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ir. Ivo Mulders, ipv Delft

ELEGANTE STADSBRUG VOOR 
CENTRUM DEVENTER

Met de oplevering van een door ipv Delft ontworpen 
brug is de nieuwe fietsroute tussen Deventer-Oost, de 

binnenstad en het terrein van de voormalige Boreelka-
zerne afgelopen zomer in gebruik genomen. 
De vijftig meter lange brug ligt in de buitengracht, 
tussen de nieuwe bebouwing van het Boreel-terrein 
en de groene oevers met de woningen van architect 
Mario Botta. Beide gebieden hebben een sterk eigen 
karakter. Naar wens van de gemeente benadrukt de 
nieuwe brug deze tegenstellingen niet, maar vormt 
ze juist een tijdloze verbinding. “Het is een stevige, 
stedelijke brug met een vriendelijke uitstraling”, vertelt 
ontwerper Ivo Mulders. 
De brug bestaat uit een zestig centimeter hoge stalen 
kokerconstructie waaraan stalen dwarsspanten zijn 
bevestigd en heeft twee gevorkte tussensteunpunten 
die met hun voeten in het water staan. De spanten gaan 
vloeiend over in de balusters van het hekwerk. Volgens 
Mulders heeft het gebruik van de kokerligger met 
dwarsspanten een aantal belangrijke voordelen: “De 
bovenzijde van de koker doet gelijk dienst als brugdek 
en bovendien ziet de brug er met zo’n constructie slank 
uit”, zegt hij. Omdat de kokerligger niet de volledige 
breedte van de brug beslaat, zijn ook houten delen als 
brugdek gebruikt; deze liggen in lengterichting aan 
weerszijden van de stalen koker op de uitkragende 
spanten. Tezamen zorgen het stalen brugdek met de 
antracietkleurige slijtlaag en de houten delen met een 
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slijtlaag van verschillende zandkleuren voor een stijlvol 
ogend geheel. 
Aan de detaillering is veel aandacht besteed. Zo krult 
het houten brugdek in breedterichting een stukje op, 
waardoor een opstaande rand ontstaat en is onder de 
stalen handregel een snoer van ledverlichting aange-
bracht. Verder heeft elke zijde van de brug een andere 
eindbaluster: aan de kant van het kazerneterrein sluit 
het hekwerk met een brede stalen plaat in de vorm van 
de balusters aan op het metselwerk van de kademuur, 
terwijl op de andere oever een smallere plaat met de-
zelfde contouren een op zichzelf staande beëindiging 
vormt. 
Naast het opkrullende brugdek, valt vooral de vormge-
ving van de steunpunten op. Deze zijn opgebouwd uit 
meerdere stijve driehoeken, waarbij de staalconstructie 
telkens een I-vormige doorsnede met lijf en flenzen 
heeft. “Doordat de steunpunten gevorkt zijn, konden 
we de maximale overspanning van de brug relatief klein 
houden”, licht Mulders toe. Behalve twee interessant 
uitziende ondersteuningen levert deze keuze ook lagere 
constructiekosten op.


