ONTMOETINGSBRUG IN EDERVEEN
H. Faber
De gemeente Ede heeft in 2006 een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor het
project Veldjesgraaf te Ederveen. Stalen
Design Bruggen heeft in samenwerking
met Arc2 architecten, Architect Gert-Jan de
Jong (projectteam) deze prijs gewonnen.
De brug is gebaseerd op een aantal speciﬁeke wensen van de gemeente namelijk:
1. Een brug die meer is dan een ‘brug
alleen’;
2. Een ﬁets- /voetgangers verbinding tussen de zorgwoningen aan de zuidzijde
en het wijkservice-centrum aan de
noordkant;
3. Speel- en verblijfsfunctie voor jong en
oud (toegankelijk voor voetgangers
met rolstoel, rollator, kinderwagen
etc.);
4. De brug moet een markant punt in de
wijk vormen en daardoor een bijdrage
leveren aan de identiteit van de wijk
Veldjesgraaf.
In samenwerking met architect Gert-Jan
de Jong is het idee ontstaan van de “MeetingBridge”. De gemeente had op deze
plek oorspronkelijk een speelplaats en een
verblijf/ontmoetingsplek gepland.
De gewenste speel en verblijf/ontmoetingsplek wordt vormgegeven door in het
middengedeelte van de brug, omsloten
door voetgangers -en ﬁetsstroken, zit- en
speelelementen te plaatsen voor volwassen
en kinderen. De unieke vormgeving van de
brug, licht en transparant met “contouren
van een veenaak”, bestaat uit een boogconstructie met tuidraden waardoor het
wegdek wordt gedragen. De vormgeving
vindt haar oorsprong in een veenaak, het
vertrouwde vervoersmiddel van turf in dit
veenontginningsgebied en geeft de wijk
identiteit.
Het gehele traject van ontwerp, constructie
en montage is begeleid door Stalen Design
Bruggen. Brug én Design staan bij Stalen
Design Bruggen hoog in het vaandel. De
ﬁets-/voetgangersbrug is eind 2008 gerealiseerd. De stalen brug bestaat uit een boog
van 5 meter hoog, met een overspanning
van 15 meter. Het kunststof wegdek is uitgevoerd in het zwart. Voor de zitelementen
in het middendeel is gekozen voor composiethout met een “verweerde” grijze tint.
Met dit ontwerp is op een creatieve, eigen
wijze vormgegeven aan de gemeentelijke
opgave. Meer informatie over deze brug en
andere bruggen kunt u vinden op www.
stalendesignbruggen.nl.
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