Aan de bewoner(s) van dit adres
Datum: 1 oktober 2021

Onderwerp: Groot onderhoud Reint Laan JR brug te Assendelft

Elektrotechnisch bureau
Langezaal & Inniger b.v.
Adres

Admiraal Banckertweg 30
2315 SR Leiden

Geachte heer, mevrouw,
Telefoon

De Reint Laan JR brug, in de Veenpolderweg (s154) te Assendelft over de Nauernaschevaart krijgt
van maandag 25 oktober 2021 tot en met maandag 13 december 2021 een opknapbeurt. Om de
werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren dienen er verkeersmaatregelen getroffen te worden,
bestaande uit rijbaanfzettingen en gehele afsluitingen.
Onderhoud aan de brug
De brug krijgt een nieuwe besturingsinstallatie en gereviseerde aandrijving. Dit verkleint de kans op
storingen in de toekomst. Aannemer Langezaal & Inniger BV voert de werkzaamheden uit. Omdat de
werkzaamheden voornamelijk in de kelder van de brug plaatsvinden, verwacht de aannemer weinig
geluidsoverlast voor de omgeving.

-

Gehele afsluitingen
De gehele brugafsluitingen vinden plaats in de volgende periodes:
Van maandag 01 november 22:00 uur tot dinsdag 02 november 06:00 uur,
Van dinsdag 23 november 22:00 uur tot woensdag 24 november 06:00 uur,
Van dinsdag 30 november tot vrijdag 03 december, dagelijks van 07.00 uur tot en met 21.00 uur,
Van maandag 06 december 22:00 uur tot zaterdag 11 december 06:00 uur.
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Tijdens de gehele afsluiting zal er een omleidingsroute gerealiseerd worden.
Ambulance, brandweer of politie kunnen indien nodig het afgesloten werkterrein altijd passeren.
Rijbaanafzettingen
Tijdens de periode van maandag 25 oktober 2021 tot en met maandag 13 december 2021 zal er
regelmatig gebruik gemaakt gaan worden van rijbaanafzettingen, deze activiteit zal enige
verkeeroverlast met zich meebrengen.
Gevolgen voor vaarverkeer
De brug blijft tijdens de gehele duur van de werkzaamheden gesloten voor vaarverkeer. Hoge
vaartuigen kunnen de brug niet passeren. De doorvaarthoogte van de gesloten Reint Laan JR brug is
5,0 meter. De stremming van de hoge scheepvaart duurt van 01 november 2021 tot en met 13
december 2021.
Meer informatie
Heeft u andere vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Zaanstad, tel
14075. Meer informatie is ook te vinden op de website van Zaanstad (www.zaanstad.nl)
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