
 
 

 

  

 

Aan de bewoner(s) en/of bedrijven van dit pand 
 
 
 

11-10-2018 
Dijkverzwaring Rondweg Mijdrecht 
 
Beste bewoner/ondernemer, 
 

In opdracht van Waternet voeren wij het project ‘Dijkverzwaring Rondweg Mijdrecht’ uit. Onze werkzaamheden bestaan 

vooral uit het overlagen van de bestaande asfaltverharding op de dijk en het aanvullen van de berm. Wij zijn ons ervan 

bewust dat onze werkzaamheden voor hinder in uw omgeving kunnen zorgen. Deze hinder proberen wij te minimaliseren 

door u onder andere te informeren en goed op de hoogte te houden over onze werkzaamheden. Via deze brief ontvangt u 

informatie over ons en de werkzaamheden die plaats gaan vinden in uw eigen buurt. 

Werkzaamheden  
Maandag 15 oktober om 07:00 beginnen wij met de voorbereidende werkzaamheden. De bestaande asfaltverharding 

wordt schoongemaakt en op sommige stukken opgebroken om de fundering op te hogen. Maandag 22 oktober vanaf 

07:00 wordt de nieuwe asfaltverharding aangebracht. De rest van de week worden de bermen afgewerkt en opnieuw 

ingezaaid en wordt de omliggende bestrating op hoogte gebracht. 

Verkeersmaatregelen 
Tussen 15 en 26 oktober is het voetpad op de dijk afgesloten vanaf de rotonde bij de Industrieweg tot aan de rotonde bij 

Hofland. De brug bij de het Burgemeester Haitsmaplein blijft gewoon bereikbaar. Voetgangers kunnen het beste via 

Hofland, de Dorpsstraat en Bozenhoven omlopen.  

Omdat het voetpad te smal is om met vrachtwagens op te rijden wordt er voor de aan- en afvoer van het asfalt een 

opstelplaats voor vrachtwagens gecreëerd aan de Stationsweg. Van maandag 15 t/m woensdag 17 oktober geldt er een 

om-en-om regeling tussen de brug over de Ringvaart en de rotonde voor het afvoeren van asfalt en funderingspuin. 

Maandag 22 t/m woensdag 24 oktober wordt de om-en-om regeling opnieuw toegepast, nu voor de aanvoer van nieuw 

asfalt en klei voor het afwerken van de berm. Om het verkeer te begeleiden wordt een verkeersregelaar ingezet. 

Tijdens het asfalteren op maandag 22 oktober wordt het asfalt met dumpers naar de dijk gereden. Deze zullen onder 

begeleiding van verkeersregelaars de Rondweg oversteken vanaf het parkeerterrein bij bushalte Mijdrecht Centrum naar 

de dijk. 

Verdere informatie 
Kijk ook op www.derondevenen.nl/actueel voor meer informatie over dit en overige projecten in uw gemeente. 

Heeft u nog vragen, opmerkingen of ideeën? 

Neem dan contact met mij op! 

 

Tom van Bergenhenegouwen 

Uitvoerder KWS Infra 

tvanbergenhenegouwen@kws.nl of Tel: 06-53262705 
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