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Betreft: afsluiting Wilhelminabrug
Project: Vernieuwen Wilhelminasluis

Uw kenmerk

Vanaf 23 september a.s. is de Wilhelminabrug afgesloten voor alle
verkeer. De afsluiting duurt tot eind mei 2020. In deze brief kunt u
lezen waarom de brug wordt afgesloten en wat dat voor het verkeer
betekent.
Waarom gaat de brug dicht?
De provincie Noord-Holland vervangt de Wilhelminabrug omdat de
Wilhelminasluis breder wordt, wat een langere brug noodzakelijk
maakt. Niet alleen de brugklep zelf wordt vervangen, maar ook het
contragewicht van de brug. Verder wordt de brugkelder aangepast. In
de brugkelder bevindt zich de aandrijving van de brug.
Wat betekent dit voor het verkeer?
Tijdens de vernieuwing van de Wilhelminabrug gelden in het centrum
voor voetgangers, fietsers, auto’s en vrachtwagens andere routes. Op
de twee bijgevoegde kaarten kunt u zien wat die routes zijn. Eén kaart
is voor de situatie op marktdagen, één voor niet-marktdagen. De routes
staan ook op straat aangegeven. Vanwege de afsluiting van de brug zult
u rekening moeten houden met een langere reistijd.
Verder is het volgende nog van belang:
• Voor slechtzienden en invaliden wordt op straat een route
aangegeven die niet apart op de kaarten staat.
• Autoverkeer kan net als nu vanaf de Peperstraat via de Beatrixbrug
naar de Westzijde, behalve als de polier (beweegbare paal) omhoog
staat. Dit is van ^ 2.00 tot 1 8.00 uur en op koopavonden van 1 2.00
tot 21.00 uur.
• Tijdens de afsluiting van de Wilhelminabrug staat de polier op de
Czaar Peterstraat naar beneden. Ook wordt dat deel van de straat
tijdelijk tweerichtingsverkeer.
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•

Tijdens marktdagen worden vrachtauto’s door de
Vinkenstraat naar de Damstraat geleid om de Dam en het
gebied tot de Zilverpadsteeg te bevoorraden. Hierna keren ze weer
terug naar de Damstraat. Dat kan alle dagen, 24 uur per dag.

Wat als de Beatrixbrug ook afgesloten wordt?
Naast de Wilhelminabrug gaat begin 2020 ook de Beatrixbrug dicht
voor alle verkeer. Fietsers en voetgangers krijgen een tijdelijke
oversteek tussen de Burcht en het Zaantheater. Tegen die tijd zullen we
u uitgebreid informeren over de nieuwe verkeerssituatie.
Vragen en opmerkingen?
Meer informatie over het project en de werkzaamheden vindt u op
www.wilhelminasluiszaandam.nl. Vragen kunt u mailen naar
vaartindezaan@noord-holland.nl.
Vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,
Omgevingsmanager Vernieuwen Wilhelminasluis
mevr. K. Kesslerova
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