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De eerste fases zijn afgerond. 

Conform planning zijn we 

vandaag, 3 juli, gestart met het 

riool in de Overmeerseweg 

Stand van zaken 

Op maandag 29 mei is gestart met het 

opbreken van de verharding in de 

Dammerweg en het plein. Onder het 

plein is een nieuw riool gelegd en ook 

zijn twee nieuwe putten geplaatst in de 

Voorstraat en de Dammerweg. 

Conform planning was vrijdag 16 juni 

alles weer dicht, zodat het 

Zomerspektakel ongehinderd door kon 

gaan. 

Maandag 19 juni is gestart met het 

werk in de Vaartweg. Nadat de tijdelijke 

verbinding tussen de Vaartweg en het 

Ankeveensepad is aangelegd kon de 

aannemer starten met de aanleg van 

het nieuwe riool. Het graafwerk in de 

Vaartweg is uitgevoerd met speciale 

voorzieningen en onder toezicht van 

een milieukundig begeleider. De bodem 

is plaatselijk verontreinigd met zware 

metalen, waardoor speciale 

voorzieningen en toezicht noodzakelijk 

zijn.  

Na aanleg van het riool wordt de sleuf 

weer dichtgemaakt en komt de 

verharding terug. De prognose is dat 

vrijdag 21 juli het straatwerk wordt 

afgerond, waarna de Vaartweg weer 

open kan voor alle verkeer. 

 

Gestuurde boring persriool 

Wellicht is het u opgevallen. Afgelopen 

weken stonden naast de apotheek 

grote machines en containers. Deze 

waren nodig om door middel van boren 

een rioolbuis aan te leggen. De buis, 

die tot een diepte van ca. 20 meter en 

over een lengte van 670 door de grond 

gaat, is 29 juni de grond in getrokken. 

  

 

Komende weken zullen op dezelfde 

manier nog twee lange stukken leiding 

worden aangelegd richting de 

Meerlaan. 

 

De volgende fase 

Maandag 3 juli starten de 

graafwerkzaamheden in de 

Overmeerseweg. De rijbaan wordt 

opgebroken, zodat ook hier een nieuw 

riool kan worden gelegd. Graafwerk 

onder het trottoir start over enkele 

weken, omdat ook hier een 

verontreiniging zit. Tot die tijd blijft het 

trottoir intact om overlast zo veel 

mogelijk te beperken. 

 

Bereikbaarheid en planning 

Zoals bij ieder werk zal tijdens de 

uitvoering hinder ontstaan. We doen 

ons best om de hinder zo veel mogelijk 

te beperken door gefaseerd te werken 

en extra maatregelen te nemen.  

Zo wordt alle doorgaand verkeer 

omgeleid via de Horstermeer en 

Ankeveen. Bestemmingsverkeer is wel 

mogelijk en plaatselijk verkeer wordt 

omgeleid door de woonwijk 



Vrachtverkeer met een bestemming in 

Nederhorst kan alleen nog van noord 

naar zuid en wordt geleid via de 

Voorstraat.  

Het doorgaande vrachtverkeer wordt op 

de provinciale wegen al omgeleid.  

 

 

Fase 1A (12 juni t/m 21 juli): de 

Vaartweg is afgesloten. 

Bestemmingsverkeer voor de Vaartweg 

wordt omgeleid via het 

Ankeveensepad. 

Fase 1B (11 juli t/m 1 aug.): het 

Ankeveensepad is afgesloten. 

Bestemmingsverkeer voor 

Ankeveensepad wordt omgeleid via 

Vaartweg 

Fase 1C (3 juli t/m 9 aug.): 

Overmeerseweg is afgesloten. 

Ankeveensepad en Vaartweg zijn 

bereikbaar vanuit het noorden 

Fase 1D (2 aug. t/m 24 aug.): 

Dammerweg is afgesloten t.h.v. 

nummer 1. Vaartweg bereikbaar via 

Ankeveensepad. Ankeveensepad 

bereikbaar vanuit het noorden 

Fase 1E (16 aug. t/m 12 sept.): 

Dammerweg is afgesloten t.h.v. 

nummer 2 t/m 6. Ankeveensepad 

bereikbaar via Vaartweg. Vaartweg 

bereikbaar vanuit het zuiden. 

 

Bovengenoemde planning is onder 

voorbehoud van werkzaamheden 

derden, weersomstandigheden en 

andere onvoorziene zaken. 

 

Over de planning en omleidingen van 

fase 2 wordt u te zijner tijd 

geïnformeerd. 

 

Tijdens het werk aan de Dammerweg is 

het verkeer in de afgelopen periode 

omgeleid via de Torenweg, de J. 

Israelslaan, de G.H. Breitnerlaan en de 

J.v. Ruysdaelstraat. Dit heeft geleid tot 

een behoorlijke toename van het 

verkeer in de woonwijk. Omdat we ook 

een aantal verontruste meldingen 

kregen van bewoners, hebben we een 

week lang onderzoek gedaan naar de 

situatie.  

Na evaluatie met de politie is besloten 

ook voor de komende periode de 

omleiding via de Torenweg, de J. 

Israëlslaan en de G.H. Breitnerlaan te 

laten lopen.  

Omdat de komende periode langer 

duurt dan de vorige, is de verwachting 

dat men na verloop van tijd op zoek 

gaat naar een alternatief, waardoor de 

hoeveelheid auto’s zal afnemen. 

 

Vragen of klachten? 

Tijdens de uitvoering kunt u natuurlijk 

vragen hebben of kunt u ontevreden 

zijn over een bepaalde situatie. 

Voor vragen over uitvoeringszaken kunt 

u direct contact opnemen met de 

assistent uitvoerder van de aannemer: 

Robin Koster 06-55696450 

Vragen over de planning of het toezicht 

kunt u stellen aan de directievoerder: 

Henk Peters van Ton 06-22957301 

 

Meer informatie? 

Voor dit project is een projectpagina 

aangemaakt op de website van de 

gemeente. 

Hierop staan onder andere de 

ontwerptekeningen en verslagen.  Ook 

wordt hier een actuele planning 

bijgehouden.

http://www.wijdemeren.nl/herinrichting_plein_nederhorst

