
In november is er in Amersfoort voor de vierde 

keer het symposium Fiets+Voetbruggen 

gehouden, georganiseerd door het 

gelijknamige platform, onder auspiciën van de 

Bruggenstichting.

Na een ‘call for papers’ hebben betrokkenen 

voorstellen ingediend voor lezingen en 

artikelen, waaruit een keuze is gemaakt voor 

deze middag. Ook kunnen we ons verheugen 

in een buitenlandse deelname. Hier volgt in 

het kort een beschrijving van de lezingen.

MILIEUVERGELIJKING VAN GEACETYLEERD HOUT 
(ACCOYA), AZOBÉ, STAAL EN BETON
Pablo van der Lugt, TU Delft faculteit Architectuur en 
Bebouwde Omgeving
Gedurende de klimaattop in Parijs zijn bindende afspraken gemaakt hoe 

klimaatverandering te beheersen. De rol van bossen en hout heeft hierin 

een belangrijke rol gekregen.

Een potentierijke route om de levensduur van snel groeiend, duurzaam 

geoogst dennenhout op een milieu-vriendelijke wijze te verlengen, en 

hiermee toe te kunnen toepassen in de GWW sector, is het volledige niet-

giftige acetyleren van hout. Inmiddels zijn er vele projecten van het 

zogenaamde Accoya-hout gerealiseerd, waaronder twee verkeersbruggen 

voor de zwaarste verkeersklasse in Sneek.

In de presentatie is een milieuvergelijking gemaakt op basis van de CO
2
-

voetafdruk (carbon footprint) van verschillende relevante alternatieven 

voor de toepassing in fietsersbruggen: Accoya, Azobé, staal en beton.  

De resultaten laten zien dat geacetyleerd hout ten opzichte van niet 

hernieuwbare materialen, een veel lagere CO
2
-voetafdruk heeft,  
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evenals duurzaam geoogst Azobé – zelfs een negatieve CO
2
-voetafdruk 

heeft, gerekend over de gehele levensduur van de toepassing (cradle to 

grave).

PILOTPROJECT DUURZAAMHEID IN AMERSFOORT
Wouter Schik, Gemeente Amersfoort
De vervanging van zes houten fiets+voetbruggen is een pilotproject 

duurzaamheid van de gemeente Amersfoort, waarbij, parallel aan het 

standaard ontwerpproces, hebben we met de Aanpak Duurzaam GWW 

verkend en bepaald welke duurzaamheidsthema’s in welke mate van 

toepassing zijn. Bij elke brug is de vraag: is deze nodig en zo ja wat zijn 

dan de functionele eisen? Volstaat bijvoorbeeld een kortere en/of 

smallere brug of een duiker? Zorgvuldig worden alle ambitiethema’s 

beschouwd, met materiaalkeuze en circulariteit voorop. Hierbij zijn 

LCA’s van verschillende alternatieven onderzocht. Fraaie, 

onderhoudbare en integraal duurzame bruggen zijn het eindresultaat, 

met als uitgangspunt hergebruik van hout en staal. Duurzaamheid blijkt 

niet duurder, maar is vooral een kwestie van slimmer nadenken, 

organiseren en dus ‘investeren aan de voorkant’.

THE VALUE OF GOOD INFRASTRUCTURE DESIGN
Martin Knight, Knight Architects, London
Waar ter wereld we ook zijn, we brengen bruggen in verband met een 

beleving van een plaats en die beleving bevestigt mensen en verklaart 

de brede aantrekkingskracht van een brugontwerp.

Bruggen voegen waarde toe en versterken de identiteit. Of het nu gaat 

om het verbeteren van een verbinding, het genereren van publieke trots 

of het creëren van een centraal punt dat leidt tot meer voetgangers. De 

door de jaren veranderende infrastructuur, geïllustreerd door werken 

van briljante ingenieurs als Brunel en Eiffel, is een krachtige signaal dat 

de tijd snel voorbijgaat en dat kwaliteit overleeft.

In een aanstekelijk betoog brengt Martin ons het belang bij van een 

goede vormgeving.

Wanneer we het ontwerp van nieuwe bruggen en infrastructuur 

beschouwen, hoe houden we deze waarden dan in gedachten, zodat 

onze erfenis even goed wordt ervaren als en even mooi en duurzaam is 

als die van onze voorgangers?

CATHARINABRUG: LANGSTE EN SLANKSTE BRUG IN 
UHSB IN NEDERLAND
Aan dit onderwerp is elders in dit tijdschrift uitgebreid aandacht 
besteed. (zie pag. 32 e.v.)

MOREELSEBRUG UTRECHT, TOEPASSING VAN TMD’S
Bas Wijnbeld, ABT
De Moreelsebrug is een brug voor fietsers en voetgangers tussen de 

binnenstad en de westkant van de stad. De brug passeert twaalf 

perrons en heeft een lengte van circa 300 m. De brugdelen zijn 

excentrisch opgelegd op de V-vormige pijlers. Door de bijzondere 

vormgeving ontstaan er trillingen in zowel de verticale als de laterale 

richting. In het ontwerp zijn twaalf Tuned Mass Dampers (TMD’s) 

voorzien. Praktijkmetingen hebben bijgedragen aan de exacte 

specificaties. In de presentatie zijn de metingen en de keuzes van TMD’s 

belicht.

JAVABRUG AMSTERDAM: WAT IS DE 
FIETS+VOETBRUG VAN DE TOEKOMST?
Toon Banen en Ton de Rijcke, gemeente Amsterdam
Aan deze brug is al eerder aandacht besteed in het maartnummer van 

dit jaar.

De brug wordt ingepast in het huidige vervoersnetwerk. Hoe zorg je 

voor een robuuste verbinding met toekomstwaarde? Welke maatregelen 

moeten/kunnen nu al genomen worden om de ontwikkelingen de 

komende 100 jaar te kunnen faciliteren?

Deelnemers konden via een stemsite direct hun mening zichtbaar 

maken over de ontwikkelingen van het vervoer per fiets in de stad, 

elektrische (bak)fiets – bezorgdiensten, op bruggen en fietspaden in 

combinatie met voetgangers.

TOT SLOT
De belangstelling voor deze bijeenkomst is verheugend groot, zó groot 

zelfs dat omgekeken moet worden naar een andere locatie met een 

grotere capaciteit.
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Viaduct van accoya-hout 
(Sneek).


