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RODE BRUG UTRECHT
Janssen Venneboer

Bruggen zorgen in zowel de stedelijke als landelijke 
omgeving voor snelle en veilige verbindingen. Zij zijn 
daardoor onmisbare schakels voor de economie van 
ons land en het welzijn van iedereen.
Het bedrijf Jansen Venneboer realiseert civieltechnische 
kunstwerken. Van ontwerp, engineering en realisatie 
tot en met inspectie en onderhoud. 
In opdracht van Gemeente Utrecht gaat Jansen Ven-
neboer in Wijhe samen met combinant Ippel in Nieu-
wendijk de vervanging van de Rode Brug in Utrecht 
realiseren. De Rode Brug werd in juni 2009 door Jansen 
Venneboer in Utrecht gemonteerd. De aanneemsom 
van het project is  1,7 miljoen.

De Rode Brug vormt een schakel in de reeks ophaalbrug-
gen over de Vecht tussen Muiden en Utrecht. In deze 
reeks is de Rode Brug vanuit Utrecht gezien de eerste 
ophaalbrug en tevens de enige over het Utrechtse deel 
van de Vecht. De oude brug is in de jaren ‘50 gebouwd 
en nadert het einde van zijn levensduur. Waar het bij de 
oude brug recht-toe-recht-aan is, voorziet het nieuwe 
ontwerp in ronde en gekromde vormen.
Ingenieursbureau Utrecht heeft het kader voor de

nieuwe brug gedefinieerd, nadat het de eisen en 
wensen had geïnventariseerd van uiteenlopende be-
langhebbenden, inclusief bedieners, beheerders, ple-
ziervaart en de bewoners. De nieuwe brug heeft, net 
als de bestaande brug, slechts één rijstrook en zal door 
een ‘om en om’-regeling worden gebruikt door lokaal 
autoverkeer. Naast de rijweg komen er twee aparte 
fietspaden én twee aparte voetpaden.
De historische context en de ambities van Utrecht met 
de stadswijk waren de inspiratie voor de eerste ontwer-
pen van architecte Marja Haring (architecte bij Ingeni-
eursbureau Gemeente Werken Rotterdam). De rode 
kleur is gekozen, omdat de beide voorgaande bruggen 
rood waren. De brug is modern en strak vormgegeven. 
De poort, die refereert aan de oude historie en de balans 
zijn vloeiende bewegingen, waardoor een duidelijke 
onderlinge relatie ontstaat. De overspanning is in ver-
houding tot de breedte kort, daarom is gekozen om 
de landhoofden terugliggend te maken. De voetpaden 
worden zowel op het val als op de landhoofden onder-
steund door consoles. Deze consoles zijn geïntegreerd 
met de leuning vormgegeven. De brug lijkt op deze 
manier van oever tot oever te overspannen.
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Opdrachtgever:  Gemeente Utrecht
Kaderstelling ontwerp: ingenieursbureau Utrecht
Ontwerp:  architecte Marja Haring,
 ingenieursbureau Gemeen-
 te Werken Rotterdam
Constructief ontwerp:  Ingenieursbureau
 Amsterdam
Detailering ontwerp:  Janssen Venneboer, Wijhe
Uitvoering:  Combinatie Janssen 
 Venneboer, Wijhe en Ippel,
 Nieuwendijk
Overspanning:  10,4 meter
Totale breedte val:  13 meter

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) is betrokken bij het 
gehele ontwerpproces en verantwoordelijk voor de 
vertaling van de vormgeving naar een technisch ont-
werp. De grootste technische uitdaging is het gekromd 
uitvoeren van alle onderdelen!
In juni 2008 heeft Gemeente Utrecht opdracht gege-
ven aan Combinatie Ippel en Jansen Venneboer om 
de vervanging van de Rode Brug te realiseren. Jansen 
Venneboer heeft het technisch ontwerp verder vertaald 
naar de realisatie. 
De fabricagewerkzaamheden van de Rode Brug zijn 
in december 2008 gestart. De fabricage van het val 
werd als eerste gestart. Daarna volgden de balans, 
hameipoort draaipunten en opleggingen. In februari 
2009 werd het val op het terrein van Jansen Venneboer 
in Wijhe gedraaid, zodat de werkzaamheden aan de 
bovenzijde van het val konden worden afgerond. Op 
maandag 20 april 2009 is de Rode Brug Utrecht voor 
conservering vanaf de loswal in Wijhe over het water 
getransporteerd naar Amsterdam. Het betonwerk van 
de onderbouw is gerealiseerd en de brug is van haar 
typerende eindkleur voorzien. Daarna vonden de voor-
bereidingen van de elektrotechnische werkzaamheden 

plaats. Op 3 juni 2009 werd de hameipoort met de 
aandrijving geplaatst en op 15 juni is overdag de Rode 
Brug over het water getransporteerd van Amsterdam 
naar Utrecht en ‘s avonds vond het wegtransport door 
Utrecht plaats. Op 16 juni werd de Rode Brug ingehesen 
en het val en de balans geplaatst. 
Het gewicht van de balans is 110 ton, het val weegt 40 
ton en de hameipoort weegt 10 ton. De lengte van het 
val is 10,4 meter en de breedte is 13 meter.


