Tútse-, Galle- en Palmabrêge over op centrale bediening vanuit Leeuwarden
De Palmabrege in Wergea en de Tútsebrêge en Gallebrêge bij Grou gaan over op bediening op
afstand vanuit de provinciale bedienpost bij Leeuwarden. De brugwachter bij de Palmabrêge bedient
de brug dan niet meer op locatie. De Tútsebrêge en Gallebrêge worden al op afstand bediend, maar
gaan over naar de provinciale bedienpost in Leeuwarden. Brugbediening vanuit 1 locatie maakt dat
we bruggen efficiënter kunnen bedienen. Tolgeld en pauzes in bedientijden vervallen, waardoor u
optimaal kunt genieten van deze vaarroute.
Voor het aansluiten op de centrale zijn onder andere werkzaamheden nodig aan kabels en leidingen,
seinen, camera’s en cameramasten rondom de drie bruggen. Hiermee starten we in februari bij de
Tútsebrêge en in maart volgen de andere twee bruggen. Wegverkeer ondervindt nagenoeg geen
hinder hiervan.
Planning in Wergea en Grou
De bruggen worden tijdens de ombouw en aansluiting niet bediend. De doorvaarhoogte is daarom
tijdens de werkzaamheden 2,90 meter.
Tútsebrêge wordt niet bediend van
19 februari tot en met 3 maart 2020
Palmabrêge wordt niet bediend van
16 maart tot en met 9 april 2020
Gallebrêge wordt niet bediend van
16 maart tot en met 9 mei 2020.
Een kleine omleiding voor vaarweggebruikers
Voor de ombouw en het aansluiten van de Palma- en de Tútsebrêge is er gedurende de
werkzaamheden een (vaarweg)omleidingsroute over Warten. Voor de Gallebrêge in Grou is een
kleine omleidingsroute via De Mear en het Prinses Margrietkanaal.
Meer informatie
De komende jaren gaan 40 bruggen in de provincie over op de centrale afstandsbediening vanuit
Leeuwarden. Elf bruggen hiervan zijn van de gemeente Leeuwarden. Het aanpassen van de bruggen
voert de gemeente in samenwerking met de provincie uit. Meer informatie vindt u op
www.leeuwarden.nl/wijwerkenaan bij ‘gastvrije vaarroute’.
Inloopbijeenkomst
De gemeente Leeuwarden organiseert samen met de provincie Fryslân een inloopbijeenkomst. Heeft
u nog vragen over de werkzaamheden of over afstandsbediening? U bent van harte welkom! U kunt
binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur. Medewerkers van de gemeente Leeuwarden en provincie
Fryslân staan u graag te woord.
WANNEER:

DINSDAG 21 JANUARI 2020

TIJD:

19.00 – 21.00 UUR

LOCATIE:

CAFÉ LANDSWELVAREN, KERKBUURT 1, 9005 NZ WERGEA

