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Over ons
Royal HaskoningDHV heeft jarenlange ervaring met
het ontwerpen van beweegbare bruggen en is actief
in het brede spectrum van het landschappelijke,
stedenbouwkundige, architectonische, constructieve en
elektromechanische ontwerp van beweegbare 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 andere
belanghebbenden zoals omwonenden, binnenvaart
vereniging of historisch erfgoed vereniging betrekken
wij graag in ons proces. Procesmatig ondersteunen
wij onze opdrachtgevers verder gedurende alle fasen
van ontwerp en realisatie; vanaf het maken van een
haalbaarheidsstudie en een beeldkwaliteitsplan tot en
met het opstellen van het vergunningentraject en de
aanbestedingsdocumenten.

Movable bridges
Mobility plays a pivotal role in our everyday lives. Over
the years our mobility has dramatically increased, a trend
that will continue into the future. We therefore depend on
reliable infrastructure to keep traffic flowing. With our ever
growing road network it is thus inevitable that conflicts
with our nautical network will occur. When solutions
such as tunnels or fixed bridges prove to be inadequate,
a movable bridge can be a viable solution, providing
passage to both land and water traffic. As bridge designers,
we understand that movable bridges are exceptional
structures that deserve our utmost attention. They should
be seen as large machines, and designed accordingly. We
also know from experience that close cooperation between
the many different disciplines involved in engineering a
movable bridge is imperative to achieve a balanced design.
About us
Royal HaskoningDHV has extensive experience in the
design of a variety of movable bridge types and provides
services in the broad spectrum of urban, architectural,
structural, mechanical and electrical design. From
initiation through to detail design, we realise projects by
drawing on a worldwide pool of experts who are used to
working as one cohesive team. These multidisciplinary
design teams collaborate with private companies and
public authorities, including relevant stakeholders such as
consultants, end users and local residents. On the process
side we additionally assist clients in managing their project
throughout all the design phases. This includes performing
feasibility studies, obtaining initial permits, giving advice
on financing, preparation of specifications, writing tender
and contract documentation, site supervision, installation
commissioning, project management, providing
maintenance advice, performing condition surveys and
general asset support. The principle underlying our design
approach is a deep knowledge of our client’s requirements
so that we can work together towards a sustainable
solution.

Inleiding | Introduction

Beweegbare bruggen
Mobiliteit speelt een belangrijk rol in ons dagelijks leven.
Onze mobiliteit is de laatste jaren toegenomen en zal dat
in de toekomst blijven doen. Hierdoor zijn wij afhankelijk
van een goede infrastructuur en een vlotte doorstroming.
Ons steeds verder verdichtende wegennet veroorzaakt
regelmatig conflicten met onze waterwegen. Wanneer
oplossingen zoals tunnels of vaste bruggen onwenselijk of
onhaalbaar zijn kan een beweegbare brug uitkomst bieden
voor landverkeer en scheepvaart. Als brugontwerpers
zijn wij ons er van bewust dat beweegbare bruggen
uitzonderlijke objecten zijn die onze aandacht verdienen.
Het zijn in feite grote machines die als zodanig dienen te
worden ontworpen. Uit ervaring weten wij dat een nauwe
samenwerking tussen de verschillende disciplines die
betrokken zijn bij het ontwerp van een brug cruciaal is om
te komen tot een uitgebalanceerd ontwerp.
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“

De nYe Klap is een blikvanger als je Bedum inrijdt.
Vooral in de avond en de ochtend wanneer de
zon schijnt, schittert de brug. De brug blinkt
uit door zijn combinatie van schoonheid en
eenvoud. Dit past precies bij het karakter van
de Groningers. Niet teveel poeha.
The nYe Klap is an eye catcher when you
drive into Bedum. In the evening and
morning, when the sun shines, the bridge
sparkles. The bridge stands out because
of its beauty and sobriety. This matches
perfectly with the characters of the
citizens of Groningen. Not too much
fuss.

“

Dolf Spinder
projectmanager Bedum

Duurzaamheid en onderhoud
Een duurzame brug begint bij het minimaliseren van de
footprint en van de benodigde hoeveelheid grondstoffen
gedurende alle fasen van het project. Omdat een beweegbare
brug energie verbruikt kan gedurende de levensduur een
aanzienlijke CO2 reductie worden bereikt door de toepassing
van contragewichten. Een goed uitgebalanceerde brug
kan volstaan met een lichter bewegingswerk en is ook
minder onderhevig aan slijtage. De milieubelasting van het
ontwerp kan verder omlaag worden gebracht door voor een
lichtgewicht dek te kiezen, bijvoorbeeld van composiet zodat
ook de onderhoudsgevoeligheid afneemt. Een lichtgewicht
dek heeft ook een gunstige invloed op de omvang van
de fundering. Al onze bruggen voldoen aan de hoogste
standaard en worden ontworpen op een levensduur van
100 jaar. Onze uitgebreide kennis van beweegbare bruggen
stelt ons in staat om mooie, efficiënte en onderhoudsarme
bruggen te bouwen.
Regionale identiteit
Als reactie op de steeds verder oprukkende globalisatie is de
laatste jaren een beweging opgestaan die zich verzet tegen
de vervlakking en de anonimisering van onze leefomgeving.
De kracht van de ‘regio’ is sterk in opkomst en het uitdragen
van regionale identiteit wordt steeds belangrijker. Politici en
overheden zetten zich in om het sociaal culturele karakter
van de regio te versterken en zijn zich bewust van de
economische waarde van hun merk. Royal HaskoningDHV
helpt u de regionale identiteit te specificeren en te
versterken op het raakvlak van de brug en zijn omgeving.
Een beweegbare brug drukt een onmiskenbare stempel op
een plek, een weg, een streek. Dit 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
A sustainable bridge is designed by actively reducing its
carbon footprint and the natural resources needed for its
realisation and maintenance in all phases of the project.
Since a movable bridge is an energy consuming system, a
significant CO2 reduction can be achieved throughout its lifecycle by using a counterweight balance to reduce operating
loads. A balanced bridge can operate with simple mechanical
components that are subjected to minimal wearing. The
carbon footprint can be further reduced by designing a
lightweight deck, for instance, through the use of composites
that require little to no maintenance. A lightweight deck
has positive repercussions on other components of the
bridge, such as the size of the foundations and technical
installations. All our movable bridges are designed for a
lifespan of 100 years and comply with the highest prevailing
standards. Our extensive experience with movable bridges in
the Netherlands enables us to make efficient designs using
the most durable materials.
Enhancing Regional identity
In recent years there has been a movement to counter the
uniformity of globalisation. The power of the ‘region’ is
emerging, and the display of regional identity is becoming
increasingly important. Administrators and politicians
understand the need to maintain the socio-cultural
characteristics of their region, while at the same time being
aware that the economic importance of their regional ‘brand’
is growing. At Royal HaskoningDHV, we help specify and
strengthen regional identity by carefully integrating the
bridge into its surroundings. A movable bridge gives character
and identity to a place, a road and a region, contributing
to the sense of pride and dignity that ties people to their
community. The Genius Loci, the defining characteristics of
the site, provides the basis for all our designs. From these
characteristics we draw the inspiration that makes each of
our bridges unique.

nYe Klap, Bedum
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The drawbridge with counterbalance beam is by far the
most familiar manifestation of a movable bridge in the
Netherlands. The composition of vertical and horizontal lines
can be seen in many Dutch paintings and is engraved in our
collective memory. The silhouette of a drawbridge defines the
space that surrounds it. It forms a beacon seen from afar and
is often experienced by the traveller as a gateway.
The typology of a drawbridge with counterbalance beam
finds its origins in the middle ages and stems from the
need to lift a wooden deck with as little force as possible. A
counterbalance beam pivots on top of a set of columns or a
structural frame, providing the largest part of the upward
force needed to lift the deck. Modern drawbridges are still
frequently built in the Netherlands. Some are built as a
classical gate topped by a balance beam and some in a more
contemporary style whereby the columns and counterbalance
beams are disconnected and seam to work independently .

Ophaalbrug | Drawbridge with counterbalance beam

Verreweg de meest vertrouwde verschijningsvorm van een
beweegbare brug is die van de klassieke ophaalbrug. De
zo kenmerkende compositie van verticale en horizontale
lijnen prijkt op menig Hollandse meester en is gegrift in ons
collectief geheugen. Het silhouet van een ophaalbrug bepaalt
de ruimte waarin zij staat. Zij vormt een herkenningspunt dat
van verre zichtbaar is en wordt door de gebruiker ervaren als
een poort of overgang naar de overkant.
Deze typologie is in de middeleeuwen ontstaan vanuit
de behoefte om met geringe krachtsinspanning een
houten val op te tillen. Bovenop een verticale kolom, de
hamei, balanceert een contragewicht, de balans, om de
kracht te leveren die het val omhoog doet gaan. Moderne
ophaalbruggen worden nog steeds veelvuldig gemaakt,
soms met een klassieke hameipoort en balansplateau, soms
in een moderner jasje met vrijstaande hameistijlen en losse
balanspriemen.
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Kolenhavenbrug
Opdrachtgever:
Gemeente Delft

Client:
Municipality of Delft

Locatie:
Delft

Location:
Delft, the Netherlands

Periode:
2001-2004

Period:
2001-2004

Bouwkosten:
€ 2.485.000,--

Building cost:
€ 2.485.000,--

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

Disciplines:
Architecture, Structural design, Electrical and
Mechanical design, Project management,
Site supervision

Technische eigenschappen:
Overspanning beweegbare dek: 12 x 14 meter

Technical characteristics:
Span movable deck: 12 x 14 meters

“

In een gebied dat gekenmerkt wordt door hoge statige herenhuizen, lelijke fabrieken en
imposant industrieel erfgoed brengt de nieuwe Kolenhavenbrug met zijn vriendelijke
vormgeving een zekere zachtaardigheid in onze buurt waar je aan gehecht raakt.

