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Een half jaar lang omrijden
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NAALDWIJK
De Dijkweg in Naaldwijk gaat ruim
een half jaar dicht, omdat er een
nieuwe brug komt. Dat betekent
omrijden, daar ontkomt niemand
aan. Zelfs voetgangers en
wandelaars moeten extra meters
maken via een tijdelijke 'platte'
brug.

RIEN VAN DEN ANKER

Van 23 november tot medio juni
2016 gaat de Naaldwijkse Dijkweg
dicht tussen de Dreeslaan en de
Industriestraat. De tussenliggende
straat Galderie blijft bereikbaar en
open voor bestemmingsverkeer,
langzaam verkeer en voetgangers.

Het staat wat droog vermeld in de
gemeentelijke stukken. Maar Bob
Keus, adviseur openbare ruimte
van de gemeente en
verantwoordelijk voor de
bereikbaarheid van Westland,
beseft dat de afsluiting van deze
belangrijke verkeersslagader een
enorme impact heeft. Duizenden
Westlanders krijgen te maken met
de gevolgen.

,,Het is een ingrijpende operatie,''
zegt Keus. Alleen al het regelen en
realiseren van de omleidingen was
volgens hem een enorme klus.

De Dijkweg gaat dicht omdat de
brug ter hoogte van de Volvo-
garage moet worden vervangen.
Die is aan het einde van zijn
levensduur. Mark Rops, manager
bij Volvo Niham, is er niet blij mee.
Hij is zich er echter van bewust dat
de werkzaamheden noodzakelijk
zijn. ,,We verwachten er wel
overlast van. Nu zitten we aan een
doorgaande weg, op een zichtbare
plek. Straks moeten de mensen
toch omrijden.''

Zijn garage is natuurlijk geen
supermarkt, maar er stoppen
doorgaans heel wat mensen die
langsrijden over de Dijkweg.
,,Gelukkig wel," lacht Rops. ,,Ze
zien de auto's staan voor ons pand
en raken geïnteresseerd. Dan
willen ze toch even binnen kijken.''

Die aanloop moet het bedrijf dus
een half jaar lang missen. ,,Het is
wat het is. Sommige dingen zijn
onontkoombaar. Alles is ook netjes
doorgesproken met de eigenaar
van het bedrijf,'' aldus manager
Rops.

Het openstellen van de verbinding
tussen de Galderie en de
Koopmanstraat is ook geen optie.
Er ligt wel een weggetje, maar dat
wordt met grote betonnen palen
geblokkeerd. Een woordvoerster
van de gemeente laat weten dat die
weg niet van de gemeente is en dat
een toename van verkeer via deze
route niet gewenst is.

Menig weggebruiker zal de huidige
brug niet eens direct als brug
herkennen, omdat het wegdek hier
helemaal vlak is; aan beide zijden
zijn slechts enkele lage leuningen
zichtbaar. Maar dat verandert met
de nieuwe brug, die 30 centimeter
hoger zal worden dan de oude.

Aantrekkelijk voor het recreatieve
vaarverkeer, dat nauwelijks onder
de huidige brug door kan. Het
wegverkeer zal echter een lichte
hobbel in het wegdek gaan
ervaren. ,,Maar Westland krijgt er
tegelijk een nieuwe, doorgaande
waterroute bij," aldus Keus.

Damwanden

Rond de brug komen ook nieuwe
damwanden en wordt de
funderingsconstructie vernieuwd.
Tenslotte zullen de leidingen en
pijpen die nu aan de ene kant van
de oude brug zichtbaar zijn, worden
vernieuwd. Het gaat om
elektriciteitsdraden,
glasvezelkabels, telefoonkabels,
waterleidingen en rioleringsbuizen
van het Hoogheemraadschap van
Delfland. ,,De hele bundel draden
en buizen zal onzichtbaar in de
nieuwe brug worden opgenomen.''
De gehele operatie is vooralsnog
begroot op een circa één miljoen
euro.

De afsluiting van dit deel van de
Dijkweg heeft aanzienlijke gevolgen
voor de verkeersstromen van en
naar Naaldwijk. Het gaat dan om
zowel voetgangers en
(brom)fietsers als ander
(auto)verkeer. ,,Het is een van de
drukste wegen van Westland.''

Voor het wandelend en langzaam
verkeer waren er tal van ideeën,
maar uiteindelijk is besloten dat
voetgangers en fietsers worden
omgeleid via het bruggetje tussen
de Tilanusstraat/Gerbrandystraat
en de Dreeslaan. ,,Dit is echter een
redelijk hoog boogbruggetje, dus
dat is moeilijk voor ouderen en
kleine kinderen. Daarom komt er
een tijdelijke platte noodbrug, die
de route tussen het Naaldwijkse
centrum en de wijk Pijletuinen
versimpelt.''

Het andere verkeer dat deze wijk in
of uit wil, moet dit tijdens de
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afsluiting doen via de Dreeslaan.
Via deze weg is er direct of via de
Oudlaan aansluiting met de Pijle
Tuinenweg.

Omleiding

Normaal doorgaand verkeer op het
af te sluiten deel van de Dijkweg
wordt vice versa omgeleid via de
Grote Woerdlaan, de Bosweg en
de Burgemeester Elsenweg
(N213). Verder is er richting het
centrum van Naaldwijk de andere
bestaande route via de
Burgemeester Elsenweg en de
Middel Broekweg naar de Pijle
Tuinenweg. Voor het verkeer naar
Rotterdam zijn er tegenwoordig ook
de route Galgeweg en de nieuwe
Piet Struijkweg, nabij knooppunt
Westerlee.

Verder krijgen het openbaar
vervoer en de hulpdiensten te
maken met aanpassingen.

De beste actuele informatiebron is
volgens Keus de website

www.bereikbaarwestland.nl
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