
 

Vervangen ophaalbrug Haaldersbroek 

Beschermd Stadsgezicht 

Haaldersbroek is van rijkswege beschermd stadsgezicht als een kleine agrarische 

nederzetting ten oosten van de Zaan. Het dorp is gelegen in de Kalverpolder 

(vaarpolder). Deze ligging heeft de structuur van het dorp bepaald en wijkt daarmee 

af van de andere oorspronkelijke dorpskernen in de Zaanstreek. De karakteristieke 

ruimtelijke opbouw van Haaldersbroek, de samenhang tussen de kern en het 

agrarische gebied en de nog aanwezige historische bebouwing zorgen gezamenlijk 

voor de reden voor de aanwijzing tot beschermd gezicht. 

 

De ruimtelijke structuur waarbij de paden ondergeschikt zijn aan de waterwegen 

bepalen nog altijd het historische beeld van Haaldersbroek. De brug over de Braak is 

lange tijd de enige mogelijke toegang het gebied te bereiken over land. De huidige 

brug is een houten ophaalbrug gepositioneerd aan de zijde van de Haalderbroek. De 

brug ligt in de lijn van de straat Haaldersbroek en wordt gekenmerkt door zijn hoge 

ligging op de dijk.  

 

Haaldersbroek is aan de zuidzijde door de geschiedenis altijd verbonden met een 

brug. De huidige brug dateert uit de vroege twintigste eeuw. Voor deze houten 

ophaalbrug was een hoge vaste brug aanwezig. De ophaalbrug is functioneel 

geplaats voor het doorlaten van grotere schepen over de Braak. 

 

 



 

Vervangen brug 

De huidige brug is in een zeer slechte staat en moet worden vervangen. 

 

Bij aanpassingen in een beschermd stadsgezicht is het van belang de historische 

waarden te behouden. Het plan voor het vervangen van de ophaalbrug is opzet 

vanuit het functioneel inpassen van hedendaagse eisen met behoud van het 

historische beeld. 

 

Met de nieuwe ophaalbrug blijft het historische beeld van Haaldersbroek als 

agrarische nederzetting in een vaarpolder behouden. De Haalderbroek blijft zijn 

verbinding over land behouden aan de zuidzijde met een brug gelegen aan de zijde 

van Haaldersbroek. De nieuwe brug is in vormgeving nagenoeg gelijk aan bestaand 

en voegt zich daarmee in materiaal en uitstraling binnen het historische beeld dat al 

bijna honderd jaar op deze locatie aanwezig is.  

 

De nieuwe afmetingen van de brug komen vanuit het functionele gebruik van de brug 

in de huidige tijd. In het ontwerp is zorgvuldig rekening gehouden met de historische 

verhouding van de brug als geheel. Met het vervangen van de brug gaan geen 

historische waarden van het beschermde stadsgezicht verloren.  

 

 

  



 

Inloopavond 

Op dinsdagavond 29 januari is er een inloopavond geweest. Op deze avond konden 

omwonenden en belanghebbende het voorlopige ontwerp bekijken, vragen stellen 

aan de wijkwethouder en de projectteamleden, en op een reactieformulier hun 

wensen en aandachtspunten kenbaar maken. 

 

De wensen en aandachtspunten zijn: 

Proces: 

o Dringt aan op het heropenen van het overleg met de 

bewonersvertegenwoordigers. 

o Luisteren naar de input van de bewoners. 

Ontwerp: 

o Compromis: 

o Hameipoort maximaal 25 centimeter verder richting Haaldersbroek; 

o Brugleuningen eenvoudig afneembaar maken (levert bredere doorvaart 

op) (zal vermoedelijk 1 keer per 4 á 5 jaar nodig zijn). 

o Hekken en schoren onder een andere hoek zodat op- en afrit en 

draaicirkels beter worden (ten opzichte van de huidige situatie) 

 

o Huidige VO is wat mij betreft onacceptabel, afgezien van de keuze voor hout. 

Ik hoop op gezond verstand en medewerking van de verantwoordelijke, luister 

naar de praktijk alstublieft. 