“

In a part of town that is characterized by stately mansions, ugly factories
and impressive industrial heritage, the friendly appearance of the
new Kolenhaven Bridge brings a touch of gentleness into our
neighborhood that one gets attached to.
Ronald Lewerissa, resident of Delft

Zicht op het balansplateau van de brug | photo of the bridge’s
contemporary balancing plate
Zicht op de open brug | photo of the bridge while opening

Een baken voor Delft Kennisstad
Onder de rook van Calvé, in een bocht in het Rijn-Schiekanaal
ligt de nieuwe Kolenhavenbrug. Het ophaalbruggetje in de
Wateringseweg was door de komst van een bus route aan
vervanging toe. De nieuwe brug is drie keer zo breed en heeft
een grotere doorvaartopening.

A beacon for the University City of Delft
In an industrial part of town, in a bend of the Rhine-Schie
canal, lies the new Kolenhaven bridge. The planning of a new
bus lane made the old double Dutch lifting bridge unsuitable
and in need of replacement. The new bridge is three times as
wide and has a larger opening span than its predecessor.

Om de markante silhouet van de oude brug te eren is
wederom gekozen voor een ophaalbrug.

To preserve the characteristic silhouette of the old bridge the
concept of a Dutch lifting bridge was maintained.
The design of the Kolenhaven bridge blends in seamlessly
13

(boven) bovenaanzicht van het balansplateau, (midden) doorsnede
AA, (beneden) aanzicht BB (ingenieursbureau Rotterdam) | (top) plan
view of the balancing plate, (middle) section AA, (bottom) elevation
BB

Het gestroomlijnde ontwerp sluit naadloos aan bij het
bochtige parcours van de nieuwe busbaan. Doordat de
brug tegen de grens met Rijswijk aan ligt vormt zij letterlijk
een toegangspoort voor Delft. Het superlichte ronde
balansplateau met spaken is een eigentijds antwoord op het
industriële karakter van de plek en vormt een baken voor
Delft Kennisstad.
14

with the winding track of the new bus lane. Because the
bridge is at the edge of the town of Rijswijk it provides a
gateway into Delft. The lightweight curved balancing plate
with spokes is a contemporary answer to the industrial
character of the site. It creates a beacon for the university-city
of Delft.
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nYe Klap
Opdrachtgever:
Gemeente Bedum

Client:
Municipality of Bedum

Locatie:
Bedum

Location:
Bedum, the Netherlands

Periode:
2003-2005

Period:
2003-2005

Bouwkosten:
€ 1.500.000,--

Building cost:
€ 1.500.000,--

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

Disciplines:
Architecture, Urban design, Structural design,
Electrical and Mechanical design,
Project management

Technische eigenschappen:
Lengte: 25 meter, Breedte: 10 meter
Doorvaartopening: 6 meter

Technical characteristics:
Length: 25 meters, Width: 10 meters
Ship passage: 6 meters

afbeelding van de gevorkte balansconstructie genomen vanaf het
fietspad | photo of the forked balance taken from the bicycle path

afbeelding van de enkele hameistijl van de brug met de gevorkte
balansconstructie | photo of the bridge’s single lifting column and
forked balance

Een ontvangst met open armen
Op de grens van het Groningse platteland en het dorp Bedum
is een nieuw bedrijvenpark aangelegd. De nieuwe brug,
letterlijk de “nYe Klap” over het Boterdiep ontsluit niet alleen
dit bedrijventerrein maar vormt tevens een baken voor de
zuidelijke entrée van het dorp.

A warm welcome
A commercial zone has been created on the edge of the rural
landscape and the town of Bedum. A new bridge over the
Boterdiep provides access and serves as a beacon for the
southern entrance of the town.

De plotselinge overgang van landelijke omgeving naar het
dorp wordt benadrukt in het asymmetrische ontwerp van
de brug. De ophaalconstructie bestaat uit een modern

The abrupt transition from rural to urban is accentuated by
the asymmetrical design of the bridge. The lifting mechanism
consists of a single column in striking design on one side of
the bridge. The forked balance embraces the column’s head
19

bovenaanzicht van de gevorkte balansconstructie | plan view of the
forked balance

zijaanzicht | side elevation

detail van de balansconstructie en de hameistijl | connection detail of
the balance and lifting column

vormgegeven enkele hameistijl aan één zijde van de brug. De
gevorkte balansconstructie omvat de kop van de hamei aan
twee kanten en strekt met zijn ene arm diagonaal over het
brugdek.

and stretches out diagonally over the deck with its left arm.
When closed, the bridge appears to welcome the visitor with
open arms.
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Bruggen Almelo-de Haandrik
Opdrachtgever:
Provincie Overijssel

Client:
Province of Overijssel

Locatie:
Almelo

Location:
Almelo

Periode:
2010-2014

Period:
2010-2014

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

Disciplines:
Architecture,
Landscape design,
Urban planning, Project management,
Kostenraming

Scope:
5 ophaalbruggen

Scope:
5 draw bridges

Kloosterdijkbrug
Beerzerveldbrug

Een familie van vijf
Het kanaal Almelo-de Haandrik is opgewaardeerd: vanaf nu
is het kanaal bevaarbaar voor schepen tot 700 ton. Daartoe
zijn ook vijf beweegbare bruggen vervangen. De bruggen zijn
modern vormgegeven en als zodanig duidelijk familie van
elkaar, maar ze reageren ook op hun locatie.

A family of five
The canal Almelo-De Haandrik has been upgraded to provide
access for boats up to 700 tons. To accommodate these boats,
five movable bridges have been replaced. The bridges have a
modern design and are ,as such, clearly related to each other,
however they each respond to their location.

Zo verwijst het minimalistische Mondriaanse ontwerp van
de Bergentheimbrug naar de orthogonale structuur van de
omgeving.

The minimalist Mondrianesque design of the Bergentheim
Bridge, for instance, refers to the orthogonal structure of its
surroundings.
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Emtenbroekerdijkbrug
Bergentheimbrug

De expressief vormgegeven balanspriemen op de enkele
hameistijl van de Kloosterdijkbrug staan voor de beide oevers
die door de brug verbonden worden.

The two expressively shaped balances on one single
cantilever column of the Kloosterdijk Bridge symbolize the
two sides of the canal that are connected by the bridge.

De Hoogenwegbrug heeft twee sierlijk vormgegeven
balanspriemen die beiden op een eigen, opengewerkte,
hameistijl rusten. De beide constructies zijn naast de brug
geplaatst om het overzicht op de brug maximaal te houden.

The Hoogenweg Bridge has two elegant balances sustained
by an open cantilever column placed on either side of the
bridge to ensure a maximum view on the bridge.

De Emtenbroekerdijkbrug heeft een open bovenbouw en een
moderne industriële look die refereert naar de nabij gelegen
industrie. Het bewegingswerk van de brug wordt op een
abstracte manier benadrukt.

The Emtenbroekerdijk bridge has an open upper structure
and a modern and industrial look, referring to the industrial
area located nearby the bridge. The mechanical workings of
the bridge are emphasized in an abstract manner.
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Dr. Deelenlaanbrug
Opdrachtgever:
Gemeente Tilburg met Rijkswaterstaat

Client:
Municipality of Tilburg with Rijkswaterstaat

Locatie:
Tilburg

Location:
Tilburg, the Netherlands

Periode:
2014-2015

Period:
2014-2015

Bouwkosten:
€ 3.570.000,--

Building cost:
€ 3.570.000,--

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

Disciplines:
Architecture, Structural design,
Mechanical and Electrical design, Project
management, Site supervision

Technische eigenschappen:
Overspanning: 14 meter
Breedte: 6 meter

Technical characteristics:
Span: 14 meters
Width: 6 meters

afbeelding van de open brug | photo of the bridge while open

Een moderne maar herkenbaar brug
Het ontwerp voor de ophaalbrug brengt visuele rust, door
verschillende constructieve onderdelen helder van elkaar
te scheiden. Het zijaanzicht van de balanspriemen en de
hameistijl, en de kleurstelling verwijzen op subtiele manier
naar het ontwerp van de oude ophaalbrug.
De balanspriem verbreedt zich naar de achterzijde toe om
voldoende ballast kwijt te kunnen. Onder de balanspriem
wordt het geheel verbonden met de hameistijl en aan de
voorzijde is de balanspriem verbonden met het val door
de hangstang. De hameistijl heeft een doorvoer voor een
hydraulische cilinder aan de voorzijde naar het stalen val toe.

schema van de verschillende elementen van de brug | diagram of the
various elements making up the bridge

A modern but familiar bridge
The design of the bridge seeks to clearly designate its
structural elements, while subtly integrating various
characteristics of the bridge it is replacing, such as its colour
and the basic form of its column and counterweight.
The counterweight broadens towards the back to effectively
accommodate the heft needed to raise the deck. The
counterweight pivots around the axis at the top side of the
column and lifts the bridge deck by means of the raising
cable. The column has a central feed-through, at the front, for
a hydraulic cylinder that connects to the steel bridge deck.
31

constructie van de hameistijl | construction of the main pylon

detail van de hangstang verbinding | detail of the hanging rod
connection

zicht op de balanspriem vanaf het brugdek | view of the
counterbalance beams from the bridge deck

detail van het beweegbare dek | detail of the movable deck

Het bewegingsprincipe van de ophaalbrug is eenvoudig. Het
stalen val wordt door een hydraulische cilinder in beweging
gebracht, waarbij het in samenwerking met de balanspriem
in een open positie wordt gebracht. De breedte van de
nieuwe doorvaart zal veertien meter bedragen. Vanwege de
gesloten betonnen aanbruggen is buiten deze veertien meter
geen doorgang mogelijk. Naast de ophaalbrug komt een
nieuw bedieningsgebouw te staan.

