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Opening en voorstelronde

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

Joost Veerkamp Projectleider

Nico Kraaijeveld Realisatiemanager

Bo Stempher Omgevingsmanager



Inhoud informatieavond

• Doelstelling en terugblik project (Joost Veerkamp, projectleider)

• Planning en bereikbaarheid (Nico Kraaijeveld, realisatiemanager)

• Projectinformatie en contact (Bo Stempher, omgevingsmanager)



Doelstelling

Een toekomstbestendige inrichting van de Meijekade, 
de openbare weg Meije en de directe omgeving

• Borgen waterveiligheid

• Inrichting weg welke past bij het huidige en toekomstige gebruik 

• Omgevingsaspecten behouden (cultuurhistorie en landschap)



Wat doen we waar?



Wat doen we waar?



Wat doen we waar?



Het afgelopen jaar

• Kabels en leidingen verlegd door Van Vulpen

• Ontwerp geoptimaliseerd en afgerond

• Damwanden besteld

• Voorbelasting aangebracht tussen Meije 183 - 185



Waar staan we nu en wat gaan we 
doen?

Voorbereidende werkzaamheden (9 januari t/m 17 februari):

• Huisaansluitingen verleggen en proefsleuf damwand graven

• Bouwkundige opnames

• Trillingsmeters plaatsen



Waar staan we nu en wat gaan we 
doen?

Scope werkzaamheden (20 februari t/m eind oktober 2023):

• Aanbrengen damwand 

• Realiseren tuimelkade 

• Aanbrengen beschoeiingen boezemzijde 

• Verwijderen en aanbrengen fundering en asfalt

• Aanbrengen wegmarkeringen en bebording

• Vernieuwen openbare verlichting

• Realiseren zitplaatsen / natuurvriendelijke oevers / steigers / 

trailerhelling / FUP’s

• Werkzaamheden volgens bewonerscontracten



Planning en bereikbaarheid 

Alle werkzaamheden opgedeeld in 4 fasen

• Fase 1: damwand aanleggen tussen Oude Meije en Meije 187 
(3 maanden, start 20 februari)

• Fase 2: Hazekade en Middenweg (6 weken, start 17 april)

• Fase 3: Meije 316 en Oude Meije (9 weken, start 29 mei)

• Fase 4: Middenweg en Meije 316 (8 weken, start 28 aug.)



Fase 1 | Damwand aanbrengen

• Locatie:
Oude Meije tot Meije 187

• Periode:
20 februari t/m 26 mei 2023 
(3 maanden)

• Werkzaamheden:
Damwand aanbrengen, 
doorvoeren 
huisaansluitingen



Fase 1 | Damwand aanbrengen

• Tussen Meije 344 
en Meije 342 
werken 
vanaf het water

• Overige 
huisnummers 
werken 
vanaf de weg



Fase 1 | Bereikbaarheid

Werkdagen 07.00 tot 18.00 uur

• Omleidingsroute (blauw)

• Tekstkarren (roze)

• BouwApp 

• Woning/bedrijf bereikbaar met auto, 
tot aan werkvak

• Tijdelijke parkeerplaatsen

• Hulpdiensten, melkwagens en 
vuilnisophaaldienst volgen 
gewijzigde aanrijroutes.

Avond 18.00 tot 07.00 uur 
en weekend

• Meije bereikbaar, geen 
werkzaamheden

werkvak



Fase 2 | Werkzaamheden

• Locatie:

Hazekade tot Middenweg

• Periode:

17 april t/m 26 mei 2023 

(6 weken)

Gelijktijdig met Fase 1

(damwand)

• Werkzaamheden:

Houten beschoeiing, 

beplanting,

asfalteren inclusief de 

deklaag aanbrengen en het 

aansluiten van uw inrit op de 

weg.



Fase 2 | Bereikbaarheid

Werkdagen 07.00 tot 18.00 uur

• Omleidingsroute (blauw)

• Tekstkarren (roze)

• BouwApp

• Woning/bedrijf bereikbaar met 
auto, tot aan werkvak

• Tijdelijke parkeerplaatsen

• Hulpdiensten, melkwagens en 
vuilnisophaaldienst volgen 
gewijzigde aanrijroutes.

• Buurtbus volgt omleidingsroute.

