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Aan Bewoners aan Spaarne 

  

Datum 13 maart 2023 

Onderwerp Start werkzaamheden Melkbrug 

  

Ons kenmerk 2023/0269013 

E-mail projecten@haarlem.nl 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

De Melkbrug is van monumentale waarde. Om er voor te zorgen dat deze brug ook in de toekomst 

bereikbaar en veilig blijft, is groot onderhoud en modernisering noodzakelijk.  

Op maandag 27 maart 2023 start aannemer Griekspoor met  vervolgwerkzaamheden aan de 

Melkbrug. De Melkbrug is tijdens de werkzaamheden gesloten voor al het verkeer, dus zowel het 

landverkeer als ook het waterverkeer.  

 

In deze brief vertel ik u meer over de werkzaamheden en uitvoering daarvan.  

 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van onderdelen van het bewegingswerk van de brug. 

Daarnaast wordt er een klein stukje van het brugdek afgeslepen zodat de brug niet vastloopt op 

warme dagen.   

 

Planning 

De werkzaamheden starten maandagochtend 27 maart 2023 om 7:00 uur en duren tot en met 

vrijdag 7 april 17:00 uur. Het kan voorkomen dat we de planning vanwege het weer aan moeten 

passen. Als dat het geval is, ontvangt u hier bericht over. 

 

Hinder 

Tijdens onze werkzaamheden kunnen er geen boten onder de brug door en kunnen er geen 

voetgangers en (brom)fietsers over de brug. Ook in het weekend blijven de pontons bij de Melkbrug 

liggen. Wel zullen we ervoor zorgen dat de brug beschikbaar is voor de voetgangers en (brom)fietsers 

in het weekend. 

 

Voor voetgangers en (brom)fietsers zal er een omleiding zijn over de Gravenstenenbrug. 
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Heeft u nog vragen? 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen via projecten@haarlem.nl of 

telefoonnummer 14 023.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Joris van Liebergen 

Procesmanager Civiele Projecten 
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