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The fly-over is an impressive civil structure. It is architecturally welldesigned yet subtle in its form and can thus be considered a work of high
quality. The structure is subtly, yet unmistakably present in the landscape.
The cooperation with Royal Haskoning has been excellent thanks to
their attentive manner of communication, flexibility and down to earth
attitude.

“

Peter Tobben, project leader, city of Haarlem

Routeontwerp & kunstwerken

Route design & civil structures

Onze wegen worden vaak ten onrechte beschouwd
als de prijs die we betalen voor een steeds mobielere
beschaving. Zij zijn de habitat van onze auto’s en
worden ontworpen volgens de wetten van snelheid en
veiligheid. De meeste wegen en kunstwerken die wij op
onze dagelijkse route tegenkomen lijken weinig tot geen
verbinding te leggen met de steden en landschappen
die zij doorsnijden. De keerzijde van deze eenvormige
en anonieme wegen is dat zij ons een gevoel voor
plaats ontnemen en ons onverschillig maken voor onze
vluchtige omgeving.

Our roads are often wrongly taken to be the price we
pay for our increasingly mobile civilization. They are the
habitat of our automobiles and are mostly designed that
way, with velocity and safety being the leading factors
in the design. Most infrastructures that we pass on our
daily journeys seem to have little or no connection to the
cities and the landscapes they traverse. The downside of
these uniform and anonymous roads is that they deprive
us of a sense of place and leave us indifferent to our
ephemeral surroundings.

Daarom zien wij bij Royal HaskoningDHV infrastructuur
als een intrinsiek onderdeel van ons stedelijk landschap.
Wij geloven dat het goed ontwerpen van infrastructuur
een vanzelfsprekendheid is. Honderdduizenden reizigers
en forenzen begeven zich dagelijks op onze wegen.
Dit maakt dat de weg, met al zijn bruggen, viaducten,
tunnels en geluidschermen, zich bij uitstek leent om het
karakter en de identiteit van een regio te versterken.
Onze architecten en ingenieurs beschikken over
krachtige middelen om de identiteit van een regio op
het raakvlak van infrastructuur en (stedelijk) landschap
te versterken. Wij zijn in staat om partijen te overtuigen
dat een ontwerp op maat gemaakt is voor een specifieke
locatie. Zodoende dragen wij bij aan het gevoel van trots
en eigenwaarde dat mensen bind aan hun regio.
Wij geloven in de kracht van het ontwerp als wapen
tegen middelmatigheid. We zien routeontwerp als een
daad van cultuur die waarde creëert in de ogen van de
toeschouwer. We maken van de snelwegbeleving graag
een positieve ervaring. Toon het met trots, ontwerp het!
Zoals ook het polderlandschap ooit werd ontworpen.

That is why we at Royal HaskoningDHV see
infrastructure is an intrinsic part of the urbanized
landscape. We believe that designing infrastructure is a
self-evident matter. Hundreds of thousands of travellers
and commuters use our local roads and highways daily,
making the road, with all its bridges, viaducts, tunnels
and noise barriers, a logical canvas to bestow character
and identity to a region.
Our architects and engineers hold strong tools, when it
comes to strengthening the identity of a region at the
interface of infrastructure and (urban) landscapes.
Our experience is that when we succeed in bringing
across the feeling that a design is tailor made for a
specific location. By doing so we contribute to the sense
of pride and dignity that ties people to their region.

Inleiding | Introduction
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Een imposant kunstwerk, de fly-over. Het architectonisch goed en
subtiel vormgegeven viaduct mag best als een hoogstandje worden
beschouwd. Het kunstwerk is op een prettige manier nadrukkelijk
aanwezig in het landschap. De samenwerking met Royal Haskoning
loopt voortreffelijk dankzij hun snelle reactie, flexibiliteit en realistische
opstelling.

We believe in the power of the design as a weapon
against mediocrity. We see route design as an act of
culture that creates value in the eyes of the beholder.
We like to turn the highway experience into a positive
experience. Show it off with pride, design it! Just as the
polder landscape was once designed.

Fly-over Waalderpolder, Haarlem
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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
route design and the design of civil structures. We
provide services in the broad spectrum of urban and
landscape design, architectural design and structural
design. Our structures are not only well designed and
well fitted to the context; they are also functional,
reliable, maintenance friendly and affordable. From
a simple sketch through to detail design, we develop
our 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, design specifications, tender and contract
documentation, detailed design, site supervision and
project management, through to undertaking condition
surveys and general asset support.

Duurzaamheid en duurzaamheid
Wij maken het begrip duurzaamheid graag concreet.
Om de impact van onze kunstwerken op het milieu
te minimaliseren bekijken wij de hele levenscyclus
van het project. Dat begint bij het minimaliseren van
de hoeveelheid grondstoffen die nodig zijn om een
kunstwerk tot stand te brengen. Daarom kiezen wij
vaak voor lichtgewicht constructies, bijvoorbeeld van
hoogwaardig vezelversterkte kunststof.
Al onze kunstwerken 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
kunstwerken te bouwen.

Sustainability and durability
We believe in putting abstract concepts regarding
sustainability into practice. To minimize the impact of
our civil structures on the environment we regard the
entire life-cycle of a structure during all design phases.
We start by minimizing the amount of construction
materials that are needed to build a structure. That is
why we often opt for lightweight structures such as
steel or high-performance fibre reinforced plastics.
All our structures meet the highest standards and are
designed to last 100 years. By combining our love for
good detail with thorough knowledge of materials, we
are able to build not only beautiful but also solid and
low-maintenance structures.
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Randweg Oss N329
Opdrachtgever:
Gemeente Oss en Provincie Noord-Brabant

Client:
Municipality of Oss and Province Noord-Brabant

Locatie:
Oss

Location:
Oss, the Netherlands

Periode:
2009-2013

Period:
2009-2013

Bouwkosten:
€ 80.000.000,--

Building cost:
€ 80.000.000,--

Disciplines:
Architectuur, Landschappelijk ontwerp,
Stedebouwkundig ontwerp

Disciplines:
Architecture, Landscape design,
Urban design

Projectomvang:
2 ondedoorgangen, 2 tunnels, route ontwerp

Scope:
2 underpasses, 2 tunnels, route design

This road must be the epitome of sustainability. That’s why
we are looking for smart and creative ideas in the fields
of environment, mobility and infrastructure, land use and
ecology. The province welcomes the design drawn up under
Royal Haskoning’s leadership. In it they have brought together
technology, landscape integration and design. I hope that
the way in which this particular road will be designed, will
contribute positively to how people experience it, namelijk as
a valuable part of the landscape and not as an invasion of it.

“

“

Deze weg moet het toonbeeld worden van duurzaamheid.
Daarom zoeken we naar slimme en creatieve ideeën.
Bijvoorbeeld op het gebied van milieu, mobiliteit en
infrastructuur, ruimtegebruik en ecologie. De provincie is
ingenomen met de ontwerprichtlijn die onder leiding van
Royal Haskoning is opgesteld. Daarin hebben zij techniek,
landschappelijke inpassing en vormgeving bij elkaar
gebracht. Ik hoop dat de wijze waarop wij deze bijzondere
weg vorm kunnen gaan geven, positief bijdraagt aan hoe
mensen een weg beleven. Dat wegen niet langer gezien
worden als een aantasting van het landschap, maar juist als
een waardevol onderdeel daarvan.

Gedeputeerde Cora van Nieuwenhuizen,
Provincie Noord-Brabant

Kenmerkend voor de kunstwerken is de LED lijnverlichting onder het
viaduct | The underpass with characteristic LED line lighting under
the viaduct

De N201 bestaat uit verschillende kruispunten, o.a. met het
railverkeer | A junction with the railroad is but one of the many that
are part of the N201

Royal HaskoningDHV heeft in samenwerking met
landschapsarchitect Paul Roncken en beeldend kunstenaar
Wim Korvinus (BKKC) een ontwerprichtlijn gemaakt voor de
nieuwe N329, de ‘Weg van de Toekomst’.

In collaboration with landscape designer Paul Roncken and
artist Wim Korvinus of the Brabant Knowledge Centre for Art
and Culture (BKKC), Royal HaskoningDHV has prepared an
outline plan for the new N329, the ‘Highway of the Future.’

Het ontwerp voorziet in een aantal bijzondere viaducten
en fietstunnels, en doet ingrijpende voorstellen voor het
landschap en de beeldende kunst naast de N329. Het streven
is een weg te realiseren die CO2 - neutraal is en de lokale
identiteit versterkt. Het project won in 2012 de Nationale
Duurzaam Bouwen Award, in 2013 de DUBO Award en de
Hier Energie Nul Prijs.

The plan includes a number of special viaducts and bicycle
tunnels. It features far-reaching proposals for the landscape
and fine art alongside the N329. The aim is to build a road
which is CO2-neutral and that strengthens local identity.
The project was awarded the 2012 National Award for
Sustainable Building, the DUBO Award 2013 and the Hier
Energie Nul Prize.
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Een fietsonderdoorgang met typische hellende wanden | A bicycle
underpass with typical slanted tunnel walls

De N329 is energie neutraal dankzij de toepassing van
een aantal technologische innovaties. De verlichting en de
drainagepompen draaien bijvoorbeeld op lokaal opgewekte
zonne-energie, er wordt gebruik gemaakt van LED verlichting
en duurzame bouwstoffen en de CO2 productie tijdens de
bouw is aanzienlijk teruggebracht en elders gecompenseerd.
Het ontwerp speelt ook in op het plaatselijk ecosysteem.
Fauna uit het Herperduin reservaat kan gebruik maken van
wildtunnels. Ruime en goed verlichte onderdoorgangen
bieden een duurzame en veilige verbinding voor fietsers en
voetgangers.

Het leuningwerk is een integraal onderdeel van het ontwerp van de
kunstwerken | The safety barriers are an integral part of the design of
the civil structures

The N329 is energy-neutral due to the implementation of
various technological innovations. For instance, solar panels
produce energy that is used to power water pumps and
traffic lights in the tunnels, while LED lights and sustainable
building materials have been used in order to reduce CO2
production during the construction process. The design is also
sensitive to the surrounding wildlife and to the safety of its
users.
The local wildlife of the nature reserve Herperduin can safely
cross the motorway by means of special nature tunnels while
light, spacious and interactive bicycle tunnels provide safe
passage for bicyclists.
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Randweg Alkmaar N242
Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland

Client:
Province Noord-Holland

Locatie:
Alkmaar

Location:
Alkmaar, the Netherlands

Periode:
2003-2015

Period:
2003-2015

Bouwkosten:
€ 15.000.000,--

Building cost:
€ 15.000.000,--

Disciplines:
Architectuur, Landschappelijk ontwerp

Disciplines:
Architecture, Landscape design

Projectomvang:
ontwerp van 11 kunstwerken

Scope:
design of 11 civil structures

Niet alleen de kunstwerken geven identiteit aan de route maar ook
de fraai gedetaillerde geluidschermen | Not only do the civil works
give identity to the route, the carefully detailed sound barriers do
also

De fietstunnel met kenmerkende gebogen wanden | The bicycle
underpass with characteristic U shaped wall panels

Dit project behelst de vormgeving van alle bruggen,
viaducten, tunnels en geluidschermen in de N242 rond
Alkmaar. Om de gewenste beeldkwaliteit te borgen is in
een Vorm&Visie document de verschijningsvorm van alle
kunstwerken vastgelegd.

