
 

Nieuwsbrief Aduarderzijl April 2022 
 

Deze nieuwsbr ief  informeert u over  de aanpak van  

twee bruggen en zi jlen in  Aduarderzi j l.  

 

 

 

 

Bruggen 
De komende tijd zal Waterschap Noorderzijlvest de 2 bruggen en de 2 zijlen in Aduarderzijl gaan 

aanpakken. Aangezien de bruggen zijn afgekeurd naar een lagere verkeersbelasting zullen deze als 

eerste uitgevoerd gaan worden. Momenteel loopt de aanbesteding van dit werk. De verwachting is dat 

de aannemer nog voor de bouwvak zal starten met het aanleggen van de noodbruggen. Het echte werk 

aan de huidige bruggen zal na de bouwvak gestart worden. Natuurlijk zullen wij u opnieuw informeren 

wanneer de detailplanning gereed is. We verwachten bij de werkzaamheden aan de bruggen geen 

wekenlange afsluiting voor het vaarverkeer en/of het wegverkeer. Wel zal er afsluiting gedurende 

enkele werkdagen zijn.  

Zijlen / sluizen 
Na de bruggen worden ook de zijlen aangepakt . Momenteel zijn we hiervoor een bestek aan het 

opstellen. We verwachten deze na de bouwvak aan te besteden. De werkzaamheden starten in februari 

2023 en lopen door tot en met november 2023. Tijdens deze werkzaamheden worden de sluizen 

(gedeeltelijk) droog gezet. Hierdoor zal er tijdelijk geen vaarverkeer door de brug mogelijk zijn. Wij 

informeren u hier tijdig over.      

Plusonderdelen  

Het bestuur van Waterschap Noorderzijlvest heeft begin dit jaar een krediet vastgesteld voor het 

vernieuwen van de bruggen en het restaureren van de zijlen. Binnen dit krediet is aangegeven dat er bij 

het verkrijgen van voldoende subsidie en/of financiële middelen van derden ook plusonderdelen 

uitgevoerd kunnen worden.  

Voorlopig plan 
In november van vorig jaar hebben we voor de bewoners van Aduarderzijl een inloopmiddag in Het 

Waarhuis gehouden. Landschapsarchitect Karin Peeters heeft haar bevindingen van de eventueel uit te 

voeren plusonderdelen toegelicht. De opmerkingen van die middag zijn vervolgens verwerkt in het 

voorlopig plan. Dit plan zal binnen enkele weken online geraadpleegd kunnen worden op de site van de 

gebiedsraad van Middag Humsterland. Natuurlijk kunt u dit voorlopig plan ook per mail bij ons 

opvragen. 

Subsidie mogelijkheden 
De plusonderdelen vallen onder de verantwoordelijkheid van drie overheden, te weten de Provincie 

Groningen, de Gemeente Westerkwartier en Waterschap Noorderzijlvest. De komende maanden wordt 

het voorlopig plan tussen deze partijen besproken. De uitkomst van deze gesprekken waaronder de 

inschatting van de kansen op subsidie en/of financiële middelen van derden zullen we met u als inwoner 

na de zomer doorspreken.      

Informatie 
Indien u na aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft neem dan contact op met de heer Derk 

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