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Houten bruggen worden aarden dammen 
 

 
Al meer dan anderhalf jaar dringt de dorpsraad er bij de gemeente op aan de houten verkeersbruggen, die veelal 
in slechte staat verkeren, op te knappen. Groot was onze verrassing toen wij er bij toeval achter kwamen dat een 
aantal inwoners van Woubrugge een brief had ontvangen met de mededeling dat de houten brug naar 
Zwanebloem vervangen gaat worden door een aarden dam met duiker. De werkzaamheden zouden op 4 mei 
beginnen. Op verzoek van Carmen Bloemen, gesteund door de dorpsraad, is die datum verzet naar 11 mei 
zodat de bloemverkoop voor Moederdag niet wordt gehinderd. 
 
De gemeente heeft als beleid om inwoners bij veranderingen in hun leefomgeving tijdig, gedurende het 
voortraject te raadplegen: om hen te informeren en ideeën op te doen. Dat is niet gebeurd. Ook het feit dat de 
dorpsraad, die deze kwestie herhaaldelijk met de gemeente heeft besproken, in het onwetende is gelaten vinden 
wij onbegrijpelijk. 
 
Zodra wij van het plan op de hoogte waren gekomen hebben wij ons nader laten informeren door de betrokken 
medewerkers van de gemeente. Daarna hebben we in de directe omgeving een mini-enquête gehouden, waaruit 
bleek dat bijna driekwart van de omwonenden het liefst de houten bruggen willen behouden. Dat hebben wij 
uiteraard met instemming aan de gemeente laten weten. Wij bedanken de inwoners die zo snel en in zo groten 
getale hebben meegedaan! 
 
Op woensdag 6 mei hadden wij over deze kwestie een videogesprek met wethouder Peters. Ook zij betreurt het 
dat de communicatie opnieuw heeft gefaald. Vervolgens hebben wij ons samen constructief gericht op de 
toekomst en het vervolgtraject. De wethouder, informeerde ons als volgt: 
 

- Kort geleden heeft de gemeenteraad de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte, de LIOR, vastgesteld. 
Daaruit volgt dat er geen houten bruggen voor autoverkeer meer zullen komen (ook niet in andere 
kernen van Kaag en Braassem) en dat bruggen die aan het eind van hun levensduur zijn vervangen 
zullen worden door aarden dammen met duiker.  

- “Sober en doelmatig” is daarbij het motto. Dammen zijn nu eenmaal in aanleg aanzienlijk goedkoper 
dan houten bruggen: € 50.000,- per keer, aldus de wethouder, en ook goedkoper in onderhoud. 
Iedereen heeft baat bij een leefomgeving die met aanvaardbare lasten ingericht en onderhouden wordt. 

- Daarom hebben burgemeester en wethouders besloten dat de zes houten autobruggen in Woubrugge 
vervangen zullen worden door aarden dammen. De houten voetganger/fietsbruggen blijven bestaan. 

- De eerste brug die wordt vervangen gaat naar Zwanebloem. Daarna volgen de bruggen naar Witte 
Klaver en Sterrenkroos. Nog later de bruggen bij de Bateweg. 

 
In de reacties op onze mini-enquête werden ook suggesties gedaan, ingeval er dammen zouden komen, b.v. 
over het plaatsen van leuningen. Met de wethouder is afgesproken dat nu eerst de Zwanebloemdam aangelegd 
zal worden, zodat iedereen kan zien hoe die eruit komt te zien. Vervolgens zal de gemeente, samen met de 
dorpsraad en vooral met de inwoners, toekomstgericht bekijken hoe de dammen zo aantrekkelijk mogelijk 
kunnen worden aangekleed, zodat Woubrugge het mooie dorp blijft dat het is. De gemeente zal de omwonenden 
binnenkort per brief hierover nader informeren. 
 
Het zal niemand verbazen dat de dorpsraad de gang van zaken betreurt. De gemeente had haar 
beweegredenen tevoren kunnen en moeten toelichten en daarmee onbegrip kunnen voorkomen. Na de 
toezeggingen van de wethouder vertrouwen wij er echter op dat het vervolgtraject beter gaat verlopen. 

 

 

 
Onze vereniging heeft meer dan 400 leden. Kent u nog dorpsgenoten die nog geen lid zijn? 

Vraag ze om ook lid te worden. Hoe meer leden, hoe krachtiger onze inbreng  
Steun ons ook met uw vrijwillige bijdrage op 

NL72RBRB0828910782 ten name van Ver. Dorpsraad Woubrugge. 
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