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Verkeershinder onderhoud N57 
tussen Rotterdam en Stellendam 
Weekendafsluitingen en nachtelijke afsluitingen

(1) Werkzaamheden op de Brielsebrug en de Harmsenbrug
Vrijdag 8 september 22.00 uur tot maandag 11 september 05.00 uur (afsluiting richting Hellevoetsluis)
Vrijdag 15 september 22.00 uur tot maandag 18 september 05.00 uur (afsluiting richting Hellevoetsluis)
Zaterdag 23 september 21.00 uur tot maandag 25 september 05.00 uur (afsluiting richting Hellevoetsluis)
Vrijdag 29 september 22.00 uur tot maandag 02 oktober 05.00 uur (afsluiting richting Rotterdam)
Zaterdag 07 oktober 21.00 uur tot maandag 09 oktober 05.00 uur (afsluiting richting Rotterdam)

(2) Werkzaamheden tussen de N218 en Haringvlietsluizen
Maandag 27 november tot vrijdag 22 december. De werkzaamheden vinden ‘s nachts plaats van
22.oo uur tot 05.00 uur.

(3) Werkzaamheden tussen de Haringvlietspuisluizenbrug en Ted Jansenplein N215 
Vrijdag 20 oktober 21.00 uur tot maandag 23 oktober 05.00 uur (afsluiting richting Stellendam) 
Vrijdag 27 oktober 21.00 uur tot 30 oktober 05.00 uur (afsluiting richting Rotterdam)

Omleidingsroutes:             =  (1) Brielsebrug en de Harmsenbrug             = (2) N218 en Haringvlietsluizen            = (3) Haringvlietspuisluizenbrug en Ted Jansenplein N215  



Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan het asfalt en de voegovergangen op de N57 tussen Rotterdam en 
Stellendam en de betonconstructies van de Harmsenbrug en de Brielsebrug. Om de werkzaamheden veilig 
en efficiënt uit te kunnen voeren, worden delen van de N57 afgesloten voor verkeer. Het regionale verkeer 
wordt lokaal omgeleid. Het verkeer vanuit Rotterdam richting Zeeland en andersom wordt grootschalig 
omgeleid, volg hiervoor de gele borden.

Afsluitingen en grootschalige omleidingsroutes
(1) Afsluiting van de Brielsebrug en Harmsenbrug in de richting van Hellevoetsluis

• Oprit Staaldiepseweg naar de N57 richting Stellendam wordt afgesloten.

• Afritten op de A15 bij Brielle richting de N57 worden afgesloten.

• Omleiding via A15 en N218. Deze route is op de kaart aangegeven met de blauwe lijn

(1) Afsluiting Brielsebrug en Harmsenbrug in de richting van Rotterdam 

• Oprit Staaldiepseweg naar N57 richting Rotterdam afgesloten.

• Omleiding via N218 en A15. Deze route is op de kaart aangegeven met de blauwe lijn.

(2) Afsluiting N57 tussen N218 en Haringvlietsluizen

• Omleidingen via de N497, N494 en N218. Deze route is op de kaart aangegeven met de oranje lijn.

(3) Afsluiting N57 Haringvlietspuisluizenbrug en Ted Jansenplein N215 richting Stellendam 

• Omleiding via de N497 naar de parallelweg op de Haringvlietsluizen. Deze route is op de kaart aangegeven met de groene lijn.

(3) Afsluiting N57 Haringvlietspuisluizenbrug en Ted Jansenplein N215 richting Rotterdam

•  Omleiding via de parallelweg op de Haringvlietsluizen naar de N497 en N57. Deze route is op de kaart aangegeven met de

groene lijn.

Overige werkzaamheden tunnels en viaducten N57
Naast de afsluitingen van weggedeelten en de bijbehorende omleidingen is er nog een aantal werkzaamheden aan viaducten 
en tunnels. Dit onderhoud vindt plaats van 11 tot 15 september 2017, van 2 tot 13 oktober 2017 en in het weekend van 15 tot 
18 september 2017. De werkzaamheden voert de aannemer waar mogelijk overdag uit. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. 

Het gaat om de volgende tunnels en viaducten:
- A. Viaduct Rijksstraatweg: afgesloten voor auto’s, fietsers kunnen doorrijden
- B. Fietstunnel Duinweg: afgesloten voor fietsers
- C. Voetgangerstunnel Boelies: afgesloten voor voetgangers
- D. Haringvlietsluizen: omleiding via de parallelweg
- E. Zuiderdiepstraatwegbrug: afgesloten voor auto’s, fietsers kunnen doorrijden
- F. Viaduct Korteweg: afgesloten voor auto’s, fietsers kunnen doorrijden

Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroute aan. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden  
worden uitgesteld. De reserveweekenden zijn 13 tot 16 oktober 2017 en 3 tot 6 november 2017.

Kijk voor de uitgebreide lijst met data en aanvullende informatie op:
www.rijkswaterstaat.nl/N57-Rotterdam-Stellendam
Twitter: @Rijkswaterstaat of bel 0800 - 8002




