B O O G B RUG VAN

In het kader van een cultureel festival heeft
kunstenaar Steve Messam in het Nationale
Park in het Engelse Lake Distrct een
voetgangersbrug ontworpen en gebouwd
van rood papier met een overspanning van
4 m. Om de belasting naar de landhoofden
te kunnen overbrengen is gekozen voor een
boogbrug met een toging van ca. 1,25 m,
waardoor de belasting door drukkrachten
naar de landhoofden wordt overgebracht.
Deze landhoofden bestaan uit schanskorven
met natuursteen, die tevens voor de
overdracht van de spatkrachten op de
ondergrond moeten zorg dragen. Deze
overdracht geschiedt door gedeeltelijk
ingraven in de ondergrond en ook de
wrijvingsweerstand van het ruwe materiaal
zal daarbij een rol spelen. Alles wel onder
supervisie van een constructeur.

De kunstenaar heeft zelf voor de uitvoering
zorg gedragen. Op een vooraf geplaatste
ondersteuningsconstructie van multiplex
plaatste hij pakken rood papier, twee aan
twee, met ertussen speciaal geprepareerde,
papieren wiggen, uitbouwend vanaf de
landhoofden. De laatste wig bovenin de brug
fungeert als ‘sluitsteen’ en werd met kracht
in de boog geslagen, waarmee de brug onder
spanning kwam te staan.
In totaal zijn er ca 22.000 vellen papier
(formaat ca A0) gebruikt, ter beschikking
gesteld door de fa. James Cropper, één van de
oudste en bekendste papierfabrikanten van
Engeland.
En als het nu gaat regenen? Doordat de vellen
papier stevig op elkaar gedrukt zijn, is er
weinig waterindringing en de kleur geeft niet
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af. Toch zal het duidelijk zijn dat dit materiaal
slechts een kort leven is beschoren: na
tien dagen, toen het festival ten einde was,
is de brug weer ontmanteld en het papier
gerecycled.
Wat blijft is de ervaring dat de vormgeving van
een constructie (boog) kan worden ingezet
om met inferieure bouwmaterialen toch een
constructie te realiseren. Daarmee schaart
papier zich in het rijtje van spaghetti en
bierkratten.
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