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Onderwerp:           Start project Herinrichting Meijekade 
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Geachte heer, mevrouw, 
 

 

 
 

Aannemerscombinatie  
Peek Bouw & Infra B.V. - Mourik Infra B.V. 
 
 

 

 

  

De afgelopen maanden zijn wij, aannemerscombinatie Peek-Mourik, druk bezig geweest met 

het optimaliseren van het ontwerp van de weg en de damwand. Dit ontwerp is nu afgerond 

en met deze brief willen wij u dan ook graag informeren over de beoogde 

uitvoeringsplanning van het project, de voorbereidende werkzaamheden en de 

informatieavond die we op 19 januari 2023 gaan organiseren. 

 

Uitvoeringsplanning 

Vanaf vrijdag 2 december zal aannemer Van Vulpen gereed zijn met het verleggen van 

kabels en leidingen op de Meije. Nu ook ons ontwerp is afgerond en wij de stalen damwand 

hebben besteld, kunnen wij u meer duidelijkheid geven over onze uitvoeringsperiode.  

 

De herinrichting van de Meijekade start eind februari 2023 met het aanbrengen van de 

damwand (vanaf de kant van de Oude Meije tot aan Meije 187). Deze werkzaamheden 

duren tot en met eind mei. Vanaf half april tot eind oktober zullen we de weg herinrichten en 

asfalteren. Begin november 2023 zijn de werkzaamheden naar verwachting afgerond. 

Voorafgaand aan deze werkzaamheden, ontvangt u van ons nogmaals een brief met 

informatie over de exacte uitvoeringsperiode, fasering, verwachte hinder en bereikbaarheid. 

 

Voorbereidende werkzaamheden 

Voordat we de uitvoering eind februari kunnen starten, zullen we enkele voorbereidende 

werkzaamheden uitvoeren. 

 

Aanbrengen voorbelasting  

Op een gedeelte van de Meije, tussen de Meije 183 

en 185, moeten wij voorbelasting aanbrengen om te 

voorkomen dat er in de toekomst verzakkingen 

optreden.  

 

Het weggedeelte, zoals aangegeven op bijgaande 

afbeelding met de rood-witte-stippellijn, wordt van 

maandag 12 december (7.00 uur) tot en met 

donderdag 15 december 2022 (18.00 uur) volledig 

afgesloten voor alle verkeer. Na het aanbrengen van 

de voorbelasting, leggen wij een tijdelijke laag asfalt 

aan, zodat de weg vanaf donderdag 15 december 

18.00 uur weer gewoon gebruikt kan worden.  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mourik-kado.nl%2F&psig=AOvVaw0lGu_F-L26FIyP5NaLzn-j&ust=1617370888679000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODU7JyW3e8CFQAAAAAdAAAAABAD
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Na ongeveer 9 maanden is de ondergrond voldoende ‘gezet’ en verwijderen we de 

voorbelasting. Vervolgens starten we met het aanbrengen van een nieuwe, definitieve, asfalt 

laag op dit weggedeelte.  

 

Bereikbaarheid tijdens aanbrengen voorbelasting 

De aanrijroutes vanaf maandag 12 december 07.00 uur tot en met donderdag 15 december 

18.00 uur, gelden als volgt (voor auto- en fietsverkeer):  

• Meije 175 t/m 183 (oneven) en Meije 300 t/m 312 (even) zijn te bereiken via de kant 
van de Middenweg.  

• Meije 185 t/m 221 (oneven) en Meije 314 t/m 346 (even) zijn te bereiken vanaf de 
Bosweg/Oude Meije. 

• Doorgaand auto- en fietsverkeer wordt omgeleid met gele borden. 

• Nood- en hulpdiensten maken bij noodsituaties gebruik van de aanrijroutes.  

 

Proefsleuven 

Vanaf begin januari tot en met eind februari 2023 graven we proefsleuven op de locatie waar 

de damwand komt. Dit doen wij om inzichtelijk te krijgen waar de huisaansluitingen (kabels 

en leidingen) liggen, zodat we deze niet beschadigen tijdens het aanbrengen van de 

damwand. Van tevoren nemen wij persoonlijk contact met u op, als wij hiervoor op uw 

perceel moeten zijn. De Meije blijft tijdens deze werkzaamheden open voor verkeer. 

 

Bouwkundige opnames 

Begin januari ontvangt u van TVW Expertise, een onafhankelijk bouwkundig expert, een brief 

voor het uitvoeren van de bouwkundige opnames van uw woning of bedrijf. Deze zullen 

voorafgaand aan de werkzaamheden (aanbrengen stalen damwand en verhardingen) 

uitgevoerd worden.  

 

Slecht wegdek 

U heeft wellicht gemerkt dat het asfalt op sommige plaatsen op de Meije zo slecht geworden 

is, dat dit op korte termijn hersteld zou moeten worden. In samenspraak met HDSR heeft de 

gemeente Woerden besloten om het wegdek - op dit moment - niet overal te herstellen maar 

tijdelijke maatregelen te nemen en waarschuwingsborden te plaatsen. Dit besluit is 

genomen, omdat Peek-Mourik, volgend jaar, de Meije opnieuw gaat asfalteren. Op plaatsen 

waar het slechte asfalt zorgt voor gevaarlijke situaties, wordt dit wel op korte termijn hersteld.  

 

Informatieavond 19 januari 2023 

Wij nodigen u graag uit voor de informatieavond in Gasterij De Milandhof (adres: Middenweg 

2, 3474 KC Zegveld) op donderdag 19 januari van 20.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 

uur). Samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, geven wij u een inkijk in het 

project, krijgt u meer informatie over de planning (versterken Meijekade en 

asfalteringswerkzaamheden) en heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen.  

 

Communicatie tijdens het project 

Tijdens het project houden wij u via diverse kanalen op de hoogte: 

• U wordt voorafgaand aan elke nieuwe fase, per brief op de hoogte gehouden van de 
voortgang, werkzaamheden, bereikbaarheid en eventuele wijzigingen in de planning. 

• Op veiligemeije.nl vindt u achtergrondinformatie over het project. 

• U kunt ook op de hoogte blijven van het project via de ‘BouwApp’. Deze kunt u gratis 
downloaden via de App Store of Google Play. U kunt het project vinden onder de 
naam ‘Herinrichting Meijekade’. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de werkzaamheden van Peek-Mourik?  

Neem dan contact op met Bo Stempher via bo@trafficandmore.nl, telefonisch via  

06-51 53 05 84 of via de BouwApp onder ‘Contact’.  
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Wij hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zien u graag op 19 

januari in Gasterij De Milandhof. 

 

Met vriendelijke groet, 

Aannemerscombinatie Peek-Mourik 

 

 

 

 

 

mw. Bo Stempher  

Omgevingsmanager aannemerscombinatie Peek-Mourik  

E-mail: bo@trafficandmore.nl | Telefoon: 06-51 53 05 84 
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