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In de historie van de Ro�erdamse 
brug De Hef was 23 november j.l. 
een memorabele dag: twee drijven-
de bokken van het bedrijf Bonn 
& Mees hebben het 560 ton zware 
platform uit de oude spoorbrug  
getild en voor groot onderhoud 
naar de Merwehaven vervoerd.  
In de week vooraf is het val al  
omlaag gebracht, en zijn de  
balastblokken vast gezet. Daar-
na worden de dikke kabels uit de 
constructie verwijderd.
 Eén keer eerder werd het val van 
de beroemde, oude spoorbrug ver-
wijderd. Dat was na een aanvaring 

in 1978 waardoor reparaties aan 
het uit 1927 stammende bouwwerk 
noodzakelijk waren. Vier kranen 
werden destijds aangerukt om 
dit karwei af te handelen, twéé 
meer dan nu. ‘Er was destijds veel 
belangstelling van het publiek,’ 
zegt Marcel Walravens, project-
leider van De Hef bij de gemeente 
Ro�erdam. 
 
SCHUREN 
Het 55 meter lange historische brugdeel 
wordtvoorlopig  op de kade aan de 
Merwehaven gelegd, bovenop een houten 
‘onderstel’ van twee meter hoog. 
Het is de bedoeling, dat het bedrijf dat de 
opknapbeurt mag uitvoeren, volgend 

voorjaar aan de slag gaat. De torens en de 
twee aanbruggen bij de Koningshaven en 
het platform bij de Merwehaven worden 
eerst kaal geschuurd, waarna de originele 
mosgroene kleur terugkomt.’ 
 
Om te voorkomen dat mensen stukjes van 
de monumentale brug gaan meenemen, 
wordt het terrein omheind. Er wordt nog 
onderzocht hoe Rotterdammers en andere 
belangstellenden de gelegenheid te geven 
ter  plekke een kijkje te laten nemen.’ 
 
Voor het herstel van de deels roestige 
oeververbinding wordt een kleine twee jaar 
uitgetrokken. Vóór eind 2016 zou De Hef 
weer compleet moeten zijn. Daarna wordt 
het val in principe weer in zijn hoogste stand 
gezet. Om hem alleen voor onderhoud of bij 
harde storm naar beneden te laten zakken.’ 
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