The principle of motion for the bridge is quite simple. The
steel deck is set in motion by the hydraulic cylinder that acts
conjointly with the counterweight. The width of the passage
under the bridge is fourteen meters. The abutments are
completely closed, blocking passage outside these fourteen
meters.
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Brug in Katwijk
Opdrachtgever:
Gemeente Katwijk

Client:
Municipality of Katwijk

Locatie:
Katwijk

Location:
Katwijk, the Netherlands

Periode:
2011-2016

Period:
2011-2016

Disciplines:
Architectuur, Constructief ontwerp,
Elektromechanisch ontwerp, VVK ontwerp,
Project management

Disciplines:
Architecture, Structural design, Electrical
and Mechanical design, FRP design,
Project management

Technische eigenschappen:
Overspanning: 75 meter, Overspanning
beweegbare dek: 25 meter, breedte: 6 meter

Technical characteristics:
Total span: 75 meters, Span
movable deck: 25 meters,
width: 6 meters

uitzicht vanaf het brugdek | view from the bridge deck
vogelvlucht van de gesloten brug | bird’s eye impression of the
bridge while closed

Een solitaire witte reiger
Deze nieuwe fietsbrug over de Oude Rijn wordt hèt
beeldmerk voor de verbinding tussen de nieuwe wijken ’t
Duyfrak en Nieuw-Rhijngeest. Om de bijzondere positie
te verbeelden krijgt de brug een karakteristieke vorm die
identiteit verleent aan de plek.
De brug ligt op een grenspositie in het stedelijk weefsel,
balancerend tussen stad en landschap, van ingekaderd
gezichtsveld naar open panorama.

A solitary white heron
This new bridge is a landmark that connects two newly built
neighbourhoods that lie on opposite shores of the river Rijn.
As a landmark, the bridge has a pronounced form that will
give Katwijk a strong identity.
The bridge lies on the border of both rural and urban fabric,
having to integrate itself into a free panoramic view and a
demarcated city view.
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Afb. 3

Verbinding tussen de stadswijken

schema’s die het ontwerp concept toelichten | diagrams explaining
the design concept

bouwhoogte

Aanzichten stad en land

Aanzichten stad en land

Aanzichten stad en land

hoekverdraaiing grid
Het dek is uiterst
slank en wordt volledig vervaardigd uit vezel
versterkt kunststof. Met een val van 25 meter lengte wordt
dit verreweg de grootste beweegbare brug in kunststof van
Europa.

De nieuwe brug met de aanpalende fiets
noordelijke grens van zowel ’t Duyfrak al
geest. Direct ten noorden van de brug w
aangelegd; de Dorpsweide bij ’t Duyfrak e
nakker bij Nieuw-Rhijngeest. Daarmee nee
zondere grenspositie in in het stedelijk wee
de grens van stadgroen
en landschap (afbeelding
hebben wij als belangrijk
uitgangspunt geh
stad
werp van de brug. Tegenover de relatief hog
buitenranden van beide wijken bepalen (a
wij aan de zuidzijde van de brug één enkele
enkele balanspriem. De positie van deze ha
derstreept de abrupte overgang van bebouw
ingekaderd gezichtsveld naar open panoram

Het weefsel van beiden wijken is geënt o
lingstructuren in het landschap (afbeeldin
de brug ontmoeten twee dominante richtin
gonale oost-west gerichte verkaveling va
en de radiaal uitwaaierende lijnen van ’t D
rivier (afbeelding 5). Omdat het tracé van
tatie ontleent aan de oost-west richting va
stellen wij voor om het bewegingswerk van
stroom en de doorvaartopening te oriënter
uitzicht
wordt ook het stratenpatroon van
’t Duyfra
ïntegreerd en slaat de brug letterlijk een b
dominante richtingen van beide wijken aan
rivier.

bouwhoogte

beelden van de brug in open en gesloten positie | artist’s impression
of the bridge while open and closed

De enkele hameipoot met balans staat asymmetrisch ten
6
opzichte van het dek en volledig vrij in het water, als een
ooievaar aan de oever. Het 75 meter lange dek scheert van
landhoofd naar landhoofd als één vloeiende streep over de
rivier.

hoekverdraaiing grid

7

The single white tower carrying the counterweight stands
asymmetrically alongside the bridge, surrounded by water,
like a white heron along the shore. The 75 meter long bridge
deck sheers across the river in one fluent motion.

hoekverdraaiing grid

hoekverdraaiing

The deck is extremely slender and is designed as fibre
reinforced polymers (FRP). With a drawbridge of 25 meters
length, this will be the longest FRP movable bridge deck in
Europe.
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Bosrandbrug
Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland

Client:
Province of Noord-Holland

Periode:
2010-2013

Period:
2010-2013

Locatie:
Schiphol

Location:
Schiphol, the Netherlands

Disciplines:
Architectuur, Constructief ontwerp, Kosten
Management

Disciplines:
Architecture, Structural design,
Cost management

Technische eigenschappen:
Overspanning: 7 meter, breedte: 6 meter

Technical characteristics:
Span: 7 meters, Width: 6 meters

detail van de verbinding tussen de balanspriem en de hameistijl |
detail of the counterweight and pylon connection
zicht op de open brug | view of the bridge while open

Een icoon voor Haarlemmermeer
Het ontwerp van de brug heeft een sterke relatie met
de naastgelegen eveneens door Royal HaskoningDHV
architecten ontworpen fly-over over de Fokkerweg. Hierdoor,
ontstaat een duidelijke vormverwantschap.
Het doel van het Bosrandbrug project was een duurzame
verbinding te realiseren over de Ringvaart Haarlemmermeer
en de twee ophaalbruggen te vervangen die de Bosrandweg
verbonden met de Schiphol dijk. De nieuwe brug moest de
capaciteit van de Bosrandweg vergroten ter plekke van de
rotonde bij de Fokkerweg. Ook moest de doorvaartbreedte

An icon for Haarlemmermeer
This double steel drawbridge, situated in the N231, crossing
the circular canal of the Haarlemmermeer and next to the
newly built Fokkerweg flyover, replaces an existing bridge.
The design of the new bridge has a strong formal relationship
with the adjacent flyover. In open position the bridge projects
at the bottom of its steel structure an image of the nearby
forest.
The new bridge aims to increase the capacity of the Bosrand
road at the junction of the Fokker road and the roundabout
as well as increase the width of passage for boats on the
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(boven) isometrische tekening van de twee bruggen (beneden)
zijaanzicht van de brug | (above) isometric drawing of the two
bridges (below) side elevation of the bridge
detail van de verbinding tussen de balanspriem en de hameistijl |
detail of the connection between the beam and the pylon

voor boten worden vergroot en moest er een ecologische
passage worden gerealiseerd tussen het Amsterdamse bos en
de Schinkelpolder.

Ringvaart and provide an ecological passage between the
Amsterdamse Bos and the Schinkelpolder.
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Zaanbrug
Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland

Client:
Province of Noord-Holland

Locatie:
Zaanstad

Location:
Zaanstad, the Netherlands

Periode:
2010-2015

Period:
2010-2015

Disciplines:
Architectuur,
Stedenbouwkundig ontwerp,

Disciplines:
Architecture, Urban planning,
Structural design

Technische eigenschappen:
Lengte:80 meter
Overspanning beweegbare dek: 20 meter
Breedte: 23 meter

Technical characteristics:
Total length:80 meters
Span movable deck: 20 meters
Width: 23 meters

vogelvlucht van de brug | bird’s eye view of the bridge
(links boven) zicht op de brug vanaf de oevers van de Zaan (links
beneden) schetsen van het ontwerp concept | (above left) view of
the bridge from the river bank (bottom left) sketches of the design
concept
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Een stedelijk balkon
De nieuwe Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer wordt
een bijzondere brug op een historisch bijzondere plek. De
brug verbindt twee verschillende stedelijke oevers met
elkaar: de monumentale industriële pakhuizen in neorenaissancestijl op de noordoever, en de kleinschalige Zaanse
woningen en kantoorvilla’s op de zuidoever. Hoewel de
doorvaarthoogte toeneemt en ook de brug klep langer wordt,
blijft de nieuwe Zaanbrug qua maat en vorm onderschikt aan
de bebouwing op beide oevers.

An urban balcony
The new Zaan Bridge between Wormer and Wormerveer
is going to be a unique bridge on a unique site. The
bridge connects two very different urban waterfronts: the
monumental industrial warehouses in neo-renaissance style
on the northern bank and the small scale timber Zaan-style
houses and villas on the southern bank. Even though the size
of the deck will be larger than its predecessor, the new Zaan
Bridge will be subservient in scale and appearance to the
buildings that surround it.

De vertrouwde silhouet van een ophaalbrug heeft al bijna een
eeuw beide oevers met elkaar verbonden. Een ophaalbrug

For almost a century the familiar silhouette of a Dutch
drawbridge has been the connection between the two
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(links) plattegrond van het dek (rechts) horizontale doorsnedes
van de betonnen kelder (Antea groep) | (left) floorplan of the deck
(right) horizontal sections of the concrete cellar

zicht op de brug in open stand | view of the bridge when
open

(links) doorsnede over de brug (rechts) isometrische doorsnede van
de brugkelder (Antea groep) | (left) section over the bridge deck
and cellar (right) isometric section over the cellar
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zoals deze beleef je letterlijk als een poort tussen de twee
gemeentes.

towns. People experience a lifting bridge of this typology as a
gateway between two communities.

