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Aan de eigenaren van een perceel en/of 
de bewoners van een woning aan de 
Grotewaard of Dorpsweg. 

 

Datum: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Behandeld door: 

25 juni 2020 -- 2020081680/2020082382 De heer S. Moerland 

Onderwerp:   Doorkiesnummer / e-mail: 

Wegreconstructie Grotewaard en gedeelte Dorpsweg, informatiebrief 3.  (0344) 649 247 
s.moerland@wsrl.nl 

Geachte heer/mevrouw,  

In onze vorige informatiebrief hebben wij u gevraagd om uw mening over het concept ontwerp van 
project Wegreconstructie Grotewaard en Dorpsweg. In deze brief informeren wij u over de stand 
van zaken. 
 
Uw reactie op het concept ontwerp 
Ondanks dat het niet mogelijk was om een inloopavond te houden heeft u ons gelukkig goed weten 
te vinden voor het stellen van vragen etc. De reacties op het ontwerp waren positief, en dat was 
goed om te horen. Hiermee kan het concept ontwerp nu als definitief ontwerp worden beschouwd. 
De ingekomen reacties hadden in alle gevallen betrekking op persoonlijke omstandigheden en/of 
situaties. Het geven van een terugkoppeling op de ingekomen reacties is dan ook niet aan de orde, 
omdat het geen zaken van algemeen belang betreft. 
 
Trillingen en bouwkundige opname 
Er is aandacht gevraagd voor trillingen tijdens de uitvoering, en alles wat hiermee samenhangt. 
Denk hierbij aan de volgende vragen: Ontstaan er door de werkzaamheden en het bouwverkeer 
(extra) trillingen in de ondergrond? Zijn de trillingen hinderlijk? Kan er hierdoor bijvoorbeeld schade 
aan woningen optreden? Neemt het waterschap maatregelen? Omdat dit onderwerp voor iedereen 
belangrijk is hebben we een toelichting geschreven. Deze toelichting treft u bijgevoegd aan. Let op: 
in de toelichting staat dat u in de komende periode een uitnodiging ontvangt voor een bouwkundige 
opname. In de toelichting leest u hier meer over. 
 
Planning 
We hebben in de vorige informatiebrief geschreven dat we de (corona)ontwikkelingen in Nederland 
goed in de gaten houden en dat we van dag tot dag bekijken of het verstandig en mogelijk is om de 
huidige planning aan te houden. We hebben inmiddels besloten om de planning te blijven volgen. 
De planning is als volgt. 
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Aanbesteding uitvoering 
Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever een voorgenomen opdracht bekend-
maakt en aannemers vraagt om een offerte in te dienen (in dit geval hebben we gericht een be-
perkt aantal aannemers uitgenodigd). Inmiddels is dit gebeurd en we wachten nu op de offertes. De 
aannemers hebben tot begin juli de tijd om een offerte in te dienen. Dan weten we welke aan-
nemer het werk gaat maken. 
 
Start uitvoering 
Volgens de huidige planning verwachten we eind augustus 2020 met de uitvoering te starten. De 
werkzaamheden duren vermoedelijk tot en met februari 2021, uitgaande van een zachte winter en 
normale (werk)omstandigheden. Het aanbrengen van de middenstrook (een coating die wordt af-
gestrooid met kleine steentjes) kan in verband met de weersgevoeligheid pas later in het voorjaar 
van 2021 plaatsvinden. 
 
Indeling werkvakken 
De indeling van de werkvakken in volgordelijkheid van uitvoering is als volgt. 
1. Vanaf grens bebouwde kom Hoornaar t/m splitsing Overslingeland. 
2. Vanaf splitsing Overslingeland t/m 50 meter voorbij Grotewaard 35*. 
3. Vanaf 50 meter voorbij Grotewaard 35* t/m de eerste inrit van Autobedrijf Bikker Grotewaard 

29*. 
4. Vanaf de eerste inrit van Autobedrijf Bikker Grotewaard 29* tot de rotonde N214. 
* Exacte locatie in het werk te bepalen door het waterschap. 
 
Een werkvak wordt volledig afgerond voordat de uitvoering van een nieuw werkvak begint. Het 
aanbrengen van de middenstrook en “nazorg” werkzaamheden vormen hierop een uitzondering. 
 
Betrokken partijen 
In de bijlage bij de vorige informatiebrief “Toelichting op uitvoering” hebben wij u geïnformeerd 
over de bij het werk betrokken partijen. We hebben aangegeven dat Adviesbureau Adcim tijdens 
de uitvoering een toezichthouder levert, en dat de toezichthouder uw eerste aanspreekpunt is. In-
middels hebben we besloten dat ook de aannemer een prominente rol krijgt bij de afstemming met 
de omgeving. 
 
Volgende informatiebrief 
De volgende informatiebrief ontvangt u vermoedelijk in de tweede helft van augustus. In deze brief 
laten wij u weten wie de aannemer is. Wij hopen dan de namen van de contactpersonen bekend te 
kunnen maken, de rolverdeling en wat u op het gebied van communicatie kunt verwachten. Tevens 
gaan we in op de veiligheid tijdens de uitvoering en op een aantal praktische zaken zoals bijvoor-
beeld het ophalen van vuil. 
 
Informatie op internetpagina van Waterschap Rivierenland 
Alle informatiebrieven en bijlagen (bijvoorbeeld het ontwerp in pdf-formaat) staan op de internet-
pagina van Waterschap Rivierenland. Wilt u daar de informatiebrieven en/ of het ontwerp bekij-
ken? Ga dan naar http://www.waterschaprivierenland.nl en voer in het zoekveld “Grotewaard” in. 
 
Is deze brief niet voor u? 
Is deze brief niet voor u bedoeld of klopt onze informatie niet? Wij horen het graag van u, dan pas-
sen we de adressenlijst aan. 
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 Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen 
beantwoorden. 

Met vriendelijke groet, 

 
J.A. Moerland, 
Senior Projectleider, 
Team Projectmanagement en Ondersteuning, 
Afdeling Weg- en Waterbouw. 
 
 
Bijlagen: Toelichting Trillingen tijdens de uitvoering 

Afschrift: archief (inclusief bijlage) 

 
 
 


