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Aan de oostzijde van de Van Brienenoord brug ligt de 
Abram van Rijckervoorselweg van Rotterdam naar Ca-
pelle aan de IJssel. Deze weg leidt door het bedrijven-
park Rivium en deelt dit gebied in tweeën.
Het zuidelijke deel is inmiddels al aardig volgebouwd 
met kantoren. De metro die vanuit het centrum van 
Rotterdam naar Capelle aan de IJssel rijdt, loopt langs 
de noordrand van het gebied. Om het zuidelijke deel met 
zijn vele kantoren te bereiken moet er een mogelijkheid 
van openbaar vervoer komen vanaf het metrostation 
Kralingse Zoom. De gemeente Capelle aan de IJssel wilde 
een brug bouwen over de Van Rijckervoorselweg. Het 
ongebruikelijke van deze brug is het soort vervoermiddel 
dat over de brug gaat rijden: een onbemand voertuig. 
Onbemand wat betreft de bestuurder. Er kunnen echter 
wel passagiers mee. Onbestuurd is de Parkshuttle 
echter niet: een systeem van elektronica in de bus in 
combinatie met een aantal transponders in de weg gaat 
er voor zorgen dat de bus niet van de juiste koers afwijkt. 
Het project heeft een experimenteel karakter: nog niet 
eerder is een dergelijk voertuig ingezet voor openbaar 
vervoer. Als het geen succes blijkt te zijn dan wordt de 
brug opengesteld voor fietsers en voetgangers. Als het 
wel een succes wordt, moet rekening worden gehouden 
met fiets- en voetpaden die in een later stadium aan 
weerszijden van de brug komen. Door dit nieuwe systeem 
van openbaar vervoer zal de verbinding metrostation 
Kralingse Zoom-Rivium Zuid zeker opvallen. De brug 
moet voor degene die vanuit Rotterdam de gemeente 
Capelle aan de IJssel binnen-rijden een herkenningspunt, 
een “Landmark”, worden en tevens de voortvarendheid 
van de gemeente uitstralen.

Op basis van deze randvoorwaarden heeft Iv-Infra een 
ontwerp gemaakt. Het ontwerp, een brugdek dat is 
opgehangen aan tuien die in de top van een A-vormige 
pyloon zijn bevestigd, voldoet aan de gestelde randvoor-
waarden. Omdat de brug en de Van Rijckervoorselweg 
elkaar niet haaks kruisen staat de pyloon enigszins 
gedraaid over het brugdek, met de voeten tussen de 
vangrails in de middenberm van de weg. In aanvulling 
op het ontwerp is ook het bestek aan de gemeente 
geleverd. Daarna is het stil geworden. De financiële 
problemen bij de gemeente hebben een verlammende 
uitwerking op de voortgang van het project. Driekwart 
jaar later  is Iv-infra opnieuw uitgenodigd voor een 
gesprek. Het blijkt dat de grond aan beide zijden van 
de aarden baan, waarop de toeritten moeten komen, 
inmiddels is uitgegeven aan bedrijven die zich daar 
gaan vestigen. Hierdoor moeten er aanbruggen 
komen die uiteraard veel minder ruimte vergen dan 
een aarden baan met brede taluds. Het indienen van 
het aangepaste ontwerp valt samen met de gesprek-
ken tussen Capelle aan de IJssel en Rotterdam. Uit 
deze onderhandelingen blijkt dat Rotterdam in het 
gebied van Rivium Noord een weg heeft gepland 
die onder de aanbrug doorgaat. Daarom moeten de 
aanbruggen omhoog en de tuibrug natuurlijk ook. 

Omdat de hellingen van de aanbruggen niet steiler 
mogen worden, anders kan de Parkshuttle er niet meer 
tegenop, worden de aanbruggen langer. Ook hierop is 
het ontwerp aangepast.
De Parkshuttle wordt geëxploiteerd door de vervoers-
onderneming Zuid West Nederland (ZWN) en om de 
voortgang van het project te bespoedigen treedt zij 
tevens op als bouwheer. De aannemer van de brug is 
HBG voor de funderingen en het betonnen wegdek, 
terwijl HBG Civiel Staal de stalen hoofdliggers en de 
pyloon heeft vervaardigd en gemonteerd. De toeleidende 
wegen en het grondwerk zijn door HWZ gerealiseerd.
Inmiddels is de brug gemonteerd. Ook tijdens de bouw 
zijn door Iv-Infra de nodige werkzaamheden verricht. 
De werkplaatstekeningen en de dimensionering van 
de wapening van het betonnen dek zijn in opdracht van 
HBG gemaakt. Het ontwerp van de landhoofden en de 
betonnen aanbruggen was in een eerder stadium al door 
de betonafdeling van gemaakt alsmede alle vorm- en 
wapeningstekeningen. De bouw is voorspoedig verlo-
pen. Na ingebruikname zijn alle tuikrachten gecontro-
leerd, waarna nog enige correcties volgden. Het gewicht 
van de brug wordt gelijkmatig over de tuien verdeeld.
Na officiële ingebruikname van het hele Parkshuttle 
project door de minister van Verkeer en Waterstaat heeft 
Rotterdam, Capelle aan de IJssel en de vervoersonder-
neming ZWN er een hoogwaardige openbaar vervoers-
systeem bij gekregen.
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