Het beeld van de nieuwe brug is vertrouwd, maar wel een
kind van deze tijd. Zo zijn de balans armen een eigentijdse
verwijzing naar de industrieel vakwerken in de directe
omgeving. De normaal zo massieve armen zijn opgesplitst in
een slanke arm voor de drukkrachten en een trekstank daar
boven. De hameipoten worden gelaagd opgebouwd, vergelijk
het met een Zwitsers zakmes. Om de bovenbouw van de brug
slank te houden zijn de fietspaden en de voetgangerspaden
aan de buitenkant langs de poort geleid. Hierdoor ontstaat
een stedelijk balkon met schitterende uitzichten op de Zaan.

The new Zaan Bridge looks familiar but at the same time,
in its elaboration, a child of this time. The lifting beams, for
instance, are a contemporary reference to the industrial
trusses that can be found nearby. The beams that would
appear massive if made out of one section are now divided
in a compression beam and a slender tensile rod. The
composition of the two pillars is layered, comparable to a
Swiss army knife. In order to keep the superstructure of the
bridge within proportion the bicycle lanes and the walkways
are separated from the main carriage way and directed
around the two pillars. Thus an urban balcony is created that
offers splendid views on the Zaan.
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Bo’ness Harbour Bridge
Opdrachtgever:
ING Real Estate

Client:
ING Real Estate

Locatie:
Bo’ness, Schotland

Location:
Bo’ness, Scotland

Periode:
2005

Period:
2005

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

Disciplines:
Architecture, Structural design, Mechanical design,
Project management

Technische eigenschappen:
Lengte: 16 meter
Breedte: 10 meter

Technical characteristics:
Length: 16 meters
Width: 10 meters

schets van het ontwerpconcept | sketch of the design concept
impressie van de open brug | artist’s impression of the bridge while
open

Een markante entree
Een dubbele ophaalbrug vormt de katalysator voor de
voorgestelde herontwikkeling van de historische haven van
het Schotse Bo’ness.

An iconic entrance
A new lifting bridge in the new marina area is to be the
catalyst for the proposed regeneration of the historic harbour
of Bo’ness.

Als een baken markeert zij de entree naar de nieuwe
jachthaven en dient zij tevens als beeldmerk voor het hele
plangebied.

The new bridge forms a landmark, the iconic structure of
which marks the entrance of the main marina and ties
together the whole development.

Hoewel de nieuwe brug het klassieke silhouet heeft van
een dubbele ophaalbrug is het ontwerp uitdagend en
hedendaags. De dynamische vormen van de twee torens
zijn geïnspireerd op de industriële havenkranen uit de vorige
eeuw.

Although the new bridge has the classical silhouette of
a double bascule bridge with counterbalance beams, the
design itself is very contemporary with a dynamically shaped
superstructure. The twin towers are inspired by the quayside
cranes found in many ports, operational since the mid 20th
century.
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Kwadijkerbrug
Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier

Client:
Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier

Locatie:
Kwadijk

Location:
Kwadijk, the Netherlands

Periode:
2018-heden

Period:
2018-current

Disciplines:
Architectuur

Disciplines:
Architecture

Technische eigenschappen:
Lengte: 24,3 meter

Technical characteristics:
Length: 24,3 meters

Aanzicht van de brug in gesloten stand | Side view of the closed bridge
Vogelvluchtperspectief van de brug (impressie) | Birds’ eye view of
the bridge (impression)

De vorm van de brug is geinspireerd op de oude brug, maar is een
weerspiegeling van deze tijd | The shape of the bridge is inspired by the
current bridge, but is a reflection of our time

De Kwadijkerbrug, over de Purmerringvaart, verbindt de
polders Purmer (droogmakerij) en Zeevang al ruim een eeuw
met elkaar en ligt in het verlengde van het lintdorp Kwadijk.

The Kwadijkerbrug, over the Purmerringvaart, has been
connecting the polders Purmer (polder) and Zeevang for over
a century. The bridge is an extension of the village Kwadijk.

In 1922 is de ophaalbrug in zijn huidige staat aangelegd.
Sindsdien is de bouwkundige staat van de brug aanzienlijk
achteruitgegaan en is, in 2016, door het Hoogheemraadschap
geconstateerd dat de brug niet meer voldoet aan de huidige
eisen met betrekking tot veiligheid en bruikbaarheid.

In 1922, the drawbridge was constructed in its present
state. Since then, the architectural condition of the
bridge has deteriorated considerably and, in 2016, the
Hoogheemraadschap has established that the bridge no
longer meets the current requirements with regard to safety
and usability.

Het ontwerp, de details en de materialisatie van de nieuwe
Kwadijkerbrug is geïnspireerd door de huidige brug, maar
is een weerspiegeling van deze tijd. Het terugbrengen en
herinterpreteren van kenmerkende details in combinatie met
het toepassen van moderne constructietechnieken maken
dat de nieuwe brug eveneens karaktervol en sierlijk wordt
ondanks de strengere constructieve en functionele eisen die
opgelegd zijn aan het ontwerp.
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The design, details and materialization of the new
Kwadijkerbrug is inspired by the current bridge, but is a
reflection of our time. Bringing back and reinterpreting
characteristic details in combination with the application
of modern construction techniques gives the new bridge its
character and elegance, despite the stricter structural and
functional requirements imposed on the design.
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Engewormerbrug
Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier

Client:
Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier

Locatie:
Engewormer

Location:
Engewormer, the Netherlands

Periode:
2018-heden

Period:
2018-current

Disciplines:
Architectuur

Disciplines:
Architecture

Technische eigenschappen:
Lengte: 21,7 meter

Technical characteristics:
Length: 21,7 meters

De betonpijler met minimaal volume en gefacetteerde vorm | The
concrete pillar with minimal volume and facetted shape
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De vorm van de hameipoort en het belansplateau geinspireerd op de
oude brug | The shape of the cantilever and the balance are inspired by
the current bridge

Aanzicht van de brug in open stand | Side view of the opened bridge

De nieuwe Engewormerbrug ligt in de Zaanstreek en verbindt
de polders/ droogmakerijen Wijdewormer en Engewormer
met elkaar. In de loop van de tijd is de brug meerdere keren
gerepareerd en in 1983 is de huidige brug aangelegd. In 2016
is door het Hoogheemraadschap geconstateerd dat de brug
niet meer voldoet aan de huidige eisen met betrekking tot
veiligheid en bruikbaarheid.

The new Engewormerbrug is located in the Zaanstreek and
connects the polders of Wijdewormer and Engewormer with
each other. In the course of time the bridge has been repaired
several times and in 1983 the current bridge was built. In
2016, the Hoogheemraadschap concluded that the bridge no
longer meets the current requirements with regard to safety
and usability.

Het ontwerp van de Nieuwe Engewormerbrug/Nieuwe
Tolbrug is geïnspireerd door de huidige brug. De landhoofden
van de nieuwe brug worden robuust vormgegeven,
waardoor de brug weer stevig verankerd wordt aan de
kades. Karakteristieke details komen in het ontwerp terug,
zoals de opengewerkte betonnen pijlers, de transparante
bovenbouw en het orthogonale lijnenspel van het geheel.
De horizontale lijnen in het leuningwerk worden benadrukt
en het leuningwerk blijft open, transparant en zijn landelijke
karakter behouden.

The design of the new Engewormerbrug/new Tolbrug is
inspired by the current bridge. The abutments of the new
bridge are designed to be robust, so that the bridge will again
be firmly anchored to the quays. Characteristic details are
reflected in the design, such as the open concrete pillars, the
transparent superstructure and the orthogonal lines of the
composition as a whole. The horizontal lines in the railing are
emphasized and the railing remains open, transparent and
preserves its rural character.
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When a movable bridge’s counterbalance is integrated
within the structural height of the bridge deck, a type of
see-saw is created, giving rise to the bascule bridge typology.
The number of pivot points is reduced from four to a single
pivot that divides the bridge in two parts; the movable deck
and the tail. This simple and robust model explains the
popularity of the bascule bridge. Spans up to 90 meters can
be achieved as long as the tail is long and heavy enough to
counterbalance the deck.
However, the size of the tail also has a downside. The
lengthy tail requires a massive basement under the bridge,
sometimes reaching far below the water level. Such a
basement is most often a visual obstacle in the landscape,
obstructing the view under the bridge and along the water’s
edge. This is why we favour a short and hefty tail that rotates
in the open under the bridge and keeps clear of the water’s
surface.

Basculebrug | Bascule bridge

Wanneer je de balans van een ophaalbrug integreert met het
val ontstaat de basculebrug; een uitvergrote versie van de
wipwap. Het aantal draaipunten wordt teruggebracht van
vier stuks naar één enkel draaipunt dat de brug in twee delen
deelt; vóór het draaipunt het val, daar achter de staart. De
eenvoudige en robuuste opzet van deze typologie verklaart
de populariteit van de basculebrug. Overspanningen tot 90
meter zijn mogelijk zolang de staart maar lang en zwaar
genoeg kan worden uitgevoerd.
Hiermee treed echter ook een nadeel van de basculebrug
aan het licht; een lange staart vergt een grote kelder onder
de brug die tot ver onder de waterspiegel kan reiken. Een
dergelijke kelder vormt een behoorlijke visuele belemmering
vanuit het landschappelijk perspectief. Daarom zijn wij waar
mogelijk voorstander van een korte en gedrongen staart die
nog boven de waterspiegel in de open lucht draait.
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Julius Caesarbrug
Opdrachtgever:
Gemeente Leiden

Client:
Municipality of Leiden

Locatie:
Leiden

Location:
Leiden, the Netherlands

Periode:
2000-2006

Period:
2000-2006

Bouwkosten:
€ 3.000.000,--

Building cost:
€ 3.000.000,--

Disciplines:
Architectuur, Constructief ontwerp,
Project management

Disciplines:
Architecture, Structural design,
Project management

Technische eigenschappen:
Lengte: 40 meter, doorvaartbreedte: 12 meter

Technical characteristics:
Length: 40 meters, Width of channel: 12 meters

eerste ontwerpschetsen | preliminary design sketches
zicht op de brug in open stand | view of the bridge while open

Een brug die zijn naam waard is
De Julius Caesar brug is er een van vele tegenstellingen:
tussen een landelijk en groen kanaal en een hightech staal en
glas constructie, tussen de benodigde zware infrastructuur
voor de scheepvaart en het lichte langzaam verkeersdek
daar overheen, tussen de strakke lijn van de vaart en de
rondingen van de leuning en het opkrullende dek, tussen
de ogenschijnlijke soliditeit in gesloten toestand en de
fragmentatie bij opening, tussen complexiteit en eenvoud,
kortom een brug die zijn naam meer dan waard is.

