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Aan de bewoners van dit pand 

 

  
Datum 1 juli 2016 

Onderwerp Plaatsing wilgenteenscherm / duurzaam bouwhek 
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T  020 564 65 66 
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Geachte heer, mevrouw, 

 

Met deze brief informeren we u over de het plaatsen van een duurzaam bouwhek 

als uitbreiding van het eerder aangebrachte Wilgentenenscherm in Kelbergen. 

 

Duurzaam Bouwhek 

Voor de verbreding van de A9 Gaasperdammerweg heeft aannemer IXAS eind 

2015 bouwwegen aangelegd. Om het zicht op de werkzaamheden vanuit uw wijk 

zoveel mogelijk weg te nemen heeft Rijkswaterstaat een duurzaam bouwhek 

geplaatst in de groenstrook tussen de wijk Kelbergen en het bouwterrein in de 

hoek Gooiseweg / Gaasperdammerweg. (zie onderstaand kaartje - blauwe lijn is 

bestaand).  

 

Op verzoek van de Bewoners Belangenvereniging Kelbergen en bewoners uit de 

wijk heeft Rijkswaterstaat besloten dit duurzame bouwhek op meer locaties aan te 

brengen. (zie onderstaand kaartje – rode lijn is nieuw).  

 

Het duurzaam bouwhek is een wand van wilgentenen (takken van de knotwilg). 

Het zijn levende takken die uitgroeien. De wand blijft in ieder geval staan tot de 

tunnel is gebouwd. Daarna bekijken we of hij wordt verwijderd of dat hij kan 

blijven staan. 

 

Planning 

In de week van 4 t/m 8 juli wordt aangevangen met het eerste scherm ter hoogte 

van Kelbergen 153 t/m 187. Het scherm wordt tegen de waterkant (aan de zijde 

van de woningen) geplaatst. De werkzaamheden zijn overdag en worden 

handmatig uitgevoerd, waardoor het weinig hinder geeft. In de weken erna volgt 

het andere gedeelte op het bouwterrein van IXAS nabij het Bullewijkpad. 

 

Mocht u naar aanleiding van de werkzaamheden nog vragen hebben dan kunt  

contact opnemen met gerben.vanden.hurk@rws.nl of bellen met 0800-8002. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lammert Postma 

Omgevingsmanager 

mailto:gerben.vanden.hurk@rws.nl


 

 

 

Voorbeeld van een wilgentenenscherm 

 

Overzichtstekening van de locatie van de te plaatsen wilgentenenscherm in Kelbergen 

 

 

 

 

Wilgentenenscherm aangelegd december 2015 

Wilgentenenscherm aangelegd juli 2016 


