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Aan:   De bewoners/gebruikers van dit pand 
 
 
 
 
 
 
Betreft:   Renovatie Galecopperbrug  
Ons kenmerk:  GALE-OM-MEM-000013 
 
 
 
Nieuwegein, 25 september 2013 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Afgelopen vrijdag is  Combinatie Galecom in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met de renovatie en 
versterking van de Galecopperbrug. De Galecopperbrug is onderdeel van de A12 bij Utrecht en 
overspant het Amsterdam-Rijnkanaal. De renovatie is nodig omdat er meer en zwaarder verkeer over de 
brug rijdt dan tijdens de bouw ervan in de jaren zeventig werd voorzien. Ook wordt de brug in het midden 
bijna een meter verhoogd voor de scheepvaart. Eind 2015 is het werk afgerond; de versterkte brug kan 
dan weer minstens dertig jaar mee. 
 
Intrillen damwanden geeft meer hinder dan verwacht 
Een van de eerste werkzaamheden die wij uitvoeren betreft het intrillen van damwanden bij de taluds aan 
weerszijden van de brug. Deze nieuwe damwanden reiken tot een diepte van 25 meter in de grond en 
helpen straks om het gewicht van de verzwaarde brug te dragen. De direct omwonenden zijn hierover 
door ons vooraf geïnformeerd aangezien deze nachtelijke werkzaamheden geluidsoverlast veroorzaken. 
Tijdens de uitvoering bleek het intrillen echter veel heftiger te moeten plaatsvinden dan was voorzien, 
omdat de grond meer weerstand bood dan verwacht. De geluidhinder nam daardoor toe en was in een 
veel groter gebied (waar u in woont) te horen. Wij hebben daarover meerdere klachten ontvangen, ook 
van buiten het gebied dat vooraf door ons was geïnformeerd. Wij bieden onze excuses aan voor de 
veroorzaakte geluidsoverlast en nemen deze signalen zeer serieus. Daarom hebben wij besloten de 
werkmethode en -planning aan te passen: 
 
(1) Na de nacht van maandag 23 september op dinsdag 24 september zijn wij gestopt met het intrillen 

van damwanden gedurende de nacht; 
(2) Het geplande vervolg van het werk in de nacht van woensdag 25 september op donderdag 26 

september hebben wij afgelast; 
(3) Voor het komende weekend en de aansluitende twee nachten stond het intrillen van damwanden  

aan de zuidkant (Nieuwegeinse kant) van de brug gepland. Deze werkzaamheden hebben wij tot 
nader bericht uitgesteld. 

 
Intussen bekijken wij welke mogelijkheden er zijn om met een andere werkmethode en -planning minder 
hinder te veroorzaken. Zonder deze damwanden kunnen wij echter de renovatie van de brug niet 
uitvoeren; helaas is het onvermijdelijk  dat wij opnieuw geluidshinder zullen veroorzaken. Maar wij doen 
er alles aan om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Voordat wij weer starten met het intrillen van 
damwanden ontvangt u van ons bericht over de data en tijden waarop wij dat gaan doen. 
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Wat gaan we verder doen? 
Bouwcombinatie Galecom versterkt de brug op verschillende manieren. De komende twee jaar breiden 
we onder andere de fundering en pijlers uit en plaatsen we extra stalen balken (zogenoemde  
voorspanliggers) in de brug. Vervolgens verhogen we de brug en tot slot brengen we een versterkende 
laag aan van hoge sterkte beton bovenop de brug. 
 
Hinder 
De renovatie van de op een na drukst bereden brug van Nederland is vanzelfsprekend ingrijpend voor het 
weg- en scheepvaartverkeer. Om onnodige verkeershinder te voorkomen, voeren we veel 
werkzaamheden ’s nachts uit. Voor u als omwonende betekent dit helaas dat u daar soms (geluids)hinder 
van zult ondervinden. Wij proberen vanzelfsprekend ook bij alle andere werkzaamheden die we nog gaan 
verrichten de hinder zo gering mogelijk te houden.. 
 
Vragen of opmerkingen? 
Bij vragen en/of opmerkingen tijdens de uitvoering kunt u altijd contact met ons opnemen via 
info@galecom.nl of via telefoonnummer 06-11514934. 
 
Achtergrondinformatie Rijkswaterstaat 
Op de website van Rijkswaterstaat vindt u nog meer achtergrondinformatie over het project: 
www.rws.nl/galecopperbrug. Hier kunt u zich ook opgeven voor de digitale nieuwsbrief. 
 
 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact met 
ons op via bovenstaande contactgegevens. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Sjoerd Hermsen 
Omgevingsmanager Galecom V.O.F. 


