
Oproep creatieve & maatschappelijke invulling
drie brugwachtershuisjes Dordrecht
14 maart 2022

WAAROM?

Aanleiding
De gemeente Dordrecht is blij met de tijdelijke andere invullingen van haar brugwachtershuisjes met 
maatschappelijke, culturele en sociale meerwaarde voor de stad de afgelopen jaren. Ze zet de 
samenwerking met Stichting Brugwachtershuisjes daarom voort waarbij er nu ook nieuwe gebruikers in de 
huisjes welkom zijn. De huisjes zijn daarom in beheer gegeven bij Stichting Brugwachtershuisjes. Voor de 
huisjes van de Engelenburgerbrug, Boombrug en Riedijksbrug zoekt Stichting Brugwachtershuisjes daarom 
naar een creatieve en/of maatschappelijke invulling door lokale kunstenaars, culturele/sociale ondernemers, 
bewoners en/of stadmakers. Als afstandsbediening van de brug niet werkt of bij andere calamiteiten moet de
lokale brugbediening vanuit de betreffende huisjes mogelijk blijven. Dit is de oproep voor de invulling met per
huisje de criteria.

Doelen
 door gedeeld gebruik (door een nieuwe gebruiker en bij noodbediening van de brug) ontstaat een 

plek met maatschappelijk, culturele en sociale meerwaarde voor de stad;
 lokale gemeenschap rond betreffende brugwachtershuisjes activeren.

WAAR?
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WAT?

Algemene criteria
 door gedeeld gebruik (door een nieuwe gebruiker en bij noodbediening van de brug) ontstaat een 

plek met maatschappelijk, culturele en sociale meerwaarde voor de stad;
 nieuwe gebruiker activeert de lokale gemeenschap rond betreffende brugwachtershuisjes;
 kunstenaar/cultureel ondernemer/stadmaker/bewoner woont/onderneemt in Dordrecht of kan een 

nauwe band met de stad aantonen;
 bij voorkeur sluit de invulling van de huisjes ook aan bij andere beleidsdoelen van de gemeente 

Dordrecht. Bijvoorbeeld op gebied van levendige binnenstad, erfgoed, stadspromotie e.d. Zie 
hiervoor het Meerjarenplan Binnenstad 2021-2026 via: 
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/211124-Slijpen-aan-een-diamant-Meerjarenplan-2021-2026-
3.pdf 

Criteria brugwachtershuisje Engelenburgerbrug

Dit huisje is ongeveer 6 m2 ligt vlakbij de Grote Kerk. Het heeft electra, een bedienpaneel om in nood ter 
plekke te bedienen en een luik naar de brugkelder. In de brugkelder is een toilet. Het huisje is onderdeel 
geweest van Overbruggen, kunstroute Dordtse brugwachtershuisjes in 2018-2019 van Stichting 
Brugwachtershuisjes. Zie: https://www.brugwachtershuisjes.nl/projecten/overbruggen-dordrecht/ 
Een grote renovatie van brug, brugkelder en brugwachtershuisje is naar verwachting in april 2022 afgerond. 

Beschikbaar: naar verwachting per mei 2022
Gebruikersvergoeding: € 200,- tot € 300,- excl. BTW/maand afhankelijk van draagkracht & type gebruiker
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Criteria:
 Brugbediening gebeurt op afstand via camera’s op de brug. Brugbediening moet in nood nog steeds 

ter plekke mogelijk zijn en daarmee voldoende zicht op de omgeving vanuit het huisje en werkruimte
voor de brugwachter;

 Er is een startbudget beschikbaar van € 1.000,- excl. BTW. 

Criteria brugwachtershuisje Boombrug

De Boombrug heeft twee brugwachtershuisjes en ligt om de hoek bij de Groothoofdpoort en het 3-
Rivierenpunt van Dordrecht. Het huisje aan de havenkant is niet beschikbaar omdat het door Rijkswaterstaat
wordt gebruikt voor een meetinstallatie van het waterpeil. Het huisje aan de rivierkant is wel beschikbaar 
voor hergebruik. Dit huisje is ongeveer 2 m2 en heeft electra, een bedienpaneel om in nood ter plekke te 
bedienen en diverse schakelkasten voor de afstandsbediening. Het huisje is onderdeel geweest van 
Overbruggen, kunstroute Dordtse brugwachtershuisjes in 2018-2019 van Stichting Brugwachtershuisjes. Zie:
https://www.brugwachtershuisjes.nl/projecten/overbruggen-dordrecht/ 

Beschikbaar: naar verwachting per mei 2022
Gebruikersvergoeding: € 100,- tot € 200,- excl. BTW/maand afhankelijk van draagkracht & type gebruiker
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Criteria:
 Brugbediening gebeurt op afstand via camera’s op de brug. Brugbediening moet in nood nog steeds 

ter plekke mogelijk zijn en daarmee voldoende zicht op de omgeving vanuit het huisje en werkruimte
voor de brugwachter. De schakelkasten in het huisje zijn niet toegankelijk voor de nieuwe gebruiker;

 Er is een startbudget beschikbaar van € 1.000,- excl. BTW. 

