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De Kiss & Ride-zone is klaar 

voor aanvang van het nieuwe 

schooljaar. 

Stand van zaken 

 

De rijbaan van de Overmeerseweg is 

klaar en de Kiss & Ride-zone bij de 

Jozefschool is in een vergevorderd 

stadium. De Kiss & Ride wordt deze 

week afgerond, zodat zij in het nieuwe 

schooljaar direct in gebruik genomen 

kan worden. Ook de werkzaamheden 

aan het persriool zijn bijna gereed. 

De Dammerweg is tussen de Vaartweg 

en de J. van Ruysdaelstraat 

opgebroken en ook de bestrating van 

het parkeerterrein is eruit. Later deze 

week wordt de bestratingsmachine 

“Tiger Stone” (die nu voor de 

Jozefschool aan het werk is) 

omgedraaid, zodat hij kan beginnen 

met het terugplaatsen van de bestrating 

van de Dammerweg.  

 

 

Tegenvaller 

Helaas lopen de werkzaamheden aan 

de Overmeerseweg en Dammerweg 

ongeveer twee weken uit. In de bodem 

van de Vaartweg en de 

Overmeerseweg zijn zware metalen 

aangetroffen. Sanering is noodzakelijk.  

De metalen die gevonden zijn, vormen 

geen gevaar voor de gezondheid 

zolang het onder de bestrating ligt. In 

verband met de werkzaamheden aan 

het riool wordt er nu gegraven en zijn 

we verplicht de verontreiniging te 

verwijderen. Dit gebeurt door een 

gecertificeerd bedrijf en onder toezicht 

en begeleiding van een deskundige.  

Door de speciale werkwijze wordt 

voorkomen dat alsnog risico’s ontstaan 

voor de gezondheid. Dit kost extra tijd, 

waardoor we een vertraging oplopen. 

Ook door werkzaamheden van derden 

lopen we iets uit in de planning. 

 

Planning 

We realiseren ons dat de planning best 

ingewikkeld is; daarom omschrijven we 

nu per wegvak wat er wanneer gaat 

gebeuren.  

De planning ziet er, onder voorbehoud 

van werkzaamheden derden, 

weersomstandigheden en andere 

onvoorziene zaken, op dit moment als 

volgt uit: 

 

Vaartweg: is helemaal klaar. 

 

Ankeveensepad: de rioolpersleiding is 

ingegraven en gekoppeld aan de put. 

Het straatwerk boven de nieuwe leiding 

is tijdelijk hersteld zodat de 

parkeerplaatsen weer gebruikt kunnen 

worden. Later wordt de definitieve 

bestrating aangebracht. 

 

Overmeerseweg tussen de Brilhoek en 

de Vaartweg: de rijbaan is gereed. Alle 

autoverkeer kan weer gebruikmaken 

van de weg om bij het parkeerterrein en 

de Vaartweg te komen. Het trottoir 

wordt tussen 11 en 29 september 

opnieuw aangelegd. In verband met de 

verontreiniging in de bodem, kunnen 

we niet eerder starten dan 11 

september. 

 

Dammerweg tussen de aansluitingen 

Vaartweg en Ankeveensepad: de 

rijbaan is klaar. Deze en volgende week 



wordt de oude waterleiding verwijderd; 

daarna wordt het trottoir definitief 

gemaakt. Gereed ca. 8 september. 

  

Dammerweg tussen Ankeveensepad 

en J. van Ruysdaelstraat: t/m 15 

september wordt de rijbaan opnieuw 

aangelegd. In die periode wordt in het 

trottoir ook de oude waterleiding 

verwijderd. Als de waterleiding is 

verwijderd kunnen de nieuwe 

parkeervakken en het trottoir worden 

aangelegd. Op vrijdag 29 september is 

de hele Dammerweg klaar en kunnen 

de afzettingen en omleidingen worden 

verwijderd. 

 

Dammerweg ter hoogte van de 

Jozefschool: deze week wordt de 

rijbaan verder aangelegd en wordt ook 

het trottoir dicht gestraat. 

Lantaarnpalen en verkeersborden 

worden omgezet. Naar verwachting is 1 

september alles afgerond (de school 

begint 4 september). 

 

Kruising Voorstraat-Brilhoek: tussen 2 

oktober en ca. 20 oktober wordt het 

riool aangelegd, waarna de bestrating 

hersteld wordt. Alle 

bestemmingsverkeer van en naar de 

Horn- en Kuijerpolder wordt omgeleid 

via de Dammerweg en de J. van 

Ruysdaelstraat. 

 

Voorstraat tussen Brilhoek en 

Brugstraat: vanaf 9 oktober worden de 

rijbaan van de Voorstraat, het 

parkeerterrein en het plein opnieuw 

aangelegd. Ook het riool in de 

Voorstraat wordt gelegd. Medio 

december is dit deel gereed. 

 

Voorstraat tussen Brugstraat en J. van 

Ruysdaelstraat: in januari 2018 starten 

de werkzaamheden aan dit deel van de 

Voorstraat. Een meer gedetailleerde 

planning volgt te zijner tijd. 

