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Aankondiging herstelwerkzaamheden brug Foppenplaskade over de Boonervliet
Geachte heer/mevrouw,
In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna Delfland) start
vanaf maandag 29 maart aanstaande Aannemingsmaatschappij Vobi BV met
herstelwerkzaamheden aan de brug bij de Foppenplaskade, zie bijgevoegde kaart
voor de locatie. Door een aanvaring is de brug beschadigd geraakt en moet om
die reden hersteld worden.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• Herstellen van de beschadigde paal en de oplegbalk;
• Herstellen leuningwerk van de brug;
• Weer toegankelijk maken van het gehele brugwegdek;
• Realiseren van een extra aanvaarbeveiliging.
Duur werkzaamheden
De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer 6 weken in beslag zullen
nemen en half mei klaar zijn.
Naast het directe herstel van de brug worden extra maatregelen op het water
genomen om een toekomstige aanvaring te voorkomen. Dit is in de vorm van een
aanvaarbeveiliging met palen. Deze werkzaamheden zijn gepland in de zomer en
worden vanaf het water uitgevoerd.
Bereikbaarheid en overlast
Tijdens de werkzaamheden blijft de brug te passeren voor voetgangers en
fietsers. Echter het kan een enkele keer voorkomen dat de uitvoerder u verzoekt
een paar minuten te wachten. Dit verzoek is uiteraard voor uw eigen veiligheid.
De brug blijft te passeren voor vaarverkeer. Echter, de doorgang blijft beperkt tot
één brugdoorgang.
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Vragen
Mocht u nog vragen hebben over de werkzaamheden of ervaart u overlast, dan
kunt u contact opnemen met de heer Rogier Schippers, werkvoorbereider van
Vobi BV, emailadres r.schippers@vobi.nl of op nummer 06 3175 6973.
Mocht u nog vragen hebben over het project dan kunt u contact opnemen met
mevrouw Esther van der Hoek van Delfland via het KlantContactCentrum, of op
nummer (015) 260 81 08.
Met vriendelijke groet,
namens het Hoogheemraadschap van Delfland,
de Integraal Projectmanager Watersysteem
Projectbureau, Afdeling PTO

Ing. A.W.J. Valkenburg

Bijlage: Kaartje projectgebied en aanvoerroute bouwverkeer

