
de koningin julianabrug
is klaar voor de komende 50 jaar
de koningin julianabrug
is klaar voor de komende 50 jaar
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De herinrichting van de Biltlaan en de vernieuwing van de Koningin Julianabrug zijn geza-
menlijke projecten van gemeente Katwijk en Van Hattum en Blankevoort, in samenwerking 
met KWS Infra, Dunea Duin & Water, Vista Landschapsarchitectuur en provincie Zuid-Holland. 
 
De herinrichting van de Biltlaan en de vernieuwing van de Koningin Julianabrug zijn mede 
gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en de Stichting Leidse Ommelanden. 

de koningin julianabrug
is klaar voor de komende 50 jaar
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voorwoord

De Koningin Julianabrug heeft een metamorfose ondergaan. Tussen 
september 2020 en juli 2021 hebben de gemeente en aannemer Van 
Hattum en Blankevoort hard gewerkt om de brug compleet te renoveren 
en toekomstbestendig te maken. 

De brug die op 19 juni 1964 officieel in gebruik is genomen was een zeer 
gewenste extra verbinding tussen Katwijk-Noord en Katwijk-Zuid. In 
2019, 55 jaar na oplevering, was de brug hard toe aan groot onderhoud 
en voldeed hij niet meer aan de eisen van deze tijd. Dat kwam onder meer 
door de toegenomen verkeersdrukte. Daarbij wordt de brug in 2021 onder-
deel van de route van ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoer’, van R-net. Nog 
een reden om zowel de brug als de Biltlaan in een nieuw jasje te steken. 

Niet zonder slag of stoot
Zo’n 22.000 automobilisten, voetgangers en fietsers moesten deze be-
langrijke route tijdens de renovatie missen: een verbinding naar werk, 
school, winkels, sportverenigingen en familie. We stonden dus voor een 
enorme uitdaging om iedereen alsnog, zonder al te veel oponthoud, naar 
hun bestemming te leiden. Er is uitgebreid verkeersonderzoek gedaan, op 
basis waarvan een omleiding in de vorm van een eenrichtingscirkel werd 
ingesteld. Dat was voor sommige richtingen echt flink omrijden.  Als gevolg 
van corona waren er echter minder mensen op de weg, waardoor we het 
verkeer uiteindelijk in twee richtingen via de Binnensluis konden omleiden. 

Voldoende ruimte
Inmiddels ligt dit achter ons en kijken we naar een Koningin Julianabrug 
die weer minstens 50 jaar meekan. Er is nu voldoende ruimte voor alle 
verkeersdeelnemers. Ook de oude, sociaal onveilige fietstunnel op de 
noordoever is vervangen; daar is nu een royale, open doorgang voor 
voetgangers en fietsers. Ook is er veel aandacht voor groen geweest. 
Zowel op de brug als de Biltlaan zijn er nu groene stroken waar kruiden, 
bloemen en planten groeien. Samen met de buurt hebben we hierover 
nagedacht en invulling aan gegeven. 

Chronologisch overzicht
Omdat we best trots zijn op het resultaat willen we met dit fotoboek een 
chronologisch overzicht bieden van de totstandkoming van de vernieuwde 
brug en Biltlaan. Bij de renovatie was een groot aantal partijen betrokken. 
Zo hebben we niet alleen heel prettig samengewerkt met Van Hattum 
en Blankevoort en KWS, ook de provincie Zuid-Holland, Arriva en Dunea 
deden een duit in het zakje. En natuurlijk de Katwijkers zelf, verenigd in 
onder andere wijkraden, Katwijk Smart Village, het gehandicaptenplat-
form, de fietsersbond en VVN-Katwijk. 

Ik dank iedereen van harte voor zijn of haar bijdrage en hoop dat dit boek 
een waardevolle herinnering is aan dit bijzondere project.

Rien Nagtegaal

Wethouder

Van links naar rechts: technisch manager Maarten Hoek, 

wethouder Rien Nagtegaal en programmamanager Jan Kreuger.C
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een kleine gesChiedenis

Op 19 juni 1964 wordt de Koningin Julianabrug officieel geopend. Com-
missaris der Koningin, J. Klaasesz, neemt de honneurs waar. Hij doet dat 
door de plaquette met de naam 'Koningin Julianabrug' te onthullen. Met 
de bouw van de brug is de Hoornespolder goed te bereiken en komt er een 
nieuwe verbinding tussen Noord- en Zuid-Katwijk. Dit is nodig omdat in 
de Hoornespolder net de nieuwe wijk Hoornes is gebouwd. 

