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Van crisis naar kans 
Tijden van crisis vragen om creatieve oplossingen en 
duurzame investeringen. Vanuit die optiek wordt de 
creatieve expertise van kunstenaars steeds vaker inge-
schakeld bij de aanleg van noodzakelijke functionele 
bouwwerken. Een investering die loont, zowel als impuls 
voor de lokale economie als ter verbetering van de kwa-
liteit van onze leefomgeving. 
De Nederlandse hoofdstad is daarvan een schoolvoor-
beeld. Jaarlijks komen duizenden toeristen uit de hele 
wereld speciaal naar Amsterdam afgezakt om er via de 
prachtige bruggenroutes de stad te verkennen. Door in 
het verleden in deze kunstige bouwwerken te investeren, 
wordt de publieke ruimte ook vandaag en morgen op 
grootse wijze naar nieuwe hoogten getild. 

Brug naar morgen
Ook designer Rop Ranzijn beweegt mee op deze uitda-
gende golf. 
In 2011 stuurde de hedendaagse ontwerper een verbluf-
fend design de wereld in. Geïnspireerd door ‘De Schep-
ping’, de wereldberoemde muurschildering van Miche-
langelo in de Sixtijnse Kapel, ontwierp hij een gigantisch 
bewegende verkeersbrug. Een groots bouwwerk dat 
uitblinkt in eenvoud: twee grote, witte handen die contact 
met elkaar zoeken, over de natuurlijke watergrens heen. 
Goed voor een oogstrelend en indrukwekkend spektakel. 
Ook anno 2013 slaat Rop Ranzijn letterlijk en figuurlijk 
een brug naar morgen. Met zijn nieuwste creatie – de 
Regenboogbrug – illustreert de ontwerper wederom de 
meerwaarde die ontstaat wanneer esthetiek en functio-
naliteit elkaar ontmoeten. 
De designer creëerde een unieke bewegende verkeers-
brug die hoop, kracht en een haast kinderlijke puurheid 
uitstraalt. Met een ultieme mix van eenvoud en finesse 
bewijst Ranzijn opnieuw zijn meesterschap. 

Ergens over de re-
genboog…
Voor het ontwerp van 
zijn Regenboogbrug 
liet Rop Ranzijn zich 
inspireren door de 

haast magische aantrekkingskracht van regenbogen. 
Want het is geen geheim: regenbogen spreken tot de 
verbeelding.  Wanneer zonlicht vanuit een bepaalde hoek 
door waterdruppels wordt gebroken, ontstaat een krach-
tig kleurenspectrum dat jong en oud betovert. Doorheen 
de eeuwen is er dan ook heel wat symboliek ontstaan 
rond dit natuurfenomeen en maakte de regenboog zijn 
opwachting in zowel de beeldende kunst en de muziek 
als in de literatuur en de poëzie. 
De regenboog symboliseert hoop, troost en uitzicht. In 
de Bijbel staat hij symbool voor de belofte die God ooit 
zou hebben gemaakt aan de mens, om na de zondvloed 

nooit meer zo’n verwoestende vloed op de aarde los 
te laten.  Volgens de folklore vinden we aan het einde 
van de regenboog een pot met goud, en is de kleurrijke 
hemelboog als het 
ware een brug naar 
nieuwe plaatsen en 
ontmoetingen. 

Harmonie in eenvoud
Een tweede inspiratiebron voor zijn ontwerp vond Rop 
Ranzijn in de Nederlandse kunstbeweging ‘de Stijl’, die 
in 1917 in Leiden werd opgericht. De leden van deze be-
weging probeerden vorm te geven aan de modernisering 
door een zo groot mogelijke eenvoud en abstractie na 
te streven. Kunstwerken en ontwerpen die aansluiten bij 
deze ‘Nieuwe Beelding’ worden teruggebracht tot meest 
elementaire vormen en kleuren.  
‘De Stijl’ verenigt de haast mystieke tegenstellingen tus-
sen het horizontale en het verticale, het uitwendige en 
het inwendige, natuur en cultuur. 
Begeesterd door de zoektocht naar het harmonieus 
verenigen van deze schijnbare contrasten, stelde Rop 
Ranzijn zich tot doel om dit boeiende spanningsveld te 
materialiseren in een bewegende verkeersbrug. 

Het ontwerp
De Regenboogbrug is aan weerszijden opgebouwd 
uit een veelvoud van gekleurde, vierkante panelen die 
stevig in de bodem verankerd zijn en die harmonieus 
opgaan in de omringende grassen en struiken.  Ook het 
wegdek bestaat uit gekleurde vlakken: een gele oprit, 
een blauwe afrit. 

