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Cycle & footbridges
The Netherlands is both a land of cyclists as a land
of water. That is why the Dutch are known to be
good bridge builders. Traditionally the Dutch are an
industrious nation of merchants, used to travel far
outside their own community. Nowadays our trading
routes run mostly by road, rail or waterways. Since our
mobility is increasing, our roads are showing signs of
congestion. It is therefore not surprising that many
people choose to ride a bicycle when it comes to fulfil
their everyday travel to and from work, school or shop.
In addition to this the recreational use of bicycles is
increasing too. The Netherlands have a very dense
network of long distance bike routes with an overall
length of 32.000 km designed for day-trippers. Combine
this dense bike network with our equally dense water
network and it becomes clear why we built so many
cycle and footbridges. Each of these bridges are worthy
of our full attention.

Over ons
Royal HaskoningDHV heeft jarenlange ervaring met
het ontwerpen van bruggen en is actief in het brede
spectrum van het landschappelijke, stedenbouwkundige,
architectonische en constructieve ontwerp van bruggen.
Onze ontwerpen zijn niet alleen fraai vormgegeven
en zorgvuldig ingepast in hun omgeving, zij zijn ook
doelmatig, betrouwbaar, onderhoudsarm en betaalbaar.
Van initiatief tot detail realiseren wij projecten door
intensief samen te werken in teams van specialisten
van allerlei disciplines. Hierbij werken wij zowel
met private partijen als met overheden samen. Ook
belanghebbenden als omwonenden, bedrijven en
historisch erfgoed verenigingen betrekken wij graag
in het proces. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers
gedurende alle fasen van ontwerp en realisatie;
vanaf het maken van een haalbaarheidsstudie
en een beeldkwaliteitsplan, het opstellen van het
vergunningentraject en de aanbestedingsdocumenten
tot en met het begeleiden van de bouw.

About us
Royal HaskoningDHV has extensive experience in the
design of a variety of bridges and provides services
in the broad spectrum of the urban design, the
architectural design and the structural design of bridges.
Our bridges are not only well designed and befitting
their environment, they are also functional, reliable,
maintenance low and affordable. From initiation
through to detail design, we realise projects by drawing
on a worldwide pool of multidisciplinary experts. These
integrated teams of specialists collaborate with private
companies and public authorities, including relevant
stakeholders such as end users and residents. We
assist clients in managing their project throughout all
phases; from feasibility studies and obtaining the first
permits, cost calculations, writing the specifications,
tender and contract documentation, detailed design,
site supervision, project management, through to
undertaking condition surveys and general asset
support. through to a solution.

Inleiding | Introduction

Fiets- & voetbruggen
Nederland is zowel een fietsland als een waterland.
Hierdoor staan wij bekend om het bouwen van goede
bruggen. Van oudsher zijn Nederlanders een nijver
volk van kooplieden, gewend om te reizen ver buiten
hun eigen gemeenschap. Tegenwoordig wordt handel
voornamelijk bedreven via de weg, het spoor en het
water. Omdat onze mobiliteit nog steeds toeneemt,
vertoont het wegennet steeds vaker tekenen van
congestie. Niet verwonderlijk dat veel mensen voor hun
dagelijks verplaatsingen van en naar het werk, de school
en de winkel kiezen voor de fiets. Ook het recreatieve
gebruik van de fiets neemt toe. Nederland kent een zeer
uitgebreide fietsroutestructuur voor dagtochtfietsers
met een lengte van ruim 32.000 km. Combineer het
dichte fietsnetwerk met het dichte waternetwerk en het
wordt duidelijk waarom wij zoveel fiets- en voetbruggen
bouwen. Bruggen die stuk voor stuk onze aandacht
verdienen.
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“

“De ruimtelijke beleving vanuit de binnenstad is enorm toegenomen;
de mensen zijn vol lof over de nieuwe kering. ‘s Zondags ziet het zwart
van het volk op het promenadedek, bootjes kijkend en flanerend.”

“

“The spatial quality towards the old town has drastically improved; people
are full of praise about the new barrier. On Sundays the promenade deck is
brimming with folk, strolling and watching the boats go by”
Dirk Klinkenberg, Harbour Master

Zeekering, Harlingen

Duurzaamheid
Wij maken het begrip duurzaamheid graag concreet. Om de
impact van onze bruggen op het milieu te minimaliseren
bekijken wij de hele levenscyclus van de brug. Dat begint
bij het minimaliseren van de hoeveelheid grondstoffen die
nodig zijn om een brug tot stand te brengen. Daarom kiezen
wij vaak voor lichtgewicht constructies, bijvoorbeeld van
hoogwaardig vezelversterkte kunststof. Zo kunnen wij het
gewicht van een brug tot 65% terugbrengen vergeleken
met een stalen brug, en zelfs met 90% vergeleken met een
betonnen brug. Gewichtsbesparing betaald zich ook terug in
een lichtere fundering of in het kunnen hergebruiken van de
oude fundering. Onze specialisten zijn rechtstreeks betrokken
bij bio-based initiatieven. Samen met onderwijsinstellingen
en het bedrijfsleven hebben wij in 2016 de eerste 100% biocomposiet voetbrug ter wereld gebouwd uit vlas, hennep,
bio-hars en kurk. Al onze bruggen voldoen aan de hoogste
standaard en worden ontworpen op een levensduur van 100
jaar. Door onze liefde voor een goed detail te combineren
met grondige materiaalkennis zijn wij in staat om niet alleen
mooie maar ook degelijke en onderhoudsarme bruggen te
bouwen.
Identiteit
Iedere stad, streek of gemeenschap onderscheid zich van de
omringende wereld door de unieke identiteit die zij uitstraalt.
Een identiteit die je terugziet in de mensen die er vandaan
komen, maar bijvoorbeeld ook in de architectuur van de
gebouwen en in de aankleding van de openbare ruimte. Het is
deze identiteit die maakt dat mensen zich verbonden voelen
met een plek. Wij geloven dat een brug een onmiskenbare
stempel drukt op een plek. Dat is de rede waarom wij ons in
zetten om de sociale en de culturele identiteit van een plek te
versterken wanneer wij ergens een nieuwe brug ontwerpen.
Dit doen wij door specifieke aspecten van regionale identiteit
zichtbaar te maken in de brug. Een herkenbaar ontwerp draagt
bij aan het gevoel van trots en eigenwaarde dat mensen aan
hun leefomgeving bindt. De Genius Loci, de eigenheid van een
plek, staat aan de basis van al onze ontwerpen. Wij putten er
de inspiratie uit die iedere brug uniek maakt.

Sustainability and durability
We like to put the abstract conception of sustainability
into practice. To minimize the impact of our bridges on
the environment we take the entire lifecycle of a bridge
into account. It starts with minimizing the amount of bas
materials that are needed to build a bridge. That is why we
often opt for lightweight structures, for instance in fibre
reinforced polymers. This way we are able to reduce the
weight of a bridge by 65% compared to a steel bridge, and
even by 90% compared to a concrete bridge. Reduction
of weight of a structure pays back in the costs for the
foundation; it can even lead to the option of not using piles
or reusing the old foundation. Our specialists are directly
involved in bio-based initiatives. In collaboration with
universities and contractors we were able to build world’s
first 100% bio-composite footbridge made out of flax,
hemp, bio-resin and cork. All our bridges are designed for a
lifespan of 100 years and comply with the highest prevailing
standards. By combining our love for detail with our extensive
material knowledge we are able to build not only beautiful
bridges but also resilient and maintenance low bridges.
Identity
Every city, region or community distinguishes itself from
the surrounding world by the unique identity it emits. This
is an identity that can be found within the people living
there, but also in the architecture of its buildings and in the
design of the public domain. It’s this identity that makes
people feel connected to a place. We believe that a bridge
imprints an undeniable mark on a location. That is why we
apply ourselves to enhance the social and cultural identity of
the location whenever we design a new bridge. We achieve
this by visualising specific aspects of the regional identity in
the bridge design. A recognizable design contributes to the
sense of pride and self-esteem that binds people to their
community. The Genius Loci, the character of a place, is at the
heart of all our designs. From it we derive the inspiration that
makes every bridge unique.
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Dommelbrug
Opdrachtgever:
Gemeente Eindhoven

Client:
Municipality of Eindhoven

Locatie:
Eindhoven

Location:
Eindhoven, the Netherlands

Periode:
2005-2007

Period:
2005-2007

Bouwkosten:
€ 400.000,--

Building cost:
€ 400.000,--

Disciplines:
Architectuur, Landschappelijk ontwerp,
Project management

Disciplines:
Architecture, Landscape design, Project
management

Technische eigenschappen:
Overspanning: 40 meter

Technical characteristics:
Free Span: 40 meters

Schetsen van de doorsnede tijdens het ontwerpproces | Sketches of
the section during the design process
Dag- en avondbeelden van de brug | Impressions of the bridge during
day and night

Een stedelijk lichtbaken
Aan weerszijden van de Dommel, ter hoogte van het Van
Abbe Museum, is een stadstuin aangelegd. Een slanke
voetgangersbrug smeedt de twee tuinhelften tot één geheel.

An urban beacon
An urban garden has been created on the shores of the river
Dommel, next to the Van Abbe Museum. A slender footbridge
forges both halves into one whole garden.

De lichte kromming die het brugdek zowel in het platte vlak
als in het verticale vlak beschrijft maakt dat de brug met een
elegante zwier naar de overkant reikt. De constructieve drager
en het brugdek zijn samengesmolten tot één sculpturale en
minimalistische vorm.

The bridge describes an elegant arch, both in the plan and in
the elevation, making it reach out for the opposite shore. The
structural load bearing element and the deck have merged
into one sculptural and minimalist shape.