Door de nieuwe verbinding is ook dit gebied goed te bereiken en vindt de 
nieuwe wijk aansluiting bij de gemeente. Zoals in 1963 in een kranten-
bericht stond: ‘De bewoners van deze snelgroeiende nieuwe Katwijkse 
woonwijk hebben nu een prachtige verbinding met het centrum van de 
gemeente.’ 

Basculebrug
De brug is gebouwd als ‘basculebrug’. Zo’n soort brug wordt gekenmerkt 
door een beweegbaar deel in het midden, zodat ook hoge schepen de 
brug kunnen passeren. 

De brug is een kenmerkend voorbeeld van de Wederopbouwarchitectuur, 
net als de nabijgelegen buurman: het gemaal van Rijnland. De brug is 
ontworpen door architecten- en ingenieursbureau Friedhoff en Van Heerde 
BV. Zoals blijkt uit vroegere documenten gebeurde dit in goed overleg: 
het was destijds ook een ‘vruchtbare samenwerking met de Directeur 
Gemeentewerken, dhr. Priester en zijn dienst’. De brug werd vanuit de 
gemeente betaald en kostte in guldens 2.090.060,-. 

De constructietekening van de oude Koningin Julianabrug
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Cephas Stauthamer, de beeldhouwer die de bronzen zeepaardjes 

vervaardigde

Het Leidsch Dagblad van 20 juni 1964
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Terugblik op een bijzondere samenwerking 

‘Eerlijk werk voor een eerlijke prijs’. Dat is in 2019 het uitgangspunt van 
gemeente Katwijk als ze voor de uitdagende opdracht staat om één van 
de belangrijkste verbindingen tussen Noord- en Zuid-Katwijk te vernieu-
wen. André van der Zanden (projectleider Van Hattum en Blankevoort) 
en Dick Stekelenburg (projectmanager gemeente Katwijk) blikken terug 
op een bijzondere samenwerking.  

“Juist omdat de Koningin Julianabrug en de Biltlaan zo’n belangrijke 
doorgaande route is voor Katwijk moest het werk goed, maar ook snel 
uitgevoerd worden”, begint Stekelenburg. “Hoewel we als gemeente ruim-
schoots ervaring hebben met infrastructurele projecten, was dit wel een 
heel groot en ingrijpend project. De Biltlaan en de Koningin Julianabrug 
betekenen voor veel Katwijkers meer dan een route alleen. Het is een ver-
binding met oma, met de school van de kinderen en met favoriete winkels.” 

Meedenken
Stekelenburg vervolgt: “Dat we ons realiseerden dat de vernieuwing niet 
zonder hinder zou kunnen plaatsvinden, maakte de keuze voor een goede 
en meedenkende aannemer extra belangrijk. Daarom gingen we op zoek 
naar een partij die het sentiment van de bewoners onderkende en met 
ons wilde meedenken over de beste oplossing voor de vernieuwing. Een 
partij die niet alleen een perfect technisch plaatje schetste, maar ook 
één met gevoel voor de mooie groene omgeving én een opbouwende 
manier van samenwerken.” Deze partij werd gevonden in aannemer Van 
Hattum en Blankevoort. 

Logistiek
Dat zowel de gemeente als de aannemer onder druk stonden, was van 
meet af aan duidelijk. André van der Zanden knikt bevestigend. “We  

 
hebben als aannemer geen slapeloze nachten gehad van de technische 
aanpassingen, maar wel over de logistiek. Zelfs in tijden van corona, 
was het niet eenvoudig om voor fietsers, voetgangers en auto’s een al-
ternatieve route te realiseren. En omdat R-net snel wilde rijden op een 
hoogwaardige route met dito R-net haltes, hadden we ook niet veel 
voorbereidingstijd; we moesten in korte tijd spijkers met koppen slaan. 
Vanwege onze ervaring met projecten in een stedelijke omgeving, zagen 
we daarbij ook het belang van een goede planning. Je wil bewoners niet 
keer op keer teleurstellen door vertragingen.”

