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Door: Auguy Pindi / Ger-Jan Marsiljé

Vervanging Vechtbrug Breukelen
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Info avond bewoners
Hele mooie brug

Zorg voor beperkt beton

Heel mooi ontwerp
Denk aan tijdelijke parkeerplaatsen aan het Zandpad

Fijn dat gemeente de bewoners van de Loswal sinds april 2020 
meeneemt in de voortgang

Constructie is prachtig
Digitale info avond is lekker efficient

aandachtspunt is belsignaal
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Inhoud
• Voorstellen en doel bijeenkomst

• Welkom door wethouder Jeroen Willem Klomps
• Het voortraject tot nu
• Twee funderingen onder water 
• Input Welstandscommissie en Historische Kring Breukelen
• Het gekozen ontwerp brug

• Vragenronde

• De voorlopige planning
• Overleg met omwonenden, Waternet, VRU, Schuttevaer, 

bewonerscommissies etc.
• Vragenronde
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Voortraject tot nu toe

• Voorontwerpfase maart 2020 – mei 2020
• Aanbestedingsfase juni 2020 – september 2020
• Bouwteamfase september 2020 – tot heden

Voortraject
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Doelen
Doelen tijdens bouw:

• rekening houden met belangen inwoners ondernemers 
• bouwoverlast minimaliseren
• kans op schade omgeving is zo klein mogelijk
• alternatieve verkeersroutes

Omgevingsfactoren 
• historische gebouwen en bomen
• bebouwing direct naast brug
• hooggelegen zandlagen
• weinig manoeuvreerruimte



Omgevingsfactoren
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Funderingen
Variant A: portaal constructie 

o deze fundering wordt in fabriek gemaakt
o over water aangevoerd
o meer stremming op het water tijdens bouw
o verwachte bouwduur 16 weken
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Funderingen
Variant B: tui constructie 

o dunnere palen dan bij portaal constructie
o lengte stalen palen ca. 20 meter, diameter ca. 480 mm
o palen worden trillingsarm aangebracht
o verwachte bouwduur 12 weken



Beoordelingcriteria
Uitvoeringsrisico`s / technische haalbaarheid

– Bij B minder risico’s door lichtere fundering dan bij A
– Beide zijn technisch uitvoerbaar

Uitvoeringsduur
– Variant A duurt langer dan B (4 weken)

Omgevingshinder (risico op schade)
– Bij variant B is lichtere fundering mogelijk

Vormgeving brug
– Minimaal verschil tussen A en B

Kosten
– Variant B is goedkoper dan A
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Voordelen variant B
Door een extra hangstang is een lichtere fundering mogelijk. 
Minimale kans op omgevingsschade bij boringen.

Variant B betreft een dubbele ophaalbrug met een tui-constructie 
waarbij één hameipoort voorzien wordt van een diagonale 
trekstang en schoor
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Op hoofdlijnen blijft de uitstraling boven water hetzelfde;
Vormgeving van de brug
Afmetingen van profielen
Hoofdopbouw



Welstand & Historische 
Kring

Input Welstand
– Eerste advies positief
– Vindt houten uitstraling belangrijk en dat dit teugkomt in in de 

beplating
– Een vlakke stalen plaat is onwenselijk. 

Wensen Historische Kring Breukelen
– Geen moderne brug
– Historische uitstraling met moderne techniek
– Uitstraling van de huidige brug
– Sluit aan bij de panden om de brug
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Historische variant
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Vechtbrug 2022



Uitvoering brug
Specificaties Nieuwe brug

 Hangkettingen vervangen door hangstangen (NEN)
 Steunbuis is nieuw vanwege zwaardere belastingnorm
 Extra hangstang voor lichtere fundering onder water
 Volledige uitvoering in staal
 Bovenzijde brug Brugstraat blijft buiten de bebouwing
 Openen en sluiten duurt ca. 60 seconden
 Slagbomen hebben akoestisch belsignaal (wetgeving) 
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Vragen
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Voorlopige planning

Werkzaamheden vanaf nu:
• Overleg met betrokkenen maart - aug
• Aanbesteding en gunning van de brug april ‘21
• Bouw brug in fabriek aug ’21
• Vooropname panden dec ‘21
• Aanleg van de ponton brug dec ‘21
• Start werkzaamheden bij de brug jan ‘22
• Verwijderen ponton brug maart ‘22
• Oplevering brug maart ’22

Definitieve planning volgt nog.
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Werkzaamheden op 
locatie

Globaal de volgende stappen:
• Prepareren terrein voor start werkzaamheden
• Ontmantelen bestaande brug
• Verwijderen bestaande fundering
• Prepareren terrein voor nieuwbouw
• Aanbrengen nieuwe fundering
• Bouwen nieuwe brug
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Tijdelijke brug
• Alléén voor langzaam verkeer (voetgangers & (brom)fietsers)
• Niet voor gemotoriseerd verkeer
• Pontonbrug over het water
• Te openen op vaste tijden indien nodig voor scheepvaart
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Omleidingsroutes
Borden op A2 en in Breukelen
• Bestemmingsverkeer vanaf A2 omleiden
• Lokaal verkeer omleiden
• Stremming tijdens ontmanteling en plaatsing

Route 1 via  Nieuwersluis
Voor verkeer met bestemming Scheendijk en Nieuweweg. Deze 
omleidingsroute is ca. 6 km.
Route 2 Via Maarssen
Voor verkeer met bestemming Maarssen en Tienhoven Deze 
omleidingsroute is ca. 11 km lang.

23-3-2021 19



Brandweer

Veiligheid tijdens werkzaamheden

• Brandweerwagen op Zandpad
• Vrijwillige brandweer elektrische fietsen
• Locatie brandweerwagen nog afstemmen
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Betrokken partijen
 Ingenieursbureau Movares
 Bruggenbouwer Damsteegt
 Waternet
 Veiligheidsregio Utrecht (brandweer)
 Direct omwonenden Brugstraat, Zandpad, Herenstaat
 Winkeliersvereniging
 Bedrijven op het Zandpad
 Schuttevaer
 Historische Kring
 Welstand
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Communicatiemiddelen
 Afstemming direct met belanghebbenden
 Directe informatievoorziening via mail
 Website vervanging Vechtbrug Breukelen
 Wijkberichten
 Facebook gemeente
 Websites bewonersgroepen Breukelen
 Informatiebijeenkomst digitaal of fysiek afhankelijk van 

Covid-19 maatregelen
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Optimale informatie 
verstrekking betrokken partijen 



Vragen
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