De vorm ontleent zijn stijfheid aan de draagvleugels die in de
binnenbocht van de brug zit. Deze vleugel compenseert de
excentrische vorm van het brugdek en geeft het geheel een
grotere weerstand tegen de torsiekrachten die de brug willen
doen kantelen.
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The stiffness of this element is derived from the winglike structure on the inner curve of the deck. This wing
compensates the eccentric shape of the deck and helps to
transmit the torque forces that want to tip over the bridge
into the foundation.
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Rembrandtparkbruggen
Opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam

Client:
Municipality of Amsterdam

Locatie:
Amsterdam

Location:
Amsterdam, the Netherlands

Periode:
1998-2000

Period:
1998-2000

Bouwkosten:
€ 820.000,--

Building cost:
€ 820.000,--

Disciplines:
Architectuur, Landschapelijk ontwerp,
Project management

Disciplines:
Architecture, Landscape design,
Project management

Technische eigenschappen:
Lengte: 13 meter
Breedte: 3 en 7 meter

Technical characteristics:
Length: 13 meters
Width: 3 and 7 meters

Detail van de doorsnede en het leuningwerk van de brug | detail of
the bridge’s railing and section
Zicht op de brug | photos of the bridge
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Eigentijdse parkbrug
Deze acht fiets- en voetgangersbruggen vervangen hun
vermolmde houten voorgangers. Ze zijn elegant en licht, een
moderne invulling van de typisch 19e eeuwse parkbrug. Een
Cortenstalen brugdek wordt omarmd door een borstwering
van staal en structureel glas.

Frozen dragonflies in the park
These eight bridges, for bikes and pedestrians, replace their
worn out wooden predecessors. They are light and elegant,
as a modern interpretation of the typical 19th century park
bridge. A CorTen steel bridge deck is embraced by balustrades
made from steel and structural glass.

De borstwering is gemaakt van gebogen gelamineerd glas dat
middels roestvast stalen beugels als een ‘clip-on zonnebril’
voor de brug wordt gehangen. De roestvast stalen leuning
vormt het ‘montuur’ aan de bovenzijde, terwijl onder de brug
het glas vrij hangt zodat geen belemmering ontstaat voor
aflopend regenwater.

The balustrades are made from curved and laminated glass
panels which hang from the bridge with stainless steel clips.
The stainless steel handrails complement the glass panels
above the deck like a frame, whilst underneath the bridge the
glass hangs free to allow the flow of rainwater.
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Symbiobrug
Opdrachtgever:
Groenservice Zuid-Holland

Client:
Groenservice Zuid-Holland

Locatie:
Delft

Location:
Delft, the Netherlands

Periode:
2014-2016

Period:
2014-2016

Bouwkosten:
€ 600.000,--

Building cost:
€ 600.000,--

Disciplines:
Architectuur, Constructief ontwerp,
Landschappelijk ontwerp, Project management,
Kosten management

Disciplines:
Architecture, Structural design,
Landscape design, Project management,
Cost management

Technische eigenschappen:
Overspanning dek: 40 x 10 meter

Technical characteristics:
Span movable deck: 40 x 10 meters

(boven) Zicht op de brug, (beneden) Het dek is vervaardigd uit VVK |
(above) View towards the bridge, (below) The deck is made out of FRP

Een huwelijk tussen natuur en innovatie
Gelegen op de rand van Delft waar de transitie wordt
gemaakt van een stedelijke naar een rurale landschap,
vertolkt de Symbiobrug de Genius Loci van beiden kanten in
één structuur.
Vanuit het zuiden wordt het polderlandschap van Midden
Delfland uitgebeeld door de stalen vakwerkconstructie
in helder rood. De schaalvormige vakwerk met zijn ronde
hoeken imiteert organische vormen zoals die in de natuur
voorkomen, een bot, een blad of een cluster cellen. Vanuit
het noorden straalt het Science Park Technopolis innovatie
en wetenschap uit. Deze aspecten zijn in de brug vertaald
in de vorm van het dek dat is gemaakt uit vezel versterkte
kunststof.
16

Doorsnedes uit het prijsvraagontwerp van de brug | Sections from
the competition stage of the bridge

A marriage of nature with innovation
Located on the edge of the transition between urban
and rural landscape, the Symbio bridge translates and
incorporates the Genius Loci of each side into one structure.
From the south, the polders of Midden Delfland is reflected
by a steel truss structure in bright red. The shell shaped
truss with smooth corners mimics an organic forms found
in nature, such as a bone, a leaf or a cell. From the north, the
Science Park Technopolis reflects innovation and knowledge.
These aspects have been translated through the deck of the
bridge that is made out of Fibre Reinforced Plastics.
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Drie Fonteinen Brug
Opdrachtgever:
Vlaamse Waterwegen

Client:
Flemish Waterways

Locatie:
Drogenbos, België

Location:
Drogenbos, Belgium

Periode:
2017-2019

Period:
2017-2019

Disciplines:
Architectuur, Parametrisch ontwerp

Disciplines:
Architecture, Parametric design

Technische eigenschappen:
Hoofdoverspanning: 80 meter
Fietslus: 235 meter

Technical characteristics:
Main span: 80 meters
Bicycle loop: 235 meters

Bepaling van de optimale kettinglijn met Kangaroo | Determination
of the optimal catenary arch using Kangaroo

(boven) De vrijstaande bogen hellen ietwat voorover , (beneden)
Zicht op de bogen | (above) The separate arches are slightly tilted,
(below) View of the bridge

Ten zuiden van Brussel, op de grens tussen twee steden –
Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw in België – is een nieuwe brug
gebouwd. Een brug met een vrije overspanning van 80 meter
over het “Kanaal naar Charleroi”.

To the south of Brussels, on the border between two towns –
namely Drogenbos and Sint-Pieters Leeuw in Belgium – a new
bridge will be built. It will have a free span of 80 meters over
the “Kanaal naar Charleroi”.

Twee vrijstaande bogen, licht voorover hellend, vormen de
hoofdoverspanning. De bogen hebben waaierende tuien,
samenkomend in één punt op 80 meter boven het centrum
van de brug. Hierdoor krijgt de brug een kalm en natuurlijk
uiterlijk, omdat de tuien elkaar nooit visueel kruisen.

Two free-standing arches that are slightly tilted towards each
other will make up the main span. They have wavering cables,
that all share the same origin point at 80 meters above the
bridges’ center. This results in cables that will never visually
cross in front of each other, giving the bridge a calm and
natural appearance.

Op de rechteroever zal een 235 meter lange fietslus worden
gebouwd die aansluit op een nieuwe fietssnelweg. Deze
lus bestaat uit een centrale kokerligger met uikragende
dwarsbalken, taps toelopend naar de uiteinden om zo min
mogelijk materiaal te gebruiken en maximale slankheid te
creeeren. De fietslus glooit naar beneden richting een talud
van gewapende grond en omcirkelt waterpartijen en een
hoop groen. De handrail – bestaande uit slanke stijlen met
minimale onderlinge afstand – is ontworpen om de vloeiende
beweging van de fietslus te benadrukken. Van een afstand
lijkt de railing bijna transparant.
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On the right shore, a 235 meter long bicycle slope will be
constructed that connects to a new cycling highway. This
slope consists of a central beam with cantilevering cross
beams that are tapered towards the edges for minimal
material use and maximum slenderness. It slopes down
gradually towards an abutment of re-inforced soil encircling
water features and a lot of greenery. The handrail – consisting
of slender bars with small spacing – is designed to emphasize
the flowing motion of the bicycle slope. At a distance the
railing almost seems transparent.
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Windjammersingelbruggen
Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag

Client:
Municipality of The Hague

Locatie:
Ypenburg

Location:
Ypenburg, the Netherlands

Periode:
2007-2015

Period:
2007-2015

Disciplines:
Stedenbouw, Architectuur, Constructief ontwerp

Disciplines:
Urban planning, Architecture, Structural design

Technische eigenschappen:
4 bruggen voor alle verkeer
overspanning: 11 meter

Technical characteristics:
4 bridges for all traffic
Span: 11 meters

Zicht op de brug | View towards the bridge
Luchtfoto | Aerial view

Contrast en asymmetrie
De Windjammersingel in de Ypenburgse wijk De Venen heeft
een opvallend asymmetrisch profiel; de woningbouw aan
de zuidzijde wordt geflankeerd door een stenen kademuur
terwijl de grote bedrijven aan de noordkant langs een groen
talud staan. Het contrast tussen stedelijk en groen, versterkt
door de asymmetrie van de locatie, was het vertrekpunt voor
het ontwerp van deze vier wijkbruggen.

Contrast and asymmetry
The Windjammersingel in Ypenburg has a striking
asymmetrical profile; the dwellings on the southern side are
flanked by a brick quay structure, whilst the large corporate
buildings on the northern edge are facing a green slope. The
contrast between the urban and the green context, enhanced
by the asymmetry of the location, was the starting point of
our design for these four local-traffic bridges.

De bruggen vormen niet alleen een uitdrukking van de
verschillen in het gebied, ze zorgen juist ook voor de
samenhang tussen de watergangen, de laagbouw en de
hoogbouw, de ene zijde en de overzijde.

The bridges do not only emphasise the differences in the
area, they also provide the coherence between the canals, the
low-rise dwellings and the high rise, here and yonder.
25

Zicht op de brug | View towards the bridge
Details van de stalen brugranden | Details of the bridge’s steel edge
elements
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De vier bruggen vinden hun oorsprong in het groene talud;
hier hebben de bruggen een massieve verschijningsvorm.
zich aan de overkant losjes op de kademuur neer te vlijen. De
zandlopervorm van de brug heeft een bredere opening naar
de kant met het groene talud. De boogstralen staan garant
voor een vloeiende en dynamische oversteek over het water.

The four bridges find their origin within the green slope; here
the bridges have a massive appearance. Like an uprooted tree
the deck springs forth from the earth, only to gently lie down
on the quay beyond. The hourglass shape of the deck has a
wider funnel on the side of the green slope. The curves of the
deck bestow a fluent and dynamic character to the crossing.