The architectural design and landscape design of the N242
highway in Alkmaar pertained to all the civil structures,
including a movable bridge, numerous viaducts, tunnels and
noise barriers. The impact of the road on the surrounding
landscape is formidable.

De ontwerpen worden gekenmerkt door een ruimtelijke
opzet en een vloeiende lijnvoering in beton. Hierdoor wordt
de ruimtelijke relatie tussen de gebieden die aan weerszijde
van de nieuwe weg liggen hersteld. De karakteristieke
vormgeving van de kunstwerken verleent de N242 identiteit
en zet Alkmaar op de kaart.

The design challenge lay in salvaging the spatial relationship
between the various landscape elements and to keep the
landscape visible. This resulted in structures that are open,
slender and fluid in their appearance. Panoramas were
restored and visual connections created. In this way we were
able to offer the local residents and car users an unobstructed
view of the surroundings.
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Randweg Eindhoven A2
Opdrachtgever:
Bouwdienst Rijkswaterstaat

Client:
Bouwdienst Rijkswaterstaat

Locatie:
Eindhoven

Location:
Eindhoven, the Netherlands

Periode:
2002-2009

Period:
2002-2009

Disciplines:
Architectuur

Disciplines:
Architecture

Bijzonder in Nederland is dit geluidscherm opgebouwd uit
geperforeerde cylinders | This sound barrier made up of perforated
cylinders is one of a kind in the Netherlands

De Randweg Eindhoven is geheel vernieuwd. De mega
operatie om de groeiende verkeersstromen rond
Eindhoven het hoofd te kunnen bieden heeft geleid tot een
wegstructuur met een hoofdrijbaan en parallelbanen en een
helder en karakteristiek wegbeeld. Een Randweg die duidelijk
toebehoort aan de stad Eindhoven.
Het project bestaat uit het esthetisch ontwerp van 45
kunstwerken waaronder fly-overs, portalen, viaducten en
onderdoorgangen en 16 km geluidsscherm. Alle kunstwerken
hebben een specifiek stoer betonnen uiterlijk maar
verschillen in verschijningsvorm afhankelijk van hun plek op
de weg.

De cylinders van het geluidscherm verschillen in kleur en hoogte
resulterend in een gelaagd en speels effect | The cylinders vary in
colour and height which makes the sound barrier playful and layered

The renewal of the Ring A2 Eindhoven is designed to tackle
the ever increasing traffic jams around Eindhoven. The result
is a clear and very characteristic highway design specificly
tailored to the city of Eindhoven, with one uninterrupted
main track and two parallel roads.
The project incorporates the aesthetical design of 45 civil
structures including fly-overs, portals, viaducts, tunnels
and 16 kilometres of sound barrier. All structures have a
very distinct and robust shape, while the details relate the
structures to their specific locations.
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Masterplan N201+
Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland

Client:
Province of Noord-Holland

Locatie:
Schiphol

Location:
Schiphol, the Netherlands

Periode:
2000-2012

Period:
1998-2000

Disciplines:
Architectuur

Disciplines:
Architecture

Projectomvang:
2 viaducten

Scope:
2 viaducts

(boven) Typische landhoofden zijn strak vormgegeven en licht van
kleur (onder) Detail van de translucente VVK randelementen | (above)
Typical land abutments have a stark design and a light colour (below)
Detail of the translucent FRP edge elements

Kenmerkend voor alle viaducten is de translucente witte rand die ‘s
nachts als een rode draad in het landschap opgloeid | characteristic
for all viaducts is the translucent white edge that glows red at night

Het traject van de N201 is in twee fases opgedeeld, traject
Uithoorn-Amstelhoek en het traject A4, Schiphol-Rijk en
Aalsmeer. Dit tweede beeldkwaliteitsplan N201+ beslaat
het laatst genoemde traject en bevat fly-overs, fiets- en
voetbruggen, onderdoorgangen en een aquaduct.

The entire route of the N201 motorway is divided into two
phases, route Uithoorn-Amstelhoek and route A4, SchipholRijk and Aalsmeer. The master plan for the N201+ is made up
for the latter and discusses all of its civil structures including
the bridges, tunnels and an aqueduct.

De vele kunstwerken zijn door hun verschillende functies,
afmetingen en locatie allemaal anders, maar volgen een
eenduidige vormgeving. Het tracé van de N201 wordt
hierdoor één samenhangend geheel. Kenmerkend voor alle
viaducten is de translucente witte rand die ‘s nachts als een
rode draad in het landschap opgloeid

The various civil works differ in function, size and location,
but heed to an unambiguous design. The route of the N201
can therefore be seen as a single architectural composition.
characteristic for all viaducts is the translucent white edge
that glows red at night.
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Fly-over Fokkerweg met translucente oplichtende rand | Fly-over
Fokkerweg with the translucent glowing edges.

De speelse houten gevelbekleding van het Aquaduct Amstelhoek |
The playful wooden facade cladding of the Aquaduct Amstelhoek
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Traverse N31
Opdrachtgever:
Projectbureau N31Harlingen

Client:
Projectbureau N31Harlingen

Locatie:
Harlingen

Location:
Harlingen, the Netherlands

Periode:
2012 - 2018

Period:
2012 - 2018

Bouwkosten:
€ 84.000.000,--

Building costs:
€ 84.000.000,--

Disciplines:
Architectuur, Landschappelijk ontwerp,
Stedenbouwkundig ontwerp

Disciplines:
Architecture, Landscape design,
Urban design

Projectomvang:
2 kilometer open tunnel traverse,
5 viaducten, 1 aquaduct

Scope:
2 kilometers of open roof tunnel traverse,
5 viaducts, 1 aquaduct

Het knooppunt centrum Harlingen is verbijzonderd door middel
van een wit betonnen lint | The junction with Harlingen centre is
differentiated by means of a white concrete ribbon

De oude N31 verdeelde de stad Harlingen in tweeën. Toen
de capaciteit van de weg vergroot moest worden stond de
gemeente voor de opgave de stad weer tot één geheel te
smeden. Met het besluit om het tracé van de N31 over een
lengte van 2 kilometer verdiept aan te leggen ontstond de
kans deze ambitie te verwezenlijken. De nieuwe traverse is
vormgegeven als een open tunnelbak, dus zonder dak, en ligt
gemiddeld 4,6 meter onder maaiveldniveau. Vijf viaducten
en één aquaduct overkluizen de traverse. Halverwege heeft
de traverse op- en afritten bij de Stadsentree.
Harlingen wordt gekenmerkt door drie geografische thema’s:
de ligging aan de Waddenzee, de zeehavens en de historische
vestingstad. Deze ‘couleur locale’ maakten wij zichtbaar in
de vormgeving en in het materiaalgebruik van de traverse en
de overkluizingen. De tunnelwanden en de overkluizingen
kregen een bijzondere en afwijkende kleur en reliëf om de
identiteit van Harlingen uit te dragen.
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De tunnel wordt overkluisd door een vijftal viaducten met een eigen
kleur en afwerking | The tunnel is intersected by five viaducts that
have their own finish and colour

The former N31 motorway bisected the municipality of
Harlingen in two halves. When the authorities decided to
increasing the capacity of the road they faced the challenge
to heal the urban fabric and reunite both halves. The decision
was taken to deepen the new motorway over a length of
2 kilometres, thus creating the opportunity to realize this
ambition. The new traverse is conceived as an open tunnel
and lies at an average depth of 4,6 meters below ground level.
Five viaducts and one aqueduct span the traverse. Halfway
through the traverse has exits and entrances to the city
centre.
The city of Harlingen is depicted by three geographical
themes: its vicinity to the Waddenzee, the harbours and the
historical centre of the fortress town. We made this ‘couleur
locale’ manifest in the design and in the materialization of
the traverse and of its viaducts. The inner walls of the traverse
and the edges of the viaducts were given a special texture
and colour to emphasize and convey the identity of Harlingen.

Het meest in het oog springende onderdeel van de hele
traverse zijn de tunnelwanden, vier kilometer in totaal. Wij
kozen er voor om de tunnelwanden het reliëf en de kleur van
zandribbels te geven, een verwijzing naar de zandribbels die
bij eb ontstaan op de grens van land en water.

Over a total length of 4 kilometres, the inner tunnel walls
are the most eye catching element of the entire traverse. We
chose to bestow the relief and colour of sand ribs to these
inner walls, a reference to the ribs of wet sand that cover the
beach at low tide, on the brink of land and water.

De verdiept gelegen N31 heeft een eenduidig wegbeeld
met een continu profiel. De verschijningsvorm van alle
overkluizingen is generiek. In contrast met de tunnelwanden
kregen de randen van de bruggen over de traverse een
patroon dat refereert naar de basaltstenen muren van de
zeekering, een eerder ontwerp van onze hand.
De Stadsentree vormt een uitzondering op het generieke
ontwerp. Hier kozen wij ervoor om het basaltpatroon,
geflankeerd met gras, tot onder in de traverse door te trekken,
als een uitnodigend gebaar naar de stad.

The open tunnel traverse of the N31 has a unambiguous
look and feel with a continuous profile. The appearance of
all viaducts is generic. In contrast with the inner walls of the
traverse, the edges of the viaducts have a pattern of basalt
stones that refers to the walls of the local see barrier, a
previous design from our team.
The entrance to the city from the traverse is an exception
to the generic design. Here we chose to extend the basalt
pattern, flanked by grass, down into the traverse, as a
welcoming gesture to the city.

Royal HaskoningDHV maakte het architectonisch ontwerp
van het gehele kunstwerk en schreef de ontwerpspecificaties
voor de aanbesteding.

