
 Nieuwe riolering 
Rustenburg Noord 

Start werkzaamheden begin april 2021

Het gaat om het riool in de:
Bunschotensestraat, Gooilaan, 
Hilversumsestraat, Larensestraat, 
Loosdrechtsestraat, Loosduinsekade, 
Muiderbergstraat, Naarderstraat (gedeelte), 
Soestdij ksekade, Spakenburgsestraat en 
Weesperstraat

Wat Rioolvervanging

Waar Rustenburg Noord

Wanneer April 2021 tot maart 2023

Geen inloopbij eenkomst
De gemeente Den Haag start binnenkort met 
het vervangen van het riool bij  u in de straat. 
In verband met de coronamaatregelen kan de 
inloopbij eenkomst om u over de werkzaamheden 
te informeren helaas niet doorgaan. Algemene 

informatie over het project is beschikbaar op de 
website denhaag.nl/riolering. Heeft u nog vragen? 
Tij dens de gehele periode kunt u contact opnemen 
met de omgevingsmanager. De contactgegevens 
vindt u op de achterzij de.

Den Haag maakt het
Den Haag groeit. Het aantal inwoners neemt toe en de 
stad verwelkomt steeds meer bezoekers en bedrij ven. 
Om mee te groeien met de tij d moet de stad zich blij ven 
vernieuwen. En net als elke andere stad heeft Den Haag 
ook onderhoud nodig. Daarom blij ft de gemeente fl ink 

investeren in openbaar vervoer, fi etsvoorzieningen, veilige 
wegen en bruggen. En prettige wij ken met voldoende 
parkeer plekken. Zo blij ft Den Haag een aantrekkelij ke, 
internationale stad waar mensen snel en veilig hun 
woonwij k kunnen bereiken. We vragen uw begrip en 

geduld voor de overlast die alle werkzaamheden met 
zich meebrengen.  
Kij k voor meer informatie op www.denhaag.nl

Fotografi e: Valerie Kuypers

Veiligheid
De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tij dens de 
werkzaamheden te garanderen, toch blij ven werkterreinen 
gevaarlij ke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te 
wij zen en hen weg te houden van het werkterrein. 

Informatie over het project: gebruik de app 
Om bewoners te informeren over de werkzaamheden heeft de 
gemeente een app, die u gratis kunt gebruiken. Hier vindt u 

onder meer actuele informatie, de planning en fasering en een 
contactformulier. Ook kunt u door middel van pushberichten 
op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen. 
Om het project Rustenburg Noord te volgen, kunt u de app 
‘Riolering Den Haag’ downloaden via de Appstore of Playstore. 

Actuele informatie over het project vindt u ook op de website 
van de gemeente: www.denhaag.nl/riolering. Heeft u vragen 
aan de gemeente over dit project in uw wij k? Stuur dan een 
email naar rustenburgnoord@denhaag.nl. 

Contactgegevens aannemer 
Heeft u specifi eke vragen over de uitvoering zoals de planning, 

parkeren of bereikbaarheid, neem dan contact op met 
Marina de Horn de omgevingsmanager van Jac. Barendregt. 

U kunt haar telefonisch bereiken via 06 3334 2416 of u kunt 
een email sturen naar omgevingsmanager@jacbarendregt.nl. 

De Gooilaan

Larensestraat Scan deze QR-code om de app
te downloaden via de App Store
voor iOS-apparaten

Scan deze QR-code om de app
te downloaden via de Google Play
voor Android-apparaten

Riolering Den Haag



Planning en Fasering
De planning en fasering zijn voorlopig. Door onverwachte 
omstandigheden, zoals het weer of obstakels in de grond, kan 

dit wijzigen. Bij grote veranderingen wordt u tijdig geïnfor
meerd. Ongeveer een week voordat de werkzaamheden in de 

straat plaatsvinden ontvangt u een brief van aannemer  

Jac. Barendregt. Hierin staat precies wanneer de werkzaam
heden zijn.

