
 

Kenmerk: AS21/09665  21/0014064 

De loopbrug tussen Zuidplein en het Motorstraat-

gebied is toe aan het opknapbeurt. Om veilig te 

kunnen werken wordt de loopbrug 4 weken 

helemaal afgesloten. Daarna kunt u vanuit het 

zuidplein de wenteltrap naar beneden nemen en 

oversteken bij de verkeerslichten. De brug zelf 

blijft wel afgesloten. We verwachten dat het werk 

in november klaar is. 

 

Wat gaan we doen? 
Sommige tegels liggen niet meer goed recht  en 

wiebelen als er op gelopen wordt. Alle tegels worden 

weggehaald. Daarvoor in de plaats komt een vlakke 

betonvloer. En we zorgen dat regenwater beter weg 

kan zodat u ook bij heftige regenbuien droge voeten 

houdt. 

 

De trappen aan beide kanten worden gerepareerd. 

Het beton is op sommige plekken beschadigd.  

 

De muren langs de loopbrug worden goed 

schoongemaakt en krijgen een nieuw laagje witte 

verf. 

 

Wanneer wordt er gewerkt? 
We starten op maandag 23 augustus, Als we geen 

extreem weer zoals heftige regen, storm of vorst 

krijgen is het werk na 10 weken klaar. 

 

Er wordt gewerkt van maandag t/m vrijdag tussen 

07.00 uur tot 16.00 uur. In uitzonderlijke gevallen kan 

langer doorgewerkt worden. 

 

Wat merkt u van de werkzaamheden? 
De werkzaamheden kunnen geluid en stof 

veroorzaken voor de directe omgeving. Uiteraard 

doen we ons best om de overlast zoveel mogelijk te 

beperken. 

 

Omleiding voor voetgangers 
De loopbrug wordt helemaal afgezet.  U moet dus een 

andere route lopen. De omleidingen zijn aangegeven 

met borden. Op de achterzijde staat ook een kaartje. 

 

Voetgangers vanaf de uitstaphalte van de bus lopen 

het makkelijkst richting Ahoy, langs de 

Zuiderparkweg en dan naar links de Strevelsweg op. 

 

Vanaf de metro of het winkelcentrum volgt u de 

borden Pleinweg.  U komt dan op de hoek van de 

Strevelsweg – Pleinweg uit. 

 

Zodra het eerste deel vanaf het Zuidplein klaar is, 

kunt u ook de trap naar de Strevelsweg nemen en bij 

de verkeerslichten oversteken. 

 

  

Vanaf 23 augustus is de loopbrug 

tussen Zuidplein en het Motorstraat-

gebied dicht voor onderhoud 

Augustus 2021 

Onderhoud aan de loopbrug  
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Meer informatie 
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op 

met communicatieadviseurs Ilse van den Berg 

(i.vandenberg2@rotterdam.nl) of Linda de Rooij 

(l.derooij@rotterdam.nl) of bel 010 – 267 00 00 (optie 

2).  

 

Volg alle werkzaamheden rondom Zuidplein via de BouwApp 
In de BouwApp staat alle informatie over lopende en komende werkzaamheden. De 

BouwApp is gratis te downloaden voor iOS en Android apparaten. 
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