
 

 

 

Aan de omwonenden en gebruikers van De Grote Brug te Langeraar 

Datum   : 20-03-2020 
Betreft   : Conserveringswerkzaamheden De Grote Brug te Langeraar 
Project   : Conserveren vier beweegbare bruggen in de gemeente Nieuwkoop  
 
Beste heer/mevrouw, 

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de onderkant van De Grote Brug gereed. 
In de vorige nieuwsbrief (d.d. 03-02-2020) is aan u meegedeeld dat de Grote Brug in week 17 en 
week 18 (20 april t/m 1 mei) compleet afgesloten zal worden op werkdagen tussen 9:00 en 15:00 
uur. 
 
Vanwege de huidige, tijdelijke sluiting van alle scholen t/m 6 april a.s. zien wij kansen om de overlast 
voor de omgeving en (regelmatige) gebruikers van de Grote Brug te beperken door de 
werkzaamheden aan de bovenbouw eerder uit te voeren. 
Na overleg met de Gemeente Nieuwkoop is daarom de volgende planning opgesteld: 
 
Start werkzaamheden bovenbouw De Grote Brug: woensdag 25 maart 2020 
Gereed bovenbouw De Grote Brug  : dinsdag 7 april 2020 
Genoemde einddatum is wel afhankelijk van een geschikte weersgesteldheid 
 
We zullen er naar streven om vrijdag 3 april gereed te zijn om zodanig de brug weer open te kunnen 
stellen, dit is echter vanwege de onvoorspelbare weersomstandigheden niet vast te stellen. 
 
Tussen 9:00 en 15:00 op werkdagen is er in genoemde periode geen verkeer over De Grote Brug 
mogelijk, dit geldt ook voor voetgangers en fietsers. 
Er zal onder andere met hoogwerkers op de brug worden gewerkt, vandaar wordt uit 
veiligheidsoogpunt de brug voor alle verkeer afgesloten. 
Zoals eerder gemeld, er zullen omleidingsroutes worden ingesteld voor zowel gemotoriseerd verkeer 
als voetgangers. 
 
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 


