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Resultaatteam:

  

Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 17 december 2018 

Onderwerp: Vervangen van Driegatenbrug 

vanwege verminderde toelaatbare 

gewichtsbelasting. 

 Aan de raad.  

 

 

*Z01C6F9631F* 
Beslispunten 

-    De benodigde financiën voor de vervanging van de Driegatenbrug, het bedrag van € 1.355.040,- 

beschikbaar te stellen. Bij een afschrijving van 50 jaar zijn de kapitaallasten € 32.264, - per jaar 

vanaf 2020, deze zullen worden betrokken bij de samenstelling van de kadernota 2020 – 2023. 

 
 

1 SAMENVATTING  

Vervangen van Driegatenbrug vanwege verminderde toelaatbare gewichtsbelasting. De 
Driegatenbrug is een brug gerealiseerd in 1936. De brug is volgens huidige normering(en) al over 
zijn economische en technische levensduur heen. Leeftijd van de brug is thans 82 jaar. Volgens 
IBOR planning zou de brug in 2023 worden vervangen.  
 

2 Inleiding 

In het voorjaar van 2018 is een visuele inspectie van alle civiele kunstwerken in de gemeente 
uitgevoerd. Een dergelijke inspectie vindt doorgaans elke 4 á 5 jaar plaats. Op grond van deze 
inspectie is vastgesteld dat aan de Driegatenbrug nader onderzoek moet worden gedaan. Er is aan 
het adviesbureau De Aquanoom een vervolgopdracht gegeven om een technisch onderzoek te 
doen naar de constructieve veiligheid van de Driegatenbrug. Uitgangspunt hierbij was dat het een 
betonnen verkeersbrug betreft, gelegen in belangrijke verkeersroutes en ouder dan bouwjaar 
1990. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de week van 13 augustus 2018. Conclusie van het 
onderzoek was dat directe afsluiting van de brug dringend wordt geadviseerd. Het rapport hebben 
we begin november 2018 ontvangen. In november hebben we een extra technische her inspectie 
en ook een wapeningonderzoek door het bureau laten uitvoeren. Hierbij werden op de brug delen 
van het brugdek tot aan de wapening losgebikt.  
 

3 Beoogd effect 

Adequaat beheer en onderhoud van de civiele kunstwerken (bruggen e.d.) draagt bij aan het op 
peil houden van het onderhoudsniveau, maar ook aan afgeleide doelstellingen zoals 
verkeersveiligheid, toegankelijkheid en het rijcomfort.  
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4 Argumenten 

     De draagkracht van de brug met ten minste 25% is afgenomen en dat gedurende de tijd die 
benodigd is voor de vervanging dat er om en om verkeerd wordt ingesteld met beperking van 
het totaal aan gewichtsbelasting. Het advies volgens het ingenieursbureau OC2 is om 42 ton 
aan maximaal totaal gewichtsbelasting toe te staan. 

     Het is tevens de enige verkeersbrug die toegang biedt naar de Boterhuispolder. De brug is de 
belangrijkste verbinding voor de bewoners en bedrijven gelegen aan de Zijldijk te Leiderdorp 
en gemeente Teylingen. Daarnaast is de Zijldijk ook schakel in de route voor 
(landbouw)transporten door voertuigen met beperkte snelheid aangezien zij geen gebruik 
mogen maken van de Oude Spoorbaan. 

 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De uitvoering van de werkzaamheden kan leiden tot verkeersoverlast en verkeer op het water en 
een tijdelijke verminderde bereiknaarheid van woningen en bedrijven. 
De Nieuweweg biedt beperkte toegang vanwege vergunninghouders, breedte van de weg (de weg 
is permanent daarvoor berekend) en om onnodige overlast te voorkomen. 
Het instellen van een lastbeperking kan betekenen dat door voertuigen met beperkte snelheid 
gebruik moet worden gemaakt van de Oude Spoorbaan om in Leiderdorp en/of Leiden te komen. 
Hiervoor is een verkeersbesluit noodzakelijk aangezien zij nu geen gebruik mogen maken van deze 
weg. Eigendom, beheer en onderhoud van de rotonde Oude Spoorbaan/N446 ligt bij de provincie, 
zij moeten instemmen met deze tijdelijke route. 
 

6 Communicatie 

Met behulp van bewonersbrieven, website, social media, Gemeente aan huis en indien nodig  
Informatiebijeenkomsten 
 

7 Financiën 

Totale kosten voor het direct vervangen van de brug m.b.v. een bouwteam is € 1.355.040,- bij een 
afschrijving van 50 jaar zijn de kapitaallasten € 32.264,- per jaar. De kapitaallasten worden 
meegenomen in de actualisatie van het beheerplan Civiele Kunstwerken. De financiële gevolgen 
zullen worden betrokken bij de samenstelling van de kadernota 2020 – 2023. 
  

8 Evaluatie 

n.v.t 
 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen:  
 

1.OC2 – Rapport P180604-02 (Driegatenbrug, Leiderdorp) (2018-11-01) - rev. 0 
2.OC2 – Driegatenbrug - Herberekening dek, toetsing op constructieve Veiligheid na extra  
    onderzoek. 