Goede communicatie
Gedurende het werkproces werd het wederzijdse vertrouwen beloond. 
Van der Zanden: “Het is een heel fijne samenwerking geweest waar we 
ook veel tijd in hebben gestoken.” Zo werd er naast het bouwteam, ook 
een stuurgroep samengesteld. Zij boog zich over de problemen waar het 
bouwteam niet meteen uitkwam. Er volgden veel besprekingen, aanvan-
kelijk live en in corona-tijd via teams. Daarbij werd wekelijks anoniem 
gemonitord hoe de collega’s de samenwerking beleefden. De uitkomst 
werd ook wekelijks in het overleg besproken. Van der Zanden: “Het ligt 
voor de hand, maar een goede communicatie is uiteindelijk alles.” “En je 
moet elkaar wat gunnen en een team vormen”, vult Stekelenburg aan. 
“Zoals met elk project kom je voor uitdagingen te staan. En in plaats van 
in een patstelling te belanden, gingen we steeds samen op zoek naar 
een oplossing.”

De stuurgroep, met van links naar rechts:  Mathijs Mombarg, Dick Stekelenburg,  

Chris van der Zwet, Jan Kreuger en André van der Zanden.

C
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Op 7 januari 2020 start de herinrichting van de Biltlaan en de renovatie van de Koningin 

Julianabrug officieel. Met het aansnijden van een ‘brugtaart’ door wethouder Rien Nagtegaal 

van gemeente Katwijk en Sander Lodder en Marko Bisperink van aannemer Van Hattum en 

Blankevoort wordt het begin van het project gemarkeerd.

Naast de goede samenwerking draait alles natuurlijk om het werk zelf. 
Wat moet er gebeuren om de brug weer klaar voor de toekomst te maken? 

In een notendop gaat het om de heririchting van de Biltlaan, de vernieu-
wing van de Koningin Julianabrug en de aanleg van een compleet nieuwe 
groenstructuur. Een nieuwe verbinding die weer jaren mee kan en berekend 
is op de toename van het verkeer. De brug wordt 6 meter breder en 12 meter 
langer. Hierdoor moeten ook de landhoofden – de aanhechting van de brug 
op de Biltlaan – , deels opnieuw aangelegd worden. Een ander gevolg van 
de grotere, en zwaardere, brug is dat er naast de bestaande fundering, 
nieuwe funderingspalen geplaatst moeten worden. 

Verhoging
Een ander groot verschil met de Koningin Julianabrug uit 1964 is dat de 
brug verhoogd wordt en zijn bascule-functie verliest. De huidige brug heeft 
dus geen beweegbaar middengedeelte meer en kan niet omhoog. Maar 
omdat de brug zelf een halve meter verhoogd is, kunnen grote schepen er 
nog steeds onderdoor varen. De lege ruimte die eerst nodig was voor het 
contragewicht om de brug te openen, is nu een ecologische verblijfplaats 
voor vleermuizen.

Zelfde uitstraling
Om de bestaande uitstraling zoveel mogelijk intact te laten is de onder-
bouw van de brug, waar mogelijk, opnieuw gebruikt. Bij nieuwe delen 
die aan de brug werden toegevoegd, is er steeds voor gezorgd dat deze 
goed aansloten op de onderbouw die zo kenmerkend is voor de Koningin  
Julianabrug. De fundering die er al stond is behouden, wel is er een nieu-
we rij funderingspalen voor de nieuwe bovenbouw aangebracht. Ook bij 
de vernieuwing van de landhoofden is duurzaam te werk gegaan: zo is 
bijvoorbeeld het zuidelijk landhoofd volledig hergebruikt.

C
B

A
D Het bouwteam, met van links naar rechts: Maarten Hoek, André van der Zanden,  

Martijn van Eendenburg, Marcel Stiefelhagen, Theo van Veldhuizen, Dick Stekelenburg 

en Hans Meijne.
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In maart 2020 start de herinrichting van de 
Biltlaan. Hieraan voorafgaand heeft Dunea 
een watertransportleiding aangelegd onder het 
toekomstige dubbelzijdige fietspad.

De weg wordt grondig aangepakt. De Biltlaan was 
toe aan groot onderhoud, en krijgt een doorgaande 
fietsverbinding. Ook wordt de weg geschikt ge-
maakt voor de komst van R-net.

De rotonde Rijnsoever krijgt een nieuwe inrichting 
en wordt hiermee ook geschikt voor R-net bussen.

Landmeter Erwin Kruit: “Het was leuk om bij dit project van A tot Z betrokken te zijn.  

Wat voor mij een uitdaging was? Dat alle maten op de tekening ook in het echt kloppen. 

