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Nieuwsbrief werkzaamheden
Warmonderhekbrug
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van
de werkzaamheden aan de Herenweg en de Warmonderhekbrug. Meer actuele informatie
vindt u op de website www.teylingen.nl/warmonderhekbrug.
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Voorbereidende werkzaamheden afgerond
Het tijdelijk of definitief omleggen van alle kabels en leidingen was één van de
voorwaarden om te kunnen beginnen met de sloop van de brug. Gelukkig zijn we geen
onbekende leidingen, die niet op de tekeningen stonden, meer tegengekomen. Hierdoor is
er geen vertraging van de werkzaamheden ontstaan en loopt het werk op schema.
Enkele weken geleden is de tijdelijke fiets/voetgangersbrug in gebruik genomen, inclusief
de tijdelijke fiets/voetgangersoversteek over de N444. Langs deze tijdelijke brug is ook de
drinkwaterleiding tijdelijk verlegd.
Met het behalen van deze twee mijlpalen konden we starten met de sloop van de brug.

Archeologie
Op basis van het historisch vooronderzoek hadden we verwacht dat er vlak naast de brug
in de Oranje Nassaulaan mogelijk vondsten werden gedaan met een hoge archeologische
waarde. Denk hierbij aan resten van de veer, het huis en erf van de tolgaarder uit de 16e
eeuw en resten van de Warmonderhekbrug uit de 17e eeuw tot en met 1920. Om dit te
onderzoeken, is de grond achter de brug aan de kant van Warmond ontgraven onder
archeologische begeleiding. Hier zijn echter geen behoudenwaardige resten aangetroffen.
Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, kon de sloop van de brug starten.

Sloop brug
Inmiddels zijn de twee losse houten fietsbruggen afgevoerd en is het dek van de brug in
stukken gezaagd en ook afgevoerd. Daarna is gestart met de sloop van de landhoofden.
Deze werkzaamheden nemen ongeveer 2 weken in beslag. Direct omwonenden zijn
geïnformeerd dat dit enige geluidsoverlast kan geven.

Fundering nieuwe brug
Na de sloop gaat de aannemer verder met het aanbrengen van de nieuwe fundering van
de brug. Deze fundering bestaat uit lange buispalen en damwanden met een lengte tot 17
meter. Als de aannemer geen onverwachte obstakels in de bodem tegenkomt, kunnen alle
palen en damwanden voor de kerst worden aangebracht. In het nieuwe jaar wordt dan
gestart met de landhoofden. Daarop brengen we weer de prefab brugliggers aan.

Tijdelijke borden 'Deel de weg met elkaar'
Op dinsdag 9 november zijn langs de Sweilandstraat en Herenweg in Warmond zes
tijdelijke borden geplaatst. Met de borden benadrukt de gemeente Teylingen de
weggebruikers om rekening te houden met elkaar. Sinds de afsluiting van de Oranje
Nassaulaan voor al het verkeer behalve (brom)fietsers en voetgangers, is het op de
doorgaande weg aanzienlijk drukker, met name op de smalle delen waar het
eenrichtingsverkeer is. Dit vraagt van alle weggebruikers aandacht voor elkaar. “De
werkzaamheden zijn een flinke klus en dat vraagt geduld, dat beseffen we. We houden de
weg samen veilig door rustig te rijden en op elkaar te letten. Met deze borden laten we
het gewenste gedrag zien.” legt wethouder Heleen Hooij uit.

Informatie en vragen over het project
Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, Simone
Fiselier-Jonker via e-mail herenwegwarmond@teylingen.nl of telefoonnummer 14 0252.
Meer informatie over het project Warmonderhekbrug vindt u op
www.teylingen.nl/warmonderhekbrug.
Aanmelding voor de nieuwsbrief kan door een mail te sturen aan
herenwegwarmond@teylingen.nl.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u herenwegwarmond@teylingen.nl toe aan uw adresboek.