Royal HaskoningDHV made the architectural design of all
structures and turned them into design specifications for the
contractor.
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Aquaduct van Harinxmakanaal van glad schoonbeton | The van
Harinxmakanaal constructed in fair-faced concrete

Vogelvlucht van het aquaduct (boven), zicht op de overkluisingen
vanuit de omgeving (onder) | Bird’s-eye view of the aquaduct (above),
the rail and bicycle viaducts as seen from the surroundings (below)
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N381 Drachten-Appelscha
Opdrachtgever:
Provincie Fryslân

Client:
Province Friesland

Locatie:
Drachten-Appelscha

Location:
Drachten-Appelscha, the Netherlands

Periode:
2010-2016

Period:
2010-2016

Disciplines:
Architectuur, Landschappelijk ontwerp

Disciplines:
Architecture, Landscape design

(boven en onder) Renderingen van een typische donker betonnen
brug met accenten van Cortenstaal | (above and below) Renders of a
typical dark gray concrete bridge with accents in Corten steel

Royal HaskoningDHV heeft een beeldkwaliteitplan gemaakt
voor de opwaardering van de N381, tussen Drachten en
Drentse grens, in opdracht van de provincie Fryslân.
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De afwerking van de viaducten bestaat uit Cortenstalen lamellen
met geïntegreerde beeldmerk | The viaduct’s finish consists of
vertical Corten steel panels with an integrated sign

Commissioned by the province of Fryslân, Royal
HaskoningDHV has developed a building quality plan for
the N381 motorway, between Drachten and the border with
Drenthe.

De identiteit van de N381 wordt gevormd door haar fraaie
en rijke landschappelijke omgeving. In het ontwerp is een
maximale beleving en versterking van deze verschillende
landschappen en cultuurhistorische lijnen nagestreefd. De
weg ligt hierbij als een bescheiden en autonome lijn in het
landschap.

The N381’s identity lies in the great natural beauty of the
surrounding landscape. The design strives to strengthen, and
to maximize the experience of the different landscapes and
historical infrastructural lines. The road is integrated in the
landscape as a humble yet autonomous line.

Ondanks de grote verscheidenheid aan kunstwerken is er
een rustig en herkenbaar beeld nagestreefd. De nieuwe
onderdoorgangen, bruggen, viaducten en tunnels zijn tot hun
eenvoudigste vorm herleid. De roestkleur van het cortenstaal
benadrukt de cultuurhistorische lijnen en het donkergrijze
beton wordt op een natuurlijke wijze opgenomen in het
landschap.

Despite the wide variety of civil structures a modest and
recognizable architectural language has been pursued. The
underpasses, bridges, viaducts and tunnels are reduced
to their simplest form. The dark gray concrete naturally
integrates the civil structures into the landscape while the
rust colour of the corten steel visually defines the cultural and
historic infrastructural lines.
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Betuweroute
Opdrachtgever:
ProRail, projectorganisatie Betuweroute

Client:
ProRail, projectorganisatie Betuweroute

Locatie:
Maasvlakte - Zevenaar

Location:
Maasvlakte - Zevenaar, the Netherlands

Periode:
1990-2005

Period:
1990-2005

Bouwkosten:
€ 4.700.000.000,--

Building costs:
€ 4.700.000.000,--

Disciplines:
Architectuur, Landschapsontwerp, Constructief
ontwerp, Milieuadvies, Ecologie, Vergunningen,
Bouwkosten, Projectmanagement

Disciplines:
Architecture, Landscape design, Structural design,
Environmental consulting, Ecology, Permits, Cost
management, Project management

This is a project, unique to Dutch standards, in which the
keywords flexibility, design freedom and multiple use of
space are responsive to local needs, and in which sustainable
solutions have been used in combination with creative
application of the material concrete, has resulted in a unique
landmark.

“

“

Dit voor Nederlandse begrippen unieke project, waarbij
de kernwoorden flexibiliteit, ontwerpvrijheid, meervoudig
ruimte gebruik, inspelen op wensen uit de omgeving en
duurzame oplossingen op een manier gehanteerd zijn die
in combinatie met creatieve toepassing van het materiaal
beton tot een uniek landmark hebben geleid.

Jury betonprijs 2005

Vluchtgebouw bij de Sophiaspoortunnel | Emergency exit at the
Sophia Railtunnel

Ruim vijftien jaar hebben wij gewerkt aan de 160 kilometer
lange goederenspoorlijn tussen de Rotterdamse haven en
Zevenaar, een volstrekt uniek project met meer dan 100
kunstwerken dat heel Nederland doorsnijdt.
Krachtig en rank. Dat zijn de uiterlijke kenmerken van de
Betuweroute als moderne goederenverbinding. Krachtig,
omdat het goederenvervoer functioneel en zwaar is.
Rank omdat het staat voor een dynamische economie,
betrouwbaar op weg naar zijn bestemming.
Voor de vormgeving van de Betuweroute is één
samenhangend vormgevingsprincipe ontwikkeld voor
alle zichtbare elementen. In één materiaalzone, die
gekarakteriseerd kan worden als de bladen van een tulp,
worden de dragers van de bovenleiding, de geluidsschermen
en de diverse constructies zoals viaducten, bruggen en
poorten van de kunstwerken georganiseerd. Deze doorsnede
wordt gemotiveerd vanuit de vormgevingskarakteristiek, de
techniek, als ook ecologische en duurzame overwegingen.
Het resultaat is een vormgeving die enerzijds het zware
goederenvervoer en anderzijds de dynamiek van de
Nederlandse (handels)economie verbeeld: krachtig-rank.

De dragers van de bovenleiding dragen de onmiskenbare
Betuweroute signatuur | The portals of the overhead lines carry the
unmistakable signature of the Betuweroute

For more than fifteen years we have been working on the
160 kilometres long freight railway line between the port of
Rotterdam and Zevenaar, a completely unique project with
more than 100 civil structures that cut through the whole of
the Netherlands.
Powerful and slender. These are the external features of
the Betuweroute as a modern freight connection. Powerful,
because freight transport is functional and heavy. Slender
because it stands for a dynamic economy, reliable on its way
to its destination.
For the design of the Betuwe Route, a single coherent design
principle has been developed for all visible elements. The civil
structures are organised in “material zones”, like the pedals
of a tulip, which include the supports of the overhead line,
the noise barriers and the various structures such as viaducts,
bridges and gates. This organization is motivated by the
design characteristics, the technology, as well as ecological
and sustainable considerations. The result is a design that,
on the one hand, depicts heavy transport of goods and, on
the other hand, the dynamics of the Dutch (trade) economy:
powerful and slender.
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Geluidsschermen A74 Venlo
Opdrachtgever:
Gemeente Venlo

Client:
Municipality of Venlo

Locatie:
Venlo

Location:
Venlo, the Netherlands

Periode:
2009-2013

Period:
2009-2013

Disciplines:
Architectuur, Landschapsontwerp,
Constructief ontwerp, Projectmanagement

Disciplines:
Architecture, Landscape design, Stuctural
design, Project management

Ritmiek van de staanders en het ontbreken van een bovenregel |
Rhythm of the vertical post and the absence of a horizontal profile.

Een decennia oude wens kwam, mede door de Floriade
van 2012 tot uitvoering: tot uitvoering: een directe
snelwegverbinding met Duitsland ter hoogte van Venlo:
de A74. Met de komst van deze snelweg moest niet alleen
de A74 van geluidsschermen worden voorzien, ook de
bestaande geluidsschermen lang de A73 werden vervangen
om te komen tot één nieuw beeld voor Venlo. Gericht
werden bestaande schermen verwijderd, hergebruikt en/
of verhoogd. Nieuw zijn de transparante verticaal gelede
geluidsschermen. Bestaand zijn de horizontaal gelede
betonnen geluidsschermen. Toepassing van uitsluitend
deze twee type geluidsschermen leidde tot een helder en
gebalanceerd beeld.

Venlo toont zich met één uniform scherm | Venlo has uniform noise
barriers from now on.

In 2012 a decade’s old wish came true for the city of Venlo,
partly due to the Floriade, to create a direct high speed
motorway connection with Germany. The result is the A74
motorway.
With the construction of this motorway came the design of
new noise barriers and an upgrade of the adjoining noise
barriers of the A73. In order to create a coherent design for
the entirity of Venlo, two types of soundbarriers were used.
Existing noise barriers were either removed, reused and/or
heightened and were designed of horizontal concrete panels.
New barriers were designed to be transparent with an
articulated vertical structure.
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Rolpaalbrug
Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland

Client:
Province of Noord-Holland

Locatie:
Verlaat

Location:
Verlaat, 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:
Overspanning: 30 meter

Technical characteristics:
Span: 30 meters

De sculpturele vormgeving van het landhoofd wordt ‘s avonds
benadrukt met verlichting | The sculptural form of the land
abutment is accentuated by means of carefully positioned lighting
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In de tijd van trekschuiten en jagerspaden werd een scherpe
bocht in het kanaal geslecht door het trektouw om een
‘rolpaal’ te slaan. De nieuwe brug ontleent haar naam aan de
inmiddels verdwenen paal.

A long time ago boats were pulled along the canal by horses
that followed a path on the banks. Bends in the canal were
navigated by pulling the rope around a ‘rolpaal’, a guiding
post with a rolling pivot.

het geheel oogt als een duikplank die de overzijde nauwelijks
raakt. De sterk geribbelde randelementen geven het geheel
een dynamische uitstraling en verbloemen de naden tussen
de individuele panelen.

Gelegen in een ruime bocht van de Niedorpervaart vormt
de rolpaalbrug de link tussen het knooppunt N242-N241,
ook wel ‘Het Verlaat’ genoemd, en het natuurgebied de
Boomerwaal aan de noordkant van de vaart. De nieuwe brug
maakt een royaal gebaar over de vaart en beide oevers. De
relatie tussen de brug en de ovatonde aan de zuidkant wordt
versterkt door een sculpturaal vormgegeven landhoofd.
Richting het noorden verjongt de brug visueel sterk waardoor

Situated in a wide curve of the Niedorpervaart the
Rolpaalbrug is the link between the junction Verlaat and
the northern nature reserve Boomerwaal. The new bridge
majestically spans the canal and both its shores. The relation
between the bridge and the junction is strengthened by the
sculpturally shaped abutment on the south side. Towards
the northern bank the bridge tapers to a more slender
line, resembling a diving-board that barely touches the

Het kanaal vormt een ecologische hoofdstructuur. De dijk
onder de Rolpaalbrug is zo ingericht dat kleine dieren hier een
schuilplek kunnen vinden tussen de stenen en boomstronken.
Naast de nieuwe brug werd ook een tunnel voor langzaam
verkeer ontworpen en een heuse fietsstraat waar tractors te
gast zijn.

embankment. Side panels in profiled concrete give a dynamic
expression to the bridge, while ribs in the profile disguise any
joints between the panels.
The canal is an ecological corridor. Hence, the dike
underneath the bridge is furnished with trunks and stones to
provide shelter to small mammals and reptiles.
Next to the new bridge a tunnel for slow traffic also
accommodates tractors.
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De licht betonnen randafwerking van de brug lijkt te zweven door de
toepassing van antraciet grijze kolommen onder de brug | The light
concrete bridge edge seems to float due to the dark grey columns
used under the bridge