Het blijft een secuur werkje om de vertaling van papier naar het werk buiten te maken.” C
B
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De Biltaan wordt voorzien van geluidreducerend asfalt. Het net aangebrachte warme asfalt wordt gewalst. Asfalt bestaat uit 
een mineraal korrelskelet van grind of steenslag, zand en vulstof. Door 
te walsen wordt het asfalt nog compacter, wat zorgt voor een betere - en 
stillere - kwaliteit weg.

Het gedeelte van de Biltlaan tussen de Jaap Bergmanstraat en de Hoor-
neslaan is alweer opnieuw geasfalteerd. Het rode fietspad wordt met de 
‘slipformpaver’ aangebracht. Dit is een machine die het beton verdicht 
en de betonlaag afwerkt in de juiste vorm en op de juiste hoogte, zonder 
dat er bekisting nodig is.

C
B
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De rotonde Rijnsoever heeft een nieuwe 
vorm gekregen.

Het nieuwe dubbelzijdig fietspad en de nieuwe 
groenstructuur op de Biltlaan Noord, in de rich-
ting van de Krom. 

De herinrichting zorgt voor een overzichtelijke en 
veilige weg, met veel plek voor groen. Er is zelfs een 
speciaal nieuw groenplan gemaakt, waarin functi-
onaliteit, ecologie en eindbeeld de uitgangspunten 
zijn. Welig groen maakt plaats voor een bijzondere 
samenstelling van kruiden, grassen, struiken en 
bomen. De ecologische herinrichting van de Bilt-
laan komt tot stand in een klankbordgroep waarin 
groenexperts en bewoners samenwerken. 

Met de nieuwe R-net halte is het openbaar vervoer 
op de Biltlaan klaar voor de toekomst. Ook hier is 
de middenberm ingezaaid en zal het niet lang meer 
duren voordat dit een bloeiende kruidenberm is.

Klaar! Op 3 juli 2020 is de herinrichting van 
de Biltlaan Noord een feit. Aan wethouder 
Rien Nagtegaal, geassisteerd door Ad de 
Waal-Malefijt van Dunea en Sander Lodder 
van Van Hattum en Blankevoort, de eer om 
dit feestelijke moment te bezegelen met een 
knip door het lint.

C
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Als de Biltlaan Noord er weer als nieuw bijligt 
is het tijd voor dat andere grote project: de ver-
nieuwing van de Koningin Julianabrug en de 
reconstructie van de Biltlaan Zuid. 

Naast de brug wordt een pontje voor voet-
gangers ingezet.

Op maandag 7 september 2020 – een week na 
de afsluiting van de brug – zet wethouder Rien 
Nagtegaal de sloop van de verouderde delen 
van de Koningin Julianabrug in gang door de 
brug voor de laatste keer te openen.

Kapitein Jan Visser: “Het pontje was echt een succes! We hebben tijdens het werk 

aan de brug in totaal zo'n 120.000 passagiers overgevaren. Veel daarvan namen 

even de tijd voor een praatje. Ik vond het een leuke en gezellige tijd in Katwijk!” C
B
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Het asfalt wordt van het brugdek verwijderd om het daaronder 
liggende staal makkelijker weg te snijden en branden. De stalen 
delen worden niet weggegooid maar gerecycled.

Kraanmachinist Bas van Bemmel: “Samen met mijn collega en grondwerker Mitchell Pijnappel hebben 

we al het oude asfalt verwijderd, zowel op de Biltlaan als op de brug. Eerst gingen we aan de gang met 

een freesmachine, daarna volgde het grondwerk. Echt een klus waardoor Katwijk in mijn ogen mooier en 

bereikbaarder is geworden. Ik ben trots op het resultaat!”

In twee weken tijd is de brug helemaal uitgekleed. Een drone maakt beel-
den van de kale brug, vlak voor het verwijderen van het beweegbare 
middengedeelte van de brug.

C
B

A
D
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Door de bestaande constructie van zowel de basculekelder als de 
oplegpijler worden grote gaten geboord om de nieuwe funderings-
palen te plaatsen. Zo blijft een deel van de brug behouden. De 
basculekelder is nu ook geen plek meer voor het overbodige con-
tragewicht, maar een ecologische broedplaats voor vleermuizen.

