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Tussen Arnhem en Heteren is onlangs een nieuw 
stuk provinciale weg geopend, de N837. Bruggen-

specialist ipv Delft ontwierp voor het tracé een brug 
en een onderdoorgang. Beide civiele kunstwerken 

hebben dezelfde vormgeving. Het nieuwe tracé is een 
verlenging van de bestaande N837 en verbindt de 
Arnhemse nieuwbouwwijk Schuytgraaf met de A50. 
De brug over de Eldensche Zeeg en de onderdoorgang 
voor lokaal verkeer en fietsers aan de Uilenburgsestraat 
zijn, conform de wens van de opdrachtgever, als twee-
eenheid ontworpen. Daarnaast was een belangrijke eis 
dat beide goed in het open landschap van het komge-
bied van de Neder-Rijn zouden passen.
De ontwerpers van ipv Delft wilden bij zowel brug als 
onderdoorgang dat automobilisten op de N837 zouden 
merken dat er iets onder de weg doorging. Tegelijkertijd 
moest vanuit de omgeving goed zicht op het landschap 
blijven bestaan. De keus viel daarom op een strippen-
hekwerk, opgebouwd uit stalen strips die haaks op de 
weg staan. Als je naar de tunnel rijdt, kijk je dwars door 
het hekwerk heen; vanaf de provinciale weg oogt het 
hekwerk wisselend gesloten en open, afhankelijk van 
waar men zich bevindt. Het hekwerk buigt licht naar 

binnen, waarbij de gebogen vorm van de staalstrips 
soepel overgaat in die van de brugrand, zodat de twee 
onderdelen visueel een geheel vormen. De horizontale 
beëindiging van het hekwerk wordt bij beide kunstwer-
ken gevormd door de betonnen vleugelwanden, die tot 
aan de bovenkant van het hekwerk zijn doorgetrokken. 
Extra eindelementen waren zo overbodig.
Bij het ontwerp van de onderdoorgang waren sociale 
veiligheid en onderhoud belangrijke aandachtspunten. 
Zo buigen de wanden voor beter zicht naar de uitein-
den toe naar buiten en lopen ze iets door in het talud 
van de N837. Daarnaast is de tunnel van ruim 8 bij 22 
meter ‘s nachts verlicht en is hij ruim vier meter hoog. 
Gecombineerd met het speelse tegelwerk van groene, 
grijze en witte geglazuurde steenstrips, oogt de tunnel 
vriendelijk en licht. De kleuren van de tegels zijn afge-
stemd op de kleuren van de omgeving. Verder is het 
tegelwerk zo ontworpen, dat de wanden onderaan het 
donkerst zijn en bovenaan lichter. Dit levert het mooiste 
resultaat gezien de lichtinval en vervuiling is minder 
zichtbaar. Dankzij de glazuurlaag zijn de steenstrips 
bovendien goed schoon te houden.
Meer informatie: Ivo Mulders, ipv Delft, 015-7502573.


