BRUGGEN
MUIDERTREKVAART
Ontwerp bruggen: Syb van Breda en Co

DATUM: 10 SEPTEMBER 2019
ONDERWERP: Aanbrengen palen palenmatras
Geachte heer, mevrouw,
Zoals eerder gecommuniceerd realiseert Reimert
drie bruggen over de Muidertrekvaart en passen
zij de Maxisweg aan ten behoeve van de ontsluiting van De Krijgsman en sportpark Bredius. Dit
wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente
Gooise Meren. Door middel van deze brief willen
wij u een update geven over de werkzaamheden.
De afgelopen tijd is de bypass aangelegd en in gebruik genomen en is de tijdelijke brug gebouwd.
Ook is er gestart met de sloop van de huidige
ophaalbrug. In week 38 wordt er gestart met het
aanbrengen van de heipalen ten behoeve van het
palenmatras. Door dit palenmatras wordt er op
een snelle manier een zettingsvrije ondergrond
gecreëerd. Vervolgens kan er zonder verzakkingen verder gebouwd worden.
Momenteel wordt er nog gewerkt aan het omleggen van de verschillende kabels en leidingen
ter locatie van het palenmatras. Het aanbrengen
van de heipalen kan enige geluidshinder met zich
meebrengen. Daarnaast zijn er op de twee dichtsbijzijnde gebouwen trillingsmeters geplaatst. Op
deze manier kunnen wij de effecten van de werkzaamheden blijven monitoren. De heiwerkzaamheden duren ongeveer 8 weken.
De Reimert App
Als aannemer vinden wij het belangrijk dat u als
belanghebbende gemakkelijk informatie over
het project kan vinden. Op die manier bent u direct op de hoogte van eventuele wijzigingen tijdens de uitvoering. Daarom maken wij gebruik
van onze Reimert App. Op deze app is een aparte

Scan onderstaande code(s) om de app gratis
te downloaden of zoek op ‘Reimert’ in de AppStore of Google Play.

pagina aangemaakt voor het project aan de Muidertrekvaart te Muiden.
Vragen?
Ruim Omgevingsontwikkeling voert namens Reimert Bouw en Infrastructuur het omgevingsmanagement uit. Onze omgevingsmanager op dit
werk is Floortje Goossens.
Heeft u vragen over het ontwerp, de planning
of andere zeken met betrekking tot dit werk dat

06 - 20 52 43 3 7
fmgoossens@ruim.n l
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te
hebben.
Met vriendelijke groet,
Floortje Goossens
Omgevingsmanager Reimert Bouw en Infrastructuur

