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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Stichting 
Brugwachtershuisjes. 2018 was opnieuw een 
enerverend jaar. De succesvolle projecten in Dordrecht 
en Den Bosch en het trekvaartenproject kregen een 
vervolg met een nieuw programma. Het project Lage 
Erfbrug kwam tot uitvoering en is inmiddels opgeleverd. 
Zichtbare resultaten waar de stichting trots op is. 

Vanaf haar oprichting in 2012 is de stichting actief 
om eigenaren en bewoners bewust te maken van 
de waarde van de kleine brugwachtershuisjes, die, 
door het op afstand bedienen van de bruggen, leeg 
komen te staan. Zij doet dit door het hergebruik 
van de huisjes te stimuleren. Dat kan tijdelijk zijn, 
met een cultureel programma, maar ook definitief 
door de huisjes te verhuren met een nieuwe functie, 
zoals kantoor- of kioskruimte. Inmiddels zijn door 
heel Nederland bijna 40 brugwachtershuisjes 
herbestemd. Deze verzilverde kansen zijn divers en 
inspirerend. Kunst, cultuur, trekvaarten, rondtoeren, 
ontmoetingen, kleinschalige horeca, overnachtingen 
en mode, het kan allemaal. Zo is ieder huisje uniek 
door de historie, maar ook door de invulling.

Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een 
landelijke expert op het gebied van hergebruik van 
brugwachtershuisjes. Dat stelt eisen aan de organisatie. 
Helaas lukte het in 2018 niet d.m.v. een pitch een 
belangrijke subsidie binnen te halen. Hierdoor blijven 
de financiele middelen beperkt. Daardoor was het 
noodzakelijk opnieuw de balans op te maken over 
hoe we met beperkte financiele middelen toch ons 
doel, namelijk het hergebruik van zoveel mogelijk 
lege brugwachtershuisjes, kunnen bereiken. 

Samen met vrijwilligers is een nieuwe koers bepaald 
in de vorm van een beleidsplan voor de komende vier 
jaar. Het belangrijkste doel voor de komende vier jaar is 
opnieuw 40 huisjes een nieuwe bestemming te geven. 
Besloten is bovendien meer aandacht te geven aan 
de opbouw van het expertise-centrum. De opgedane 
kennis van de afgelopen jaren is belangrijk om door 
te geven. Daarnaast vormt dit tevens de basis voor 
een nieuw business model met adviesdiensten voor 
eigenaren en gebruikers. De organisatie is aangepast 
naar een “platte organisatiestructuur”. Een community 
van vrijwilligers en freelancers, projectmatig opgezet 
rond de drie pijlers: kenniscentrum, projecten en beheer. 
Na twee jaar samenwerken wordt in Den Bosch 
een eigen stichting opgericht om de huisjes te 
exploiteren. De samenwerking blijft, maar op deze 
wijze zijn de activiteiten efficiënter te organiseren. 

De nieuwe koers is in december 2018 met alle 
vrijwilligers en freelancers gevierd met een feestelijke 
bijeenkomst in het huisje aan de Lage Erfbrug.  
Daarbij is tevens afscheid genomen van het 
bestuurslid Mijntje Vervoort (secretaris) en zijn er 

twee nieuwe bestuursleden, namelijk Marjan van 
Gerwen en Sandra van der Woude welkom geheten. 
Met nieuw elan gaan we zo in 2019 aan de slag.  
Om via een kennis- en ambassadeursnetwerk 
eigenaren enthousiast te maken voor herbestemming, 
de huisjes technisch geschikt te maken voor nieuw 
gebruik én met lokale netwerken te zorgen voor 
programmering en verhuur van de huisjes. 

