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Behandeld door de heer W. Wouda (0592) 36 57 39

Onderwerp: Vervanging brug in N353

Geachte heer/mevrouw ,

Graag informeren wij u over werkzaamheden die de provincie Drenthe gaat uitvoeren

aan de brug met stuw in de provinciale weg N353 (Van Helomaweg) over de

Wapserveensche Aa. Deze werkzaamheden beginnen op 15 februari20l6 en duren
tot en ,'i'let 29 aprii, De weg wor"dt ter hoogte van de brug afgeslcten voor het
gemotoriseerde verkeer. Voor (brom)fietsers wordt een noodbrug aangelegd.

Wat gaat er gebeuren?
De oude brug is aan het einde van zijn levensduur. Daarom wordt hij gesloopt en

vervangen door een nieuwe brug. De stuw van het waterschap Reest en Wieden, die
met de brug verbonden is, wordt ook gesloopt. De nieuwe stuw komt tien meter van

de brug af te liggen. ln samenwerking met het waterschap wordt een bijzondere

vispassage aangebracht die voor de stuw komt te liggen. Daarmee kunnen vissen via
een soort wenteltrap gemakkelijk de stuw passeren.

Aan beide zijden worden onder de brug looprichels aangebracht, zodat dieren niet

meer de weg over hoeven te steken. Dit is vooral van belang voor otters die in dit
gebied steeds meer voorkomen.

Planning
De werkzaamheden worden uitgevoerd van 15 februari tot en met 29 april 2016. Met
landbouworganisaties is afgesproken zo vroeg mogelijk in het jaar te beginnen, zodal
de landbouw zo weinig mogelijk hinder heeft in het voorjaar. Wel bestaat het risico dat
de werkzaamheden uitgesteld moeten worden of uitlopen door ongunstige
weersomstandigheden, zoals vorst.
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Verkeershinder
Voor gemotoriseerd verkeer komt er voor de periode van werkzaamheden een
omleiding via de N855 en de A32. Voor langzaam verkeer (landbouwverkeer) komt er
een aparte omleiding die met borden wordt aangegeven. Fietsers en bromfietsers
hoeven niet om te rijden. Zij kunnen via een noodbrug het water oversteken.

Wij vragen uw begrip voor de hinder die u van deze werkzaamheden kunt
ondervinden en hopen dat wij u op dit moment voldoende hebben geïnformeerd. Meer
informatie kunt u na de start van de werkzaamheden vinden op

www.verkeer.drenthe.r:l. U kunt ook contact opnemen met de heer W. Wouda
(projectleider provincie Drenthe), telefoonnummer (0592)36 57 39.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

G.J.V. Jansen

Teamleider Projecten Wegen Vaarwegen


