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Beste bewoners,  
 
Gemeente Wijdemeren gaat de 
Kortenhoefsedijk herinrichten. Het 
betreft het deel van de N201 tot de 
Kattenbrug. Tijdens de voorbereiding 
en de uitvoering houden we u met 
een digitale nieuwsbrief op de 
hoogte. Dit is de derde uitgave. 

 
Stand van zaken voorbereiding 
De second opinion met betrekking tot 
de toe te passen damwand is inmiddels 
afgerond.  

De huidige stalen damwand wordt 
vernieuwd. Een gedeelte van de 
betonnen damwand is redelijk. Door de 
betonnen damwand plaatselijk te 
herstellen en beton herstel na 10/15 
jaar, heeft hij nog een restlevensduur 
van 25-40 jaar. Een ander deel van de 
betonnen damwand is slecht en deze zal 
vervangen worden door en stalen 
damwand. De houten beschoeiing is in 

een slechte staat, deze wordt 
vervangen door een stalen damwand. 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan 
het definitief ontwerp. Zodra deze is 
vastgesteld wordt hij met u gedeeld. 

Planning 
De actuele planning geeft aan dat we 
medio juni gaan starten met de 
aanbestedingsprocedure. Start 
uitvoering staat gepland in het 4e 
kwartaal van 2020. Inzake de uitvoering 
zal u nog nader worden geïnformeerd. 

Nieuwe projectleider 
Nieuwe projectleider, de heer M. 
Endlich heeft het stokje overgedragen 
aan de Heer H. Loman. Harrie Loman zal 
van af heden het project begeleiden. 
Harrie heeft er enorm veel zin in om 
gezamenlijk met de bewoners, 
ingenieurs bureau Megaborn en de 
aannemer, dit mooie project te 
realiseren. 



  

  

 

 

Op de projectwebsite vindt u actuele 
informatie over dit project. Ga naar: 
www.wijdemeren.nl/kortenhoefsedijk 

Op deze website komt het definitieve 
ontwerp te staan. Ook plaatsen wij de 
digitale Nieuwsbrieven op de 
projectsite. 

Nieuwsbrief 
Een volgende (digitale) nieuwsbrief 
verschijnt zodra er nieuws is. U kunt 
zich op de digitale nieuwsbrief 
abonneren door een e-mail te sturen 
naar: h.loman@wijdemeren.nl 

Vragen? 
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de heer H. Loman, bij voorkeur via 
de mail: h.loman@wijdemeren.nl en 
anders middels 14035. 
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