 

Schoolkinderen 

Op 4 september is het trottoir tussen 

het Ankeveensepad en de J. van 

Ruysdaelstraat nog niet gereed. 

Fietsend en lopend vanuit het zuiden 

naar de Jozefschool kunnen de 

kinderen vanaf de Overmeerseweg via 

de Voorstraat naar het voormalig 

gemeentehuis gaan. Via het 

skatepleintje en de 

voetgangersoversteek kunnen ze dan 

het schoolplein bereiken. 

Naar de Warinschool kunnen kinderen 

lopend vanuit de Horn- en Kuijerpolder 

via de Voorstraat en het plein naar het 

trottoir bij de bakker. Via een tijdelijk 

voetpad tussen de apotheek en de 

tandartspraktijk kunnen ze hun weg 

vervolgen richting de school. Fietsers 

naar de Warinschool kunnen nog 

steeds gebruikmaken van het fietspad 

op de Slotlaan en de oversteek net 

voorbij de Blijklaan. 

Alle routes worden met duidelijke 

borden aangegeven vanuit de 

verschillende richtingen. 

 

Bereikbaarheid Vaartweg en  

Ankeveensepad: t/m 29 september 

zijn beide straten vanaf de kant van 

Overmeer bereikbaar.  

T/m uiterlijk vrijdag 8 september 

worden werkzaamheden uitgevoerd 

aan de kruising Ankeveensepad. Hierbij 

wordt plaatselijk aangegeven hoe 

verkeer naar het Ankeveensepad wordt 

omgeleid via de Vaartweg. 

 

Persleiding 

De persleiding tussen het 

Ankeveensepad en de Meerlaan is 

gereed en in gebruik genomen.  

 

Tussen 2 oktober en 27 oktober wordt 

een nieuw gemaal gebouwd op de 

kruising Torenweg – J. Israelslaan. 

Hierop wordt ook direct de nieuwe 

persleiding aangesloten, die al eerder 

in de grond geboord is. 

In de komende weken wordt ook nog 

een nieuwe persleiding geboord onder 

de Overmeerseweg ter hoogte van de 

begraafplaats. Dit is de laatste nieuwe 

persleiding die we moeten aanleggen. 

 

Omleidingsroutes overig 

Alle doorgaand verkeer wordt nog tot 

eind september omgeleid via de 

Horstermeer en Ankeveen. 



Bestemmingsverkeer is wel mogelijk en 

plaatselijk verkeer wordt omgeleid door 

de woonwijk. 

Het doorgaande vrachtverkeer door 

Nederhorst is tijdelijk niet mogelijk en 

wordt op de provinciale wegen al 

omgeleid.  

 

Tijdens het werk aan de Dammerweg 

wordt het lokale verkeer omgeleid via 

de Torenweg, de J. Israelslaan, de G.H. 

Breitnerlaan en de J. van 

Ruysdaelstraat. Dat blijft zo tot 29 

september. 

Tussen 2 oktober en 20 oktober wordt 

gewerkt aan de Brilhoek en de 

Torenweg. Het doorgaand verkeer 

tussen Overmeer en Weesp zal hiervan 

geen hinder ondervinden. 

Bestemmingsverkeer voor de Horn en 

Kuijerpolder wordt omgeleid via de 

Dammerweg en de J. van 

Ruysdaelstraat.  

Vanaf 9 oktober is de Voorstraat 

afgesloten tussen de Brugstraat en de 

Brilhoek. Verkeer vanuit de Kerkstraat 

en Brugstraat dient via de Kerkstraat 

terug te rijden naar de Torenweg. 

Hiervoor zal het een-richtings-verkeer 

tijdelijk worden opgeheven. 

 

Vragen of klachten? 

Voor vragen over uitvoeringszaken kunt 

u direct contact opnemen met de 

projectleider van de aannemer: Robin 

Koster (06)55 69 64 50. 

Vragen over de planning of het toezicht 

kunt u stellen aan de 

directievoerder/toezichthouder van de 

gemeente: Henk Peters van Ton 

(06)22 95 73 01. 

 

Meer informatie? 

Voor dit project is een projectpagina 

aangemaakt op de website van de 

gemeente: zie 

https://www.wijdemeren.nl/herinrichting_

plein_nederhorst 

Hierop staan onder andere de 
ontwerptekeningen en verslagen. Ook 

vindt u hier alle eerdere nieuwsbrieven. 

 

 

Nieuwsbrieven  
Als er nieuws te melden is verzorgt de 

gemeente een elektronische 

nieuwsbrief, die per e-mail wordt 

verzonden. Wilt u deze nieuwsbrieven 

ook ontvangen? Stuur dan een mail 

naar: plein-ndb@wijdemeren.nl   

http://www.wijdemeren.nl/herinrichting_plein_nederhorst
https://www.wijdemeren.nl/herinrichting_plein_nederhorst
https://www.wijdemeren.nl/herinrichting_plein_nederhorst
mailto:plein-ndb@wijdemeren.nl


 

 

 