Betonboorder Mike Kerzaan: “Hoewel we waar noodzakelijk nieuwe onder-

delen voor de brug hebben gebruikt, hebben we ook veel van de oudere 

gedeeltes van de brug herbruikt. Om deze oude en nieuwe gedeeltes met 

elkaar te verbinden hebben we gaten ingeboord en stekken ingelijmd.Dat 

er tegenwoordig zoveel aandacht is voor een duurzame manier van bouwen 

is een positieve ontwikkeling.”

C
B
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D
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De boorkop van de TVSi-funderingspaal wordt ge-
last. Een TVSi-funderingspaal is een in de grond  
gevormde en grondverdringende paal. Deze manier 
van funderen zorgt voor veel minder geluidsoverlast 
dan bijvoorbeeld heien.

De door de oude constructie aangebrachte nieuwe funderingspalen zijn duidelijk te zien. 
Er is veel onderzoek gedaan naar de locatie van de bestaande palen en er is goed gekeken 
waar de nieuwe palen geplaatst moesten worden om de brug optimaal te verstevigen.

Op het punt waar de brug verbreed wordt, wordt het remmingwerk verwijderd. 
Remmingwerk is een constructie die net voor een onderdoorgang ligt om zowel 
de brug als de boot te beschermen tegen een botsing. 

C
B
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Timmerman Abdelhak Khanous: “Ik doe dit werk al 25 jaar bij Van Hattum en Blankevoort 

en heb van begin tot het eind aan dit project gewerkt. Het leuke is dat je op deze manier 

echt iets achterlaat en dat ik tegen mijn kinderen kan zeggen ‘Kijk, aan deze brug heeft 

pappa gewerkt’.”

Naast een verhoging en verbreding van de brug moeten we ook het noor-
delijke landhoofd opnieuw bouwen. Dit landhoofd wordt 12 meter achter 
het voormalige landhoofd gerealiseerd met een verankerde combiwand.

C
B
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De oude liggers worden ter plekke vergruist om het wapeningsstaal en 
betonpuin van elkaar te scheiden en af te voeren voor recycling.

Nadat het nieuwe noordelijke landhoofd gereed is, kan het oude landhoofd 
verwijderd worden.

Grondwerker Mitchell Pijnappel: “Samen met mijn collega’s hebben we al het oude 

asfalt verwijderd, zowel op de Biltlaan als op de brug. Een hele klus! Eerst zijn we 

aan de gang gegaan met een freesmachine, daarna volgde het grondwerk. Het was 

hard werken in een enthousiast team. We zijn trots op het resultaat!”

C
B
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Begin 2021 is met een drone duidelijk zichtbaar dat het 
complete middengedeelte van de brug is weggehaald.

Regelmatig zijn 40 man op één dag aan het werk om zo snel en goed 
mogelijk te vorderen. Zo wordt hier het oude metselwerk verwijderd en te-
gelijkertijd de bekisting geplaatst om het zuidelijke landhoofd te verhogen.

C
B
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Door het metselwerk van Dolf en zijn team zie je van de combiwand van 
het noordelijke landhoofd niets meer terug en is er een mooie fietsonder-
doorgang gecreëerd.

Metselaar Dolf van Leijden: “Samen met mijn team was ik verantwoordelijk voor al 

het metselwerk. Dat maakte het werk ook zo gevarieerd: eerst houd je je bezig met 

de sloopwerkzaamheden, daarna met de opbouw. Ik vond het ook interessant om 

met alle andere disciplines samen te werken. En de gezamenlijke lunch in de keet 

was altijd erg gezellig.”

Ook het nieuwe metselwerk op de waterpijler wordt weer strak 
aangebracht.

C
B

A
D



42 43

De prefab randelementen van het nieuwe 
brugdek worden geplaatst.

De liggers die het nieuwe brugdek vormen wor-
den naar de juiste locatie gehesen.

Bouwers, die voor hun veiligheid gezekerd zijn, 
staan klaar om een ligger naar hun plek te ma-
noeuvreren.

Iets meer naar het midden van de brug staat een andere ‘mal’ klaar voor 
het beton. Hier komen de kruidenstrook en de ecozone.

De prefab randen van het brugdeel zijn gemonteerd met stalen hoeklijnen. 
Ook de bekisting en wapening voor het storten van de rand staan klaar.
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Met het asfalteren van de toplagen op de brug is het eindresultaat me-
teen een stuk zichtbaarder. Op de voorgrond het steigerwerk rondom de 
waterpijlers

Een mooi overzicht van dronebeelden van de Koningin Julianabrug 
die bijna af is.
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De net ingezaaide kruidenstrook en ecologische verbinding die is opge-
bouwd in ‘cortenstaal’. Dit staal heeft een roestbruine kleur en gaat dankzij 
een speciale behandeling jarenlang mee.