 

Thuishaven Stichting Brugwachtershuisjes

Namens het bestuur:
Cora Nauta - voorzitter
Peter Stutvoet - penningmeester  
Marjan van Gerwen - bestuurslid
Sandra van der Woude - bestuurslid

Namens freelancers & vrijwilligers:
Gerben van Dijk - ambassadeur
Lotti Hesper - projectleider
Frank Moerman - projectleider
Suzanne Bruseker - projectleider 
Erik Both - website & social media
Gerard de Bruin - vormgever
Sanne van der Schoor 
Wim Leussink 
 

Kleine huisjes, grote kansen!!!
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Waar staat de 
stichting voor
De missie van de stichting is het optreden als 
katalysator voor het herbestemmen en hergebruiken 
van lege brugwachtershuisjes. En het doorgeven van 
haar verhalen met oog voor de culturele, ruimtelijke en 
maatschappelijke waarde van dit cultureel erfgoed. 

De stichting doet dit vanuit de volgende visie:
Er wordt gewerkt zonder winstoogmerk met een 
cultuur ANBI-status en met een groep vrijwilligers en 
freelancers die de activiteiten uitvoeren. De ambitie 
is het behoud van dit kleine culturele erfgoed en 
haar geschiedenis. De huisjes zijn een symbool voor 
de belangrijke rol die water speelt en speelde in 
Nederland. De infrastructuur van kanalen en vaarten 
met bruggen, sluizen en huisjes is beeldbepalend 
voor het Nederlandse landschap. De liefde voor dit 
erfgoed en haar verhalen, de kansen die deze huisjes 
bieden om deze verhalen levendig te houden en van 
betekenis laten zijn in een veranderende (stedelijke) 
omgeving, zijn de drijfveren van de stichting. 
De stichting neemt het initiatief tot projecten, 
ondersteunt andere initiatiefnemers en levert 
adviesdiensten, waarbij zij haar expertise als 
kenniscentrum rond brugwachtershuisjes inzet. 
De stichting doet dat voor eigenaren van de 
huisjes (Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten
en waterschappen) en voor gebruikers (ondernemers, 
culturele instellingen), liefhebbers en sponsors

Hoe maakt zij dit waar:
Door te wijzen op de urgentie van het hergebruik, de 
noodzaak dit culturele erfgoed te bewaren en door 
te geven aan volgende generaties. Door aandacht te 
genereren via de website, social media, publicaties. 
Door het verbinden van vraag en aanbod. Door 
kennis en expertise op te bouwen en te delen. 
Door het leveren van adviesdiensten en door het 
beheren en exploiteren van de huisjes. En dat alles 
graag in samenwerking met alle partijen die de 
brugwachtershuisjes een warm hart toedragen. 

Hoe doet de stichting dat
De stichting werkt vanuit drie pijlers:
 
1. Kenniscentrum voor brugwachtershuisjes.
De stichting wil een landelijk platform/expertisecentrum 
zijn voor de brugwachtershuisjes. Dat doet zij door 
een landelijk netwerk op te bouwen en door het 
organiseren van expertmeetings. Maar ook door kennis 
te vergaren in culturele projecten, opdrachten voor 
derden, door het verder uitbouwen van de website. En 
door beheer van lege huisjes en de exploitatie daarvan 
i.s.m. met derden te organiseren. De stichting is de 
autoriteit op het terrein van de brugwachtershuisjes. 

2.  Projecten voor herbestemming, adviesdiensten 
voor derden, inventarisaties. 

In de pijler projecten vervult de stichting haar rol als 
katalysator en aanjager en ondersteuner van andere 
initiatiefnemers. Dat begint bij het in kaart brengen 
van mogelijkheden, het werven van fondsen en eindigt 
na de uitvoering. Hiervoor werkt de stichting met 
lokale projectleiders die een lokaal netwerk hebben 
en kunnen opbouwen. Regelmatig is een project een 
opstap naar de volgende pijler, beheer en exploitatie. 
De opdrachten staan in dienst van de doelstelling 
van de stichting, zijn een essentieel onderdeel 
vanwege de financiele opbrengsten en bieden 
mogelijkheden om kennis en expertise te vergaren.

