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NIEUWE BRUG MAAKT HISTORIE IN-
ZICHTELIJK M. Kresken

De oude hefbrug in Ulft is recentelijk gerenoveerd en 
uitgebreid met een naastgelegen voetgangersbrug. 
Vanaf de nieuwe brug kunnen voetgangers genieten 
van het uitzicht over de Oude IJssel en de historische 
brug. Ontwerpbureau ipv Delft ontwierp de stalen brug 
inclusief zitgelegenheid, informatiebord en verlichting. 
Het bureau ontwierp tevens de verlichting voor de ge-
renoveerde hefbrug.

Vanwege veroudering en toegenomen verkeersdrukte, 
was grondige renovatie van de oude hefbrug nood-
zakelijk. Omdat de bestaande brug te smal was voor 
auto’s, fietsers én voetgangers, besloot de gemeente 
Gendringen een aparte brug te laten ontwerpen voor 

voetgangers. Bruggenspecialist ipv Delft kreeg de op-
dracht op aanraden van Jansen Venneboer. 

De stalen voetgangersbrug maakt een bocht en geeft 
de oude brug zo letterlijk de ruimte. Op het naar bui-
ten wijkende deel van de brug kunnen voetgangers de 
omgeving in zich opnemen vanaf twee stalen banken 
met houten zitting. Ipv Delft bedacht ook een informa-
tiebord dat passanten in woord en beeld vertelt over de 
historie van de locatie. Zo is de nieuwe brug niet alleen 
een verkeerstechnische verbetering ten opzichte van de 
oude situatie, maar ook een aanwinst voor recreanten 
en toeristen. 

Het ontwerp van de brug is sober en transparant en 
laat de hefbrug in haar waarde: een slank dek op steun-
punten van stalen buispalen en een hekwerk van stalen 
balusters en spankabels. De vorm van de balusters is 
geïnspireerd op de torens van de hefbrug. ‘s Avonds 
wordt de brug verlicht middels ledverlichting in de 
handregels. Verlichting in de eindbalusters markeert 
begin- en eindpunt van de brug. 

ipv Delft maakte ook het lichtontwerp voor de oude 
brug. De binnenzijde van de katrolhuizen bovenaan 
de toren wordt hier aangelicht, waardoor de katrollen 
waarmee de val omhoog gehesen kan worden afsteken 
tegen de betonnen constructie. Om de karakteristieke 
vorm goed uit te laten komen, krijgen de heftorens een 
verticaal strijklicht aan de binnenzijde. Zo is de oude 
brug ook ‘s nachts een landmark. 

Meer informatie: ipv Delft, Marion Kresken (ontwerper) 
of Rob Kruizinga (lichtarchitect), www.ipvdelft.nl


