
Oosterhof Holman Beton- en waterbouw kent een lange en 
indrukwekkende geschiedenis wanneer het waterwerken 
betreft. Zij realiseert beschoeiingen, bruggen, oeverwerken, 
sluisdeuren en steiger- en remmingswerken: solide construc-
ties in hout, staal en beton. Van ontwerp tot uitvoering en 
onderhoud. 

Van bedreiging naar kans
Het maakt water niet langer tot een bedreiging, maar tot een 
kans. Een kans om mensen, dorpen, steden en landen te 
verbinden in nautische bedrijvigheid en watersport. Het is 
immers onderdeel van onze nationale identiteit. Een mooi 
voorbeeld van onze specialistische werkwijze is de renovatie 
van de monumentale Boombrug in Alkmaar.
 
In november 2014 gingen de werkzaamheden aan de brug, 
gelegen tussen de Voormeer en het Zeglis, van start. In juli 
2015 werd de brug opgeleverd. 

De opdrachtgever – Stadswerk 072 – kenmerkt Oosterhof 
Holman als een constructief meedenkend bedrijf en erkent de 
bereidheid om op redelijke basis veranderingen in het werk op 
te nemen. Hiermee is waarde gecreëerd in het uitvoeringsplan 
en duurzame kwaliteit in het gerealiseerde project, zowel voor 
de opdrachtgever als de omgeving. 

Asfalteren kun je leren.

Na uitgebreid onderzoek (onder andere naar de boogconstruc-
tie en de fundatie), het opzetten van een verkeersplan en een 
gedegen voorbereiding bestonden de werkzaamheden onder 
meer uit:

•    het verwijderen van elementen; 
•    verhardingen;
•    sloopwerk van een gedeelte van het kunstwerk en de 
      kademuren;
•    het trillingvrij aanbrengen van de fundering;

•    het renoveren en herbouwen van het kunstwerk en de 
      kademuren;
•    baggerwerk onder 3T-condities;
•    het terugbrengen en vernieuwen van elementverhar-
      dingen op en rond de brug;
•    het treffen van verkeersmaatregelen. 

Over de Boombrug
De Boombrug is rond 1581 aangelegd (eerst in hout, in de 
vroeg 18e eeuw in metselwerk) en fungeerde vroeger als 
toegangsbrug voor de zuidoostzijde van Alkmaar. 

De naam verwijst naar de houten afsluitbalk die eerder 
werd gebruikt om ’s nachts de vrije doorvaart vanuit het in 
1580 drooggelegde Boekelermeer naar de binnenstad te 
belemmeren. 

De renovatie van de eeuwenoude Boombrug maakte 
onderdeel uit van een actieplan, waarin achterstallig 
onderhoud van alle bruggen in het historische centrum is 
meegenomen. 

Eind 2015 is het gehele project afgerond. De in ere herstel-
de Boombrug sluit goed aan bij het historische karakter 
van de Schelphoek en heeft voor verfraaiing van het gebied 
gezorgd. 
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