De leuningen van de brug zijn gesegmenteerd en hebben
een menselijke maat binnen een vloeiend metrum.
Het afwisselende spel van verticale spleten zorgt voor
leesbaarheid van de vouwen in de brugrand en geven de rand
een speels karakter.

The parapets of the bridges are segmented and tailored
to a human scale within a fluent rhythm. The changing
appearance of the vertical fissures enhances the clarity of the
folds in the deck and make for a playful design.
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Rijnsburgerbrug
Opdrachtgever:
Gemeente Leiden

Client:
Municipality of Leiden

Locatie:
Leiden

Location:
Leiden, the Netherlands

Periode:
1998-2001

Period:
1998-2001

Bouwkosten:
€1.800.000,--

Building cost:
€1.800.000,--

Disciplines:
Architectuur, Stedenbouwkundig ontwerp

Disciplines:
Architecture, Urban design

Detail van het leuningwerk dat tevens als zitbank dienst doet |
Detail of the railing that also serves as a bench
Luchtfoto | Aerial view

Het ontwerp van de nieuwe Rijnsburgerbrug is evenals
zijn voorganger te kenmerken als bescheiden. Een bijna
onopvallend en rustige inpassing in het omliggende
stadshart. Echter door de vergrote doorvaarthoogte en
breedte, is het brugkarakter van de oversteek enigszins
versterkt. De toegankelijkheid van alle zijden is gewaarborgd
door het sinus-vormige verloop van de landhoofden en het
brugdek. Tegelijkertijd wordt hiermee ook de aanzienlijke
toename van het brugvolume “verzacht”. Ten behoeve van
de grote aantallen voetgangers van en naar het station, is
de zuidzijde van een bredere stoep voorzien. Aan Noordzijde
is de borstwering van de brug uitgevoerd als zitbank. De
openbare ruimte krijgt hiermee een toegevoegde waarde als
verblijfsgebied.

As with its predecessor the design of the new Rijnsburger
Bridge is notable in its modesty. It is a calm and subtle
intervention in the urban fabric of the old city centre.
The bridge’s character is enhanced because it is widened and
can accommodate a larger thoroughfare. The accessibility of
the bridge is guaranteed from all sides by the sine-like shape
of the land abutments and the bridge deck. At the same time
this shape also softens the impact of the greatly enlarged
volume. On the south side of the bridge a larger pavement
is created to accommodate the large amount of pedestrians
going to and from the station. On the north side of the bridge
the balustrade develops gradually into a bench, revealing a
space for those who are not just passing through.
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Kloppersingelbrug &
Kinderhuissingelbrug
Opdrachtgever:
Gemeente Haarlem

Client:
Municipality of Haarlem

Locatie:
Haarlem

Location:
Haarlem, the Netherlands

Periode:
2002-2006

Period:
2002-2006

Bouwkosten:
€510.000,-- per brug

Building cost:
€510.000,-- per bridge

Disciplines:
Architectuur, Stedenbouwkundig ontwerp

Disciplines:
Architecture, Urban design

Technische eigenschappen:
Hoofdoverspanning: 42 meter

Technical characteristics:
Main span: 42 meters

Doorsnede van de Kinderhuissingelbrug| Section of the Kinderhuissingelbrug
Zicht op de brug | View of the bridge

Net als zijn tegelijkertijd ontworpen pendant de
Kinderhuissingelbrug, is de Kloppersingelbrug een 21e
-eeuwse variatie op de klassieke Singelbrug. De brug
is opgebouwd uit “ruggengraat en ribben”. De lange
overspanning wordt eenmaal, op een asymmetrische plek
ondersteund door een juk van sigaarvormige kolommen.
Vanzelfsprekend biedt de brug in de winter ook goed passage
aan schaatsers. Sterker nog, het ontwerp is gebaseerd op
de metafoor van de over het water glijdende mug, jawel: de
schaatsenrijder!

Like the concurrently designed Kinderhuis Singel bridge the
Kloppersingel Bridge is a 21st century variant of the classic
park bridge with its typical romantic aura. The bridge has
a “spine and ribs” structure. Over the whole length it is
supported just once by a pylon consisting of four cigar shaped
columns. Of course the bridge also allows for easy passage
of skaters in the winter season. To be precise the bridge has
been designed to the metaphor of a mosquito floating over
the water, in Dutch also known as “the skater”.
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Zijaanzicht van de Kinderhuissingelbrug | Side elevation of the
Kinderhuissingel bridge
Zicht op de brug | View of the bridge

36

Zicht op de stalen constructie van het dek |
View of the steel deck structure

Dragonfly brug
Opdrachtgever:
Gemeente Harderwijk

Client:
Municipality of Harderwijk

Locatie:
Harderwijk

Location:
Harderwijk, the Netherlands

Periode:
2013-2014

Period:
2013-2014

Disciplines:
Architectuur, Constructief ontwerp,
Project management

Disciplines:
Architecture, Structural design,
Project management

(boven) Zijaanzicht van de brug, (beneden) dwarsdoorsnedes |
(above) Side elevation of the bridge, (below) cross sections
(boven) De gerealiseerde brug, (beneden) impressie vanaf het water |
(above) The realised bridge, (below) impression from the water

In de Drielanden wijk van Harderwijk is een nieuwe brug voor
fietsers en voetgangers gemaakt. De brug is volledig gemaakt
van glasvezelversterkte kunststof (VVK). Het ontwerp van
de brug is geïnspireerd op de vleugels van een libelle. Het
ontwerp maakt optimaal gebruik van de vormvrijheid die
het duurzame VVK biedt; slank waar mogelijk en breed waar
nodig. Dit heeft geresulteerd in een elegante brug die mooi
geïntegreerd is in het landschap van het Sprengpark.
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A new bridge for pedestrian and bicyclists has been built
in the Drielanden district of Harderwijk. The bridge is fully
constructed of fiber reinforced polymers (FRP). The design is
inspired by the wings of a dragonfly. The design maximizes
the free form opportunities offered by the durable FRP;
narrow where possible and wide where necessary. The result
is an elegant bridge that is integrated perfectly into the new
Sprengpark landscape.
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Wijkparkbruggen Getsewoud
Opdrachtgever:
Gemeente Haarlemmermeer

Client:
Municipality of Haarlemmermeer

Locatie:
Haarlemmermeer

Location:
Haarlemmermeer, the Netherlands

Periode:
1999-2002

Period:
1999-2002

Bouwkosten:
€ 220.000,-- per brug

Building cost:
€ 220.000,-- per bridge

Disciplines:
Architectuur, Constructief ontwerp,
Project management

Disciplines:
Architecture, Structural design,
Project management

Technische eigenschappen:
Lengte: 24 meter
Breedte: 5,5 meter

Technical characteristics:
Length: 24 meters
Width: 5,5 meters

Detail van de randelementen van de brug |
Detail of the bridge edge elements
Zicht op de welving van de brug | View of the bridge curvature

Een streep over het water
Een brede waterpartij wordt overspannen door zeven
langzaamverkeer-bruggen. Loom en vanzelfsprekend worden
fiets- en voetpaden met een lichte boog in één keer naar
de overkant getild. De glazen borstwering is minimalistisch
gedetailleerd en komt door afwezigheid van constructies
abstract over. De bruggen hebben één opvallende
karakteristiek: een samenkomst van het buig moment en de
dwarskrachtlijn levert midden in de brug een welving op die
als een buikje onder het dek uitbolt.

A beam across the water
Seven slow-traffic bridges are to span a long stretch of
water in Nieuw Vennep. Cyclists and pedestrians are taken
across the water with a gentle and modest slope. The glazed
balustrade is minimalistic and abstract due to the absence
of structural elements. The bridges have one main striking
feature: a meeting between the bending moment and the
shear force gives the soffit of the bridge the appearance of a
“belly”.
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Cruise steiger Zaanse Schans
Opdrachtgever:
Gemeente Zaanstad

Client:
Municipality of Zaanstad

Locatie:
Zaanstad

Location:
Zaanstad, the Netherlands

Periode:
2009-2015

Period:
2009-2015

Bouwkosten:
€ 1.100.000,--

Building cost:
€ 1.100.000,--

Disciplines:
Architectuur

Disciplines:
Architecture

Technische eigenschappen:
Lengte: 107 meter

Technical characteristics:
Length: 107 meters
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Detail van het leuningwerk | detail of the handrail
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De Zaanse Schans is een historische toplocatie die jaarlijks
meer dan twee miljoen toeristen trekt. Om het groeiende
aanbod aan riviercruiseboten te kunnen faciliteren is in
2015 de cruisesteiger gebouwd. Cruiseboten varen de Zaan
op vanaf het IJ en meren aan naast molen “De Ooivaar” in
Zaandijk. Een comfortabele cruisesteiger voert de bezoeker
in een slingerbeweging onder de Julianabrug door naar
de zuidelijke entree van de Zaanse Schans. Het ontwerp
van de steiger sluit naadloos aan bij de vormgeving van
de Julianabrug die wij in 2006 ontwierpen. Het ontwerp is
ingetogen en respectvol naar de historische omgeving, maar
is bewust niet historiserend. Met een elegante slinger vleit
het plankendek zich in een korsetje van stalen ribben onder
de brug door. De leuning is dynamisch van vorm en varieert
in hoogte zodat zij de bezoeker steun biedt waar nodig en
ruimte waar mogelijk. ’s Avonds is de hele steiger verlicht
vanuit de roestvaststalen leuningbuis.

