
MEER INFORMATIE?
Kijk voor meer informatie over het project en nieuws 
op www.deblinkuithuizen.nl. U kunt ook contact met 
ons opnemen via het aanwezige contactformulier of 
via info@deblinkuithuizen.nl

Halverwege november 2018 is Avitec infra & milieu 
uit Nieuw-Buinen in opdracht van de gemeente Het 
Hogeland gestart met de werkzaamheden aan de 
"Reconstructie de Blink Uithuizen". 
Met deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht 
van de voortgang en krijgt u achtergrondinformatie.
In de afgelopen periode is er veel werk verzet bij zowel 
de Blink als de Snik. Ook zijn er voorbereidingen 
getroffen voor de sloop van de Blink 9 t/m 27.
In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

BRUG SNIK
De oude duikerbrug over het Boterdiep is verwijderd 
en inmiddels zijn ten behoeve van de nieuwe brug 
zowel de damwanden als de funderingspalen voor 
de landhoofden aangebracht. De verankering van 
deze ondergrondse constructie wordt in week 27 en 
28 gerealiseerd, waarna net als bij de haven op de 
Blink eerst het staalwerk wordt aangebracht, 
gevolgd door het metsel- en betonwerk.
Om een juiste aansluiting te verkrijgen op de Blink 
wordt later in dit jaar de kademuur langs de 
Havenweg opgewaardeerd en verlengd.

HAVEN BLINK
Sinds de laatste nieuwsbrief is al het staalwerk, 
metselwerk en betonwerk aangebracht waardoor de 
havenkom al vorm begint te krijgen. Op dit moment 
wordt de steiger aangelegd en wordt de afdekker van 
natuursteen op de kademuur geplaatst. 
Na de sloop van het appartementencomplex wordt 
vanaf 20 augustus gestart met de bouw van brug de 
Blink en wordt het eerste deel van de haven gevuld 
met water.

Naast de havenkom is er ook een groot deel van het 
natuursteen op het plein aangebracht. Dit betreft een 
gezaagd natuursteen in het voetgangersgebied en 
een gebroken natuursteen in het boomplantvak, 
beide omringd door een natuurstenen band.
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START SLOOP APPARTEMENTENCOMPLEX
Op 8 juli a.s. start Revoort B.V. met de sloop van het 
appartementencomplex en voormalige boekhandel Venema 
aan de Blink 9 t/m 27. Omdat het gebouw nu als waterkering 
voor het Boterdiep dient en zowel de sloop als de bouw van 
brug Blink droog uitgevoerd moeten worden is reeds een 
tijdelijke waterkering in het Boterdiep geplaatst in de vorm van 
een stalen damwand. Nadat brug Blink gereed is wordt deze 
damwand verwijderd zodat de verbinding tussen het 
Boterdiep en de nieuwe haven kan worden gemaakt.

week 27 - 2019

Op onze projectwebsite vindt u onder het kopje "Foto's en Video's" 
een korte timelapse van het aanbrengen van het metselwerk. 

NIEUWE LOCATIE INFORMATIEPUNT
In verband met de sloop van de Blink 9 verhuist ons 
informatiepunt naar de Blink 5.
Elke donderdag is hier een inloopuur van 12.00 tot 13.00 
uur waar onze uitvoerder aanwezig is. 
Tijdens de bouwvak, 29 juli t/m 19 augustus, is het 
informatiepunt gesloten en vinden er behoudens de sloop 
geen werkzaamheden plaats.




