• De manege en P1 (gemeentewerf) zijn bereikbaar via de Water-
sportweg in Vlaardingen. Vanaf P1 kunnen bezoekers wandelen 
naar de voetbalverenigingen. 

• De overige verenigingen en parkeerterreinen aan de Broekpol-
derweg zijn bereikbaar vanaf Maassluis via de Kortebuurt. (Af-
beelding 2)

• Restaurant Jofel aan de Plas is bereikbaar vanaf Maassluis via de 
Kortebuurt. (Afbeelding 2)

In opdracht van gemeente Vlaardingen legt BAAK een rioolpersleiding in de midden-
berm van de Broekpolderweg aan. U woont of werkt in de omgeving van de werk-
zaamheden. Met dit bouwbericht informeren we u over de aard van de werkzaamhe-
den en de hinder die u mogelijk kunt ervaren.

Afbeelding 1 Afsluiting Broekpolderweg 17 mei 07:00 uur tot 22 mei 07:00 uur en omleiding voor fietsers 
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Meer informatie over de aanleg van de persrioolleiding vindt u op www.vlaardingen.nl/broekpolderweg
Heeft u een vraag over de plannen voor de Broekpolderweg? Neem dan contact op met gemeente Vlaardingen via telefoonnummer 010 248 4000.
Heeft u een vraag of klacht over de werkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar: omgeving@baakbbv.nl.

Afbeelding 2 Routes autoverkeer Broekpolderweg maandag 17 mei 07:00 uur tot zaterdag 22 mei 07:00 uur
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