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Omschrijving Bijeenkomst renovatie Haringvlietbrug 
Datum bespreking 3 juni 2021 
Locatie Digitale bijeenkomst via MS Teams 

 

  

  

1. Opening  

Suzan Vos, Directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat West-Nederland 

Zuid heet iedereen welkom. Doel van deze bijeenkomst is om de 

belanghebbenden te informeren over de laatste ontwikkelingen in het project 

renovatie Haringvlietbrug en de consequenties daarvan voor de scheepvaart. 

Naast het geven van informatie wil Rijkswaterstaat de bijeenkomst gebruiken om 

zorgen en aandachtspunten van de deelnemers op te halen en mee te nemen. 

 

Voorafgaand aan de bijeenkomst is door Rijkswaterstaat een belronde gedaan 

waarbij is gevraagd wie tijdens deze bijeenkomst als woordvoerders kunnen 

optreden. Dat zijn Ruurt van der Wel (HISWA-RECRON), Robert Mastenbroek 

(watersportvereniging), Theo Huisman (Nederlandse vereniging van Toerzeilers) 

en Sandrijn Holleboom (Waterrecreatie Nederland).  

 

2. Onderhoudsopgave RWS 

In Zuid-Holland worden door Rijkswaterstaat de komende 10 jaar 35 brug-, 

tunnel- en wegprojecten uitgevoerd. Het gaat hierbij om zowel aanleg als 

vervanging- en renovatieprojecten (V&R). Veel bruggen, viaducten en tunnels 

stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Het verkeer is 

sindsdien enorm toegenomen en vrachtwagens zijn een stuk zwaarder geworden. 

De kunstwerken zijn hier niet op gebouwd. Er is ingrijpend onderhoud nodig: de 

‘Vervanging & Renovatie-opgave’.  

 

In de Hoeksche Waard gaat het om de 1e Heinenoordtunnel, de Haringvlietbrug, 

de A29 en de 2e Heinenoordtunnel. Ook de provincie voert onderhoud uit aan 

diverse wegen in de regio. Het Wegschap renoveert tot medio 2022 de Kiltunnel. 

De onderhoudsprojecten leveren verkeershinder op. Rijkswaterstaat stemt de 

projecten onderling goed af (niet alles kan tegelijk worden aangepakt) 

en werkt samen met andere overheden, werkgevers en bedrijven om de regio 

tijdens ‘de verbouwing’ bereikbaar te houden. Ook moeten keuzes gemaakt 

worden, Rijkswaterstaat krijgt van het Rijk niet zoveel geld als nodig is voor de 

werkzaamheden. 
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3. Staat Haringvlietbrug 

De Haringvlietbrug bestaat uit een beweegbaar deel en een vast deel. Met name 

het beweegbare deel is op dit moment veiligheidskritisch. 

 

Beweegbare deel 

Het beweegbare deel is begin 2023 einde levensduur en moet vervangen worden. 

De technische vervanging omvat de val, het bewegingswerk, de voegen-

overgangen en aanpassingen aan de basculekelder. 

 

Momenteel zijn er problemen met de klemmen waarmee de rijplaten aan de klep 

van de brug zijn bevestigd. Deze trillen los met als risico dat er onveilige situaties 

kunnen ontstaan voor de (vaar)weggebruikers. Wekelijks worden de klemmen 

gecontroleerd en aangedraaid. Onderzocht wordt of er nog een technische 

oplossing mogelijk is. Dit onderzoek duurt circa 6 weken. Voorlopig is de brug 

gestremd voor hoge scheepvaart (masthoogte 13 meter en hoger).  

Eén keer per week is een brugdraaiing mogelijk na positieve inspectie van de 

klemmen. De maximum snelheid voor wegverkeer op de brug is teruggebracht 

naar 100 km/per uur (ook in de nacht).  

 

De constructieve veiligheid van de brug en de veiligheid van de vaarweg- en 

weggebruikers hebben eerste prioriteit en Rijkswaterstaat wil ten aanzien van de 

veiligheid geen risico’s nemen. Besloten is dat vanaf 1 januari 2023 de brug niet 

meer open gaat voor vaarweggebruikers totdat de renovatie van het beweegbare 

deel gereed is. Vaartuigen met een mast lager dan 13 meter kunnen wel 

gebruikmaken van de vaarweg. 

 

Vast deel 

De renovatie van het vaste deel van de brug staat gepland voor 2025. 

 

Beide werken moeten nog aanbesteed worden. In de tweede week van juni 2021 

vindt een marktconsultatie voor de renovatie van het beweegbare deel van de 

Haringvlietbrug plaats. Zoals de planning er nu uitziet wordt in juli 2021 de 

aanbesteding gepubliceerd en kunnen aannemers zich inschrijven. 

