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Onderhoud voetbruggen Weerdsluis
Op vrijdag 14 februari 2020 haalt de gemeente de voetbruggen over de Weerdsluis tijdelijk weg. We
moeten onderhoud uitvoeren aan de bruggen, en dit doen we op een andere locatie. Om de bruggen
weg te halen is de Bemuurde Weerd W.Z. op 14 februari in de ochtend afgesloten voor het
doorgaande verkeer. H et onderhoud aan de bruggen duurt ongeveer vier weken. Daarna plaatsen we
de bruggen terug.

Wa t gaan we d oen?
Afgelopen zomer bleek uit inspectie dat het

Als de bruggen zijn weggehaald, is

draaigedeelte van de voetbruggen over de

de Bemuurde Weerd W.Z. weer open voor

Weerdsluis aan vervanging toe is. De bruggen

verkeer.

sloten niet goed op elkaar aan en het open- en
dichtdraaien verliep steeds moeizamer. Het

Wa t merkt u van de werkzaamheden?

draaigedeelte kan niet ter plaatse worden
vervangen. Daarom halen we de bruggen weg en
voeren het onderhoud op een andere locatie uit.
Om de bruggen weg te kunnen halen staat er
een kraan op de Bemuurde Weerd W.Z. om ze op
een vrachtwagen te laden. Hierdoor is het
doorgaande rijverkeer tijdelijk gestremd.

U kunt overlast ervaren door het werkverkeer en
de aan- en afvoer van materieel.
Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie over de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met de projectleider,
Chris Jentink, via telefoonnummer 14 030.

Voetgangers en fietsers hebben hier geen last
van.
Wa t is de planning?
We starten op donderdag 13 februari met de
voorbereidingen. De voetbruggen zijn dan al
afgesloten. We halen de bruggen weg op vrijdag
14 februari 2020. Dit zal de hele ochtend in
beslag nemen. Het onderhoud duurt ongeveer
4 weken. Daarna plaatsen we de bruggen terug.
Wa t betekent d it voor de bereikbaarheid?
De Bemuurde Weerd W.Z. is tijdens de
werkzaamheden afgesloten voor doorgaand
verkeer.

Verspreidingsgebied:
Bemuurde Weerd O.Z. en W.Z.
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