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Beste bewoner(s) en/of belanghebbende(n),  
 
Begin dit jaar is Dura Vermeer gestart met het verruimen van diverse watergangen, het 
graven van een nieuwe watergang en de aanleg van diverse (landbouw)bruggen en 
stuwen rondom knooppunt Polsbroek. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het 
project Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+) en hebben als 
doel om de wateraanvoer naar West-Nederland in tijden van droogte te vergroten. 
Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de voortgang van de 
werkzaamheden.  
 

Voortgang werkzaamheden in de polder 
In de polder ten zuiden van de Slangeweg zijn reeds diverse werkzaamheden uitgevoerd 
en afgerond. Zo zijn er drie nieuwe stuwen en twee nieuwe landbouwbruggen 
gerealiseerd. Ook het verruimen van de watergangen rondom deze objecten is afgerond.  
 

De reeds gerealiseerde werkzaamheden in de polder  
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Waar zijn we dan nog wel mee bezig in de polder? 
 
Rondom de Groote Kerkvliet Boezempeil 
Bij de Groote Kerkvliet Boezempeil wordt de huidige verbindingsleiding (die beide zijden 
van de Groote Kerkvliet Boezempeil met elkaar verbindt) verlengd en een nieuwe 
inlaatconstructie (tussen de Groote Kerkvliet Boezempeil en de nieuwe 
parallelwatergang) gerealiseerd. Tevens wordt de demping van de Groote Kerkvliet 
Boezempeil naar de definitieve situatie gebracht. De werkzaamheden hiervoor omvatten 
onder andere: 

- Grondwerkzaamheden; 
- Het plaatsen van vooraf geproduceerde betonnen onderdelen; 
- Betonwerkzaamheden (het aanbrengen van wapening en het storten van beton); 
- Het zetten van definitieve en verwijderen van tijdelijke damwanden. 

 
Ophogen Groote Kerkvlietkade 
11 juli starten we met het ophogen van de Groote Kerkvlietkade. Deze werkzaamheden 
zullen ongeveer 3 weken duren. Gedurende deze 3 weken zal het wandelpad over de 
Groote Kerkvlietkade niet toegankelijk zijn. De reden hiervan is dat het op niet veilig is 
de dijk te betreden. Voor het wandelpad zal er een omleiding worden ingesteld over het 
Dorp. Deze wordt met borden aangegeven. 
 
Voortgang nieuwe brug in de Slangeweg 
Fase 1 van de nieuwe brug in de Slangeweg (het noordelijke deel, de toekomstige 
fietsbrug) is bijna gereed. De komende week wordt dit deel van de brug klaargemaakt 
om in fase 2 het verkeer hier overheen te kunnen leiden. Vanaf volgende week vrijdag 
(8 juli) zal het verkeer over dit deel van de brug worden geleid. In tegenstelling tot eerdere 
berichtgeving is er geen (weekend)afsluiting van de weg nodig om de verkeerssituatie te 
verleggen. 
 
11 juli starten we met fase 2 van de werkzaamheden aan de nieuwe brug in de 
Slangeweg. In fase 2 bouwen we het zuidelijke deel (de nieuwe autoweg). De 
werkzaamheden omvatten onder andere: 

- Het aanbrengen van stalen buispalen;  
- Het verwijderen van de tijdelijke damwand; 
- Het aanbrengen van een kwelscherm (korte stalen damwand) om grondwater 

tegen te houden; 
- Betonwerkzaamheden (aanbrengen wapening en storten van beton); 
- Grond- en sloopwerkzaamheden; 
- Het inhijsen van vooraf geproduceerde betonnen brugdekken; 
- Afbouw van de brug, zoals het plaatsen van leuningen en 

asfalteringswerkzaamheden. 
 