3.  Beheer en exploitatie van lege huisjes 
i.s.m. met andere organisaties. 

Het beheren en exploiteren van de huisjes wordt 
gevraagd door de eigenaren die daarop ‘ontzorgd’ 
willen worden. Ontzorgen staat daarom centraal.  
Voor de beheerder van een brugcomplex is het 
huisje vaak ballast, misschien nog goed voor een 
noodbediening, maar dat is het dan wel. Toch is en  
blijft het huisje onderdeel van het complex.  
De stichting helpt de beheerder om het huisje weer 
een waardevol onderdeel van het complex te maken. 
En het vormt voor de stichting een onderdeel van 
het opbouwen van kennis. Er is samenwerking 
gezocht met een professionele beheerpartij.
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   Algemeen
In 2018 is samen met alle vrijwilligers een nieuwe 
koers uitgezet. Dat heeft geleid tot een nieuw 
beleidsplan voor de periode 2019-2022. 

De komende vier jaar zijn de strategische activiteiten:
• Opbouwen Kenniscentrum;
• Stimuleren projecten door te faciliteren;
•  Uitvoeren beheerpilots met huisjes 

provincie Zuid-Holland;
• Opstellen Communicatieplan;
•  Opstellen plan van aanpak sponsoring 

en subsidiemogelijkheden.

Tevens is de organisatie aangepast. De stichting kent 
nu een ’platte organisatiestructuur’, een community 
van vrijwilligers en freelancers, projectmatig opgezet 
rond de drie pijlers met een actief, onbezoldigd bestuur 
van vier personen. In 2018 is een schema voor het 
aftreden van het bestuur vastgesteld. Mijntje Vervoort 
(secretaris) is per 31 december 2018 gestopt.  
Per 1 januari zijn 2 nieuwe bestuursleden aangetreden: 
Marjan van Gerwen en Sandra van der Woude.  
Per 1 juli a.s. zal Peter Stutvoet (financiën) aftreden. 
Hiervoor staat een vacature uit. Per 31 december a.s. 
zal Cora Nauta (voorzitter) terugtreden en opgevolgd 
worden door Marjan van Gerwen.  
Op deze wijze wil het bestuur de continuïteit bewaken, 
maar ook de scherpte en de frisheid in het bestuur 
borgen. De activiteiten voor de stichting worden 
verricht in groepjes die zelfstandig acteren.
De projecten worden gedaan door freelancers, 
die preffered supplier zijn voor het project 
waarvoor men subsidie heeft weten te verkrijgen. 
Een percentage van de projectomzet wordt 
gebruikt voor de overhead van de stichting. 
Voor de externe contacten zijn twee personen 
aangewezen als ambassadeurs voor de stichting.
 

Korte 
verantwoording 
2018 
Het project Trekvaarten & Brugwachtershuisjes 
De Provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om 
bestaand erfgoed te behouden voor toekomstige 
generaties door het te beschermen, te laten beleven 
en te benutten. De trekvaarten behoren ook tot 
het Zuid-Hollands erfgoed. Om voorbijgangers 
te informeren over de bijzondere geschiedenis 
van de trekvaarten en tegelijkertijd enthousiast te 
maken over de kwaliteiten en mogelijkheden van de 
bijbehorende brugwachtershuisjes heeft Stichting 
Brugwachtershuisjes ‘informatievensters’ ontworpen. 

In het eerste project ging het om acht huisjes. 
Alle informatievensters zijn nog te zien. Het huisje 
aan de Ooievaarsbrug in Schiedam is opgeknapt 
en kreeg in 2018 een nieuwe bestickering.
In een vervolgopdracht ging het om vier huisjes  
in Schiedam, Maassluis en Delft. 
In 2018 zijn een huisje aan de Beukelsbrug in 
Rotterdam en een huisje aan de Koepoortbrug 
in Delft in het kunstproject opgenomen. 
Op het huisje aan de Beukelsbrug en de 114 m 
lange brugleuning van de Beukelsbrug verscheen 
een gedicht van Dirk Kroon en een grafisch 
ontwerp van een paard van Vos Broekema.

