
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Betreft: Informatiebrief werkzaamheden Lijndraaiersbrug 
 
 
Beste bewoner, 
 
De Lijndraaiersbrug wordt vanaf oktober gerenoveerd. Aannemersbedrijf Slangen Staal voert dit uit in 
samenwerking met Gemeente Maassluis. De werkzaamheden aan de brug in het centrum (P.C. Hooftlaan) 
vinden tussen 4 oktober en 31 december 2021 plaats. 
 
Tijdens de werkzaamheden is de brug afgesloten voor wegverkeer en scheepvaart. 
Wegverkeer kan van 4 tot en met 8 oktober 2021 en van 22 november tot en met 3 december de brug 
niet gebruiken. Scheepvaartverkeer is van 4 oktober tot en met 31 december 2021 gestremd. Wegverkeer 
wordt omgeleid via de Koepaardbrug. Voor voetgangers en fietser wordt een omleidingsroute 
aangegeven via de Wagenbrug. 
 
Kleur Lijndraaiersbrug 
Een ontwerpteam buigt zich momenteel over de renovatie van de brug. Daar is het 
idee ontstaan om de kleur van de brug aan te passen. Gedacht wordt aan de kleur 
groen, gelijk aan de Wagenbrug. Besloten is om de keuze voor de kleur voor te 
leggen aan de Maassluizer. Wij leggen u daarom 2 keuzemogelijkheden voor. Wat 
vindt u mooier? Hetzelfde grijs zoals de brug nu is of de groene kleur, gelijk aan de 
Wagenbrug. Zie de bijlage van de brief voor een impressie van de kleur van de brug. 
U kunt u keuze tot 5 september 2021 e-mailen naar 
evanderlinden@houseoftenders.nl of de QR-code op de achterzijde van deze brief 
scannen en uw keuze met uw mobiele telefoon doorgeven.     
 
Informatie 
Elianne van der Linden is omgevingsmanager voor dit project. Zij, de aannemer en 
de gemeente zijn bereikbaar via de Omniom-app. Deze app is gratis te downloaden 
via de App Store en Google Play. U kunt hiernaast de QR-code van deze app 
scannen. De app biedt niet alleen een contactmogelijkheid maar u kunt er ook de 
voortgang van het project volgen. Deze informatie is binnenkort ook te vinden op 
de gemeentewebsite via www.maassluis.nl/lijndraaiersbrug. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Elianne van der Linden 
Omgevingsmanager Slangen Staal 
 

 

  

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



 

 

 
Bijlage 1: Kleur Lijndraaiersbrug 

  
 
 

U kunt uw voorkeur voor de kleur van de brug doorgeven door 
de QR-code te scannen met uw smartphone. E-mailen naar 
e.vanderlinden@houseoftenders.nl kan ook. 

Optie 1: Grijs (zoals Lijndraaiersbrug nu) 

Optie 2: Groen (vergelijkbaar met de Wagenbrug) 