De geribbelde randafwerking geeft het geheel een dynamische
uitstraling en verbloemd de naden tussen de individuele panelen |
The ribbed egde elements make the bridge visually dynamic and hide
the seams between the individual edge panels
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Landschut Bridge
Opdrachtgever:
Moray Council

Client:
Moray Council

Locatie:
Elgin, Schotland, Verenigd Koningkrijk

Location:
Elgin, Scotland, United Kingdom

Periode:
2008-2014

Period:
2008-2014

Disciplines:
Architectuur, Stedenbouwkundig ontwerp,
Project management

Disciplines:
Architecture, Urban design,
Project management

De bogen ontspringen op het niveau onder het dek zodat een nog
lagere boog mogelijk werd | The arches rise from below the level of
the deck, reducing the structural height of the bridge

In het kader van ‘Ruimte voor Water’ is de rivier de
Lossie in het Schotse Elgin op veel plaatsen verbreed.
De stedenbouwkundige inpassing van de ingreep in het
historische stadje nabij de kathedraal van Elgin gaf aanleiding
tot een architectonisch zorgvuldig ingepaste nieuwe brug
met een grotere overspanning, een elegante brug die
detoneert in de historische setting. Met dit plan werd een
noodzakelijke ingreep omgezet in een serie kansen voor de
stad en zijn inwoners.
De nieuwe brug voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd
verkeer heeft een overspanning van 60 meter. Door het
gebruik van een dubbele boogconstructie kon het dek relatief
slank blijven zodat tegemoet kon worden gekomen aan het
wegprofiel èn aan de hoogwatereisen. Tegelijkertijd bleef de
constructie op deze manier laag en elegant zodat zij beter
opgaat in het landschap en niet de concurrentie zoekt met de
kathedraal.

Door het gebruik van een dubbele boogconstructie kon het dek
relatief slank blijven | The double arch structure limits the structural
height of the bridge deck

A major flood alleviation project in the city of Elgin (Moray,
Scotland) has led to a wider channel for the river Lossie as
well as a series of walls and embankments. The incorporation
of these works in the vicinity of the Elgin Cathedral required
a replacement longer-span bridge of architectural merit,
but one that would not compete with the historic context.
An opportunity for the city and its inhabitants, born from
functional necessity.
The new 60 meters two-span arch bridge is used by vehicles,
cyclists and pedestrians. The two spans enable the twin
constraints of vertical alignment of the carriageway and
clearance of the predicted flood level to be met, whilst at the
same time providing a low rise, elegant structure which is
complimentary to its surroundings and will not detract from
the historic cathedral.
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Detail van de T-vormige stalen boogconstructie | Detail of the steel
arch structure with T-section

Horizontale RVS kabels zijn toegepast om het leuningwerk zo
transparant mogelijk te maken | Horizontal stainless steel cables
were used in the safety barriers to maximize transparency

De bogen ontspringen op het niveau onder het dek zodat
een nog lagere boog mogelijk werd. Door een T-vormig
profiel toe te passen met variabele hoogte werden beiden
overspanningen licht asymmetrisch. De brug roept de
associatie op met een vogel die opstijgt vanaf het water.

The arches, which span the river rise from below the level
of the deck, help to reduce the structural height of the new
bridge. By using a T shaped, varying profile for the arches,
the spans become slightly asymmetrical: the bridge has a
connotation with a bird rising from the water surface.

Om een mooie verhouding te krijgen tussen de lengte en de
breedte van de nieuwe Landshut brug worden de voet- en
fietspaden door de bogen gescheiden van het gemotoriseerde
verkeer. Bijkomend voordeel is dat het dek aanzienlijk dunner
kon worden uitgevoerd. Door transparante leuningen toe te
passen wordt het vleugel profiel van de brug niet verstoord.

To establish aesthetically pleasing proportions between the
length and width of the new bridge, the arches separate
the carriageway and the footways/cycle lanes. An additional
advantage of this arrangement is a significant reduction in
the height of the deck. By using transparent parapets the
“wings” of the bridge are visually unobstructed.
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Geinboogbrug
Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland

Client:
Province of Noord-Holland

Locatie:
Driemond

Location:
Driemond, the Netherlands

Periode:
2015 - 2017

Period:
2015 - 2017

Bouwkosten:
€ 4.000.000,--

Building cost:
€ 4.000.000,--

Disciplines:
Architectuur, Landschapelijk ontwerp

Disciplines:
Architecture, Landscape design

Technische eigenschappen:
Overspanning: 8 meter
2250m2

Technical characteristics:
Span: 8 meters
2250m2

Zicht op de brug met het landhuis op de achtergrond | View of the
bridge with the historic estate in the background

Detail van de borstwering en het sierlijke leuningwerk van de brug |
Detail of the barrier and decorative parapet of the bridge

De nieuw aangelegde Geinboogbrug verbindt de Gaasp en
de Gein, zoals zijn voorgangers dat al sinds het begin van de
vorige eeuw doen. Dit bruggetje is door de jaren heen een
belangrijk herkenningspunt geweest voor omwonenden en
recreatiezeilers die de overgang van de brede oevers van de
Gaasp naar de groene en weelderige oevers van het Gein
zouden maken.

The newly built Geinboogbrug connects the Gaasp and the
Gein rivers, as its predecessors have done since the beginning
of the previous century. All through the years, this small
bridge has been an important landmark for local residents
and recreational sailors who would make the passage from
the wide banks of the Gaasp to the green and lush banks of
the Gein.

De nieuwe brug draagt een complexe infrastructurele
kruising in de vorm van een langzaam verkeersknooppunt
waarbij de veiligheid voor zowel het gemotoriseerde als
het fietsverkeer de hoogste prioriteit krijgt. Bovendien is de
structuur van de brug complex, omdat de vrije watertoevoer
onder de brug gewaarborgd moet zijn.

The new bridge carries a complex infrastructural junction
in the form of a slow traffic roundabout whereby safety
for motorized as well as bicycle traffic is given the highest
priority. Furthermore, the structure of the bridge is complex
as unobstructed waterflow under the bridge must be
guaranteed.

De details en materialen van de brug verwijzen naar de
historische kwaliteiten van de locatie, maar zijn een moderne
interpretatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de
nieuwste metsel-, giet- en staalbekistingstechnieken.

The details and materials of the bridge are a reference to the
historic qualities of the site but are a modern interpretation,
using the latest masonry, casting and steel forming
techniques.

Hoge Brug, Harelbeke
Opdrachtgever:
Franki Construct

Client:
Franki Construct

Locatie:
Harelbeke

Location:
Harelbeke, the Netherlands

Periode:
2012

Period:
2012

Disciplines:
Architectuur, Landschappelijk ontwerp,
Stedenbouwundig ontwerp

Disciplines:
Architecture, Landscape design,
Urban design

Technische eigenschappen:
Overspanning: 81 meter

Technical characteristics:
Span: 81 meters

De brug, als landmark, markeert het nieuwe centrum van Harelbeke
| The new bridge is a landmark for the new centre of Harelbeke
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(Onder en boven) aanzicht en dwarsdoorsnede over de brug | (Above
and below) elevation and section over the deck of the bridge

In de reeks van landschappelijke bruggen over de Leie
neemt de Hoge Brug van Harelbeke een bijzondere plaats
in vanwege het stedelijk van karakter van de locatie. Het
verblijfskarakter van het nieuwe stadscentrum rechtvaardigt
de inzet van een brug met ‘allure’. Als een landmark voor
Harelbeke verbeeldt de Nieuwe Hoge Brug de gewenste
oriëntatie op de rivier en markeert het nieuwe centrum.

In a wide range of rural bridges over the river Leie, the Hoge
Brug, literally meaning the High Bridge, is exceptional
due to the urban character of the site. The vicinity of the
urban centre of Harelbeke justifies a bridge with style. As
a landmark for Harelbeke, the new bridge emphasizes the
orientation of the city towards the river en marks the new
centre.

De voetgangersverbinding waaiert ter plaatse van de Hoge
Brug uit tot een ruime promenade met een panoramisch
uitzicht. De Hoge Brug verbindt mensen en biedt ruimte
voor ontmoeting en verblijf en mag daarom met overtuiging
een Stadsbrug genoemd worden. De verbinding wordt

The pedestrian lanes of the bridge fan out to a wide
boulevard in the centre of the bridge, offering beautiful
panoramas to the bridge´s users. The Hoge Brug connects
the urban fabric on both shores, makes room for encounters
and lingering and may therefore righteously be called a city

gesymboliseerd door de slanke dubbele boog die ’s-avonds
ook een boogvormig lichtelement vormt.

bridge. The connection is symbolised by the slender arches. At
nighttime the arches are transformed into beacons of light.

In essentie is de brug eenduidig en helder van vorm, passend
in de grote schaal van de rivier. Op deze locatie past geen
iconische krachtpatserij of gezochte vormwil. Doordat
architectuur en constructie op vanzelfsprekende wijze
samen gaan schaart de Hoge Brug zich in een traditie van
ingenieurskunst: constructieve helderheid in combinatie met
maximale slankheid.

The essence of the bridge is unambiguous, a clear shape that
fits within the bigger scale of the river. This location does
not call for a grand and iconic gesture nor for farfetched
architectural shapes. On the contrary, the Hoge Brug is
part of a long tradition of engineering where structure
and aesthetics merge in an natural way: structural clarity
combined with maximised slenderness.
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Navelbruggen
Opdrachtgever:
Gemeente Haarlemmermeer

Client:
Municipality of Haarlemmermeer

Locatie:
Getsewoud

Location:
Getsewoud, the Netherlands

Periode:
1999-2002

Period:
1999-2002

Bouwkosten:
€ 680.000,--

Building cost:
€ 680.000,--

Disciplines:
Architectuur, Constructief ontwerp

Disciplines:
Architecture, Structural design

Technische eigenschappen:
Lengte: 27 meter
Breedte: 9 meter

Technical characteristics:
Length: 27 meters
Width: 9 meters

(Boven) perspectivische weergave van het betonnen brugdek en
het massieve leuningwerk (onder) detail van de onderkant van het
brugdek | (Above) perspective of the concrete bridge deck and semi
transparant saferty barrier (below) detail of the underside of the
bridge deck

Op twee plaatsen kruist de Venneperweg ongelijkvloers met
een bundel van waterwegen en routes voor langzaamverkeer.
Gewelven van wit beton overspannen zowel water als weg in
één moeite.
De brugrand is scherp terug gesneden zodat de bruggen
een slanke rand krijgen en er meer daglicht onder komt. Een
aantal forse uitsparingen in het beton levert spannende
doorkijkjes op waaromheen het krachtenspel zich als
vanzelfsprekend aftekent.
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Een van de eerste schetsen van het ontwerp van de brug | One of the
first sketches of the design of the bridge