De kadehekken van de Koepoortbrug hebben vier 
gedichten over trekvaarten van Fleur Fok, Cindy 
Righarts, Mary Heylema en Tjitske de Haas gekregen. 

Het jarenlange eenzame brugwachtershuisje van de 
Abtswoudsebrug met dichte rolluiken in Delft kreeg in 
2018 “nieuwe bewoners’. Dat zijn opvarenden van een 
trekschuit op een historische afbeelding op de ramen. 
‘s- Avonds gaat ook echt het licht aan zodat het huisje 
een baken in de Schie vormt. Overdag is een afbeelding 
op zonwerende folie te zien van de techniek die 
binnen staat voor de afstandsbediening van de brug. 

Financiering: Provincie Zuid-Holland, Fonds1818 
en Fonds Schiedam- Vlaardingen e.o.
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Lage Erfbrug
Het brugwachtershuisje op de Lage Erfbrug in 
Delfshaven in Rotterdam werd in 2018 verbouwd  
tot een informatiepunt voor toeristen en een plek  
waar je Delfshavense producten kunt kopen.  
Het huisje heeft een dubbele voordeur gekregen 
zodat het goed toegankelijk is buiten de slagbomen. 
Onderneemster Lilia Costa geeft samen met lokale 
partijen verder invulling aan de bijzondere kiosk.
In december 2018 heeft de stichting een feestelijke 
bijeenkomst gehouden in het huisje en in de lente 
2019 zal de officiële opening plaatsvinden. 

Financiering: Stichting Brugwachtershuisjes 
en wijncoöperatie Delfshaven. 

Overbruggen in Dordrecht. 
In het project Overbruggen in Dordrecht heeft de 
stichting, samen met de gemeente een kunstproject 
gerealiseerd. In zes huisjes, beschikbaar gesteld door 
de gemeente, konden zes kunstenaars aan de slag. 
Na een inschrijving onder kunstenaars waarop  
28 reacties binnenkwamen, werden zes van hen  
geselecteerd.
De kick-off van de eerste twee kunstwerken was 15 
december 2017. Het project loopt t/m november 2019. 

Financiering: Gemeente Dordrecht, Erfgoedlijn
Waterdriehoek (Provincie Zuid-Holland), 
Havenbedrijf Rotterdam (Dordrecht & Water), 
Prins Bernard Cultuurfonds. 

Bossche Brugwachtershuisjes 
Het project in de drie Bossche Brugwachtershuisjes 
met een creatief jaarprogramma wordt in 2018 
doorgezet. De gemeente heeft het contract voor de 
drie huisjes verlengd. In 2017 kregen 99 creatieve 
mensen/collectieven uit de stad de sleutel. In 2018 
mogen weer andere (on)bekende talenten uit de 
stad de huisjes gebruiken. Er is door de stichting 
een nieuw creatief burgerparticipatie programma 
georganiseerd met als thema ‘Wà ter gebeurt ‘; 
genoemd naar het gelijknamige radioprogramma 
van twee jonge makers die wekelijks in een van de 
brugwachtershuisje live te beluisteren zal zijn. 

Radio Brugwachter 
Verhalen vertellen staat centraal in het project Radio 
Brugwachter. Het is een initiatief van jonge makers 
vanuit lege brugwachtershuisjes. Het eerste radiostation 
is geopend op de Anthoniebrug in Den Bosch. Het 
doel is veel meer over water te weten te komen. Vier 
jaar lang gaan zij op zoek gaan naar interessante, 
ontroerende, bizarre waterverhalen. Alle interviews 
laten ze horen via podcast op iTunes, Soundcloud, 
Izzitravel en Youtube. Van de live uitzendingen maken 
ze een feestje. In het programma ‘Wà ter gebeurt 
waren ook in 2018 die verhalen te beluisteren in een 
van de drie brugwachtershuisjes in Den Bosch. 
Het project Radio Brugwachter zal ook worden 
doorgezet naar andere steden en andere huisjes. 

