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Start aanleg nieuwe brug Piushaven 

Werkzaamheden beginnen 12 september 

Op maandag 12 september a.s. start de gemeente met de bouw van een nieuwe brug over 

de Piushaven. De brug komt aan het eind van de nieuwe weg, de Wethouder 

Baggermanlaan, die de Ringbaan-Zuid met de Havendijk-Noord verbindt. De weg en brug 

worden aangelegd om het Piushavengebied goed bereikbaar te houden.   
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Gebiedsontwikkeling 

Gebiedsteams 

Vastgoed 

Ingenieursbureau 

Stedenbouw 

Handhaving 

Stadstoezicht 

Beheer & Onderhoud 

Middelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stalen ophaalbrug krijgt twee rijstroken, met aan beide zijden een voetpad en een 

fietspad. De stalen ophaalbrug lijkt op een havenhijskraan, een verwijzing naar het oude 

karakter van de Piushaven. Onderdelen van de brug worden momenteel in de fabriek 

gemaakt. De ophaalconstructie komt op de noordelijke oever te staan.  

 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden starten 12 september. Om plaats te maken voor de brug moeten eerst 

enkele bomen gekapt worden. Het gaat om 4 bomen aan de noordzijde van de Havendijk en 

3 bomen op de zuidelijke oever. Hiervoor heeft de gemeente een vergunning verleend.  

Daarna richt aannemerscombinatie V.O.F. Schreuder-de Jonge uit Amsterdam het 

werkterrein in. In het najaar van 2011 wordt eerst de 'onderbouw' van de brug gebouwd. 

Op beide oevers worden de landhoofden gebouwd en in het water worden twee 

paalconstructies gemaakt. Medio oktober starten heiwerkzaamheden. U ontvangt voor die 

tijd een nieuwe bewonersbrief over de planning van deze werkzaamheden. In het voorjaar 

van 2012 wordt de 'bovenbouw' van de brug gebouwd. Afhankelijk van het weer is de brug 

in april 2012 klaar. 

 

Overlast 

Tijdens de werkzaamheden blijven bedrijven en woningen normaal bereikbaar. Wel kan het 

voorkomen dat de weg aan beide zijden van de oever voor korte tijd gestremd is vanwege 

de werkzaamheden. Het is mogelijk dat u tijdens de werkzaamheden hinder ondervindt 

door geluidsoverlast door af- en aanvoer van materialen en machines. Hiervoor vragen wij 

uw begrip. 

 

Meer informatie? 

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Jan 

Mastenbroek, projectleider van de gemeente Tilburg. Hij is op werkdagen bereikbaar via 

telefoonnummer 013 - 542 81 21 en via e-mail: jan.mastenbroek@tilburg.nl.  

 

                                                        

Alle informatie over actuele en toekomstige werkzaamheden aan wegen en groen, 

uitgevoerd door de gemeente Tilburg, is ook te bekijken op: 

http://openbarewerken.tilburg.nl 
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