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In de wijk “Nieuw Den Helder” 
van Den Helder wordt momenteel 
uitvoering gegeven aan de realisatie 
van een omvangrijk nieuw woon-
gebied genaamd “Duinpark”. Een 
deel hiervan bestaat uit een kunst-
matig aangelegd duingebied met 
daarin woningen. Dit deelgebied 
is inmiddels vrijwel gerealiseerd 
waarbij later dit jaar de afbouw 
van een tweede brug over een lo-
kaal aanwezige waterpartij gereed 
zal komen. In het totale Duinpark 
gebied zijn drie bruggen gepland. 
De opdracht tot het ontwerpen en 
maken van deze kunstwerken en 
straatmeubilair werd verleend aan 
de Helderse kunstenaar R.W. van de 
Wint. Van hem zijn onder andere 
bekend de wandschilderingen in de 
Tweede Kamer, plafondschilderin-
gen in het stadhuis van Groningen, 
paleis Noordeinde (op verzoek van 
koningin Beatrix) maar ook het 

monument ter nagedachtenis aan 
de slachtoffers van de vliegramp op 
Tenerife in 1977. Helaas is R.W. van 
de Wint in 2006 overleden en heeft 
hij de realisatie van onder andere 
de kunstwerken in Den Helder niet 
meer mee kunnen maken (afb. 1). 
Het bedrijf R.W. van de Wint Bv. 
werd voortgezet door zijn  twee 
zoons, Ruud van de Wint jr. en Gijs 
van de Wint. Meer informatie hier-
over vindt u op de website www.
rwvandewintbv.nl 
Bijzonder aan de kunstwerken en 
straatmeubilair is naast het artis-
tieke beeld de keuze van het toege-
paste materiaal. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van “Corten staal”, met de 
eigenschap dat dit zich geleidelijk 
bedekt met een beschermende 
laag waardoor verdere oppervlak-
tebehandeling kan uitblijven. De 
eerste brug in dit project werd in 
2007 aangebracht en voorziet in 
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een verbinding met het kunstmatig 
aangelegde duin / woongebied. De 
brug bestaat in de lengte richting 
uit 2 delen welke bij plaatsing op de 
fundatie aan elkaar zijn verbonden 
waarna het wegdek werd aange-
bracht. De lengte van de brug is 
21 m en de breedte 8,5 m (afb. 2). 
Betonnen landhoofden dragen de 
gehele constructie waarbij steun-
punten op de betonconstructie er 
voor zorgen dat de twee nagenoeg 
kwart ronde brugdelen naar elkaar 
toe worden gedrukt (afb. 3). Het 
aan weerzijden aanwezige hekwerk 
werd ter plaatse aangebracht (afb. 
4). Het brugdek bestaat uit U vor-
mige profielen met in het oppervlak 
aangebrachte sleuven ter verminde-
ring van slipgevaar (afb. 5). Delen 
van het brugdek zijn uitneembaar 
waardoor toegang verkregen kan 
worden tot de onderliggende com-
partimenten. 
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In principe is de brug niet open-
gesteld voor autoverkeer maar omdat 
de brug aansluit op de   hoofd-
doorgang in dit gebied dienen 
hulpverleningsdiensten gebruik te 
kunnen maken van de brug en moest 
de constructie voldoen aan hiervoor 
gestelde eisen. Opening van de brug 
vond plaats op 19 juni 2007 waarbij 
tevens de naamgeving plaats vond. 
Zeer toepasselijk en als herinnering 
aan de schepper van dit kunstwerk 
kreeg de brug als naam: “Duin 
Wint-brug” (afb. 6). Aan de brug is 
ongeveer een jaar gewerkt.
Onderdeel van het straatmeubilair is 
de in het gehele gebied aanwezige 
straatverlichting. De vormgeving van 
deze lantaarnpalen sluit nauw aan bij 
die van de Duin Wint-brug (afb. 7).
Een tweede brug, bestemd voor 
fietsers en voetgangers, ligt even 
verderop over hetzelfde lokale water 
als de eerste brug en sluit aan op een 
voet / fietspad in dit gebied. In het 
dorp Huisduinen nabij Den Helder, 
aan de rand van de duinen, is in een 
enorme loods het constructie-atelier 
van “Van de Wint bv.” gevestigd. 
Hier zijn de brugdelen gemaakt en 
tijdelijk in elkaar gezet (afb.8 t/m 
10) Op 1 juli jongstleden zijn de 
elementen over de weg naar de 
eind bestemming gebracht en met 
behulp van mobiele hijskranen op 
hun plaats aangebracht (afb. 11 en 
12).  Zeker voor wat betreft de 33 
m lange tweede brug een huzaren 
stukje. De tweede brug bestaat 
uit twee, in het horizontale vlak 
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gekromde liggers waartussen het 
wegdek is aangebracht. Evenals bij 
de eerste brug bestaan de liggers 
uit drie niveaus waarop het hekwerk 
wordt aangebracht. Het wegdek be-
staat uit U vormige profielen echter 
zonder sleuven. Door de kromming 
van de liggers ligt het zwaartepunt 
buiten de uiteinden waarop de 
liggers rusten waardoor deze de 
neiging hebben te kantelen, de 
verbindingsconstructie tussen beide 
liggers onder het wegdek zorgt 
voor een stabiel geheel. De brug 
rust nabij de uiteinden op beton-
nen landhoofden waarop metalen 
steunpunten met een rubberen  
afdekking zijn aangebracht (afb. 13 
en 14) Bij het schrijven van dit artikel 
in september 2008 was deze brug 
nog niet gereed onder meer door 
het nog ontbreken van het hekwerk. 
Bovendien was ook nog niet bekend 
wanneer de opening van deze  brug 
gaat plaatsvinden en wat de naam 
van de brug zal worden. 
Aan de constructie van de derde 
brug wordt binnen afzienbare tijd 
begonnen. De verwachting is dat 
deze medio 2010 wordt geplaatst.

Afb 1. Aanduiding ontwerper en ma-
ker Duin Wint-brug.

Afb 2. Totaal opname Duin Wint-brug 
vanaf Noord-Oostzijde.

Afb 3. Detail opname steunpunt Zuid-
Oostzijde Duin Wint-brug.

Afb 4. Hekwerk Duin Wint-brug aan 
Oostzijde.

Afb 5. Wegdek Duin Wint-brug.
Afb 6. Naambord.

Afb 7. Lantaarnpaal zoals deze in het 
gehele “Duinplan” voorkomen.

Afb 8. Kopzijde van één van de lig-
gers.

Afb 9. Aanbrengen en pasmaken van 
het wegdek tussen de liggers.

Afb10. Tijdelijke bevestiging 
verbindingsdelen tussen de 
liggers met daarboven het  
wegdek.

Afb11. 1e ligger gereed voor trans-
port.

Afb12. Plaatsen van de 2e ligger.
Afb13. Beton fundatie 2e brug.
Afb14. Één van de vier steunpunten 

waarop de uiteinden van de 
liggers komen  te  rusten.


