dommelbrug eindhoven
ir. Alessandro de Santis, architect
Aan weerszijden van de Dommel, ter hoogte van
het Van Abbemuseum, wordt een stadstuin aangelegd. De gemeente Eindhoven gaf in mei 2005 opdracht tot het maken van een ontwerp voor een voetbrug over de Dommel. Deze slanke voetgangersbrug
gaat de twee tuinhelften op beide oevers tot één geheel smeden. Het hoogteverschil tussen beide oevers
en de lichte kromming die het brugdek zowel in het
platte vlak als in het verticale vlak beschrijft maken dat
de brug met een elegante zwier naar de overkant reikt.
De constructieve drager en het brugdek zijn samengesmolten tot één sculpturale en minimalistische vorm.
De vorm ontleent zijn stijfheid aan de draagvleugel die
in de binnenboog van de brug zit en die onder een
hoek van ongeveer 45 graden naar boven wijst. Deze
vleugel compenseert de excentrische vorm van het
brugdek en geeft het geheel een grotere weerstand
tegen de torsiekrachten die de brug willen doen kantelen. De vleugel doet tevens dienst als doorval beveiliging. Een enkele roestvast stalen leuningbuis aan
deze kant overbrugt het hoogteverschil daar waar de
vleugel nog laag is en voorkomt oneigenlijk gebruik
van de vleugel door bijvoorbeeld skaters. In de buitenboog is de leuning abstract en minimalistisch gehouden. Transparante platen van helder polycarbonaat volgen in een vloeiende lijn de gebogen vorm
van het dek. De platen zijn niet dragend, gemakkelijk
te vervangen en hebben alle dezelfde afmetingen en
kromtestraal. Een anti kras en graffitilaag beschermt

de platen tegen vandalisme. Vanuit de onderzijde van
deze leuning zal een continue lichtlijn ’s avonds het
voetpad en de vleugel in een zachte gloed zetten.
Met de bouw van deze 41 meter lange en 4,40 meter brede brug werd door Ballast-Nedam begonnen in
mei 2006. De brug ligt 1,75 meter boven het waterpeil
van de Dommel.
Projectgegevens
Opdrachtgever:
Gemeente Eindhoven
Disciplines Royal Haskoning
Ontwerpteam: ir. Alessandro de Santis, architect
		
ir. Joris Smits, Architect BNA

BRUGGEN 14 (2006) nr 3

9