A bridge that stands up to its name
The Julius Caesar Bridge forms a link between Roomburg and
the city centre of Leiden. Its design embodies and accentuates
a great deal of contrasts. For instance, the parapet, which
is built of a high-tech steel and glass structure that curves,
contrasts strongly with the straight and tree shaded canal
over which it spans. When the bridge opens, the solid
deck unexpectedly seems to fragment as the movement
mechanism, which is designed as a classic counterweight, is
concealed in a refined way. When closed the bridge does not
seem to be able to open. In short, a bridge that stands up to
its name.
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Julianabrug
Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland

Client:
Province Noord-Holland

Locatie:
Zaanstad

Location:
Zaanstad, the Netherlands

Oplevering: 2011

Completion: 2011

Bouwkosten:
€ 15.000.000,--

Building cost:
€ 15.000.000,--

Disciplines: Architectuur, Constructief VO ontwerp,
Esthetische begeleiding

Disciplines: Architecture, Structural design,
Site supervision

Prijzen:
- 2009 Winnaar van de Betonprijs
- 2010 Winnaar van de ECSN European Award for
Excellence in Concrete
- 2011 Winnaar van de ‘Routepluim’ van
Rijkswaterstaat

Awards:
- 2009 Winner of the Dutch Concrete Award
- 2010 Winner of the ECSN European Award for
Excellence in Concrete
- 2011 Winner of the ‘Routepluim’ from the Dutch
Ministry of Transport

uitzicht onder de brug | view under the bridge

Elisabeth Post
gedeputeerde Provincie Noord-Holland

The design challenge for the new Juliana Bridge was for me
a quest for balance. We were looking for a design that could
connect past and present. The result fits perfectly into the
historical setting of the Zaanse Schans. Aesthetically speaking,
this bridge is a real gem.

“

“

De ontwerpopgave voor de nieuwe Julianabrug was voor mij
een zoektocht naar evenwicht. Wij zochten een ontwerp dat
heden en verleden met elkaar kon verbinden. Het resultaat
past perfect in de historische setting van de Zaanse Schans.
In esthetisch opzicht is deze brug een juweeltje.

Elisabeth Post
commissioner provincie Noord-Holland

Een streep over het water
Van alle bruggen over de Zaan ligt de Julianabrug naast de
historische Zaanse Schans ongetwijfeld op de mooiste locatie.
Hier past geen brug met een al te hoge aanwezigheid. Een
subtiel en zorgvuldig ingepaste brug was hier op zijn plaats.
De nieuwe Julianabrug scheert met een vloeiende lijn laag
en zoevend over het water. Het dek is in tweeën gesplitst
over de lengteas waardoor de brug een nog transparanter
uiterlijk krijgt. De slanke V-vormige pijlers liggen terug van
de brugrand waardoor de horizontale lijn overheerst. Het
bewegingswerk van het val is uit het zicht verwerkt in één
van de acht pijlers. Hierdoor oogt de brug in gesloten stand
nauwelijks als een beweegbare brug. De visuele integratie
van het beweegbare deel in het 200 meter lange geheel
draagt bij aan het beeld van een brug als een streep over het
water.

zicht op het gesplitste brugdek | view of the split deck of the bridge

An intricate line across the water
Of all bridges across the Zaan the Juliana Bridge undoubtedly
has the most scenic setting as it lies adjacent to the UNESCO
world heritage Zaanse Schans. A bridge with too much
presence would be inappropriate here. We chose for a subtle
bridge that blends in with the historical surroundings The
new Juliana Bridge sheers low across the water. The deck
is divided through the middle in two parts, bestowing a
transparent look upon the bridge. The elegant V-shaped
pylons are positioned behind the edge of the deck, thus
enhancing the bridge’s horizontal lines. The fact that this is a
moving bridge is hardly visible as all the machinery is hidden
inside one of the eight pylons. The visual integration of the
movable deck within the whole 200 meter length of the
bridge enhances the appearance of the Juliana Bridge as an
intricate line across the water.
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schetsen van de verbinding van de beweegbare dek met de pijler |
sketches of connection of the movable deck with the pillar
avondbeeld van de brug | evening impression of the bridge

het brugdek van open tot dichte positie | the bridge deck from open
to closed position
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De Julianabrug heeft al vele prijzen in de wacht gesleept. In
2009 kreeg ons ontwerp de Betonprijs toegekend, in 2010
werd dit op internationaal niveau wederom bekrachtigd
met het winnen van de ‘European Concrete Award’ en in
2011 werd door Rijkswaterstaat de ‘Routepluim’ toegekend.
De totstandkoming van de Julianabrug heeft een lange
voorgeschiedenis. In 2001 werd door ons de eerste
haalbaarheidsstudie gedaan naar de vervanging van drie
beweegbare bruggen in het kader van het programma Vaart
in de Zaan. Nadat de Prins Bernhardbrug als eerste was
opgeleverd, was het in 2006 de beurt aan de Julianabrug. De
Julianabrug is in 2009 geopend. In 2015 werd het ook het
oostelijk landhoofd definitief opgeleverd nadat de steiger
voor cruiseschepen die onder de aanbrug door loopt werd
opgeleverd.

The Juliana Bridge has won many awards. In 2009 our
design won the Dutch Concrete Award. One year later this
accomplishment was once more endorsed by winning the
European Concrete Award. In 2011 we were awarded the
‘Routepluim’ by the Dutch Ministry of Infrastructure and
Transport. The realization of the Juliana Bridge goes back as
far as 2001 when we carried out a feasibility study for three
new movable bridges across the Zaan to improve nautical
mobility. As soon as the first of these bridges, the Prins
Bernhard Bridge, was completed in 2006, work started on the
Juliana Bridge. The opening ceremony of the Juliana Bridge
was held in 2009. In 2015 construction of the bridge was
completed with the realization of the jetty for cruise ships
that passes underneath the eastern approach span.
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Brug Muiden
Opdrachtgever:
Van Hattum & Blankevoort-KWS Infra

Client:
Van Hattum & Blankevoort-KWS Infra

Locatie:
Muiden

Location:
Muiden, the Netherlands

Periode:
2012

Period:
2012

Disciplines:
Architectuur, Constructief ontwerp, Project
management, ontwerp in VVK

Disciplines:
Architecture, Structural design, Project
management, FRP design

Technische eigenschappen:
Lengte: 108 meter
Breedte: 18 meter
Doorvaartopening: 10 meter

Technical characteristics:
Length: 108 meters
Width: 18 meters
Ship passage: 10 meters

(boven) langsdoorsnede over de brug (beneden) dwaarsdoorsneden
over het dek | (above) section drawing of the bridge (bottom) crosssection drawings of the deck
(boven) impressie van de brug in open stand (beneden) details van
het contragewicht | (above) impression of the bridge while open
(bottom) details of the counterweight when the bridge opens and
closes

Een subtiel gebaar
De verbreding en verlegging van de A1 nabij de stad Muiden
gaat uitgevoerd worden als een aquaduct, waarbij het
aquaduct ten westen van de huidige A1 gepositioneerd
wordt. Het lokale verkeer wordt ontsloten via een nieuw te
bouwen beweegbare brug die gelegen is tussen de huidige
Vechtbrug in de A1 en het nieuw te bouwen aquaduct.

A subtle gesture
This tender design for a movable bridge across the Vecht
near the city of Muiden is a spin-off from the widening and
relocation of the A1 motorway. Local traffic will make use of
a newly built drawbridge over the Vecht, which will be built
between the current bridge over the Vecht and the newly
built aquaduct.
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impressie van de brug in gesloten stand | artist’s impression of the
bridge while closed
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Soms kan het achterwege laten van vorm krachtiger
zijn dan de mooist denkbare toevoeging. Zo ook met dit
ontwerp; het ontbreken van enige vorm van bovenbouw
is hèt kenmerkende idee achter ons ontwerp. Door
constructie bovendeks weg te laten is het uitzicht op
Muiden en op het weidse landschap onbelemmerd. De
zorgvuldigematerialisering en detaillering maken dat de brug
zich op vanzelfsprekende wijze in de omgeving voegt.

