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westzanerpolderbrug, het 
hoogtepunt voor hoogtij

ir. joris smits, architect bna

boog splitst enkele meters boven het fietsdek (een 
vorkconstructie) zodat het dek ertussendoor schiet. 
Twee nagenoeg vlakke bogen aan weerszijden van 
het dek vormen de dragers van de brug en hangen 
op hun beurt weer aan de centrale boog. Zij gaan met 
een vloeiende lijn over in de langsdragers die zich aan 
weerszijden van de aanbruggen bevinden en onder-
strepen daarmee de totale lengte van de brug. De drie 
bogen vormen tezamen een driedimensionale con-
structie met een driehoekige dwarsdoorsnede, het-
geen garant staat voor een stijf en stabiel geheel. De 
tuien tussen de bogen zijn als een net om het fietsdek 
heen gespannen en geven de eenzame fietser een be-
schut gevoel.
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In de Westzanerpolder, ten zuidwesten van Zaanstad 
en ten noorden van het Noordzeekanaal, is een 150 
meter lange fietsbrug over de Westzanerpolderweg 
gebouwd. Samen met de twee parken die zij verbindt 
vormt de brug het hart van “Hoogtij”, een nieuw 
hoogwaardig bedrijventerrein dat momenteel in aan-
leg is. Vanwege de centrale positie die zij in het plan 
vervult moest de brug een krachtig beeldmerk wor-
den, een sierlijk silhouet dat al van verre te zien is. De 
brug overspant niet alleen de Westzanerpolderweg 
maar in één moeite door ook een brede waterpartij, 
twee ventwegen en de eerste aanzet van de parken 
aan weerszijden van de weg. Met zijn ranke compo-
sitie van gebogen stalen buizen die helder en wit af-
steken tegen de Hollandse lucht is deze brug nauw 
verwant aan de verderop gelegen Vlinderbrug over 
de Thorbeckeweg in Zaandam. Beiden bruggen zijn 
belangrijke schakels in een reeks van bruggen in de 
zuidelijke randweg. 

De hoofdoverspanning van 65 meter over weg en 
water wordt gemaakt door één centrale boog. Deze 
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