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Reparatie draaibrug Piushaven  

Brug na werkzaamheden toegankelijk voor fietsers en voetgangers 

 

De draaibrug in de Piushaven tussen de Hoevenseweg en Prinsenhoeven wordt gerepareerd 

en blijft permanent afgesloten voor autoverkeer. Op 27 juni starten de werkzaamheden. De 

landhoofden worden vervangen, de voegen hersteld en de bestrating vernieuwd. Na de 

aanpassing is de draaibrug toegankelijk voor voetgangers en fietsers. 

  

De brug was al sinds begin mei afgesloten voor autoverkeer. Te zware voertuigen reden 

regelmatig over de brug, ondanks de verbodsborden. Ook reden soms mensen vanuit twee 

richtingen over de brug, die maar voor één richting geschikt is. Resultaat was dat de 

landhoofden zo dicht tegen de brug aankwamen, dat ze de brug praktisch 'inklemden' alsof 

deze in een bankschroef geklemd zit. Als er na de reparatie weer voertuigen over de brug 

rijden bestaat het risico dat de brug snel weer stuk gaat. 

 

De mankementen kwamen aan het licht tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurt aan de 

draaibrug over de Piushaven. Voor de constructie van de brug is extra aandacht omdat 

deze bijna 90 jaar oud is. De brug werd in 1923 in gebruik genomen.  

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

Tijdens de werkzaamheden wordt de brug volledig afgesloten voor voet- en fietsverkeer. 

Fietsers en voetgangers worden omgeleid via het viaduct van Ringbaan Oost. Vaarverkeer 

kan wel doorgang vinden. Er is echter maar één kant beschikbaar om de brug te passeren. 

Dit wordt op de waterweg aangegeven. 

 

Uitvoeringsplanning 

De werkzaamheden duren vier weken. Slecht weer kan leiden tot een wijziging in de 

planning. Tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden mogelijk enige hinder zoals 

omleidingroutes, geluidsoverlast door af- en aanvoer van materialen en machines en 

verkeershinder ervaren. De gemeente vraagt hiervoor begrip. 

 

Tijdens de werkzaamheden staat ook een evenement gepland, "Sleep-in". Met de organisatie 

is afgesproken dat er een praktische oplossing gevonden wordt zodat het evenement 

gewoon door kan gaan. 

 

Dit persbericht beschrijft activiteiten die horen bij de uitvoering van eerder vastgesteld  

beleid. 

 

 

Meer informatie voor de pers: 

Brugt Groenevelt, woordvoerder gemeente Tilburg: 013 542 8333 

Bezoekadres 

Stadhuisplein 130 

 

Postadres 

Postbus 90155 

5000 LH  Tilburg 

 

Doorkiesnummer 

013 542 83 33 
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