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1
De Spijkenisserbrug had de afge-

lopen vierenhalf jaar 77 storin-

gen. Wat is het grote probleem

met de Spijkenisserbrug? 

Hij is versleten. Het ministerie van In-

frastructuur en Waterstaat gebruikt

op de eigen website ook letterlijk die

woorden en noemt hem storingsge-

voeliger. Daarom staat hij in de plan-

ning voor groot onderhoud. 

2
Was te voorzien dat ouderdom

ook bij bruggen met gebreken

komt? 

Ja! De Spijkenisserbrug stamt welis-

waar uit 1978, alleen zijn vier van de

tien delen van de brug afkomstig uit

de oude Moerdijkbrug die in 1945

werd geplaatst. De oude Moerdijk-

brug werd in de jaren 70 vervangen

door een nieuwe stalen brug en toen

werd besloten delen van de oude

Brug alleen buiten de spits heffen

5 VRAGEN OVER DE SPIJKENISSERBRUG

▲ De Spijkenisser-

brug staat weer eens

in storing. Dat was de

afgelopen vier jaar al

77 keer zo. FOTO jOhn de

PaTer

De Spijkenisserbrug

is de laatste dagen

vaak in storing. Pas in

2023 wordt groot

onderhoud gepleegd.

hoe kan in de tussentijd

de grootste overlast voor

automobilisten op

Voorne-Putten worden

voorkomen?

IN UW BUURT

HELLEVOETSLUIS

Automobilist botst door
hoestbui tegen boom

Een auto met aanhanger is maan-
dagavond laat op de Plataanlaan in
Hellevoetsluis vanwege een hoest-
bui tegen een boom gebotst. De
bestuurder raakte rond kwart voor
twaalf de macht over het stuur
kwijt en kwam tegen een boom
tot stilstand. De bestuurder is
overgebracht naar het ziekenhuis.
Het hondje van de bestuurder, dat
ook in de auto zat, raakte niet ge-
wond. Het dier is wel door de die-
renambulance meegenomen. 

Boer trekt koe weer 
het droge op

Een koe is gistermiddag in een
sloot beland aan de Kanaalweg
Oostzijde in Hellevoetsluis. Het
dier belandde vanaf het weiland in
de sloot, naast de weg richting
Hellevoetsluis. De brandweer kon
de locatie niet vinden. De boer
heeft het dier uiteindelijk zelf uit
de sloot kunnen trekken met be-
hulp van zijn tractor.

NIEUWE-TONGE

Eerste bijenhotel 
van Flakkee geopend

Onder toeziend oog van leerlingen
van basisscholen in de omgeving
hebben wethouder Tea Both en

dorpsraadvoorzitter Anne-Karin
Guijt gisterochtend in Nieuwe-
Tonge het eerste bijenhotel van
Goeree-Overflakkee geopend. De
kast is de eerste in een reeks bijen-
hotels die neergezet worden op
het eiland. Het project is onder-
deel van de nieuwe bijencam-
pagne van de gemeente Goeree-
Overflakkee. De aanwezige kinde-
ren kregen een zakje bloemenzaad
mee, waarmee ze de omgeving
nog aantrekkelijker voor bijen
kunnen maken.

BRIELLE

IBGB wisselt van
fractievoorzitter

De politieke partij IBGB in Brielle
heeft een nieuwe fractievoorzitter.
Leden van de partij hebben bij de
algemene ledenvergadering inge-
stemd met het laten rouleren van
het fractievoorzitterschap. Willem
van Egmond geeft de voorzitters-
hamer door aan Frits de Reus. Van
Egmond wil het na een druk jaar
rustiger aandoen, maar blijft wel
raadslid. IBGB is met zes zetels de
grootste partij in de Brielse ge-
meenteraad. 

OOSTVOORNE

Primeur voor leerlingen 
na voorlichting dementie

Leerlingen van groep 8 van basis-
school De Nieuwe Weg in Oost-

voorne hebben gisteren voorlich-
ting gekregen over hoe ze om kun-
nen gaan met de ziekte dementie.
De door Samen dementievriende-
lijk gegeven uitleg betekende met-
een een primeur voor de scholie-
ren: zij waren de jongste groep tot
nu toe waaraan de voorlichting ge-
geven is. Die wordt doorgaans ge-
geven aan bedrijven, winkeliers of
mantelzorgers.