Andere activiteiten
Tijdens het Stadsmakerscongres in november 
2018 heeft de stichting een tour langs diverse 
brugwachtershuisjes georganiseerd. Een enthousiaste 
groep congresgangers nam deel aan deze tour, waar 
verhalen over het ontstaan en de architectuur van de 
huisjes werden verteld en waarin ook de brugkelder 
van de Jan Kuitenbrug kon worden bezocht. 
Dit alles met als doel aandacht te vragen voor 
de leegstaande huisjes in Rotterdam en ook hier 
de herbestemming ervan te laten slagen. 

Adviesdiensten 
Naast de projecten zijn ook inventarisatieopdrachten 
gedaan voor eigenaren van huisjes. Met de bedoeling  
(toekomstige) leeg- stand in beeld te krijgen en te  
onderzoeken welke herbestemmingen succesvol  
kunnen zijn.
Er is gewerkt voor o.a. de Provincie Zuid-Holland,  
Flevoland en Rijkswaterstaat. 

De Provincie Zuid-Holland wil, op basis van het 
inventarisatieonderzoek vijf huisjes binnenkort 
vrijgeven voor definitieve herbestemming. Als deze 
pilot succesvol is zullen er nog eens 15 volgen.
Ook voor eigenaar Rijkswaterstaat is een eerste 
verkenning gemaakt. Zij beheren 160 huisjes 
door het hele land. Ook hier is een akkoord 
om een eerste pilot uit te voerente doen. 
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Financiën
Het verslagjaar was succesvol. Diverse projecten 
werden afgerond en de afrekening van twee projecten 
zal nog in 2019 plaatsvinden. De verbouwing 
van het brugwachtershuisje van de Lage Erfbrug 
kwam gereed en is inmiddels in exploitatie. 
Projecten en de exploitatie van huisjes vormen de 
tweede en derde pijler en moeten zorgen voor de 
funding van de activiteiten van de stichting en het 
duurzaam in stand houden van de organisatie.

De inkomsten uit exploitatie bedragen € 2.150 (2017:  
€ 2.100). Vanwege de verbouwing van de Lage Erf 
werd de inkomstenstroom van dat huisje onderbroken.
De inkomsten uit projecten bedragen € 110.392  
(2017: € 51.688). Omdat de afrekening van twee 
projecten nog niet is afgerond is een reservering van  
€ 10.000 opgenomen (2017: € 39.958). Voor de 
uitvoering van projecten is € 90.469 uitgegeven  
(2017: € 38.660). 
De kosten van de organisatie bedragen € 6.122  
(2017: € 4.402). Dit brengt mee dat jaarlijks  
€ 50.000 aan projecten moet worden uitgevoerd 
om deze kosten te dekken. 10% van elk project 
moet dan ook ten goede komen aan de stichting. 
Voor projecten die (nagenoeg) geheel met 
subsidies worden gefinancierd mag de btw 
niet worden verrekend. Opdrachten dienen 
dan ook inclusief omzetbelasting te zijn.

Op de balans is nu de investering van de Lage Erfbrug 
opgenomen ter grootte van € 15.000, zijnde de door 
Delfshaven Coop verstrekte lening, die we in 10 jaar  
moeten terugbetalen. Dat de liquide middelen tot 
€ 35.425 zijn teruggelopen (2017: € 67.709) is 
verklaarbaar door het gehanteerde uitgangspunt dat 
projectkosten eerst worden voldaan als de toegezegde 
(subsidie)bijdragen zijn ontvangen. € 15.000 van 
deze liquide middelen is de lening Delfshaven.
Het eigen vermogen bedraagt € 32.017 (2017: € 15.831).  
Conform het beleidsplan 2019/2022 is besloten een 
continuiteitsreserve van € 12.500 aan te houden.  
De kortlopende schulden betreffen de nog te betalen 
projectkosten en een aflossing van € 1.500.  
Daardoor nemen de langlopende 
schulden af tot € 13.500.

