
 

 

 

 

Aan de omwonenden en gebruikers van de Grote Brug te Langeraar 

Datum   : 03-02-2020 

Betreft   : Conserveringswerkzaamheden De Grote Brug te Langeraar 

Project   : Conserveren vier beweegbare bruggen in de gemeente Nieuwkoop  

 

Beste heer/mevrouw, 

Er zullen onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan de Grote Brug in Langeraar.  

De werkzaamheden aan de Grote brug maken onderdeel uit van een serie 

conserveringswerkzaamheden aan meerdere beweegbare bruggen in de gemeente Nieuwkoop. 

De Grote Brug te Langeraar 

Start werkzaamheden onderzijde brug:  maandag 2 maart 2020  

Gereed:   vrijdag 13 maart 2020 op basis van geschikte weersgesteldheid 

Start werkzaamheden bovenbouw brug:  maandag 20 april 2020 

Gereed:   vrijdag 1 mei 2020 op basis van geschikte weersgesteldheid 

 

Hinder  

Tijdens de werkzaamheden aan de onderzijde van De Grote Brug ondervindt het wegverkeer over de 

Langeraarseweg geen hinder. Voor vaarverkeer is de doorvaart dan wel gestremd. 

Tijdens de werkzaamheden aan de bovenbouw van De Grote Brug zal de brug op werkdagen 

afgesloten zijn tussen 9:00 en 15:00 uur voor alle wegverkeer. 

De afsluiting zal m.b.v. bebording worden aangegeven en zodanig wordt er een omleiding ingesteld, 

ook voor fietsers en voetgangers. 

De weersgesteldheid zal uiteindelijk doorslaggevend zijn of de brug afgesloten zal zijn voor 

(doorgaand) verkeer. Bepaalde werkzaamheden zijn namelijk sterk weersafhankelijk. 

Door de mate van betrouwbaarheid van de weersvoorspellingen kan er pas kort van tevoren worden 

vastgesteld welke consequenties dit heeft. 

Wij zullen dit zo actueel mogelijk aan u meedelen middels de Bouwapp. 

 

De BouwApp 

Actuele informatie over de uitvoering en de stremming is tijdens de werkzaamheden te volgen via de 

BouwApp. ( De Bouw App is te downloaden via Playstore of AppStore ) 

Indien u nog vragen, tips of opmerkingen heeft over de werkzaamheden voor, tijdens of na het 

project dan horen wij dit graag via onderstaande contactgegevens. 

 

Mail:  arjan@kleywegen.nl of info@kleybruggen.nl 

Tel:  0348-689446 

 

Via de Bouw App:      

Naam project   “Conserveren vier beweegbare bruggen gem. Nieuwkoop” 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Arjan Blok Kleybruggen BV Woerden 