De steiger wordt verlicht vanuit de roestvaststalen leuningbuis | The jetty
is illuminated from the stainless steel handrail

The Zaanse Schans is a prime historical location in the
Netherlands which attracts more than two million tourists
each year. This cruise jetty has been built in 2015 to facilitate
the growing amount of river cruise ships. Cruise ships come
from the river IJ and sail onto the Zaan to finally lay anchor
next to mill “De Ooivaar” in Zaandijk. A comfortable cruise
jetty leads the visitor in a meandering movement underneath
the Juliana bridge towards the southern entrance of the
Zaanse Schans. The design of the jetty seamlessly connects to
the design of the Juliana Bridge which we designed in 2006.
The design is modest and respectful towards the historical
context, but consciously not historicizing. The slat floor
seated in a corset of steel ribs flows underneath the bridge
with an elegant pendulum movement. The handrail has a
dynamic shape and varies in height to support the visitor
where necessary and offers space where necessary. At night
the bridge is illuminated from the stainless steel handrail.
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Hoogtijbrug
Opdrachtgever:
Gemeente Zaanstad

Client:
Municipality of Zaanstad

Locatie:
Zaanstad

Location:
Zaanstad, the Netherlands

Periode:
2003-2005

Period:
2003-2005

Bouwkosten:
€ 1.300.000,--

Building cost:
€ 1,300.000,--

Disciplines:
Architectuur, Constructief ontwerp, Project
management, Landschappelijk ontwerp

Disciplines:
Architecture, Structural design, Project
Management, Landscape design

Technische eigenschappen:
Lengte: 150 meter
Hoofdoverspanning: 75 meter

Technical characteristics:
Length: 150 meters
Main span: 75 meters

(boven) Zijaanzicht , (beneden) Bovenaanzicht | (above) Side
elevation, (below) Top view
Avondbeelden van de brug | Evening impressions of the bridge
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Een cocon van draden en buizen
In het hart van bedrijventerrein Hoogtij ontwierpen wij het
langgerekt Hoogtijpark dat de verbinding maakt tussen de
landelijke Overtoom aan de noordkant, en de kanaaldijk langs
het Noordzeekanaal aan de zuidkant. Het park biedt uitzicht,
groen en ontspanning aan de bedrijven langs de randen.
Dwars door het Hoogtijpark is een lange fietsbrug over de
Hoofdtocht en de Westzanerweg aangelegd. Vanwege de
centrale positie die zij in het gebied vervult is de brug een
krachtig baken geworden, een sierlijk silhouet dat al van verre
te zien is.

A cocoon of cables and tubes
In the heart of the commercial zone Hoogtij in Zaanstad
we designed the Hoogtij Park. The park connects the rural
Overtoom in the north to the North-Sea canal dike in the
south and offers lush green views and recreational space to
the adjacent companies. Straight through the middle of the
Hoogtij Park and across the canal and Westzaner road, a long
bridge for bicycles and pedestrians has been built. Because
of its central position in the plan, the bridge had to become
an iconic structure with a striking silhouette, noticeable from
afar.

De Hoogtijbrug is lichtvoetig uitgewerkt in staal met
ranke poten en heeft een totale lengte van 150 meter. De

The Hoogtij Bridge is conceived as a light-weight steel
structure with slender legs and an overall length of 150
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Zicht vanuit het park | View from the park
Detail tuibevestiging | Detail cable stay attachment

hoofdoverspanning over weg en water bestaat uit een 75
meter lange centrale boog. De boog splitst enkele meters
boven het fietsdek door middel van een vorkconstructie,
zodat het dek ertussendoor schiet. Het moment van
verheffing boven weg en water ademt een besloten
intimiteit uit doordat de fietser zich omringd weet door een
beschermende cocon van kabels.
Met haar ranke compositie van gebogen stalen buizen, die
helder en wit afsteken tegen de Hollandse lucht, is deze
brug nauw verwant aan de nabij gelegen en ook door ons
ontworpen busbrug de Vlinder over de Thorbeckeweg en de
voetgangersbrug bij de Cornelis Bruijnzeelweg.

meters. The main span across the road and the water consists
of a 60 meter single arc. Just above the deck level the arc
splits up like a fork, thus making way for the cyclists. The
moment of crossing of the water and the road at the highest
point feels rather intimate due to the sheltering cocoon of
cables that surrounds the cyclists.
With its slender composition of steel tubes, bright white
against the Dutch sky, the bridge is closely related to the
Butterfly Bridge across the Thorbeckeweg and the footbridge
at the southern ring-road Zaanstad in the close vicinity. Both
bridges are also designed by Royal HaskoningDHV architects.
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Kruiswegbrug
Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland

Client:
Province of Noord-Holland

Locatie:
Schiphol

Location:
Schiphol, the Netherlands

Periode:
2004-2010

Period:
2004-2010

Bouwkosten:
€ 1.200.000,--

Building costs:
€ 1.200.000,--

Disciplines:
Architectuur, Constructief ontwerp,
Project management

Disciplines:
Architecture, Structural design,
Project management

Eerste schets | First sketch
(boven) Zicht op de finback constructie, (beneden) Zicht op de
onderkant van het betonnen dek | (above) View of the finback
structure, (below) View of the underside of the concrete deck
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Betonnen surfplank
Als een reusachtige surfplank zweeft deze nieuwe fietsbrug
over de Kruisweg, vlak onder Schiphol. Het betonnen gevaarte
overspant in één keer 6 rijstroken en een middenberm maar
oogt desondanks slank. Het ontbreken van een middenkolom
geeft voor automobilisten een heel rustig en overzichtelijk
beeld.

Concrete surfboard
Like a giant surfboard this bridge crosses the Kruisweg
near Schiphol Airport. The concrete bridge spans six lanes
without a central support. Nevertheless this bridge has a
slim appearance. Because of the absence of a central support
the traffic under the bridge has an unhindered view of the
surroundings.

De zogeheten “finback” constructie maakt deze overspanning
mogelijk; In het hart van het dek zorgt een doorgekoppelde
betonnen boogligger, de “vin”, voor de nodige draagkracht.
De onderkant van het brugdek is uitgevoerd als een strakke
schaal zonder dilataties, de sterk verjongende randen geven
de brug een slank aanzicht.

The span was made possible by using a so called “finback”
construction; the centre line of the deck comprises an arched
concrete beam that protrudes from the surface like a fin.
The soffit of the deck is shaped like a smooth hull without
dilatations. The rounded edges provide the bridge with its
slender looks.
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Renovatie fietsbrug
Munlaan Oss
Opdrachtgever:
Gemeente Oss en Provincie Noord-Brabant

Client:
Municipality Oss and Province of Noord-Brabant

Locatie:
Oss

Location:
Oss, the Netherlands

Periode:
2014

Period:
2014

Disciplines:
Architectuur, Constructief ontwerp

Disciplines:
Architecture, Structural design

Technische eigenschappen:
lengte: 81 meter

Technical characteristics:
length: 81 meters

Zicht vanaf de provinciale weg | View from the motorway

schema van de verschillende elementen van de brug | diagram of the
various elements making up the bridge
Zijaanzicht | Side elevation
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Door een gewijzigd gebruik van de nieuwe N329 voldeed het
bestaande fietsviaduct Munlaan niet meer aan de gestelde
eisen van de gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant.
Om aan die eisen te voldoen werd door ons een nieuwe
leuningconstructie ontworpen. Hierdoor kunnen fietsers en
ruiters de brug weer veilig gebruiken. Vanwege het unieke
karakter van de oude betonnen springwerkconstructie kozen
wij ervoor om het nieuwe leuningwerk eenvoudig en subtiel
te houden zodat de essentie van het viaduct intact bleef.

The infrastructure in the municipality of Oss and the
Provincie Noord-Brabant has changed drastically in the last
years. As a result, the bicycle bridge Munlaan no longer
adhered to the required safety standards. We redesigned and
strengthened the guardrail so that bicyclists and persons on
horseback can continue to cross the N329 safely. We chose
to respect the unique character of the old concrete structure
of the viaduct by designing a strong, yet subtle guardrail, so
that the essence of the viaduct would remain intact.
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Schema van het dekprofiel en de verschillende elementen van het
leuningwerk | diagram of the deck profile and the various elements
of the railing
Zicht vanaf de brug | View from the bridge
Perspectief | Perspective drawing
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Zuidelijke Randweg
Zaanstad
Opdrachtgever:
Gemeente Zaanstad

Client:
Municipality of Zaanstad

Locatie:
Zaanstad

Location:
Zaanstad, the Netherlands

Periode:
2006-2011

Period:
2006-2011

Bouwkosten:
€ 800.000,--

Building cost:
€ 800.000,--

Disciplines:
Architectuur, Project management

Disciplines:
Architecture, Project management

Technische eigenschappen:
Lengte: 90 meter
Breedte: 2,5 meter

Technical characteristics:
Length: 90 meters
Width: 2,5 meters

Schets bovenaazicht | Sketch top view
Zicht vanaf de trap | View from the stairs

Het begin van de Zuidelijke Randweg in Zaanstad wordt
gemarkeerd door een opvallende voetgangersbrug bij de
Cornelis Bruijnzeelweg. De nieuwe brug vormt de missende
schakel tussen de door ons ontworpen Vlinderbrug over de
Thorbeckeweg en de Hoogtijbrug in Westzaan.
Hoewel de drie boogbruggen duidelijk verwantschap
vertonen in vorm en kleur onderscheid de nieuwste brug
zich door het gebogen verloop van het voetpad dat in
balans wordt gehouden door de achterover hangende
boogconstructie.

A striking pedestrian bridge across the Cornelis Bruijnzeelweg
marks the starting point of the southern ring road in
Zaanstad. The new bridge constitutes the missing link
between the Butterfly Bridge in Zaanstad and the Hoogtij
Bridge in Westzaan, both previously designed by Royal
HaskoningDHV.
Although the three arched bridges display similarity in shape
and colour, the newest design distinguishes itself with a
curved footpath that is balanced by the reclining arch.
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Zicht op de brug | View of the bridge
Detail leuningwerk en hoofdconstructie |
Detail railing and main structure
Zuidelijk gelegen trappen | Southern stairs
Detail leuningwerk | Detail railing
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Model Kloof Bridge
Opdrachtgever:
South African National Roads Agency (SANRAL)

Client:
South African National Roads Agency (SANRAL)

Locatie:
Ladysmith, KwaZulu-Natal, Zuid Africa

Location:
Ladysmith, KwaZulu-Natal, South Africa

Periode:
2012-2013

Period:
2012-2013

Disciplines:
Architectuur, Constructief ontwerp,
Stedenbouwkundig ontwerp,
Project management, Bouwtoezicht

Disciplines:
Architecture, Structural design,
Urban planning,
Project management, Site supervision

(boven) Schets van het zijaanzicht (beneden) doorsnedes van het
betonnen dek | (above) Sketch of the side elevation (below) sections
of the concrete deck
Zicht op de brug | View to the bridge

De toegenomen verkeersdrukte op de N11 motorway
die Ladysmith, in KwaZoeloe-Natal, in tweeën snijdt,
veroorzaakte levensgevaarlijke situaties voor kinderen die
vanuit de wijk Model Kloof naar de Limit Hill basis school
liepen. Kinderen riskeerden hun leven met het oversteken
van de N11 en ondanks oversteekvoorzieningen dwong het
toegenomen zware vrachtverkeer ouders om hun kinderen
per auto naar school te brengen in plaats van ze te laten
lopen.

