KRACHTIGE VORM FIETSBRUGGEN
KLOOSTERVEEN

ir. I. Mulders

Krachtige vormen en een verfijnde detaillering.
Het zijn kenmerkende eigenschappen van de twee
onlangs opgeleverde fietsbruggen in nieuwbouwwijk
Kloosterveen te Assen. Bruggenspecialist ipv Delft ontwierp de opvallende witte boogbruggen, die op zo’n
honderd meter van elkaar aan het Stedewater liggen.
De opdrachtgever wilde bruggen met een uitgesproken
vormgeving. Bovendien was het de wens van de steden-

brugdek en de boogvorm zijn wit, alle andere delen
van de brug zijn antraciet.
De wit gecoate delen van de stalen bruggen bestaan
uit trapeziumvormige kokerprofielen. Daar waar boog
en ligger elkaar kruisen, levert dit mooi gedetailleerde
aansluitingen op. De licht naar binnen hellende plaatsing van de dragende bogen geeft het geheel nog net
wat extra cachet. Op het hoogste punt van de boog

bouwkundige dat de bruggen in zijaanzicht samen een
mooi beeld zouden vormen. De doorgaande verkeersroutes liggen evenwijdig aan de fietsbruggen, aan de
uiteinden van de watergang en bieden dus uitzicht op
beide bruggen. Doordat ipv Delft de twee identieke,
asymmetrische bruggen ten opzichte van elkaar 180
graden gedraaid heeft, ontstaat het gewenste interessante beeld. Het samenspel van beide bruggen levert
een beeld op dat door de gemeente ook wel “het DNA
van Kloosterveen” wordt genoemd. Het kleurgebruik
legt bovendien extra nadruk op de vorm van de boogconstructie. Alleen de horizontale constructie van het

(ruim 3 meter boven het brugdek) bevindt zich een
dwarsverbinding waar ledverlichting in opgenomen is.
De bruggen hebben ieder een betonnen tussensteunpunt ter hoogte van de kruising tussen boog en brugdek. Het ontwerp van deze steunpunten sluit aan bij
de vlakverdeling in de witte hoofddraagconstructie.
ipv Delft ontwierp de brug van schetsidee tot en met
definitief ontwerp en schreef tevens het bestek. De bruggen zijn 32 meter lang en werden samen gerealiseerd
voor 320.000 euro.
Meer informatie: Ivo Mulders van ipv Delft, telefoon:
015 7502573 of www.overbruggen.nl
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