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RWS BEDRIJFSINFORMATIE 

Aan betrokken bestuurders 

 

Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken rond de Merwedebrug. 

 

Uit inspecties is gebleken, dat de stalen draagbalken van de brug tekenen van 

overbelasting vertonen. Nadere metingen en onderzoek wijzen uit, dat er in de 

draagbalken haarscheurvorming aan het optreden is.  

  

Uit voorzorg heeft Rijkswaterstaat per 29 september besloten om geen extreem 

zwaar verkeer meer toe te laten op de brug.  

  

Uit nader onderzoek in de eerste weken van oktober blijkt, dat de situatie 

ernstiger is dan eind september bleek. Rijkswaterstaat heeft daarom uit 

veiligheidsoverwegingen besloten om met ingang van dinsdag 11 oktober geen 

voertuigen meer toe te laten die zwaarder zijn dan 3,5 ton. Dit om verdere 

overbelasting van de brug te voorkomen. Het gaat hierbij vooral om vrachtverkeer 

en bussen.  

 

In de normale situatie rijden zo’n 95.000 voertuigen per etmaal over de brug. 

18.000 hiervan zijn vrachtwagens en bussen. Het zware verkeer moet nu omrijden 

via de A2 en A15/A16 (westelijke route) of de A2 en A59 (oostelijke route). 

 

De brug is beschikbaar voor personenauto’s. Ook de hulpdiensten mogen in 

spoedeisende situaties gebruik maken van de brug. 

 

Herstel 

Inspecties en onderzoeken naar de stalen draagbalken worden nog ruim een week 

vervolgd om tot een totaalbeeld te komen. Deze inspecties kunnen nog leiden tot 

een gewijzigd inzicht over de toestand van de brug. De toestand kan beter of 

slechter blijken. 

 

Voorbereidingen voor herstel zijn gestart. Er is een aannemer geselecteerd, 

ontwerpen voor herstelmaatregelen zijn ver gevorderd en onderdelen van de brug 

worden nu al toegankelijk gemaakt voor herstel. Het daadwerkelijke herstel start 

nadat de inspecties zijn afgerond. 
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Herstel van de brug houdt in dat de draagbalken worden versterkt. Onder meer 

aan de onderkant van de brug zal worden gewerkt. De fasering wordt in 

belangrijke mate gekozen op basis van de uitvoeringstijd en de hinder voor het 

(vaar)wegverkeer.  

 

Het uitvoeren van de herstelmaatregelen zal naar de huidige inzichten twee 

maanden vergen. De meest urgent te repareren verbindingen in de draagbalken 

worden zoveel mogelijk als eerste aangepakt. Zo kan tijdens het uitvoeren van het 

herstel worden bezien of de brug al vóór het afronden van het herstel 

(gedeeltelijk) kan worden opengesteld voor zwaar verkeer. 

 

Sluipverkeer 

De afgelopen dagen is er veel sluipverkeer of verdwaald verkeer van vrachtauto’s 

geconstateerd. Vaak op hinderlijke  (woonwijken) en op kwetsbare plaatsen 

(dijkvakken). Daarom zijn extra verkeersregelaars ingezet bij de afritten.  

 

Bebording, opleidingsroutes, informatieflyer 

Belangrijk middel om ongewenst verkeer en sluipverkeer te voorkomen, is 

bebording. Een adequate bebording maakt de handhaving effectiever. Er staan 

bebording en tekstwagens met een vrachtwagen- en bus-verbod. 

 

Daarnaast zijn de volgende maatregelen genomen: 

 gebruikelijke omleidingsscenario’s zijn ingesteld; 
 op omleidingsroutes worden bij ongelukken de betrokken voertuigen versneld 

geborgen;  
 een informatieflyer wordt beschikbaar gesteld aan chauffeurs van voertuigen 

die de brug niet mogen passeren (ook in het Engels, Duits en Pools). 

  

Naast handhaving door de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport , 

doet Rijkswaterstaat een beroep op weggebruikers om de verkeersmaatregelen te 

respecteren.  

 

Schadevergoeding 

Partijen die menen schade te leiden, kunnen bij Rijkswaterstaat een verzoek doen 

om vergoeding. Over een verzoek om nadeelcompensatie wordt door een 

onafhankelijke commissie beslist op grond van de Beleidsregel nadeelcompensatie 

Infrastructuur en Milieu 2014. Omdat sprake is van een normaal maatschappelijk- 

en bedrijfsrisico, wordt in de regel niet alle schade vergoed.  

 

Voor nadere informatie verwijs ik u naar de volgende webpagina: 

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

compensatie/nadeelcompensatie.aspx  

 

Nadere informatie 

De website van Rijkswaterstaat wordt actueel gehouden: 

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegenoverzicht/a27/merwedebrug.aspx#vra

ag1  

 

Ook is onze informatielijn: 0800-8002 bereikbaar. Voor directe bestuurlijke 

contacten en vragen uit deze brief kunt u contact opnemen met telefoonnummer 

06-219 20 209 
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Al met al is er een zeer vervelende situatie ontstaan voor bewoners, bedrijven en 

instanties.  Ik zet alles op alles om zo snel mogelijk én met zo min mogelijk hinder 

de brug weer normaal in bedrijf te krijgen. En ik doe dat ook graag met uw hulp 

en inzet. 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

 

Namens deze, 

 

De directeur-generaal Rijkswaterstaat, 

 

 

 

 

 

mr. ing. J. H. Dronkers 

 

 

 

 


