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Wat betekenen de werkzaamheden voor de weggebruiker?
• van 28 april tot uiterlijk 28 augustus 2015 is de Willem de Zwijgerlaan 

afgesloten voor alle verkeer
• de onderdoorgang bij de Emmalaan/Wilhelminalaan is afgesloten 

voor gemotoriseerd verkeer van 13 tot uiterlijk 27 april 2015
• de onderdoorgang in de Hooftstraat is afgesloten voor gemotoriseerd 

verkeer van 8 tot uiterlijk 22 juni 2015
• het fietstunneltje bij de Javastraat is afgesloten van 28 april tot uiterlijk 

10 mei (meivakantie)



Fietsers- en voetgangersbrug 
Tijdens de afsluiting van de Willem de Zwijgerlaan wordt voor de fietsers en 
voetgangers een tijdelijke brug aangelegd tussen de bestaande brug en 
de voormalige sportschool. Tijdens de openingsuren van deze brug is er 
iemand aanwezig die de brug bedient en waar nodig assistentie verleent. 
Buiten de openingsuren geldt bovenstaande omleidingsroute.

Openingstijden tijdelijke brug:
ma-vrij   07.00 - 23.00 uur
za-zo en feestdagen 08.30 - 23.00 uur

Inloopmogelijkheid
Tijdens de eerste weken van de afsluiting van de Willem de Zwijgerlaan is 
er gelegenheid om met al uw vragen en opmerkingen van 15.00 tot 16.00 
uur ‘bij ons langs te komen’. Er is dan een medewerker van de aannemer 
aanwezig in het ketenpark naast de brug die u te woord kan staan. 
U kunt ons ook volgen op www.facebook.com/julianabrug



www.facebook.com/julianabrug

Meer informatie: julianabrug@mourik.com / 06-10206696

Renovatie Koningin Julianabrug Alphen aan den Rijn
Een veilige, betrouwbare en goed functionerende Koningin Julianabrug is 
onmisbaar voor de verkeerscirculatie in Alphen aan den Rijn en van groot 
belang voor het scheepvaartverkeer. Om een goede oeververbinding te 
waarborgen (het beweegbare deel van de brug heeft het einde van de 
technische levensduur bereikt) heeft de gemeenteraad, na een varian-
tenstudie, gekozen voor renovatie van de bestaande brug.
De gemeente heeft aannemerscombinatie Mourik Groot-Ammers B.V. / 
BSB Staalbouw opdracht gegeven de werkzaamheden uit te voeren.

Wat gaat er gebeuren aan de brug?
• aanbrengen glazen geluidsschermen
• aanbrengen geluidsreducerende verharding
• nieuwe voegovergangen
• aanpassen trapverbindingen
• vervangen spijlenleuningen door glazen leuningen
• vernieuwen beweegbaar deel
• renovere en verlichten brugwachtershuis


