
 

 

 
 
 
Aan: Bewoners van dit adres 
 
Betreft: Werkzaamheden Lijndraaiersbrug en Wagenstraat 
 
 
Beste bewoner, 
 
Met deze brief informeren wij u graag nader over (weg)werkzaamheden in uw buurt. Het gaat hierbij om de 
grootschalige herstelwerkzaamheden aan de Lijndraaiersbrug én het vernieuwen van het asfalt op de 

Wagenstraat en rotonde Rozenlaan/Westlandseweg. 
 
Werkzaamheden herstel Lijndraaiersbrug 
Afgelopen augustus praatten wij u voor het eerst per brief bij over de herstelwerkzaamheden voor de 
Lijndraaiersbrug. Samengevat bestaat het totale project van 4 oktober tot 31 december 2021 uit: 

• Demonteren van de huidige brug en plaatsen van een noodbrug 

• Renovatie van de brug op een andere locatie 

• Terugplaatsing van de gerenoveerde Lijndraaierbrug 

 
Aannemersbedrijf Slangen Staal voert de werkzaamheden uit in samenwerking met gemeente Maassluis. 
 
Stremmingen en verkeersmaatregelen 
Tijdens het project is op een aantal momenten zowel weg- als scheepvaartverkeer niet mogelijk. U kunt op 
dat moment gebruik maken van andere wegen.  
 
Stremmingen wegverkeer: 

• Vanaf 4 oktober 2021 07:00 tot en met 8 oktober 2021 18:00:  

• Vanaf 22 november 2021 07:00 tot en met 10 december 18:00  
o Autoverkeer leiden we om via de Koepaardbrug 
o Het voet- en fietsverkeer leiden we om via de Wagenbrug 
o Om sluipverkeer te voorkomen is de Wagenbrug tijdelijk afgesloten voor autoverkeer 

 



 

 

 
 
 
Scheepvaartstremming:  
Vanaf 4 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 is er geen scheepvaartverkeer mogelijk. 
 
Tijdelijke brug 
Van 8 oktober 18:00 tot 22 november 07:00 is er een tijdelijke brug voor fietsers, auto’s en voetgangers. In 
die periode kunt u dus gewoon gebruik maken van de normale brugverbinding. Deze tijdelijke oplossing geldt 
alleen voor het wegverkeer, scheepvaartverkeer is niet mogelijk. 
 
Enquete kleur Lijndraaiersbrug 
In onze eerdere brief nodigden wij u uit mee te denken over de kleur voor de gerenoveerde 
Lijndraaiersbrug. Wij ontvingen op onze oproep maar liefst ruim 300 reacties. Van de 
inzenders gaf hierbij bijna 80% de voorkeur aan een groene brug boven de grijze optie. Wij 
hebben deze uitslag bij de welstandscommissie neergelegd en verwachten binnenkort een 
advies.  
 
Meer informatie Lijndraaiersbrug 
Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de Lijndraaiersbrug kunt u terecht bij 
Elianne van der Linden (omgevingsmanager Aannemersbedrijf Slangen Staal). Zij is 
bereikbaar via de Omniom-app, gratis te downloaden via de Appstore of Playstore door 
bijgaande  QR-code te volgen. Op deze app vindt u elke week een update van het project,. 
Dezelfde informatie kunt u vinden op de gemeentewebsite: 
https://www.maassluis.nl/wegwerkzaamheden.  
 
Werkzaamheden Wagenstraat en rotonde 
In aansluiting op de werkzaamheden aan de Lijndraaiersbrug vinden van vrijdag 15 oktober 

19.00 uur tot maandag 18 oktober 07:00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats aan het 

asfalt van de Wagenstraat en de rotonde Rozenlaan/Westlandseweg. In die periode is de 

weg afgesloten en wordt u omgeleid via de (tijdelijke) Lijndraaiersbrug. 

 

Wij doen er alles aan de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. Doordat we in dit 

weekeinde dag en nacht doorwerken kunnen we de werkzaamheden voor 

maandagochtend afronden. Een en ander betekent wel dat met name op 

vrijdagavond/nacht omwonenden geluidsoverlast kunnen ondervinden van het frezen (het 

verwijderen van het oude asfalt). Tijdens het weekeinde zijn ook zijn de parkeervakken 

langs het geasfalteerde deel van de Wagenstraat niet toegankelijk (ook het parkeerterrein achter 

Wagenstraat 121-141 en naast Wagenstraat 37). Wij verzoeken u daarom uw auto tijdelijk elders te 

parkeren. Uitrijden van de Scheerderij richting Marelplein is beperkt mogelijk. 

 

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de wegwerkzaamheden bij u in de 

buurt. Mocht u vragen hebben dan kunt u voor de Lijndraaiersbrug behalve via de Omnion-app, contact 

opnemen met de omgevingsmanager Elianne van der Linden (e.vanderlinden@houseoftenders.nl) en voor de 

asfaltwerkzaamheden aan de Wagenstraat met Peter van der Burg (p.van.der.burg@maassluis.nl)  

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Peter van der Burg 
Beheerder wegen en civiele kunstwerken 
Gemeente Maassluis 

QR-codes Omniom-app 
voor de App Store 
(boven) en Google 
Playstore (onder) 

https://www.maassluis.nl/wegwerkzaamheden

