
20    BRUGGEN 17 (2009) nr 3

De Zoetermeerse nieuwbouwwijk Oosterheem 
is weer een familie rijker: twaalf bruggen van 

ontwerpbureau ipv Delft zijn onlangs in gebruik 
genomen. Het opvallendste lid van de bruggen-

familie is een Y-vormige brug met platform en ver-
lichting. Alle fiets- en voetgangersbruggen hebben 
een kunststof dek.  De familie van bruggen bestaat 
uit tien stalen fiets- en voetgangersbruggen en twee 
betonnen verkeersbruggen. Beide brugtypen hebben 
een slanke randligger die is voorzien van een stalen 
rand. Daarnaast staat op iedere brug hetzelfde stalen 
spijlenhekwerk met balusters en hebben de bruggen 
alle dezelfde moduulmaat van tien meter, zodat voor 
elke brug identieke constructieonderdelen gebruikt 
konden worden. Zo zijn de bruggen tegen relatief lage 
kosten gerealiseerd. 
Met het oog op duurzaamheid is gekozen voor kunst-
stof brugdekken op de stalen bruggen. De dekken 
bestaan uit platen van 85 centimeter breed, precies 
een halve balusterafstand. Op de voetgangersbruggen 
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ligt een zandkleurig dek, terwijl de fietsbruggen zijn 
te herkennen aan hun rode brugdek. 
Een van de twaalf bruggen is Y-vormig. Het brugdek 
is hier cirkelvormig op het kruispunt, zodat een plek 
ontstaat om rustig van het uitzicht over het water te 
genieten. Voor de veiligheid staat ter hoogte van het 
kruispunt verlichting op de brug. De lichtmast is op-
genomen in het hekwerk.  
De bruggen zijn gerealiseerd door de combinatie 
Gebroeders de Koning, Jan Kuipers Nunspeet en ipv 
Delft en zijn het resultaat van een design & construct 
aanbesteding. Bij een dergelijke aanbesteding zijn 
ontwerp en uitvoering in handen van één opdracht-
nemer of combinatie van partijen. Bijzonder aan de 
aanbesteding voor Oosterheem was het gebruik van 
een vormgevingsbonus, waarmee aandacht voor 
vormgeving werd beloond met extra budget. Dit komt 
de kwaliteit van de openbare ruimte ten goede. 
(Meer informatie: Johan Büdgen van ipv Delft, tele-
foon: 015-7502574).