Sometimes the omission of structural form can be stronger
than even the most beautiful architectural addition. This
holds true for this design, as the omission of structural form
above the bridge deck is what characterizes this design
and leaves the view of the city of Muiden towards the
landscape that surrounds completely unobstructed. Careful
materialisation and detailing allow for seamless integration
of the bridge into its surroundings.
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Spieringbrug
Opdrachtgever:
Dekker-Ooms

Client:
Dekker-Ooms

Locatie:
Muiden

Location:
Muiden, the Netherlands

Periode:
2012-2016

Period:
2012-2016

Disciplines:
Constructief ontwerp, Elektromechanisch ontwerp,
Project management, Bouwtoezicht

Disciplines:
Structural design, Electrical and Mechanical design,
Project management, Site supervision

Technische eigenschappen:
Overspanning: 92 meter
Breedte: 18 meter

Technical characteristics:
Span: 92 meters,
Width: 18 meters

(boven) detail tekening van de brug (beneden) zijaanzicht | (above)
detail drawing of the bridge (bottom) side elevation drawing

afbeeldingen van de brug in open en gesloten stand | impression of
the bridge while open and closed
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Contrary to the bascule bridge that hides its counterbalance
under the deck, a tail bridge proudly thrusts it into the air. A
tail bridge is in its essence an inverted bascule bridge. The
elevated position of the tail requires an elevated pivot point.
For reasons of dynamic balance, the centre of gravity of the
deck is lined up with the counterweight in a straight line. If
this is not the case the balance will swing too far beyond its
critical point.
There are only a handful of tail bridges in the Netherlands,
of which two are designed by us. To our knowledge there
are no realized tail bridges outside of the Netherlands. Our
Prins Bernhard Bridge on page 96 is a hybrid combination of
a tail bridge and a bascule since it combines a high and a low
counterweight. A tail bridge is an effective typology when
there is not enough room under the bridge to accommodate
a bascule in the open air, or simply when the context requires
an iconic bridge.

Staartbrug | Tail bridge

Waar een basculebrug zijn staart onder het brugdek verbergt,
steekt een staartbrug deze fier de lucht in. De staartbrug
is in wezen niets anders dan een omgekeerde basculebrug.
De hoge ligging van de staart vraagt om een eveneens hoog
draaipunt. Om reden van dynamisch evenwicht dient het
zwaartepunt van het val in een rechte lijn door het draaipunt
uitgelijnd te zijn met het contragewicht. Gebeurt dit niet dan
slaat de brug op een bepaald punt door.
Van dit type bruggen zijn er slechts een handjevol in
Nederland, waarvan twee van onze hand, en voor zover
bekend geen daarbuiten. Er bestaan ook hybride staartbascule typologieën zoals de Prins Bernhardbrug op pagina
96 die een hoog met een laag contragewicht combineren. Een
staartbrug kan een oplossing bieden in situaties waarbij er
onder de brug niet voldoende ruimte is voor een kelderloze
staart, of eenvoudigweg wanneer de locatie om een
kenmerkend gebaar vraagt.
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Kloosterbrug
Opdrachtgever:
Gemeente Assen

Client:
Municipality of Assen

Locatie: Assen

Location: Assen, the Netherlands

Periode:
1997-1999

Period:
1997-1999

Disciplines: Architectuur, Constructief ontwerp,
Project management

Disciplines: Architecture, Structural design,
Project management

Technische eigenschappen:
Wegdek breedte: 14 meter
Doorvaart breedte: 7 meter

Technical characteristics:
Length: 14 meters
Width: 7 meters

zijaanzicht van de gesloten brug | side view of the bridge while
closed
detail van het beeldend contragewicht | detail of the sculptural
counterweight

Hét landmark van Kloosterveen
De Kloosterbrug is een belangrijke verbinding tussen de aan
weerszijde van de Drentsche Hoofdvaart gelegen delen van
Kloosterveen. De ligging van de brug is fraai in z’n eenvoud:
een haakse kruising van twee lineaire verkeersdragers,
uitstekend zichtbaar van alle kanten. In gesloten stand
vormen de hoge contragewichten een opvallend silhouet, in
geopende stand openbaart de brug zich als een venster naar
de overkant: verheffing van techniek tot hét landmark van
Kloosterveen.

A beacon for Kloosterveen
The Klooster bridge is an important link across the Drentsche
Hoofdvaart which divides Kloosterveen in two parts.
The location of the bridge is beautiful in its simplicity, an
intersection of two linear transport routes, clearly visible
from all angles. When closed, the high counterweights
create a striking and sculptural silhouette. When open, the
bridge frames the view to the other side: A landmark for
Kloosterveen achieved by refinement of technique.
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Prins Bernhardbrug
Opdrachtgever:
Gemeente Zaanstad

Client:
Municipality of Zaanstad

Locatie: Zaanstad

Location: Zaanstad, the Netherlands

Periode:
2001-2007

Period:
2001-2007

Bouwkosten:
€ 12.000.000,--

Cost:
€ 12.000.000,--

Disciplines:
Architectuur, Constructief VO ontwerp, Project
management, Elektromechanisch ontwerp,
Wegenontwerp, Afstandsbediening

Disciplines:
Architecture, Structural design, Technical
installations, Project management
Traffic advice, Remote control

Technische eigenschappen:
Lengte: 108 meter
Breedte: 36 meter
Doorvaartopening: 18 x 4,2 meter

Technical characteristics:
Length: 108 meters
Width: to 36 meters
Passage: 18 x 4,2 meters

zicht vanaf het dek op de contragewichten | view of the
counterweights from the bridge deck

zicht op de brug in open stand | view of the bridge when open

“

De Prins Bernhardbrug zie je al van een
afstand. Een mooi, stoer, gewaagd en tegelijk
verfijnd ontwerp. De brug geeft een nieuw elan,
het is een beeldbepalend geheel geworden. De Prins
Bernhardbrug past perfect in de industriële achtergrond van
Ber
de Zaanstreek.

“

You can see the Prince Bernhard Bridge
Br
from far away. A beautiful, sturdy,
audacious and yet sophisticated design. The bridge creates a new momentum and
has become an iconic entity that blends perfectly into
i
the industrial background of the
Zaan region.

Een oeververbinding in meerdere lagen
De Prins Bernhardbrug is geografisch en gevoelsmatig
één van de belangrijkste schakels in het stedelijke weefsel
van Zaanstad. Zij is een essentieel onderdeel van de
verkeerskundige ruit om Zaanstad. Voor de automobilist
komende vanaf de snelweg is de Prins Bernhardbrug het
eerste contact met de Zaan. Op het niveau van de stad is
de brug een van de weinige oeververbindingen tussen oost
en west, tussen mensen, wijken, scholen en winkels aan
weerszijde van de Zaan. Daarmee overstijgt de betekenis
van de Prins Bernhardbrug die van een puur noodzakelijke
functionele schakel.

A multi-layered crossing
The Prins Bernhard Bridge is geographically and instinctively
one of the most important links in the urban tissue of
Zaanstad. The bridge is a part of the ring road around
Zaanstad. For the visitor coming off the motorway the bridge
provides the first visual contact with the river Zaan. For city
life, the bridge provides one of the few connections between
east and west, between people, neighbourhoods, schools
and shops on both sides of the Zaan. In doing so the Prins
Bernhard Bridge adds a cultural significance to its functional
importance.

Ronald Ootjers, Alderman city of Zaanstad
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Zuidelijk gelegen trappen met brug in open stand | southern stairs
with open bridge
Noordelijk gelegen trappen met dichte brug | northern stairs with
closed bridge

In het ontwerp is de dubbele symboliek van poort en
belangrijke schakel in de stad bewust vormgegeven. Een
uitgebalanceerd systeem van lage en hoge contragewichten
geven de brug een markant karakter. Deze zogenaamde
“wishbones” worden geflankeerd door ranke stalen bruggen
voor fietsers en voetgangers. Met een wijde boog zoeven
zij over het water en bieden zo een wijds uitzicht over de
omgeving.

The dual symbolism of the bridge as a gateway and as an
important link has been integrated in the design. The opening
system is one of the prominent features of the bridge. This
balancing system, with a high and a low counterweight, gives
the bridge its striking appearance. These so called wishbones
are framed by two slender steel bridge decks for cyclists and
pedestrians. With an elegant arch they skirt over the water
and provide an extensive view over the surroundings.

De brug en de oevers worden verbonden door com-fortabele
trappen ter plaatse van de vides. De kleur van de brug is
geïnspireerd op de typische Zaans groene huisjes met hun
witte steunkleur; wit met een vleugje Zaan.

The bridge and the banks are connected by means of stairs
and voids. The colour of the bridge is inspired by the typically
Dutch wooden houses painted green with white accents;
white with a touch of Zaan.
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A Table bridge is a variation on the better known vertical
lifting bridge typology. A vertical lifting bridge always
manifests itself prominently in the landscape due to its
tall towers. A well known example of this is the old “Hef”
in Rotterdam. A table bridge literally turns the principle of
a vertical lifting bridge around, however, as the bridge is
pushed upward by its legs instead of being lifted vertically
along high towers. In closed position this type of bridge is
thus inconspicuous, as the legs are usually hidden within the
contours of the supporting pillars. Most table bridges are
balanced with counterweights that move up and down along
a vertical cable and a pulley inside the pillars, not unlike the
mechanics of a ‘grandfather’ clock. Given the limited height
at which it can open, this bridge typology is often appropriate
when a modest fit in the landscape is also required. However,
when the counterweights are visible, like in the design of the
Nelson Mandela Bridge in Alkmaar, a table bridge can become
an impressive display of mechanical movement.

