
Uitvoeringswerkzaamheden

Tijdelijke autobrug

Zaanbrug



Wie ben ik?

Lisa Gieling

Omgevingsmanager aannemerscombinatie
Reimert – Gebr. Beentjes – HSM Steel Structures

Aanspreekpunt voor alle uitvoeringswerkzaamheden
Bereikbaarheid - Leefbaarheid – Veiligheid - Communicatie

l.gieling@dpi.nu

Tel. 06 19 55 53 91



• Onze uitvoeringswerkzaamheden

• Wat deze werkzaamheden betekenen voor:

ode bereikbaarheid

ode leefbaarheid

• Hoe wij met veiligheid omgaan

• Hoe wij met u over deze werkzaamheden communiceren

Ik neem u met mijn verhaal mee in:



2021: 1e fase  Werkzaamheden voorbereid

2022: 1e fase Laatste voorbereidingen 

2e fase Bouwen van de tijdelijke brug en aansluiting met de weg

3e fase De huidige Zaanbrug slopen

4e fase De bouw van de nieuwe Zaanbrug

2023: 5e fase Wanneer de nieuwe Zaanbrug gereed is, wordt de tijdelijke 

brug verwijderd

Verschillende fases



Tijdelijke brug



Lassiestraat

Tijdelijke

brug

Zaanbrug

Bestaan uit:

Lassiestraat en de Zaanweg worden zodanig 

ingericht dat deze veilig aansluiten op de 

tijdelijke brug.

Aanleg van de tijdelijke brug:

- Plaatsen van palen en damwanden

- Aanbrengen van de brugdelen

- inhijsen van het beweegbare deel

- Afwerking

Duur: 4 maanden

Werkzaamheden – aanleg tijdelijke brug



Het bouwterrein komt langs de waterkant bij de 

Veerdijk

Wordt volledig afgezet met bouwhekken

Onze medewerkers parkeren hun auto’s op het 

bouwterrein

In het water komt een varend ponton met een 

kraan.

P

Bouwterrein



Lassiestraat

Parkeerplaatsen 
Lassie

Dempen water en 
verbreden  
toegang

Langsparkeervakken

Voetpad Fietspad

Draailus
vrachtwagens

Wegmarkering

Tijdelijke 
bushaltes

Aansluiting weg 
op tijdelijke brug

Bomen 
worden 
gekapt



Tijdelijke brug

Lassiestraat



De Zaanweg wordt ook in stappen aangepakt

Lantaarnpalen verplaatsen en 
aanpassen parkeervakken langs 

huizen/bedrijven

Aanleg kabels & leidingen, 
inrichting van de weg

Bomen kappen

Aansluiting weg 
op tijdelijke brug

Kruispunt



Sloop huidige Zaanbrug

&

Bouw nieuwe Zaanbrug



Huidige brug wordt gesloopt

Aansluitingen met de Zaanweg en 

Nieuweweg worden aangelegd, zodat 

deze een veilige en logische 

verkeerssituatie oplevert.

Nieuwe brug wordt gebouwd

Duur: 12 maanden

Sloop huidige Zaanbrug & bouw nieuwe Zaanbrug



Nieuweweg

Pakhuis 

Batavia

Gemba

gebouw

2 keten op elkaar en 
1 container

Parkeerplaatsen 
bewoners

Parkeerplaats 
bouwplaats-
medewerkers

Huidige 
Zaanbrug

Tijdelijke weg vanuit 
de Veerdijk



1) Uithijsen bestaande brug. 2) Slopen vaste delen.

Huidige Zaanbrug



1) Aanbrengen palen/damwanden landhoofden. 2) Aanbrengen damwanden kelder en palen remmingswerk.

Nieuwe Zaanbrug



3) Aanbrengen palen noordelijk steunpunt. 4) Aanbrengen palen zuidelijk steunpunt.

Nieuwe Zaanbrug



Nieuwe Zaanbrug

5) Inhijsen vaste delen 6) Inhijsen bewegende deel.



