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In opdracht van de gemeente Steenwijkerland vervangt aannemer Schagen Infra het asfaltpad Ossenzijl-
Kalenberg-Wetering door beton. Vanaf begin november tot eind maart voeren we de werkzaamheden uit. 
In deze brief informeer ik u over de werkwijze en de afstemming met aanwonenden. 

Voorstellen 
Mijn naam is Henry Snoeijer en ik 
ben omgevingsmanager op het 
project. Dat betekent dat ik het 
aanspreekpunt ben voor vragen. En 
dat ik de werkzaamheden op uw 
terrein met u afstem. 

Fasering
We werken in fases om de hinder 
voor u en de omgeving te beperken. 
De fasering ziet er als volgt uit:
 Fase 1: Komgrens Kalenberg tot 

komgrens Ossenzijl 
 Fase 2: Komgrens Ossenzijl tot 

einde Oudeweg en eind 
komgrens Kalenberg tot 
Kooibomenpad 

 Fase 3: Wetering-West tot 
Kooibomenpad 

De voorbereidingen voor fase 1 
starten begin november. Fase 2, 
deel Kalenberg staat na de kerstperiode gepland.  

Werkwijze 
We hebben gekozen voor de ‘trein-methode’. Dit houdt in dat we werkzaamheden in kleine fases 
uitvoeren en het werkvak steeds opschuiven. 
 We verwijderen ongeveer 200 meter van het bestaande pad en voeren hier grondwerkzaamheden 

uit. 
 Op het moment dat we de bekisting en het beton op deze 200 meter aanbrengen, breken we de 

volgende 200 meter asfaltverharding op. 
 Beton moet uitharden. Na een dag kunt u er te voet weer overheen. Terwijl we daarop wachten, is 

het volgende werkvak van 200 meter alweer aan de beurt. 
 Nadat het beton is uitgehard, verwijderen we de bekisting en werken we de bermen af. Het werkvak 

is gereed!
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Bereikbaarheid percelen
Naast het werkvak leggen we waar mogelijk een platenbaan aan. Zo kunt u onze werkzaamheden altijd 
te voet of met de fiets aan de hand passeren. Nadat we het beton hebben aangebracht, leggen we een 
‘bruggetje’ over het beton aan, zodat de platenbaan vanaf uw woning bereikbaar is. U kunt uw woning 
dus altijd bereiken. 

Eenrichtingsverkeer 
In verband met de coronamaatregelen is het fietspad momenteel eenrichtingsverkeer. Tijdens de 
werkzaamheden blijft deze maatregel gehandhaafd, met uitzondering voor bewoners en werknemers die 
het project uitvoeren.  

Afstemmen werkzaamheden op particulier terrein 
Binnenkort ben ik in de omgeving aanwezig om met alle aanwonenden langs het fietspad een afspraak 
te maken om de werkzaamheden op particulier terrein af te stemmen. U kunt ook telefonisch of via de 
mail een afspraak met mij maken. Dat kan via h.snoeijer@schageninfra.nl of 06 – 25 68 37 33. Na 3 
oktober maak ik een ronde langs het werkterrein om langs te gaan bij de aanwonenden die ik nog niet 
heb gesproken. Daarom vraag ik u vriendelijk om vóór 3 oktober contact met mij op te nemen. 

Vooropnames door Vermeer Expertise 
Het bedrijf Vermeer Expertise legt de bestaande situatie van uw woning vast. Zo ontstaan er na afloop 
van het project nooit onduidelijkheden over eventuele veranderingen in en om uw woning. De brief van 
Vermeer Expertise zou pas verstuurd worden nadat deze brief bij u bezorgd was. Helaas is dat anders 
gelopen en heeft u de brief van Vermeer Expertise al gekregen.  

Omgevingsapp 
Misschien bent u niet alle dagen in uw woning aanwezig, maar wilt u tijdens de uitvoeringsperiode wel 
graag op de hoogte blijven van de voortgang van het project. Dat kan via de app Schagen Infra, gratis te 
downloaden in de app- of playstore. Door in de app te klikken op Fietspad Ossenzijl-Kalenberg volgt u 
het project. In de aankomende periode volgt er af en toe een update. Tijdens de uitvoering plaatsen we 
wekelijks nieuws, foto’s en planningsupdates. Via de app kunt u ook uw tevredenheid aangeven. 

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of een tip voor ons? Geef ze dan eenvoudig door via de app! Of neem 
contact op via h.snoeijer@schageninfra.nl of 06 – 25 68 37 33.

Met vriendelijke groet,
Henry Snoeijer, 
Omgevingsmanager


