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Op dinsdag 11 april starten de werkzaamheden om de 

brugdelen van de Philips Willembrug op hun plek te leggen. 

Op verschillende locaties worden gelijktijdig diverse 

werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn 

met grote precisie op elkaar afgestemd. De 

werkzaamheden worden in een tijdsbestek van iets meer 

dan 24 uur uitgevoerd. Wat gaat er allemaal gebeuren in 

uw directe (woon)omgeving? 

Dinsdag 11 april en woensdag 12 april 

Tussen dinsdag 11 april 16.00 uur en woensdagavond 12 

april is de Bergse Linker Rottekade ter hoogte van de 

Philips Willembrug afgesloten voor het doorgaande 

verkeer. Bewoners kunnen hun panden wel bereiken.  

Deze afsluiting is nodig omdat op dinsdagmiddag de kraan 

wordt opgebouwd die op woensdag de brugdelen op hun 

plek hijst. Woensdagochtend vroeg, zo rond 6.00 uur start 

het inhijsen van de verschillende brugdelen.  

Tegelijkertijd vinden dezelfde werkzaamheden ook aan 

Bergse Rechter Rottekade plaats. Dus ook hier wordt een 

kraan opgebouwd.  

Deze weg blijft wel toegankelijk voor het verkeer, al zult u 

ongetwijfeld hinder ondervinden van het opbouwen van 

deze kraan.  

 

 

Aanvoer brugdelen 

De brugdelen worden over de weg via de A20 afslag 

Kralingen – Crooswijk naar pontons gebracht die nabij de 

Veilingweg, bij de bocht met de Rotte, in het water liggen. 

Ook hier staat een kraan om de brugdelen op pontons te 

leggen. Vervolgens worden de verschillende brugdelen 

naar de plek van de Philips Willembrug gebracht.  

Scheepvaart: 12 april geen scheepvaart mogelijk 

Het advies aan de scheepvaart: mijdt dit gebied op dinsdag 

11 april. 

Op woensdag 12 april is helemaal geen 

scheepvaartverkeer mogelijk. 

Nieuwe brug in gebruik 

Wanneer alles volgens planning verloopt, kan vanaf 

dinsdag 9 mei de brug weer door al het verkeer gebruikt 

worden. Op de nieuwe brug geldt nog steeds 

éénrichtingsverkeer vanaf de Bergse Rechter Rottekade. 

Overlast beperken 

Het werk kan (geluids-)overlast veroorzaken. Slecht weer of 

andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In 

dat geval is het mogelijk dat de werkzaamheden langer 

duren. 
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Obstakel vrij 

Om het werk zo snel mogelijk te kunnen afronden, is het 

belangrijk dat er zo min mogelijk in de weg staat in de buurt 

van de afzetting die door aannemer geplaatst wordt. 

Daarom mogen er geen auto’s geparkeerd worden bij de 

hekken die de aannemer neerzet. Ook mogen hier geen 

fietsen tegenaan gezet worden. 

Informatie 

Wanneer u praktische vragen heeft over de uitvoering, een 

melding of een klacht hebt over het werk, dan kunt u een 

mailtje sturen naar de heer Van der Gaauw: 

rj.vandergaauw@rotterdam.nl. 

Heeft u andere vragen, neemt u dan contact op met 

Miebeth de Horn, 06-31938006 of via e-mail 

m.horn@rotterdam.nl.  

 

 

 

 

 

Op de foto’s ziet u verschillende brugdelen. Vijf van deze 

brugdelen vormen straks de nieuwe Philips Willembrug. 
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