Increased traffic volumes on the N11 in Ladysmith, KwaZuluNatal, were creating a life-threatening situation for scholars
travelling from the Model Kloof neighbourhood to Limit Hill
Primary School. Pedestrians were crossing the busy N11 at
the level of the highway and whilst pedestrian facilities had
been constructed earlier, high speeds and heavy vehicles were
forcing parents of scholars to drive their children to school
instead of letting them walk.
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De brug als een vloeiende lijn | The bridge as a smooth line

Inwoners van Ladysmith op de brug | people of Ladysmith on the bridge

Bovenaanzicht en zijaanzicht | Top view and side elevation

Royal HaskoningDHV kreeg de opdracht om een veilige
en toegankelijke brug te ontwerpen vanuit de wijk
Model Kloof naar Limit Hill. Onderdeel van het project
was ook een vier kilometer lang verhard toegangspad
met afschermconstructie van de brug naar het centrum
van Ladysmith . Ongewenste toegang tot de N11 vanuit
zijstraatjes werd beperkt en een deel van 1st Avenue werd
doodlopend gemaakt. Omdat wij in Model Kloof een taak
zagen voor beter onderwijs in verkeersveiligheid ontwierpen
wij een verkeers thema park tussen de cirkelvormige
hellingbanen.
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Royal HaskoningDHV was tasked with designing a safe and
accessible bridge connecting Model Kloof to Limit Hill. The
project scope also included 4 kilometer long barrier-protected
surfaced walkway connecting the bridge to Ladysmith CBD.
Access to the N11 via side streets was restricted and part of
1st Avenue was convert it to a cul de sac. We identified the
need for increased road safety education in the area and
consequently designed a road safety themed open space in
the bridge’s circular ramp footprint.
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Blackburn Bridge
Opdrachtgever:
South African National Roads Agency (SANRAL)

Client:
South African National Roads Agency (SANRAL)

Locatie:
Blackburn, eThekwini, KwaZulu-Natal, Zuid Africa

Location:
Blackburn, eThekwini, KwaZulu-Natal, South Africa

Periode:
2010

Period:
2010

Disciplines:
Architectuur, Constructief ontwerp,
Stedenbouwkundig ontwerp, Project management,
Bouwtoezicht

Disciplines:
Architecture, Structural design,
Urban planning, Project management,
Site supervision

De ligging van de brug in het landschap | The position of the bridge
in the landscape

Voor de bouw van de Blackburn voetgangersbrug moesten
de inwoners van het dorpje Blackburn de N2 snelweg te
voet oversteken om werk te vinden. Het toenemend aantal
verkeersongelukken met voetgangers bracht SANRAL er
toe om samen met Royal HaskoningDHV een oplossing te
bedenken. Samen met lokale dorpshoofden werd het beste
traject voor een voetgangersbrug vastgesteld. Dit was
meteen een zeer uitdagende locatie met een 80 meter brede
middenberm en een ecologisch en geotechnisch gevoelig
gebied. Een aantal varianten voor brugtypologiën werden
onderzocht en samen met de opdrachtgever werd een 158
meter lange tuibrug met een 60 meter hoge pyloon gekozen.
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Prior to the construction of the Blackburn Pedestrian
Bridge, residents of Blackburn Village had to cross the N2
freeway in order to reach employment opportunities. With
accidents in the area increasing, SANRAL approached Royal
HaskoningDHV to propose a solution. Community leaders
from Blackburn Village were consulted and the preferred
crossing point was determined. This coincided with the
most challenging location, with an 80m wide median and
both environmental and geotechnically sensitive areas. A
variety of structural solutions were investigated and through
interaction with the client, a 158 long cable stayed bridge
with a uniquely shaped 60 meter tall pylon was adopted.

Gedurende het hele project bleef Royal HaskoningDHV nauw
samenwerken met de lokale gemeenschap van Blackburn.
Diverse maatschappelijke projecten, waaronder een
bruggenbouwworkshop met de plaatselijke jeugd, hebben
het draagvlak voor het project vergroot. Met het plaatsen van
hun handafdruk in het beton hebben de buurtkinderen zich
de brug toegeëigend.

Royal HaskoningDHV continued to work closely with the
community of Blackburn throughout the project’s duration.
Multiple community outreach events, including an event
where local youths built their own model bridges, helped to
bolster the sense of ownership between the community and
their bridge. Handprints from the children were incorporated
into concrete panels on the structure.

Dit project won diverse prestigieuze prijzen, waaronder de
Fulton Award voor het meest prestigieuze project in beton
van Zuid-Afrika, de CESA Technical Excellence Award en de
SAICE Award voor gemeenschapsprojecten. Mede dankzij het
innovatieve LED verlichtingsplan dat Royal HaskoningDHV
samen met internationale verlichtingsdeskundigen opstelde,
is de Blackburnbrug een opvallend landmark aan de skyline
van KwaZoeloe-Natal geworden.

The project has won several prestigious awards including the
Fulton Award 2011 for the most prestigious concrete project
in South Africa, the CESA Technical Excellence Award and
the SAICE Award for Community Projects. Together with the
innovative LED lighting developed by Royal HaskoningDHVin
conjunction with international lighting experts, this project is
a striking icon on the KwaZulu-Natal skyline.
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Traverse Ruurlo
Opdrachtgever:
ProRail, Gemeente Berkelland

Client:
ProRail, Municipality of Berkelland

Locatie:
Ruurlo

Location:
Ruurlo, the Netherlands

Periode:
2009-2011

Period:
2009-2011

Disciplines:
Architectuur, Project management

Disciplines:
Architecture, Project management

De houten bekleding van de brug | The wooden latices on the bridge
Zicht op de trappen van de brug | View of the stairs of the bridge

Het stationsgebied van Ruurlo verandert. Nieuwe
parkeerplekken aan de andere zijde van het spoor, uitbreiding
van de fietsenstallingen, aanpassing van de bushalte, en
de wens om Ruurlo een bijzondere entree bij het station te
geven, vroegen om een geïntegreerde benadering van het
stationsplein.
Uitgangspunt voor het ontwerp was het combineren
van een rustige uitstraling en natuurlijke materialen met
een eigentijds en verleidelijk ontwerp. De functies op
het plein zijn opnieuw geordend, wat de veiligheid en
overzichtelijkheid sterk ten goede komt. De functies zijn
geplaatst op een ‘tapijt’ van straatbakstenen.

The station area of Ruurlo is changing. New parkingspaces
on the opposite side of the railwaytrack, extension of the
bicycledocks, alteration of the busstop and the wish to give
Ruurlo a proper entrance at the trainstation, demanded an
integrated design of the new square.
Essential to the design was the combination of a rural, quiet
feel with basic materials and a contemporary, fluid design.
The facilities on the new square are relocated, to enhance
traffic safety and visibility, like elements of a room on a
‘carpet’ of streetbrick.
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Paradis Bridge
Bergen
Opdrachtgever:
Statens Vegvesen

Client:
Statens Vegvesen

Locatie:
Paradis, Bergen, Noorwegen

Location:
Paradis, Bergen, Norway

Periode:
2016-2017

Period:
2016-2017

Disciplines:
Architectuur, Constructief ontwerp,
VVK engineering

Disciplines:
Architecture, Structural design,
FRP engineering

Technische eigenschappen:
Hoofdoverspanning: 42 meter

Technical characteristics:
Main span: 42 meters

(links) Isometrische detail van de stalen knoop in het VVK (rechts)
Detail van het vakwerk |
(left) Isometric exploded view of the steel connection inside the FRP
truss elements, (right) Detail of the truss
(boven) Zicht vanaf het brugdek (beneden) Schets van het zijaanzicht
| (above) View from the bridge deck, (below) Sketch of the side
elevation
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In een woonwijk van de Noorse stad Bergen moet een nieuwe
brug voor voetgangers en fietsers een drukke straat en
spoorlijn kruisen. De Rijksopdrachtgever, Statens vegvesen,
was op zoek naar een onderhoudsvrij ontwerp dat goed
bestand was tegen extreme weersinvloeden en strooizout.
Bovendien werd staal uitgesloten omdat dit de bovenleiding
van het spoor zou storen.

At the suburban neighbourhood of Bergen, Norway, a new
bicycle and footbridge has been commissioned to cross a
busy street and a railway track. The state authority, Statens
vegvesen, was looking for a maintenance free design that can
withstand extreme weather and de-icing salt agents. What’s
more, steel was excluded because it would interfere with the
overhead line from the trains.

Wij ontwierpen een hybride vakwerkbrug met tuien uit 100%
vezelversterkt kunststof. De moderne vormgeving van het
vakwerk sluit op een eigentijdse manier aan bij de industriële
uitstraling van het spoor.

