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Agenda
• Inleiding

• Terugblik

• Algemene toelichting 
(gemeente Weststellingwerf)

• Toelichting kabels en leidingen
(Baas)

• Toelichting herinrichting
(Roelofs)

• Pauze

• Beantwoorden vragen
persoonlijk in de zaal

Informeren: detailuitwerking 
vastgestelde plannen, fasering 
kabels en leidingen en realisatie, 
overlast (beperking) en 
communicatie werkzaamheden

Doel 

Terugkoppeling 
algemene vragen

Nieuwsbrief

Website



Terugblik

Ontwerp dorp De 
Blesse 2008

Collegeprogramma
2018-2022

Uitwerken plannen
en presentative 

eind 2020

Schetsontwerp
begin 2020

Schouw met dorp
begin 2020

Ontwerp met 
bijbehorend budget 
vastgesteld door de 
Raad medio 2021

Voorbereiding
verleggen K&L 

medio 2021

Technische
uitwerking en 

aanbesteding april
2022



• Ingrijpende herinrichting; zal overlast geven

• Werkzaamheden K&L en herinrichting grotendeels los van elkaar

• 0-opname bebouwing 

• 0-opname trillingen en geluid

• Hoofdlijnen ontwerp liggen vast, lokaal maatwerk in overleg

• Snelheid 80/60 km/u buitengebied is separate discussie en besluitvorming 

Algemene
toelichting



Waarom en waar? 

• Water: netverbetering AC naar PVC en vervangen 
huisaansluitingen. 
Oost- en westkant Steenwijkerweg

• Stroom: netverbetering laagspanning en 
netverzwaring middenspanning. 
Oostkant Steenwijkerweg, zuidkant Markeweg en 
noordkant Spoorlaan

• Gas: kleine gedeelte vervangen. 
Noordkant Markeweg

• Rooien loze leidingen. 

Werkzaamheden

kabels en 
leidingen



Wanneer en hoe? 
• Voorbereidende werkzaamheden week 33

• Start K&L week 34
• Mantelbuizen oostzijde Steenwijkerweg
• Doorsteek Spoorlaan
• Gestuurde boring 

• Ca. week 43
• Sleuven graven bushalte t/m trafo (59) en Spoorlaan (15)

• Ca. week 48  tot de kerst
• idem vanaf trafo oostzijde Steenwijkerweg en 

Markerweg

• Ca. week 2 
• Waterleiding Westkant Steenwijkerweg
• Gas Noordkant Markerweg

• Ca. week 3
• Rooien i.c.m. herinrichting

Werkzaamheden

kabels en 
leidingen



Communicatie 

• Vooraankondiging netbeheerders

• Bewonersbrief fasering

• Inloop spreekuur

• Dagelijkse afstemming betrokken bewoners

• Voortgang in nieuwsbrief en website gemeente 
Weststellingwerf

Werkzaamheden

kabels en 
leidingen





Herinrichting Steenwijkerweg e.o. 
De Blesse

Welkom bij Roelofs



Inhoud

• Roelofs in het kort

• Wat hebben we al gedaan?

• Planning en fasering

• Stremmingen, omleidingen en bereikbaarheid

• Omgevingsmanagement
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ROELOFS IN HET KORT
Dé totaaloplosser in de infrastructuur



Historie
1960:

Oprichting door Herman Roelofs

1979:

Van grootgrondverzetter naar asfalteur

1990:

Eigen advies en ontwerp afdeling

1995:

Eerste ISO 9001 certificaat

2010:

Vorming eerste kennisclusters

2019: 

Plek 28 in Top 50 ingenieursbureaus



ANNO 2022



Waar kent u ons van?
HERINRICHTING KRUISPUNT 

HOOFDSTRAAT OOST – ROTANSTRAAT 
NOORDWOLD

BOUW- EN WOONRIJPMAKEN
BERGSTEIN TE TUK

KANTOOR TE STEENWIJK
LANGS DE A32



Wat hebben we al gedaan?
Herinrichting van de Steenwijkerweg en omgeving

De Blesse
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Planning en fasering
Waar zijn we aan het werk?

Wanneer zijn we daar aan het werk?
Wanneer zijn de werkzaamheden gereed?
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Stremmingen, omleidingen 
en bereikbaarheid



• Per fase een vaste omleidingsroute voor het 
doorgaande verkeer

• Fietsverkeer blijft altijd mogelijk

• De voetpaden zijn voldoende breed 
(minimaal 2,20 meter). Hulpdiensten kunnen 
het werkvak via het voetpad passeren

       

            

       

            

       



Werkstap 1 en 2

• Woningen bereikbaar via de bestaande 
trottoirs.

• Opgebroken werkvak maximaal 50m1 

• Voetgangers en recreanten (fietsers) 
passeren via de bestaande trottoirs. 

Werkstap 1 – Verwijderen verharding

Werkstap 2 – Aanbrengen riolering



Werkstap 3

• Eén zijde van de woningen is 
bereikbaar via de bestaande trottoirs 
andere zijde via het nieuw gerealiseerd 
trottoir of tijdelijke loopschotten. 

• Oversteek mogelijk via, middels 
loopschotten.  

Werkstap 4 

• Woningen bereikbaar via de nieuwe 
trottoirs.

• Rijbaan en parkeervakken voorzien van 
verharding,  waarna werkvak wordt 
opengesteld. 

Werkstap 3 – Aanbrengen trottoirs per zijde

Werkstap 4 – Aanbrengen rijbaan met tigerstone



Omgevingsmanagement



Communicatiemiddelen:

• ProjectApp

• WhatsApp

• Persoonlijke afstemming

• Informatiebrieven

• Projectwebsite

• Klachtmeldsysteem

• Bewuste Bouwers





Vragen?
Stel ze persoonlijk aan de 

gemeente Weststellingwerf, 
Baas B.V. of Roelofs.

Bedankt voor jullie 
aanwezigheid!