C
B

A
D

Hovenier Werner Scholten: “Als groenman vind ik de ecostrook op de brug natuurlijk 

prachtig! Ik heb hier onder ander het watersysteem aangelegd. Ik vind het mooi dat 

de opdrachtgever voor deze strook gekozen heeft, het zou geweldig zijn als dat vaker 

zou gebeuren.”  
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Twee dagen voor de opening van de brug wordt op woensdag 5 mei 2021 het kunst-
werk Zeepaardjes van Cephas Stauthamer op de Koningin Julianabrug terugge-
plaatst. Tijdens de renovatie van de brug is het kunstwerk in oude glorie hersteld. 
Wethouder Rien Nagtegaal en projectleider Dick Stekelenburg helpen een handje 
bij de plaatsing.

Op dezelfde dag wordt ook de originele naamplaquette op de brug 
teruggeplaatst bij het brugwachtershuisje door wethouder Rien 
Nagtegaal en programmamanager R-net Jan Kreuger. C

B
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Op 22 juni 2021 wordt het kenmerkende brugwachtershuisje volledig ge-
renoveerd teruggeplaatst in het bijzijn van wethouders Rien Nagtegaal en 
Jacco Knape. De renovatie van het huisje was onderdeel van de complete 
vernieuwing van de brug. Voor het huisje – dat al jaren niet meer gebruikt 
werd – is een nieuwe invulling gekozen. Na een oproep om met ideeën 
te komen voor het gebruik van dit karakteristieke gebouwtje, is gekozen 
voor een Katwijkse invulling: je kunt hier terecht voor producten uit de 
streek en informatie over lokale toeristische activiteiten.

Het fiets- en voetpad onder de Koningin Julianabrug – het Biltpad – wordt 
op donderdagmiddag 17 juni geopend voor gebruikers. Deze nieuwe pa-
den vervangen het vroegere tunneltje onder de brug en zorgen voor een 
lichte en veilige verbinding voor fietsers en voetgangers. Ook de op- en 
afrit naar en van de Koningin Julianabrug en de nieuwe trappen aan de 
noordoostkant van de brug gaan open.

Op 7 mei 2021 om 13.00 uur is de brug klaar voor het eerste gebruik. 
Voetgangers kunnen terecht aan de westkant van de brug, fietsers op 
het tijdelijke fietspad ernaast. Voor auto’s is er in beide richtingen één 
rijstrook beschikbaar. De blije gezichten illustreren niet alleen een mooie 
nieuwe Biltlaan en een prachtige brug, ze staan ook voor een geslaagde 
samenwerking.
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En dan is het zover, het moment waar alle partijen naartoe hebben ge-
leefd. Op vrijdag 9 juli 2021 openen Commissaris van de Koning Jaap Smit 
en burgemeester Cornelis Visser de vernieuwde Koningin Julianabrug 
en onthullen ze de nieuwe plaquette bij het teruggeplaatste kunstwerk 
Zeepaardjes. Met de duurzame vernieuwing van de brug, waar zo’n 9 
maanden aan gewerkt is, voldoet de brug weer aan de eisen van deze 
tijd. Bovendien is de brug door de drie meter brede groenstrook een eco-
logische verbinding tussen de noord- en de zuidoever van de Oude Rijn.

Om de opening van de brug ook met de omgeving te vieren en alle inwo-
ners te bedanken voor het geduld tijdens het werk aan de brug, biedt de 
gemeente omwonenden en passanten een hapje en drankje aan. Uiteraard 
met uitzicht op de vernieuwde brug die er weer stralend bijligt. Een mooi 
einde én een geslaagd begin.

een feesTelijk momenT
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De ultieme test met rondvaartboot River Queen is geslaagd: dit was de 
enige boot waarvoor de brug nog een paar keer per jaar open moest. 

Door de doorvaart van de nieuwe - vaste - brug 
te verhogen, kan ook deze boot er met bukkende 
passagiers onderdoor.



Het complete team dat betrokken is geweest bij de herinrichting 
van de Biltlaan en de vernieuwing van de Koningin Julianabrug.C
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