We designed a hybrid truss with cable stays made 100%
out of Fibre Reinforced Polymers. The modern design of the
truss relates in a contemporary way to the industrial rail
architecture.
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Traverses Zeekering
Harlingen
Opdrachtgever:
Wetterskip Fryslân

Client:
Water board of Friesland

Locatie:
Harlingen

Location:
Harlingen, the Netherlands

Periode:
2004-2015

Period:
2004-2015

Bouwkosten totoale project:
€ 35.000.000,--

Building costs entire project:
€ 35.000.000,--

Disciplines:
Architectuur

Disciplines:
Architecture

Zijaanzicht van de brug | Side elevation of the bridge

Schetsen van het ontwerpproces | Sketches of the design process

Foto’s van de bouw van de traverse | photos during the construction
of the bridge
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Stedelijke contrasten
Het aan de Waddenzee gelegen oude vestingstadje
Harlingen is dankzij een nieuwe flexibele waterkering beter
beschermd tegen stormvloeden uit zee. Royal Haskoning
vond een innovatieve oplossing in de vorm van een flexibele
waterkering. De grondige renovatie van de waterkering was
voor de gemeente Harlingen bovendien aanleiding om ook
het aangrenzende gebied een facelift te geven.

Urban contrasts
The old town and sea haven of Harlingen has recently been
safeguarded from the threats of the sea by means of a
new flexible flood barrier. Royal Haskoning designed the
innovative flexible barrier that moves with the impact from
the waves. For the municipality of Harlingen the construction
of a new sea barrier was a good opportunity to give the entire
adjacent area a facelift.

De nieuwe kering ligt aan de noordkant van het spoor,
verder van de woningen en dichter naar de zee. Waar
de keermuur overgaat in de Waddenpromenade bij de
aanlandingsplaatsen voor de veerboten naar Vlieland en
Terschelling, komen allerlei activiteiten samen. Vooral in het
toeristische hoogseizoen zorgen automobilisten, bus- en
treinreizigers, fietsers en voetgangers voor grote drukte in het
havengebied. Al deze verkeersstromen worden gestroomlijnd

The new barrier is situated on the northern side of the
railway tracks, further away from the last houses and closer
to the sea. At the far end of the barrier, were the boulevard
on top of the barrier ends next to the ferry dock that takes
you to the islands Vlieland and Terschelling, many activities
come together. Especially in summertime when tourists flood
the quays to the ferry and people rush to catch the train, the
entire area is full of activity. Long and winding ramps ensure a
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Avondbeeld vanaf de promenade | Evening view from the promenade
Luchtfoto van de promenade | Aerial view of the promenade

door hellingbanen die de perrons met de veerboten maar ook
met de promenade boven op de zeekering verbinden. Op de
kop van de promenade biedt een breed plateau een weids
uitzicht op de haven, de stad en de zee.

fluent connection between the train platform, the boulevard
and the ferry terminal. The head of the boulevard fans out to
a wide viewing platform that offers a magnificent view at the
harbour, the town and the sea.

Halverwege de kering steken twee trapbruggen vanaf de
Waddenpromenade over het spoor in de richting van de
binnenstad. Een derde trapbrug naar de buitendijkse kade
werd toegevoegd in 2015. De vloeiende vormgeving van de
trapbruggen roept associaties op met een vloedgolf die over
de zeekering heen spoelt; een knipoog naar het volgende
Deltaplan dat er ongetwijfeld aan gaat komen.

Halfway along the sea barrier two concrete pedestrian
bridges cross the railway track thus connecting the high
boulevard with the old town. A third bridge towards the
exterior quays was added in 2015. The fluently shaped
bridges look like a wave that washes over the top of the
barrier, but was frozen in mid action; a reference to our
eternal battle with the sea.
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Traverse Barneveld
Opdrachtgever:
Gemeente Barneveld, Heiligers projectontwikkeling

Client:
Municipality of Barneveld, Heiligers project development

Locatie:
Barneveld

Location:
Barneveld, the Netherlands

Periode:
2004-2006

Period:
2004-2006

Disciplines:
Architectuur

Disciplines:
Architecture

Avondbeeld van de transferium | Evening view of the transferium
Foto vanaf de traverse | View from the pedestrian bridge

De bouw van dit transferium was de eerste stap in de
herontwikkeling van station Barneveld-Noord en omgeving.
Een parkeergarage en een voetgangersbrug zijn samen in één
volume ondergebracht, zwevend boven de grond, en zwenkt
met een elegante bocht over de rails.

Building this ‘transferium’ was the first step in the
redevelopment of Barneveld-Noord railway station and
vicinity. A parking garage and a pedestrian bridge are
combined inside one volume that lifts from the earth, turns
and elegantly crosses the tracks.

De eenheid van de compositie wordt versterkt doordat de
dubbele hoogte van de parkeergarage wordt doorgezet in
de hoogte van de brug. Een krachtige en gelaagde gevel
met evenwijdige strepen betsaand uit aluminium buizen
die varieren in diameter omhullen de compositie. Aan de
andere kant contrasteert het verhoogde plein met robuste
materialen sterk met de omringende natte gronden en
bossages.

The unity of the two elements is enhanced by the
continuation of the double height of the bridge into the
garage. A powerful layered façade, with two parallel lines
of aluminum tubes in various diameters, surrounds the
composition. On the other side the ‘platform square’, with
its robust materials, strongly contrasts with the adjacent
wetland and forest vegetation.
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Rodetorenbrug
Opdrachtgever:
Gemeente Zwolle

Client:
Municipality of Zwolle

Periode: 2010

Period: 2010

Disciplines:
Architectuur

Disciplines:
Architecture

Bovenaazicht en zijaanzicht | Top view and elevation
Detail ven de pylonen| Detail of the pylons

Spinnenrag boven de stadsgracht
De Rodetorenbrug verbindt twee in karakter verschillende
oevers van de stadsgracht. De kant van de historische
binnenstad is steenachtig met kademuren, de oever van
het eiland Nieuw Hofvliet is groen, zacht en romantisch
van uitstraling. Dit contrast is in het ontwerp vormgegeven
door de asymmetrische constructie van de brug. De twee
pylonen die als enige zichtbare elementen boven het
brugdek uitsteken markeren vanaf het Willemsplein en de
Pannekoekendijk het begin van de brug en tevens het begin
van de flaneerroute die leidt naar de binnenstad. De brug
zelf wordt gekenmerkt door haar karakteristieke hybride
constructie die het midden houdt tussen een hangbrug en
een onderspannen brug. Deze constructie verleent de brug
een eigenzinnig karakter. De architectonische expressie
en de constructie van de brug vormen in dit ontwerp één
onlosmakelijke en pure eenheid.

Cobwebs above the water
The Rodetorenbrug connects two banks of the canal that are
quite different in character. The side of the old town is stony
with quay walls, the shore of the island of Nieuw Hofvliet
is green, soft and romantic in appearance. The asymmetric
design of the bridges’ structure is based on this contrast.
The two pylons are the only visible elements that protrude
above the deck and mark the beginning of the bridge and
also the beginning of the a wanderway leading to downtown
from the Willemsplein and the Pannekoekendijk. The bridge
itself is characterized by a distinctive hybrid structure that
is a crossover between a suspension bridge and under
arched bridge. This construction gives the bridge a distinct
character. In this design the architectural expression and the
construction of the bridge form an indissoluble and pure
unity.
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Ouroboros bridge
Opdrachtgever:
Gemeente Dublin

Client:
Municipality of Dublin

Locatie:
Dublin, Ierland

Location:
Dublin, Ireland

Periode: 2019

Period: 2019

Disciplines:
Architectuur, Generative design

Disciplines:
Architecture, Generative design

Impressie staand op de brug | Impression standing on top the bridge
Plattegrond en aanzicht van de brug en lus | Plan and side view of
the bridge and loop

Een reis naar het verleden
De Ouroboros brug is de belichaming van een reis. Het
oversteken van de rivier neemt de bezoeker van de chaos
van het alledaagse leven naar een mooi en rustgevend
park. De overgang van de rivier en de reis over de brug is de
belichaming van de gedachtenverandering die zij ondergaan.

A journey to the past
The Ouroboros Bridge is the embodiment of a journey.
Crossing the river takes visitors from the chaos of
everyday life into a beautiful and peaceful garden. The
transition of the river and the journey on the bridge is
the embodiment of the mind shift they will experience.

Daarom is de vormgeving van de Ouroboros brug bedacht
als een meerlaagse dubbele lus die de bezoeker door
afwisselende landschappen en panorama’s neemt, alvorens
het park te betreden bij de tempel. Het pad is slingerend,
de hoogteverschillen zijn subtiel, met een rolstoel- en
wandelstok-vriendelijke helling.

That is why the lay-out of the Ouroboros Bridge is
conceived as a multi-level double loop that takes the
visitor through various sceneries and panoramas, before
entering the park at the temple. The path is winding,
the elevations are gentle, with a slope that is friendly to
people in a wheelchair or with a walker.
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Houthavenbruggen
Opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam

Client:
Municipality of Amsterdam

Locatie:
Amsterdam

Location:
Amsterdam, the Netherlands

Periode:
2014

Period:
2014

Disciplines:
Architectuur

Disciplines:
Architecture

Het contrast tussen de voetgangers- en de verkeersbruggen |
The contrast between the foot- and road bridges
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Avondbeeld van de voetgangersbrug | Evening impression from the
footbridge

Avondbeeld van de verkeersbrug | Evening impression from the
road bridge

In de Amsterdamse Houthaven worden de komende jaren
zeven langwerpige wooneilanden gerealiseerd. Veertien
bruggen moeten de eilanden met elkaar en met het vaste
land verbinden. Van de veertien bruggen zijn er 9 bestemd
voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers en zijn er
5 bruggen uitsluitend voor voetgangers.

Seven residential islands will be built in the Amsterdam
Houthaven in the coming years. Fourteen bridges will connect
the islands with each other and with the mainland. Of these
fourteen bridges nine are intended for motorized traffic,
bicycles and pedestrians and five are intended for primarily
pedestrian traffic.

