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Harlingen, 08-07-2020 
 
 
Briefnr. : H-02 
Onze ref. : 20.1024 Vervangen brug Haaldersbroek Zaandam   
 
Betreft: Inlichting werkzaamheden brug Haaldersbroek  
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Zoals aangegeven in de voorgaande brief gaan wij, De Boer & De Groot na de bouwvak starten met de 
werkzaamheden aan brug Haaldersbroek. Via deze brief willen wij u nader informeren over onze werkzaamheden.  
 
Communicatie 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan Brug Haaldersbroek maken wij gebruik van de 
BouwApp. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere 
ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen 
heeft. Ook zullen stremmingen via de BouwApp worden aangekondigd.  
 
De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:  
 Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.  
 Zoek in de app naar ‘Kalf’  
 Open het project en klik op ‘volgen’  
 
Ondertussen is onze buurtcoach voor het werk ook bekend. Deze functie wordt vervuld door Christiaan 
van der Wal. Hij zal u tijdens de bouwfase ter woord staan en is op werkdagen aanwezig op de bouwplaats. Mocht u 
problemen ervaren met het downloaden van de BouwApp dan kunt u Christiaan ook altijd even vragen. Christiaan is 
te herkennen aan zijn hesje met de tekst Buurtcoach achterop. Hij is bereikbaar op 06 - 2020 1576 
 
 
Planning & stremmingen 
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.  
 
Na de bouwvak starten wij op locatie met het aanbrengen van de noodbrug, het slopen van de bestaande brug, het 
aanbrengen van de nieuwe fundering en het aanbrengen van de nieuwe betonnen landhoofden. Tevens starten wij 
in Harlingen met het fabriceren van de stalen en houten onderdelen voor de brug.  
 
Voor wat betreft de stremmingen worden deze tijdig aan u doorgegeven via de BouwApp. Onderstaand volgt een 
beknopte toelichting wanneer wij verwachten de brug te stremmen. 

 Week 34: Tijdens het aanbrengen van de noodbrug wordt de doorvaart gedurende een week gestremd. 
Buiten werktijden om (07:00 – 17:00 uur) kunt u de brug wel passeren. Voor het aanbrengen van de 
toeritten aan de noordzijde wordt de Braakdijk een half dagdeel afgesloten. Voor het aanbrengen van de 
toeritten aan de zuidzijde wordt gedurende 1 à 2 weken een halve rijbaan afzetting toegepast op het Kalf 
(Zie ook bouwplaatsinrichting). 

 Week 36 Bij het slopen van de bestaande brug is de doorvaart gedurende 5 werkdagen gestremd. Buiten 
werktijden om (07:00 – 17:00 uur) kunt u de brug wel passeren.  

 Week 37 Bij het aanbrengen van de fundering is de doorvaart gedurende 5 werkdagen gestremd.  
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 Tijdens het storten van beton is de doorvaart gestremd. De exacte datums worden aangegeven via de 
BouwApp.  

 
Bouwplaatsinrichting 
Onze keten en opslag worden op pontons op het water geplaatst aan de westzijde van brug Haaldersbroek. Voor wat 
betreft het ruimtebeslag bij de brug zelf beslaat een deel van ons werkterrein het Kalf. Daarom wordt op het Kalf een 
enkelbaans afzetting toegepast. Deze afzetting is noodzakelijk om onze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.   
 

 
 
De eerste twee weken na de bouwvak (week 35 en 36) wordt de enkelbaans afzetting gebruikt voor de noodbrug om 
de toeritten te maken. In week 35/36 wordt de afzetting overgezet naar de bestaande brug en kunt u gebruik maken 
van de noodbrug.  
 
Algemeen 
Zoals ook vorige keer aangegeven doen wij 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. Zo kunt u in de periode dat wij de 
noodbrug aanbrengen enige overlast ervaren. Wij gaan ervan uit dat u begrip heeft voor deze situatie en onze 
gerechtvaardigde belangen. 
 
Corona  
In de vorige brief hebben wij al aangegeven dat we geen bewonersbijeenkomst gaan organiseren in verband met de 
corona. Mocht u toch vragen hebben dan kunt u deze altijd stellen via de BouwApp of u kunt Christiaan aanspreken 
op de bouwplaats.  
 
Vragen 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u deze mailen naar 
christiaan@deboerendegroot.nl   
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Projectteam brug Haaldersbroek Zaandam 

- Marcel Tukker (Projectleider) 

- Cor Sijtsma (Werkvoorbereider) 

- Dennis Hoekstra (Uitvoerder) 

- Christiaan van der Wal (Buurtcoach) 
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