
 
 
 
 
 
 
Aan de bewoners Hamseweg 37 t/m 48, 71 
en Woongemeenschap Nieuw Wede 
 
Onderwerp: fabricagefout stenen  
 
Leusden, 20 september 2021 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 
Voor de zomervakantie is fase 1 tot en met 5 gerealiseerd van de Hamseweg. Na het 
vrijgeven aan het verkeer is na enkele weken gebleken dat op een aantal plekken de 
deklaag van de stenen los laat. Dit betreft het gedeelte tussen de Hamseweg 37 en 47 (over 
een lengte van ca. 70m1) en ter hoogte van de Hamseweg 71 een klein gedeelte van (ca 
10m2) waar zich dit probleem ook voor doet. 
Het betreft dus maar een gedeelte van de totale nieuwe bestrating. In de bijlage van deze 
brief staat de plattegrond met de betreffende gedeeltes aangegeven. 
 
Het blijkt helaas een fabricagefout te zijn. De kapotte stenen worden vervangen.  
Voordat wij straks verder gaan met het aanbrengen van de nieuwe bestrating van de rijbaan 
van de Hamseweg gaan we eerst op het gedeelte tussen de Hamseweg 37 en 47 de stenen 
vervangen voor nieuwe. Dat zal ongeveer 1 week duren. Wij houden u op de hoogte over de 
exacte uitvoeringsdatum.  
Deze werkzaamheden zullen geen invloed hebben op de uiteindelijke opleverdatum. 
 
Bereikbaarheid 
De verkeersomleidingen worden ter plaatse met borden aangegeven. 
Bij het vervangen van de kapotte stenen ter hoogte van de Hamseweg 71 wordt de helft van 
de rijbaan afgezet. Door middel van een voorrangsregeling zal het verkeer langs onze 
werkzaamheden worden geleid. 
 
Contact met buurtconciërge Joost 
Voor vragen en opmerkingen is Joost Frankort op werkdagen aanwezig op het werk. 
 
Meer informatie 
Op de BouwApp informeren we u over de werkzaamheden, 
verkeersafzettingen en -omleidingen.  
1. Download de BouwApp gratis in de appstore (Google, Apple of 
Windows) of scan de QR-code met de camera van uw telefoon; 
2. Ga naar ‘zoek projectnaam of plaats’; 

3. Zoek op ‘Herinrichting Hamseweg Hoogland’ 

4. Selecteer het project; 

5. Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’. 
Elke keer wanneer wij nieuwe informatie plaatsen op de BouwApp krijgt u een berichtje 
(notificatie) op uw smartphone of tablet. Ook zijn we bereikbaar per mail via 
hamseweg@vanschoonhoveninfra.nl. 
 
Wij zijn ons ervan bewust dat u overlast kunt ondervinden van de werkzaamheden en doen 
ons best om dit te beperken. Wij vragen uw begrip voor de overlast en vertrouwen erop dat 
wij u met deze brief voldoende hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Van Schoonhoven Infra B.V.  
Brigitte Wonnink  
Omgevingsmanager 
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