In onze visie is er een groot contrast tussen de identiteit
van de voetgangersbruggen en die van de verkeersbruggen.
De twee verschillende identiteiten komen enerzijds voort
uit de aard van een voetgangersbrug en de aard van een
verkeersbrug. Een verkeersbrug heeft vanuit zijn functie
een meer massieve uitstraling terwijl een voetgangersbrug
lichtvoetig kan zijn. Uitgedrukt in korrelgrootte is een
verkeersbrug een object voor de groter schaal terwijl een
voetgangersbrug in zijn uitwerking een kleinere korrelgrootte
heeft. De belevingssnelheid ligt bij een voetgangersbrug ook
stukken lager dan bij een verkeersbrug.

Our design emphasizes the differences between the
pedestrian bridges and the road bridges. These differences
are mainly determined by the bridge’s function. The road
bridge is robust and has a solid and heavy look as it bears
greater loads, while the pedestrian bridge is structurally
considerably lighter. The way each bridge is experienced is
thus very different, as one passes through the pedestrian
bridge at a slower pace than the road bridge.

111

Bruggen Stad van de Zon
Opdrachtgever:
Gemeente Heerhugowaard

Client:
Municipality of Heerhugowaard

Locatie:
Heerhugowaard

Location:
Heerhugowaard, the Netherlands

Periode:
2006-2007

Period:
2006-2007

Disciplines:
Architectuur, Constructief ontwerp,
Project management

Disciplines:
Architecture, Structural design,
Project management

Technische eigenschappen:
Overspanningen: 15 en 56 meter

Technical characteristics:
Spans: 15 and 56 meters

De stalen brug met wijkende bogen| The steel bridge with slanted
arches

De gelamineerde houten brug | The wooden glue-lam bridge

Schetsen van concept tot detail | Sketches from concept to detail

De gemeente Heerhugowaard gaat in de Stad van de Zon
2 nieuwe bruggen realiseren. De Stad van de Zon is een
ambitieus plan waarin stedenbouwkundige, architectonische
en milieuaspecten in onderlinge samenhang ontwikkeld
zijn. Het plangebied beslaat drie deelgebieden die een sterke
onderlinge samenhang vertonen en tegelijkertijd elk een
eigen architectonische identiteit hebben. De verschillende
identiteiten van de deelgebieden zijn terug te vinden in de
ontwerpuitgangspunten voor de twee bruggen. Diversiteit in
vorm en materiaalgebruik is een belangrijk gegeven dat ieder
van deze bruggen op een natuurlijke manier met zijn locatie
doet versmelten. Om een sterke plaatsgebondenheid van de
ontwerpen te bewerkstelligen hebben wij de verbindende
functie van de drie bruggen op een natuurlijke en vloeiende
wijze in het landschap geïntegreerd. Op deze wijze blijft het
gebied, na de plaatsing van de bruggen, een organisch geheel.
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The city of Heerhugowaard is going to realise 2 new bridges
in “Sun City”, an ambitious scheme for an area in which
there will be coordinated development of urban design,
architecture and environmental aspects. The area covered
by the plan is divided into three zones which have much
in common, yet at the same time preserve their own
architectural identity. The different identities for the three
zones are reflected in the design principles for the two
bridges. An important feature of each of these bridges is
diversity in form and use of materials, so that they blend
naturally into their surroundings. In order to give the
designs strong ties to their locations we have integrated the
connective function of the three bridges into the landscape
in a natural flowing fashion. After construction of the bridges
the area will thus remain one organic entity.
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Bridge over the
River Cam
Opdrachtgever:
Cambridgeshire County Council

Client:
Cambridgeshire County Council

Locatie:
Cambridge, Verenigd Koningkrijk

Location:
Cambridge, United Kingdom

Periode:
2004

Period:
2004

Disciplines:
Architectuur, Constructief ontwerp

Disciplines:
Architecture, Structural design

Technische eigenschappen:
Breedte: 4,5 meter
Lengte: 140 meter

Technical characteristics:
Width: 4,5 meters
Length: 140 meters

Schets van de doorsnede | Sketch of the section
Beeld van de boog over het water | Impression of the arch over the
water

Een zwierige boog over het water
Ons prijsvraagontwerp voor een nieuwe fietsbrug in
Cambridge is vormgegeven als een lichte en elegante
passage over de rivier de Cam. Vanaf de kaderand stijgt het
brugdek eerst parallel aan de rivier totdat de onderkant
de gevraagde doorvaarthoogte bereikt. Vervolgens schiet
het dek met een royale boog over het water en tussen de
bomen door. Het krachtenspel wordt gekenmerkt door
het dynamische evenwicht van het dek met de achterover
hellende parabolische boog, zonder dat deze twee elkaar
daadwerkelijk raken. De aanbruggen boven de kade en de
uiterwaarden worden door excentrische en taps toelopende
kolommen ondersteund. Het uiteindelijke effect is dat van
een ogenschijnlijk gewichtloze constructie die boven de Cam
lijkt te zweven en moeiteloos opgaat in zijn omgeving.

An elegant curve across the water
Our entry for the architectural competition for the new
pedestrian and cycle bridge in Cambridge consists of a light
and elegant passage across the river the Cam. From the river
bank, the bridge deck first rises parallel to the river bank until
the required clearance underneath the bridge is reached. The
deck then forms a grand curve across the water and between
the trees. The appearance of the bridge is characterized
by the dynamic balance from the deck with the backward
sloping parabolic arch, without the two structures actually
touching each other. The sections above the river banks are
supported by eccentric and tapered columns. The overall
effect is a seemingly weightless construction that floats
above the Cam and effortlessly creates a path through its
surroundings.
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Wetenschappelijke publicaties | Scientific publications

2017
2015
2014
2012
2012
2012
2011
2011
2010
2009
2008
2008
2007
2007
2006
2006
2005
2004
2002
2000
1998
1997

2016

Highest EMVI score brug Vilvoorde
2nd place D&C Natuurbrug Bloemendaal
Public Award, Houthavenbruggen, Amsterdam
DUBO Award, weg van de toekomst, Oss
Higest EMVI score Hoge Brug Harelbeke
Winner Brug over de Oude Rijn, Katwijk
Winner ‘Routepluim’ Rijkswaterstaat
Winner D&C Bridge Muiden
European Award for excellence in Concrete
Dutch Concrete Prize, Julianabrug, Zaanstad
Da Vinci Award, Delft Design Composite Bridge
nom. National Steel Prize, Bernhardbrug
Winner Palm Jebel Ali Bridge, Dubai
Winner 2 bridges Heerhugowaard
nom. National Steel Prize, nYe klap, Bedum
2nd prize, 6th Creek Crossing, Dubai
2nd prize, 3 bruggen Sneek
2nd prize brug in Cambridge
Winner selection Julius Caesarbrug, Leiden
nom. National Steel Prize, Rembrandtparkbruggen
2nd prize, 60 bruggen Leidschenveen
Winner Kloosterbrug Assen

2015

Overige publicaties | Miscellaneous publications
2019
2016
2016
2016
2015
2014
2013
2013
2012
2012
2012

Lezingen en colleges | Speaches and lectures
2009
to date
to date
to date
2015
2015
2014
2013
2011
2006
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Lectures FRP Design, TU Delft
Lectures Structural Design, TU Delft
Lectures Design of Infrastructures, TU Delft
IABSE Nara, conference paper
CompIC Amsterdam, hoofdspreker
IABSE Madrid, conference paper
ICSA Guimaraes, conference paper
Keynote Concrete Bridge Conference Oxford, 		
Keynote Lightweight Structures, Rotterdam

Engineering (Elsevier), Fiber-Reinforced
Polymer Bridge Design in the Netherlands.
Flowscapes, RiUS, Volume III, A bridge with a
view, a view with a bridge.

2009
2008
2005
2004
2004
2003
2003
2003
2001
2001
1998

ICSA Lisbon; Drie Fonteinen Bridge
Tijdschrift Bruggen; Sognefjorden Bridge, study
for a 3700 meter suspension bridge in Norway
ICSA Guimarães; Education in Bridge Design
IASS2016 Tokyo; B3 Bio-composite bridge
IABSE2015 Nara; Bio-composite footbridge
IABSE2014 Madrid; Architectural Engineering
of FRP bridges
ICSA Guimarães; Bridge Design 2.0
Stedenbouw & Architectuur; monocoque
structures in Fibre Reinforced Polymers
Concrete Engineering International; Fly-over
Waarderpolder.
Boek ‘De Nederlandse Brug’, uitgeverij THOTH,
de nYe Klap te Bedum
Bruggen (vakblad van de Nederlandse 		
Bruggenstichting); Fly-over Waarderpolder
Bruggen in Nederland 1950-2000, Walburg
Pers; architectonische vormgeving van bruggen
DAX; Delft Design Composite Bridge
Bouwen met Staal; Prins Bernhardbrug
L’industria italiana del Cemento; piccolo ponte
Bruggen (NBS); De Kloosterbrug
Cobouw; Prins Bernhardbrug, Zaanstad
Detail in Architectuur; nYe Klap brug, Bedum
Cement; Navel en Westbrug, Nieuw Vennep
Detail in Architectuur: Kolenhavenbrug in Delft
de Architect: Rembrandtpark bruggen A´dam
Bouwen met Staal: Kloosterbrug, Assen
de Architect, Archis: Bridges Leidschenveen

Prijzen en publicaties | Prizes and publications

Prijzen | Prizes
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Project | Project

Opdrachtgever | Client

Datum | Date

Project | Project

Opdrachtgever | Client

2019
2017 - 2019
2016 - to date
2016 - to date
2015 - to date
2015 - to date
2015
2015
2015 - 2016
2015 - to date
2014 - 2016
2014 - 2016
2014 - to date
2014 - to date
2014 - to date
2014 - 2016
2014
2013 - to date
2013 - 2016
2013 - 2014
2013 - 2015
2013 - to date
2012
2011 - 2014
2011
2011 - 2013
2011
2010 - to date
2010 - 2013
2010 - 2014
2010 - 2014
2010 - 2014
2010 - 2014
2010 - 2014
2010 - 2016

