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Brug Looijersgracht te Steenwijk (ipv Delft)



BRUGGEN 15 (2007) nr 1   9

De historische binnenstad van Steenwijk is omgeven 
met grachten en stadswallen. Een van die grachten 

is de Looijersgracht. Nadat deze stadsgracht jarenlang 
gedempt was, is hij begin deze eeuw in oude glorie 
hersteld. Om de doorgaande fiets- en wandelroute van 
en naar het centrum te behouden, ontwierp ipv Delft 
een nieuwe brug over de Looijersgracht. De eerder voor 
Steenwijk ontworpen Onnapoortbrug vormde het uit-
gangspunt voor de vormgeving van de nieuwe fiets- en 
voetgangersbrug. 
De locatie bracht een bijzondere uitdaging met zich mee: 
de oevers aan weerszijden van de gracht liggen niet op 
gelijke hoogte; het hoogteverschil is ruim een meter. Er 
is voor gekozen de brug van een bocht te voorzien, zo-
dat de lengte van de brug flink toeneemt waardoor het 
hoogteverschil met een aangename helling kan worden 
overbrugd. Zo is de brug voor iedereen goed toegankelijk 
en zijn steile hellingbanen of trappen overbodig. De brug 
begint aan de lage oever haaks op de kade en maakt dan 
een bocht naar rechts, zodat hij onder een hoek van 45 
graden op de hoge oever (aan de kant van het historische 
centrum) aanlandt. Daar is een driehoekig landhoofd op 
het steile grastalud bedacht, waardoor naast het brugdek 
ruimte ontstaat voor drie speelse traptreden. 
De hoofddraagconstructie wordt gevormd door een 
stalen buisligger met uitkragende dwarsspanten. Om het 
hoogteverschil tussen de oevers nog extra te benadruk-
ken, volgt de buisligger het schuin omhoog lopende 
brugdek niet, maar ligt deze horizontaal; de in hoogte 
oplopende spanten vangen het hoogteverschil op. Aan 
de lage oever verdwijnt de buisligger in de gemetselde 
kademuur, op de hoge oever komt hij aan op het met 
baksteen beklede driehoekige landhoofd. 
Bij de materiaalkeuze voor hekwerk en brugdek diende 
de brug over de Onnapoort weer als uitgangspunt, 
wat goed is te zien. Het hekwerk bestaat uit naar buiten 
gebogen dubbele balusters van plaatstaal, een ronde 
stalen handregel en roestvaststalen spankabels. Voor de 
beëindiging van de kademuren aan weerszijden van de 
Looijersgracht is een speciale variant op het hekwerk ont-
worpen: zeer korte, dubbele balusters met daarop een 
stalen handregel. Verder is een speciaal ontwerp gemaakt 
voor de drie eindbalusters die aansluiten op de bakstenen 
kademuur. Net als bij andere bruggen die ipv ontworpen 
heeft voor historische locaties, is bewust gekozen voor 
een rustige uitstraling en grote mate van transparantie, 
zodat de brug goed past in de omgeving. 

Opdrachtgever :  gemeente Steenwijk
Ontwerpers :  ipv Delft, Gerhard Nijenhuis, 

Rogier van Nassau
Oplevering :  2003
Afmetingen :  l=22 m; b= 2,5 m
Uitvoeringskosten : ca. 70.000,- euro
Belastingsklasse :  4 kN/m²
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