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Meent potdicht door renovatie 
van Meentbrug 
De Meentbrug wordt vandaag weggetakeld om te worden gerenoveerd, het is een van de vele 
onderdelen van de metamorfose van de bekende Rotterdamse winkelstraat. 

  

“Natuurlijk  merk je dit in je omzet, dit is voor ons eigenlijk een verloren jaar. Maar goed, uiteindelijk 
wordt de straat er beter van, zo moeten we maar denken”, aldus Willem van Duijn, eigenaar van 
dierenspeciaalzaak Interanimal. De winkel zit al meer dan dertig jaar aan de Meent in Rotterdam. De 
bekende winkelstraat ondergaat deze tijd een ware metamorfose en vandaag wordt zelfs een 
complete brug weggetakeld. Waardoor er twee keer tien dagen geen verkeer mogelijk is. 
 
“De Meentbrug is in 1928 aangelegd, en is nodig toe aan een opknapbeurt”, vertelt  Diana le Feber 
van Gemeentewerken Rotterdam. “Dit gebeurt op een andere locatie, wat betekent dat hij uit het 
wegdek wordt gehesen. Er komen tijdelijk vervangende bruggen.” Vanaf 12 juli kan het verkeer 
hiervan gebruik maken. Tot die tijd is er geen enkel doorgaand verkeer mogelijk tussen de Coolsingel 
en de Goudsesingel. Voetgangers en fietsers worden omgeleid via de Krattenbrug, deze ligt veertig 
meter naast de Meentbrug. De straat blijft tijdens de werkzaamheden eenrichtingsverkeer voor auto’s. 
Vanaf maandag 27 augustus is de bruglocatie weer tien dagen onbegaanbaar voor verkeer. De 
gerenoveerde Meentbrug wordt dan weer teruggeplaatst.  
 
Sylvia Bohnen van bloemenkraam Flower Power staat al jaren pal op de Meentbrug. “Ik verhuis nu 
tijdelijk naar de andere kant, dus iedereen die om moet lopen komt langs me. Ik zie het eigenlijk niet 
als een enorm probleem, hoor. Die werkzaamheden moeten nu eenmaal gebeuren.” Toch zal ook zij 
blij zijn als alle werkzaamheden erop zitten. “Vooral die herrie! Zeker aan het eind van de dag, als ze 
ophouden en je weer gewoon met elkaar kan praten, dan merk je pas waar je de hele dag in hebt 
gestaan.”  
Dierenwinkel-eigenaar Van Duijn is vooral blij als de stoep voor zijn winkel klaar is. “Al dat zand en die 
overige rotzooi, daar word je natuurlijk niet blij van.” Volgens hem is het fijn dat de straat steeds 
mooier wordt en vooral het feit dat de maximaalsnelheid omlaag gaat kan hem bekoren. “Het is goed 
dat deze naar 30 kilometer per uur gaat. Ze reden hier soms echt als gekken. Maar het is wel zo dat 



voor veel winkeliers de huur hier nauwelijks meer te betalen is. Ik vind dat daar wel wat eens wat meer 
oog voor mag zijn.” 
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