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Groot onderhoud aan de Bovendijk in Wilnis 

 

 

Beste meneer, mevrouw,  

 

U woont aan of vlakbij de Bovendijk in Wilnis. De Bovendijk is dringend toe aan een grondige 

opknapbeurt. Met deze brief informeren we u over wat we gaan doen om de dijk en rijbaan te verbeteren 

en veiliger te maken. Ook nodigen wij u van harte uit voor een online bewonersavond. 

 

Met het opknappen plegen we onderhoud en maken we de Bovendijk veiliger 

Het asfalt in de rijbaan is deels gescheurd en verzakt. Dit gaan wij nu verhelpen. Daarnaast wordt de 

verkeersveiligheid vergroot door de aanleg van asfaltdrempels en het aanpassen van de chicanes ter 

hoogte van de woonarken. Hiermee wordt benadrukt dat de Bovendijk een 60 km/u weg is en worden 

hoge rijsnelheden voorkomen. 

 

Op donderdagavond 10 februari houden wij een online bewonersavond 

Deelnemen kan door in uw webbrowser naar de volgende link te gaan: www.derondevenen.nl/bovendijk . 

We starten om 19:00 uur. Tijdens deze avond praten wij u bij over de werkzaamheden en planning. Ook 

geven wij antwoord op uw vragen. De bijeenkomst duurt tot 20:30 uur. 

Suggesties en opmerkingen die tijdens de inloopavond worden gedaan, worden indien mogelijk verwerkt 

in het definitieve ontwerp. 

 

Welke werkzaamheden voeren we uit? 

De weg krijgt een verbeterde fundering en nieuw asfalt 

Dit geldt voor de hele Bovendijk tussen de N212 en Molenland. Met een verbeterde fundering en nieuw 

asfalt voldoet de weg weer voor een lange periode aan de eisen op het gebied van veiligheid en 

onderhoud. 

 

 

http://www.derondevenen.nl/bovendijk
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De dijk wordt opgehoogd 

In overleg met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is besloten gelijktijdig met het groot onderhoud 

ook de waterkerende dijk, daar waar nodig, op te hogen. Voordeel van deze combinatie is dat daarna 

voor een periode van 30 jaar de dijk en weg weer beide goed zijn en er maar één keer overlast is van de 

werkzaamheden. 

 

De weg krijgt aanpassingen om de veiligheid voor verkeer te vergroten 

Er komen meer drempels op de Bovendijk en de belijning wordt aangepast. Zo wordt duidelijker dat de 

Bovendijk een 60 km/u weg is. Om deze reden worden ook de entrees naar de woonarken inclusief 

chicanes aangepast.  

 

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren worden 118 bomen gekapt 

Circa 130 bomen kunnen nu nog blijven staan. Voor het kappen vragen wij een kapvergunning aan. Het 

kappen van de bomen is nodig omdat een aantal bomen ziek is. Ook moeten we een aantal bomen 

kappen omdat we de dijk ophogen. De stabiliteit van de bomen wordt daarmee aangetast.  

 

Momenteel onttrekken de bomen veel water uit de veendijk. Het gevolg is dat de rijbaan verzakt en de 

dijk minder stabiel wordt. 

 

Na afloop van het groot onderhoud worden nieuwe bomen gepland 

Vanuit de Keur (wetgeving m.b.t. dijken) mogen eigenlijk geen bomen geplaatst worden op een dijk. De 

bomenrij langs de Bovendijk is echter altijd aanwezig geweest en heeft een zo beeldbepalende en grote 

belevingswaarde voor de bewoners dat wij, in overleg met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, afspraken 

hebben gemaakt om weer nieuwe bomen terug te planten. Dit wel onder voorwaarden. Een van deze 

voorwaarden is dat de bomen niet hoger mogen worden dan 7 meter. Voor de resterende circa 130 

bomen geldt dat deze binnen 10 jaar, na oplevering van de werkzaamheden, gefaseerd worden 

vervangen. 

Voor alle te kappen bomen komt een nieuwe boom terug. 

 

Met de keuze voor de nieuwe boomsoorten is gekozen voor de soorten die minder kwetsbaar (ziekte) en 

schadelijk zijn voor de dijk en rijbaan. De hiervoor benodigde kapvergunning en ontheffingsaanvraag 

worden aangevraagd in februari. 
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Planning en start van de werkzaamheden 

Wij verwachten in september te starten met de uitvoering. 

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken en om te zorgen dat de woningen, woonarken, golfclub en 

bedrijven bereikbaar blijven, wordt het werk in fases uitgevoerd. 

Enkele weken voor aanvang van de werkzaamheden ontvangt u een brief met daarin de werkplanning en 

andere relevante informatie. 

 

Gemotoriseerd verkeer moet tijdens het werk omrijden 

Omdat de gehele rijbaan moet worden afgesloten en om Wilnis-dorp zoveel mogelijk te ontzien van extra 

verkeer, als gevolg van de werkzaamheden, wordt een omleidingsroute aangebracht. 

De bedoeling is om de omleiding via de N212, N201, Ringdijk 2e Bedijking, Oude Spoorbaan, 

Westerlandweg, Molenland naar de Bovendijk te laten lopen. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de 

werkzaamheden gewoon van de Bovendijk gebruik blijven maken. 

 

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente 

Om u zo volledig mogelijk te informeren hebben we alle relevante informatie op de gemeentelijke website 

gezet. Hier kunt u onder andere de (werk)tekeningen vinden met daarbij het bomenplan inclusief foto’s 

van de nieuw te planten boomsoorten. Na de online bewonersavond zullen wij ook de antwoorden op de 

tijdens de inloopavond gestelde vragen op de website plaatsen. 

 

Heeft u nog vragen of wilt u reageren op de voorgenomen werkzaamheden? 

U kunt dit op verschillende manier doen: 

• door het invullen van het bijgevoegde reactieformulier en deze op te sturen met de bijbehorende 

antwoordenvelop (een postzegel is niet nodig)  

• door een email te sturen naar: ingenieursbureau@derondevenen.nl 

• door contact op te nemen met Ap Verduijn. Hij is elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur te 

bereiken via T. 06 12 97 30 11. Hij helpt u graag. 

 

De vragen en antwoorden zetten we zoveel mogelijk op de website zodat ze voor iedereen zijn te 

raadplegen.  

 

Wij zien u graag op de online bewonersavond op donderdag 10 februari. 

 

 

mailto:ingenieursbureau@derondevenen.nl
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Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, 

 

 

 

Mario Weergang 

Projectleider afdeling Integraal Beheer Openbare Ruimte  

 

 

 

Deze brief is opgesteld in samenwerking met: 

 

 

  

 

 

 

 

BIJLAGE(N) 

- Situatietekening Bovendijk 

- Reactieformulier 

- Antwoordenvelop 


