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Historische bruggen vormen vaak een erkend markant 
stedenbouwkundig monument in de stad. Zo is de 
Spanjaardsbrug midden jaren ’80 in 19e eeuwse stijl 
teruggebracht waarbij met name de aandrijving met 
waterhydrauliek door middel van aansluiting op het 
waterleidingnet opzienbarend is. Een ander voorbeeld 
is de “hef”, behouden als monumentaal obstakel voor 
de stad Rotterdam. Ook vele andere bruggen kunnen 
zich beroepen op een historische achtergrond. In vele 
gevallen, zoals bij de Irenebrug in Hillegersberg, en de 
draaibrug over de Spoorweghaven, vereist het toene-
mende verkeer een brede moderne oplossing met bijbe-
horende allure. In enkele gevallen, zoals bij de ophaal-
brug de Zweth was het mogelijk om zelfs met beperkte 
middelen een oude situatie terug te brengen. 

Creatieve pendelaars tussen Delft en Rotterdam hebben 
een idyllische sluiproute ontdekt om tijdens de spitsuren 
de dichtslibbende A13 te mijden: via het plaatsje Zweth, 
genoemd naar het gelijknamige watertje. Het file-mij-
dend verkeer tussen Delft-zuid en Overschie gaat tijdens 
de route door Zweth over een tijdelijke noodbrug over 
de Berkelse Zweth, een zijtak van de Delftse Schie. In 
april 2002 heeft Zweth haar authentieke ophaalbrug 
weer teruggekregen! 
De Oude Zwethbrug was als markant dorpsgezicht het 
visitekaartje van Zweth en werd in vroeger tijden door 
een echte brugwachtster handmatig open en dicht ge-
daan. Een bewoonster weet nog dat een dronken chauf-
feur zijn bolide in één van de pijlers van de ophaalbrug 
boorde en het bouwwerk volledig vernielde. ‘Ik was nog 
maar een kind, maar ik weet het nog goed. Maar alles 
wat oud was, werd destijds meteen weggedaan.’ Dus 
ook de uit de 18e eeuw stammende brug, of wat ervan 
over was. Na het ongeluk kwam er een hefbrug die na 
tientallen jaren ook weer hard aan vervanging toe was. 
De 106 bewoners van het plaatsje aan het water gaven 
te kennen dat zij het paradepaardje, en daarmee dit 
belangrijke element in de historische aanblik, weer terug 
wilden. In opdracht van de deelgemeente Overschie 
werd deze wens ten uitvoer gebracht. 
De noodbrug werd hoofdzakelijk aangelegd om de 
intercitybussen hun routes door het smalle Zweth te 
laten vervolgen. Het plaatsen van deze tijdelijke brug 

heeft op de bewoners een behoorlijke impact gehad. Er 
werden stoplichten geplaatst om het verkeer gestructu-
reerd over de brug te laten rijden, want de brug loopt 
dicht langs de bebouwing. De noodbrug ligt tijdelijk naast 
de bestaande landhoofden van de oude ophaalbrug. 
Voor de onderbouw van de brug worden betonnen pre-
fab elementen over stalen buispalen aangebracht die 
bij de landhoofden zijn ingetrild. 
Er kleefden een aantal moeilijke aspecten aan de 
uitvoe-ring van het project. Er moest rekening worden 
gehou-den met de grondgesteldheid van de slappe 
lagen veen. De eeuwenoude fundering ligt dicht tegen 
het monu-mentale restaurant Zwetheul. En er mag 
niet worden geheid in verband met de overlast voor 
de huizen die op nog geen anderhalve meter van de 
werkzaamheden liggen. Als dat zou worden gedaan 
dan schudt het hele dorpje op zijn grondvesten. Verder 
werd verontreinigde grond aangetroffen waardoor de 
werkzaamheden werden vertraagd. ‘Hier was vroeger 
een autosloperij’, vult de bewoonster aan terwijl ze 
even meeloopt. Bij het onder water lassen hebben de 
lassers last van de stroming. De onderbouw werd in 
maart 2002 voltooid. 
Aan weerszijden van de noodbrug, waarvan het midden 
de gemeentegrens vormt tussen Delft en Rotterdam, zijn 
de rijen wachtende auto’s tegen vijven extra lang. De 
bewoonster kijkt op haar horloge: ‘Nou, en dat duurt tot 
half zeven ongeveer.’ De werkzaamheden zijn tijdelijk, 
maar de stoplichten blijven staan. ‘En er komen slagbo-
men bij de brug. Dat is allemaal verplicht tegenwoordig. 
Vroeger had je draaihekjes.’ Op de meest brede plek van 
de Delftweg, die dwars door Zweth loopt, is het 7½ meter 
breed. Foto’s laten zien dat twee grote vracht-auto’s 
elkaar net kunnen passeren. ‘Maar als die gevaar-tes 
langs denderen, staat het hele huis te schudden’, vertelt 
ze. Om die reden worden vrachtwagens sinds een paar 
weken omgeleid. 
De nieuwe brug heeft een modern orthotroop val met 
slechts aan de voor en achterzijde een dwarsligger. 
Aan-vankelijk was een hydraulische aandrijving voorzien 
waarbij de cilinder zou worden geplaatst in een inkassing 
in het betonwerk naast het val. De cilinder zou aangrijpen 
op een uitkragend plaatdeel van het hoofddraaipunt. In 
verband met noodzakelijke bezuinigingen is deze aan-
drijving vervangen door een elektrisch lierwerk.
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