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Start rioleringswerkzaamheden  
Op 10 januari 2022 starten werkzaamheden aan het riool bij de 
parkeerplaats naast de ingang naar Bison Bowling.  
Na vier maanden zullen de werkzaamheden klaar zijn als de 
weeromstandigheden niet voor vertraging zorgen. 
 
Van januari tot en met eind april is er daarom overlast voor fietsers 
en voetgangers van en naar het NS-station vanaf Bisonspoor.  
 
Het fietspad tussen parkeergarage P1 en het Marc’s gebouw is tot 
eind februari 2022 afgesloten. Daarom moeten fietsers en 
voetgangers uit Antilopespoor, Waterstede en andere delen van 
Maarssen een andere route gebruiken naar Bisonspoor.  
 
Met dit wijkbericht informeren wij u wat dit voor u betekent. 
 
   
 Werkzaamheden 
Direct na nieuwjaar worden de gele borden 
geplaatst die de afsluiting en omleidingsroute 
aangeven.  
 
Het werkgebied (paars gearceerd op foto) wordt in 
twee fasen met hoge hekken afgesloten.  
 
Er wordt gewerkt in verschillende fasen aan de 
riolering. Voor de fasering is gekozen om de 
bereikbaarheid van de waterputten en 
brandkranen voor de brandweer te garanderen. 
 
Vanaf 10 januari worden de fietsenrekken op de 
paarse locatie weggehaald en verplaatst naar het 
plein naast het Griekse restaurant. 
 
Fase 1 loopt tot eind februari. De doorgang tussen 
parkeergarage P1 en het Marc’s is afgesloten voor  
voetgangers en fietsers. De rode lijn is de 
omleidingsroute voor fietsers. 
Vanaf fase 2 (maart 2022) is de doorgang weer te 
gebruiken voor fietsers en voetgangers 
 
 
Vervolg informatie werkzaamheden zie achterzijde 

 

 

Datum: 17 december 2021 

Vragen over de inhoud van dit wijkbericht? 
Neem contact op met Jeroen Verhoef, 
toezichthouder 
 

info@stichtsevecht.nl 

14 0346 

 

Omleidingsroute 
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 Vervolg werkzaamheden 
 
Voetgangers uit Antilopespoor en Waterstede 
kunnen tijdens fase 1 via de oversteekplaats bij 
het Politiebureau Bisonspoor bereiken. 
 
Vanaf maart kunnen inwoners uit deze wijken 
weer gebruikmaken van de doorgang tussen P1 
en het Marc’s gebouw. 
 
 

Doorgang naar NS-station 
Tijdens fase 1 is er doorgang voor voetgangers 
over het trottoir bij de ingang naar Bison Bowling. 
Vanaf maart is dat niet meer mogelijk. 
 
Tijdens fase 2 kunnen voetgangers via het 
voetpad naast de P1 parkeergarage richting de 
doorgang onder het Marc’s gebouw. 
 
 

Overlast 
De werkzaamheden worden op werkdagen 
uitgevoerd tussen 7.00 – 17.00 uur.  
 
Fase 1 : Januari – februari 2022 
Fase 2 : Maart – april 2022 
 
Afhankelijk van de weeromstandigheden. 
 
 
Er wordt met graafmachines gewerkt wat mogelijk 
voor enige geluidsoverlast zal zorgen voor de 
inwoners van het Marc’s gebouw.  
 

 

Verplaatsen fietsenrekken 
 

  
 
Deze rekken verdwijnen na 10 januari 2022 en 
worden verplaatst naar deze locatie. 
 

 
  
 

 


