
 

Nieuwsbrief Dijkverbetering Oude Rijn; 

Trajecten Nieuwerbrug - Barwoutswaarder en 

Breeveld - Haanwijk 
 

Aannemer Van Aalsburg is inmiddels gestart met het uitvoeren van een deel van de 

werkzaamheden die nodig zijn in het kader van de dijkverbetering langs de zuidzijde van de Oude 

Rijn. Met deze nieuwsbrief brengen we u graag op 

de hoogte van de vorderingen en kijken we vooruit 

naar wat gaat komen.  

 

Wat is er al gebeurd  

Op het traject langs Barwoutswaarder is een groot 

deel van de werkzaamheden gereed. In de vorige 

nieuwsbrief is aangegeven dat er bomen gekapt 

moesten voordat het broedseizoen begon. Dit is 

gelukt, waarna de nieuwe bomen aangeplant zijn. Op 

de locatie van de gekapte bomen zijn in overleg met 

de gemeente sierappelbomen (Malus ‘Evereste’) terug 

geplant. Deze bomen worden maximaal circa 6 tot 

8 meter hoog en bloeien in mei met witte bloemen in 

trossen. In de nazomer groeien er kleine, ongeveer  

3 cm grote oranjerode sierappeltjes aan de bomen. 

Deze blijven tot ongeveer januari aan de boom 

hangen en zijn zeer geliefd bij vogels. 

Daarnaast zijn in de oever van de sloot kwelschermen 

geplaatst. Deze kwelschermen bestaan uit planken van 

circa 1,5 meter lang, die verticaal in de grond 

geplaatst worden. 

 

Ook langs Breeveld zijn veel bomen gekapt. Voor dit 

traject wordt samen met de bewoners en de 

gemeente een plan gemaakt voor de aanplant van 

nieuwe bomen. Op de locatie waar 4 oude eiken 

gekapt zijn, zijn er inmiddels vier nieuwe eiken 

geplant. Het dempen van de watergang is versneld 

uitgevoerd om het aanplanten van deze bomen nog 

dit plantseizoen mogelijk te maken. Dit was de 

nadrukkelijke wens van de omwonenden. 

Nieuwsbrief, mei 2018 

Het plaatsen van het kwelscherm 

Vragen en klachten over de uitvoering 

Voor vragen en klachten over de uitvoering van de 

werkzaamheden kunt u terecht bij projectmanager  

Robert Pol van aannemer Van Aalsburg. Hij is 

bereikbaar op telefoonnummer 06-2396 0626. U kunt 

ook een email sturen naar info@vanaalsburgbv.nl. 

Nieuwe sierappelbomen langs Barwoutswaarder 



 

 

Wat wordt er de komende tijd gedaan 

Langs Barwoutswaarder gaat aannemer Van Aalsburg de 

komende weken de ophoging met grond aanbrengen. De 

ophoging wordt aangebracht in de tussenberm, tussen de 

weg en het fietspad. Dit betreft twee locaties, de plek 

waar de sierappelbomen geplant zijn (zie hiervoor) en ter 

hoogte van de fruitboomgaard. De uitvoering van deze 

werkzaamheden start rond 7 mei en duren circa 2 weken. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf het fietspad. 

Fietsers worden via de weg langs de werkzaamheden 

geleid. 

De klei die nodig is voor de ophoging, is nabij de 

projectlocatie afgeleverd en ligt langs de toegangsweg 

naar de rioolwaterzuivering. Vanaf deze plek wordt de klei 

met kleinere machines naar de locaties gebracht waar de 

ophoging uitgevoerd moet worden, zodat u hiervan zo 

weinig mogelijk overlast ondervindt. 

 

Ook in de buurt van Haanwijk is al een grote partij klei 

afgeleverd. Deze ligt in een weiland in de buurt. Deze klei 

is nodig voor de ophogingen die in het voorland 

aangebracht gaan worden. Deze werkzaamheden worden 

vanaf  begin mei opgestart. In verband met wensen van 

de verschillende perceeleigenaren worden de 

werkzaamheden niet in één keer achter elkaar uitgevoerd, 

maar op verschillende momenten in de komende 5 weken. 

 

Het plaatsen van kwelschermen op het traject Breeveld 

start in de eerste week van mei. Deze werkzaamheden 

worden zoveel mogelijk uitgevoerd vanaf weilandpercelen. 

Hierdoor is de overlast voor het verkeer beperkt. Waar het 

niet mogelijk is om de werkzaamheden vanaf de 

weilandpercelen uit te voeren, gebeurt dit vanaf de weg. 

Het verkeer zal dan wel enige overlast ervaren door 

wachttijden van maximaal 15 minuten. De werkzaamheden 

op dit traject duren ongeveer drie weken. 

 

Het plaatsen van de damwanden in Nieuwerbrug en bij 

Haanwijk 4 worden in de komende periode nog niet 

uitgevoerd. In de volgende nieuwsbrief zal hier meer 

duidelijkheid over gegeven worden. 

 

Meer informatie 

Achtergrondinformatie over het dijkverbeteringsproject, 

vindt u op de website van het waterschap: 

https://www.hdsr.nl/beleid-

plannen/projectenkaart/woerden/ 

Met vragen of opmerkingen kunt u ook bellen met 

omgevingsmanager Ane Sybesma van De Stichtse 

Rijnlanden, telefoonnummer (030) 634 58 65 of u kunt 

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  

De demping bij Breeveld. 


