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 PYLOONBRUG EMMEN
ir Gerhard Nijenhuis en ir Rogier van Nassau, ipv Delft

Tussen de Emmense Vinex-wijk Delftlanden en het 
centrum van de stad ligt een brede verkeersader: de 

Rondweg. De in 2005 gerealiseerde pyloonbrug over 
deze Rondweg vormt de fietsverbinding tussen de 
nieuwe woonwijk en de oorspronkelijke stad.  

Landmark
De brug is voorzien van een bocht, die is voortgeko-
men uit de meest logische routing vanuit Delftlanden 
naar het centrum van Emmen. Daarnaast mocht het 
natuurgebied Noordbargerbos niet zomaar door een 
nieuwe fietsroute doorsneden worden, dus lag het 
voor de hand de route eerst over de Rondweg heen te 
voeren en pas daarna te laten aansluiten op het nieu-
we fietspad tussen bos en weg. Er is gekozen voor 
een opvallende pyloonbrug, omdat de gemeente 
graag een brug wilde die een icoon in het landschap 
zou zijn. De pyloon is op de meest geschikte locatie, 
in de middenberm, geplaatst. 
Aan weerszijden van de Rondweg loopt de fietsbrug 
een stuk door op speciaal ontworpen staanders, 
zodat automobilisten in alle richtingen vrij onder de 
brug door kunnen kijken. Pas aan het eind van de 
bocht gaat de brug over in een aarden grondlichaam.  

Constructie 
De hoofddraagconstructie van de brug bestaat uit 
een 17, 5 meter hoge stalen pyloon, 14 tuien en een 
tachtig meter lange stalen buisligger met daaraan 
eenzijdig uitkragende spanten. Kleine bewegingen 
van zowel brugdek als tuien worden opgevangen 
door een speciaal ontworpen kogelscharnier bij de 
aansluiting van de tuien op de buisligger. Het brug-
dek bevindt zich enkele decimeters naast de buislig-
ger, waardoor de buis - en daarmee de constructie 
- vanaf de brug goed zichtbaar is.  
Om de brug in balans te houden, helt de pyloon 
achterover, van het brugdek af. Vanwege de gebogen 
vorm ligt het massamiddelpunt van het brugdek zo 
pal boven de pyloonvoet. Feitelijk bestaat de brug uit 
een pyloonbrug met aanbruggen die op steunpun-
ten rusten. Net als de pyloon hellen ook de stalen 
steunpunten van de aanbruggen achterover, waar-
door een eenduidig beeld ontstaat.  
Voor de handregels zijn speciaal ontworpen alumi-
nium extrusieprofielen gebruikt. Hiermee was zowel 
de ovale vorm als de geïntegreerde aansluiting op de 
balusters te realiseren.
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