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- Februari heeft in het teken gestaan om het 

plein bij het Wierickehuis en de aanliggende 

straten (Graaf Florisweg en de Graaf 

Albrechtstraat) te reconstrueren. Tevens heeft 

het hofje bij Graaf Florisweg nummer 10 een 

nieuwe uitstraling gekregen. Het hofje loopt 

vanaf de Graaf Florisweg tot aan het water van 

de Oude Rijn. Op het kruispunt met de Graaf 

Albrechtstraat is een zitbank geplaatst, net als 

op het Wierickeplein. 

 

- Vervolgens is het eerste deel van de 

Bruggemeesterstraat aangepakt. Dit is het deel 

tussen de tolbrug en de N458 Weijland. Na  het 

opbreken is aan één zijde de trottoir 

aangebracht en op het moment van dit 

schrijven wordt hard gewerkt om de andere zijde te straten. De reden om de trottoirs los van elkaar 

te vernieuwen is om de Bruggemeesterstraat bereikbaar te houden voor voetgangers. Het proces van 

de reconstructie bestaat, na het opbreken en afvoeren van oud materiaal, uit het plaatsen van de 

trottoirbanden, inclusief de kolken en het bestraten van het trottoir. Hierna zal de rijbaan gelegd 

worden inclusief het plaatsen van de nieuwe straatkolken. 

 

- Inmiddels is het deel van de Bruggemeesterstraat tussen de tolbrug en de Graaf Florisweg 

opgebroken, om vervolgens in dezelfde stappen als hierboven beschreven te worden opgebouwd. 

Naar verwachting zal de Bruggemeesterstraat 10 april 2020 weer worden opengesteld. Na de 

Bruggemeesterstraat zullen we de werkzaamheden van fase 2B (Weijpoort) starten. 

 

- Gedurende de werkzaamheden aan de Bruggemeesterstraat is verkeer niet mogelijk. Uitsluitend 

voetgangers (zoals eerder genoemd) en fietsers met de fiets aan de hand kunnen van de 

Bruggemeesterstraat tijdens de werkzaamheden gebruik maken. Tevens is tijdelijk de glascontainer 

in de Bruggemeesterstraat verwijderd. Er is een glascontainer beschikbaar bij de brandweer. 

 

- Corona virus: De ontwikkelingen en gevolgen v.w.b. het virus zijn niet in te schatten. Onze 

medewerkers volgen de maatregelen van de RIVM op en trachten waar mogelijk de werkzaamheden 

op een “normale” manier voort te zetten. De kans bestaat echter dat hier verandering in komt, 

wanneer er nieuwe maatregelen worden ingesteld en/of men niet in staat is de werkzaamheden 

veilig uit te kunnen voeren. We vragen uw begrip hiervoor.  

 

 

Contact gedurende het werk 

Omgevingsmanager: 

- Co Qualm; nieuwerbrug@vdmbv.com  

 

Het inloopspreekuur is voor een onbekende 

tijdsduur komen te vervallen vanwege het     

Corona-virus 

 

de BouwApp: 
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