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VERFIJNDE BRUG VOOR LANDGOED 
BROEKHUIZEN ir. G. Nijenhuis

Dat een moderne stalen voetgangersbrug op een land-
goed in Engelse landschapsstijl mooi kan zijn, bewijst 
de subtiele brug die ipv Delft ontwierp voor Landgoed 
Broekhuizen bij Leersum. 
Landschapsontwerpers Ank Bleeker en Anneke Nauta 
waren bezig met een opknapbeurt voor Landgoed 
Broekhuizen, een indrukwekkend park in beheer 
van Staatsbosbeheer. Op een van de royaal bemeten 
voetpaden was nog een brug nodig. De landschaps-
architecten vroegen ontwerpbureau ipv Delft deze te 
ontwerpen. Inmiddels zijn zowel park als brug gereed. 
De belangrijkste inspiratie voor het brugontwerp waren 
de ontwerpen van de familie Zocher,  bekende Neder-
landse tuinarchitecten uit het begin van de negentiende 
eeuw. Daarnaast was ‘subtiel’ het kernwoord. Ipv Delft 
bedacht een ruim ogende brug met verfijnd hekwerk en 
een slank zijaanzicht. Vooral het hekwerk, dat bestaat 
uit twintig millimeter dikke stalen strips, valt op. De 
balusters zijn gemaakt van dubbele strips, de handregel 

van drie trapsgewijs op elkaar gelaste staalstrips. Aan 
de uiteinden buigen de drie strips van de handregel 
een voor een naar beneden om zo het hekwerk te be-
eindigen. Verder heeft de brug een brede stalen rand, 
die gelijk ligt met het zandkleurige brugdek. Doordat 
het hekwerk in het midden van deze rand staat, komt 
het voetpad breder over dan het is. De brug zelf is een 
kleine drie meter breed en twintig meter lang. 
De brug is in de fabriek gemaakt en vervolgens in zijn 
geheel in het park geplaatst. Omdat hij midden in het 
park ligt, werd van tevoren een weg van stalen rijplaten 
aangelegd waarover de brug naar de oever van het 
meer gereden is. Daar is hij op zijn plek gehesen. Om 
beschadiging van het speciaal ontworpen hekwerk 
te voorkomen, was het brugdek vooraf van hijsogen 
voorzien. ipv Delft begeleidde aanbesteding, productie 
en realisatie.
(Meer informatie: ipv Delft, telefoon 015 7502572 of 
www.overbruggen.nl)