SPIJKENISSE

Conferentie over
eenzaamheid 

In het Spijkenisser theater De
Stoep wordt morgenmiddag een
conferentie gehouden over een-
zaamheid. In de kleine zaal van
het theater wordt om 13.15 uur be-
gonnen. Wethouder Léon Soeter-
boek zal speken op de conferentie.
Daarnaast houdt prof. dr. Theo van
Tilburg een lezing.

GEERVLIET

Hamerslag en Bal trappen
bouw sportcomplex af

Wethouder Martijn Hamerslag en
Igor Bal geven vanmiddag om 15.30
uur het startsein voor de bouw
van sportcomplex Guldeland in
Geervliet. Op het nieuwe complex
van voetbalvereniging GHVV ‘13
komen drie velden en wordt een
milieuvriendelijk clubhuis ge-
bouwd.

Ga naar Facebook.com/ADvoorneputten, bel de redactie (010-

4004202) of mail nieuwtjes en tips naar rd.voorneputten@ad.nl

VOOR EN NA 

brug naar Spijkenisse te verhuizen.

Zo werd bespaard op de kosten van

de brug die Spijkenisse met Hoog-

vliet verbindt. Stalen bruggen hebben

volgens het rijk een gemiddelde le-

vensduur van honderd jaar. Die peri-

ode is nog niet om voor de oude

brugdelen, alleen rijdt er veel meer

en veel zwaarder verkeer over de

Spijkenisserbrug dan in de beginja-

ren. Bovendien is de scheepvaart

toegenomen, waardoor de brug

vaker moet worden geheven. Die ver-

anderingen vereisen een tijdige ver-

vanging van ‘zwakke’ onderdelen. 

3
Is een periode vast te stellen

waarin het fout is gegaan met

de brug?

Ja. In augustus 2014 ging het opeens

vaak achterelkaar mis. De jaren daar-

voor waren er incidenteel storingen,

maar na 21 augustus 2014 hebben

automobilisten en de scheepvaart

gemiddeld anderhalve keer per

maand te kampen met een storing en

vaak veel file of lange wachttijden, en

dus veel tijdverlies. Afgelopen week-

end was het helemaal bar en boos

met vier storingen, waarvan één van

acht uren aaneen. 

4
Als de brug zo vaak stoort, kan

de renovatie van 2023 dan niet

naar voren worden gehaald?

Daar dringt de gemeente Nissewaard

al geruime tijd op aan. Minister Cora

van Nieuwenhuizen (VVD) deed haar

best, maar moet tot 2030 dertien

bruggen en acht tunnels in ons land

laten renoveren of vervangen. Om de

ergste problemen te tackelen, wer-

den al wel sensoren van de Spijkenis-

serbrug vervangen. Wat niet in het

voordeel werkt, is dat Rijkswaterstaat

een jaar geleden meldde dat de ur-

gentie voor vervroeging van het on-

derhoud is verdwenen, omdat de

brug toen veel minder storingen had.

5
Hoe komen automobilisten de

periode tot het groot onder-

houd door?

De Spijkenisserbrug zou niet meer

geheven moeten worden in de spits.

Weliswaar kan hij ook vóór die tijd in

storing vallen, maar monteurs krijgen

over het algemeen de brug binnen

één of twee uren weer aan de praat.

Het omlaag houden van de Spijkenis-

serbrug valt ook te rechtvaardigen

omdat een andere toegangspoort

naar Voorne-Putten, de Botlekbrug,

nóg meer storingen heeft. Het pro-

bleem is echter dat Rijkswaterstaat

vasthoudt aan de internationale af-

spraken over voorrang voor de zee-

scheepvaart. Maar een ‘spitsstop’

kán wel. De Van Brienenoordbrug

gaat al jaren niet in de spits open.

(Theo Teitsma)

▲ De plek aan de Hoogvlietlaan in Rockanje waar in september

oude huizen werden gesloopt, wordt omgetoverd tot een veld

met kleurrijke bloemen. Hovenier Herman Poldervaart bezaaide

het braakliggende terrein met honderden zaden. FOTO’s Chris KOnings