  



 

o Serieus onderzoek naar ontheffing van de normen voor de brug naar 12 ton in 

plaats van de huidige 16 ton, waardoor het risico van zwaarder verkeer in het 

buurtschap onaanvaardbaar vergroot wordt. 

o Hameipoort 45 centimeter naar voren meer als genoeg, 75 is echt te veel. Ook 

op de tekening zijn de verschillen (nieuwe situatie) duidelijk. 

o Hout in waterwerken qua soort en sterkteklassen 

o Mooie brug, als de doorvaarthoogte maar even hoog blijft als nu of hoger. 

o Minimale doorvaart hoogte bij gesloten situatie hetzelfde als nu, liefst 5 

centimeter hoger. 

o Graag de vaste doorvaart hoogte minimaal gelijk houden aan de huidige 

situatie. 

o Doorvaarthoogte onder de brug wordt niet lager. Dat is goed voor kleine 

watersport. 

o Uitvoeren als bestaand. 

o Brug niet breder en zwaarder maken dan hij nu is. Geef een bestuurder van 

een zware bestelauto één centimeter en hij neemt er twee. 

o Brug zoals hij is. De kettingen aan buitenzijde ook de beugels. 

 

o Wens: 

o De hameipoort niet breder dan huidige brug. 

o De aslast niet verhogen tot 6 ton (overbodig); 

o De hameipoort niet opschuiven (75 centimeter te veel); 

o Brug niet langer dan huidige; 

o Wegdek en oprit niet verhogen; 

o Hameipoort niet hoger (niet nodig). 

 

o Tekeningen niet manipuleren, met andere woorden, geen woningen 

opschuiven, groter afbeelden om de brug kleiner te laten lijken. 

o De mogelijkheid om het weggedeelte te liften zodat onder en boven dezelfde 

doorgang zal zijn. 

o Draaicirkel vergroten naar minimaal 15 meter omdat in het huidige ontwerp 

het nog noodzakelijk is dat de ambulance moet steken. Graag de brug zeker 

bij tegemoetkomend verkeer zoals fiets of voetganger minimaal verbreden met 

1,50 meter. Naar minimaal 4,50 meter. Hameipoort inclusief de schoren 

gaarne zoveel mogelijk naar de Kalf kant plaatsen zodat de afrit naar de 

Braakdijk verbeterd. 

  



 

o Maak de brug alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. En maak een 

uitrit voor auto’s bij de Leeghwaterweg en voeg in met een stoplicht of 

rotonde. Plaats het huidige stoplicht bij de kruising meer richting de Zaanse 

Schans oftewel stoplicht plaatsen voor de Braakdijk. Hierdoor kunnen de 

Dijkers achter het stoplicht invoegen. 

o Veiligheid fietsers vooral schoolkinderen. 

o Fiets veilig maken zodat er geen auto en fiets samen overheen kunnen. 

Aandacht dus voor de zwakke verkeersdeelnemer. 

o Aandacht voor veiligheid fietsers (schoolkinderen). 

o Aandacht voor fietsers. Merendeel schooljeugd. 

o Maak er een fietsbrug van dus rood asfalt waar de auto te gast is. 

Uitvoering: 

o Bij de bouw van de nieuwe brug graag rekening houden met doorgang fietsers 

en wandelaars Braakdijk-Haaldersbroek. Veiligheid kinderen die naar school 

gaan dat ze daarbij niet de Leeghwaterweg over hoeven te steken (Braakdijk-

Leeghwaterweg). Er is daar in het verleden een kind geschept door een auto. 

o Als de brug eruit gaat heb ik een verzoek om tijdelijk wat drempels neer te 

leggen om de “snelheid” van het auto verkeer er uit te halen. Ik woon in de 

laatste woonark aan de Leeghwaterweg en als het paaltje eruit is wordt er veel 

te hard gereden. 

o Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Pontons en verkeerslichten bij de 

Leeghwaterweg.  

Omgeving: 

o Aandacht voor het historisch karakter van het buurtschap. 

o Geen zwaar verkeer. Zit te schudden op mijn stoel. 

o Nu de brug breder wordt zullen er meer voertuigen komen. Nu al rijden 

sommigen erg hard langs. Kunnen er ook drempels of obstakels komen 

waarmee men gedwongen stapvoets moet gaan rijden. 

o Door de krappe draaicirkels stagneert in de ochtend het verkeer enorm en lijdt 

dit tot gevaarlijke en vaak agressieve situaties. Fietsers en voetgangers 

proberen dan vaak even snel achter langs te komen wat erg gevaarlijk is. 