Fase Straat Start Eind

1 Loosdrechtsestraat gereed

2 Bunschotensestraat zuid half mei 2021 eind juni 2021

3 Bunschotensestraat noord begin juni 2021 eind juli 2021

4 Spakenburgsestraat noord begin juli 2021 eind september 2021

5 Spakenburgsestraat zuid eind augustus 2021 half oktober 2021

6 Naarderstraat noord eind september 2021 begin november 2021

7 Hilversumsestraat west half oktober 2021 begin december 2021

8 Weesperstraat noord begin november 2021 eind januari 2022

9 Larensestraat noord begin december 2021 half februari 2022

10 Muiderbergsestraat begin februari 2022 half maart 2022

11 Larensestraat zuid eind februari 2022 half april 2022

12 Weesperstraat zuid half maart 2022 eind mei 2022

13 Hilversumsestraat oost half april 2022 eind juni 2022

14 Hilversumsestraat oost midden half mei 2022 half juli 2022

15 Hilversumsestraat west midden half juni 2022 begin september 2022

16 Gooilaan oost begin juli 2022 half oktober 2022

17 Gooilaan west begin september 2022 eind november 2022

18 Soestdijksekade half oktober 2022 eind maart 2023

Wat gaat er gebeuren? 
Gemeente Den Haag gaat de riolering in uw wijk vervangen, 

omdat die is verouderd. Om het riool te kunnen vervangen, 
moet de straat in zijn geheel open: van erfgrens tot erfgrens. 
Ook worden de huisaansluitingen en waterafvoerputten 
vervangen. De straten en stoepen worden opnieuw bestraat. 
Stenen, tegels en andere materialen worden zoveel mogelijk 

hergebruikt.

Wijzigingen in de inrichting
In de straten komen kleine wijzigingen om de verkeersveilig
heid en leefbaarheid in de buurt te verbeteren.
•  Op de kruisingen en in de straten komen verkeerplateaus met 

drempels.
•  De kruispunten worden zo ingericht dat er op de hoeken niet 

meer geparkeerd kan worden. 
•  De stoepen krijgen bij de kruispunten een uitbouw en 

paaltjes.
•  Er komen duidelijke parkeerstroken.
•  De bomen krijgen meer ruimte.

Meetpunten en foto-opnames 
Om de riolering te kunnen vernieuwen wordt de grondwater

stand verlaagd. Door peilbuizen in de stoep te plaatsen wordt 
de grondwaterstand gecontroleerd. Om te voorkomen dat er 

onverhoopt schade ontstaat aan uw woning, hebben wij 
meetpunten (hoogteboutjes) op een aantal gevels geplaatst. 
Hiermee controleren wij de hoogteligging van de bebouwing  

in de straat. Van de gevels van de panden in uw straat zijn
voorafgaand aan de werkzaamheden fotoopnamen gemaakt. 

Dit is gedaan om de staat van uw woning voor start van de 
werkzaamheden vast te leggen. In de straten zijn ook trillings
meters opgehangen. Hiermee bekijken wij wat de impact van 

de werkzaamheden op de omgeving is.

Bereikbaarheid woning
Voor de uitvoering van de werkzaamheden aan het riool 
moeten wij de straat in zijn geheel openbreken. We doen er 

alles aan om de gevolgen voor u zoveel mogelijk te beperken. 
Woningen en bedrijven blijven via loopschotten voor voetgan
gers altijd bereikbaar. Het buurtverkeer wordt door middel van 
verkeersborden en afzettingen om het werk geleid. 

Parkeren 
Om overlast te beperken, worden de werkzaamheden in fasen 

uitgevoerd. Wanneer de werkzaamheden in uw straat plaats
vinden, kunt u daar niet parkeren. U kunt hierdoor last hebben 
van parkeerdruk. Mogelijkheden voor tijdelijke parkeerplaatsen 
in de wijk worden nog onderzocht. Heeft u een invalideparkeer
plaats, dan bieden wij u een tijdelijke invalideparkeerplaats (op 

kenteken) op een voor u zo goed mogelijk bereikbare plek. 
Parkeert u op eigen terrein en heeft u geen parkeervergunning, 
dan kunt u een tijdelijke parkeerontheffing krijgen. Neem voor 
parkeren contact op met de omgevingsmanager van de 
aannemer. De contactgegevens vindt u op de achterkant van 

deze folder.

Huisvuil
Als uw straat is opgebroken, kan de vuilniswagen er niet in. Er 

staan dan borden waar u uw vuilnis op de ophaaldagen kwijt 
kunt. De aannemer informeert u hierover met een brief. Helaas 
moet u hiervoor waarschijnlijk iets verder lopen dan u bent 
gewend. Voor mensen die minder goed ter been zijn, kan dit 
een probleem zijn. Wilt u uw buurvrouw of buurman helpen 

als dat nodig is?

Wat vragen wij van u?
Werk aan het riool brengt overlast met zich mee. Samen met de 

aannemers doen wij er alles aan om het werk soepel te laten 
verlopen. Om de werkzaamheden soepel te laten verlopen, 
vragen wij u om zo nodig: 

•  obstakels zoals fietsen en bloembakken te verwijderen
•  overhangend groen en hagen te snoeien of verwijderen

•  uw auto ergens anders te parkeren

Hulpdiensten 
De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten 
ook tijdens de werkzaamheden de bewoners in de buurt goed 
kunnen bereiken. Parkeer daarom uw auto alleen in de 

parkeervakken, zodat de hulpdiensten er in geval van nood 
goed door kunnen. Als het nodig is, leggen wij voor de bereik
baarheid van hulpdiensten rijplaten neer. 

(vervolg op achterpagina)
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In deze straten wordt 
het riool vervangen