Competition Ouroboros Bridge, Dublin, IR
Drie Fonteinen Bridge, Brussels, BE
Movable bridge Vilvoorde, Brussels, BE
Paradis footbridge Bergen, NO
Holland PTC bridge, Delft, NL
2 bridges Darent and Roding, UK
Sognefjorden suspension bridge, NO
Tender design Nature Bridge Bloemendaal, NL
Gein bridge Driemond, Amsterdam, NL
5 bridges Noordelijke randweg Voorhout, NL
Dr. Deelenlaan bridge, Tilburg
Symbio Bridge Delft, NL
20 footbridges Jeddah, KSA
2 structural works N345 Voorst, NL
2 structural works N345 De Hoven, NL
Footbridge Munlaan Oss, NL
Competition Houthaven bridges Amsterdam, NL
Traverse + 7 structural works N31 Harlingen, NL
Nelson Mandela bridge, Alkmaar, NL
Drangonfly footbridge, Harderwijk, NL
Detailed design St. Sebastiaansbrug, Delft, NL
7 structural works N244 Purmerend, NL
Tender design Hoge Brug, Harelbeke, BE
Wildlife crossing and tunnel, Rijssen - Wierden, NL
Tender design lifting bridge, Muiden, NL
Rotating bridge, Eekwerderdraai, Loppersum, NL
Tjamsweerster bridge, Appingedam, NL
Zaanbrug, Wormerveer, NL
Floating bridge Maladives, MV
Beezerveld bridge, Almelo-De Haandrik, NL
Emtenbroekerdijk, bridge Almelo-De Haandrik, NL
Kloosterdijk bridge, Almelo-De Haandrik, NL
Bergentheim bridge, Almelo-De Haandrik, NL
Hoogenweg bridge, Almelo-De Haandrik, NL
19 structural works N381 Drachten-Appelscha, NL

Municipality of Dublin
Vlaamse Waterwegen
Besix Belgium
Statens Vegvesen
Delft University of Technology
Municipality of London
IABSE / Statens Vegvesen
BAM Civiel
Province of Noord-Holland
Municipality of Teylingen
Rijkswaterstaat, Municipality of Tilburg
Province of Zuid-Holland
Municipality of Jeddah
Province of Noord-Brabant
Province of Noord-Brabant
Province of Noord-Brabant
Municipality of Amsterdam
Projectbureau N31 Harlingen
Municipality of Alkmaar
Municipality of Harderwijk
Province of Zuid-Holland
Province of Noord-Holland
Franki Construct
Province of Overijssel
Province of Noord-Holland
Municipality of Loppersum
Municipality of Appingedam
Province of Noord-Holland
Global Projects Development Company
Province of Overijssel
Province of Overijssel
Province of Overijssel
Province of Overijssel
Province of Overijssel
Province of Fryslân

2010 - 2016
2010
2010 - 2016
2009
2009 - 2011
2009
2009
2009 - 2015
2009 - 2011
2009
2008
2008
2008 - 2015
2008 - 2012
2008 - 2011
2007 - 2012
2007
2007- 2013
2007
2007
2007
2006 - 2008
2006 - 2008
2006
2006 - 2012
2006 - 2013
2006 - 2011
2005 - 2011
2005
2005 - 2007
2005 - 2007
2004 - 2015
2005
2004 - 2006
2004 - 2009

1st prize competition design bridge, Katwijk, NL
2nd prize Competition Rodetoren bridge, Zwolle, NL
Bosrand bridge, Hoofddorp, NL
Tender design New Waalbridge, Ewijk, NL
Railway footbridge Ruurlo, NL
Green crossing Parkplateau, Eindhoven, NL
Nominee Competition design 2nd Hollandse Brug, NL
2 Underpasses Zutphen, NL
3 bridges Veur Lent, Nijmegen, NL
2nd prize Competition Oude Haven bridge Venlo, NL
Arabian Canal, Lock Island Bridges, Dubai, UAE
Delft Design Composite Bridge, NL
Cruise jetty Juliana bridge, Zaanstad, NL
N329, Road to the future, Oss, NL
Underpass Koninginnenplein Venlo, NL
Fly-Over Waarderpolder, Haarlem, NL
2 footbridges, Heerhugowaard, NL
4 bridges deelplan 19, Ypenburg, NL
New Islington Bridge competition, Manchester, UK
6th Creek Crossing, Dubai, UAE
Parkway Bridge competition, Sheffiled, UK
4 bridges across the Runde, NL
Palm Jebel Ali Bridge, Dubai, UAE
Study Citybridge, Nijmegen, NL
5 structural works N201 phase 2, NL
Rolpaalbrug, ’t Verlaat, NL
Footbridge Zuidelijke Randweg, Zaanstad, NL
Juliana bridge, Zaanstad, NL
2 bridges Van Starckenborghkanaal, NL
Dommel bridge, Eindhoven, NL
Transferium and footbridge, Barneveld, NL
Sea barrier with 3 footbridges, Harlingen, NL
Bo’ness Bridge, Scotland, UK
Dommel bridges High-Tech Campus, Eindhoven, NL
Prins Bernhard Bridge, Zaanstad, NL

Municipality of Katwijk
Municipality of Zwolle
Province of Noord-Holland
Rijkswaterstaat
ProRail, Municipality of Berkelland
Municipality of Eindhoven
Rijkswaterstaat
ProRail, Municipality of Zutphen
Municipality of Nijmegen
Municipality of Venlo
Limitless
Municipality of Delft
Municipality of Zaanstad
Municipality of Oss
Municipality of Venlo
Municipality of Haarlem
Municipality of Heerhugowaard
Municipality of The Hague
City of Manchester
RTA Dubai
City of Manchester
Dienst Landelijk Gebied
Nakheel
Municipality of Nijmegen
Province of Noord-Holland
Province of Noord-Holland
Municipality of Zaanstad
Province of Noord-Holland
Province of Groningen
Municipality of Eindhoven
Municipality of Barneveld
Wetterskip Fryslân
ING Real Estate
Municipality of Eindhoven
Municipality of Zaanstad

projects in bold type are cycle and footbridges
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Overzicht Infra projecten | Longlist Infra projects

Datum | Date

projects in bold type are cycle and footbridges
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beweegbare bruggen
movable bridges

routeontwerp & kunstwerken | route design & civil structures
Royal HaskoningDHV

fiets- en voetbruggen
cycle and footbridges
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beweegbare bruggen | movable bridges
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Volume 3

Municipality of Cambridge
The Moray Council
Municipality of Doetinchem
Province of Noord-Holland
Maryport Developments Ltd.
Municipality of Sneek
Province of Noord-Holland
Province of Noord-Holland
Municipality of Leiden
Municipality of Zaanstad
Municipality of Bedum
Province of Noord-Holland
Municipality of Haarlem
Municipality of Haarlem
Municipality of Poole Harbour
Rijkswaterstaat
Municipality of Amsterdam
Municipality of Delft
Municipality of Zaanstad
Rijkswaterstaat
Municipality of Leiden
Municipality of Gouda
Province of Noord-Holland
Jan de Nul Group
Municipality of Haarlemmermeer
Municipality of Haarlemmermeer
Giesbers Bouw
Municipality of Amsterdam
Municipality of Leiden
Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen
Haaglande
Municipality of The Hague
Municipality of Assen
Municipality of Dronten
Prorail

Royal HaskoningDHV

Bridge over the river Cam, Cambridge, UK
Landshut bridge, Elgin, Scotland, UK
Tender design Wijnbergse Bridge, Doetinchem, NL,
2 pedestrian bridges Kruisweg, Schiphol, NL
Maryport Bridge, UK
2nd prize competition 3 bridges A7, Sneek, NL
5 structural works, N201 phase 1, NL
Rekervlotbrug, Geestmerambacht, NL
Underpass Willem de Zwijgerweg, Leiden, NL
Westzanerpolder bridge, Zaanstad
nYe Klap bridge, Bedum, NL
8 Structural works in the N242, Alkmaar, NL
Kinderhuissingel bridge, Haarlem, NL
Kloppersingel bridge, Haarlem, NL
3 Movable bridges, Poole Harbour, UK
45 structural works A2 Eindhoven, NL
15 bridges Houthaven, Amsterdam, NL
Kolenhaven bridge, Delft, NL
Vlinder bridge, Zaanstad, NL
Bridge in the wetlands, Lexkesveer, NL
Julius Ceasar bridge, Leiden, NL
Study for >200 pedestrian bridges, Gouda, NL
6 structural works in N205, NL
Footridge across the A16/HSL, Breda, NL
7 Belly bridges, Nieuw Vennep, NL
2 Navel bridges, Nieuw Vennep, NL
Study Waalbrug, Nijmegen, NL
8 bridges Rembrandt Park, Amsterdam, NL
Rijnsburger bridge, Leiden, NL
2nd prize competition 60 bridges, Leidschenveen, NL
Fly-over Ypenburg, NL
Tunnel St. Hubertusduin, The Hague, NL
Klooster bridge, Assen, NL
The Knip bridge, Dronten, NL
>200 structural works in the Betuweroute, NL

fiets- en voetbruggen | cycle and footbridges

2004
2004 - 2014
2004
2004 - 2008
2004 - 2005
2004 - 2005
2003 - 2004
2003 - 2012
2003
2003 - 2006
2003 - 2005
2003 - 2008
2002 - 2006
2002 - 2006
2002
2002 - 2009
2002
2001 - 2004
2001 - 2003
2001 - 2010
2000 - 2006
2000
1999 - 2000
1999
1999 - 2003
1999 - 2003
1998
1998 - 2000
1998 - 2001
1998
1997 - 2001
1997 - 2003
1997 - 1999
1996 - 1997
1991 - 2007

Volume 1

Opdrachtgever | Client

Royal HaskoningDHV

Project | Project

bruggen | bridges

Datum | Date

routeontwerp route design &
& kunstwerken civil structures

projects in bold type are cycle and footbridges
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