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oktober 2022 

Nieuwsbrief

Renovatie Oranjebrug
gaat beginnen

Nachtafsluitingen 
op 2, 3 en 4 november 
Op 2, 3 en 4 november tussen 19.00 uur  
en 06.30 uur is de brug afgesloten voor  
alle verkeer! Ook geldt er een omleiding  
op de Nieuwe Haven. Hou de omleidings
borden goed in de gaten!

De gemeente Schiedam 
gaat de Oranjebrug 
renoveren. De renovatie 
start op woensdag  
2 november en duurt 
ongeveer zes maanden. 

Dat betekent dat u als  
buurtgenoot dit gaat  
merken. In deze nieuws
brief leest u hier meer over. 

De Oranjebrug verbindt 
SchiedamWest en  
SchiedamZuid via de  
Nieuwe Haven met de 
Oranjestraat in het  
Centrum. De brug is 
geopend  in 1939 en is 
daarom toe aan een grote 
onderhoudsbeurt.  

Tijdens de uitvoering  
van de werkzaamheden, 
informeren wij u naast  
de website schiedam.nl/ 
oranjebrug ook door middel 
van de nieuwsbrief.
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Wat gaat er gebeuren?

Het brugdek, het deel van de brug waar het verkeer overheen gaat, van de 
Oranjebrug is verouderd. Er komt een nieuw brugdek dat geschikt is voor al 
het verkeer.
Ook gaan we het hefmechanisme, de kabels en de aansturing waarmee de brug omhoog en 
omlaag gaat, vervangen. De vier heftorens en het landhoofd, waar de brug op ligt, worden 
niet vervangen, maar deels gerestaureerd. Verder worden alle schades hersteld.

Samengevat blijft het beeld van de brug praktisch gelijk aan de huidige situatie. Aan 
de onderkant vindt een grootschalige renovatie plaats waarbij het volledige rijdek en de 
aandrijving van het bewegingswerk van de brug wordt vervangen.

Wie voert de renovatie uit?
Wij zijn Civiele Technieken deBoer, een civiele 
aannemer uit Nieuwegein. We zijn trots 
dat we samen met de gemeente en onze 
onderaannemers de renovatie gaan uitvoeren. 



3

Brugafsluitingen
Voor bepaalde werkzaamheden zijn brugafsluitingen nodig. Tijdens de 
afsluitingen wordt het verkeer omgeleid. Hieronder een overzicht van 
aanstaande brugafsluitingen.

Maart 2023 
In maart 2023 verwachten we de grootste hinder 
met een lange weekendafsluiting, enkele 24-uurs 
afsluitingen en nachtafsluitingen. Hierover krijgt 
u uiteraard tijdig bericht.

November 2022 en januari 2023 
- Nachtafsluitingen 2, 3 en 4 november (tussen 19.00 uur en 06.30 uur) 
- 24-uurs afsluiting op 9 januari (tussen 19.00 uur en 19.00 uur) 

Scheepvaart
Door de werkzaamheden 
aan de bediening is de 
brug  vanaf december 
2022 t/m maart 2023 niet 
bedienbaar en hierdoor 
gestremd. Dit valt geheel 
buiten het vaarseizoen.

Doorgang Geen doorgang

LEGENDA

02-11-2022 03-11-2022
19.00 uur 06.30 uur

   
03-11-2022 04-11-2022 
19.00 uur 06.30 uur

   
04-11-2022 05-11-2022
19.00 uur 06.30 uur

   
09-01-2023 10-01-2023
19.00 uur 19.00 uur

Doorgaand verkeer Hulpdiensten

Openbaar Vervoer (OV) Scheepvaart

Rotonde Nieuwe Haven + richting (NOZW)
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Oranje brug

Verkeersomleiding
Tijdens de afsluitingen wordt het verkeer omgeleid via de 
hieronder weergegeven omleidingsroute. Deze routes 
worden aangegeven door omleidingsborden op locatie.

Om de stad bereikbaarheid te houden, zijn deze data zorgvuldig ingepland en afgestemd 
met andere werkzaamheden in de stad, de RET en de hulpdiensten.

Automobilisten 
worden omgeleid 
via de
 Schoolstraat,
 Havendijk,
 Nieuw Mathenesserstraat,
 Rotterdamsedijk,
of
 Burg. van Haarenlaan,
 ‘sGravelandseweg

Fietsers en  
voetgangers worden 
omgeleid via de
 Nieuwe Haven
 Lange Nieuwstraat
of
 Nieuwe Haven 
 Kippenbrug
 Westvest
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Veiligheid en bereikbaarheid

Om de veiligheid en de bereikbaarheid te garanderen, worden diverse 
maatregelen genomen. 

Tijdelijke indeling brug
De brug krijgt tijdens de renovatie een 
nieuwe indeling. 
Voetgangers kunnen tijdens de werk-
zaamheden gebruikmaken van het 
voetpad aan de overzijde van het brug-
wachtershuisje. Aan de kant van het 
brugwachtershuisje vervalt het voetpad 
tijdelijk. Tijdens de werkzaamheden gaan 
we tijdelijk van drie naar twee rijbanen. 
De bus rijdt tussen het verkeer in plaats 
van op de busbaan. Op deze manier blijft 
de brug tijdens de renovatie voor iedereen 
toegankelijk. 

Bouwterrein
Om veilig te kunnen werken, wordt het 
bouwterrein volledig afgesloten met 
bouwhekken.

Werkbordes
Vanaf januari gebruikt de aannemer een 
speciaal werkbordes om de werkzaam-
heden aan de brug buiten het verkeer om 
uit te voeren. Hiermee blijft de hinder 
voor de omgeving beperkt en kan het 
verkeer groten deels gebruik maken van 
de brug. Zie hierboven een impressie van 
het werkbordes. 

Impressie van het werkbordes

fietsstrook

verwijderen 
aanwezige bandenlijn

fietsstrook
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Meer informatie over de renovatie
Op de webpagina schiedam.nl/oranjebrug vindt u meer informatie 
over de renovatie van de Oranjebrug. Hier leest u meer over de 
afsluitingen en leest u de laatste stand van zaken. 

Heeft u vragen over de renovatie? 
Neem dan contact op met Hüseyin Dalmis, projectleider gemeente 
Schiedam of met Remco Moree, omgevingsmanager via het 
telefoonnummer 14 010 of per e-mail via contact@schiedam.nl.

De bouw van de Oranjebrug  
In 1935 besloot de gemeenteraad om de oorspronkelijke brug uit 1885  
te vervangen door een nieuwe. De bouw van de brug nam ruim twee jaar  
in beslag! 

De renovatie biedt ons de 
gelegenheid om de bouw 
van de Oranjebrug die in 
1939 in gebruik is genomen 
in beeld en verhaal te 
presenteren. 

Op doeken die op de 
bouwhekken worden 
gespannen, willen we met 
foto`s en tekst de historie 
van de Oranjebrug aan de 
voorbijgangers ‘vertellen’.   

Expositie

Meer informatie

Stadskantoor, Stadserf 1

Postbus 1501, 3100 EA Schiedam

14 010

schiedam.nl/oranjebrug

http://schiedam.nl/oranjebrug
http://schiedam.nl/oranjebrug
mailto:contact%40schiedam.nl?subject=
https://twitter.com/schiedam_nl
https://www.linkedin.com/company/gemeente-schiedam/
https://www.instagram.com/gemeenteschiedam/
https://www.facebook.com/gemeenteschiedam?fref=ts