Wat betekenen deze werkzaamheden voor u? 
Het autoverkeer maakt tijdens de werkzaamheden in fase 2 gebruik van de omleiding 
over het reeds gerealiseerde deel van de brug. De rijbaan is wel wat smaller en er geldt 
een snelheidsbeperking (max. 30 km/uur) 
Fietsers en voetgangers maken in deze fase nog steeds gebruik van de tijdelijke fietsbrug 
ten noorden van het reeds gerealiseerde deel van de brug.  
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Verkeerssituatie tijdens fase 2 van de bouw van de nieuwe brug in de Slangeweg 

 
Tijdelijke verkeershinder tijdens plaatsen brug 
Tijdens het inhijsen van de vooraf geproduceerde betonnen brugdelen, het aanbrengen 
van de stalen buispalen, en het verwijderen van de tijdelijke damwand is het vanuit 
veiligheidsoverwegingen noodzakelijk om het verkeer op de Slangeweg op bepaalde 
momenten (als bijvoorbeeld een buispaal/damwandplank of brugdeel in de hijskraan 
hangt) even tegen te houden. Dit doen we met behulp van verkeersregelaars. Dit zal 
altijd van korte duur zijn waarna u weer door kunt rijden. 
 
Afsluiting wandelpad Groote Kerkvlietkade tijdens werktijden 
Gedurende fase 2 (juli tot en met oktober) van de bouwwerkzaamheden aan de nieuwe 
brug in de Slangweg is het wandelpad op de Groote Kerkvlietkade tijdens werktijden 
(07:00-16:00) niet bereikbaar vanwege de veiligheid. Voor de ingang naar de Groote 
Kerkvlietkade vanaf de Slangeweg is tijdens werktijden onder andere materieel aanwezig 
en worden er werkzaamheden uitgevoerd. Tijdens werktijden betreft dit dan ook een 
bouwplaats welke niet toegankelijk is voor onbevoegden. Buiten werktijden en in de 
weekenden is het pad gewoon open. De omleidingsroute die tijdens de ophoging van 
deze kade is aangegeven zal ook tijdens de bouwwerkzaamheden van kracht zijn.  
 
Wist u dat?  
De letters op de randligger van de brug wel degelijk juist zijn. Het is de bedoeling dat u 
in het water kijkt om de tekst te kunnen lezen! 
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Zomervakantie 
Van 1 tot en met 14 augustus is er vakantie. In deze twee weken zullen er geen 
werkzaamheden plaats vinden.  
 
Op de hoogte blijven 
Tijdens de werkzaamheden is er op de donderdagen van 10.00-11.00 uur een 
inloopmoment in de keet waar u terecht kunt met uw vragen, meldingen of klachten. 
 
Eventuele wijzigingen in de planning van de werkzaamheden 
en updates communiceren wij via de BouwApp.  
Deze app kunt u via uw appstore downloaden op uw mobiele 
telefoon of tablet, scan hiervoor nevenstaande QR-code. Na 
installeren kunt u het project vinden via de zoekbalk op: KWA 
Polsbroek.  
Wilt u een melding op uw telefoon krijgen als er een update 
van het project is zet dan in de instellingen van de app 
‘melding inschakelen’ onder Push-notificaties aan. Controleer tevens in de instellingen 
van uw telefoon of meldingen van de app zijn toegestaan. 
 
Ook gedurende de werkzaamheden aan de bruggen blijft u met de BouwApp 
gemakkelijk op de hoogte van onze planning en de werkzaamheden. Ook kunt u via de 
app uw tevredenheid aangeven of mij een bericht sturen. Heeft u geen mobiele telefoon 
of kunt u de app niet downloaden? Geen zorgen u kunt de BouwApp ook inzien via: 
https://debouw.app/projects/kwa-knooppunt-polsbroek-en-enkele-wiericke.  
 
Heeft u nog vragen?  
Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Heeft u vragen, een melding of 
een klacht dan kunt u deze doorgeven via telefoonnummer 06 - 148 48 777, een 
melding in de BouwApp of per mail sturen aan polsbroek@duravermeer.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Cyntha Schouten 
Omgevingsmanager 

 

 
 

 

   


