roombrug leiden
ir. Syb van Breda, architect BNA
De Roombrug vormt een laagdrempelige verbinding tussen de Vinexwijk
Roomburg aan de oostelijke zijde van het
Rijn Schie kanaal en het centrum van Leiden
aan de westelijke zijde. De aansluiting aan
de centrumzijde is kloek. Een brede aanbrug verankert de brug in de omgeving, die
hier gekenmerkt wordt door grootschalige
elementen: de weg langs het kanaal, een
flatgebouw en de rotonde waar de brug op
aansluit. De aansluiting aan de Roomburgzijde is heel subtiel: de aanbrug rust schrijlings op de kleinschalige dijk ter plekke. De
brug is een eenduidig object: visuele hinderlijkheden zoals bewegingswerken, lantarenpalen
en slagbomen zijn zorgvuldig “weggedetailleerd”.
Het geheel resulteert in een aangename, bijna lome,
asymmetrische opbouw die zich moeiteloos verheft
boven het ruige, aan de langsschampende schepen
blootgestelde remmingwerk.

Projectgegevens:
Opdrachtgever:
Gemeente Leiden
Disciplines Royal Haskoning:
Ontwerpteam: ir. Jorge Moura, architect BNA
		
ir. René Rijkers, architect BNA
		
ir. Syb van Breda, architect BNA
Constructief ontwerp

de verbeterde vlotbrug bij
geestmerambacht
ir. René Rijkers, architect BNA
Over het Noordhollandsch Kanaal
liggen momenteel drie oude vlotbruggen met een grote cultuurhistorische
waarde. Hoe bijzonder ze zijn is af te
leiden aan het feit dat twee dorpen er
hun naam aan ontlenen, Sint Maartensvlotbrug en de Koedijkervlotbrug.
Ze zijn echter zeer onderhoudsgevoelig en zouden heden ten dagen niet
meer zo gemaakt worden. Geïnspireerd door deze fascinerende bruggen
hebben wij een eigentijdse variant
hierop ontworpen, een knipoog naar
het verleden met het gemak en de
duurzaamheid zoals wij die van onze
bruggen verlangen in het heden.
Bij een vlotbrug schuiven de vlotgedeelten van de brug
onder de aanbruggen. Hiermee is het eerste ontwerp
nauw verwant aan de bestaande vlotbruggen over
het Noordhollandsch Kanaal maar dan in een modern
jasje. Bewegingstechisch is het ontwerp echter sterk
verbeterd. De hoge bokken die aan weerszijden van de
bestaande vlotbruggen staan zijn achterwege gelaten
hetgeen de rust van het totaalbeeld ten goede komt.
De brug ligt laag op het water zodat het contact van
de fietser met het water optimaal is en de beleving van
een vlotbrug het best ervaren wordt.
De landschappelijke situatie ter plaatse van de toe-

komstige brug is bijzonder fraai. Aan de ene kant van
het Noordhollandsch Kanaal de lintbebouwing aan de
kanaaldijk, aan de andere kant de weidse blik over de
weilanden met helemaal in de verte de duinen aan de
horizon. Zonder meer kan hier gesteld worden dat iedere obstructie van dit weidse uitzicht vermeden, dan
wel tot een minimum beperkt moet worden.
Projectgegevens:
Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland
Disciplines Royal Haskoning:
Ontwerpteam:		 ir. René Rijkers, architect BNA
			 ir. Joris Smits, architect BNA
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