Aan: omwonenden Marineterrein
t.a.v.: de bewoners van dit pand
Datum: 11 september 2015
Betreft: Start werkzaamheden tijdelijke Dijksgrachtbrug
Beste bewoner,
Eind september start Van Hattum en Blankevoort in opdracht van de gemeente Amsterdam
met de bouw van de tijdelijke Dijksgrachtbrug: een beweegbare brug voor fietsers en
voetgangers die de Dijksgracht met het Marineterrein verbindt. Bureau Marineterrein
begeleidt dit proces. We vinden het belangrijk om u goed te informeren over de
werkzaamheden.
Over het project
De tijdelijke Dijksgrachtbrug is bedoeld om het Marineterrein te verbinden met de stad. De
brug maakt straks een route voor langzaam verkeer over het terrein mogelijk en verbindt het
terrein met het netwerk van routes in de directe omgeving, terwijl de vaarweg in gebruik kan
blijven. De werkzaamheden gaan deze maand van start en duren naar verwachting tot eind
november 2015.

Overzicht Tijdelijke Dijksgrachtbrug
Start werkzaamheden
In week van 21 tot 27 september 2015 start aannemer Van Hattum en Blankevoort met de
werkzaamheden. In de week van 7 tot 13 december 2015 zullen de werkzaamheden worden
afgerond.
We hanteren de volgende uitgangspunten:
- De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd, tussen 7:00 en 16:00 uur met een
mogelijke uitloop naar 19:00 uur;
- De werkzaamheden worden zoveel mogelijk vanaf het water aan- en uitgevoerd;
- De Dijksgracht (weg) blijft tijdens uitvoering altijd bereikbaar.
Om u een indicatie te geven van de werkzaamheden, sommen wij deze in het kort op.
- Aanbrengen onderbouw van de brug (buispalen en kespen);
- Aanbrengen remming/ geleidewerken voor vaarweg verkeer;
- Aanpassen bestrating voor aansluiting op de brug voor fietsers en voetgangers.
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Aanbrengen vaste deksecties van de brug;
Aanbrengen beweegbaar dekdeel van de brug;
Aanbrengen technische installaties van de brug;

Overlast

Helaas ontkomen we er niet aan dat er overlast plaatsvindt. Met name tijdens het
aanbrengen van de buispalen vindt er geluidsoverlast plaats. We verwachten hier in
de week van 21 september mee te beginnen, medio oktober wordt dit onderdeel
afgerond. We proberen overlast te reduceren door snel en efficiënt te werken. Voor
het aanbrengen van de buispalen gaan we niet heien maar trillen we de palen de
grond in. Om minder geluid en trillingen te veroorzaken zetten we een trilblok in met
een zogenaamd variabel moment.
Vaarweg

De werkzaamheden vinden voornamelijk op het water plaats waardoor er ook hinder
voor het vaarwegverkeer ontstaat. Tijdens de werkzaamheden is het mogelijk voor
het vaarverkeer om te passeren. Alleen in de periode tussen 26 oktober en 30
oktober is er gedurende twee volle dagen een volledige stremming van de vaarweg.

Met vriendelijke groet,
Sjoerd van der Wielen
Projectleider Tijdelijke Dijksgrachtbrug
Van Hattum en Blankevoort
Thijs Meijer
Projectmanager
Bureau Marineterrein Amsterdam

Over Van Hattum en Blankevoort
Van Hattum en Blankevoort (onderdeel van VolkerWessels) bouwt en onderhoudt civiele
constructies zoals bruggen, viaducten, fly-overs of tunnels. In en rond het water verzorgt Van
Hattum en Blankevoort verschillende havenconstructies (kades of steigers) en verdedigingsof reguleringswerken (sluizen of dijkversterkingen). Kijk voor meer informatie op vhbinfra.nl.

Over Bureau Marineterrein
Activiteiten en projecten die leiden tot de transformatie van het terrein worden aangestuurd
of uitgevoerd door Bureau Marineterrein. Dat zijn bijvoorbeeld: tijdelijke exploitatie van
gebouwen, beheer en onderhoud, realisatie van de tijdelijke brug en communicatie. Het
bureau wordt gecontroleerd door een gezamenlijke stuurgroep van rijk en gemeente. Kijk
voor meer informatie op marineterrein.nl
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