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Nieuwsbrief, maart 2018

In de vorige nieuwsbrief (december 2017) heeft u kunnen lezen dat aannemer Van Aalsburg
druk is met de voorbereidingen voor de verbetering van de dijk aan de zuidzijde van de Oude
Rijn. In deze nieuwsbrief brengen we u weer wat
verder op de hoogte van de vorderingen binnen het
project.

Wat is er al gebeurd

zelfs sterven. Om deze reden is het noodzakelijk een

Van Aalsburg legt op dit moment de laatste hand aan

aantal bomen bij Barwoutswaarder en langs de kade in

het definitieve ontwerp voor ophogingen en

Nieuwerbrug kappen.

kwelschermen. Daarnaast wordt op dit moment
gewerkt aan het ontwerp voor de damwanden en

Om te voorkomen dat er vogels gaan broeden in bomen

kunstwerken.

die moeten worden gekapt, start Van Aalsburg tussen 5

Met een aantal bewoners heeft het

team van Van Aalsburg inmiddels gesprekken gevoerd.

en 16 maart, afhankelijk van de weersomstandigheden,

Dit betrof met name de bewoners waarmee specifieke

met het kappen van de bomen.

afspraken gemaakt moesten worden, omdat de
voorziene werkzaamheden op particulier terrein zullen

Het kappen van de bomen in de tuinen bij de damwanden

plaatsvinden.. De afspraken met deze bewoners zijn

in Nieuwerbrug voert de aannemer uit vanaf het water. De

vastgelegd en verwerkt. De bewoners die nog niet

bomen langs Barwoutswaarder worden vanaf de weg

door Van Aalsburg zijn benaderd maar bij wie wel

gekapt. Het kan zijn dat u tijdens het kappen van de

werkzaamheden op het perceel worden uitgevoerd,

bomen vanaf de weg enige hinder ondervindt. Op het

worden door het team van Van Aalsburg ongeveer

moment dat de boom wordt ‘omgeduwd’ kan het

twee weken voordat de werkzaamheden op hun

voorkomen dat voor uw veiligheid het doorgaande verkeer

perceel beginnen benaderd.

even moeten worden stilgelegd. Deze stremming zal steeds
maximaal 15 minuten zijn.

Planning
Zoals in de projectplannen al eerder is gecommuniceerd

De overige werkzaamheden, zoals het plaatsen van

moeten bomen worden gekapt. De huidige bomen zijn

kwelschermen en het ophogen van het voorland, vinden

slecht voor de stabiliteit van de dijk. Zo kunnen

een aantal weken later plaats.

omgewaaide bomen de dijk beschadigen door het
ontstane gat van de wortelkluit. Daarnaast zullen de
aanwezige bomen lijden onder de ophoging en mogelijk

De voorlopige planning van de werkzaamheden door Van
Aalsburg ziet er als volgt uit::
Week 10 en 11: rooien bomen Barwoutswaarder en
Nieuwerbrug
Week 12 en 13: werkzaamheden aan de Hoge Rijndijk
Week 13 t/m 19: werkzaamheden Barwoutswaarder
Week 15 t/m 19: plaatsen stalen damwand in Nieuwerbrug
Van Aalsburg is in deze weken niet op alle plaatsen
tegelijk aan het werk. Om de overlast zoveel mogelijk te
beperken deelt de aannemer het werk in stukken, waarbij
een gedeelte eerst wordt afgewerkt voordat hij aan het
volgende gedeelte begint.

Van het plaatsen van de kwelschermen en het ophogen
van het voorland zult u weinig verkeershinder ondervinden.
Het grootste gedeelte van de werkzaamheden vindt plaats
vanaf de percelen. Uiteraard zorgt de aannemer ervoor
dat u gedurende de werkzaamheden te allen tijde uw
woning veilig kunt bereiken.

Meer informatie
De voortgang en achtergrondinformatie over het
dijkverbeteringsproject, vindt u op de website van het
waterschap,
www.destichtserijnlanden.nl/dijkverbeteringnieuwerbrug.
Met vragen of opmerkingen kunt u ook bellen met
omgevingsmanager Ane Sybesma van De Stichtse
Rijnlanden, telefoonnummer (030) 634 58 65 of een email
sturen naar Dijkverbetering.ouderijn@hdsr.nl

Colofon
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,
Tijdelijk adres tot 30 juni 2018: De Molen 48, Houten
Vanaf 1 juli 2018: Poldermolen 2, Postbus 550, 3990 GJ
Houten.
E: post@hdsr.nl
W: www.destichtserijnlanden.nl

Het waterschap streeft ernaar het milieu zo weinig
mogelijk te belasten en geen onnodige kosten te
maken. Daarom willen we nieuwsbrieven zoveel
mogelijk digitaal verzenden. Wilt u de nieuwsbrieven
via email ontvangen? Stuur dan een email naar
Dijkverbetering.ouderijn@hdsr.nl

