BRUGGEN HALVEZOLENPARK, WAALWIJK
ir. Adriaan Kok, ipv Delft
Op de plek van het huidige Halvezolenpark in het
hart van Waalwijk liep vroeger de Langstraatspoorlijn, omringd door schoenenindustrie. In de volksmond werd de spoorlijn destijds het Halvezolenlijntje
genoemd en daaraan dankt het park zijn opmerkelijke
naam. Het oorspronkelijke spoortracé is op een klein
stukje na verdwenen, maar ervoor in de plaats is op
dezelfde plek een watergang aangelegd, die nu de
ader van het park vormt. De gemeente Waalwijk gaf
ontwerpbureau ipv Delft opdracht zeven bruggen te
ontwerpen die deze watergang overbruggen en zo de
aan weerszijden van het park gelegen gebieden met
elkaar verbinden.
Inspiratie
Gezien de rijke historie van de ruim vier kilometer lange
parkzone hoefde de ontwerper niet ver te zoeken voor inspiratie: het ontwerp van de zeven verschillende bruggen
is een moderne variatie op de traditionele stalen spoorbruggen. Vanwege de huidige functie van het gebied is
ervoor gekozen de typische vakwerkconstructie van de
spoorbrug een organisch en verfrissend accent te geven.
Zo is de symmetrie van de bruggen waaraan gerefereerd
wordt veranderd in asymmetrische vakwerkconstructies,
waarvan de diagonalen schijnbaar willekeurig geplaatst
zijn, en hebben de bruggen geen vloeiend getoogd
brugdek maar juist een knik in het dek.
Familiekenmerk
De bruggenfamilie voor het Halvezolenpark bestaat uit
twee verkeersbruggen, twee voetgangersbruggen en
drie fiets- en voetgangersbruggen. De verkeersbruggen hebben, zoals gebruikelijk, een betonnen dek, de
fietsbruggen een stalen troggendek en de voetgangersbruggen zijn voorzien van een dek dat bestaat uit
houten delen. Hoewel afmetingen en dekconstructie
per brug anders zijn, delen ze allen de uit T-profielen
opgebouwde vakwerkconstructie. Bij de voetgangersen fietsbruggen vormen deze vakwerken gelijk ook de
draagconstructie, terwijl ze op de betonnen verkeersbruggen alleen fungeren als hekwerk.
De zilverkleurig gecoate vakwerkconstructies zijn opgebouwd uit slechts twee verschillende T-profielen:
120x120x13 millimeter en 120x60x10 millimeter,
waarbij de zwaarsten zijn gebruikt voor de boven- en

onderregel en de diagonale verstijvingselementen en
de andere voor alle overige elementen. Uit veiligheidsoogpunt is tussen de verschillende diagonalen verder
één horizontale spankabel aangebracht als doorvalbeveiliging. Aan de binnenzijde van het hekwerk is een
ronde stalen handregel bevestigd.
Verlichting
Voor twee van de fietsbruggen ontwierp ipv Delft ook
bijpassende lichtmasten. Deze zijn eveneens opgebouwd uit T-profielen met eerdergenoemde afmeting
en vormen een vakwerkconstructie die zowel in zij- als
vooraanzicht geknikt is. Doordat de constructie van de
lichtmasten is geïntegreerd in de vakwerkconstructie
van de brug zelf, lijken de masten letterlijk uit het hekwerk omhoog te groeien.
Verder is op een aantal bruggen zogenaamde attentieverlichting aangebracht in de eindbalusters van het
hekwerk. Dit licht is niet fel genoeg om de omgeving
te verlichten, maar maakt wel goed duidelijk waar de
brug begint en eindigt. In aansluiting op de speelse
referentie aan het vroegere Halvezolenlijntje is gekozen
voor een rode verlichting, die doet denken aan de rode
signalen uit de wereld van het spoor.
Het Halvezolenpark is op 31 augustus 2007 officieel
geopend.
Opdrachtgever:
gemeente Waalwijk
Oplevering:
2007
Afmetingen:		
verkeersbruggen:
10,5 x 4,5 m en 15 x 3,5 m
fiets- en voetgangersbruggen:
van 12,5 x 2 m tot 21 x 2,5 m
Uitvoeringskosten: ca. 360.000 euro
Meer informatie: ipv Delft, telefoon 015 7502574
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