The Venneperweg crosses twice with a bundle of waterways
and slow traffic routes. Curved shapes in white concrete span
road and water in one movement.
The bridge edges are cut back sharply, keeping them slender
and allowing more daylight to pass under the bridge. A
number of robust openings in the concrete structure form an
exciting array of see-throughs, around which the structural
forces at play are determined.
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Vlinderbrug
Opdrachtgever:
Gemeente Zaanstad

Client:
Municipality of Zaanstad

Locatie:
Zaanstad

Location:
Zaanstad, the Netherlands

Periode:
2001-2003

Period:
2001-2003

Bouwkosten:
€ 5.500.000,--

Building cost:
€ 5.500.000,--

Disciplines:
Architectuur

Disciplines:
Architecture

Technische eigenschappen:
Lengte: 150 meter
Breedte: 10 meter

Technical characteristics:
Length: 150 meters
Width: 10 meters

(Boven, midden en onder) Plattegrond, zijaanzicht en
dwarsdoorsnede over de brug | Above, center and below) Floor plan,
elevation and section over the bridge deck

Een licht en luchtig ontwerp, dat de verbinding legt tussen
de woonwijken van Zaandam en het industriegebied
Achtersluispolder.
De 150 meter lange stalen busbrug scheert middels een
elegante sequentie van drukstaven en bogen over de
Zuidervaart en de Thorbeckeweg en maakt van de zuidelijke
toegang van Zaanstad een sierlijke entree.
De brug verschaft een comfortabele oversteek voor bussen,
fietsen en voetgangers en vormt tegelijkertijd een fraai
uitkijkplatform over de omgeving in het algemeen en de
Zaanstadregatta op de Zuidervaart in het bijzonder.
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Detail van een van de stalen constructieve bogen | Detail of one of
the steel arches of the bridge

A light and airy bridge that connects the residential areas of
Zaandam with the industrial Achtersluispolder.
The 150 meter long steel structure shears across the
Zuidervaart and the Thorbecke road with a sequence of
supporting arches and clustered columns, thus providing a
gateway into Zaanstad.
The bridge provides comfortable passage for buses, bikes
and pedestrians while simultaneously serving as a viewing
platform over the landscape and in particular over the
Zaanstad regatta.
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Lexkesveerbrug
Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat

Client:
Rijkswaterstaat

Locatie:
Wageningen

Location:
Wageningen, the Netherlands

Periode:
1999 - 2009

Period:
1999 - 2009

Bouwkosten:
€ 4.500.000-

Building cost:
€ 4.500.000--

Disciplines:
Architectuur, Landschappelijk ontwerp

Disciplines:
Architecture, Landscape design

Technische eigenschappen:
Lengte: 700 meter in 10 overspanningen

Technical characteristics:
Length: 700 meters in 10 spans

Detail van een van de ranke betonnen pijlers onder de brug | Detail of
one of the slender concrete pillars under the bridge

Tien paar ranke betonnen pijlers tillen het dek net boven het niveau
van de oude strekdam | Ten pairs of slender concrete pillars lift the
deck just above the old level of the dam

De brug naar het Lexkesveer ligt in één van de mooiste
stukken uiterwaarden van de Rijn. In het kader van het
programma ‘ruimte voor de rivier’ is hier een nevengeul
gegraven die een gevarieerd stuk natuur toevoegt aan ons
rivierenlandschap. In dit landschap past een ingetogen
brug die de uiterwaarden zo min mogelijk beroert en geen
barrière vormt voor flora en fauna of voor hoog water. Het
brugdek manifesteert zich als een zwevende streep boven het
landschap. Tien paar ranke betonnen pijlers tillen het dek net
boven het niveau van de oude strekdam. Door de boogvorm
tussen de gespreide poten blijft de ruimte onder de brug
transparant en is de brug ook bij zeer hoge waterstanden
stabiel.

The bridge to the Lexkesveer lies in one of the most beautiful
wetlands along the Rhine. The bridge is part of a flood
alleviation programme creating a parallel channel for the
Rhine and at the same time adding a vast piece of nature
with a large biodiversity. The landscape called for a modest
design that would leave the wetlands intact and wouldn’t
form a barrier for flora, fauna and high water. The deck
manifests itself as a slender line that hovers above the
landscape. Ten pairs of slender concrete pillars lift the deck
just above the old level of the dam. The arched shape of
the legs creates an open space underneath the bridge and
ensures the sideward stability of the structure when the
water level rises.
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Lock Island Bridges
Opdrachtgever:
Dubai municipality r.b. Limitless

Client:
Dubai municipality r.b. Limitless

Locatie:
Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Location:
Dubai, United Arab Emirates

Periode:
2008-2010

Period:
2008-2010

Disciplines:
Architectuur, Constructief ontwerp,
Project management

Disciplines:
Architecture, Structural design,
Project management

Technische eigenschappen:
Lengte: 450 meter
Width: 40 meter

Technical characteristics:
Length: 450 meters
Breedte: 40 meter

Vogelvlucht van de twee bruggen met tussenliggende sluis | Bird’s
eye view of the two bridges and the lock in between

De Lock Island Bridges maken onderdeel uit van het 75
kilometer lange Arabian Canal. De vloeiende lijnvoering
van gevorkte bogen en zwevende brugdekken stralen een
klassieke schoonheid uit en vormen een weerspiegeling van
het immer in beweging zijnde getijdewater. Een belangrijke
ontwerpafweging betrof de relatie tussen de bruggen en het
tussengelegen stadspark. De bruggen gaan een dialoog aan
met het stadspark, samen vormen zij het nieuwe stedelijk
weefsel dat het sluizencomplex omarmt en het openbare
domein vorm geeft.
De Lock Island bruggen zijn elkaars spiegelbeeld. Een bewuste
asymmetrie van de boog geeft de indruk dat de boog
ontspringt op het vaste land terwijl zij vederlicht land op het
eiland. Dit effect wordt verder benadrukt door een splitsing
van de bogen aan de landzijde waardoor op een natuurlijke
manier een poort naar het eiland wordt gevormd.
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Weergave van de krachtenverdeling in de brug | Diagram of the force
play within the structure

The Lock Island Bridges are part of the 75km long, man-made
Arabian Canal. The fluid lines of the split arches and hovering
decks bestow upon the design a classical aura and reflect the
continuous movement of the canal’s tidal flow. A vital design
consideration was the relationship between the bridges and
the urban park that lies between them. Both bridges interact
with the park and, together, constitute the urban fabric that
surrounds the sluices, thus creating a public realm.
The Lock Island Bridges are each other’s mirrored twins. A
deliberate asymmetry of the arch gives the impression that
the arch emanates from the land side quays and lands ever
so lightly on the opposite island shore. This effect is further
enhanced by the bifurcation of the arch towards the land
side, effectively forming a gateway to the Lock Island.
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Natuurbrug Bloemendaal
Opdrachtgever:
BAM Infra B.V

Client:
BAM Infra B.V

Locatie:
Bloemendaal

Location:
Bloemendaal, the Netherlands

Periode:
2015

Period:
2015

Bouwkosten:
n.v.t.

Building cost:
n.a.

Disciplines:
Architectuur, Landschapelijk ontwerp,

Disciplines:
Architecture, Landscape design,

Technische eigenschappen:
Lengte: 40 meter
Breedte: 45 meter

Technical characteristics:
Length: 40 meters
Width: 45 meters
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(Boven) perspectivische weergave van de begroeing op het ecoduct
(onder) weergave van de ruimtelijk kwaliteit onder de brug | (Above)
perspective view of the flora on the wildlife passage (below) view of
the spatial quality under the passage

Conceptschets van de ruimtelijke beleving van het ecoduct| Concept
sketch illustrating the spatial quality of the wildlife passage

Onze belangrijkste inspiratie voor het ontwerp van de
Natuurbrug Zeepoort hebben wij gehaald uit het Parkway
ontwerp van Leonard Springer die door onze natuurbrug
overspannen wordt. Vanaf de eerste schets tot aan het
ontwerp is de motivatie de Parkway in stand te houden en
zelfs te versterken. Een ontwerp vrij van obstakels met een
natuurlijke inpassing. De automobilist voelt zich hierdoor nog
steeds één met de natuur.

Inspiration for the design of the Wildlife Bridge Zeepoort
comes from the Parkway over which the bridge spans,
designed by landscape architect Leonard Springer. Careful
attention has been given to maintaining and even
strengthening the Parkway concept. Our objective was to
make a design free of obstacles and one that is integrated
seamlessly into the landscape. The motorist should inevitably
feel one with nature while passing under the bridge.

De Natuurbrug Zeepoort wordt aangelegd ter hoogte van
een markante duinrug. Aan weerszijden van de natuurbrug
bepalen hoge duinen het beeld. Destijds is door de aanleg van
de Zeeweg een gat in dit kenmerkende reliëf gemaakt. Wij
maken de doorsnijding van het reliëf ongedaan en geven de
Natuurbrug Zeepoort een gewelfd aanzicht, als ware het een
voortzetting van de welvingen van de duinenrij.

The Wildlife Bridge Zeepoort is planned at the site of a
remarkable dune ridge where high sand dunes define one’s
view from all sides. The construction of the Zeeweg many
years ago resulted in a gap in this distinctive relief, which will
be subtly and effectively mended by the bridge and its arch
shape, as if it were a continuation of the curves of the dunes
themselves.
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Ecoduct Wierden-Rijssen
Opdrachtgever:
Provincie Overijssel

Client:
Province of Overijssel

Locatie:
N350, Wierden-Rijssen

Location:
N350, Wierden-Rijssen, the Netherlands

Periode:
2011-2014

Period:
2011-2014

Bouwkosten:
€ 2.800.000,--

Building cost:
€ 2.800.000,--

Disciplines:
Architectuur, Landschapelijk ontwerp, Ecologie
Project management

Disciplines:
Architecture, Landscape design, Ecology
Project management

Technische eigenschappen:
Lengte: 25 meter
Breedte: 20 meter

Technical characteristics:
Length: 25 meters
Width: 20 meters

(Boven en onder) De inzet van grondwallen in plaats van schuttingen
langs de randen van het ecoduct zorgt voor een natuurlijk beeld |
(Above and below) the use of earthy embankments along the edges
of the crossing creates a natural image, binding it to the landscape
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(Links) conceptschets (rechts) tunnelmond van de
fietsonderdoorgang | (Left) concept sketch (right) entrance to the
bicycle underpass

De Provincie Overijssel had de ambitie om van het nieuwe
Ecoduct tussen Rijssen en Wierden een bijzonder element in
het landschap te maken met een duidelijke signatuur en een
herkenbaar silhouet.

The Province of Overijssel aspired to realize a wildlife crossing
between the cities of Rijssen and Wierden with a unique
signature and with a expressive form and silhouette within
the landscape.

