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Bekijk de webversie

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.

In deze nieuwsbrief:
Sloop fundering brug zorgt voor vertraging
De bouw van de nieuwe brug kan verder
Weekendafsluiting voor afronding werkzaamheden eind mei
Pleziervaart van en naar Poelmeer
Vragen over het project
Meer informatie

Sloop fundering brug zorgt voor vertraging
In de laatste nieuwsbrief stond dat de sloop van de fundering rond de kerst klaar zou zijn.
Bij het slopen van de fundering bleek echter dat er meer en diepere funderingsresten
onder water zaten dan op tekening stonden. Hierdoor is er helaas vertraging ontstaan. We
rekenen erop dat de brug in mei klaar is en de weg eind mei weer geheel open is. In deze
nieuwsbrief leest hier u meer over.

De bouw van de nieuwe brug kan verder
Om de oude funderingsresten goed te kunnen bekijken, moest aan beide kanten van de
brug onvoorzien een tijdelijke bouwkuip worden gemaakt. Daarna kon het water worden
weggepompt om te kijken welke obstakels in de weg zaten voor de nieuwe fundering. In
de grond bleek o.a. nog een oud houten scherm te zitten. Dit is in januari verwijderd.
Hierna kon de aannemer door met het geplande werk.

Tijdelijke bouwkuip die is drooggepompt.
Inmiddels is de nieuwe funderingswand aan beide kanten klaar en kan de opbouw van de
brug verder. Eerst worden de betonnen landhoofden gemaakt en daarna de prefab liggers
die het brugdek zullen vormen.

Weekendafsluiting voor afronding werkzaamheden
eind mei
Als de brug klaar is, moeten de diverse kabels en leidingen worden teruggelegd door de
nieuwe brug. Dat kan pas als het betonwerk klaar is. De planning hiervoor stemt de
gemeente af met de kabel- en leidingbeheerders. Daarna wordt de aansluitende weg aan
beide kanten van de brug aangelegd. Als dit allemaal klaar is wordt ook het laatste deel
van de Oranje Nassaulaan heringericht. Er komt een nieuwe verkeersregelinstallatie met
nieuwe verkeerslichten. Ook wordt er nieuw asfalt aangelegd op het kruispunt van de
Abtspoelweg – N444 – Oranje Nassaulaan.
We verwachten deze afrondende werkzaamheden te kunnen doen in het weekend van 20
t/m 23 mei. Dit is nog even onder voorbehoud van de planning van Liander. We
verwachten in maart een definitieve planning te kunnen delen. We houden u op de
hoogte.

Deze mooie foto van de sloop van de brug hebben we ontvangen van mevrouw van Breda.
We vonden hem zo mooi dat we het leuk vinden om de foto te delen in deze nieuwsbrief.

Pleziervaart van en naar Poelmeer
Nu het werk aan fundering klaar is, is pleziervaart van en naar Poelmeer weer mogelijk.
Vanaf nu zijn er incidenteel werkzaamheden waardoor de doorvaart tijdelijk afgesloten kan
zijn. Wilt u op de hoogte blijven van toekomstige afsluitingen van de vaarweg Poelmeer,
kunt u een mail sturen naar warmonderhekbrug@kdbv.nl. De aannemer houdt u dan
direct via e-mail op de hoogte van eventuele afsluitingen.

Restauratie Warmonderhek
De twee hekken die naast de brug stonden, zijn een rijksmonument en worden door een
gespecialiseerd renovatiebedrijf volledig gerestaureerd zodat ze straks weer
teruggeplaatst kunnen worden en in volle glorie te zien zijn vanaf de Oranje Nassaulaan.
Boven de hekken staat het gemeentewapen van Warmond en het wapen van de familie
Van Limburg Stirum. Ook deze wapens worden zorgvuldig gerestaureerd en netjes
teruggeplaatst boven het hek.

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 naar 14
0252.

Meer informatie
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.

