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Onderwerp: Werkzaamheden drinkwaterleiding Evides

Geachte bewoner, bewoners,

Evides Waterbedrijf wil u nu en in de toekomst continu van betrouwbaar drinkwater voorzien. Daarom 
start Evides binnenkort met werkzaamheden in en in de omgeving van de Capelseweg en de Bermweg. In
deze brief leest u wat de werkzaamheden voor u betekenen. Daarnaast vindt u onze contactgegevens, 
zodat u direct de juiste contactpersoon kunt bereiken wanneer nodig.

a. Planning van de werkzaamheden 

De werkzaamheden starten op 19 oktober 2015 en wij proberen deze 31  januari 2016 af te ronden. Voor
de uitvoering van deze werkzaamheden werkt Evides samen met Heijmans Civiel B.V. 
Afhankelijk van onder meer de weersomstandigheden kan de planning veranderen.  Wij voeren de 
werkzaamheden uit op werkdagen tussen 07:00 en 16:00 uur.  

b. Planning verschilt per straat

We hebben de werkzaamheden in fasen ingedeeld.  Hieronder ziet u wanneer wij de werkzaamheden in 
de verschillende straten verwachten uit te voeren:  

Fase 1a: Kruising/wegoversteek Kanaalweg ter hoogte van de Bermweg: week 43
Omleiding autoverkeer onder andere via de Kralingseweg en de Prins Alexanderlaan (gemeente 
Rotterdam), maar ook vanaf het Capelseplein, de Prins Alexanderlaan en de Hoofdweg (gemeente 
Rotterdam). Volg hiervoor de omleidingsborden. Fietsverkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Fase 1b: Kruising/wegoversteek Bermweg (Westzijde): week 44
Omleiding autoverkeer onder andere via de Kralingseweg en de Prins Alexanderlaan (gemeente 
Rotterdam). Volg hiervoor de omleidingsborden. Fietsverkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Fase 1c: Kruising/wegoversteek Bermweg (Oostzijde): week 45
Omleiding autoverkeer onder andere via de Klaas Klinkertkade. Deze is echter niet geschikt voor 
vrachtverkeer c.a. Dit verkeer zal dan via Nieuwerkerk aan den IJssel omgeleid worden. Volg hiervoor de 
omleidingsborden. Fietsverkeer wordt ter plaatse omgeleid.
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Buslijnen:

Buslijn 31 en 37 zal in week 43 (herfstvakantie) een aangepaste route rijden. Raadpleeg de site van de 
RET voor actuele informatie. (www.ret.nl) 

Buslijn 37 zal in week 44 een aangepaste route rijden. Raadpleeg de site van de RET voor actuele 
informatie. (www.ret.nl) 

In Fase 2 en 3 worden werkzaamheden in de trottoirs aan de Capelseweg en de Jasmijnsingel 
uitgevoerd. Gedurende deze faseringen zal de Capelseweg, Kanaalweg en Bermweg gewoon bereikbaar 
zijn.

Fase 2: Capelseweg oneven zijde ter hoogte van huisnummers 7 tot aan de Jasmijnsingel: 
9 november 2015 - 30 november 2015 

Fase 3: Capelseweg even zijde vanaf de Bermweg tot aan het Gemaalpad: 
30 november 2015 tot naar verwachting 31 januari 2016 

In de bijlage vindt u een plattegrond waarop indicatief de locaties van de werkzaamheden zijn 
aangegeven.

Uw drinkwatervoorziening
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden houdt u de beschikking over drinkwater.
Hiervoor leggen wij een tijdelijke nooddrinkwaterleiding aan. Om uw huisaansluiting op de noodleiding 
aan te sluiten en daarna op de nieuwe drinkwaterleiding, is het helaas noodzakelijk om de 
drinkwaterlevering tijdelijk te onderbreken.  Wij informeren u tijdig overdeze geplande 
leveringsonderbrekingen.

c.

d. Overlast tijdens de werkzaamheden

Helaas is overlast bij werkzaamheden onvermijdelijk. Afzettingen, geluidsoverlast, extra verkeer en 
dergelijke zijn helaas niet te voorkomen. Ook kan de straat tijdelijk minder goed bereikbaar zijn voor 
verkeer. Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken. Woningen en bedrijven blijven 
vanzelfsprekend bereikbaar.

e. Contact

Op www.evides.nl/werkzaamheden vindt u steeds de laatste actuele informatie over de werkzaamheden. 
Heeft u nog vragen? Of heeft u een speciale gelegenheid of verhuizing gepland in de periode waarin de 
werkzaamheden plaatsvinden? Neem dan contact op met de toezichthouder van de aannemer de heer 
Coenders, telefoon 06-504 095 23 of de toezichthouder van Evides, de heer Pollemans, telefoon 06-511 
841 27.

Komt er onverwachs geen drinkwater uit de kraan of ziet u een lekkage, belt u dan direct naar het 
storingsnummer van Evides Waterbedrijf 0900 07 87, optie 2 (24 uur per dag).
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Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouwen op uw begrip en 
medewerking. 

Hoogachtend,
Evides Waterbedrijf 

Ing. R. Ephraïm
Manager Nieuwbouw
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Bijlage: Locatiebeschrijving.

De werkzaamheden vinden plaats in de Capelseweg te Capelle aan den IJssel.

Bron: Google Maps
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