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Dit nummer van ‘Bruggen’ wordt grotendeels ingevuld 
door medewerkers van ARCADIS Nederland, een 
marktpartij die een naam heeft hoog te houden als het 
gaat om brugontwerp en -realisatie. ARCADIS is voort-
gekomen uit een aantal partijen die van oudsher actief 
betrokken zijn bij de inrichting van de openbare ruimte, 
zoals de voormalige Heidemij en Articon, het ingenieurs-
bureau dat in 1947 werd opgericht ten behoeve van de 
wederopbouw van het Nederlandse spoorwegnet. De 
missie van ARCADIS is ‘het verbeteren van de kwaliteit 
van de woon- en werkomgeving, het bijdragen aan een 
duurzame economische ontwikkeling en het creëren 
van meerwaarde voor opdrachtgevers, medewerkers en 
aandeelhouders’. Een missie die ook is terug te vinden 
in het logo: een oranje vuursalamander, die leeft op 
de scheiding van land en water, en wel daar waar het 
ecosysteem in balans is. Wereldwijd werken er 8500 
mensen bij ARCADIS, die samen een omzet van circa  
€ 850 miljoen genereren. Ruim eenderde daarvan wordt 
in Nederland gerealiseerd.

ARCADIS is werkzaam op de terreinen infrastructuur, 
gebouwen, milieu en communicatie. Meer concreet 
vertaalt zich dat in infrastructuur en mobiliteit (wegen, 
stations, railinfra, veiligheid); stedelijke ontwikkeling 
(herstructurering woonwijken, knooppuntontwikkeling); 
groene ruimte (natuurontwikkeling, ruimte voor de rivier, 
groen in de stad); water (waterbeheer, bescherming 
tegen hoog water, herstel van stroomgebieden); industrie 
(huisvesting, facility management, infrastructuur en 
locatieontwikkeling) en overheidsfinanciën (vastgoed-
waardering, vastgoedinformatie, juridische advisering). 
Een logisch gevolg is dat bruggen regelmatig onderdeel 
uitmaken van ARCADIS-projecten!
Uitbreiding van het wegen- en railnet leidt er immers toe 
dat op een groot aantal plaatsen kruisingen van infra-

structuur ontstaan. Een 
ongelijkvloerse kruising 
in de vorm van een brug, 
viaduct of tunnel is in dat 
geval de aangewezen 
oplossing. De bouw van 
dergelijke constructies is complex. De locatie waar een 
kunstwerk is gepland vervult over het algemeen immers 
een veelvoud aan functies. Denk aan de reeds aan-
wezige weg-, rail- en/of waterver-bindingen, maar ook 
aan ecologische functies en de noodzaak tot behoud 
van landschap en cultuur-waarden. Allemaal stellen ze 
hun eisen aan het ontwerp. 
Omdat grote bruggen duidelijk zichtbaar zijn in het 
landschap, is er veel aandacht nodig voor de vormgeving. 
Dit zal er soms toe leiden dat een brug een prominent 
herkenningspunt in het landschap wordt, terwijl het in 
andere gevallen juist gewenst is om het kunstwerk te 
laten opgaan in de omgeving. Echter: vanwege deze 
complexiteit is het ontwerp van een brug per definitie 
altijd multidisciplinair en hebben verkeerskundigen, 
architecten, ecologen en ingenieurs allemaal hun in-
breng. Alleen zó kunnen eisen vanuit de verschillende 
invalshoeken immers correct en op tijd voor onze 
opdrachtgevers in het ontwerpproces worden ingebed. 
Belangrijk, want het ‘bedenken’ van een brug is een 
tijdrovend en kostbaar proces, waarbij aanpassingen 
als gevolg van een incompleet eisenpakket in een later 
stadium sterk kostenverhogend werken. ARCADIS heeft 
in de loop der jaren een brede ervaring opgebouwd op 
dit gebied, hetgeen onder andere blijkt uit het brede 
scala projecten dat in dit nummer van ‘Bruggen’ de revue 
passeert. Meer weten over ARCADIS na het lezen? 
Surf dan naar www.arcadis.nl, of vraag ons boekwerk 
‘Kunstwerken, architectuur in infrastructuur’ aan via Mark 
Slichter, telefoon 033-4771000.
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