Het ecoduct sluit glooiend aan op oude patronen in het
landschap en speelt in op de ruimtelijke overgang van
het open en jonge heideontginningenlandschap naar het
besloten oude hoevenlandschap. De inzet van grondwallen
in plaats van schuttingen langs de randen van het ecoduct
als middel om het ecoduct letterlijk te laten aarden zorgt
voor een natuurlijk beeld zowel vanuit het perspectief van de
weggebruiker als dat van het wild.

The wildlife crossing weaves its way into the historic pattern
of the landscape and responds to the spatial transition
from open and young Heideontginingen landscape to old
and densely wooded Hoeven landscape. The use of earthy
embankments along the edges of the crossing to bind it to
the landscape, instead of fences, creates a natural image,
both from the perspective of the road user and that of the
wild.

In onze visie is de provinciale weg hier te gast onder de
groene heuvel die het ecoduct vormt, in plaats van de
gebruikelijke aanpak waarbij het ecoduct als een rechte bak
over de weg ligt. Met andere woorden, het primaat ligt bij het
groen en niet bij het asfalt.

In our philosophy the road is treated as an incidental guest
bellow a lush green hill. This differs greatly from the usual
approach where a wildlife crossing is just another bridge
crossing the road. The emphasis, thus, lies with the lush
landscape and not with the asphalt.
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Ecoduct Kootwijkerzand
Opdrachtgever:
ProRail

Client:
ProRail

Locatie:
De Veluwe

Location:
De Veluwe, the Netherlands

Periode:
2015-2018

Period:
2015-2018

Bouwkosten:
€ 7.500.000,--

Building cost:
€ 7.500.000,--

Disciplines:
Architectuur, Landschapelijk ontwerp, Ecologie,
Project Management, Constructief ontwerp,
Spoorinfra, Duurzaamheid,
Contractmanagement

Disciplines:
Architecture, Landscape design, Ecology,
Project management, Structural Design,
Rail Infrastructure, Sustainability, Contract
Management

Technische eigenschappen:
7500m2

Technical characteristics:
7500m2

(Boven) beplanting op het ecoduct (onder) zicht op de landhoofden
van het ecoduct | (Above) landscaping of the wilderness passage
(below) view of the abutments

Op de Nederlandse Veluwe ligt de ecopassage
Kootwijkerzand. De doorgang maakt het voor inheemse
dieren mogelijk om veilig de drukke A1 over te steken en
herverbindt een voorheen door de snelweg versplinterd
natuurlandschap.
Het concept is eenvoudig. Er wordt een insnijding in het
landschap gemaakt. Dit functionele stukje landschap wordt
vervolgens geëxtrudeerd en vormt de tektonische structuur
van de doorgang, terwijl de aardlagen die de ondergrond
vormen zichtbaar worden gemaakt. De lagen worden
vervolgens aangelegd met vegetatie van de omgeving.
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De horizontale structuur van het ecoduct wordt
geaccentueerd door middel van FRP randpanelen die langs
de buitenranden van de structuur buigen en geleidelijk aan
verdwijnen in de omgeving. De landhoofden zijn afgewerkt in
schoonbeton met een horizontale gradiënt die het profiel van
de ondergrond simuleert.

(Links) conceptdiagram (rechts) zicht op de randelementen | (Left)
concept diagram (right) view of the edge element

In the Dutch Veluwe lies the wildlife passage Kootwijkerzand.
The passage allows indigenous animals to cross the busy
A1 motorway safely and reconnects a natural landscape
previously splintered by the motorway.
The concept is simple. An incision is made in the landscape.
This functional piece of landscape is then extruded and forms
the tectonic structure of the passage, while exposing the
layers of earth that constitute the ground below. The layers
are then landscaped with vegetation of the surrounding area.
The horizontal structure of the ecoduct is excentuated by
means of FRP edge panels that curve along the outside edges
of the structure and gradually disapear in the surroundings.
The abutments are finished in fair-faced concrete with a
horizontal gradient that simulates the profile of the ground
below.
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“

“

Een imposant kunstwerk, de fly-over. Het
architectonisch goed en subtiel vormgegeven viaduct mag best als een hoogstandje
worden beschouwd. Het kunstwerk is op
een prettige manier nadrukkelijk aanwezig in het landschap. De samenwerking
met Royal Haskoning loopt voortreffelijk
dankzij hun snelle reactie, flexibiliteit
en realistische opstelling.

This flyover is an impressive
work of art. The architecturally
well-designed and subtly shaped
viaduct can surely be considered a
masterpiece. The structure has a strong
presence in the landscape. The cooperation
with Royal HaskoningDHV has been excellent
thanks to their quick response, flexibility and down to
earth attitude.
Peter Tobben, project manager Haarlem

Fly-over Waarderpolder
Opdrachtgever:
Gemeente Haarlem, ProRail

Client:
Municipality of Haarlem, ProRail

Locatie:
Haarlem

Location:
Haarlem, the Netherlands

Periode:
2010-2012

Period:
2010-2012

Bouwkosten:
€ 9.000.000,--

Building cost:
€ 9.000.000,--

Disciplines:
Architectuur, Constructief ontwerp

Disciplines:
Architecture, Structural design

Technische eigenschappen:
Lengte: 200 meter
Overspanning: 40 meter

Technical characteristics:
Length: 200 meters
Span: 40 meters

(Boven) ontwerpschets (onder) dwarsdoorsnede | (Above) concept
sketch (below) section over the deck
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(Boven) Fly-over vanaf de weg (onder) pijler na ontkisting | (Above)
Fly-over from the road (below) Pillar after demoulding.

Met de voltooiing van de Fly-over Waarderpolder is de
nieuwe noordelijke ontsluiting van Haarlem een feit. In een
200 meter lange boog overspant de fly-over in vijf velden de
doorgaande weg, de vaart, de spoorlijn Haarlem-Amsterdam
en het Veerpad.

With the completion of the fly-over Waarderpolder, the city of
Haarlem is now more accessible for motorized traffic coming
from the north. The fly-over spans five infrastructural lanes,
including the main motorway, the waterway, the railway line
Haarlem-Amsterdam and the Veerpad.

De vormgeving van de fly-over is in essentie één vloeiende
horizontale lijn die over het maaiveld en de verschillende
verkeersbundels scheert. Het dek wordt ondersteund door
vier autonoom vormgegeven pijlers die opvallen door hun
karakteristieke expressie. Met zijn asymmetrische vorm zet de
pijler zet zich letterlijk schrap tegen de middelpuntvliedende
krachten veroorzaakt door het verkeer. Het lijnenspel dat
ten grondslag ligt aan het ontwerp van de pijlers is ook het
uitgangspunt geweest van de vormgeving van de brugrand
en de lichtmasten, waardoor de compositie één geheel is.

The essence of the design lies in the single fluid horizontal
line that shears its way across the landscape. The curved
deck spans 200 meters and is carried by four autonomously
designed pillars that are eye-catching due their characteristic
expression. The pillars, with their asymmetrical form, literally
respond to the centrifugal forces induced by the motorized
traffic. The characteristic expression of the pillars is carried
through into the design of the bridge edge and the light
posts, resulting in a congruent design.
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Fly-over Ypenburg
Opdrachtgever: Stadsgewest Haaglanden

Client: Stadsgewest Haaglanden

Locatie: Ypenburg

Location: Ypenburg, the Netherlands

Periode: 1997-2001

Period: 1997-2001

Disciplines: Architectuur, Constructief
ontwerp, Project management

Disciplines: Architecture, Structural
design, Project management

Detail van de filigranen lamellenrand | Detail of the filigrain concrete
edge panels

De fly-over in Ypenburg zorgt voor een kruisingsvrije passage
voor zowel tramlijn 15, als het autoverkeer van en naar de
A13.
De viaduct is samengesteld uit een minimalistisch palet
van geprefabriceerde elementen. Dankzij de grote mate
van repetitie is een zeer hoge kwaliteit van uitvoering
verkregen. De filigranen lamellenrand en de slank gesneden
ondersteuningen relativeren het enorme gewicht van de
verheven tram en zijn spoor.

De slank gesneden ondersteuningen relativeren het enorme gewicht
van de verheven tram en zijn spoor | the cone shaped pillars puts the
enormous weight of the elevated tram and its rails into perspective

The fly-over in Ypenburg provides an uninterrupted passage
for tramline 15 and the car traffic to and from the A13.
The viaduct is a composition of a minimalistic palette of
prefabricated elements. A very high quality is realized,
enabled partly by the extent of repetition involved. The
filigrain concrete wings and the cone shaped pillars put the
enormous weight of the elevated tram into perspective.
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“

“

Deze uitzinnig Nederlandse
onderdoorgangen tonen aan dat
infrastructuur niet saai hoeft te
zijn.

These trippy Dutch underpasses
prove that infrastructure doesn’t
have to be dull.
Kristin Hohenadel,
Slate’s Design Blog

Onderdoorgangen Zutphen
Opdrachtgever:
Prorail, gemeente Zutphen

Client:
Prorail, Municipality of Zutphen

Locatie:
Zutphen

Location:
Zutphen, the Netherlands

Periode:
2009-2015

Period:
2009-2015

Disciplines:
Architectuur, Constructief ontwerp,
Projectmanagement

Disciplines:
Architecture, Structural design,
Project management

Twee nieuwe onderdoorgangen in Zutphen hebben een
nieuw hoogtepunt toegevoegd aan de oude middeleeuwse
stad. Het monumentale station van Zutphen ligt tussen
het centrum en het in ontwikkeling zijnde woon- en
bedrijvengebied de Noorderhaven. Er was echter geen goede
verbinding tussen de beide gebieden.
In opdracht van ProRail heeft Railinfra Solutions (waarin
Royal HaskoningDHV participeert) vanaf 2008 de realisatie
van twee onderdoorgangen in Zutphen begeleid in het
proces van voorontwerp tot en met de uitvoering. Daaronder
vielen het opstellen van het opdrachtgeversontwerp,
beeldkwaliteitsplan, architectuur, contractvorming,
bouwbegeleiding en toetsing van de uitvoering van het UAVGC contract. Na de opening vervangen ze de bestaande brede
spoorwegovergang.
Onderdoorgang Marstunnel is voor alle verkeer: voetgangers,
fietsers en autoverkeer. Onderdoorgang Kostverloren is
voor voetgangers en fietsers. Beide onderdoorgangen zijn
zorgvuldig ingepast in het stedelijk weefsel van Zutphen.
De Marstunnel kenmerkt zich door vloeiende, organische
baksteenwanden in een groene stedelijke omgeving. Beide
onderdoorgangen hebben een geheel eigen hoogwaardig
interieur, een inwendige ribbenstructuur, waarvoor het lichten kleurontwerp ontworpen is door lichtkunstenaar Herman
Kuijer. Deze lichtkunst verzorgt ook het functionele licht in de
onderdoorgangen, voor zover bekend is dit uniek. Resultaat is
een ontwerp waar stedenbouw, architectuur en (licht)kunst
sterk geïntegreerd zijn.

