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Door in te zetten op kennis, techniek en innovatie creëert Strukton Worksphere een 

gezonde, veilige, comfortabele en duurzame omgeving waarin mensen kunnen verblijven, 

werken en reizen.  

Strukton Worksphere: clever technology for modern life. 
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Berichtgeving omtrent werkzaamheden aan de Schoterbrug  

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Sinds 2015 is Strukton Worksphere verantwoordelijk voor het domein beweegbare bruggen 

in de gemeente Haarlem. De afgelopen contractjaren hebben wij te maken gehad met 

diverse storingen waarbij verkeer soms langdurig vaststond voor de brug.  

 

De afgelopen jaren hebben wij in samenwerking met de gemeente Haarlem het aantal 

storingen van de Schoterbrug weten te reduceren. Echter kunnen wij niet alle storingen 

voorkomen. 

 

Als er een storing optreedt bij de Schoterbrug is deze in de meeste gevallen gestremd voor 

wegverkeer. Op dit moment is er niet genoeg ruimte voor voertuigen om goed te kunnen 

keren om zo de weg via een andere route te vervolgen. Om de ontsluiting van verkeer voor 

de brug bij een storing te garanderen, heeft Strukton Worksphere opdracht ontvangen van 

de gemeente Haarlem om twee keerlussen aan te brengen. Via deze brief informeren wij u 

over dit project.  

 
Aard van de werkzaamheden 

In de middenberm wordt aan weerszijden van de brug een keerlus gerealiseerd. Hierbij zal 

een gedeelte van de betonnen middenberm verwijderd worden. Middels keerlussen kunnen 

voertuigen tijdens een storing aan de brug makkelijker keren. 

 
Planning 

Op maandag 16 december 2019 starten wij met het uitvoeren van de werkzaamheden. De 

werkzaamheden duren tot en met donderdag 19 december 2019. Er wordt dagelijks 

gewerkt tussen 10:00 en 15:00 uur. 

 
Verkeersmaatregelen  

Tijdens de werkzaamheden maken wij gebruik van verkeersmaatregelen en 

verkeersregelaars. Gedurende de werkzaamheden geldt er een eenrichtingsverkeer vanuit 

de Waarderpolder richting Haarlem Noord. Het verkeer vanuit Haarlem Noord wordt 

omgeleid via de Spaarndamseweg naar de Waarderbrug / Prinsenbrug. 
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Overlast tijdens de werkzaamheden 

Het uitvoeren van de werkzaamheden veroorzaakt geluid. U kunt daarom tussen 10:00 en 

15:00 uur geluidsoverlast ervaren. Wij doen ons uiterste best om dit te beperken.  
 

Meer informatie 

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact 

opnemen met ondergetekende op werkdagen tussen 08:00 en 16:00 uur op 

telefoonnummer 020-606 2300 of via danielle.buijs@strukton.com. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Strukton Worksphere bv 

 
Daniëlle Buijs 

Omgevingsmanager 
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