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Aankondiging asfalteerwerkzaamheden en afsluitingen

Groot-Ammers,
6 april 2018

Geachte heer, mevrouw,
Mourik Groot-Ammers heeft van hoogheemraadschap van Rijnland de opdracht gekregen
om de IJsseldijk Gouda op verschillende trajecten te versterken. Het einde van de
werkzaamheden nadert en via deze brief geven wij u een update over de werkzaamheden
en planning.
Werkzaamheden en planning
Westzijde Haastrechtsebrug
Aan de westzijde van de Haastrechtsebrug zijn de constructiewerkzaamheden van de dijk
afgerond. De komende weken wordt de dijk afgewerkt. Het struinpad langs de IJssel wordt
aangelegd en vervolgens worden verkeerslichten en openbare verlichting geplaatst. In de
week van 16 t/m 20 april wordt de gehele rijweg gefreesd en voorzien van een nieuwe
asfaltdeklaag.
Oostzijde Haastrechtsebrug
Aan de oostzijde van de brug vinden komende weken werkzaamheden plaats aan de
kademuur en de taluds van de dijk.
Het struinpad wordt zo aangelegd dat deze aansluit op de Goejanverwelledijk.
Ook op dit deel van de dijk (Sportlaan tot Krugerlaan) wordt de gehele weg gefreesd en
voorzien van een nieuw asfaltdeklaag in de week van 16 t/m 20 april.
De genoemde planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Kwalificaties:
ISO 9001/14001
VCA**
MVO, CO2
Op al onze aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, gedeponeerd
BRL SIKB 7700 bij de arrondissementsrechtbank te Dordrecht (nr. AL8/2013), welke op aanvraag worden toegezonden. Andersluidende
BRL SIKB 7000 voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, ongeacht het tijdstip waarop deze ter hand zijn gesteld.
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Afsluitingen t.b.v. asfaltwerkzaamheden
Vanwege het aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag over de gehele rijweg wordt de dijk
in de week van 16 t/m 20 april in 3 fases afgesloten. Voor elke afsluiting wordt een omleiding
ingesteld.
Fase 1, Nieuwe Veerstal, Goejanverwelledijk, kruispunt Haastrechtsebrug:
Op woensdag 18 april wordt de weg ten westen van de Haastrechtsebrug, inclusief het
kruispunt bij de brug, volledig afgesloten voor verkeer. Het wegdek wordt gefreesd en
detectielussen voor de verkeerslichten worden aangebracht.
Vanaf de Haastrechtsebrug, richting de Fluwelensingel en Nieuwe Veerstal is de weg in
beide richtingen volledig afgesloten. Omleidingen worden ingesteld voor verkeer.
Fietsers kunnen het kruispunt Haastrechtsebrug, onder begeleiding van verkeersregelaars,
oversteken richting de achterliggende wijk.
Fase 2, Sportlaan tussen Haastrechtsebrug en Krugerlaan
Op donderdag 19 april wordt de Sportlaan tussen de Haastrechtsebrug en Krugerlaan
volledig afgesloten. Het wegdek wordt gefreesd en worden detectielussen voor de
verkeerslichten aangebracht.
De route Haastrechtsebrug – Goejanverwelledijk – Nieuwe Veerstal/Fluwelensingel is in
beide richtingen bereikbaar.
Fase 3, volledige afsluiting
In de avond en nacht van donderdag 19 april op vrijdag 20 april wordt de weg volledig
afgesloten tussen de Nieuwe Veerstal en Krugerlaan. De gehele weg wordt voorzien van een
nieuwe asfaltdeklaag; deze asfaltlaag wordt in één werkgang aangebracht. Als het asfalt is
aangebracht, worden verkeersafzettingen verwijderd en is de dijk weer volledig toegankelijk.
Bereikbaarheid
De huidige verkeersituatie blijft tot de asfaltwerkzaamheden van 16 t/m 20 april staan. U kunt
vanaf de Fluwelensingel, de Nieuwe Veerstal oprijden richting de Rotterdamseweg. De
tegengestelde richting is afgesloten, hiervoor is een omleiding ingesteld via de N207.
Tussen de Fluwelensingel en de Haastrechtsebrug is middels een aangepaste
verkeerssituatie tweerichtingsverkeer mogelijk. Fietsers worden omgeleid via de
achterliggende wijken.
Ook aan de oostzijde van de Haastrechtsebrug is tweerichtingsverkeer mogelijk middels een
aangepaste verkeerssituatie. Het fietspad aan IJsselzijde is afgesloten, fietsers kunnen de
omleiding volgen via de achterliggende wijk.
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Veiligheid
We werken met groot materieel en Mourik doet er zo alles aan om de veiligheid te
garanderen. Om deze reden wordt gewerkt op een afgezet terrein. Er is echter altijd
bouwverkeer dat het werkterrein op moet of moet verlaten.
Daarom vragen we u extra voorzichtig te zijn rondom ons werkterrein.
Veiligheid, daar zorgen we samen voor.
Vragen
Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Jordi Molenaar,
06-53 25 72 87.
De werkzaamheden van de dijkverbetering VIJG kunt u volgen op Facebook
(www.facebook.com/dijkverbeteringVIJG). Voor projectinformatie kunt u ook kijken op
www.rijnland.net/ijsseldijkgouda.
Met vriendelijke groet,
Mourik Groot-Ammers B.V.

L. Bogaards
Omgevingsmanager

De IJsseldijk Gouda voldoet op dit moment niet aan de landelijke veiligheidseisen. Daarom wordt de
IJsseldijk bij Gouda op drie plaatsen versterkt: Sluiseiland, Schielands Hoge Zeedijk en
Goejanverwelledijk. Met de dijkverbetering voldoet de dijk weer aan de huidige veiligheidsnormen,
speelt het hoogheemraadschap van Rijnland in op het veranderende klimaat en is het achterliggend
gebied ook in de toekomst beschermt tegen wateroverlast .

