
 
 
Leiderdorp, 20 januari 2019 
 
 
 
Burgemeester en wethouders en gemeenteraad van Leiderdorp. 
 
Betreft aanvullende informatie vervanging Driegatenbrug en de mogelijke omleidingsroute 
gedurende de bouwtijd van de nieuw brug. 
 
Bewoner Zijldijk  
 
 
Ik heb U allen in mijn mail van 17 januari 2019 met grote verbijstering kennis laten nemen over de 
gang van zaken omtrent het bepalen van de tijdelijke omleidingsroute nodig voor de vervanging van 
de Driegatenbrug. 
Het zit mij nog steeds zeer hoog en kan niet begrijpen hoe Uw gemeentemedewerker er toe is 
gekomen om een memo naar de Raad te sturen met daarin expliciet aangegeven dat er nu al 
gekozen wordt voor de omleidingsroute over de Nieuweweg en met één zin mijn aangedragen 
alternatieve tijdelijke route via de randweg niet kan worden gebruikt, terwijl het overleg hierover 
nog gaande is en een afspraak staat gepland met de ambtenaar  en wethouder Daan Binnendijk op 
23 januari 2019. 
 
De gemeentemedewerker heeft mij ook gevraagd het “Worst-Scenario”  te schetsen als zou blijken 
dat ik onze woning zou moeten verlaten en verhuizen, bijgevoegd de brief aan de 
gemeentemedewerker van 15 december 2018. 
 
Heb daarom vandaag 20 januari een wandeltocht gemaakt over de alternatieve route en ben tot een 
TOTAAL ANDERE CONCLUSIE GEKOMEN !!!  Bijgaande foto’s spreken voor zich. 
Ik heb ook de verschillende breedtes van het beschikbare tracé opgenomen, deze zijn zeer ruim 
bemeten en garanderen een veilige en snelle omleidingsroute.  Met MINIMALE MIDDELEN en 
aanpassingen wordt een zeer veilige TIJDELIJKE omleidingsroute gecreëerd. 
Er zijn genoeg voorbeelden van werken uitgevoerd in Leiderdorp en nog in uitvoering waar dit ook is 
toegepast, met groot succes. 
Groot voordeel is dat de fietsers, brommers en wandelaars Zijldijk. 
 
Het zou toch onvoorstelbaar zijn dat vrachtverkeer samen met het overige langzame verkeer, 
wandelaars e.d. op de Nieuweweg gaan rijden, wat dacht U van de avond en in de nacht???? 
 
Op een rijtje gezet:  waar nodig zware rijplaten gebruiken, ook voor de wachtplaats bij de betonnen 
brug, tijdelijk plaatsen van twee baleybruggen één-baans ter plaatse van de houten bruggen, met 
wachtplaatsen, er is volop ruimte en het zeer overzichtelijk en veilig, groot voordeel geen fietsers en 
bromfietsers gedurende de omleiding!! 
 
 
 
 
 
 
Blad 1 van 2 
 



 
 
 
 
 
Ik vertrouw erop U allen te hebben overtuigd dat dit de enige en veilige omleidingsroute is, het is wel 
voor minimaal 6 MAANDEN !! 
Mijn laatste opmerking: wordt er een tijdelijke voorziening getroffen voor fietsers en voetgangers bij 
de Driegatenbrug?  Zo ja dan kan ook de schooljeugd gewoon van de Nieuweweg gebruik maken.  
 
Bijlage foto’s van de omleidingsroute en om U een idee te geven wat zich nu al met grote regelmaat 
voordoet , grote zware transporten en het recentelijke ongeval op de Zijldijk, er zijn inmiddels een 
groot aantal bedrijven aan de Zijldijk, een partycentrum op de Kaag, grote bussen die mensen halen 
en brengen, bevoorrading Horeca, het grondverzet en loonbedrijf van Tjerk Huizer, de houthandel 
van de Heer Huizer, het botenbedrijf aan de Kaag en op de Zijldijk, de opslagplaats van het loon- en 
aannemingsbedrijf gebroeders van der Poel op de Zijldijk, de melkwagens van 40 ton en dan nog alle 
mesttransporten, aan en afvoer van gras,  4 verschillende grote vuilniswagens van verschillende 
instanties, de grote SRV wagen, bevoorrading diverse brandstoffen t.b.v. de pleziervaart en de 
agrarische sector. 
De schatting van de Gemeente dat er zo’n 5x per dag zwaar verkeer over de brug gaat is volkomen 
uit de lucht gegrepen, dit is vele malen meer zoals boven omschreven. 
Het is onverantwoord om maar even aan te nemen dat dit over de Nieuweweg zou moeten en 
gebeuren zonder verstrekkende gevolgen,  ECHT EEN BRUG TE VER!! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
(gegevens zijn bekend bij de griffie) 
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Geachte leden van de Raad.
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Gemeenteraad van Leiderdorp

