Waterschap Noorderzijlvest zorgt voor veilige
dijken, droge voeten en schoon oppervlaktewater
in Noord- en West-Groningen, Noord-Drenthe en
het Lauwersmeergebied. U ontvangt deze
infobrief omdat we binnenkort bij u in de buurt
werkzaamheden uitvoeren.

Stremming bruggen Dieftil en Zwijntil
Van voorbereiding tot vervanging
Eerder heeft het waterschap u geïnformeerd over de noodzakelijke vervanging van de
Dieftil tussen Eenum en Oosterwijtwerd, de Zwijntil tussen ‘t Zand en Zijldijk en de Oosterwijtwerdertil in Oosterwijtwerd. Op 12 februari 2020 heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden waar de plannen zijn toegelicht. Inmiddels zijn de ontwerpen klaar, zijn de vergunningen verleend en starten de uitvoeringswerkzaamheden op korte termijn.
Met deze info brief willen we u op de hoogte brengen van de planning van de werkzaamheden waarvoor de bruggen tijdelijk moeten worden gestremd.
Dieftil
Vanaf 4 juni start de inrichting van het werkterrein aan de oostzijde van de brug. Daar
wordt ook een tijdelijke fietsbrug aangelegd. Daarna start op 18 juni de sloop van de brug.
De stremming van de brug geven we aan met omleidingsroutes.
De brug is gestremd vanaf 16 juni tot en met 18 september.
Zwijntil
Vanaf 9 juni vindt de inrichting plaats van het werkterrein aan de noordwest zijde van de
brug. De brug is afgesloten vanaf 9 juni tot en met 17 juli.
De stremming van de brug wordt aangegeven evenals de omleidingsroutes.
Oosterwijtwerdertil
In het najaar gaan we aan de slag met de Oosterwijtwerdertil. De Dieftil is dan weer open.
Ook hier wordt een tijdelijke voetgangers- en fietsbrug aangelegd (fietsers afstappen).
Over de planning en stremming volgt te zijner tijd nadere informatie.
Een kaartje met de ligging van de bruggen is bijgevoegd.

Vragen en opmerkingen
Voor vragen tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met dhr. Sjoerd Cnossen
(uitvoerder). Sjoerd is bereikbaar via email: Sjoerd.Cnossen@Strukton.com of via
06-46818684.
Daarnaast kunt u contact opnemen met Wietske van der Meulen, omgevingsmanager van het
waterschap Noorderzijlvest, via email: w.vandermeulen@noorderzijlvest.nl of via
06-52051211

