
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Beste meneer, mevrouw, 
 
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de aanleg van de nieuwe watergang 
langs de Randweg. Met de watergang verbinden we de Bergingsvijvers met het Varkensgat. Daarmee 
vergroten we de berging van regenwater uit het stedelijk gebied en het industrieterrein. Deze berging 
is nodig bij hevige buien. 
 
Om de verbinding mogelijk te maken, zijn 3 nieuwe duikers nodig. In figuur 1 ziet u het complete 
plaatje. Twee duikers zijn al aangelegd en in gebruik. In het voorjaar is de duiker in de Krommesteeg 
aangelegd. Net voor de bouwvak is de duiker in de Nieuwe Weg / N759 gerealiseerd. 
 
Figuur 1: overzicht werkzaamheden waterretentie 
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We starten deze week met de duiker onder de Nijverheidstraat 
We doen dit in 2 fases. In figuur 2 is de locatie van de duiker te zien. Met twee kleuren hebben we de 
beide fases weergegeven. Aannemer Bouwhuis voert het werk uit van begin september tot eind 
oktober. In de tabel ziet u een globale planning: 
 

NR. DUIKER 
NIJVERHEIDSTRAAT 

42 WERKDAGEN DATUM START DATUM EIND BYPASS? 

1 FASE 1 15 werkdagen 5-9-2022 23-9-2022 NEE 

2 FASE 2 27 werkdagen 26-9-2022 1-11-2022 JA 

 
Deze planning is zo nauwkeurig mogelijk samengeteld. We doen ons best om de werkzaamheden 
volgens planning en in zo’n kort mogelijk tijdsbestek uit te voeren. 
 
Figuur 2: Locatie en fases duiker Nijverheidstraat 

 
 
De Nijverheidstraat blijft toegankelijk in fase 1 
De duiker bestaat uit betonnen elementen die wij plaatsen op een houten paalfundering. In de 1e fase 
plaatsen we de elementen in de berm ten noorden van de Nijverheidstraat. De Nijverheidstraat is in 
deze fase nog gewoon toegankelijk. 
 
Voor fase 2 maken we een omleiding om het werk heen 
In de 2e fase plaatsen we de elementen onder de Nijverheidsstraat en de berm ten zuiden van de 
Nijverheidstraat. In deze fase sluiten we de rijbaan af. Voor het verkeer maken we dan tijdelijk een 
omleiding zodat het industrieterrein toegankelijk blijft via de Nijverheidstraat. Het tankstation 
Naberman is ook gewoon te bereiken. 
 
Deze omleiding lijkt op de bypass naast de Nieuwe Weg / N759 
Ook deze omleidingsweg voeren we uit in een asfaltconstructie en is in twee richtingen te gebruiken. 
De bypass sluiten we direct aan op de rotonde om een goede doorstroom van het verkeer te 
bevorderen. In figuur 3 ziet u hoe de bypass (paarse lijnen) er uit ziet vanuit bovenaanzicht gezien. 
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Figuur 3: Bypass Nijverheidstraat 

 
 
 
 
Stel gerust uw vragen 
We hopen op uw begrip bij de werkzaamheden. Heeft u toch vragen? Bel of mail naar 038-385 34 32 
of bert.roeten@zwartewaterland.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bert Roeten 
Projectleider 


