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- We zijn met de reconstructie aanbeland bij de 

Hoge Rijndijk, gelegen aan de Rijn. Om iets 

specifieker te zijn: de 'Oude' Rijn. Deze 1233 

kilometer lange rivier is een van de langste in 

Europa, stroomt door verschillende landen, 

ontspringt in de Zwitserse Alpen en heeft In 

verschillende gebieden een andere naam. Het 

gedeelte dat door Nieuwerbrug stroomt is deel 

van de Oude Rijn, die 52km lang is, begint in 

het centrum van Harmelen en uiteindelijk in de 

Noordzee uitmondt.  

 

- De werkzaamheden aan de Hoge Rijndijk 

worden in delen uitgevoerd, waarbij het 

werkgebied van de eerste fase loopt vanaf het 

kruispunt met de Graaf Florisweg tot Hoge 

Rijndijk huisnummer 35. Na in totaal drie fasen zal het werk eindigen op het kruispunt van de Hoge 

Rijndijk met de Graaf Lodewijkstraat.  

 

- Het jaagpad, dat vandaag de dag gebruikt wordt als fietspad en niet meer om schepen voort te 

trekken ('jagen'), blijft behouden. Het wordt wel opgebroken om opnieuw te asfalteren.  

 

- Het aanbrengen van enkele plateaus, het afwerken van de bermen en het asfalteren op de Korte 

Waarder zijn afgerond, waardoor de doorgaande weg richting Weijpoort en de Bruggemeesterstraat 

weer toegankelijk is.  

 

- Noemenswaardig is dat er een productiefout (landelijk) is opgetreden bij de leverancier van de 

kolken. De wanden van de kolken voldoen niet aan de gewenste dikte, waardoor de kolken in zowel 

de Bruggemeesterstraat, als enkele in de Graaf Florisweg, vervangen moeten worden. De Gemeente 

is zich bewust dat dit ongemak met zich meebrengt.  Helaas is dit overmacht, maar er zal alles aan 

gedaan worden om afsluitingen/hinder te minimaliseren. Er zal vooraf aangekondigd worden 

wanneer en waar de kolken vervangen zullen worden. 

 

- Gedurende de bouwvak/vakantieperiode werken wij door aan de Hoge Rijndijk! 

 

- 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. Echter bestaat de kans 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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