 

4. Verwachte hinder renovatie beweegbare deel Haringvlietbrug voor 

scheepvaart 

Rijkswaterstaat schat in dat er circa 4 maanden stremming is voor hoge 

scheepvaart tijdens de renovatie. De daadwerkelijke stremming van de brug voor 

de hoge scheepvaart zal langer zijn (vanaf 1 januari 2023). 

 

5. Zorgen en aandachtspunten belanghebbenden 

Ruurt van der Wel geeft aan dat hij schrikt van de boodschap van Rijkswaterstaat. 

Het was en is bekend dat de Haringvlietbrug gerenoveerd moet worden en we 

willen een veilige brug, maar dit hadden we niet zien aankomen. Vooral de 

watersport is de dupe en dat doet pijn, aldus Ruurt.  

Ruurt ziet als risico dat er de komende tijd van storing naar storing wordt gegaan. 

Ruurt pleit voor fatsoenlijke schaderegelingen. Ruurt vraagt hoe het kan dat 

Rijkswaterstaat ziet aankomen dat de brug gerenoveerd moet worden, en dat nu 

pas de voorbereiding voor de contractering start. 

Ruurt pleit ervoor te proberen om eerder met de werkzaamheden te beginnen, 

dat maakt een wezenlijk verschil voor de zaken in 2023. 
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Rijkswaterstaat licht toe dat een aantal jaar geleden al is geacteerd op de 

problemen die toen uit de inspecties naar voren kwamen. Daardoor is de 

levensduur van de brug weer wat verlengd.  

 

Er is ook al langere tijd een team aan de slag om de aanbesteding voor te 

bereiden. Door de coronamaatregelen worden financiële middelen binnen het Rijk 

anders verdeeld. Rijkswaterstaat heeft te maken met minder geld dat beschikbaar 

komt en er moeten soms keuzes worden gemaakt ten aanzien van projecten die 

meer urgent zijn. Het is op dit moment vooral de veelheid der dingen die in de 

brede ‘Vervanging & Renovatie-opgave’ spelen, het ontbreken van voldoende geld 

en mensen, en daarin voortdurend moeten bijstellen. Rijkswaterstaat haalt alles 

uit de kast, maar meer zit er op dit moment niet in, en worden we ingehaald door 

de technische staat en de beperkte (financiële) middelen. 

 

Rijkswaterstaat licht toe dat er compensatieregelingen zijn waarop een beroep 

kan worden gedaan, de zogenoemde nadeelcompensatie 

(https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/contact/schade-en-

compensatie/nadeelcompensatie).  

Ruurt geeft aan dat hij daar graag verder over wil praten (actie). 

 

Robert Mastenbroek schrikt van de stremming vanaf 1 januari 2023. De planning 

van circa 4 maanden stremming gaat ervan uit dat de aannemer direct na 

gunning aan de slag gaat. Het is de vraag of dit het geval is, aldus Robert. 

 

Robert geeft aan dat de omvaarroutes een veiligheidsrisico vormen. We sturen 

mensen routes op die hen onbekend zijn, het zijn moeilijk bevaarbare routes die 

de meeste watersporters liever mijden, aldus Robert. 

 

Robert vraagt of het een mogelijkheid is om de aannemer meer dan 8 uur per dag 

te laten werken en om tevens al in de maand oktober te beginnen. In oktober en 

november vindt de uitvoering dan plaats, met december als uitloop. Dat is ook 

tijdens een eerdere bijeenkomst door Rijkswaterstaat gecommuniceerd, aldus 

Robert. 

 

Robert roept op om te proberen te versnellen en meer budget te verkrijgen, in het 

verleden was dat budget er. 

 

Rijkswaterstaat geeft aan dat zij zich bewust is van de urgentie en aan de 

aanbestedende aannemers gaat vragen hoe snel zij kunnen starten en welke 

mogelijkheden zij zien om de uitvoeringsperiode in te korten. De uitvraag aan de 

markt is gebaseerd op 16 uur per dag/7 dagen per week werken. 

 

Theo Huisman geeft aan dat er eerder door Rijkswaterstaat is gecommuniceerd 

dat de stremming 6 tot 8 weken zou zijn, nu wordt circa 4 maanden afgegeven. 

In eerder overleg met Rijkswaterstaat is renovatie in 2022 aangekondigd, nu 

wordt gesproken over renovatie in 2023, maar het is onduidelijk wanneer de 

werkzaamheden starten. Deze communicatie voelt als onbetrouwbaar, aldus 

Theo. 

 

Theo is van mening dat het wegverkeer boven het vaarwegverkeer wordt gesteld. 

