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WINTERREGIME BRUGBEDIENING IN MIDDEN-DELFLAND 
TOT NADER ORDER VERLENGD  

De gemeente Midden-Delf land verlengd opnieuw het  winterregime van de 

brugbediening, wegens de voortzett ing van de beperkingen vanuit  de 

Rijksoverheid.  

 

Niet geheel  onverwacht,  wordt het  brugbedieningsregime voor het winterseizoen 

tot nader order  ver lengd door de gemeente Midden-Delf land.  Di t  bes lu i t  is  het  

gevolg van de ontwikkel ingen rond het  coronavirus (COVID-19)  en de beperk ingen 

d ie vanuit  de Rijksoverheid worden opgelegd.  

De coronamaatregelen beperken de personele inzet voor bediening van de 

bruggen. Door  bediening op afspraak kunnen de bruggen beperk t beschikbaar  

b l i j ven en voorkomen wij  onvei l ige s i tuat ies op het water.  

 

Wat houdt  dit  in?  

Bediening van de bruggen in het  traject  Gaag-Bui tenwatersloot  kan op werkdagen 

tussen 8:00 tot 17:00 uur  plaatsvinden,  maar u i ts lu itend op afspraak (minimaal  24 

uur  van te voren aanvragen).  In het  weekend vindt  geen  bediening p laats .  

 

 

GOED NIEUWS OVER TE LAGE BRUG HONSELERSDIJK  

Er was terecht  veel  ophef  over de vergunde brug b i j  Nieuweweg 13 over de 

Nieuwe Vaart  in  Honselersdi jk  met een doorvaar thoogte van s lechts 1,30 m.  

De aanvrager heef t  op aandr ingen van het  hoogheemraadschap en gemeente 

Westland een aangepaste tekening van de brug ingediend!  

 

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  inmiddels  een wijzig ingsbes lu it  op 

de vor ige aanvraag opgesteld  en geaccordeerd.  Di t  wi jzig ingsbes lu i t  met 

zaaknummer 2020-008923 dd 30 apr i l  2020 is vandaag de deur  u i tgegaan en 

wordt  binnenkort  ook gepubl iceerd  op de webs ite van het hoogheemraadschap 

en v ia www.overheid.n l waar  ju l l ie d it  kunnen terugzoeken.   

Tevens zal  d i t  wi jzig ingsbes lui t  op de gebruikel i jke wi jze in  het Voortvarend 

W estland van de maand mei worden gepubl iceerd.  

  

Het betref t  een wijzig ing op de watervergunning d ie eerder in  de n ieuwsbr ief  van 

apr i l  2020 gepubl iceerd is :  HHD W atervergunning 2019-025783 

 

De nieuwe doorvaarthoogte is nu vastgesteld op 1,80 m tov Delf lands Pei l  

 

 

 

http://www.overheid.nl/
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-18651/1/bijlage/exb-2020-18651.pdf
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Di t  i s  een n ieuwsbr ie f  voo r  de vaa rrec reat ie  in  het  W es t land  en ten behoeve van  

a l les  wat  z ich  op en rond het  vaarwegennet  in  deze reg io  a fsp ee l t .  W anneer  u  

deze n ieuws br i e f  dubbel  ontvangt ,  e r  geen p r i j s  op s te l t ,  o f  ju is t  g raag op de  

hoogte  wi l t  b l i j ven maar  nu  n ie t s  ont vangt ,  o f  een ander  emai ladres  wi l t  opgeven ,   

meld t  u  dan even v ia  emai l adres  Voor t va rendW est land@gemeentewes t land.n l  

 

VERONTRUSTEND: STRIJP/REIJNERWATERING  

In  de n ieuwsbr ief  van apr i l  is  bekend gemaakt dat de spannen de  

kruip-door-s lu ip-door vaarverb inding tussen Den Haag en W estland tot 15 juni  

met een dr i j fbalk  is  afges loten om de natuur  in  en om de watergangen in hun 

pr i l le voor jaarsstadium te  

beschermen tegen gemotor iseerd  

vaarverkeer,  en de kans te geven  

zich te ontwikkelen tot  een  

dr i j fb ladvegetat ie met gele p lomp  

en water le l ie  d ie een s toot je kan  

hebben.  

Daarna zal  er  een vaargeul  

u itgemaaid worden en wordt  de  

vaarweg weer opengeste ld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar  zoals u it  bovenstaande foto ’s duidel i jk  b l i jk t ,  v inden sommigen 

vaarrecreanten dat ze h ier  geen rekening mee hoeven te houden .  Ze hebben de 

dr i j fbalk  vern ie ld om toch door de Reijnerwater ing en de Str i jp te varen.  

 

Deze vaarrecreanten verpesten het  straks voor iedereen!  Als  je  weet  wie het  

zi jn ,  spreek ze erop aan. A ls  d i t  vaker voorkomt zal het  hoogheemraadschap 

zich genoodzaakt zien  deze vaarweg voorgoed af  te s lu iten voor  het  

vaarverkeer,  en dat  zou jammer zi jn!  

 

 

mailto:VoortvarendWestland@gemeentewestland.nl

