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ONDERWERP

Verwijderen en definitief afvoeren dokdeuren en blauwe brug over het Dok

Geachte gemeenteraad,

Graag willen wij u, middels deze raadsinformatiebrief, informeren over ons besluit om de 
dokdeuren en de blauwe brug over het Dok te verwijderen en definitief af te voeren.

De door u in 2016 vastgestelde ontwikkelingsvisie gaat uit van behoud van industrieel 
erfgoed door het een nieuwe (publieke) bestemming te geven. Het terugbrengen van het 
Dok van Perry, het terugplaatsen van de Scheldekraan, het behouden van een deel van de 
helling en de herbestemming van Zware Plaatwerkerij, de Verbandkamer, de Timmerfabriek 
en de Machinefabriek zijn daar concrete voorbeelden van. 
Hoewel niet specifiek in de ontwikkelingsvisie benoemd, is onze inzet erop gericht om ook  
oude kade-elementen, spoorrails en kraanbanen, die we als industrieel erfgoed zien, in de 
toekomstig openbare ruimte op te nemen. Dit wil nog niet zeggen dat altijd alles behouden 
blijft. Daarbij worden ook afwegingen gemaakt ten aanzien van de kosten-, techniek-, 
veiligheid, etc. Die afwegingen maken dat behoud niet altijd mogelijk is. 

Naar verwachting wordt medio 2019 gestart met de aanleg van de doorsteek en het 
kadeherstel bij de Jan Weugkade, Timmerplein en Peperdijk. 
Alvorens hier daadwerkelijk mee te starten moet explosievenonderzoek in het Dok en nabij 
de kades plaatsvinden. Dit onderzoek vindt plaats vanaf een schip in het Dok. Het Dok ter 
plaatse van de doorsteek (de nieuwe secundaire waterkering aan de rand van de Helling) 
moet dus ook toegankelijk zijn voor het onderzoeksvaartuig. Om deze reden moeten nu de 
blauwe brug en de stalen dokdeuren verwijderd worden.

Dokdeuren
Gezien de technische staat van de dokdeuren (verroest schroot) is besloten deze af te 
voeren naar een verwerker. Voor hergebruik worden geen kansen gezien. 

De blauwe brug
Het verwijderen van de blauwe brug is voorzien in de door u vastgestelde Ontwikkelingsvisie
Scheldekwartier 2016. De onveilige, niet meer in gebruik zijnde blauwe brug wordt in de 
visie vervangen door een vaste oversteek, die in plaats van de sterk in verval geraakte 
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helling dienst gaat doen als secundaire waterkering. De brug als verbinding over het Dok  is 
daarmee overbodig geworden.
De brug bestond oorspronkelijk uit twee delen die met drijvende bokken opgetild konden 
worden en dan op elkaar werden gelegd. Op die manier kwam een van de twee hellingen vrij 
voor de tewaterlating van een schip. De brug was in eerste instantie voor zwaar transport 
bedoeld, waarbij een asbelasting van 17 ton mogelijk was. Via deze brug werden platen 
staal van de plaatwerkerij naar de scheepsbouwloods vervoerd. Deze platen werden als 
duidplaten gebruikt voor de scheepsrompen. De brug vormde letterlijk en figuurlijk een 
directe en snelle verbinding tussen beide kaden en dus essentieel voor de bedrijfsvoering. 
Naar alle waarschijnlijkheid is de brug in eigen beheer gebouwd of anders door Bijkers in 
Gorinchem, een dochterbedrijf. Bruggenbouw was niet vreemd aan De Schelde. De blauwe 
brug dateert uit 1953 en was in ieder geval in 1955 beschikbaar voor gebruik. De 80 ton 
zware, 60 meter lange brug uit 1953 is gebouwd en gebruikt door KSG. 

We hebben drie opties overwogen:
1 De dokdeuren en brug verwijderen en afvoeren naar een verwerker;
2 De dokdeuren verwijderen en de brug verwijderen en restaureren, en later een plaats 

geven;
3 De brug verwijderen en tijdelijk opslaan.

Optie 1 houdt in dat de brug niet behouden blijft. De kosten voor het verwijderen en transport 
van de dokdeuren en de brug naar de verwerker wordt door een ter zake kundig bedrijf 
geraamd op € 76.000,-

Optie 2 betekent het afvoeren en restauratie van de brug. De enige plaats waar de brug, na 
restauratie in het openbaar gebied terecht kan is in het definitieve ontwerp van de helling. 
Dat betekent dat een definitieve inpassing pas plaats kan vinden bij het woonrijp maken van 
de helling, op z’n vroegst begin 2022. Het verwijderen en transporteren van de dokdeuren 
naar de verwerker en het verwijderen, transporteren en restaureren van de brug wordt 
geraamd op € 274.000,-. De brug zal dan nog tijdelijk moeten worden opgeslagen. Transport 
van de tijdelijke locatie naar de definitieve locatie kost daarnaast naar schatting € 17.000,-
Complicatie is dat er in het Scheldekwartier geen plaats is (als we dat al willen) waar de brug 
3 jaar ongestoord kan liggen. De vraag is: waar blijf je dan met het gevaarte?

Optie 3 betekent afwachten en bezien of in de tussentijd dekking voor restauratie kan 
worden gevonden. Probleem hierbij is net als in optie 2 het vinden van een plaats waar de 
brug  tijdelijk kan worden opgeslagen. Hiervoor geldt hetzelfde als in optie 2. Er is geen 
plaats beschikbaar voor 3 jaar opslag. Het verwijderen en afvoeren van de dokdeuren en het 
verwijderen en opslaan van de brug wordt ons aangeboden voor € 73.000,- Daarnaast zijn 
er 2 vervoersbewegingen nodig naar de bewerker (heen en terug) of verwerker (heen),
raming € 34.000,- respectievelijk € 17.000,-.

Voor het verwijderen en afvoeren van deuren en brug is dekking in de GREX 
Scheldekwartier, voor tijdelijk opslaan, restauratie en terugplaatsen niet.

Crowdfunding
De vraag is of crowdfunding bij het behoud van de blauwe brug een rol zou kunnen spelen. 
Crowdfunding is bij het restaureren en terugplaatsen van de Scheldekraan en bij het 
monument mannen tussen staal succesvol gebleken. Het ging hier echter om een bijdrage, 
die qua omvang beduidend lager was dan het bedrag, nodig voor het restaureren van de 
brug. Omdat, ten opzichte van Scheldekraan en mannen tussen staal het behoud van de 
brug minder tot de verbeelding spreekt lijkt crowdfunding in dit geval weinig kansrijk. 
voorgesteld, in weerwil van de wens industrieel erfgoed zoveel mogelijk in te passen, te 
besluiten de brug niet te behouden.
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Wij hebben besloten niet in te zetten op crowdfunding. Het niet nodig hebben van de brug, 
de financiële onhaalbaarheid, het beheer in de toekomst en het logistieke probleem van 
tijdelijke opslag maken dat wij hebben besloten om, in weerwil van de wens industrieel 
erfgoed zo veel mogelijk in te passen, de brug  niet te behouden en af te voeren naar de 
metaalverwerker.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


