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Afgelopen periode heb ik u geïnformeerd over de noodzakelijk uit te voeren maatregelen bij 

de hefbrug Boskoop. In mijn brieven van 11 oktober, 15 oktober en 25 oktober informeerde 

ik u over de onderhoudsstaat van de hefbrug, de werkzaamheden die uitgevoerd zijn en nog 

moeten worden en de planning daarvan. Ook heb ik u de consequenties voor het weg- en 

vaarwegverkeer geschetst. Met deze brief geef ik u een update van de ontwikkelingen op en 

rond de hefbrug Boskoop. 

 

Noodzakelijke maatregelen 

Op dit moment kan de hefbrug niet worden gebruikt door weg- en vaarwegverkeer. Vanaf 11 

oktober 2019 wordt gewerkt aan het uitvoeren van werkzaamheden die nodig zijn om de 

brug constructief veilig te maken. De werkzaamheden zijn in volle gang, zowel op locatie 

als  in de werkplaats. De werkzaamheden op locatie zijn afhankelijk van de 

weersomstandigheden. Bovenin beide torens zijn de tijdelijke windverbanden aangebracht. 

Tevens zijn hierna de door roest aangetaste delen van het bestaande windverband 

verwijderd. De  tijdelijke werkbordessen bovenin de torens, die gebruikt werden voor de 

werkzaamheden aan de windverbanden, worden aangepast. Hiermee worden ze geschikt 

gemaakt voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden aan de constructie die nodig 

is om de ballastblokken tijdelijk op te hangen. Eén van de twee verbindingspunten in de 

torens die versterkt moet worden is inmiddels gereed. 

 

Met het verwijderen van de slechte delen van het windverband worden eerder niet 

inspecteerbare delen van de constructie zichtbaar. Op een aantal locaties is sprake van 

roestvorming. Deze roestvorming moet ten minste tot stilstand worden gebracht. Op een 

aantal plekken worden de roestige delen ook verwijderd. De komende dagen wordt 

beoordeeld wat de consequentie is van de geconstateerde roestvorming voor de constructie 

en of nadere maatregelen noodzakelijk zijn.  
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Planning 

Op 25 oktober heb ik u laten weten, dat het streven is de werkzaamheden op maandag 18 

november 2019 afgerond te hebben. De daadwerkelijke openstelling voor weg en vaarweg is 

afhankelijk van de weersomstandigheden en zaken waarmee we tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden geconfronteerd kunnen worden. In de planning is zoals eerder vermeld 

rekening gehouden met een onzekerheidsmarge van vier dagen. Deze vier dagen zijn 

inmiddels daadwerkelijk benut. Daarmee blijft het mogelijk de planning van openstelling op 

18 november te halen, tenzij weersomstandigheden veilig werken verhinderen. Ook wanneer 

aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, heeft dit consequenties voor de planning. In dat 

geval informeer ik u hier vanzelfsprekend over.  

 

Omleidingsroutes wegverkeer 

Wij zijn met collega wegbeheerders in overleg om de verschillende werkzaamheden in de 

regio en de daarbij horende omleidingsroutes zo goed mogelijk af te stemmen. In de nacht 

van 8 op 9 november en van 15 op 16 november voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit 

op de N11. Om de werkzaamheden op een veilige manier te kunnen verrichten, zet 

Rijkswaterstaat de weg daarom af: 

 

-           Van vrijdag 8 november 21.00 uur tot zaterdag 9 november 12.00 uur vanaf  

Zoeterwoude Rijndijk tot en met Alphen aan den Rijn. 

-           Van vrijdag 15 november 21:00 uur tot zaterdag 16 november 12:00 uur vanaf  

Alphen aan den Rijn tot en met Bodegraven. 

 

Wij hebben bij Rijkswaterstaat nagevraagd of uitstel van het onderhoud dan wel verkorting 

van de duur van de stremming mogelijk is. Het onderhoud dat plaatsvindt moet echter voor 

de winterperiode zijn uitgevoerd dus uitstel is niet mogelijk. Wel zet Rijkswaterstaat op deze 

data vanwege de stremming van de hefbrug bij Boskoop extra personeel en materieel in om 

de overlast voor de omgeving en voor weggebruikers op de omleidingsroutes te 

minimaliseren. Het streven is om de weg eerder open te kunnen stellen. Het verkeer naar 

diverse bestemmingen wordt via gele bebording omgeleid. Op de omleidingsroutes wordt 

duidelijk de splitsing tussen Boskoop-West en Boskoop-Oost aangegeven. Uit het overleg 

met collega wegbeheerders blijkt dat er voor de periode tot 18 november geen andere 

conflicterende werkzaamheden in de regio zijn. Verder wordt zoals eerder gemeld de 

doorstroming op omleidingsroutes gemonitord en zonnodig worden verkeersregelinstallaties 

aangepast. 

 

Omleidingsroutes vaarweg 

Sinds 11 oktober  is er geen doorgaande vaarverbinding over de Gouwe. Het 

bestemmingsverkeer vanaf Alphen tot aan het Alpherium en Otwegwetering (noord) en 

vanuit Gouda tot de spoorbruggen Gouda (zuid) kan wel varen. Grote schepen, zoals de 

containerschepen, kunnen met beperkingen (containers twee hoog in plaats van drie hoog) 

over Amsterdam omvaren. Kleinere schepen worden via het Rijn Schiekanaal omgeleid. Wij 

begrijpen dat bedrijven ernstige hinder ondervinden van deze stremming. Door de 

stremming kent de provincie Zuid-Holland op dit moment geen staande mast route. Ook 
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overig recreatieverkeer ervaart hinder van de stremming. Zij moeten gebruik maken van een 

omleidingsroute. 

