
 

Rijkswaterstaat wil de Veerhavens op een effectieve, efficiënte en gebruiksvriendelijke manier beheren.  Als gevolg van het einde van de 
levensduur van bepaalde, kritische onderdelen van de veerhavens is groot onderhoud noodzakelijk. In de periode eind 2021 tot eind 2023 
worden daarom diverse werkzaamheden uitgevoerd, zoals het vervangen van bestrating, hekwerken, verlichting (volgens het Dark Sky 
principe voor de Waddenzee), revisie van beweegbare delen van de bruggen en de vernieuwing van de elektrotechnische- en 
werktuigbouwkundige installaties. 
 

0800 - 8002 

 

Geachte meneer/mevrouw,  

 

In de periode van 10 januari tot circa 13 mei 2022 worden er werkzaamheden uitgevoerd op de Veerdam Holwerd, vallend onder het 

project Renovatie en Onderhoud Veerhavens Waddenzee van Rijkswaterstaat.  

 

Wat gaan we doen?  

Van 10 januari tot midden mei 2022 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de kop van de Veerdam en de Grandyk. De 

werkzaamheden bestaan uit o.a. het vervangen van de stalen damwand, de dek sloof (de kop Veerdam) en asfalteringswerkzaamheden. 

Naast de werkzaamheden in januari, worden  er  van 1 april tot begin mei 2022 ook onderhoudswerkzaamheden (het vernieuwen van 

asfalt) aan de Grandyk uitgevoerd. De dienstregeling van Wagenborg Passagiersdiensten zal gedurende dit onderhoud gewoon doorgaan 

conform de reguliere dienstregeling.  

Wat betekent dit voor u?  

Als gevolg van de werkzaamheden is het gebied welke oranje omlijnd is, in onderstaand figuur, voor scheepvaart gestremd (circa 11 meter 

vanaf de kade) en is de Veerdam beperkt bereikbaar. In het kader van veiligheid en bereikbaarheid zijn er maatregelen van toepassing voor 

zowel de weg-als vaarweg. 

• Bij eventueel gebruik  van de kop van Rijksveerdam te Holwerd dienen schepen zich vooraf  te melden bij de ZVP 

Schiermonnikoog – via marifoon VHF-05 of; - via het telefoonnummer 088-7974388. 

• Schepen welke afmeren bij de veerkade dienen zich minimaal 20 minuten voorafgaand te melden bij de uitvoerder 

 Roel de Vries, roeldevries@deboerendegroot.nl, 06-51848750. 

• Daarnaast wordt er voorzichtigheid gevraagd (max 5 knopen) i.v.m. golfslag voor werkzaamheden vanaf het water.  

Bereikbaarheid van de Veerdam Holwerd tijdens werkzaamheden.  

De afmeervoorziening en getijdetrap aan de kop van de Veerhaven zullen tijdens de werkzaamheden verplaatst worden naar de westelijke 

kade B1, zoals weergeven in onderstaande afbeelding (groen). Gedurende de werkzaamheden kan dit deel van de kade gebruikt  worden 

om te laden- en lossen voor ontheffing houders. De ruimte op de kade die over blijft voor verlading  is 14 bij 16 meter . Het schip wat 

afmeert mag niet verder uitsteken dan 29 m.  Voor eventuele nadere afstemming , wordt er verzocht  contact te zoeken met de uitvoerder 

Roel de Vries.   

 

 De gele lijn is het te vervangen stalen damwand 
 De oranje stippenlijn is het gestremde gedeelte tijdens de werkzaamheden voor de scheepvaart 
 Tijdelijke locatie  getijdetrap en laad-en lossen 14m x 16m. 
 Afgesloten werkterrein, geen toegang mogelijk voor onbevoegden.  

 

Contact aannemer 

Heeft U voorafgaand of tijdens de werkzaamheden een vraag, opmerking of klacht over de werkzaamheden, neem dan contact op met een 

van de Omgevingsmanagers van de aannemerscombinatie Andre Opdam, aopdam@avecodebondt.nl, 06-22425565 of Seda Dagdelen 

sdagdelen@avecodebondt.nl, 06-23767753. 

Met vriendelijke groet,  

Andre Opdam en Seda Dagdelen  
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