
 

 
Datum:  
14 oktober 2021 
Onderwerp:  
Werkzaamheden Van Kinsbergenbrug         Aan de bewoner(s) en ondernemers van dit adres 
 
 
 
 
Beste bewoner(s) en ondernemer(s), 
 
Begin September heeft u een brief van ons ontvangen waarin wij u op de hoogte hebben gebracht 
over de renovatiewerkzaamheden aan de Van Kinsbergenbrug. Zoals u wellicht heeft gezien zijn de 
werkzaamheden reeds gestart. Vanaf zondag 24 oktober (om 18:00 uur) gaat de stremming in. In 
deze brief informeren wij u graag nader over de geplande werkzaamheden voor de aankomende 
periode. 
 
Planning en stremming 
Maandag 18 oktober en dinsdag 19 oktober 
Ter voorbereiding op de aanstaande renovatie is de Van Kinsbergenbrug twee nachten gestremd. 
Tijdens deze twee nachten worden zogeheten hijspunten op de brug aangebracht. Die zijn nodig 
voor de demontage van het brugdek. De brug is in verband met deze werkzaamheden gestremd op: 
- Maandag 18 oktober – dinsdag 19 oktober van 20:00 tot 06:00 uur; 

- Dinsdag 19 oktober – woensdag 20 oktober van 20:00 tot 06:00 uur. 

Omleiding 
De Van Kinsbergenbrug is tijdens deze werkzaamheden afgesloten voor het verkeer. Voor het 
gemotoriseerde verkeer wordt een omleidingsroute ingesteld via de N250, de Binnenhaven, de 
Zuidstraat, de Weststraat en Het Nieuwe Diep (Zie afbeelding 1 in de bijlage). Fietsers en voetgangers 
worden omgeleid via Het Nieuwe Diep, de Hoofdgracht, de Weststraat, de Zuidstraat en de 
Binnenhaven. 
 
Vanaf zondag 24 oktober 
Omleiding voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer 
Zondag 24 oktober (om 18:00 uur) gaan de renovatiewerkzaamheden aan de Van Kinsbergenbrug 
van start en geldt de volgende stremming: 
 
Fietsers en voetgangers 
Voor fietsers en voetgangers komt er een tijdelijke pontonbrug naast de Van Kinsbergenbrug (tussen 
de Flaneerkade en het terrein van Damen Shipyards en Watersportvereniging H.W.N.). Deze 
pontonbrug is geopend op maandag tot en met vrijdag van 06.00 uur tot 20.00 uur. Fietsers kunnen 
lopend met de fiets aan hand over de pontonbrug. (Zie afbeelding 1 in de bijlage). 
Na 20.00 uur ’s avonds en in het weekend worden fietsers omgeleid via Het Nieuwe Diep, de 
Hoofdgracht, de Weststraat, de Zuidstraat en de Binnenhaven.  
 
Omleiding voor gemotoriseerd verkeer 
De Van Kinsbergenbrug wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor het gemotoriseerde 
verkeer wordt een omleidingsroute ingesteld via de N250, de Binnenhaven, de Zuidstraat, de 
Weststraat en Het Nieuwe Diep. (Zie afbeelding 1 in de bijlage). 
 
  



 

 
Maandag 25 oktober 
Op maandag 25 oktober wordt het brugdek gedemonteerd daarom staan er gedurende de dag en 
avond/nacht twee grote kranen op het kruispunt N250/Havenweg. Dit betekent dat het verkeer 
langs de kranen wordt geleid door verkeerregelaars. Ook wordt een adviesroute van en naar TESO 
veerhaven ingesteld om de (ernstige) verkeershinder op de N250 ter hoogte van de Van 
Kinsbergenbrug te omzeilen (Zie afbeelding 2 in de bijlage). 
 
Meer informatie 
Wij realiseren ons dat u mogelijk enige overlast gaat ondervinden van onze werkzaamheden en 
vragen hiervoor uw begrip. Heeft u vragen over dit project, wilt u iets melden of wilt u meer 
informatie? Op de speciale projectpagina op de website van Port of Den Helder vindt u meer 
informatie en de contactgegevens van Port of Den Helder en Griekspoor. Scan de QR-code. 
 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gebr. Griekspoor & Port of Den Helder 
 
 
  



 

 
Afbeelding 1 
 

 
 



 

 
Afbeelding 2 

 
 


