
 

 

Nieuwsbrief Aduarderzijl  - oktober 2022 
 

Deze nieuwsbr ief  informeert u over  de aanpak van  de  

twee bruggen en zijlen in Aduarderzijl. 

 

 

 

 

Bruggen 

De afgelopen maanden zijn de noodbruggen aangelegd. Momenteel werkt aannemer Oosterhof Holman aan 

het plaatsen van de nieuwe betonbrug en de nieuwe stalen brug. Beide bruggen worden op 

cultuurhistorische wijze gerestaureerd/vernieuwd. Zo zal bij de betonbrug de markante leuning van beton 

teruggeplaatst worden, en bij de stalen brug de stalen vakwerkconstructie weer aangebracht worden. De 

planning is dat de bruggen eind februari 2023 gereed zijn. Hierna wordt het wegdek naar de bruggen en het 

witte hekwerk langs de weg aangepakt. Bij de werkzaamheden aan de weg zal deze enkele dagen afgesloten 

gaan worden. De aannemer zal u daar tijdig over informeren via de WhatsApp groep. Als u hiervoor nog niet 

bent aangemeld, kunt u dit doen bij de uitvoerder van Oosterhof Holman, de heer Kasper Zuidgeest (06-

46057869).     

 

Zijlen/sluizen  

Na de bruggen worden ook de zijlen/sluizen aangepakt. Hierbij wordt onder andere het 

metselwerk/voegwerk vervangen en de natuursteen hersteld. Ook wordt een eenvoudig hek op de kokersluis 

geplaatst en worden de windwerken hersteld. Momenteel loopt hiervoor de aanbestedingsprocedure. 

Binnen deze procedure is inmiddels duidelijk geworden dat de kosten voor de uitvoering hoger zullen zijn 

dan eerder begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met de steeds hogere prijzen voor energie, 

bouwmaterialen en vakmensen. Om de tijdspan van de uitvoering niet te ver uit te laten lopen, is een 

voorstel in de maak voor het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest. In dit voorstel zal worden 

gevraagd de ontbrekende financiële middelen ter beschikking te stellen. Bij een positief besluit van het 

algemeen bestuur is de verwachting dat begin december duidelijk is welke aannemer de werkzaamheden 

gaat uitvoeren. De werkzaamheden aan de zijlen/sluizen starten in februari 2023 en lopen door tot en met 

april 2024. Tijdens de werkzaamheden aan onder andere de wanden worden de sluizen (gedeeltelijk) 

drooggezet. Hierdoor zal er tijdelijk geen vaarverkeer door de sluis/zijl mogelijk zijn. De aannemer zal u 

daarover tijdig informeren. 

 

Plusonderdelen  

De aanpak van het sluizencomplex met de bruggen is de aanleiding geweest om ook te kijken welke kansen 

er voor de omgeving liggen. Deze plusonderdelen zijn kleinschalige ruimtelijke toevoegingen/verbeteringen 

aan het landschap en de recreatie in en rondom Aduarderzijl. Hiervoor hebben we in november en juni een 

inloopmiddag in t’ Waarhuis gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn door bewoners en ondernemers veel 

opmerkingen en verschillende suggesties gedaan. De afgelopen maanden zijn deze verwerkt in een 

aangepast plan voor de plusonderdelen landschap en recreatie. Dit plan willen wij graag met u bespreken 

tijdens de inloopavond op donderdag 1 december 2022 vanaf 19.00 uur in ’t Waarhuis. Tijdens deze 

avond is landschapsarchitect Wilfred Hilberts aanwezig om vragen te beantwoorden en uw opmerkingen te 

noteren. Het is de bedoeling dat hierna een definitief plan kan worden opgesteld en de benodigde subsidie 

kan worden aangevraagd. Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangeven, kunnen de plusonderdelen alleen met 

financiële middelen van derden uitgevoerd worden. Gezien de mogelijkheden en de kansen in Aduarderzijl 

zijn we binnen Waterschap Noorderzijlvest positief gestemd om dit samen voor elkaar te gaan krijgen. Nadat 

duidelijk is of dit gaat lukken, zullen de benodigde vergunningen aangevraagd worden en kan er een contract 

met een aannemer worden opgesteld. De uitvoering van de plusonderdelen landschap en recreatie is 

gepland na afronding van de werkzaamheden aan de zijlen/sluizen. Het voorlopige landschapsplan kunt u 

vinden op onze webpagina noorderzijlvest.nl/sluizencomplex-aduarderzijlen onder ‘Documenten’. 

 

Informatie 
Als u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen heeft, neem dan contact op met Derk Bijmolt, 

projectleider van Waterschap Noorderzijlvest (050-3048917 of d.bijmolt@noorderzijlvest.nl) of Laura Smith, 

projectondersteuner van Waterschap Noorderzijlvest (050-3048821) l.smith@noorderzijlvest.nl). 
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