Aan: bewoners en bedrijven in de omgeving van Oostenburg
Datum: 22 april 2021
Onderwerp: Start werkzaamheden renovatie Werkspoorbrug Zeemagazijnkade

Geachte heer/mevrouw,
Wij informeren u graag over de werkzaamheden t.b.v. de renovatie van de (ophaal)brug
Oostenburg. Mogelijk ondervindt u hinder van deze werkzaamheden. Wij doen ons uiterste
best om de overlast zo minimaal mogelijk te houden.
Wat gaan we doen?
· In opdracht van projectontwikkelaar Oostenburg SGN gaan wij de “Werkspoorbrug”
renoveren;
· De brug wordt volledig gedemonteerd en afgevoerd om op een externe locatie
gerenoveerd te worden. Vervolgens worden de bestaande landhoofden (waar de
brug op rust) en een klein deel van kademuur gesloopt. Aansluitend worden het
nieuwe landhoofd en de nieuwe kademuur gerealiseerd. Wanneer deze
werkzaamheden gereed zijn wordt de gerenoveerde brug weer teruggeplaatst.
·
·
·

Het inrichten van het bouwterrein begint op 7 mei 2021 en de werkzaamheden duren
tot en met 22 juli 2021.
De werkzaamheden vinden op werkdagen plaats tussen 07:00 en 16:00 (met de
mogelijkheid om te mogen werken tot 19:00 bij excessen)
De volgende partijen zijn hierbij aan het werk:
o Firma Spie - brug demonteren, renoveren en terugplaatsen;
o Firma K_Dekker - GWW en betonwerkzaamheden
o Firma J&E - sloop- en diverse andere werkzaamheden;
o Firma Kandt - trekken bestaande palen en damwand, aanbrengen nieuwe
palen en damwanden

Wat betekent dit voor u?
· Tijdens de werkzaamheden kunt u mogelijk de volgende hinder ondervinden:
o Geluidsoverlast en trillingen;
o Afgesloten overgang en doorvaart Zeemagazijnkade;
o Een aantal parkeerplekken komen tijdelijk te vervallen in verband met de
veilige werkruimte tijdens onder andere sloop en heiwerkzaamheden.
· Om de hinder tijdens de werkzaamheden voor u zo veel mogelijk te beperken hebben
wij de volgende maatregelen genomen:
o Zoveel mogelijk gekozen voor trillingsarme uitvoeringsmethoden zoals boren
van de stalen buispalen en drukken van de damwanden;
o Plaatsen van trillingsmeters om dit constant te kunnen monitoren
o Omleiding voor fietsers en voetgangers

Locatie werkzaamheden

Meer informatie en contact
Voor vragen over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met Robert Rombout
directievoerder van de werkzaamheden via 06-13892630 of e-mail: info@witteveenbos.com.

Met vriendelijke groet,
Robert Rombout

