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december 2022 

Nieuwsbrief

Renovatie Oranjebrug

De werkzaamheden 
aan de Oranjebrug zijn 
begonnen. In opdracht van 
de gemeente Schiedam 
voert aannemer Civiele 
Technieken De Boer BV de 
renovatie uit. De renovatie 
duurt tot half april 2023. 

In deze nieuwsbrief 
informeren we u over 
de voortgang van de 
werkzaamheden en de 
volgende hinderdagen. 

24 uurs afsluiting 
9 januari 2023 vanaf 19.00 uur
Maandag 9 januari 2023 wordt de Oranjebrug  
vanaf 19.00 uur afgesloten voor al het verkeer.  
Deze afsluiting duurt 24 uur. De aannemer werkt  
ook ’s nachts. Dinsdag 10 januari 2023 kunt u vanaf  
19.00 uur weer gebruikmaken van de brug.  

Tijdens deze afsluiting rijdt de RET een omleidings
route. De huidige bushaltes blijven bereikbaar.

Voor de actuele informatie kunt u de website 
bezoeken: schiedam.nl/oranjebrug

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.

http://www.schiedam.nl/oranjebrug
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Brugafsluiting
maandag 9 januari 2023 vanaf 19.00 uur

Maandag 9 januari wordt de brug vanaf 19.00 uur afgesloten voor al het verkeer. 
Deze afsluiting duurt 24 uur. Dinsdag 10 januari kunt u vanaf 19.00 uur weer 
gebruikmaken van de brug. Tijdens de afsluiting kunt u de omleidingsroute volgen. 
De omleidingsroute staat op locatie aangegeven met omleidingsborden. 

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

LEGENDA

Doorgaand verkeer

Hulpdiensten

Openbaar Vervoer (OV)

Scheepvaart

Rotonde Nieuwe Haven

Wat gaat er gebeuren?

De aannemer bouwt een tijdelijk werkbordes. 
Het werkbordes komt op een hoogte van  
6 meter boven de rijbanen! 
 
Dit werkbordes wordt opgebouwd met stalen elementen. 
Hiervoor wordt een grote telescoopkraan ingezet. Deze 
kraan staat tijdens het hijsen in de Oranjestraat. U kunt 
tijdens het bouwen van het werkbordes overlast ervaren 
van de werkzaamheden. De aannemer werkt ook ’s 
nachts. We doen er samen met de aannemer alles aan 
om de overlast tot een minimum te beperken. 

Reservedag vrijdag 13 januari 2023
Het bouwen van het werkbordes is goed voorbereid. Toch kan het voorkomen dat er 
door onvoorziene omstandigheden extra tijd nodig is om de werkzaamheden aan het 
werkbordes af te ronden. Vrijdag 13 januari 2023 is een reservedag. De aannemer kan 
deze dag gebruiken om nog eens 24 uur door te werken aan het werkbordes. De brug 
is dan afgesloten voor al het verkeer. 

Zodra bekend is of de aannemer gebruik maakt van deze dag, informeren wij u via de 
website en de social media kanalen van de gemeente Schiedam. Op locatie plaatst de 
aannemer dan ook tekstkarren langs de weg.
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Stand van zaken er wordt nog steeds  
gewerkt volgens planning

De afgelopen periode heeft de aannemer diverse werkzaamheden 
verricht en staan de volgende momenten gepland:

Productie brugdek
Het nieuwe brugdek wordt in tegenstelling 
tot het huidige brugdek, waar houten 
dekplanken op liggen, volledig van staal 
gemaakt. Staal heeft ten opzichte van hout 
een langere levensduur en heeft minder 
onderhoud nodig. Het nieuwe brugdek 
wordt inmiddels al geproduceerd bij 
een staalbouwer in Friesland. Nadat het 
laswerk gereed is, wordt een duurzaam 
conserveringssysteem aangebracht. 
Voor de kleurstelling van de brug heeft 
historisch onderzoek plaatsgevonden naar 
de oorspronkelijke kleuren van de brug 
tijdens de aanleg. De nieuwe brug wordt in 
dezelfde kleurstelling uitgevoerd als tijdens 
de oorspronkelijke bouw aanwezig was. 

Als het brugdek eenmaal af is, wordt 
het brugdek in maart via het water 
getransporteerd naar Schiedam.

Aanleg zinker
Naast het vervangen van het brugdek 
wordt ook de elektrotechnische installatie 
van de brug vervangen. Alle kabels en 
bedieninstallaties van de brug worden ook 
vervangen. Voor het nieuwe kabeltracé wordt 
ook een nieuwe zinker naast de brug, in de 
vaargeul aangelegd. Dit betreft een ronde 
buis waar de elektrakabels in gaan. 
 
