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Sinds december 2006 is de monumentale Welgele-
genbrug in Apeldoorn weer open voor verkeer. ipv 

Delft blies de vijftig jaar oude beweegbare brug nieuw 
leven in. Het monument werd grondig gerenoveerd 
en aan weerszijden uitgebreid met een lager gelegen 
brugdeel voor fietsers en voetgangers. Aanleiding voor 
de grondige opknapbeurt was de slechte staat van de 
brug en de herinrichting van de nabijgelegen Molen-
straat. De gemeente wilde het historische karakter van 
de hefbrug behouden, maar tegelijkertijd moest een 
derde rijbaan gerealiseerd worden. De bestaande brug 
bood niet genoeg ruimte voor drie rijstroken, fietspaden 
én trottoirs, dus werd door ipv Delft aan weerszijden 
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ir. Gerhard Nijenhuis en ir. Ivo Mulders

Met haar vele rivieren en waterpartijen is Nederland 
een bruggenland bij uitstek. Voor ons als ontwerpers 

van bruggen is dat heel prettig, want het betekent dat 
er werk genoeg is. Toch is het leven als brugontwerper 
in Nederland vooral zo leuk dankzij de grote verschei-
denheid aan opdrachten en het enthousiasme van de 
opdrachtgevers. Steeds vaker zien gemeenten de open-
bare ruimte, en daarmee ook de bruggen die er deel van 
uitmaken, als visitekaartje. Als manier om een plek of 
wijk een bepaalde uitstraling te geven. ipv Delft wordt 
bijvoorbeeld vaak gevraagd om voor nieuwbouwwijken 
hele bruggenfamilies te ontwerpen. Maar ook vragen 
opdrachtgevers met regelmaat om opvallende brug-
gen voor speciale locaties. Daarnaast herbergt ons land 
natuurlijk een grote hoeveelheid historische bruggen, 
die gerenoveerd moeten worden of aangepast aan de 
huidige verkeerssituatie. Als ontwerpbureau dat onder 
andere is gespecialiseerd in het ontwerpen van brug-
gen houdt ipv Delft zich met al deze vormen van het 
brugontwerp bezig. 
Dat doen we, uiteraard, met veel plezier en enthou-
siasme. Inmiddels al tien jaar lang. We hebben in het 
afgelopen decennium vele bruggen mogen ontwerpen 
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ir Christa van den Berg
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van de originele brug een nieuw brugdeel voor fietsers 
en voetgangers ontworpen. Om de bestaande beton-
nen pijlers niet te veel te belasten, mocht het gewicht 
van het nu anderhalf maal zo brede brugdek echter niet 
veel groter zijn dan dat van de originele brug. Om dit 
probleem om te lossen, werd gekozen voor een grotere 
constructiehoogte van het val (het bewegende deel van 
de hefbrug) en een lichtgewicht aluminium dek voor de 
nieuw toe te voegen fiets- en voetgangersstroken. 
Deze nieuwe brugdelen liggen zo’n veertig centimeter 
lager dan de originele brug om het uiterlijk van het 
gemeentelijk monument zoveel mogelijk te behouden. 
Bovendien blijven de onderliggende landhoofden, de 

Foto’s: Bruggen Nesselande (ipv Delft)

en realiseren, met als gevolg dat ons werk in veel Neder-
landse gemeenten is te vinden. Daar zijn we best trots 
op. In dit nummer van het tijdschrift Bruggen vindt u 
daarom een drietal van onze mooiste projecten. In de 
komende nummers zullen ook andere ontwerpen van 
ipv Delft aan de hand van tekeningen en foto’s worden 
beschreven. We hopen dat ze u inspireren en dat onze 
liefde voor het vak eruit spreekt.  
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betonnen pijlervoeten en de stalen constructie van het 
brugdek zo in het zicht. Alle stalen onderdelen van de 
oorspronkelijk brug (hekwerk en brugdek) hebben hun 
originele groene kleuren teruggekregen en de fiets- en 
voetgangersstroken zijn uitgevoerd in een aluminium-
kleur, zodat ze goed herkenbaar zijn als nieuwe toevoe-
gingen. Verder kenmerkt het gerealiseerde ontwerp zich 
door een aantal subtiele veranderingen. Vroeger boog 
het hekwerk bijvoorbeeld op de oevers af naar buiten, 
maar door de gewijzigde verkeerssituatie was dat nu 
niet meer nodig. 
Met het oog op de pleziervaart is in het ontwerp 
rekening gehouden met een mogelijke toekomstige 
heringebruikname van het bewegingswerk, ook al is 
de brug al ruim dertig jaar niet meer in gebruik als be-
weegbare brug. Er is ook aan kanovaarders gedacht: op 
twee plaatsen is de brugconstructie aan de onderzijde 
voorzien van een uitsparing zodat genoeg doorvaart-
hoogte ontstaat voor passerende kano’s.  
Verder werd voor de Welgelegenbrug ook de nieuwe 
verlichting ontworpen, die bestaat uit sobere cilindri-
sche masten met twee bolvormige armaturen en een 
aantal spots die de betonnen pijlers van de brug ‘s 
nachts aanlichten. 


