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Geachte heer, mevrouw, 
 
Het HSL/A4 informatiecentrum aan de Bospolder 11 in Leiderdorp wordt een 

Groene Hart Centrum. Een belangrijk deel van de verandering betreft de 

herinrichting van de openbare ruimte rond het Groene Hart Centrum. In deze brief 

informeren wij u over de voortgang van het project.  

Werkzaamheden openbare ruimte  

Sinds 4 januari 2021 voert de aannemer Gebr. Van der Poel uit Oud Ade de 

werkzaamheden aan de openbare ruimte (fase 1) uit. De aannemer is gestart met 

het opschonen van het terrein en het aanleggen van de voorbelasting. Deze 

voorbelasting bestond uit een zandpakket, dat enkele maanden op het terrein heeft 

gelegen. Inmiddels is  de ondergrond voldoende gezakt. Het zandpakket kan daarom 

van het terrein worden verwijderd.  

 
Figuur 1: Wethouder Daan Binnendijk en projectleider Kevin Disseldorp (Gebr. van der Poel) 
bekijken de werktekeningen 

datum : 8 juni 2021 
ons kenmerk 
betreft 
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De komende maanden gaat Gebr. Van der Poel aan de slag met de inrichting van het 

terrein. Tot de bouwvakantie (eind juli) bestaan de werkzaamheden voornamelijk  

uit het verwijderen van bestaande verhardingen, het ophogen van het terrein en de 

kade en het verwijderen en aanleggen van de riolering. Na de bouwvakantie begint 

de aannemer met het aanleggen van de nieuwe bestrating, de bruggen, de 

groenvoorzieningen en het meubilair, zoals de bankjes, de openbare verlichting en 

de speel- en doeweide.  

Fietspad en fietsonderdoorgang 

In het nieuwsbericht van begin maart 2021 hebben wij u gemeld dat het fietspad en 

de fietsonderdoorgang mogelijk alsnog zouden worden gerealiseerd. Inmiddels 

heeft de gemeente de benodigde toestemming van de grondeigenaren gekregen en 

is er voldoende geld  beschikbaar. Zo is aanvullende financiering vanuit het 

Groenprogramma van Holland Rijnland en de gemeenschappelijke regeling de Oude 

Rijnzone ontvangen. Daarnaast hebben wij subsidie aangevraagd en gekregen vanuit 

het programma Fiets van de Provincie Zuid-Holland. We konden daardoor de 

werkzaamheden voor realisatie van het fietspad en de fietsonderdoorgang (fase 2) 

aanbesteden. Gebr. Van der Poel uit Oud Ade heeft de aanbesteding gewonnen en 

gaat ook deze werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden aan het fietspad en 

de fietsonderdoorgang duren van medio juni 2021 tot en met 31 december 2021. 

Als gevolg van de werkzaamheden zal het wandelpad vanaf de Boskade langs de 

Does tijdelijk worden afgesloten. 

 
Figuur 2: De toekomstige locatie van de fietsonderdoorgang en het fietspad 

 

Vragen over de uitvoering door aannemer 

Gebr. Van der Poel spant zich in om eventuele overlast tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden te voorkomen. Uw woning/bedrijf/locatie/molen blijft te allen tijde 

bereikbaar. Ook wordt de huidige fietsroute zo lang als mogelijk in stand gehouden. 
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Wel leggen we na de zomerperiode een tijdelijke omleidingsroute voor het fietspad 

langs het Groene Hart Centrum  aan. Hierover ontvangt u nog nader bericht.  

Heeft u vragen of ondervindt u overlast van de werkzaamheden, dan kunt u 

telefonisch contact opnemen met Gebr. van der Poel via telefoonnummer 071-

5014120 of per e-mail aan k.disseldorp@gebrvdpoel.nl. 

Informatievoorziening 

De uitwerking van de informatiepanelen die in de openbare ruimte komen, heeft 

helaas vertraging opgelopen. Momenteel ronden we de opzet van de panelen af. 

Voorafgaand aan de zomervakantie sturen we de opzet toe aan de deelnemers van 

de eerdere bijeenkomsten en plaatsen we die op de projectwebsite. Hierna wordt 

voor het fabriceren en plaatsen van de informatiepanelen (en bijbehorende 

objecten) een aanbesteding gestart. Ook de informatievoorziening in de openbare 

ruimte wordt voor 31 december 2021 gerealiseerd.  

Meer informatie en vragen  

Heeft u nog vragen over deze brief of het project? Neemt u dan contact op met 

Hubrecht van der Marel via h.van.der.marel@leiderdorp.nl of met mij via 

j.boot@leiderdorp.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar op 071-5458500.  

Meer informatie over het Groene Hart Centrum kunt u vinden op de projectwebsite 

via www.leiderdorp.nl/groenehartcentrum. Wij plaatsen daar in de komende 

periode met regelmaat foto’s van de uitvoering op.   

Met vriendelijke groet, 

 

 

Joke Boot 

Projectleider Groene Hart Centrum 

Gemeente Leiderdorp 

 

 
Figuur 3: Werkzaamheden aan de dijk bij het Groene Hart Centrum op 1 juni 2021 
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