REGENBOOG 
Brug naar een kleurrijke toekomst

‘Somewhere over the rainbow 
way up high 
there’s a land that I heard of
once in a lullaby…’

E.Y. Harburg

Een schitterend symbolisch schouwspel
Een brug van belofte naar vervulling 
Een spektakel dat je bijblijft 
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Gaat de verkeersbrug open, dan symboliseren de twee 
gekleurde driehoeken de zeilen van boten. In gesloten 
toestand vormen ze een tweekleurig vierkant dat bestuur-
ders veilig naar de overkant brengt. 
Ook de brugleuning wordt in verschillende kleuren 
uitgevoerd en krijgt een transparant karakter, wat het 
regenboogeffect nog versterkt. Dankzij dit geraffineerde 
spel met primaire vormen en kleuren straalt het ontwerp 
grandeur, charme, vitaliteit en menselijkheid uit. 

Een vleugje magie 
Het sprankelende kleurenpalet en de doorgedreven keuze 
voor eenvoud in de vormgeving zorgen voor een extra 
vleugje magie dat niet in woorden te vatten valt. Natuur, 
licht en water zorgen voor verbinding, met de brug als 
schitterende blikvanger. 
Tegelijk zorgt het ontwerp niet voor overlast in de omge-
ving. Net zoals regenbogen hun natuurlijke schittering 
prijsgeven in dauwdruppels op een spinnenweg of 
grasveld, en in de nevel van fonteinen en waterpartijen, 
zo versmelt ook de Regenboogbrug op natuurlijke wijze 
met de omgeving. 
En net zoals een regenboog met je meereist – steeds met de 
zon in de rug – nemen de bestuurders bij het overgaan van 
de brug een vleugje magie en verwondering met zich mee. 
Met zijn unieke creatie slaat de ontwerper een brug tussen 
architectuur en design, heden en toekomst, verwondering 
en herkenning, esthetiek en functionaliteit. 

‘Regenboog’ is een toegangspoort tot een kleurrijke toe-
komst waarin dromen toegelaten is.

Technische gegevens 
Opbouw en gebruikte materialen
•	 De	 brug	 heeft	 een	 betonnen	 fundering	 en	 wordt	

opgetrokken uit staal en beton
•	 Alle	relingen	zijn		uitgevoerd	in	transparant		verschil-

lende kleuren veiligheid glas
Maatvoering
•	 Hoogte		tussen	het	wateroppervlak	
 en de onderkant van het wegdek  12,5 meter
•	 Hoogte	van	het	wateroppervlak	tot	
 de bovenkant van de brug  40 meter
•	 Breedte	van	het	vierbaanse	wegdek	 15	meter
•	 Totale	lengte	van	de	brug	 	 125	meter

De ontwerper 
Rop Ranzijn werd geboren in 1949 te Amsterdam. Hij stu-
deerde vormgeving aan de Rietveld Academie, volgde de 
Kweekschool voor de Detailhandel en verdiepte zich drie 
jaar intensief in vormgeving en beeldhouwkunst bij Herman 
van Valen in Amsterdam. Na zijn opleiding maakte hij al 
snel naam in de reclame- en modewereld. Zijn succesvolle 
loopbaan als designer is bevredigend en het creatieproces 
wordt onverminderd verder gezet.  
Ranzijn is ontwerper en ideeënman. Vooral op het vlak 
van flacondesign en het ontwikkelen van bierflessen en 
meubelen behoort hij tot de selecte groep ontwerpers die 
internationaal succes, naamsbekendheid en lof genieten. 
Grote ontwerpers als Edgar Vos en Frans Molenaar gaven 
al te kennen uitermate gecharmeerd te zijn van Ranzijns 
vernieuwende kijk op mode en design. 
Heel wat bekende producten die Ranzijns onmiskenbare 
handschrift dragen, springen in het oog door hun heldere 
en ondubbelzinnige vormen. De ontwerpen zijn rijk aan 
verfijnde en technisch hoogstaande details op vlak van 
afwerking en compositie, maar behouden tegelijk hun ba-
sisvorm. Een unieke combinatie van stijl en functionaliteit, 
zonder aan eenvoud in te boeten. 
Ranzijns vakmanschap en talent werd veelvuldig erkend en 
bekroond. De ontwerper exposeerde in het Van Gogh en 
Stedelijk Museum te Amsterdam, in het Musée International 
de la Parfumerie te Grass in Frankrijk, in het Nederlandse 
Parfummuseum en in het Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum 
te Schoonhoven. Hij won ook een aantal belangrijke prijzen 
waaronder de Kunstprijs Vondelparkaffiche, de General 
Electricprijs en de Letterpress Ontwerpprijs. 
Tot grote wederzijdse tevredenheid mocht Rop Ranzijn reeds 
bedrijven als Escada, Crisca PC, Eduard Bosch, Arma Pell, 
Claudia Sträter, Rodier, Max Factor, Nina Richi, AEG Ned. 
en een befaamde bierbrouwerij tot zijn cliënteel rekenen. 
Kracht en eenvoud zijn immers de basiselementen waaraan 
de designer zijn ontwerpen toetst.

Contact en info 
Rop Ranzijn
Landgoed Beeckestijn
Rijksweg 132 - 1981 LD Velsen-Zuid (NH)
M: +31 (0)6 -103 96 889
E: ropranzijn@gmail.com

Eenvoud is niet het kenmerk van de beginner. 
Het is de duur bevochten stempel van de meester.

Godfried Bomans