Tafelbrug | Table bridge

De tafelbrug is een variatie op het meer bekende hefbrug
principe. Een hefbrug is zeer prominent in het landschap
aanwezig door zijn markante heftorens, denk aan de Hef
in Rotterdam of de spoorbrug in Dordrecht. De tafelbrug
draait het principe echter om; in plaats van verticale torens
waarlangs de brug rechtstandig omhoog getild wordt, wordt
een tafelbrug van onder uit aan de poten omhoog geduwd.
In gesloten stand is dit type brug weinig spectaculair, de
poten zijn onzichtbaar weggewerkt in een pijler. De meeste
tafelbruggen zijn gebalanceerd met contragewichten die
verticaal aan een kabel over een katrol bewegen, vergelijkbaar
met het principe van een Friese staartklok.
Ondanks de beperkte doorvaarthoogte die een tafelbrug
te bieden heeft lenen zij zich goed voor een bescheiden
landschappelijke inpassing. Wanneer gekozen wordt
voor een zichtbaar contragewicht, zoals het geval is bij de
Nelson Mandelabrug in Alkmaar, kan een tafelbrug op een
verassende manier de beweging verbeelden.
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Nelson Mandelabrug
Opdrachtgever:
Gemeente Alkmaar, Provincie Noord-Holland

Client:
Municipality of Alkmaar, Province of Noord-Holland

Locatie: Alkmaar

Location: Alkmaar, the Netherlands

Periode:2013-2016

Period: 2013-2016

Bouwkosten: € 6,800.000,--

Building cost: € 6,800.000,--

Disciplines: Architectuur, Stedenbouwkundig
ontwerp, Project management, VVK advies

Disciplines: Architecture, Urban Planning, Project
Management, FRP review

Technische eigenschappen: Lengte: 67 meter
VVK dek: 22,5 x 14,5 meter, 90 ton

Technical characteristics:Length: 67 meters
FRP deck: 22,5 x 14,5 meters, 90 tons

(boven) zicht op de open brug in openstand, (onder) zicht vanuit het
landschap | (above) view of the open bridge, (below) view from the
landscape

Een bijzondere hybride structuur uit VVK
De Nelson Mandelabrug is de grootste VVK (Vezel Versterkt
Kunststof ) beweegbare brug ter wereld. De keuze voor dit
ultralichte en innovatieve constructie materiaal maakte een
efficiënt bascule mechanisme in de open lucht mogelijk.
Het ontwerp van de Nelson Mandelabrug over de Kolhorn in
Alkmaar is geïnspireerd op de industriële omgeving van de
Beverkoog. Het fel rode bewegingswerk van de brug is uniek
in zijn soort en mag gezien worden. De slanke holle pijlers
zijn om de hydraulische machinekamer heen ontworpen. De
pijlervorm is expressief en dynamische en illustreert dat het
hier om een beweegbare brug gaat.
Transparantie en helderheid zijn sleutelwoorden bij de
vormgeving van de brug. Zo is het uitgangspunt geweest
om de pijlers zo rank mogelijk te maken en om overige

schetsen uit een intensieve ontwerpsessie tussen onze architecten
en de ingenieurs van Movares | sketches from an intensive design
workshop with architects and engineers

A unique hybrid structure in FRP
The Nelson Mandela bridge is currently the largest movable
FRP (Fiber Reinforced Polymer) bridge in the world. The choice
for the ultra-light and innovative construction material allows
for an efficient short-armed bascule mechanism in the open
air.
The design of the Nelson Mandela Bridge is inspired by the
industrial context of the Beverkoog. The bright red bascule
mechanism is one-of-a-kind and a deliberate eye-catcher.
The slender hollow pillars are designed to hide the hydraulic
jack and moving mechanism from view. The pillar shape is
expressive and dynamic and illustrates the bridge’s ability to
be lifted.
Transparency and clarity are key to the design of the
Nelson Mandela Bridge. The pillars are kept slender and
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(links) doorsnede van de holle draaipijler en (rechts) 3D visualisatie
van het bascule mechanisme (CFE-Demako) | (left) section of the
hollow pillar and (right) 3D visual of the bascule mechanism

(links) zijaanzicht en (rechts) vooraanzicht van het bascule
mechanisme (CFE- Demako) | (left) side elevation and (right) front
elevation of the bascule mechanism
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foto van de bascule mechanisme tijdens installatie | photo of the
bascule mechanism during installation

elementen onder de brug tot een minimum te beperken
om verrommeling onder de brug te voorkomen. Zo zijn
de techniekruimtes voor de E- en W-installaties in de
landhoofden verborgen.

the space underneath the deck is as open as possible to
prevent visual cluttering under the bridge. As a result, the
electromechanical control room has been relocated from
inside the pillars to inside the abutments.

Het brugdek is een strakke en ononderbroken lijn over het
water. De pijlers verdelen de wereld onder de brug in drie
delen van gelijke afstand. Dit zorgt voor een helder ritme,
symmetrie en visuele rust. Boven op de brug worden alle
verkeerregelinstallaties en verkeerverlichting zoveel mogelijk
samengebracht op één punt in de as van de pijlers. De
randelementen en brugleuning krijgen een lichte kleur en
zijn zo vormgegeven dat de brug slank oogt.

The bridge deck is a smooth and continuous line over the
water. The equal spacing between the pillars lends a clear
rhythm, symmetry and visual calm to the design. All traffic
control systems and traffic lights on top of the bridge are
clustered together in the vertical axis of the pillars. The
edge elements and parapets are bright and smooth and
accentuate the slim look of the bridge.
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Sint Sebastiaansbrug
Opdrachtgever:
Provincie Zuid-Holland

Client:
Province of Zuid-Holland

Locatie:
Delft

Location:
Delft, the Netherlands

Periode:
2013-2015

Period:
2013-2015

Diensten:
Projectmanagement, Omgevingsmanagement,
Risicomanagement, Vergunningen,
Haalbaarheidsonderzoeken, Veldonderzoeken,
Technisch SO, VO, DO, Kostenramingen, UAV
contract, Ondersteuning aanbestedingsfase.

Disciplines:
Project Management, Stakeholder management,
Risk management, Building permits, Feasibility
studies, Field analysis, Technical SD, PD, DD phases,
Cost calculation, UAV contract, Management tender
phase

Technische eigenschappen VVK beweegbare dek:
32 x 24,5 meter

Technical characteristics FRP movable deck:
32 x 24,5 meters
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langsdoorsnede over de brug | long section over the bridge

dwarsdoorsnede over de brug | section over the bridge

Technisch ontwerp Sint Sebastiaanbrug
De Sint Sebastiaanbrug over het Rijn-Schiekanaal vormt
een belangrijk verbindingsbrug tussen de oude binnenstad
van Delft en de Wippolder. De huidige Sint Sebastiaansbrug
verkeert in slechte staat en moet worden vervangen. Ter
bevordering van het openbaar vervoer wordt tramlijn 19
aangelegd die Leidschendam met Delft zal verbinden.
Vanwege de belangrijke verkeersfunctie van de weg
en brug dient tijdens de uitvoering het verkeer en de
omgeving minimaal gehinderd te worden. Stadsgewest
Haaglanden heeft besloten, tramlijn 19 over de nieuwe Sint
Sebastiaansbrug door te trekken. In de huidige brug zit een
beweegbare basculebrugdeel.
De provincie heeft Royal HaskoningDHV gevraagd een
ontwerp en de uitvoering van de vernieuwing van de Sint
Sebastiaanbrug, ingepast in de omliggende infrastructuur
inclusief bodemsanering, via één contract volgens de
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Technical design Sint Sebastiaanbrug
The Sint Sebastiaanbrug, spanning the Rijn-schiekanaal a
movable bascule deck, connects the historic centre of Delft
to the Wippolder and replaces the current bridge, which has
outlived its technical use. To improve accessibility of public
transportation in the area, tram line 19 is being laid out
to connect Leidschendam to Delft. In accordance with the
wishes of the Stadsgewest Haaglanden, part of the tram line
will cross the canal via the new bridge.
The Province of Zuid-Holland has asked Royal HaskoningDHV
to prepare the tender design by means of a single UAV
contract that includes the integration of the bridge into the
infrastructure of the site and additional soil remediation
work. Additionally, RHDHV has been asked to mediate
the building process from the project’s start to finish. The
groundwork for the contract is the critical processes required
for the project and an inventory of possible risks.
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3D Inventor model van het technisch ontwerp | 3D Inventor model
of the technical design

UAV aan te besteden. Daarnaast is RHDHV gevraagd het
project conform directievoering en toezicht te begeleiden.
Uitgangspunt was de provincie te ontzorgen vanaf
gunning tot en met oplevering van het werk. De basis voor
de invulling van het ontwerp en UAV-contract waren de
geïnventariseerde kritieke uitvoeringsprocessen en risico’s.

(boven) FEM analyses van het VVK dekdeel, (rechts) constructieve
opbouw van het VVK dek | (above) FEM analysis of the FRP dek,
(right) structural design of the FRP deck
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Royal HaskoningDHV heeft bodemsaneringen en het
verleggen van ondergrondse infrastructuur begeleid, vóóraf
aan de uitvoering van de brug. Royal HaskoningDHV heeft
een ontwerp en UAV-contract gemaakt van een tafelbrug,
uitgevoerd in met een beweegbaar deel van staal en vezel
versterkt kunststof en een aandrijving met behulp van
hydraulische cilinders. Daarnaast is de provincie tijdens
de voorselectiefase van de aanbesteding ondersteund. Op
dit moment volgt nadere ambtelijke besluitvorming, ten
aanzien van het project.

Royal HaskoningDHV has helped the Province with the preselection of the tender bid process as well as supervised the
soil remediation process and the shifting of the underground
cables in preparation of construction of the bridge. The
design and the UAV contract have also been made by RHDHV,
as the bridge will consist of movable parts in steel and a
bridge deck made of fibre reinforced polymers. The driving
mechanism will consist of hydraulic cylinders.
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The construction of swing bridges reached a peak around
1880 when their numbers surpassed those of the more
traditional lifting and bascule bridges. This was particularly
true for locations where a larger span was required. The peak
has long past, however, but it has left us with a number of
very elegant specimens. Today, swing bridges are still built
occasionally on sites where the opening frequency is low and
the waiting time is not normative. Swing bridges have the
disadvantage of being slow when opening as their opening
times can be up to 2 to 3 times longer than a lifting bridge or
bascule bridge. Another disadvantage is that the swings arms
use a lot of space on land or above the water. Nevertheless
swing bridges can be aesthetically very pleasing as they are
often indistinct in the landscape, even in open position.

