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EIGENTIJDSE OPHAALBRUG VOOR  
ABCOUDE ir. R. Rozemeijer

Met de oplevering van De Derde Brug op 12 mei 
2010 naderde het centrumplan Abcoude haar vol-

tooiing. De eigentijdse ophaalbrug naar ontwerp van 
ipv Delft maakt deel uit van de nieuwe centrumring, 
die het doorgaand verkeer om het centrum heen leidt. 
De brug heeft twee losstaande hameitorens en verwijst 
in vormgeving naar de bestaande ophaalbruggen in 
het dorp. Bij het ontwerpen van deze brug over de 
Angstel hanteerden de ontwerpers een aantal uit-
gangspunten. Zo was een van de doelstellingen dat de 
brug zou passen bij de bestaande ophaalbruggen in 
Abcoude, maar toch een eigentijdse uitstraling kreeg. 
Verder wilde ipv Delft graag dat de werking van het 
ophaalmechanisme zichtbaar zou zijn. De opdracht 
voor het ontwerpen van de brug was een Design & 
Construct opdracht, die ipv Delft samen met Jansen 
Venneboer en Heijmans uitvoerde. 
Uit oogpunt van kosten en onderhoud, kozen de 
ontwerpers ervoor de bewegingswerken boven het 
waterpeil te plaatsen. Dit leidde tot de omvang van de 
zes meter hoge hameitorens. In de ene toren bevindt 
zich de machinekamer, de andere toren biedt plaats 
aan de brugwachter. Bij de brugwachtertoren kunnen 

de stalen lamellen worden geopend, zodat een raam 
ontstaat. Naast de twee hameitorens, zijn ook de an-
dere onderdelen van de brug doordacht gedetailleerd. 
Zo komt de vorm van de balusters van het hekwerk 
overeen met die van de hameitorens en hebben alle 
randen, zowel van het betonnen brugdek als de stalen 
torens, eenzelfde afronding. Wanneer de brug opent, 
smelten balanspriem en hameitoren samen tot een 
twaalf meter hoge sculptuur. Om zichtbare vervuiling 
van de betonnen landhoofden en het steunpunt te 
beperken zijn deze tot zo’n dertig centimeter boven 
het waterpeil uitgevoerd met een verticaal ribbelpa-
troon. De lijf-flensopbouw van de twaalf meter lange 
balanspriemen is afgeleid van de twee bestaande 
ophaalbruggen. 
De noodzaak voor een derde brug over de Angstel 
werd al in de jaren zestig van de vorige eeuw onder-
kend, maar toch duurde het ruim veertig jaar voor 
De Derde Brug werd gerealiseerd. De brug is inclusief 
aanbruggen 18 meter lang en 11 meter breed.

Meer informatie: Ronald Rozemeijer van ipv Delft, 
015 7502571.