De solvabiliteit (EV/VV) van de stichting is met 2,4  
bijzonder goed. Ook de current ratio (VA/KS),  
de liquiditeit, is met 2,6 eveneens bijzonder goed  
(2017: 1,3).

 Tot slot
De stichting is trots op de successen van de afgelopen 
jaren, maar beseft ook dat er nog veel werk te 
verrichten is. Met de toenemende digitalisering zullen 
steeds meer bruggen op afstand worden bediend en 
komen door heel Nederland huisjes leeg te staan.  
Het bewust maken van eigenaren dat deze huisjes niet 
mogen verpauperen en een nieuwe kans verdienen 
is heel belangrijk voor het behoud van dit erfgoed. 
Praatjes vullen geen gaatjes, het gaat om de resultaten. 
Daarom is bij dit jaarverslag een bijlage van  
heringerichte huisjes van de afgelopen  
jaren opgenomen.
Goed voorbeeld doet goed volgen: 

“Kleine huisjes, grote kansen”.
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Stichting Brugwachtershuisjes jaarrekening 2018 
Exploitatieoverzicht

2018 2017

BATEN

Inkomsten stichting

- vrienden/sponsoren 237 70

- overige en correcties voorgaande jaren 0 -182

- credit rente 0 49

237 -63

Inkomsten locaties

- gebruikersovereenkomsten 2.150 2.100

- bemiddelingsfees 0 0

2.100 2.100

Inkomsten projecten

- projectbijdragen 80.433

- Delfshaven Coop. 15.000

- Omzetting Delfshaven Coop. Naar lening -15.000

- project voorgaande jaren 0 88.040

- reservering uit voorgaand boekjaar 39.958 3.585

- reservering tbv volgend boekjaar -10.000 -39.958

110.391 51.668

TOTAAL BATEN 112.778 53.705

LASTEN

Uitgaven stichting

- huisvesting 225 300

- advisering derden en fin. administratie 1.600 400

- vrijwilligers 1.500 2.151

- bestuur en vergaderkosten 796 184

- verzekeringen 593 575

- klein inventaris/kantoor/organisatie 625 251

- PR/promotie 550 376

- website/domeinreg etc. 130 56

- bankkosten/financieel 105 111

6.122 4.402

Uitgaven projecten

- leden werkorganisatie/derden/materialen (project-uitgaven) 105.469 38.660

- activering verbouwing Lage Erfbrug -15.000 0

90.469 38.660

TOTAAL LASTEN 96.592 43.062

SALDO EXPLOITATIE 16.186 10.643
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Stichting Brugwachtershuisjes balans 2018

31-12-2018 31-12-2017

ACTIVA

Materiele vaste activa

- Verbouwing Lage Erfbrug 15.000 0

Vlottende activa

- nog te ontv subsidies 12.430 0

- debiteuren 0 3.000

- omzetbelasting 1.448 3

- liquide middelen 35.425 67.709

49.303 70.712

TOTAAL ACTIVA 64.303 70.712

PASSIVA

Eigen vermogen

- algemene reserve (na resultaatbestemming) 19.517 15.831

- continuïteitsreserve 12.500 0

32.017 15.831

Langlopende schulden

- lening Delfshaven Cooperatie 13.500 0

Kortlopende schulden

- crediteuren en overige schulden 7.986 14.724

- nog in te zetten subsidies 10.000 39.958

- ontvangen waarborgsommen 800 200

18.786 54.881

TOTAAL PASSIVA 64.303 70.712

• Voor meer details zie de jaarrekening op onze website.
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Nr. Brug Stad Functie Tijdelijk 
gebruik

