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Geachte heer/mevrouw, 

Volgende week vinden er in het kader van de ontwikkelingen van Wilgenrijk in de groenstrook aan de 
Kwartellaan werkzaamheden plaats, aan de rioolpersleiding van het Hoogheemraadschap van Delfland. 
Door het verleggen van de persleiding is door de gemeente Maassluis een kans gezien. Om deze kans te 
benutten moesten er in een heel korte tijd veel zaken geregeld worden. Hierdoor hebben wij u helaas 
niet eerder kunnen informeren, dat willen hierbij graag doen. Wij verwachten dat de werkzaamheden 
van de aannemer van Wilgenrijk weinig overlast zal opleveren. 

Wat gaan we doen? 
In samenwerking met Wilgenrijk en het Hoogheemraadschap van Delfland wordt de nieuwe persleiding 
op een andere plek gelegd. Hierdoor ontstaat er ruimte om het profiel van de Kwartelsingel te 
veranderen. Met de beoogde herprofilering van de Kwartelsingel zal de gemeente Maassluis meer 
waterberging voor Maassluis West creëren. De extra waterberging zal gebruikt worden om 
wateroverlast bij piekbuien te verminderen. Het nieuwe profiel geeft ook extra ruimte voor ecologie 
(beter voor de natuur). 

Planning 
De herprofilering van de Kwartelsingel zal later in dit jaar plaats vinden. Dit heeft onder andere te maken 
met het schetsontwerp, dat verder uitgewerkt moet worden tot een definitief plan. In overleg met 
Wilgenrijk is afgesproken om het onverharde pad niet terug te brengen. Dit zal de gemeente na 
herprofilering doen. Hierdoor is het tot het najaar niet meer mogelijk om gebruik te maken van dit pad. 

Tijdelijke opslag 
In het kader van duurzaamheid is er voor gekozen om de vrijkomende materialen (mengsel van schelpen 
en grind) tijdelijk op te slaan, achter de woningen Burgemeester van Reesstraat, en als fundering voor 
het nieuwe pad te gebruiken. De vrijkomende materialen worden netjes in een lichte glooiing verspreid, 
met een maximale hoogte van 1 meter. 
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Vervolg 
Wij kunnen ons voorstellen, dat bovenstaande vragen oproept. Vanwege het snelle handelen hebben we 
helaas niet de normale wegen kunnen bewandelen. Voor de voorbereiding van de herprofilering van de 
Kwartelsingel nemen wij u verder mee in het ontwerpproces. 

Vragen 
Heeft u vragen over de tijdelijke opslag of over de voorgenomen herprofilering? Neem dan contact op 
met Marc van der Leeuw-Damee (rn.van.der.leeuw@maassluis.nl  , 06-11 58 48 12) of Martijn de Jong 
(m.s.de.iong@maassluis.n1 , 010-593 1825). 

Met vriendelijke groet, 

Marc van der Leeuw-Damee 
Beheerder Riolen 
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