
Beste bewoners,

Vanaf januari voert EVS Infrabouw in opdracht van de gemeente Lopik onderhoud uit aan de 
kruising Damweg en Zuidzijdseweg in Polsbroekerdam. Het betreft een reconstructie om de 
kruising veiliger te maken.

In deze brief geven we informatie over de uitvoering en de planning van de werkzaamheden 
in januari en de gevolgen voor het verkeer en de omgeving.

Verkeersveilig en leefbaar Polsbroekerdam
De ambitie van gemeente Lopik is het vergroten van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. 
Daarom richten we de kruising opnieuw in en vervangen we de wegconstructie. De 
werkzaamheden bestaan uit:
• Aanbrengen van suggestiestroken
• Aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen
• Aanbrengen van straatbakstenen in het gebied rondom de kruising
• Aanbrengen van plateau met zebrapaden
• Verwijderen van de voetgangersbrug
• Aanbrengen van parkeerplekken
• Vervangen van asfalt

We voeren de werkzaamheden gefaseerd uit. Op de achterzijde van deze brief vindt u de 
faseringskaart. 

Werkzaamheden Duikers
Om de kern van de kruising te versterken én meer uitstraling te geven, brengen we twee 
duikers (bruggen) aan in fase 2A en 2B. Op dit moment is aannemer Van Vulpen bezig met 
het verleggen van de kabels en leidingen. Wij bouwen de weg in fase 2A en 2B opnieuw op. 
Zodra de weg klaar is, kan het verkeer gebruik maken van de nieuwe weg. 

Fasering en planning
De werkzaamheden worden in 8 fases uitgevoerd. Op de achterzijde van deze brief 
vindt u de faseringstekening. Naar verwachting duren de werkzaamheden van januari 
tot en met september. De planning is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de 
weersomstandigheden. 

Opnames panden
Tijdens de uitvoering gebruiken wij machines die trillingen veroorzaken. De gemeente 
Lopik voert daarom voorafgaand aan de werkzaamheden, bouwkundige opnamen uit aan 
de panden in de directe omgeving van het werk. Het bedrijf Quattro Expertise neemt voor 
aanvang van de werkzaamheden contact met u op om de vooropnames uit te voeren. 

Bereikbaarheid woningen
We sluiten per fase de weg af voor doorgaand verkeer. We geven met bebording een 
omleidingsroute aan. Bestemmingsverkeer heeft toegang tot de straat, eventueel via de 

omleiding. Uw woning blijft te alle tijden te voet bereikbaar via loopschotten. De maatregelen 
die we nemen voor de bereikbaarheid, verschillen per fase. Voorafgaand aan een nieuwe 
fase ontvangt u een bewonersbrief waarin wij de maatregelen toelichten. Heeft u vragen 
over de bereikbaarheid, neem dan contact met onze omgevingsmanager. Zij komt graag bij u 
langs voor een gesprek (wij noemen dit een ‘keukentafelgesprek’) om de bereikbaarheid en 
inhoudelijke afstemming per woning of bedrijf te bespreken. 

Openbaar vervoer
Gedurende de werkzaamheden kan de dienstregeling afwijken. We communiceren per fase 
over de invloed van de werkzaamheden op de dienstregeling.

Hulpdiensten
Hulpdiensten krijgen altijd vrije toegang tot de straat. Zij bereiken het werkvak via de 
rijplatenbaan. Parkeren op de rijplatenbaan is om deze reden niet toegestaan. 

Werkzaamheden van derden
Op dit moment zijn de nutspartijen aan het werk rondom de kruising. In januari ronden zij de 
werkzaamheden af. Als u vragen heeft over de werkzaamheden van aannemer Van Vulpen, 
is uw contactpersoon uitvoerder Ron Rebergen, telefoonnummer: 0621215587. 

Contact
Heeft u vragen over de werkzaamheden of een bijzondere gebeurtenis zoals een verhuizing, 
begrafenis of bruiloft, neem dan contact op met onze omgevingsmanager Chantal Amoureus. 
Zij helpt u graag verder. Chantal is bereikbaar via de BouwApp, via e-mailadres:
lopik@evsinfrabouw.nl en telefonisch via 010-3071628.

Inloopspreekuur
Vanaf donderdag 12 januari is Chantal iedere donderdagochtend op locatie aanwezig 
om uw vragen te beantwoorden. Maak een afspraak met haar via de bovenstaande 
contactgegevens. 

Download en installeer 
1. Ga naar ‘Ontdek‘
2. Zoek naar Reconstructie Kruising Polsbroekerdam
3. Selecteer het project
4. Klik op ‘Volgen‘

BLIJF UP-TO-DATE VOLG ONS OP DE BOUWAPP

Scan deze QR-code om de 
Bouwapp te downloaden

2. Zoek naar Reconstructie Kruising Polsbroekerdam

RECONSTRUCTIE KRUISING POLSBROEKERDAM
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