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Voor Appingedam ontwierp ipv Delft een nieuwe fiets- 
en voetgangersbrug over het Damsterdiep. De ranke 

brug past met haar stalen constructie, houten dek en 
figuratieve hekwerk goed bij de historische uitstraling 
van de Groningse plaats. 
Wat direct opvalt aan de brug, is de diversiteit aan materi-
alen. Zo zijn de landhoofden gemaakt van baksteen met 
natuurstenen details, is de brugconstructie van staal en 
bestaat het brugdek uit houten delen met een gedeelte-
lijke slijtlaag. Juist deze combinatie van materialen geeft 
de brug een stijlvol uiterlijk. De hekwerken bestaan uit 
dubbele balusters van plaatstaal met een stafvulling die 
kruislings is geplaatst, zodat een ruitpatroon ontstaat. 
Daarnaast valt vooral op dat de brug een flinke toog 
heeft. Dankzij deze sterke toog is er onder de brug vol-
doende doorvaarthoogte voor de pleziervaart. 
Ontwerpbureau ipv Delft besteedde veel aandacht aan 
de detaillering van de brug, die ruim 28 meter overspant 
en anderhalve meter breed is. De verbindingen tussen 
hekwerk en randbalken zijn bijvoorbeeld vormgegeven 

als traditioneel smeedwerk. En om te voorkomen dat de 
slank gedimensioneerde brug er door de tussensteun-
punten toch log uit zou zien, is het brugdek visueel 
losgehouden van de steunpunten. Het gebruik van 
stalen buispalen als fundering voor de twee in het water 
staande tussensteunpunten zorgt er daarnaast voor dat 
geen relatief kostbare bouwput nodig is. Verder was bij 
de detaillering ook het onderhoud van de brug, met 
name de afwatering, een aandachtspunt. Daar waar de 
lijf-flensconstructie van de steunpunten op de stalen 
buispalen aansluit, zorgen schuin geplaatste stalen 
schotten ervoor dat er geen regenwater tussen de flenzen 
kan blijven staan. 
Hoewel de brug nu nog landelijk is gelegen, zal binnen-
kort in de directe omgeving woningbouw verrijzen. De 
brug zelf ligt op de plek waar vroeger een oud kolenpad 
lag en vormt de nieuwe verbinding tussen Fivelkade en 
de Tip, naar de Molenstraat.
Voor meer informatie: ipv Delft, 015 7502574.


