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Uw kenmerk 

 

Bijlagen 

 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW  Den Haag 

 

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt. 

 

 

 

  
 

Vanaf 11 oktober 2019 heb ik u met verschillende brieven geïnformeerd over de situatie bij 

de hefbrug Boskoop. Op 12 november 2019 heb ik u gemeld dat het streven is de 

noodzakelijke maatregelen op 24 november 2019 afgerond te hebben. Deze datum was 

inclusief een onzekerheidsmarge van 2 dagen. In deze brief laat ik u weten dat de hefbrug 

woensdag 20 november 2019 na de avondspits, vanaf 20.00 uur, weer gebruikt kan worden 

door het wegverkeer. Voor de scheepvaart is de stremming donderdag 21 november, vanaf 

9.00 uur opgeheven. 

 

Werkzaamheden eerder gereed 

De afgelopen dagen zijn de werkzaamheden voorspoedig gegaan. Dat heeft ervoor gezorgd 

dat de steigers op 15, 16 en 17 november afgebroken konden worden en dat we vervolgens 

konden starten met de afvoer van materialen en het schoonmaken van de torens van de 

hefbrug. Op 20 november wordt de brug nog meerdere keren geopend en gesloten om te 

controleren of de brug goed functioneert. Daarnaast vinden er aan de brug smeer- en 

schoonmaakwerkzaamheden plaats. Ook vindt er een laatste inspectie op en rond de brug 

plaats. Nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd en goed zijn verlopen kan de hefbrug 

Boskoop op woensdag 20 november na de avondspits weer gebruikt worden door al het 

wegverkeer. Er wordt daarbij gestreefd naar 20.00 uur. Kort voor de openstelling van de 

hefbrug worden bouwhekken voor het verkeer weggehaald en worden dynamische route 

informatiepanelen aangepast. Verkeersregelaars leiden het verkeer in goede banen totdat 

de pontonbrug niet meer in gebruik is.   

 

Een gespecialiseerd bedrijf verwijdert vandaag en morgen afval uit de Gouwe dat door de 

stremming van de vaarweg is opgehoopt. Na het afbreken van de pontonbrug, vanaf 

woensdagavond 20 november, en het verwijderen van de ballenlijnen, kan de Gouwe op 

donderdag 21 november vanaf 9.00 uur ook weer gebruikt worden door de scheepvaart. De 

stremming van de Gouwe is dan opgeheven. 
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Eerste halfjaar 2020 

In mijn brief van 12 november 2019 heb ik u gemeld dat er in het eerste halfjaar van 2020 

nog maatregelen nodig zijn aan de hefbrug Boskoop. Deze maatregelen zullen wij, waar 

mogelijk, in overleg met weg- en vaarweggebruikers en zonodig met andere 

vaarwegbeheerders, uitvoeren.  

  

Hefbrug Waddinxveen en Gouwesluis 

Zoals eerder gemeld heeft er bij de hefbruggen Waddinxveen en Gouwesluis een visuele 

inspectie plaatsgevonden. Op basis van die inspectie is geen vergevorderde roestvorming 

gebleken bij de bruggen Waddinxveen en Gouwesluis. Voor de hefbrug Waddinxveen geldt 

dat er op een drietal plekken beginnende tot matige corrosie is geconstateerd. Beide 

bruggen dienen verder te worden geïnspecteerd. Wij zijn in overleg met de gemeenten om 

tot een passende datum voor de inspectie, van een dag, met een kraan te komen. Over de 

resultaten van de inspecties zal ik u uiteraard op de hoogte brengen.   

 

Wij zijn ons er van bewust dat de afsluiting van de hefbrug Boskoop voor ondernemers, 

bewoners en belangenorganisaties voor hinder heeft gezorgd. Ik spreek dan ook een woord 

van dank uit voor hun geduld en begrip en voor de ontvangen suggesties die hebben 

bijgedragen aan het beperken van de overlast. Ook wil ik mijn waardering uitspreken richting 

betrokken gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen, Rijkswaterstaat, provincie 

Noord-Holland, Waternet en Hollandia Services B.V. voor hun betrokkenheid en inzet. Mede 

hierdoor is de uitvoering van de noodzakelijke maatregelen vlot en veilig verlopen.  

 

Ik hoop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Hoogachtend,  

  

  

 

 

 

F. Vermeulen  

 

 


