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De gemeente Midden Delfland startte in 2019 
met de renovatie. Die was nodig omdat de 
constructie van het Rijksmonument uit 1912 
met de jaren was verslechterd en aan een 
opknapbeurt toe was. Zo bleek de 
staalconstructie onder het houten fietsdek te 
zijn aangetast door dooizouten die tussen de 
planken door op het staal terecht gekomen 
waren.
ipv DELFT ontwierp een nieuw fietsdek en 
voerde een kleurenonderzoek uit om de 
oorspronkelijke kleur van de brug te 
achterhalen.

NIEUW ONTWERP
Het nieuwe fietsdek is een gesloten stalen 
dek met opstaande rand aan weerszijden. 
Hemelwater wordt via afvoeren in het dek 
richting het ondergelegen water en de 
landhoofden geleid. Het nieuwe fietsdek is 
bewust iets smaller, zodat fietsers zicht 
hebben op de kenmerkende verbindingen in 
de ondergelegen monumentale constructie. 
Buizen en leidingen bevinden zich uit het 
zicht onder het nieuwe fietsdek. (Zie fig.2  
en 3)

Waar in de oude situatie het hekwerk nog op 
de monumentale brug zelf was gemonteerd, 
maakt het hekwerk in de nieuwe situatie deel 
uit van het fietsdek. Er is zo duidelijk 
onderscheid tussen oud en nieuw, wat verder 
wordt versterkt doordat het transparante 
hekwerk, met gespannen staalkabels als 
regels, nog een stukje doorloopt op de 
landhoofden. De handregels van de leuningen 
zijn voorzien van LED verlichting.

RESTAURATIE
De restauratie van de brug vond op de 
bestaande locatie plaats. Het 62 meter lange 
fietsdek is 3,4 meter breed en bestaat uit vier 

GESLAAGDE RENOVATIE 
TRAMBRUG SCHIPLUIDEN

De monumentale Trambrug uit 1912 behoort tot het Nederlands cultureel erfgoed en 

is een Rijksmonument. De brug is sinds 1974 in gebruik als fietsbrug. De fietsbrug 

heeft zijn oorspronkelijke mosgroene kleur terug en kreeg een nieuw dek dat de 

historische, onderliggende constructie in het zicht laat. De oude trambrug is compleet 

gerenoveerd en hersteld in de originele kleur en Bersselaar Constructie heeft de oude 

trambrug voorzien van een nieuw fietsdek inclusief leuningwerk.
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delen van ca. 15,5 meter lang en een massa 
van ca. 11 ton per deel. Deze delen, 
vervaardigd in de fabriek van Bersselaar 
Constructie te Udenhout, zijn vanaf het 
fietspad over de ‘bereden liggers’ van de 
bestaande brug gereden m.b.v. tankrollen. 
Elk brugdeel steunt op acht pootjes op de 
bestaande ‘bereden’ liggers van de bestaande 
trambrug. (Zie fig. 2) In de slijtlaag van het 
dek is het oude tramspoor zichtbaar door 
twee donkere strepen, die de oude tramrails 
moeten voorstellen.

HISTORIE
In de eindbalusters refereert de inscriptie 
W.S.M. 1881-1969 aan de geschiedenis van de 
brug en haar locatie. De brug is ooit gebouwd 
als onderdeel van de tramlijn Maaslandse 
Dam – Delft en doet sinds de jaren zeventig 
van de vorige eeuw dienst als fietsbrug. De 
vroegere tramlijn werd destijds geëxploiteerd 
door de Westlandsche Stoomtramweg 
Maatschappij, W.S.M.. Ook de twee 
donkergrijze lijnen op het fietsdek linken als 
virtuele spoorlijn heden en verleden op 
eenvoudige maar elegante wijze aan elkaar.
■
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