15 januarí 2019
vervanging van de Driegatenbrug buiten het vaarseizo en 2ar9
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Antwoordt van het adviesbureau
ln antwoord hierap kan gestetd worden dat het vervangen vcn de brug amstreeks oktober 207g kanplaatsvinden zonder aanvullende *aotÀg"bn. wét diJnen d"'íooro"rrhreven verkeersmaatregeren
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, dd 1e 11 2a18 en ma, er

is hetzelfde bureau die cle technísch keuringen en herberekening heeft uitgevoerd. Gedurendede periode naar 1 oktober 2a19 zala* tu.iniohe ,tart rrn J"ïirg continu" worden gemonitord. wehouden ons te allen tijde wel het *tr't *, dat als de technÍsche siaat en/of de constructie van debrug aanteiding geefi, bij verdere d-;;r;;l" van de nr"c, 
"rïr;rvan af te wíjken.

wij nemen het advies van over en plannen de fysieke vervanging van de brug na 1 oktober 2019.Hierdoor houden we rekenrrrs met de uirr.tritt"no" á"rr"g"" ."nl, r,"t vaarseizoen, de drukte op deweg en de belangen van de bewoners un bedriluen w*rr,ulárriËrijk zijn van de brug. Het doer is omde weg weer open te hebben uoo. o" ;;;" het nieuwe urnrr*iro"n op 1 aprir zozo. o"verwachteuitvoeringsperiode van het project beoraagt 5 á ó maand"n, *...r. afhankelijk van de

;-ï:ï;ii'ffÍ,ïr?ï:en 
langdurige st-renge vorstperiode bestaat de mogeiijkheid dat de brug

voor nu zijn we reeds gestart met de voorbereiding van de werkzaamhecren. Deze werkzaamhedenbetreffen het realiseren van bypasses op de trtieriweweg e;r,uir"gur*n van het omreggen van dekabels en leidingen die voorafgaand aan de uítvoereno" *urkrur.iheden worden uitgevoerd.ïot aan de uitvoering is gestart rever dat gu"n ,*.L""rsoverrast op de Zíjrdijk.

Tiidens de daadwerkeliike vervanging van de brug wordt de Nieuweweg in zijn geheer opengesterdvoor al het verkeer' Hiervoor worden5 bypassesop de Nieuweweg gemaakt zodat men kan uitwijkenbij tegemoeikomend verkeer - 3 b;";r;r!ï r" ruiuu"r**"g,;;;; aan de Leidseweg en de zijrdijkeen opstelplaats zodai men kan opit"llun ,1, 
", 

u"rk"",- op á" *"g i.. Het eerder genoemde voorstel
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leiden kan niet worden gebruikt omdat de weg daarvoor te smal is en het pad een fiets, en
voetgangers functie heeft, Error: Reference source not found
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Geachte heer

we hebben op donderdag 13 december ook gesproken over een zo slecht mogelijk senario,
u heeft mij verzocht om onze gedachten hierover kenbaar te maken,
mocht blijken dat wij gedwongen zullen moeten verhuizen,
zo ja dan op een perceel langs de zijldijk richting kaag, al in bezit van de gemeente
leiderdorp,
zover van de weg af dat er nimmer meer overlast zal kunnen ontstaan,
de nieuwe woning zal dan een levensloop bestendige woning moeten worden alles
gelijkvloers,

energie neutraal, gebouwd op staal zonder te heien, als "" bouwpakket"" bv finse woning,
dit kan in zeer korte tijd gerealiseerd worden, het financiele plaatje moet binnen de woz

waarde van onze huidige woning
moeten worden gerealiseerd inclusief alle bij komende kosten, als extra een compensatie
voor het emotionele verlies,
U heeft nu ook hierover enig idee hoe dit zou kunnen worden gerealiseerd,

met vriendelijke groet,
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