
Draaibrug Piushaven voor autoverkeer gesloten

Beschadigde brug te zwaar belast. Tevens Baggerwerkzaamheden in Piushaven vanaf 16  
mei

De draaibrug Prinsenhoeven over de Piushaven is zwaar beschadigd en sinds begin mei
afgesloten voor autoverkeer. Alleen (brom)fietsers en voetgangers mogen nog over de brug. Bij inspecties 
bleek dat de borden aan weerszijden van de brug vaak worden genegeerd. Regelmatig rijden te zware 
voertuigen over de brug. Ook rijden mensen vanuit twee richtingen over de brug, 
terwijl de brug maar voor éénrichtingsverkeer geschikt is. Het resultaat is dat de 
uiteinden die de brug ondersteunen, de zogenoemde 'landhoofden', nu te dicht tegen 
de brug aankomen. Hierdoor klemmen ze de brug bijna in, alsof deze in een 
bankschroef geklemd zit.

Brug zit soms vast

Als er autoverkeer over de brug blijft rijden, verwacht de gemeente dat de draaibrug op
zeer korte termijn vastloopt en niet meer open of dicht kan. Bij aanvang van het
hoogseizoen betekent dit dat plezier- en beroepsvaart de haven niet
meer in of uit kan. De mankementen kwamen aan het licht tijdens de jaarlijkse 
onderhoudsbeurt aan de brug. Voor de constructie van de brug is extra aandacht, 
omdat deze bijna negentig jaar oud is. De brug werd in 1923 in gebruik genomen. De 
brugwachter heeft ook aangegeven dat de brug zwaar draait en soms zelfs vast zit. De 
gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de brug te repareren.

Nieuwe brug

De nieuwe brug over de Piushaven is in april 2012 klaar. Deze brug is vanuit beide 
richtingen toegankelijk voor alle (vracht-)autoverkeer. De brug heeft aan beide zijden 
een aparte fietsstrook. Momenteel worden onderdelen van de brug in de fabriek 
gemaakt. De bouwwerkzaamheden buiten beginnen in de herfst van dit jaar. De brug 
wordt aangelegd aan het einde van de Wethouder Baggermanlaan, de nieuwe weg in 
de Piushaven, die de Ringbaan-Zuid verbindt met de Havendijk-Noord. 

Totdat de nieuwe brug klaar is, kunnen automobilisten een alternatieve route kiezen 
via de Havendijk of de Ringbaan Oost. 

Baggerwerkzaamheden

Met deze brief wil de gemeente u ook informeren over baggerwerkzaamheden de 
komende week aan de uiteinden van de Piushaven. Hier is namelijk slib en vuil 
opgehoopt waardoor de waterdiepte flink is verminderd. In de week van 16 mei tot 27 
mei wordt ongeveer de eerste 25 meter van de haven aan de noordzijde en zuidzijde 
tegen de (straat) Piushaven en de Hopliedenkade gebaggerd. Vanaf een ponton wordt 

Pagina 1 van 2

Bezoekadres

Stadhuisplein 130

Postadres

Postbus 90155

5000 LH  Tilburg

Doorkiesnummer

013 549 56 68

Faxnummer

013 542 85 40

Servicedienst

  

Communicatie

Faciliteiten

Financiële Administratie

Informatisering

Personele & Juridische Zaken

  

 

 

 

 

Nummer
11172GO

Datum
12 mei 2011



de bagger opgeschept en per schip afgevoerd naar een stortlocatie. 

Meer informatie

Hebt u vragen over de draaibrug, dan kunt u contact opnemen met John Clement van de gemeente Tilburg. 
Hij is bereikbaar via telefoonnummer (013) 549 56 68 en via e-mail john.clement@tilburg.nl. Voor vragen 
over de nieuwe brug en de baggerwerkzaamheden kunt u contact opnemen met Jan Mastenbroek van de 
gemeente. Hij is te bereiken via telefoonnummer (013) 542 8121 en via e-mail jan.mastenbroek@tilburg.nl. 
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