Aangepaste norm lokale
bruggen voorkomt onnodige
miljoeneninvestering
Gemeentelijke bruggen hoeven niet langer
even sterk te zijn als de zwaarst belaste brug
in ons land: de Moerdijkbrug. Door de
introductie van een aangepaste toetsingsnorm
voor lokale bruggen, besparen gemeenten de
komende jaren honderden miljoenen euro’s
aan onnodige versterkingen of vervanging.
De aangepaste norm is het resultaat van jaren
lobby en onderzoek, geïnitieerd en
medegefinancierd door de gemeente
Rotterdam.
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beheerders de Rotterdamse bruggen beoordelen
met objectieve én realistische normen.
Zo houden we de stad veilig en bereikbaar,
zonder kapitaal te verspillen.”
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