
November 2020 - voortgang 

Eind oktober zijn de asfaltwerkzaamheden aan 
de Hoge Rijndijk tot aan de Burg. Bruntstraat 
uitgevoerd. In november wordt er verder 
gewerkt aan het laatste deel van de Hoge 
Rijndijk, zal het Jaagpad beetgepakt worden en 
zal er op diverse plekken wegmeubilair 
geplaatst worden. 
 
Corona Virus 
De ontwikkelingen en gevolgen v.w.b. het 
Corona-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.  
 
Gekapte bomen Hoge Rijndijk - aangepast groenplan 
Bij de uitvoering van de herinrichtingswerkzaamheden op de Hoge Rijndijk gaven de grote 
essenbomen problemen. Er is opnieuw gekeken naar de mogelijkheden, wat de levensverwachting is 
van de bomen, wat de gevolgen zijn voor het herinrichtingsplan en het belangrijkste: de veiligheid 
van omwonenden en de omgeving. Besloten werd om de bomen te kappen. De gemeente heeft 
daarover contact gehad met bewoners van de Hoge Rijndijk. 
De gemeente maakt een aangepast groenplan voor de Hoge Rijndijk. De bedoeling blijft om dit 
gedeelte van de Hoge Rijndijk een zo groen mogelijk karakter te geven en bomen aan te planten die 
groot kunnen worden. Wanneer dit aangepaste groenplan klaar is, informeren wij u hierover. Het 
aanplanten van de bomen zal het komende plantseizoen plaatsvinden (voorjaar 2021). 
Heeft u hier vragen over? Neem contact op met Elmar van Bijsterveld van de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk via 0172 522 522 of via info@bodegraven-reeuwijk.nl 
(bewerking van een bericht van de gemeente) 
 

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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