 

De omleidingsroute voor kleinere beroepsvaart en recreatievaart gaat over de Oude Rijn of 

over de Ringvaart en de Zijl.  Aan de Ringvaart en de Zijl ligt de Zijlbrug . Deze is sinds 27 

september door onderhoud gestremd. Deze stremming kon niet meer worden 

opgeheven.  Het vaste deel van de Zijlbrug met een doorvaarthoogte van 4,90 meter is wel 

doorvaarbaar. Deze stremming duurt tot maandag 11 november 2019 om 6.00 uur. 

 

Aan de Oude Rijn ligt de Leiderdorpse brug en deze is van vrijdag 8 november 20.00 uur 

tot vrijdag 15 november 20.00 uur gestremd. Dit betekent dat in het weekend van 9 en 10 

november geen beroepsvaart naar Leiden mogelijk is. Tijdens de stremming van de 

Leiderdorpse brug kunnen schepen tussen Leiden en Alphen aan den Rijn omvaren via de 

Zijl, Kagerplassen, Ringvaart (Noord-Holland), Oude Wetering, Braassemermeer, 

Woudwetering, en Heimanswetering. De afstand Leiden- Alphen aan den Rijn bedraagt ca. 

11,5 km. Inclusief omvaren bedraagt de afstand ca 23 km.  Er is overwogen om het 

onderhoud hiervan uit te stellen, maar dit zou betekenen  dat een deel van de 

werkzaamheden in het drukke recreatieseizoen gaat plaatsvinden. Onderhoud nu is ondanks 

dat de verbinding Leiden —Alphen aan den Rijn  een halve dag onmogelijk is én er 

maximaal 1 werkweek ( van 11-15 november ) omgevaren moet worden, te prefereren 

boven uitstel. 

 

Per 1 november  2019 is de reguliere winterbediening van bruggen en sluizen ingegaan. Op 

vaarwegen met veel recreatievaart, zoals deze vaarwegen, wordt een 

winterbedieningsregime gebruikt. In het winterseizoen tussen 1 november en 31 

maart worden bruggen en sluizen van vaarwateren zoals de Oude Rijn op zaterdag bediend 

van 09.00 uur - 13.00 uur en op zon- en feestdagen niet. Vaarweggebruikers worden via 

scheepvaartberichtgeving en dynamisch in te stellen verkeersborden langs het water 

geïnformeerd over de stremming op de vaarweg. 

 

Intocht Sinterklaas 

Door de stremming van de hefbrug Boskoop vraagt ook de intocht van Sinterklaas in 

Boskoop en Waddinxveen speciale aandacht. In Alphen aan den Rijn vraagt de intocht geen 

extra maatregelen van de provincie. De provincie Zuid-Holland heeft een vergunning 

verleend aan de Stichting Centrum Boskoop waar het gebruik van de vaarweg onder 

voorwaarden wordt toegestaan. Zo dient de pontonbrug bij de hefbrug Boskoop de functie 

van brug te houden en moet deze vrijgehouden worden van toeschouwers. In overleg met 

de gemeente Alphen aan de Rijn, die de vergunning voor het evenement verleend wordt de 

inzet van verkeersmaatregelen en verkeersregelaars bepaald. Het schip met Sinterklaas 

meert in Waddinxveen af aan de Nesse en in Boskoop aan de kade bij de Barendstraat. De 

tussenliggende bruggen tussen Gouda en Boskoop worden op de dag van de intocht, 16 

november, geopend. Op 15 november vaart het schip van Gouda naar Waddinxveen. Dan 

worden de spoorbruggen, de Amaliabrug en de Coenecoop brug bediend. 
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Hefbrug Waddinxveen en Gouwesluis 

Zoals eerder gemeld zijn wij ook onderzoek gestart naar de hefbruggen Waddinxveen en 

Gouwesluis en heeft er inmiddels 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 locaties beginnende 

tot matige corrosie is geconstateerd. Wij hebben aan de aannemer gevraagd wanneer het 

mogelijk is om een kraaninspectie te doen bij beide bruggen. Wij zullen in overleg met de 

gemeenten bezien welk moment het meest passend is voor de uitvoering van deze 

kraaninspectie, daar de bruggen dan voor een dag niet door weg- en vaarwegverkeer 

gebruikt kunnen worden. 

 

Schadeafhandeling 

Er zijn momenteel 5 schadeclaims ontvangen, voor zowel weg- als vaarwegverkeer. De 

provincie is zich erop aan het beraden wat de meest passende manier is om met verzoeken 

om schadevergoeding om te gaan. 

 

Op de website van de provincie en via sociale media wordt nieuwe informatie over de 

werkzaamheden aan de hefbrug gecommuniceerd. De 

webpagina www.zuidholland.nl/hefbrugboskoop wordt dagelijks geactualiseerd.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Zodra er meer informatie is zal ik 

deze uiteraard met u delen. 

 

 

 

Hoogachtend,  

 

 

F. Vermeulen  

 

  

  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zuidholland.nl%2Fhefbrugboskoop&data=02%7C01%7Cn.harder%40pzh.nl%7C66f0ee48e9ef4031288808d762ee55d8%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637086648098789704&sdata=ZKmcWiw5rXdFWylckMaprgnrk6js2EvjoHMASqcp2aw%3D&reserved=0

