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RANDLIGGERS GEVEN BRUG 
HEERHUGOWAARD IDENTITEIT 

Heerhugowaard is sinds kort een brug rijker. ipv 
Delft ontwierp tegen relatief lage kosten een slanke 

betonnen fietsbrug met bijzondere randliggers voor 
de Stad van de Zon. ‘s Avonds en ‘s nachts accentueert 
verlichting de contouren van de brug. 
Het binnen de gemeente Heerhugowaard beschikbare 
budget voor deze 44 meter lange brug was beperkt. Toch 
is het de ontwerpers van ipv Delft gelukt binnen budget 
een bijzondere brug te leveren, inclusief verlichting. Dit 
was mogelijk door verschillende slimme keuzes. Zo be-
staat de brug op de randliggers na uit standaardliggers 
en is de overspanning afgestemd op de standaardmaten. 
Verder is in overleg met de gemeente gekozen voor 
een meervoudige onderhandse aanbesteding. Bij een 
dergelijke aanbesteding hoeft er minder contractueel 
vastgelegd te worden dan bij bijvoorbeeld een aanbe-
steding met RAW-bestek. Dit levert niet alleen tijdswinst 
op, maar vaak ook een kostenbesparing. 
Daarnaast overspant de brug maar een gedeelte van de 
watergang, doordat ze in een nieuw aangelegde dijk is 
geplaatst. Een grondlichaam is aanzienlijk goedkoper 
dan een brug, dus ook deze oplossing draagt er toe bij 
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dat de brug binnen het vastgestelde budget te realise-
ren was. ipv Delft heeft de positionering van de brug 
in het dijklichaam zorgvuldig gekozen en hierbij gelet 
op optimalisatie van zichtlijnen en vaargeul, waardoor 
een mooi en evenwichtig eindbeeld ontstaat.
De randliggers zijn gemaakt van zelfverdichtend beton, 
waarmee de vorm met hoekverdraaiing het beste te 
maken is. Het hekwerk is geheel gemaakt uit roestvast-
staal, van balusters tot spankabels. Dit geeft de brug een 
bijzonder hoogwaardige uitstraling. In de handregel 
bevindt zich led-verlichting. Spots in de landhoofden 
verlichten ‘s avonds de onderzijde van de randliggers, 
zodat de bijzondere contouren van de brug ook dan 
goed te zien zijn.
Jaren geleden schreef de gemeente een prijsvraag uit 
voor het ontwerp van een brug op dezelfde locatie. 
Die leidde toen tot een veel te duur ontwerp, dat nooit 
is uitgevoerd. Met de inschakeling van ipv Delft heeft 
Heerhugowaard nu uiteindelijk toch een bijzondere én 
betaalbare brug gekregen.
Meer informatie: Johan Büdgen van ipv Delft, 015 
7502574 en www.overbruggen.nl


