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Onderhoudswerkzaamheden brug Broek in 
Waterland (N247) 
 
De brug in Broek in Waterland is toe aan onderhoud. In de periode van 3 
april tot en met 14 april 2017 laat de provincie Noord-Holland de 
ophangpunten van de hefkabels van de brug vervangen. Het verkeer kan 
gewoon van de brug gebruik blijven maken. Er is echter geen bediening 
van de brug, daarom zijn er voor de plezier- en beroepsvaart wel 
beperkingen.  
 
Doorvaarhoogte 
Doordat de brug in deze periode niet kan worden bediend, is de 
doorvaarhoogte beperkt tot circa 1,4 meter boven het wateroppervlak.  
 
Planning 
De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats. Fase 1 vindt plaats van 3 
april tot en 7 april van 07.00 uur – 16.00 uur. Fase 2 vindt plaats van 10 
april tot en met 13 april van 07.00 – 16.00 uur. Op zaterdag 8 april en 
zondag 9 april is doorvaart mogelijk door dit tenminste 24 uur van te 
voren aan te vragen bij het Servicepunt Wegen en Vaarwegen van de 
provincie Noord-Holland: 0800 – 0200 600. 
 
Meer informatie 
Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact 
opnemen met het provinciale Servicepunt via telefoonnummer 0800 -
0200 600 (gratis) of per e-mail: bereikbaarheidwaterland@noord-
holland.nl.  
 
Programma Bereikbaarheid Waterland 
De provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam werken samen 
met de gemeenten Waterland, Purmerend en Edam-Volendam en 
Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio 
Waterland. Met het project Bereikbaarheid Waterland willen de 
samenwerkende overheden de bereikbaarheid in de regio Waterland voor 
fietsers, automobilisten en reizigers met het openbaar vervoer bevorderen. 
De verkeersveiligheid moet daarbij verbeteren en de leefbaarheid en de 
natuur mogen er niet op achteruitgaan. Bereikbaarheid Waterland kent 
circa twintig deelprojecten zoals de reconstructie van het kruispunt Het 
Schouw, het aanpassen van de busbaan naar Purmerend en het vervangen 
van de brug in Broek in Waterland in combinatie met het realiseren van 
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een onderdoorgang voor fietsers. Voor de oplossing van een 
(onder)doorgang in Broek in Waterland (N247) is de provincie Noord-
Holland een co-creatie aangegaan met de Dorpsraad Broek in Waterland.  
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