
Boogbrug Beek 
Toelichting aanpak onderhoudswerkzaamheden 

Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur en Milieu 

Opdrachtnemer: Van der Ende Straalwerken BV 

 



Wie zijn wij? 

 

• Straal en schildersbedrijf uit  Barendrecht 

• Opgericht in 1929 

• 150 medewerkers 

• Specialisatie: beschermen staal tegen corrosie 

• Volledig gecertificeerd  

• Diverse opdrachtgevers:   

• Rijkswaterstaat 

• ProRail 

• Gasunie 

• Gemeente Rotterdam 

• Petrochemische industrie  

 



Waarom aanpak onderkant Boogbrug Beek nodig? 

PROBLEEM:  slechte onderhoudstoestand 

• Betonschades 

• Roestvorming 

• Coating- en verfschade 

• Over volledige lengte onderzijde (116m) 

 

 

 

 

OPLOSSING: groot onderhoud, door stralen 

en conserveren 

• Schades oplossen 

• Technische levensduur verlengen  (+ 20 jaar)  

• Minimaliseren jaarlijks onderhoud 

 



Wat gaan we doen? 

• Verflagen verwijderen 

• Roest verwijderen 

• Vervangen kabelgoten 

• Laswerk 

• Herstellen beton 

• Nieuwe coating aanbrengen 

 

 

http://www.google.nl/imgres?start=130&biw=2560&bih=1294&tbm=isch&tbnid=ZSuLOeR1dyl8TM:&imgrefurl=http://www.straalbedrijfvanbruggen.nl/stralen.html&docid=HytgAUeo_67GLM&imgurl=http://www.straalbedrijfvanbruggen.nl/afbeeldingen/homepagina/stralen.jpg&w=300&h=167&ei=1xT-Uub9C8n8ygPurIDIBA&zoom=1&ved=0COABEIQcMEk4ZA&iact=rc&dur=20215&page=3&ndsp=69


Hoe gaan we dat doen? 

Voorbereidingsmaatregelen: 

• Ketenterrein op Chemelot (incl. installaties)   

• Bouwen steigers 

• Vergunningaanvragen 

 

 

 

Uitvoering in 3 fases: 

1. Boven Chemelot-terrein 

2. Boven Middelweg 

3. Boven spoor  

 

 

 

Begeleidende maatregelen: 

• Afschermende maatregelen aan brug/steigers  

• Verkeersbegeleidende maatregelen t.t.v. plaatsing en demontage steigers  
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Wanneer gaan we dat doen? 

Planning:   

1 april  - 1 november 2014 

 

Treffen voorbereidingsmaatregelen: 

Inrichten ketenterrein , steigerbouw:  > 1 april 2014 

 

 

Uitvoering in 3 fases (2014): 

• Fase 1:   1 april              t/m      27 juni        (13 weken) 

• Fase 2:   6 mei               t/m      22 aug.       (16 weken) 

• Fase 3:   25 aug.            t/m      17 okt.          (8 weken) 

 

 

Opruimingswerkzaamheden:                

Afbreken steigers, opruimen ketenterrein en materieel: 20 t/m 31 oktober 2014 

 



Wat merkt u daarvan? 

• Stofoverlast? Nee, 

• Gebruik stofafzuiging 

• Afschermende bekleding steigers  

 

• Stankoverlast? Nee.  

 

• Bouwlawaai? Wel tijdelijk meer geluid, maar blijft binnen de wettelijke normen 

• Door compressoren (op ketenterrein), door stralen en bouwen steigers  

• Fase 1 en 2: alleen tijdens werkzame uren (7.00 – 19.00u) 

• In Fase 3: in enkele nachtelijke uren (19.00 – 7.00u), door eisen ProRail  

• Plaatsing platen en/of containers voor geluidreductie  

• Er is ook veel omgevingsgeluid aanwezig (A2, Chemelot, omringende bedrijvigheid, treinverkeer) 

 

• Omleidingsroutes? Nee.  

 

• Doorstromingsproblemen? Nee.  

• Alleen in fase 2 bij opbouwen/afbreken steigers tijdelijk 1 rijstrookafzetting  met verkeerslichten (b.v.k. buiten spits) 

  

• Beperkingen doorrijhoogte? Nee. 



Hoe wordt u op de hoogte gehouden? 

 

 

Voorlichting door inzet van diverse communicatiemiddelen: 

• Gesprekken met winkeliers, bedrijven, bewoners enoverheden  

• Bewonersbrieven  

• Wekelijks inloopuurtje in bouwkeet Van der Ende 

• Bouwborden (Middelweg) en informatieborden (Chemelotterrein) 

• Via persberichten in de media (lokale weekbladen, regionale dagbladen) 

• Projectwebsite Van der Ende (www.vanderende.nl/cbs) 

 

 

 

Vragen, opmerkingen of klachten?  

• Via email naar Van der Ende of telefonisch contact 

• Via landelijke informatielijn Rijkswaterstaat 

• Wekelijks inloopuurtje in bouwkeet Van der Ende 

 

 


