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Beste bewoner(s) en/of belanghebbende(n),  
 
Begin dit jaar is Dura Vermeer gestart met het vervangen van de verkeers- en fietsbrug over de 
Enkele Wiericke en het verruimen van de watergang. 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 april zijn de werkzaamheden aan de verkeersbrug afgerond en is deze opengesteld voor het 

verkeer. Na het openstellen van de verkeersbrug zijn we begonnen met de werkzaamheden aan 

de fietsbrug en het tweede deel van de nieuwe waterkering. 

 

Deze werkzaamheden vorderen gestaag. Donderdag 23 juni jl. is de nieuwe fietsbrug gemonteerd. 

De komende week zal de brug worden afgebouwd. Dit houdt onder andere het asfalteren van het 

fietspad tot aan de brug (op de brug zelf is een slijtlaag aanwezig) en het plaatsen van de leuning 

in. Zodra de werkzaamheden gereed zijn zal de fietsbrug op 8 juli a.s. aan het einde van de dag 

worden opengesteld en weer toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers. 

 

Tegelijkertijd met het vervangen van de fietsbrug is het tweede deel van de nieuwe waterkering 

gerealiseerd. De werkzaamheden aan de nieuwe calamiteitenkering zijn reeds afgerond. 

 

 

Foto’s van de oude brug (links) en de nieuwe brug in aanbouw (rechts) 

 

De week na het openstellen van de brug (de week van 11 juli) ruimen we het bouwterrein op.  

Voorheen stond op de locatie van de bouwplaats een bank en informatiebord. Dit zal in de toekomst 

worden hersteld. Op dit moment onderzoekt het waterschap met de gemeente wat de 

mogelijkheden zijn. De verwachting is dat het herstel in het najaar gereed is. 
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Op de hoogte blijven  

Tijdens de werkzaamheden is er op de woensdagen 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 Enkele Wiericke.  

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-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 enkelewiericke@duravermeer.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Cyntha Schouten 

Omgevingsmanager 

 

 
 

 

   