Two newly built infrastructural underpasses are an added
highlight to the medieval city of Zutphen in the east of the
Netherlands. The monumental train station of Zutphen is
located between the historic center and the residential and
business areas Noorderhaven, which are currently under
development. Until now, however, there has not been a
proper connection between the two areas.
Commissioned by ProRail, Railinfra Solutions (part of Royal
HaskoningDHV) has supervised the process of preliminary
design up to construction of both underpasses “De Mars”
and “Kostverloren” in Zutphen since 2008. This includes the
preparation of the client design, the architectural design,
contract formation, construction supervision and review
of the implementation of the UAV-GC contract. Since the
opening, the underpasses have replaced the old railway
crossing, which has subsequently been closed to traffic.
The Mars underpass facilitates all traffic, i.e. pedestrian,
cycle and car traffic. The Kostverloren underpass facilitates
only pedestrian and cycle traffic. The underpasses are closely
interwoven in the urban fabric of Zutphen.
The Mars underpass is characterized by its flowing, organic
brick walls in a green urban setting. Both underpasses have
their own high-quality interior finish made up of an internal
rib structure, which is accentuated by a light and color
design by light artist Herman Kuijer. The light art additionally
provides functional lighting in the underpasses, a unique feat.
The result is a design where urban planning, architecture and
(light) art are seamlessly integrated.

Een lichtkunstwerk brengt de ribben tot leven | Light-art brings the
ribcage to life at night.
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Onderdoorgang Dordrecht
Opdrachtgever:
ProRail, Gemeente Dordrecht

Client:
ProRail, Municipality of Dordrecht

Locatie:
Dordrecht

Location:
Dordrecht, the Netherlands

Periode:
2003-2008

Period:
2003-2008

Disciplines:
Architectuur, Landschapsontwerp, Constructief
ontwerp, Projectmanagement

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

Water is ingezet als ontwerpmiddel om Dordrecht als stad aan het
water te profileren | Water is used in the design to profile Dordrecht
as a city on the water banks.

Verschil in lettergrootte sluit aan op de schaal van de voetganger,
fietser en automobilist | Changes in font height relate to the scale of
the user; a pedestrian, bicyclist and car driver

De onderdoorgang Laan der Verenigde Naties is onderdeel
van een geheel nieuw stedelijk knooppunt ter plaatse van
het knooppunt N3 - Laan der Verenigde Naties in Dordrecht,
en sluit aan op de ’Stedelijke plannen voor Leerpark,
Gezondheidspark en Knooppunt’ en op het ’Waterplan’. Het
knooppunt is opgesplitst in de eerste fase met de bouw van
alleen de onderdoorgang en een toekomstige fase met de
nieuwe Ovonde. Essentieel onderdeel is de ongelijkvloerse
kruising van de Laan der Verenigde Naties met het spoor.
Deze nieuwe entree voor Dordrecht zorgt niet alleen een
optimale bereikbaarheid van de stad maar bevordert ook de
verkeersveiligheid en de spoorveiligheid.

The underpass Laan der Verenigde Naties is part of a
completely new urban junction at the N3 - Laan der United
Nations in Dordrecht. The junction is part of the urban plans
for “Leerpark” and “Gezondheidspark en Knooppunt” and part
of the “Waterplan.”

De onderdoorgang kruist het spoor en een lokale weg, ieder
met een eigen constructie. De onderdoorgang is allereerst
ruim in het water gelegd. Het water staat tot tegen de
wanden van de onderdoorgang. Hiermee wordt maximaal
op het Waterplan aangesloten en kunnen de wanden laag
gehouden worden. De wanden van het autoverkeer zijn lang
en recht gehouden. De wand van het hoger gelegen langzaam
verkeer is golvend en wijkend vormgegeven, waardoor een
ruim, licht en overzichtelijk beeld ontstaat. De wanden
zijn afgewerkt met tegelwerken. Deze tegelwerken zijn in
nauwe samenwerking met de stadsdichter Jan Eijkelboom en
kunstenaar, typograaf Rene Knip uitgewerkt. Basis is de rijke
(taal)historie van Dordrecht. Een oneliner past bij de schaal en
snelheid van de automobilist. Een lange zin bij de fietser en
een gedicht bedient de voetganger.

The underpass dives under the railway track as well as a
local road. Water is used as a design element and comes up
to the tunnel walls, keeping the walls low and heeding to
requirements in the “Waterplan.” The walls along the road are
long and straight. The wall along the elevated cycle path is
undulating and fans outward, creating space, while providing
light and visual clarity to the user. The walls are finished with
tiles that have been developed in close collaboration with
the urban poet Jan Eijkelboom and artist-typographer Rene
Knip. Inspiration for the tiles lies in the rich linguistic history
of Dordrecht. The typography and text length are adjusted to
the speed and scale of the user: a one-liner for the motorist, a
long sentence for the cyclist and a poem for the pedestrian.

The construction of the junction is divided into two phases,
the first being the construction of the underpass and
the second a the construction of a new roundabout. The
underpass forms a new entrance to Dordrecht, ensuring
optimal accessibility of the city while promoting road and
railway safety.
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Koninginneplein Venlo
Opdrachtgever:
Gemeente Venlo

Client:
Municipality of Venlo

Locatie:
Venlo

Location:
Venlo, the Netherlands

Periode:
2008-2011

Period:
2008-2011

Disciplines:
Architectuur, Grafisch ontwerp, Constructief
ontwerp, Projectmanagement

Disciplines:
Architecture, Grafisch ontwerp, Structural design,
Project management

Beeld vanuit de lucht, vanaf het maaiveld en vanuit de
onderdoorgang | photos from the air, on ground level and from
within the tunnel
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De veldslagen om de vesting zijn grafisch verbeeld in de leuningen |
The various historic battles are graphically represented in the design
of the safety barriers

De nieuwe tunnel onder het Koninginneplein verlost Venlo
van een grote barrière tussen het station en de binnenstad.
Doorgaand verkeer wordt door een zorgvuldig gedetailleerde,
met wit emaille beplating afgewerkte onderdoorgang geleid.

The new tunnel under the Koninginneplein liberates Venlo
from a physical barrier between the railway station and
the city centre. It routes traffic via a meticulously detailed
underpass finished with white enamel plating.

Bovengronds wordt verwezen naar de historie van de plek,
waar eens de vestingwerken van de stad lagen. De glaspanelen
in de leuningen tonen de verdedigingswerken en de
belegeringen, jaartallen in de betonnen borstwering verwijzen
naar de vele veldslagen uit de Venlose geschiedenis. Op het
heringerichte Koninginneplein is een speciale plaats ontworpen
voor de bestaande monumentale fontein uit de jaren ’60.

Various elements on ground level refer to the history of
this location where once the fortifications of the city were
located. The glass panels in the railings show the ramparts
as well as the approaching army, while the concrete parapet
shows the years in which the many battles in Venlo’s history
were fought. A special place has been created on the new
Koninginneplein for a monumental fountain.
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Waalbrug A50 Valburg - Ewijk
Opdrachtgever:
EVA 50 Consortium

Client:
EVA 50 Consortium

Locatie:
Valburg-Ewijk

Location:
Valburg-Ewijk, the Netherlands

Periode:
2009-2010

Period:
2009-2010

Disciplines:
Architectuur, Constructief ontwerp,
Project management

Disciplines:
Architecture, Structural design,
Project management

Projectomvang:
27,000 m2

Scope:
27,000 m2

Vogelvlucht van de twee naast elkaar gelegen bruggen | Bird’s eye
view of the adjacent bridges

De vormgeving van de nieuwe brug is gebaseerd op de ruimtelijke
eigenschappen van de bestaande brug | the design of the new bridge
is based on the spatial characteristics of the existing bridge

Door de verbreding van de A50 tussen Ewijk en Valburg is er
een nieuwe brug over de Waal nodig pal naast de bestaande
brug. Het is essentieel dat beide bruggen samen een tweeeenheid vormen.

The widening of the A50 highway between Ewijk and Valburg
meant that a new bridge had to be built crossing the Waal
river, next to the existing bridge. It was essential that both
bridges form a visual unity.

Om dit te bereiken is de nieuwe brug gebaseerd op de
belangrijkste ruimtelijke eigenschappen van de bestaande
brug: pyloon en tuien ontmoeten elkaar centraal boven het
dek, het dek is één continu gebaar over het water en er is
maximaal doorzicht onder de brug door. Door de geknikte
pyloon op een ranke pendelstaaf te laten rusten richt de
nieuwe brug zich nadrukkelijk tot de bestaande brug.

To achieve this, the design of the new bridge was based on
the most important spatial characteristics of the existing
bridge whereby pylon and stay cables meet in a central
position above the deck. The deck is one continuous gesture
crossing the water with an unobstructed view underneath
the bridge. Because the bent pylon rests on a slender prop the
new bridge explicitly addresses the existing bridge.
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Jubileumbrug Nijmegen
Opdrachtgever:
Eigen initiatief

Client:
Private initiative

Locatie:
Nijmegen

Location:
Nijmegen, the Netherlands

Periode:
2006

Period:
2006

Disciplines:
Architectuur

Disciplines:
Architecture

Technische eigenschappen:
Lengte: 1500 meter
Breedte: 42 meter

Technical characteristics:
Length: 1500 meters
Width: 42 meters

(Boven) een slanke vakwerkboog overspant de rivier vanaf de
Waalkade tot aan de strekdammen en strekt zich “kabbelend” uit in
de Lentse uiterwaarden richting Waalsprong (onder) conceptschets
van de nieuwe brug | (Above) a slender arc spans the main river from
the side of the old city and skims across the extended wetlands
north of the river (below) concept sketch of the new bridge

Dit ontwerp voor de nieuwe stadsbrug over de Waal in
Nijmegen hebben wij ter gelegenheid van ons 125 jarig
jubileum aangeboden aan de gemeente Nijmegen. Een
tweede Stadsbrug voor Nijmegen, een nieuw embleem voor
de oudste stad van Nederland.
De nieuwe stadsbrug bereidt nieuwe wegen. De brug zal de
westelijke entree van de stad gaan markeren, zoals de oude
Waalbrug dat voor de oostkant doet. Om de geografische
symmetrie van de twee bruggen, aan weerszijden van de
spoorbrug, te benadrukken hebben wij gekozen voor een
ontwerp dat verwant is aan de oude Waalbrug.
Een slanke vakwerkboog overspant de rivier vanaf de
Waalkade tot aan de strekdammen en strekt zich “kabbelend”
uit in de Lentse uiterwaarden richting Waalsprong. Dankzij de
vanzelfsprekende vorm past zij moeiteloos in het uitgestrekte
rivierenlandschap van Nijmegen en Lent.
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On the occasion of our 125th anniversary we have offered a
design for a new bridge on the river Waal as a present to the
city of Nijmegen. The second city bridge will become a new
icon for the oldest city in the Netherlands.
The new bridge will mark the western entry to the city, similar
to the way the old Waalbridge marks the eastern part. To
stipulate the geographical symmetry of both bridges we have
opted for a close aesthetic relationship of the new bridge to
the old Waalbridge.
A slender arc spans the main river from the side of the old city
and skims across the extended wetlands north of the river.
The modest and elegant design fits seamlessly into the urban
and fluvial environment of Nijmegen and the Waal.
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Palm Jebel Ali Bridge
Opdrachtgever:
Nakheel/ Dubai Waterfront company

