Eerste Bruggendag NBS een succes!
Dagvoorzitter Joris Smits

afb.1a Zo kan het niet

Op 27 maart jl is op verzoek van
Rijkswaterstaat door de Nederlandse
Bruggenstichting een bruggendag
georganiseerd, dat als thema Fiets- en
Voetbruggen heeft meegekregen. Op
deze dag is er niet alleen aandacht
voor ontwerp- en regelgeving, maar
ook voor nieuwe materialen voor
dit type kunstwerk. Het thema heeft
tevens wat meer breedte gekregen
door aandacht te besteden aan de
bruggen in en om Nijmegen, alsmede
het trillingsgedrag van bruggen is uitgebreid aan de orde gekomen. Deze
dag is ook aangegrepen om het eerste
exemplaar van de CROW -publicatie
‘Bruggen voor langzaam verkeer’ te
overhandigen aan het bestuur van de
Bruggenstichting. In deze aflevering
wordt uitgebreid stil gestaan bij de
publicatie, alsmede de andere presentaties.
Niet alleen het programma heeft garant gestaan voor het succes van de
dag, ook de deelname aan de middag
was goed te noemen. De uitwisseling
van de onderlinge contacten tussen
de diverse disciplines heeft dit zeker
bevorderd, wat, naast de kennisoverdracht, de bedoeling van deze bijeenkomst is. Een goede leeftijdsopbouw
van de ca 150 deelnemers heeft daar
zeker toe bijgedragen. En natuurlijk is
het gebouw van Rijkswaterstaat naast
de Galecopperbrug een inspirerende
omgeving voor zo’n bijeenkomst.
Bruggen voor langzaam verkeer worden steeds meer als landmark voor
een bepaald gebied of stad gebruikt.
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De aandacht voor de vormgeving lijkt
dan ook groter dan voor wat oneerbiedig met de huis en tuin viaducten
kan worden aangeduid.
Dagvoorzitter Joris Smits, bestuurslid
van de Bruggenstichting, architect bij
Royal HaskoningDHV en lector aan de
TU-Delft, besteedde in zijn introductie
ruime aandacht aan de vormgeving
van bruggen. Het ontwerp van bruggen speelt zich af in het spanningsveld
tussen schoonheid, functionaliteit en
duurzaamheid en komt tot stand in
een wisselwerking tussen opdrachtgever, vormgever en constructeur.
Voorbeelden van hoe het wel en niet
zou moeten, passeerden de revue.
(afb.1a en 1b)
Ook werd het begrip ‘leuningjeuk’
nader toegelicht. De leuning is een
karakteristiek onderdeel van een
brug voor langzaam verkeer en is
voor vormgevers een item waar de
ontwerphanden van gaan jeuken. Het
resultaat is vaak opmerkelijk en draagt
zeker bij tot de brug als beeldbepalend
element in een stedelijke of landschappelijke omgeving.
Voorbeelden van leuningontwerp:
afb. 2 functionaliteit en vormgeving
vullen elkaar aan; afb. 3 gedurfd fraai
ontwerp over de Dommel in Eindhoven.
In de inleiding is ook plaats ingeruimd
voor het gebruik van VVK (vezelversterkt kunststof) een bouwmateriaal
dat specifiek in deze sector van de

bruggenbouw furore maakt en speciale mogelijkheden voor de vormgeving biedt.
Op vier lezingen gaan we in dit bruggennummer verder in:
• Ontwerpwijzer Bruggen voor langzaam verkeer, Hillie Talens, CROW
• Nieuwe bruggen in Nijmegen,
René Duifhuizen, Gemeente Nijmegen
• Langzaam verkeersbruggen: kansen en bedreigingen, Jaco Reusink,
Gemeente Rotterdam
• Vezelversterkt Kunststof: de nieuwheid voorbij, Jan Peeters, FiberCore
Het was bestuurslid Jan de Boer die
de aanwezigen erop attent maakte
dat er in juli in Londen een driedaags
congres wordt gehouden over verleden, heden en toekomst van voetgangersbruggen. Wellicht een idee
voor de NBS in Nederland om een
platform Voetbruggen te vormen om
deze verworvenheden verder onder
de aandacht te brengen.

afb.1b Zo is het beter

afb.2 Leiden

afb.3 Dommeltuinbrug, Eindhoven

afb.4 Dragonfly, Harderwijk - ontwerp van RoyalHaskoningDHV en Delft Infra Composites
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