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Onderwerp lnformatiebrief Duikerbrug

Beste omwonende,

Begin september hebben we u tijdens een informatiebijeenkomst en per brief laten weten hoe we verder
willen gaan met de vervanging van de duikerbrug in de Dorpsstraat. ln deze brief vertel ik u meer over de

stand van zaken en het ontwerp waar we nu aan werken.

Waar staan we nu?

Het voorlopig ontwerp is gemaakt. ln nauw overleg met de nutsbedrijven passen we het ontwerp op details

aan, zodat zeker is dat de nieuwe duikerbrug voldoende ruimte biedt aan de nieuwe kabels en leidingen.

Volgens de oorspronkelijke planning zou het ontwerp in december 2019 gereed zijn. Omdat de gesprekken

met de nutsbedrijven nog níet afgerond zijn, verwachten we dat dit zo'n2 maanden opschuift. Dit heeft geen

gevolgen voor de algehele planning. Naar verwachting kunnen we volgens planning starten met de

uitvoering in de tweede helft van 2O2O.Zoals u waarschijnlijk al weet, is de tussenliggende periode nodig om

de werkzaamheden voor te bereiden en de kabels en leidingen op de juiste manier om te kunnen leggen. Het
gas kan bijvoorbeeld niet afgesloten worden in de winter en het water niet in de zomer door het hogere

verbruik.

Het uiterlijk van de nieuwe duikerbrug
TÍjdens de bijeenkomst op 9 september hebben we toegezegd dat de brugweliswaar helemaalvernieuwd
wordt, maar dat hij qua uitstraling een historisch karakter krijgt. Hiervoor hebben we samen met de

Vereníging Oud Oegstgeest gekeken naar oude afbeeldingen en elementen van de huidige brug. Vervolgens

hebben we met de aannemer gekeken naar de mogelijkheden om de bevindingen te verwerken in het
ontwerp van de brug. Hieronder ziet u een eerste indruk met beelden gekregen van de aannemer.
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Op de foto's ziet u het aanzicht van de brug varend vanuit de Pastoorswatering (links) en varend vanuit het

Oegstgeesterkanaal (rechts). Op deze tweede foto ziet u ook de damwand (met gehoekt profiel) die op de

brug aansluit. Het Hoogheemraadschap Rijnland zal dezevanwege veroudering ook gaan vervangen.

Heeft u suggesties voor de historiserende uitvoering van de brug en wilt u deze graag aan ons doorgeven,

dan kunt u daarvoor het formulier op www.oegstgeest.nl/duikerbrug gebruiken. Daar vindt u ook een

uitvergrote versie van deze plaatjes. Reageert u voor 9 januari 2O2O,dan kunnen we uw inbreng meewegen

in het ontwerp waarbijwe echter altijd rekening moeten houden met de afgesproken budgetten en

technische impact op onderhoud en duurzaamheid.

De volgende stap is dat we het ontwerp van de brug delen met de monumentencommissie en Vereniging

Oud Oegstgeest en voorleggen aan de Welstandscommissie. De Welstandscommissie zal het uiterlijk van de

brug beoordelen als onderdeel van de vergunningverlening.

Vervolg met het ontwerp
Zodra het detaÍlontwerp gereed is, nodigen we u uit voor een bijeenkomst om het met u te delen. We

verwachten dat de bijeenkomst in februari/m aart2O2O zal plaatsvinden. We gaan deze tussengelegen

periode gebruiken om te starten met de voorbereidingen voer de vergunningsaanvraag. Hiervoor moet een

aantal rapporten worden aangepast en lijken stikstofberekeningen nodig vanwege aangescherpt beleid.

De inrichting van de Dorpsstraat

Wie nu naar de Dorpsstraat kijkt, ziet verschillende soorten inrichtingen door elkaar. ln de straat ligt asfalt

dat niet aansluit bij het gewenste straatbeeld en de snelheidsbeperking van 30 km/uur. Er is weinig

onderscheid tussen rijweg en trottoir en er staan ten minste drie verschillende soorten straatlantaarns.

Tijdens de bespreking in de gemeenteraadsvergadering in september, hebben raadsleden en de wethouder

benadrukt dat ook de inrichting van de straat aangepakt moet worden. We willen de aanleg van een nieuwe

duikerbrug dan ook graag benutten om de Dorpsstraat beter in te richten.

De inrichting van de straat is een behoorlijke opgave die we graag in één keer goed uit willen voeren.

Sommige zaken kunnen we nu oppakken, andere moeten juist wachten op verkeersanalyses en een

verkeersbesluit. Omdat de Dorpsstraat pas na de aanleg van de brug opnieuw ingericht kan worden, zoeken

we naar een aanpak die daarbij passend is. We komen hier voor de zomer bij u op terug.
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Betonnen afzetting
ln april 2OI9 was het om veiligheidsredenen nodÍg om de duikerbrug per direct af te sluiten voor alle

verkeer. ln tweede instantie bleek het mogelijk om de route open te stellen voor voetgangers en fietsers. De

huidige betonnen afzettingen blijven nodig om te voorkomen dat zwaarder verkeer over de duikerbrug rijdt.

Hoewel deze afzettingen voldoen aan belangrijke eisen zoals zichtbaarheid en veiligheid, realiseren we ons

dat ze de aantrekkelijkheid van de straat niet ten goede komen. We hebben hier op dit moment nog geen

passende oplossing voor gevonden, maar hopen in januari met een suggestie te komen is die aantrekkelijker
oogt en voldoet aan alle eisen.

Verdere communicatie

We houden u graag op de hoogte via e-mail en hebben inmiddels een bestand opgebouwd met mailadressen

Wilt u ook op de hoogte gehouden worden? Laat ons dat dan weten via het formulier op

www.oegstgeest.nllduikerbrug. Daar vindt u ook aanvullende informatie.

Met vriendelijke g

namens burgem en wethouders van Oegstgeest,

Dhr Lansbergen

teammanager Beheer en Onderhoud
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