Client:
Nakheel/ Dubai Waterfront company

Locatie:
Dubai

Location:
Dubai, United Arab Emirates

Period:
2007-2010

Period:
2007-2010

Disciplines:
Architectuur, Project management

Disciplines:
Architecture, Project management

Technische eigenschappen:
Lengte: 450 meter
Breedte: 40 meter

Technical characteristics:
Length: 450 meters
Width: 40 meters

Perspectivische weergave vanaf het brugdek | perspective view from
the bridge deck

Het tweede Palm eiland in Dubai, Palm Jebel Ali, moest met
het vaste land verbonden zijn door middel van een 450 meter
lange tuibrug. Het architectonische ontwerp van de brug
valt op door de gedurfde ruimtelijke scheiding tussen het
dek en de twee pylonen. Ondanks de forse afmeting lijkt het
dek te zweven in een elegant web van kabels. De brug voor
automobilisten, fietsers en voetgangers verbindt de 250.000
nieuwe eilanders met het vaste land en is voorbereid op
toekomstige uitbreiding voor openbaar vervoer. Naast het
verkeer draagt de brug tevens de hoogspanningskabels, de
hoofdwaterleiding, het hoofdriool en datacommunicatie naar
Palm Jebel Ali.
Dankzij de volledige vrije ligging in de ruimte is de brug van
alle kanten goed zichtbaar en profileert de brug zich als een
herkenbaar icoon voor Palm Jebel Ali, een brug die zich kan
meten met beroemde verwanten over de hele wereld als de
Brooklyn Bridge, de Golden Gate en de Firth of Forth brug.

Perspectivische weergave van de pijlers onder de brug | perspective
view of the pillars under the bridge

Palm Jebel Ali and the mainland had to be connected by a 450
meter long cable stayed bridge. The architectural design of
this bridge is characterized by a clear and daring separation
between the pylons and the bridge deck. Despite its massive
size the deck appears to hover in space, elegantly floating
in its web of cables. The bridge provides easy access to a
city of 250.000 inhabitants, both for car drivers, cyclists and
pedestrians. The bridge is prepared for future adaptation to
public transport. Next to traffic the bridge also carries the
power mains, water, sewage and data communication cables
and piping from the mainland to Palm Jebel Ali.
Thanks to its visually open location, the bridge can be
admired from all sides. It will serve as an icon for Palm
Jebel Ali, like its famous peers around the world such as the
Brooklyn bridge, the Golden Gate bridge and the Firth of Forth
bridge.
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6th Creek Crossing
Opdrachtgever:
RTA, Roads and Transport Authority Dubai

Client:
RTA, Roads and Transport Authority Dubai

Locatie:
Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Location:
Dubai, United Arab Emirates

Periode:
2007

Period:
2007

Disciplines:
Architectuur

Disciplines:
Architecture

Vogelvlucht van de iconische brug | Bird’s eye view of the iconic
bridge

Perspectivische weergave van de van 12 rijbanen en metrolijn |
perspective view of the 12 lane motorway and metro line

Een werkelijk iconische brug voor een prachtige locatie,
daar gaat het om bij deze competitie. Een brug met een
inspirerend of zelfs poëtisch voorkomen, dat zijn functie met
gemak ontstijgt: twee pylonen verwikkeld in een bevroren
dans hoog in de lucht, het brugdek met een machtige
beweging over het water tillend, de immensiteit van 12
rijbanen en metro verlicht tot een luchtig, zwevend lint.

A truly iconic bridge for a truly magnificent location, that’s
what it’s all about in this competition. A bridge with an
inspiring, if not poetic profile, far transcending its functional
roots: two pylon legs join in a frozen dance high in the air,
lifting the deck over the water in one magnificent sweep, the
gigantism of 12 lanes and metro line alleviated into a gentle
floating ribbon.

De transparante brug en het markante Operahuis vormen
samen een fraai silhouet, passend bij de vrolijke mix van oost
en west, met open deuren en open geesten, de kwintessens
van Dubai.

Together the transparent bridge and opera house form a
striking silhouette, befitting the happy mix of east and west,
with open doors and open minds, the quintessence of Dubai.
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Sognefjorden Bridge
Opdrachtgever:
Eigen initiatief

Client:
Private initiative

Locatie:
Sognefjord, Noorwegen

Location:
Sognefjors, Norway

Period:
2015

Period:
2015

Disciplines:
Architectuur, Structural design

Disciplines:
Architecture, Structural design

Technische eigenschappen:
Lengte: 3700 meter
Breedte: 18,3 meter

Technical characteristics:
Length: 3700 meters
Width: 18,3 meters

Perpectivische weergave van de onderkant het brugdek | Perspective
view under the bridge deck
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Perspectivische weergave van de gehele brug | perspective view of
the bridge in its entirety

Voor de E39 in Noorwegen is een brug nodig om de
Sognefjord te kunnen passeren. Hiervoor is door de Noorse
overheid een ontwerp gemaakt waarbij drie hangbruggen
met elk een overspanning van 1.250 m met elkaar zijn
verbonden. Bijzonder aan dit Noorse ontwerp is, dat de twee
middelste pylonen drijvend zijn gefundeerd. De drijvende
fundering is nodig, omdat het fjord 1.300 m diep is.

The Norwegian government has developed a proposal for the
building of a cable stay bridge to allow the E39 motorway
to cross the Sognefjord. The proposed cable stay bridge
has three spans, each of approximately 1.250m, that are
connected. Noteworthy for the Norwegian design is that the
two middle pylons have a floating foundation, owing to the
fjord being 1.300 meters deep.

In de haalbaarheidsstudie van Royal HaskoningDHV wordt
nagegaan of het fjord in één keer is te overspannen (3.700
m). De huidige ontwikkelingen in materialen maken het
mogelijk om lichtere constructies voor bruggen te maken.
Vezelversterkt Kunststof (VVK) is één van deze materialen.
In deze studie worden de haalbaarheid en de toegevoegde
waarde onderzocht van VVK door zowel het dek als de kabels
uit te voeren.

In this study we have looked at a bridge that crosses the fjord
in a single span (3.700m). Recent developments in material
technology make that lighter structures for bridges are
possible. The feasibility of a bridge of which the deck and
cables are constructed of FRP has been closely examined and
published in Tijdschrift Bruggen.
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Gemaal
Essenburgsingel
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard

Client: Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard

Locatie:
Rotterdam

Location:
Rotterdam, Netherlands

Period:
2014-2017

Period:
2014-2017

Bouwkosten:
€ 4.200.000,--

Building costs:
€ 4.200.000,--

Disciplines: Architectuur, Constructief ontwerp,
Watermanagement, Projectmanagement

Disciplines: Architecture, Structural design,
Watermanagement, Project management

Ligging naast de moskee en detail van de scheepsdeur | Setting next
to the Mosque and detail of the door

Het gemaal Essenburgsingel, ontworpen in opdracht van het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard,
moet het watersysteem in Rotterdam-Noord en Delfshaven
duurzamer, schoner en beter bestand maken tegen hevige
weersomstandigheden. Het ontwerp kwam tot stand
in nauwe samenwerking met het hoogheemraadschap,
omwonenden en het bestuur van de nabij gelegen moskee.

“

“

Zelfs de Rotterdamse gemalen stralen uit dat
mensen veilig kunnen samenleven met het water,
èn dat de resultaten prachtig kunnen zijn. Zoals
het gemaal Essenburgsingel van het Nederlandse
architectenbureau Royal HaskoningDHV.

Even Rotterdam’s water pump facilities suggest that
people can safely coexist with floods, and the results
can be beautiful. For instance, the Essenburgsingel
water pumping station, by Dutch architectural firm
Royal HaskoningDHV.
Caroline Haskins, Journalist at Motherboard

Een gemaal is een uitgesproken Nederlands fenomeen in
eeuwenoude historie van watermanagement. Wij zetten in
op een compact en tegelijkertijd autonoom ontwerp in een
stedelijke omgeving, onder de rook van de Van Nellefabriek.
Het druppelvormige gemaal vormt het omhulsel voor een
technische ruimte en een compacte krooshekreiniger. Door
de verticale spleten van de schil is de techniek goed zichtbaar.
Een van de panelen is in zijn geheel scharnierend gemaakt
om het legen van de krooscontainer mogelijk te maken. De
toegangsdeur is afgewerkt als een scheepsdeur.

Detail van de scharnierende wand aan de linker kant | detail of the
hinged panel to the left

The pumping station Essenburgsingel, designed in
commission of the Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard, is meant to provide Rotterdam-North and
Delfshaven with more sustainable, cleaner and better water
while making the area more resistant to extreme weather
conditions. The design was made in close collaboration with
the local water board and local stakeholders, amongst which
the management of the neighboring Mosque.
A pumping station is a distinct Dutch phenomenon, part of
a century’s history of water management. A compact and
autonomous design was strived for that would also form a
spatial relationship with the urban fabric.
The functional program is carefully integrated in the drop
form of the pumping station. The walls, with their vertical
grooving, provide a glance at the technique. One of the
walls can be fully opened for maintenance. The door to the
technical space on the other side is finished as a ship’s door.
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Boostergemaal Ursem
Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Client:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Locatie:
Ursem

Location:
Ursem, Netherlands

Period:
2008-2009

Period:
2008-2009

Disciplines:
Architectuur, Structural design

Disciplines:
Architecture, Structural design

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
2017
2017
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 Vancouver, conference paper
Footbridges Berlin, conference paper
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

2017 - to date
2016 - to date
2016 - to date
2016
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

Bridge Charleroi, Brussels, BE
Movable bridge Vilvoorde, Brussels, BE
Paradis footbridge Bergen, NO
Competition design footbidge Mumbai, IN
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

Ministry of Waterwegen en Zeekanaal
Besix Belgium
Statens Vegvesen
Municipality of Mumbai
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 route designs & civil structures
144

Overzicht Infra projecten | Longlist infra projects

Datum | Date

projects in bold type are route designs & civil structures
145

© Royal HaskoningDHV, 2019

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 route designs & civil structures
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