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INWONERS VENLO KIEZEN VOOR BRUG 
IPV DELFT ing. J. Büdgen, ir P. van Meir en ir. G. Nijenhuis

Boulevard over water
De brug is ingericht als verlenging van de in aanbouw 
zijnde Maasboulevard. Door de breedte van vijf meter, 
nodigt de brug gebruikers uit om wat langer op de brug 
te verblijven en van het uitzicht of de zon te genieten. 
De materiaalkeuze voor fietspad en voetstrook en de 
relatief lage, twee aan twee geplaatste lichtmasten 
dragen hieraan bij. 

Milieubelasting
Een van de eisen die de gemeente stelde aan de 
ingediende ontwerpen, was dat ze zo min mogelijk 
milieubelasting zouden veroorzaken. ipv Delft speelt 
hierop in met een efficiënte brugconstructie, waardoor 
de hoeveelheid benodigd beton tot het minimum be-
perkt blijft. Het beton is bovendien volledig te recyclen. 
Verder is de LED-verlichting bijzonder energiezuinig 
en brengen de lichtmasten het licht alleen daar waar 
het nodig is.
(Meer informatie: ipv Delft, telefoon 015 7502572)

De gemeente Venlo schreef eind vorig jaar een 
openbare aanbesteding uit voor het ontwerp van 

een brug aan de Maasboulevard. Na uitgebreide se-
lectie legde de gemeente twee ontwerpen voor aan de 
bevolking. De inwoners van Venlo hebben begin april 
massaal gestemd op hun favoriete brugontwerp voor 
de Maasboulevard. Het ontwerp van ipv Delft werd 
overtuigend gekozen, want het kreeg zeventig procent 
van de stemmen. 
Het gekozen ontwerp is een moderne, slanke brug die 
op subtiele wijze refereert aan de Romeinse historie van 
Venlo. De vorm en met name de detaillering van de 
ondersteuning verwijst naar de Romeinse boogbrug. 
Daarnaast zijn de aansluitingen van de steunbogen 
bijvoorbeeld zo gedetailleerd, dat ze lijken op de opleg- 
en sluitstenen uit Romeinse tijd. De basisvorm van de 
bogen is technisch gezien logisch en efficiënt, waardoor 
de brugconstructie relatief zeer licht kan zijn. Het ont-
werp combineert zo hedendaagse bouwtechniek met 
een historische detaillering. 


