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Van de Overmeerseweg en 

Dammerweg naar de 

Voorstraat en Torenweg 

Stand van zaken 

De Overmeerseweg en Dammerweg 

zijn nagenoeg klaar en de Kiss & Ride-

zone bij de Jozefschool is ingericht.  

Tussen de apotheek en de 

tandartspraktijk aan de 

Overmeerseweg moet het straatwerk 

nog worden aangebracht en ook de 

bomen in het trottoir worden later nog 

aangeplant. 

Het noordelijke parkeerterrein kan in 

gebruik worden genomen en de 

bestrating in het park tegenover de kerk 

is aangebracht. Het gazon moet nog 

wel worden ingezaaid. 

Op maandag 9 oktober starten de 

werkzaamheden in de Voorstraat, op 

het zuidelijk parkeerterrein en in de 

Torenweg. 

 

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: in het trottoir worden nog 

enkele paaltjes bijgeplaatst. De palen 

zijn in bestelling en worden na levering 

zo snel mogelijk geplaatst. Overige 

werkzaamheden zijn afgerond. 

 

Ankeveensepad: de rioolpersleiding is 

in gebruik genomen. 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 

verkeer kan weer gebruikmaken van de 

weg. Het trottoir is ook opnieuw 

aangelegd. In november of december 

worden hier de bomen en planten nog 

geplant.  

 

Overmeerseweg tussen de apotheek 

en de tandarts: al het ondergrondse 

leidingwerk is gereed. Een deel van de 

wegfundering is aangebracht. Komende 

weken wordt de verharding 

aangebracht. Gereed ca. 20 oktober. 

 

Dammerweg tussen Vaartweg en J. 

van Ruysdaelstraat: de rijbaan, het 

trottoir en de extra parkeervakken zijn 

opnieuw aangelegd.  

 

Noordelijk parkeerterrein: het hele 

parkeerterrein is opgehoogd en 

vervolgens opnieuw bestraat. Ook de 

bushalte tussen het parkeerterrein en 

de Dammerweg is opnieuw aangelegd 

en er zijn ondergrondse containers 

geplaatst. Het verkeer kan weer gebruik 

maken van het terrein. 

 

Dammerweg ter hoogte van de 

Jozefschool: de rijbaan is aangelegd en 

voorzien van markeringen en het woord 

“schoolzone”. Het trottoir en de 

opstelplaatsen voor Kiss&Ride zijn ook 

aangebracht.  Langs de rijbaan zijn 



verschillende gekleurde palen 

aangebracht om het gebied meer 

herkenbaar te maken als schoolzone. 

 

Voorstraat tussen Brilhoek en Albert 

Heijn: vanaf 9 oktober wordt in de 

Voorstraat gewerkt. Er wordt nieuwe 

riolering aangelegd. Uiterlijk vrijdag 17 

november is dit deel gereed. 

 

Zuidelijk parkeerterrein: vanaf 9 oktober 

wordt ook aan het zuidelijk 

parkeerterrein gewerkt, De bestrating 

gaat eruit, er worden oude leidingen 

verwijderd en er worden nieuwe 

leidingen aangelegd. Vervolgens wordt 

het terrein opgehoogd en weer 

bestraat. Uiterlijk vrijdag 17 november 

is ook dit deel gereed. 

 

Voorstraat tussen Albert Heijn en J. van 

Ruysdaelstraat: in januari 2018 starten 

de werkzaamheden aan dit deel van de 

Voorstraat. Een meer gedetailleerde 

planning volgt te zijner tijd. 

 

Plein: een deel van het plein wordt tot 

medio november gebruikt voor opslag 

van onder andere stenen. Deze stenen 

komen vrij bij het opbreken van het 

zuidelijke parkeerterrein. 

Vanaf januari gaan we het plein 

opnieuw inrichten. Een meer 

gedetailleerde planning volgt te zijner 

tijd. 

 

Torenweg: vanaf 9 oktober wordt een 

nieuw gemaal gebouwd naast de 

kruising Torenweg – J. Israëlslaan. 

Hiervoor breken we eerst de kruising 

open, waarna een diep gat wordt 

gegraven om de put in de plaatsen. Na 

plaatsing wordt de weg hersteld. Begin 

november gaat de kruising weer open 

voor verkeer. Vanaf januari 2018 wordt 

in de Torenweg een nieuw riool 

aangelegd tussen de Brilhoek en de J. 

Israëlslaan. Een meer gedetailleerde 

planning volgt te zijner tijd. 

 

Bemaling 

Voor de plaatsing van het nieuwe 

rioolgemaal, in de berm naast de 

kruising Torenweg-J. Israëlslaan, moet 

een gat worden gegraven van ca. 4 

meter diep. Om droog te kunnen 

werken wordt door middel van bemaling 

het grondwater weggepompt.  

Om schade aan omliggende bebouwing 

te voorkomen wordt het grondwater net 

buiten het gat terug de grond in 

gepompt. Via een speciale overkluizing 

worden slangen over de Torenweg 

heen gehangen om het water aan de 

andere kant  van de weg weer in de 

grond te kunnen brengen. Het 

oppompen van het water dient 24 uur 

per dag plaats te vinden gedurende de 

ca. 3 weken dat de aannemer in het gat 

moet werken. Dit kan voor enige 

geluidshinder zorgen, ondanks dat de 

aannemer speciale extra stille pompen 

inzet. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 

Schoolkinderen 

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 slager en de Albert 

Heijn kunnen de kinderen veilig langs 

het werk lopen tot ze op het plein zijn.  

Fietsers naar de Warinschool kunnen 

nog steeds gebruikmaken van het 

fietspad op de Slotlaan en de oversteek 

net voorbij de Blijklaan. 

 

Omleidingsroutes 

Tijdens het werk aan de kruising 

Torenweg-J. Israëlslaan wordt het 

lokale verkeer omgeleid via de 

Torenweg, de Gebroeders Marislaan en 

de Meindert Hobbemalaan. Dat blijft zo 

tot begin november 

Gedurende het werk aan het zuidelijk 

parkeerterrein en de Voorstraat is de 

Voorstraat afgesloten tussen de 

Brugstraat en de Brilhoek. Doorgaand 

verkeer wordt bij de kruising Torenweg-

Kerkstraat tegen gehouden. 

Bestemmingsverkeer 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   
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