
Legenda 

Tijdelijke parkeerplaats t.b.v. Kniploods 43. Wordt voorafgaand aan de    

start van werkvak 11 gerealiseerd. 

Splitsing werkvak

Werkvak nummer. Deze nummers komen overeen met de werkvak 

nummers in de planning in bijlage 2.  De nummers komen ook terug in 

tabel 2 van het plan van aanpak. 

Tekstkar t.b.v. vooraankondiging werkzaamheden en omleiding

Status: definitief, voor uitvoering

Formaat: A2

Bijlage 1: Faseringsplan herinrichting Korte Waarder, Nieuwerbrug
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Tijdens de realisatie van 

werkvak 1 en 2 blijft de 

Korte Waarder volledig 

open. 

Kruising wordt voorafgaand 

aan het asfaltwerk 

aangebracht. Hiermee 

ontstaat er een strakke 

aansluiting. Kruising wordt 

tijdens asfalteren beschermd 

voor schade en vervuiling.  

Deklaag en wegversmallingen 

(10+11 en 12 worden 

separaat aangebracht. 

Hiermee is er voor W. 

Verburg te allen tijde een 

rijrichting beschikbaar die 

volledig vrij is. Locatie Loonbedrijf W. Verburg. 

Uit een gesprek is gebleken dat het 

bedrijf vanaf één zijde altijd 

bereikbaar moet zijn. Door de 

breedte van het materieel van W. 

Verburg dient deze doorgang 

minimaal 3,50 meter te zijn. Door de 

gekozen fasering is dit doorlopend 

mogelijk. 

Voordelen fasering: 
• W. Verburg is doorlopend bereikbaar voor voertuigen met 

een breedte van 3,50 meter. 

• Doorlooptijd van de afzetting van de Korte Waarder wordt 

beperkt door werkvak 1+2 en de overige werkvakken 

separaat uit te voeren.

• Werkvak 1 wordt in de schoolvakantie uitgevoerd. Hiermee 

wordt een gevaarlijke situatie voor de basisschool 

voorkomen. 

• Tijdens de realisatie van alle werkvakken hebben 

voetgangers, fietser, minder validen, hulpdiensten en 

aanwonenden volledige doorgang. Om de veiligheid te 

waarborgen worden er tijdens de gehele uitvoeringsperiode 

twee verkeersregelaars ingezet. 

Manege Hobben Jansen is 

doorlopend bereikbaar voor 

automobilisten en 

vrachtverkeer door het 

werkvak direct voor de ingang 

te splitsen. 
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Bereikbaarheid melktappunt 

wordt aan het begin van de 

Molendijk reeds aangegeven. 

Werkvak 1 wordt in de 

schoolvakantie gerealiseerd. 

Hierdoor ontstaat er geen 

enkele hinder voor de school, 

BSO en gymzaal. 
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Tekstkar t.b.v. 

vooraankondiging op kruising 

Hoge Rijndijk/Korte Waarder

Niet parkeren/opstellen 

binnen 25m van spoorlijn


