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Wat een brug bijzonder maakt!
Op het toekomstige bedrijventerrein ‘Hoogtij in 

Zaandam staat sinds kort een bijzondere brug. In het 
septembernummer van 2006 werd deze brug reeds 
kort beschreven aan de hand van een aantal foto’s. In 
dit artikel wordt ingegaan op de constructie van deze 
bijzondere brug. De Westzanerpolderbrug loopt over 
een drukke doorgaande weg. De brug was nodig om 
fietsers en wandelaars veilig naar de overkant brengen. 
De brug staat nu  nog midden in een grote grasvlakte. 
Gemeente Zaanstad heeft ambitieuze plannen met dit 
terrein. De brug krijgt in de toekomst een belangrijke 
functie. Het ontwerp door Royal Haskoning in combi-
natie met de verlichting van Dynamicom geven de brug 
een bijzondere uitstraling. 

‘Bruggen spreken tot de verbeelding’
In 2003 benaderde de gemeente Royal Haskoning voor 
het ontwerp van de brug. Aan hetzelfde tracé van de 
nieuw te bouwen brug stond al een brug (de vlinder) 
die ook door Royal Haskoning ontworpen is. (zie de 
beschrijving in het septembernummer van 2006). 
Voorwaarde van de gemeente was dat de nieuwe 
brug dezelfde uitstraling zou krijgen. En dat is gelukt! 
De Westzanerpolderbrug kun je beschouwen als een 
neef van de eerder gebouwde vlinder. De brug moest 
een aansprekend beeld voor het gebied worden. In 
nauwe samenwerking met Jelger Gouw van gemeente 
Zaanstad is het definitieve ontwerp van Joris Smits tot 
stand gekomen.

Meters maken
Wat de brug ondermeer bijzonder maakt is de lengte. 
Een fietsbrug zou hier kunnen volstaan met een con-

structie van 60 meter. De Westzanerpolderbrug is 150 
meter lang. Hier is voor gekozen omdat dat de brug 
naast de weg ook een nabij gelegen park en een water-
partij overbrugt. In het ontwerp is rekening gehouden 
met de symmetrie. Kenmerkend voor de brug in het 
gebied is de chique uitstraling. Daarnaast creëert de 
lengte voor een ruimtelijk effect.
De brug is ontworpen in een soort ‘kooiconstructie’. De 
aparte boog hangt in de kooi. Dit zorgt ervoor dat het 
fietspad er als het ware door heen zweeft. Als fietser of 
wandelaar geeft dit een velig en beschermend gevoel. 
Voor de kleur is de ontwerper dicht bij huis gebleven. 
Huisjes in de Zaanstad zijn geschilderd in ‘Zaanse’ 
kleuren. Zo bestaat er Zaans beige, Zaans groen en 
Zaans wit. De brug is geschilderd in Zaans wit. Als je 
het met een witte kleur vergelijkt, dan lijkt het wit met 
een vleugje groen. 

Veilig verlichten
In het budget is rekening gehouden met de verlichting. 
In het ontwerp moest de verlichting aan twee criteria 
voldoen. Verlichting moest functioneel en sierlijk zijn. 
Functioneel om de veiligheid van fietsers en wandelaars 
te vergroten. Daarnaast moest het ook mooi zijn om 
naar te kijken. Als snel kwam het idee om met LED-ver-
lichting vanuit de leuningbuizen aan te lichten. De spe-
ciaal ontwikkelde armaturen passen in een standaard 
leuningbuis van 6 centimeter diameter. Dit maakt de 
brug extra sierlijk. Vier up-lighters zetten de hoofdover-
spanning van de brug ’s avonds in het zonnetje.
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