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Harlingen, 04-06-2020 
 
 
Briefnr. : H-01 
Onze ref. : 20.1024 Vervangen brug Haaldersbroek Zaandam   
 
Betreft: Inlichting werkzaamheden brug Haaldersbroek  

 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Zoals de heer Heijn, projectleider Gemeente Zaanstad, u reeds geïnformeerd heeft gaan wij (De Boer & 
De Groot civiele werken) de brug Haaldersbroek vervangen. Mocht u een indruk willen krijgen van ons 
bedrijf bekijk dan gerust onze bedrijfsfilm op YouTube, zoekterm: De Boer & De Groot.  
 
Planning 
Wij starten met onze werkzaamheden na de bouwvak: 17-08-2020 en verwachten 11-12-2020 de brug 
gereed te hebben. Dit komt neer op een doorlooptijd van 17 weken. Eerder was de planning om al voor 
de bouwvak te starten, maar aangezien ook wij, net als iedereen, last hebben van de Coronacrisis 
ontkomen we er niet aan om na de bouwvak te starten. Tevens resulteert dit in een kortere doorlooptijd 
aangezien de bouwvak nu buiten de uitvoeringsplanning valt.  
 
Huidige stand van zaken 
Zoals hierboven al benoemd staan de werkzaamheden gepland voor na de bouwvak. Momenteel zijn wij 
druk bezig met de voorbereiding van het project. Dat wil zeggen: het inkopen van materialen, het 
opstellen van diverse plannen en andere benodigde zaken. 
 
Bereikbaarheid 
Zoals wellicht al bekend dragen wij zorg dat tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden de 
Haaldersbroek en de Braakdijk bereikbaar blijft voor het verkeer. Dit realiseren wij door een tijdelijke 
brug aan te brengen aan de oostzijde van de bestaande brug.  
 
Voor wat betreft het vaarverkeer wordt de noodbrug uitgevoerd met een doorvaarbare hoogte van 1,0 
meter en een doorvaarbare breedte van 5,32 meter. Hierdoor verandert de situatie voor u niet. Helaas 
kunnen wij niet voorkomen de vaarroute een aantal keren te stremmen voor het uitvoeren van onze 
werkzaamheden. We kunnen momenteel nog niet precies aangeven wanneer de doorvaart gestremd 
wordt, zodra hier meer over bekend is informeren wij u hierover.  

  

https://youtu.be/lvyno-W4tpQ
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Communicatie 
Wij hebben al van de Gemeente Zaanstad vernomen dat u graag op de hoogte wordt gebracht van onze 
werkzaamheden. Om hiervoor zorg te dragen treffen wij tijdens de uitvoering de volgende maatregelen:  
 We maken gebruik van de BouwApp welke gratis is te downloaden in de appstore (Android en IOS). 

In deze app treft u wekelijks een update aan van onze werkzaamheden. Ook kunt u in deze app 
aangeven wat u van de werkzaamheden vindt. Deze app wordt beschikbaar gesteld na de bouwvak.  

 4-wekelijks stellen wij een nieuwsbrief op met daarin de actuele stand van het werk. 
 Er wordt een centrale hulplijn ingeschakeld waarop u ons kunt bellen over klachten of vragen. Dit 

telefoonnummer wordt in een later stadium bekend gemaakt.   
 Op werklocatie is een buurtcoach aanwezig. Hij of zij kan u tijdens werktijden (07:00 – 16:00 uur) te 

woord staan over onze werkzaamheden.  
 Er wordt driemaal een enquête gehouden teneinde u tevredenheid te toetsen.  
 
Voor de coronacrisis hadden wij in de planning staan om een bewonersavond te organiseren en 
inloopuurtjes op de bouw, helaas laten de huidige omstandigheden dit niet toe. Afhankelijk van hoe het 
e.e.a. zich de komende weken/ maanden ontwikkelt informeren wij u hier nog over.  

 
Transport 
Wij hebben al van de Gemeente Zaanstad vernomen dat er een aantal vragen zijn gesteld over groot 
transport naar de brug. Al het grote transport, denk aan de buispalen, het dek, de hameistijlen en de 
balans worden over het water aangevoerd. Hiervan zal u dus weinig hinder ondervinden. Incidenteel zal 
materiaal vanaf het land worden aangevoerd, u moet hierbij denken aan de leverantie van boutjes en 
moertjes. Ook de leverantie van het beton kan helaas niet over het water. Bij het storten van beton 
wordt dan ook een enkelbaans afzetting toegepast welke wordt gereguleerd door een verkeersregelaar.   
 
Verantwoordelijkheden 
Het is voor u goed om te weten dat De Boer & De Groot niet verantwoordelijk is voor het ontwerp. Deze 
verantwoordelijkheid ligt namelijk bij de Gemeente Zaanstad. Wij kunnen u in het geval van vragen 
omtrent het ontwerp dan ook niet te woord staan. Voor vragen omtrent de uitvoering kunt u wel bij ons 
terecht.  
 
Algemeen 
Wij doen ons best om overlast zoveel mogelijk te beperken. We willen u er echter wel op attenderen dat 
overlast tijdens de bouwfase nooit volledig is te voorkomen. Graafmachines, heistellingen, en tijdelijke 
afzettingen zijn nu eenmaal benodigd om het werk uit te voeren. Wij gaan ervan uit dat u begrip heeft 
voor deze situatie en onze gerechtvaardigde belangen. 
 
Vragen 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u deze mailen naar 
corsijtsma@deboerendegroot.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Projectteam brug Haaldersbroek Zaandam 

- Marcel Tukker (Projectleider) 

- Cor Sijtsma (Werkvoorbereider) 

- Roel de Vries (Hoofduitvoerder) 

- Dennis Hoekstra (Uitvoerder) 
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