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Infocentrum

Voortgang werkzaamheden Van Sijpesteijnkade
In dit bericht leest u de voortgang van de werkzaamheden aan de Van Sijpesteijnkade voor de komende tijd.

twitter.com/cu2030

Sloop The Guardian en naastgelegen pand
Café The Guardian en het naastgelegen pand worden gesloopt. Dit werk start in de week van 31 maart met een asbestinventarisatie 
gevolgd door de sloop. Dit gebeurt op vergelijkbare wijze als de sloop bij de panden aan het spoor. De aannemer zal contact 
opnemen met bewoners van de panden 9 en 11 voor detailinformatie.

Kabels en leidingen voorlangs de panden
Vanaf maandag 12 mei wordt gewerkt aan het leggen van kabels en leidingen. Dit gebeurt direct voorlangs de gevel van de panden 
aan de Sijpesteijnkade. Dat betekent dat de voordeur te bereiken is met een loopplank over de opengegraven sleuf. Dit werk duurt 
tot eind juni. U kunt tijdens deze werkzaamheden gewoon gebruik maken van gas, water en licht. In deze periode zal ook het 
fietspad tijdelijk verplaatst worden naar het lage deel van de kade.  

Nachtwerk in fietspad
In het fietspad aan het begin en einde van de Van Sijpesteijnkade worden mantelbuizen gelegd. Doordat dit fietspad een 
hoofdfietsroute is, kunnen we dit werk niet overdag doen, dus wordt dit gedurende de nacht uitgevoerd. De datum van uitvoering 
melden wij u zodra die bekend is.

Herinrichting Van Sijpesteijnkade
In juni starten de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Van Sijpesteijnkade. Dat is onder andere het 
tijdelijk dempen van de Leidsche Rijn en de indeling van de Van Sijpesteijnkade met een hoog deel, langs de woningen, en een laag 
deel langs het water. Het dempen van een deel van de Leidsche Rijn is tijdelijk (maximaal vijf jaar) en nodig voor extra bouwruimte 
en het bieden van een veilige doorgang voor fietsers en voetgangers op de Van Sijpesteijnkade. In mei wordt u hier nader over 
geïnformeerd. 

Zolderverdieping Van Sijpesteijnkade 25 gekraakt
Zoals u wellicht gelezen of gehoord heeft, is de zolderverdieping van het monumentale pand aan de Van Sijpesteijnkade nummer 
25 half februari gekraakt. Dit pand is van NS. De NS zal stappen ondernemen tegen de krakers. Het monumentale pand wordt niet 
gesloopt en zal worden ingepast in de nieuwbouw.


