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INSTRUCTIE / SPELREGELS

• Korte instructie ontvangen per mail

• Heeft u vragen, stel ze dan via de chat in Teams

• Aan het einde van de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen

• Alle vragen die niet aan bod komen, maar wel in de chat gesteld zijn, zullen 

achteraf worden beantwoord en per mail aan u worden  verstrekt

• Mocht het niet lukken, geen probleem. U kunt ons op  een later moment altijd 

nog bellen of mailen!



AGENDA VAN DEZE PRESENTATIE

• Even voorstellen

• Achtergrond van de werkzaamheden

• Wat gaan wij allemaal doen?

• Planning en fasering

• Bereikbaarheid

• Monitoring en opnames

• Hoe houden wij u op de hoogte?



EVEN VOORSTELLEN

Miriam Duijkers

Omgevingsmanager
Hoogheemraadschap 
Stichtse Rijnlanden

Erik Alink

Projectmanager
Dura Vermeer

Cyntha Schouten

Omgevingsmanager
Dura Vermeer



ACHTERGROND VAN DE WERKZAAMHEDEN

Doel KWA+:

Vergroten aanvoer van 
zoetwater in droge 
periodes naar 
West-Nederland



HET ONTWERP BRUG SLANGENWEG



HET ONTWERP – verbrede watergang



AANPASSINGEN WATERGANGEN

Huidige situatie Nieuwe situatie



WAT GAAN WIJ ALLEMAAL DOEN?

FASE 1
10 t/m 29 januari

• Aanbrengen damwand en dempen 
hoek Grote Kerkvliet Boezem (bij 
parkeerplaats)



WAT GAAN WIJ ALLEMAAL DOEN?

FASE 2
½ februari t/m eind april

• Slopen en vervangen van 3 stuwen
• Bouwen 2 nieuwe landbouwbruggen
• Ophogen Grote Kerkvlietkade 

zuidzijde
• Verbreden watergangen en 

vervangen beschoeiingen



WAT GAAN WIJ ALLEMAAL DOEN?

FASE 2
½ februari t/m eind april

• Slopen en vervangen van 3 stuwen
• Bouwen 2 nieuwe landbouwbruggen
• Ophogen Grote Kerkvlietkade zuidzijde
• Verbreden watergangen en vervangen 

beschoeiingen



WAT GAAN WIJ ALLEMAAL DOEN?

FASE 2
½ februari t/m eind april

• Slopen en vervangen van 3 stuwen
• Bouwen 2 nieuwe landbouwbruggen
• Ophogen Grote Kerkvlietkade 

zuidzijde
• Verbreden watergangen en vervangen 

beschoeiingen



WAT GAAN WIJ ALLEMAAL DOEN?

FASE 2
½ februari t/m eind april
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WAT GAAN WIJ ALLEMAAL DOEN?

FASE 3
eind april t/m half juli

• Aanbrengen tijdelijke fietsbrug 
Slangeweg (noordzijde van huidig 
fietspad)

• Slopen ½ bestaande duiker in 
Slangeweg

• Nieuwbouw noordelijk deel brug 
Slangeweg (Fase 1)

• Bouw inlaat en aanpassen onderleider
aan zuidzijde Slangeweg
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WAT GAAN WIJ ALLEMAAL DOEN?

FASE 4
half juli t/m half oktober

• Verkeer omleggen over nieuwe deel 
brug Slangeweg

• Slopen zuidelijk deel bestaande duiker 
in Slangeweg

• Nieuwbouw zuidelijk deel brug 
Slangeweg (Fase 2)



WAT GAAN WIJ ALLEMAAL DOEN?

FASE 5
half oktober t/m begin november

• Verkeer omleggen naar definitieve 
situatie

• Laatste werkzaamheden noordelijk deel 
brug Slangeweg (Fase 3, afbouw 
fietspad)

• Sloop bestaande stuw



WERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden zullen bestaan uit:

• Sloopwerk
• Heiwerk
• Intrillen damwanden
• Betonwerk
• Hijswerk en montage
• Grondwerk (ontgraven en dempen)
• Asfalteringswerk



BEREIKBAARHEID

Afsluiting Slangeweg voor wegverkeer op volgende dat a:
- 3 weekenden, in deze weekenden worden de verkeerssituaties iets omgelegd

- April
- Juni
- Oktober 

- 2 dagen
- Juni
- September

Zodra de exacte data bekend zijn wordt u hierover geïnformeerd.

Tijdens deze afsluitingen wordt er voor het autoverkeer een omleiding ingesteld. 

Fietsers en voetgangers kunnen altijd passeren 
Woningen en bedrijven blijven gedurende het hele project altijd bereikbaar

Buiten de wegafsluitingen om is de Slangeweg in beide richtingen open voor verkeer. Een verkeerslicht om het verkeer om 

beurten door te laten is niet nodig, omdat de tijdelijke weg minimaal even breed is als de weg in Polsbroek. Verkeerslichten

zouden in dit geval alleen maar voor onnodige vertragingen zorgen.
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PLANNING

FASE 1: 10 Januari 2022:
• Start aanbrengen damwand en dempen hoek Grote Kerkvliet bij 

parkeerplaats
• zettingstijd

FASE 2: Half februari 2022:
• Start grondwerk watergangen, vervangen stuwen en bouw 

landbouwbruggen;
FASE 3: Eind april 2022:

• Start bouw brug Slangeweg fase 1
FASE 4 + 5: Half juli 2022:

• Omleggen verkeer + Start bouw brug Slangeweg fase 2
November 2022:

• Werkzaamheden zijn afgerond

Tijdens alle fasen is de parkeerplaats langs de Slangeweg afgesloten.

20



MONITORING EN OPNAMES

Bouwkundige opnames: Dorp 1, 1A, 1C,3 5,7,9,11,13,15, 6, 6A,6B + Slangeweg 1
Trillingsmonitoring: Dorp 1



HOE HOUDEN WIJ U OP DE HOOGTE?

Download de BouwApp via de QR-code rechts of kijk o p debouw.app
U kunt het project vinden onder de naam KWA POLSBRO EK

Wekelijks is er een inloopspreekuur bij ons in de k eet 
op donderdag van 10:00-11:00

Over afsluitingen wordt u tijdig per brief geïnform eerd.

Heeft u vragen, stuur dan een bericht in de BouwApp , 
een e-mail naar polsbroek@duravermeer.nl of bel naar 
06-14848777 



VRAGEN?

STEL ZE VIA POLSBROEK@DURAVERMEER.NL