Avond 18.00 tot 07.00 uur 
en weekend

• Meije bereikbaar, geen 
werkzaamheden

werkvak



Fase 3 | Werkzaamheden

• Locatie:

Oude Meije tot Meije 316

• Periode:

29 mei t/m 28 juli 2023 

(9 weken)

• Werkzaamheden:

Aanleggen natuurvriendelijke 

oever, tuimelkade, houten 

beschoeiing, beplanting, 

asfalteren inclusief de deklaag 

aanbrengen en het aansluiten 

van uw inrit op de weg.



Fase 3 | Bereikbaarheid

Werkdagen 07.00 tot 18.00 uur

• Omleidingsroute (blauw)

• Tekstkarren (roze)

• BouwApp

• Woning/bedrijf bereikbaar met 
auto, tot aan werkvak

• Tijdelijke parkeerplaatsen

• Hulpdiensten, melkwagens en 
vuilnisophaaldienst volgen 
gewijzigde aanrijroutes.

Avond 18.00 tot 07.00 uur 
en weekend

• Meije bereikbaar, geen 
werkzaamheden

• 31 juli t/m 26 augustus bouwvak

werkvak



Fase 4 | Werkzaamheden

• Locatie: 
Middenweg tot Meije 316

• Periode:
28 augustus t/m 20 oktober 
2023 (8 weken)

• Werkzaamheden:
Aanleggen natuurvriendelijke 
oever, tuimelkade, houten 
beschoeiing, beplanting, 
asfalteren inclusief de deklaag 
aanbrengen en het aansluiten 
van uw inrit op de weg.



Fase 4 | Bereikbaarheid

Werkdagen 07.00 tot 18.00 uur

• Omleidingsroute (blauw)

• Tekstkarren (roze)

• BouwApp

• Woning/bedrijf bereikbaar met auto, 
tot aan werkvak

• Tijdelijke parkeerplaatsen

• Hulpdiensten, melkwagens en 
vuilnisophaaldienst volgen 
gewijzigde aanrijroutes.

Avond 18.00 tot 07.00 uur 
en weekend

• Meije bereikbaar, geen 
werkzaamheden

werkvak



Te verwachten hinder

Bereikbaarheid: 

• Omleidingsroute en gewijzigde aanrijroutes.

• Tijdelijk niet bereikbaar als we voor uw deur aan het werk zijn (max. halve middag). 

Vooraf persoonlijk contact.

Huisaansluiting:

• Tijdelijke onderbrekingen t.b.v. doorvoeren (max. halve middag).

Geluid:

• Damwand aanbrengen en asfalteringswerkzaamheden (tussen 07.00 en 18.00 uur).

Trillingen (damwand aanbrengen):

• Vooraf maatregelen getroffen.

• Trillingsmeters plaatsen die bij overschrijding een melding geven: 

aanvullende maatregelen treffen.



Glasvezelaansluiting

• Laatste woningen worden aangesloten na het plaatsen van de 
damwand.

• Aanvraag voor glasvezelaansluiting via de postcodecheck (website 
Glasdraad).

Link naar postcodecheck op BouwApp.



Projectinformatie en contact

• BouwApp ‘Herinrichting Meijekade’

• Website HDSR: www.veiligemeije.nl

• Presentatie te downloaden via BouwApp, website HDSR of mail naar bo@trafficandmore.nl. 

• Bewonersbrief bij elke nieuwe fase per post en/of per mail 

• Persoonlijk contact bij werkzaamheden vóór uw woning

Vragen, klachten en opmerkingen:

• Kom langs in de bouwkeet op woensdagen tussen 13.00 en 14.00 uur of op afspraak

(locatie bouwkeet: tegenover Meije 300, De Blauwe Meije)

• Bericht via BouwApp, button ‘Contact’

• Mailen naar bo@trafficandmore.nl

• Bellen/WhatsApp: 06-51 53 05 84

http://www.veiligemeije.nl/
mailto:bo@trafficandmore.nl
mailto:bo@trafficandmore.nl


Specifieke vragen?

• Tafel 1: Hazekade tot Middenweg (Thies)

• Tafel 2: Middenweg tot Meije 316 (Bo)

• Tafel 3: Meije 316 tot Oude Meije (Joost)

Kom langs in de bouwkeet op woensdagen tussen 13.00 en 14.00 
uur of op afspraak (locatie bouwkeet: tegenover Meije 300, De 
Blauwe Meije)



Vragen?
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