Kunst-
project

definitief 
gebruik

1 Alphensebrug Alphen a/d Rijn VVV •

2 Amstelschutsluis Amsterdam Sweets Hotel •

3 Beltbrug Amsterdam Sweets Hotel •

4 Gerben Wagenaarbrug Amsterdam Sweets Hotel •

5 Kattenslootbrug Amsterdam Sweets Hotel •

6 Kinkerbrug Amsterdam Sweets Hotel •

7 Meeuwenpleinbrug Amsterdam Sweets Hotel •

8 Nieuwe Amstelbrug Amsterdam Sweets Hotel •

9 Overtoomsesluis Amsterdam Sweets Hotel •

10 Scharrebiersluis Amsterdam Sweets Hotel •

11 Sluis Haveneiland Amsterdam Sweets Hotel •

12 Theophile de Bockbrug Amsterdam Sweets Hotel •

13 Westerdoksbrug Amsterdam Sweets Hotel •

14 Westerkeersluis Amsterdam Sweets Hotel •

15 Wiegbrug Amsterdam Sweets Hotel •

16 Zeilstraatbrug Amsterdam Sweets Hotel •

17 Apeldoornsebrug Apeldoorn exposities/eten? •

18 Abtswoudsebrug Delft lichtkunst trekvaarten, St. Brugwachtershuisjes •

19 Koepoortbrug Delft winkeltje hergebruik, St. Stunt •

20 Oostpoortbrug Delft infopanelen Trekvaarten •

21 Reineveldbrug Delft infopanelen Trekvaarten •

22 Antoniebrug Den Bosch Radio Brugwachter •

23 Hinthamerbrug Den Bosch artist in residence •

24 Orthenbrug Den Bosch Camping koffietent •

25 Boombrug Dordrecht kunst Overbruggen, St. Brugwachtershuisjes •

26 Boombrug Dordrecht infopanelen Overbruggen St. Brugwachtershuisjes •

27 Draaibrug Dordrecht kunst Overbruggen, St. Brugwachtershuisjes •

28 Engelenburgerbrug Dordrecht kunst Overbruggen, St. Brugwachtershuisjes •

29 Prins Hendrikbrug Dordrecht kunst Overbruggen, St. Brugwachtershuisjes •

30 Riedijksbrug Dordrecht kunst Overbruggen, St. Brugwachtershuisjes •

31 Vriesebrug Dordrecht Grieks afhaalpunt •

32 Vriesebrug Dordrecht Visboer •

33 Mallegatsluis Gouda museumhavencafe •

34 A-brug Groningen sanitairgebouwtje pleziervaart •

35 Gravestenenbrug Haarlem douchecabine haven •

36 Leeuwenbrug Harlingen openbaar toilet •

37 Van Nahuysbrug Hasselt ijssalon •

38 Zuid-Willemsvaart Helmond Radio Brugwachter •

39 Wirdumerpoortsbrug Leeuwarden kapper •

40 Blauwpoortsbrug Leiden Bootjes & Broodjes winkeltje en verhuur bootjes •

41 Grote Havenbrug Leiden brugwachtermuseum •

42 Marebrug Leiden antiekhandel •

43 Trekvlietbrug Leiden infopanelen Trekvaarten •

44 Koepaardbrug Maassluis infopanelen Trekvaarten •
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Bijlage 1: Herbestemde brugwachtershuisjes t/m 2018



