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Onderwerp 

Schilderwerk Veenderijbrug in de 
Galggouw Broek in Waterland 

    

 
Beste omwonenden van de Veenderijbrug, 
 
De Veenderijbrug in de Galggouw in Broek in Waterland is verleden jaar in onderhoud geweest. Toen 
is het brugdek vernieuwd. Dit voorjaar is het tijd voor het schilderwerk van de brug. 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is eigenaar van de brug en het werk wordt 
uitgevoerd door aannemer K_Dekker uit Warmenhuizen. 
 
Wat gaan we doen? 
De gehele brug wordt geschilderd. Verleden jaar waren we er niet aan toe gekomen, vanwege het 
slechte weer. Dit werk zal gebeuren met behulp van een hoogwerker. 
 
Wanneer begint de aannemer en hoe lang gaat het duren? 
Het totale werk duurt een week. Vanaf maandag 28 juni t/m vrijdag 2 juli 2021 wordt het 
schilderwerk gedaan.  
De brug is vanaf 09.00 uur tot 16.00 uur gestremd. 
 
Omleiding voor fiets- en autoverkeer 
Waar gewerkt wordt, is overlast. Natuurlijk willen we de overlast zoveel mogelijk beperken. Het  
autoverkeer kan omrijden via de Wagengouw en de Kruisweg. Het fietsverkeer via de Wagengouw 
en het fietspad tussen de Kruisweg en Eilandweg. Deze tijdelijke routes worden met bebording 
aangegeven. 
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Landbouwverkeer 
Gezien de gewichtsbeperking van 21 ton, die van kracht is op de Hellingbrug in de Wagengouw, is 
het voor het landbouwverkeer en ander zwaar verkeer, verboden om over deze brug te rijden. De 
Gemeente wil dit geenszins toestaan. Wij willen daarom tijdig in contact komen met veehouders en 
landbouwers of loonwerkers, die gebruik moeten maken van de Veenderijbrug. Met deze doelgroep 
willen we, indien nodig, afspraken maken over het incidenteel gebruik van de brug, tijdens het 
onderhoudswerk.  
 
Voor 09.00 uur en na 16.00 uur kan de brug gebruikt worden, in het weekend gelden geen 
beperkingen. 
 
Ik vraag u vriendelijk mij tijdens kantooruren te bellen via 072-582 8282 of te mailen naar 
w.rootlieb@hhnk.nl, om uw voorkeurstijden door te geven. Mocht u collega bedrijven kennen die 
deze brief niet bereiken, wilt u deze informatie dan met hen delen? Zo kunnen we problemen of 
oponthoud tijdens het werk voorkomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mevr. Wil Rootlieb 
Omgevingsmanager 
Cluster Water, Dijken & Wegen 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 
Locatie brug 

 