Draaibrug | Swing bridge

De typologie van de draaibrug beleefde rond 1880 zijn
hoogtepunt toen bij nieuwbouwprojecten het aantal
draaibruggen het aantal klassieke ophaalbruggen overtrof,
met name op locaties waar grotere overspanningen vereist
waren. De hausse is inmiddels al lang voorbij maar heeft ons
wel een aantal bijzonder fraaie bruggen nagelaten. Vandaag
de dag worden sporadisch nog steeds draaibruggen gebouwd
op locaties waar het aantal brugopeningen en de wachttijd
niet maatgevend zijn. Draaibruggen behoren niet tot de
snelste beweegbare bruggen, ze zijn een factor 2 à 3 trager in
vergelijking met een ophaalbrug of basculebrug. Ook nemen
de armen van de draaibrug veel ruimte in beslag boven land
of water. Daar staat tegenover dat het een esthetisch fraai
type brug is dat de horizon niet aantast, ook niet in geopende
stand.
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Eekwerderdraai
Opdrachtgever:
Gemeente Loppersum

Client:
Municipality of Loppersum

Locatie:
Loppersum

Location:
Loppersum, the Netherlands

Bouwkosten:
€ 800.000,--

Building costs:
€ 800.000,--

Periode:
2011-2013

Period:
2011-2013

Disciplines:
Architectuur, Constructief ontwerp, Wegenontwerp

Disciplines:
Architecture, Structural design, Site infrastructure

Technische eigenschappen:
Lengte: 28 meter
Breedte: 4 meter
Doorvaartopening: 7 meter

Technical characteristics:
Length: 28 meters
Width: 4 meters
Opening clearance: 7 meters

dek en leuningwerk van de brug | the bridge deck and it’s guard rail
zicht op de brug tijdens het opengaan | view of the bridge while
rotating

What’s in a name?
In Nederland komt het nog een heel enkele keer voor dat een
dorp zijn naam ontleent aan de plaatselijke brug die beide
oevers met elkaar verbindt. Het Groningse Eekwerderdraai is
zo’n dorp, genoemd naar de draaibrug over het Damsterdiep.
De karakteristieke oude brug was in 2010 aan het eind van
zijn dienstbare leven. Een nieuwe brug moest breder worden
en naast licht verkeer ook doorgang bieden aan auto’s en
landbouwverkeer. Vanzelfsprekend moest de nieuwe brug
weer een draaibrug worden, om de naam Eekwerderdraai
recht te doen. Royal HaskoningDHV tekende voor de
haalbaarheidsstudie, de verkeersstudie en vervolgens voor
het architectonisch ontwerp en het civieltechnisch ontwerp
van de nieuwe draaibrug. Kenmerkend zijn de dragende
driehoeken en tuien boven het draaiplateau die in vorm en in
kleur verwijzen naar het verleden, zij het op een eigentijdse
manier.

What’s in a name?
It is a rare thing for a settlement in the Netherlands to be
called after the bridge that connects both of its shores.
Nevertheless, the village of Eekwerderdraai in Groningen is
such a place. The name of the settlement is derived from the
Dutch word ‘draai’, meaning to rotate or to swing.
The charming old swing bridge across the Damsterdiep
was at the end if its life. The new bridge had to be broader,
accommodate a larger navigation channel and heavier
agricultural traffic. It goes without saying that the new
bridge would have to be a swing bridge, thus doing justice
to the settlement’s name. Royal HaskoningDHV designed
a new bridge following a feasibility and traffic study. The
load bearing triangles and cable stays on top of the rotation
pylon are reminiscent of the old bridge and its colour palette,
though designed to reflect our time.
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Retractable pontoon bridges were first built in the
Netherlands in 1824 to cross the Noordhollands canal. This
new canal had to accommodate war frigates and large
commercial vessels for which an unprecedented opening
span of 17,8m was required. For the prevailing wooden lifting
bridges of that time this span literally proved to be a bridge
too far, whereas a retractable pontoon had the advantage of
being unlimited in its opening span.
Because pontoon bridges float just above water level, they
tend to blend quite well into the landscape. Notwithstanding
the fact that pontoon bridges are maintenance intensive and
therefore close to extinction, the Noordhollands canal still
possesses five operational pontoon bridges. Settlements such
as St. Maartensvlotbrug along the Noordhollands canal derive
their name from this rich heritage. In 2010 we have added
a new member to the family of pontoon bridges with the
realisation of the Rekervlotbrug.

Vlotbrug | Retractable pontoon bridge

Vlotbruggen werden in 1824 in Nederland voor het eerst
toegepast over het Noordhollandskanaal. Het kanaal moest
bevaarbaar zijn voor oorlogsfregatten en Oost-Indiëvaarders
waardoor een voor die tijd ongekend brede doorvaartopening
van maar liefst 17,8 meter vereist was. Dit was voor de
destijds gangbare ophaalbruggen letterlijk een brug te
ver. Een vlot heeft het grote voordeel dat het in de lengte
onbeperkt kan zijn.
Vanuit landschappelijk oogpunt voegen vlotbruggen zich
naadloos in ons weidse landschap doordat zij laag boven
het water liggen. Hoewel vlotbruggen onderhoudsgevoelig
zijn en tot een uitstervend soort behoren, kent het
Noordhollandskanaal er tegenwoordig nog vijf. Dorpen langs
het kanaal met namen als St. Maartensvlotbrug verwijzen
naar de rijke historie. In 2010 voegden wij een nieuwe loot
aan de familie der vlotbruggen toe met de bouw van de
Rekervlotbrug.
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Rekervlotbrug
Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland

Client:
Province of Noord-Holland

Locatie:
Koedijk

Location:
Koedijk, the Netherlands

Bouwkosten:
€ 6.300.000,--

Building costs:
€ 6.300.000,--

Periode:
2007-2012

Period:
2007-2012

Disciplines:
Architectuur

Disciplines:
Architecture

Technische eigenschappen:
Lengte 44 meter, breedte 5.5 meter
Overspanning 17 meter, VVK Pontoons

Technical characteristics:
Length 44 meters, width 5.5 meters,
Opening 17 meters, FRP Pontoons

brug in open stand | the bridge while open
zicht op de brug in open stand vanaf het fietspad | view of the bridge
from the bike path while open

Wedergeboorte van een oude traditie
De Rekervlotbrug is een nieuwe oeververbinding voor fietsers
en voetgangers over het Noordhollands Kanaal bij Koedijk.
Vlotbruggen zijn een bekend verschijnsel in deze regio. De
vlotbruggen werden toegepast omdat het in de tijd van
de aanleg van het kanaal in 1824 nog niet mogelijk was
beweegbare bruggen te bouwen met een doorvaartopening
groot genoeg om een Oost-Indiëvaarder of een oorlogsfregat
te kunnen laten passeren.
Voordeel van een vlotbrug is dat zij laag op het water ligt,
wat voor het vrije uitzicht van de mensen die aan het kanaal
wonen een groot voordeel is. De fietsers beleeft daarentegen

In keeping with tradition
The Rekervlotbrug is a retractable pontoon bridge for
pedestrians and bicycles that crosses the Noordhollands
canal near the village of Koedijk. Pontoon bridges are very
common in this region of the country. Most were built around
the time the canal was dug in 1824. At that time it was not
yet technically possible to build large drawbridges, resulting
in pontoon bridges being the only way that allows larger
trade and war ships to pass, such as those of the Dutch EastIndia company.
An advantage of pontoon bridges is that they stay close to the
water’s surface, allowing unrestrained views across the canal
123

dek en leuningwerk van de brug | the bridge deck and it’s guard rail
detail van het leuningwerk | detail of the guard rail along the side of
the bridge

het water maximaal en kan zich één voelen met de
omringende natuur.
Voor de Rekervlotbrug hebben wij samen met IV-Infra de
verbeterde vlotbrug bedacht. Heet aantal losse beweegbare
delen is teruggebracht door de aanbrug dubbel scharnierend
aan de wal vast te maken. Wanneer de vlotbrug open gaat
worden de twee centrale pontons onder de zogenaamde
koebrug getrokken. Hierdoor ontstaat een ruime
doorvaartopening.

for people living on either side. While crossing the bridge
the cyclist is close to the water manifesting in a feeling of
oneness with the surrounding natural beauty.
In close cooperation with the team of engineers an improved
version of the traditional pontoon bridge was developed.
The amount of moving parts was limited by double-hinging
the approach span to the shore. When the bridge opens, the
central pontoons retract underneath these approach spans,
thus making way for a large opening for ships.
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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

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 - to date
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
Bridge Charleroi, 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 movable bridges
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Overzicht Infra projecten | Longlist Infra projects

Datum | Date

projects in bold type are movable bridges
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Contact: Ir. Sven Spierings (Tel. +31 (0)6 22 70 87 10)
E-mail: sven.spierings@rhdhv.com

beweegbare bruggen
movable bridges

routeontwerp & kunstwerken | route design & civil structures
Royal HaskoningDHV

fiets- en voetbruggen
cycle and footbridges
© Royal HaskoningDHV, 2018

Contact: Ir. Joris Smits (Tel. +31 (0)6 10 45 61 84)
E-mail: joris.smits@rhdhv.com

Volume 4

Contact: Ir. Sven Spierings (Tel. +31 (0)6 22 70 87 10)
E-mail: sven.spierings@rhdhv.com

bruggen
bridges

Volume 2

© Royal HaskoningDHV, 2019

Royal HaskoningDHV

Contact: Ir. Joris Smits (Tel. +31 (0)6 10 45 61 84)
E-mail: joris.smits@rhdhv.com

beweegbare bruggen | movable bridges

© Royal HaskoningDHV, 2018

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 movable bridges
130

131