Parkeervakken 
verplaatsen

Aansluiting weg 
op nieuwe 
Zaanbrug

Bomen 
kappen

fietspad

Bouwketen

Zaanweg

2 keten op elkaar en 
1 container



Bouwverkeer

Zaanweg





Verwijderen tijdelijke brug



Lassiestraat

Tijdelijke

brug

Zaanbrug

De brug wordt verwijderd, maar ook alle 
tijdelijke inrichtingen aan de 
Lassiestraat en Zaanweg.

Tijdelijke brug:
- Uithijsen brugdelen
- Verwijderen van alle palen

Totaal: 2 maanden

Verwijderen tijdelijke brug



Waar houden wij rekening mee tijdens de werkzaamheden?

Bereikbaarheid:

• De verbinding tussen beide gemeenten blijft:

• Tijdens aanleg tijdelijke brug, blijft de Zaanbrug open.

• Wanneer de Zaanbrug wordt gesloopt en gebouwd, is de tijdelijke brug open.

• De Nieuweweg blijft open voor de bewoners

• De Zaanweg en de Lassiestraat worden tijdelijk heringericht, maar blijven open voor 

verkeer met uitzonderling van één weekend bij de Zaanweg



Leefbaarheid:

• Binnen de bouwhekken:

• Opslaan materialen, uitvoeren van onze werkzaamheden en parkeren van de auto’s van onze medewerkers

• Wij zorgen voor een opgeruimd bouwterrein

• Onze werktijden zijn tussen 07.00 – 16.00 uur

• Door gebruik te maken van voorgebouwde delen van de tijdelijke brug én de nieuwe Zaanbrug, verminderen wij 

overlast.

• Via het water vervoeren wij:

• zo veel mogelijk materialen

• de brugdelen

• Het vrijkomend stof tijdens sloop, wordt nat gehouden

• Palen worden hoogfrequent getrild en damdelen worden gedrukt

Waar houden wij rekening mee tijdens de werkzaamheden?



Veiligheid:

• Naleven van wetten en regels (i.o.m. met Provincie Noord-Holland, beide gemeenten, hulp- en 
nooddiensten, etc.)

• Vervoer over weg en water wordt voldoet aan strenge eisen

• Gebruik van VeiligheidsApp door onze medewerkers

• Uitvoeren van werkzaamheden binnen de bouwhekken

• Trillingen worden gemonitord

• Inzet van bouw- en verkeersborden, wegmarkeringen en verkeersregelaars (weg en water)

• Sociale veiligheid: 

• Op bouwterrein bouwlampen en camerabewaking, afgesloten met bouwhekken

• Inspectieronde met de direct omwonenden rond het bouwterrein en de bouwhekken

Waar houden wij rekening mee tijdens de werkzaamheden?



Communicatie: hoe krijgt u informatie over de werkzaamheden?

• Algemene informatie via de website van Provincie Noord-Holland
www.noord-holland.nl/zaanbrug

• Vanaf start uitvoering is er wekelijks op donderdag een inloopspreekUUR:

• Bouw tijdelijke brug: in de uitvoerderskeet aan Veerdijk

• Sloop en bouw van de Zaanbrug: in een uitvoerderskeet 

• OmgevingsApp Reimert Groep

• Direct aanspreekbaar / benaderbaar (tel. 06 19 55 53 91)



OmgevingsApp Reimert Groep

Via deze OmgevingsApp informeren wij u over:

- Project

- Werkzaamheden (nieuws) 

- Fasering en Planning

- Contact

U kunt deze App downloaden – vanaf begin maart - via 

uw smartphone in de Play-store of App-store.



• Direct contact opnemen met mij als u:

• merkt of vermoedt dat er een onveilige situatie is of kan ontstaan

• (erg) veel last van heeft van onze werkzaamheden

• denkt dat wij ons niet aan de gemaakte afspraken houden

• Opvolgen van bouw- en verkeersborden, wegmarkeringen en het advies 

van de verkeersregelaars.

• De OmgevingsApp installeren, zodat u tijdig op de hoogte bent van de 

werkzaamheden

Wat kunt u doen?



“Laat vooral weten hoe u onze uitvoering 

van de werkzaamheden ervaart”