Theo vindt dat hij zijn leden met dit verhaal van Rijkswaterstaat niet kan 

geruststellen. Theo ziet graag een goed plan op tafel en dat vaarwegverkeer gelijk 

wordt gesteld aan wegverkeer. 

https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/contact/schade-en-compensatie/nadeelcompensatie
https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/contact/schade-en-compensatie/nadeelcompensatie
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Rijkswaterstaat licht toe dat de brug 6 tot 8 weken (2 maanden) wordt afgesloten 

voor het wegverkeer. Daaraan voorafgaand worden werkzaamheden voorbereid 

en onder andere kabels en leidingen getrokken. Na de vervanging van de klep van 

de brug moet de CE-markering aangevraagd en verkregen worden. De CE-

markering geeft aan dat het object aan de wettelijke eisen voldoet (aantoonbaar 

veilig). In deze periode kan de brug nog niet opgenomen worden in het 

bedienregime. Ingeschat wordt dat de voorbereidingen en CE-markering ook 2 

maanden in beslag nemen. Dat maakt de circa 4 maanden totaal voor de 

stremming. Rijkswaterstaat zegt toe dat versnellen wordt onderzocht, maar dat 

daarover nog niets kan worden toegezegd. 

 

Sandrijn Holleboom geeft aan dat de stremming voor het vaarwegverkeer enorm 

groot en niet acceptabel is. 65% van de vaarweggebruiker kan niet onder de 

dichte brug door. De omvaarroutes zijn flink uitdagend c.q. gevaarlijk. Sandrijn 

dringt erop aan om dit zo goed mogelijk te plannen. 

 

Sandrijn vraagt of er een mogelijkheid is om eerder te beginnen. Rijkswaterstaat 

geeft aan dat dit wordt onderzocht met de markt. 

 

Rijkswaterstaat geeft aan dat zij zich de reacties van de belanghebbenden zeer 

invoelt. De brug moet gerenoveerd worden en zo snel mogelijk, dat is een 

gegeven. Hoe dat het meest snel, veilig en efficiënt kan, en voor alle partijen zo 

min mogelijk pijn doet, wordt onderzocht. Rijkswaterstaat roept op tot creativiteit 

in mogelijke oplossingen.  

 

Ook is een mogelijkheid om gezamenlijk een reactie aan het Bestuur van 

Rijkswaterstaat op te stellen. Tevens kan extra overleg ingepland worden voor de 

Staande Mastroute (actie). 

 

6. Vragen die in de chat gesteld zijn 

1. Is de uitvoeringsduur gebaseerd op 7 x 24 uur? 

Antw. Rijkswaterstaat: 16 uur per dag/7 dagen per week werken 

2. Kunnen de getoonde sheets gemaild worden? 

Antw. Rijkswaterstaat: de presentatie wordt als bijlage bij het verslag 

verstuurd 

3. Kunnen wij op papier een overzicht krijgen van geplande werkzaamheden en 

tijdspad van de infrastructuur in deze regio (Kiltunnel, Heinenoordtunnel, 

Volkeraksluizen, etc.)? Doordat het gebied vanaf nu al gemeden gaat worden 

en in de toekomst ook, is de schade ook vele malen groter dan alleen schade 

tijdens de werkzaamheden 

Antw. Rijkswaterstaat: de geplande werkzaamheden zoals nu bekend zijn 

opgenomen in de presentatie (wordt als bijlage bij het verslag gevoegd).  

De detailplanning is nog niet bekend 

4. Opmerking: ligplaats Hitsertse Kade geschikt maken – verkeerspost – 

toekomstplannen voor de 2e oeververbinding gaan ook met deze stremming 

gepaard 

5. Opmerking: de veiligheid over de Oude Maas is ook van belang. De Oude Maas 

wordt steeds drukker, ook met zeevaart 

6. Opmerking: ik wil graag de toekomst bespreken, hoe kunnen we het beste uit 

de omstandigheden halen 

7. Opmerking: overigens vind ik een overleg, specifiek over de beperking van de 

impact op (de aansluiting op) de Staande Mastroute een goed idee 
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8. Opmerking: we liggen min of meer opgesloten. Gevaar Oude Maas, problemen 

Slijkgat en nu Haringvlietbrug. 

 

 

5. Afsluiting 

Suzan Vos bedankt iedereen voor de aandacht, de inbreng en het delen van de 

zorgen en de aandachtspunten.  

 

De volgende actiepunten zijn afgesproken: 

- Nader overleg over de nadeelcompensatieregelingen 

- Nader overleg over de Staande Mastroute 

- Verkennen gezamenlijke reactie aan het Bestuur van Rijkswaterstaat. 

 

Initiator voor deze acties is Rijkswaterstaat. 


