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Vandaag heb ik u geïnformeerd over de onderhoudsstaat van de hefbrug Boskoop en de 

maatregelen die in gang zijn gezet. Hierbij informeer ik u over de meest recente stand van zaken. 

 

Om de overlast voor de omgeving en gebruikers te beperken zijn maatregelen genomen. Sinds 

donderdagavond 10 oktober 2019 vaart een veerpont voor fietsers en voetgangers. Deze blijft 

varen tot het moment dat de pontonbrug in gebruik genomen kan worden. Naar verwachting is 

dat in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het wegverkeer wordt via de reguliere omleidingsroutes 

omgeleid. Op de informatieborden (DRIP’s) naast omliggende snelwegen wordt aangegeven dat 

de hefbrug Boskoop gestremd is. Deze informatie is ook via de diverse route-apps beschikbaar. 

Verder zijn verkeersregelaars bij de hefbrug ingezet voor de begeleiding van het verkeer. 

Uiteraard zijn de hulpdiensten geïnformeerd over de omleidingroutes. Voor beide kanten van de 

Gouwe staan hulpdiensten stand-by zodat zij bij een noodsituatie alsnog snel ter plaatse zijn. Om 

ervoor te zorgen dat niemand de brug betreedt is aan elke zijde een toezichthouder aanwezig en 

is de hefbrug inmiddels afgesloten met hekken en barriers. 

 

Vrijdag 11 oktober 2019 is gestart met het opbouwen van de kranen die nodig zijn voor de 

werkzaamheden. Deze staan aan beide zijden van de brug. Naar verwachting kunnen de 

werkzaamheden voor de versterking van de constructie in de heftorens op zaterdagmorgen 

starten. Maandag zullen we u weer informeren over de stand van zaken en het vervolg. De 

snelheid van de voortgang van werkzaamheden is afhankelijk van diverse omstandigheden, 

waaronder het weer. Op maandag en dinsdag worden naar verwachting de resterende 

werkzaamheden uitgevoerd die nu bij ons bekend zijn. Bijvoorbeeld het verwijderen van de 

slechte delen van de kooiladders.  

 

Bovengenoemde werkzaamheden zijn op basis van de informatie die nu beschikbaar is, nodig om 

de veiligheid van de hefbrug te garanderen. In de loop van volgende week informeren we u over 

de vervolgaanpak. Daarover krijgen we advies van Ingenieursbureau Rotterdam. Mochten er 
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nadere maatregelen nodig zijn, dan zullen wij deze direct nemen. Pas als alle noodzakelijke 

maatregelen zijn genomen kan de brug weer worden vrijgegeven voor gebruik. Zodra met 

zekerheid valt te zeggen wanneer dat is, zullen we u daarover informeren.  

 

Op donderdagavond 10 oktober heb ik in aanwezigheid van burgemeester Spies de pers te 

woord gestaan in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. In afstemming met de gemeente 

zijn ook ondernemers en omgeving geïnformeerd. Vrijdag 11 oktober heb ik op verzoek 

gesproken met enkele vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties uit de omgeving. 

Vaarweggebruikers zijn via scheepvaartberichtgeving en DRIP’s op het water geïnformeerd over 

de stremming op de vaarweg. Op de website van de provincie en via sociale media wordt de 

informatie over de hefbrug gecommuniceerd. Er is een webpagina (www.zuid-

holland.nl/hefbrugboskoop) in het leven geroepen die we steeds actualiseren.  

 

Er worden vragen gesteld over schadeclaims. Deze mensen worden geïnformeerd over de wijze 

waarop de claim ingediend kan worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een 

standaardformulier waarnaar ook op de website van de provincie Zuid-Holland wordt verwezen. 

 

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

uiteraard met u delen. 

 

 

 

Hoogachtend,  

  

 

 

  

F. Vermeulen  
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