Ontkoppelen brug
Sinds 1 december 2022 is de brug 
afgekoppeld van de bediening en kan 
de brug niet meer geopend worden. 
Voor diverse schepen zijn alternatieve 

ligplaatsen gefaciliteerd. Sinds die tijd 
worden in de kelders en torens van de brug 
werkzaamheden uitgevoerd waarbij alle oude 
aandrijfcomponenten worden verwijderd. 
Vanwege de beperkte ruimtes in de kelders 
en torens worden de onderdelen in kleine 
onderdelen gedemonteerd en uit de kelders 
gehesen. Na het plaatsen van het nieuwe
brugdek wordt de brug weer aangesloten op
de bediening en besturing. De bediening van
de brug is vanaf 1 april 2023 weer klaar voor
gebruik.

Werkzaamheden in de  
kelder van de brug
In de kelders en torens van de brug is 
inmiddels het renovatiewerk uitgevoerd. 
Hierbij zijn diverse beschadigingen aan het 
beton of metselwerk hersteld. 

Productie stalen brugdek
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Werkbordes
Vanaf maandag 9 januari 2023 om 19.00 
uur tot dinsdag 10 januari 2023 19.00 uur 
wordt een werkbordes boven het brugdek 
gebouwd. Met het werkbordes wordt het 
mogelijk gemaakt om de werkzaamheden 
aan de heftorens uit te voeren. Met het 
toepassen van het werkbordes worden 
veel aanvullende hijsbewegingen en 
bijbehorende stremmingen voor het 

verkeer bespaard. Vanaf het werkbordes 
worden de koppen van de heftorens 
afgebroken waarna het aandrijfwerk en 
omloopwielen boven in de torens vervangen 
kunnen worden. Nadat het aandrijfwerk 
is vervangen, worden de torens opnieuw 
terug gemetseld zoals de huidige situatie. 
Het verkeer kan na het opbouwen van het 
bordes de brug veilig passeren en onder het 
werkbordes door rijden. 

Vooruitblik naar maart 2023
In maart 2023 staan werkzaamheden ingepland waarbij de brug afgesloten is 
voor al het verkeer. Om het werk zo veilig mogelijk uit te voeren, is een afsluiting 
nodig. Vanaf vrijdag 10 maart 2023 om 19.00 uur is de brug afgesloten tot en met 
woensdag 15 maart om 06.30 uur.  Deze dagen werkt de aannemer ook ’s nachts.

Wat gaat er gebeuren?

Het stalen brugdek is in het dorpje 
Sumar in Friesland gemaakt. Na 
een lange tocht over het water 
komt het brugdek aan in Schiedam.

Nadat het oude brugdek gedemonteerd 
is, kan het nieuwe brugdek gemonteerd 
worden. Het brugdek wordt gemonteerd 
aan de Oranjebrug. Deze werkzaamheden 
zijn ingewikkeld. 

Na het monteren kan het brugdek 
aangesloten worden op het 
bewegingsmechanisme. Daarna voert de 
aannemer enkele belangrijke testen uit. 

Om de werkzaamheden zorgvuldig uit te 
kunnen voeren, is de brug afgesloten voor 
al het verkeer.

10-03-2023 15-03-2023
19.00 uur 06.30 uur

Productie in Sumar Friesland
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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. Tijdens de 24 uurs 
afsluiting rijdt de RET een omleidingsroute. De huidige bushaltes blijven bereikbaar.

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

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

LEGENDA

Oranjebrug
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Expositie 
De bouw van 
de Oranjebrug

In de vorige nieuwsbrief hebben we u 
geïnformeerd over de expositie  
bij de brug. Vrijdag 18 november 2022 
heeft wethouder Ergin de expositie 
bezocht. Op de bouwhekken zijn doeken 
met foto’s uit het Gemeentearchief 
Schiedam aangebracht als expositie 
over de bouw van de Oranjebrug.

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. 

In 1935 besloot de gemeenteraad om de oorspronkelijke brug uit 1885 te vervangen 
door een nieuwe brug. De bouw van de brug nam ruim twee jaar in beslag. Op de 
foto’s zijn de werkzaamheden en opening uit die tijd te bewonderen.
  

Wethouder Ergin brengt bezoek aan expositie, 
bron Jan van der Ploeg

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 email via contact@schiedam.nl.

Meer informatie

Stadskantoor, Stadserf 1

Postbus 1501, 3100 EA Schiedam

14 010

schiedam.nl/oranjebrug

http://www.schiedam.nl/oranjebrug
mailto:contact%40schiedam.nl?subject=
http://www.schiedam.nl/oranjebrug
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