Criteria brugwachtershuisje Riedijksbrug

Dit moderne huisje met magnifiek uitzicht van ongeveer 2 m2
ligt vlakbij het 3-rievierenpunt van Dordrecht, de halte van de
waterbus naar Rotterdam en de nieuwe Prins Clausbrug naar
Stadswerven. Het heeft electra, een bedienpaneel om in nood
ter plekke te bedienen en een luik naar de brugkelder. Het
huisje is onderdeel geweest van Overbruggen, kunstroute
Dordtse brugwachtershuisjes in 2018-2019 van Stichting
Brugwachtershuisjes. Zie: 
https://www.brugwachtershuisjes.nl/projecten/overbruggen-dordrecht/ 

Beschikbaar: naar verwachting per mei 2022
Gebruikersvergoeding: € 100,- tot € 200,- excl. BTW/maand afhankelijk van draagkracht & type gebruiker

Criteria:
 Brugbediening gebeurt op afstand via camera’s op de brug. Brugbediening moet in nood nog steeds 

ter plekke mogelijk zijn en daarmee voldoende zicht op de omgeving vanuit het huisje en werkruimte
voor de brugwachter. Het luik in de vloer naar technische ruimte moet vrij blijven en is niet 
toegankelijk voor de nieuwe gebruiker;

 Er is een startbudget beschikbaar van € 1.000,- excl. BTW. 
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WIE?

10 jaar Stichting Brugwachtershuisjes
Vanaf haar oprichting in 2012 is de stichting actief om eigenaren en potentiële gebruikers 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. In 2022 bestaat de stichting alweer 10 jaar. Het is heel mooi om dit onder andere in Dordrecht
te kunnen vieren met het in gebruik geven van nog eens drie brugwachtershuisjes!
Inmiddels zijn door heel Nederland bijna 70 brugwachtershuisjes herbestemd en is de stichting uitgegroeid 
tot een landelijke expert op het gebied van hergebruik van brugwachtershuisjes.
De stichting stimuleert het behoud en hergebruik door: een website, het beheren van brugwachtershuisjes,   
het delen van kennis en ervaring, het uitwerken van kansrijke concepten voor nieuwe bestemmingen en     
het in contact brengen van initiatiefnemers met eigenaren van brugwachtershuisjes. 
www.brugwachtershuisjes.nl 

Gemeente Dordrecht
Dordrecht wil groeien naar 140.000 inwoners om ook in 2030 een vitale en aantrekkelijke stad te zijn. Wij 
maken Dordt sterker. www.dordrecht.nl

Erfgoedlijnen provincie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland maakt via de Erfgoedlijn Waterdriehoek de creatieve en maatschappelijk invulling 
van Dordtse brugwachtershuisjes mede mogelijk. 
Bunkers, kastelen, landgoederen en trekvaarten zijn zichtbare restanten van onze geschiedenis. Zij creëren 
een omgeving met een eigen identiteit waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. De provincie maakt 
het - samen met anderen - mogelijk om het erfgoed in Zuid-Holland te bezoeken, ervan te genieten en te 
leren over onze geschiedenis. Zo blijft ons erfgoed voor de toekomst behouden. www.zuid-holland.nl 

Selectiecommissie
Tom Verwaart namens beheer bruggen van gemeente Dordrecht
Rick Naaktgeboren namens opgave levendige binnenstad van gemeente Dordrecht
Lotti Hesper projectleider Stichting Brugwachtershuisjes
Willem van der Blom bestuurslid Stichting Brugwachtershuisjes

WANNEER?

Gevraagde stukken:
 beknopt plan met globale begroting
 CV
 portfolio

Deadline voor indienen stukken is uiterlijk 3 april 2022.
Stukken (maximaal 20 mb) kunnen per mail of We-transfer gestuurd worden aan 
lotti@brugwachtershuisjes.nl.

Selecteren gebruikers in week van 4 april 2022 daarna volgt spoedig bericht selectie ja/nee. Streven is dat 
de huisjes per mei 2022 beschikbaar zijn middels een contract met Stichting Brugwachtershuisjes.

INFO

Stichting Brugwachtershuisjes
projectleider Lotti Hesper lotti@brugwachtershuisjes.nl of 06-4421 5656

Foto’s: Robert Kraak, Lotti Hesper | Plattegronden: gemeente Dordrecht, Stichting Brugwachtershuisjes
Aan maten in plattegronden kunnen geen rechten ontleend worden.
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