45 Brug Lekstraat Nieuwegein kapper •

46 Geestbrug Rijswijk infopanelen Trekvaarten •

47 Achterhavenbrug Rotterdam infopanelen Trekvaarten •

48 Beukelsbrug Rotterdam kunst gevel en brugleuning trekvaarten, St. BWH •

49 Koninginnebrug Rotterdam lichtproject Maria Vera Emden Andres •

50 Koninginnebrug Rotterdam lichtproject Maria Vera Emden Andres •

51 Lage Erfbrug Rotterdam kiosk •

52 Parksluizen Rotterdam Galerie Lecq •

53 Spanjaardbrug Rotterdam kantoor St. Brugwachtershuisjes •

54 Stokvisbrug Rotterdam Italiaanse mode & schoenen •

55 Zaagmolenbrug Rotterdam Expositieruimte St. De Kracht van Rotterdam •

56 Hoofdbrug Schiedam infopanelen Trekvaarten •

57 Oranjebrug Schiedam galerie Jan Sluyter •

58 Ooievaarsbrug Schiedam infopanelen Trekvaarten •

59 Oude Lint Tilburg kunstproject •

60 Abel Tasmanbrug Utrecht ruimte bewoners •

61 Vaartserijnbrug Utrecht kapper/koffie •

62 Kerkbrug Voorburg opslag stoelen e.d. restaurant •

63 Nieuwe Tolbrug Voorburg infopanelen Trekvaarten •

64 Oude Tolbrug Voorburg ijssalon •

65 Wijkerbrug Voorburg b&b •

66 Hanekampbrug Zwolle kunstproject, St. Zwolse BWH •

67 Holterbroekerbrug Zwolle kunstproject, St. Zwolse BWH •

68 Hofvlietbrug Zwolle kunstproject, St. Zwolse BWH •

69 Menistenbrug Zwolle kunstproject, St. Zwolse BWH •

70 Schoenkuiperbrug Zwolle kunstproject, St. Zwolse BWH •

Nr. Brug Stad Functie Planning Tijdelijk 
gebruik

Kunst-
project

definitief 
gebruik

1 Berlagebrug Amsterdam Sweets Hotel 2021 •

2 Duivendrechtsebrug Amsterdam Sweets Hotel 2019 •

3 Hortusbrug Amsterdam Sweets Hotel 2019 •

4 Ijdoornlaanbrug Amsterdam Sweets Hotel 2020 •

5 Kortjewantsbrug Amsterdam Sweets Hotel 2019 •

6 Omvalbrug Amsterdam Sweets Hotel 2020 •

7 Oosterdokdraaibrug Amsterdam Sweets Hotel 2021 •

8 Van Halbrug Amsterdam Sweets Hotel 2019? •

9 Walter Suskindbrug Amsterdam Sweets Hotel 2019 •

10 Westerkeersluis Amsterdam Sweets Hotel 2020 •

11 Willemsbrug Amsterdam Sweets Hotel 2020 •

12 Draaibrug Dordrecht dubbel gebruik 2020 •

13 Engelenburgerbrug Dordrecht dubbel gebruik 2020 •

14 Merwedebrug Dordrecht lichtkunst?, RWS •

15 Wantijbrug Dordrecht lichtkunst?, RWS •

16 Zwijndrechtsebrug Dordrecht kunst, RWS •

17 Zijlbrug Leiden Pilot beheer voor PZH
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Het stimuleren van nieuw leven 
in lege brugwachtershuisjes is 
alleen mogelijk met jouw steun. 

Word vriend: 
IBAN NL91 TRIO 0254 7271 90 
www.brugwachtershuisjes.nl/vrienden

Colofon
Samenstelling

Cora Nauta
Peter Stutvoet

Vormgeving
Gerard de Bruin

Fotografie
Stichting Brugwachtershuisjes

Met dank aan
Willem van der Blom, Flat 14 

voor de financiële administratie

Stichting Brugwachtershuisjes
Romboutslaan 20

3312 KP Dordrecht

Telefoon 06 4421 5656
info@brugwachtershuisjes.nl
www.brugwachtershuisjes.nl

KvK 55 17 86 50

Triodos bank:
 IBAN NL91 TRIO 0254 7271 90


