
*Z01D2087
99A*

Error: Reference source not found

Postregistratienummer : Z/18/072203/141094
Aan : Gemeenteraad van Leiderdorp
Van : Twahied Nurmohamed
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Betref : Vervanging van de Driegatenbrug buiten het vaarseizoen 2019

Geachte leden van de Raad,

Naar aanleiding van de technische vragen die door D66 zijn gesteld voor de raad van 17 december 
2018 hebben we het adviesbureau OC2 uit Lelystad gevraagd of de daadwerkelijke vervanging van de 
brug na het vaarseizoen van 2019 kan worden uitgevoerd en welke aanvullende maatregelen hiervoor 
nodig zijn.

Antwoordt van het adviesbureau OC2
In antwoord hierop kan gesteld worden dat het vervangen van de brug omstreeks oktober 2019 kan
plaatsvinden zonder aanvullende maatregelen. Wél dienen de voorgeschreven verkeersmaatregelen
gehandhaafd te blijven, zoals deze zijn beschreven in rapport P180604-03 dd. 19-11-2018 en mag er
géén verdere degradatie van de constructie zelf plaatvinden

OC2 is hetzelfde bureau die de technisch keuringen en herberekening heef uitgevoerd. Gedurende 
de periode naar 1 oktober 2019 zal de technische staat van de brug continue worden gemonitord. We 
houden ons te allen tijde wel het recht voor, dat als de technische staat en/of de constructie van de 
brug aanleiding geef, bij verdere degradatie van de brug, om daarvan af te wijken. 

Wij nemen het advies van OC2 over en plannen de fysieke vervanging van de brug na 1 oktober 2019. 
Hierdoor houden we rekening met de verschillende belangen zoals het vaarseizoen, de drukte op de 
weg en de belangen van de bewoners en bedrijven welke afhankelijk zijn van de brug. Het  doel is om 
de weg weer open te hebben voor de start van het nieuwe vaarseizoen op 1 april 2020. De verwachte 
uitvoeringsperiode van het project bedraagt 5 á 6 maanden, e.e.a. afhankelijk van de 
weeromstandigheden Bij een langdurige strenge vorstperiode bestaat de mogelijkheid dat de brug 
open gaat na 1 april 2020. 

Voor nu  zijn we reeds  gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden. Deze werkzaamheden 
betreffen het realiseren van bypasses op de Nieuweweg en het regelen van het omleggen van de 
kabels en leidingen die voorafgaand aan de uitvoerende werkzaamheden worden uitgevoerd.
Tot aan de uitvoering is gestart lever dat geen verkeersoverlast op de Zijldijk.

Tijdens de daadwerkelijke vervanging van de brug wordt de Nieuweweg in zijn geheel opengesteld 
voor al het verkeer. Hiervoor worden 5 bypasses op de Nieuweweg gemaakt zodat men kan uitwijken 
bij tegemoetkomend verkeer - 3 bypasses op de Nieuweweg zelf en aan de Leidseweg en de Zijldijk 
een opstelplaats zodat men kan opstellen als er verkeer op de weg is. Het eerder genoemde voorstel 



van een bewoner van de Zijldijk om al het verkeer via de randweg van de Boterhuispolder om te 
leiden kan niet worden gebruikt omdat de weg daarvoor te smal is en het pad een fiets- en 
voetgangers functie heef. Error: Reference source not found


