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In 2010 stond in het decembernum-

mer van Bruggen een artikel over 

de vijf verschillende bruggen die 

sinds 1750 de Theems bij Walton-

on-Thames hebben overbrugd. Het 

artikel sprak ook over plannen voor 

een nieuwe en zesde Walton Bridge 

die vóór eind 2014 gereed zou moe-

ten zijn. Intussen is er inderdaad een 

nieuwe brug over de Theems ver-

rezen en deze is in de loop van juli 

van dit jaar officieel voor het verkeer 

opengesteld.

Begin 2012 werd met de bouw van 

de brug begonnen. Het ontwerp is 

van de wereldwijd opererende Atkins 

Group en de constructie was in han-

den van Costain Ltd. uit Maidenhead. 

De nieuwe Walton Bridge ligt evenals 

zijn voorgangers in de verkeersweg 

(A224) tussen Walton-on-Thames 

en Shepperton. Het kunstwerk heeft 

£32.400.000 (ruim €38 miljoen) ge-

kost en hoewel Surrey County Coucil 

de opdrachtgever was, kwam het 

merendeel van dit bedrag, namelijk 

£28 miljoen, van het Department for 

Transport in Londen. Het overige deel 

bekostigde Surrey County Council 

zelf. De nieuwe boogbrug met een 

tussengelegen rijvloer overspant 140 

meter. De kleur  moet aanvaringen 

met de brug door ganzen en zwa-

nen helpen voorkomen. De  zesde 

brug dankt veel zijn schoonheid 

en elegantie aan zijn parabolische 

bogen, die bestaan uit zeskantig 

stalen kokerprofielen. Deze profielen 

zijn zo gekanteld, dat ze verticale 

vlakken hebben. De koker neemt 

naar het midden van de overspan-

ning in hoogte af. Verticale staven 

verzorgen de krachtsoverdracht van 

rijdek naar boog. De brug heeft geen 

middenpijlers, waardoor de scheep-

vaart aanzienlijk minder hinder zal 

ondervinden dan voorheen. De pijlers 

van de twee vorige bruggen, een 

Callender-Hamiltonbrug uit 1953 en 

een noodbrug uit 1999, vormden 

nogal eens een belemmering voor de 

doorvaart. Vóór december2013 zullen 

deze bruggen en pijlers, beginnend 

met de Callender-Hamiltonbrug, zijn 

opgeruimd. 

Nominatie voor een prestigieuze 
prijs
Begin augustus verscheen de Walton 

Bridge op de shortlist van de Structu-

ral Awards 2013 van de Institution of 

Structural Engineers. Samen met de 

Taizhoubrug, een lange en tweevou-

dige hangbrug over de Chinese rivier 

de Jangtse en de Saudische Abdoel 

Aziz Fly-over in Riyad dingt de Walton 

Bridge mee naar deze internationaal 

gerenommeerde prijs in de categorie 

‘Verkeer- en spoorbruggen’. De prijs-

uitreiking is op 15 november 2013 in 

Londen.

De juryleden over de Walton Bridge: 

This, simple yet elegant, project de-

monstrates the ability of the design 

and build process in delivering a high 

value and delightful bridge. The team 

worked tirelessly over many years 

to thoroughly satisfy the changing 

demands of the project at every level.
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van de twee vorige bruggen die de scheepvaart zoveel hinder bezorgden


