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 dromen over 
bruggen.... 

Bruggen spreken tot de verbeelding. Een brug be-
denken is ontwerpen aan de publieke ruimte, naden-

ken over constructie en kijken naar vormgeving. De 
mooiste combinatie van techniek en schoonheid. De 
ideale opdracht voor een architectenbureau zoals het 
onze.

Bij Royal Haskoning Architecten hebben vele brugont-
werpen het licht gezien. In dit blad treft u een selectie 
van onze bruggen aan. Ze staan overal in Nederland 
en recent hebben we de sprong gemaakt naar Enge-
land en Schotland.

Met flexibele teams werken wij enthousiast aan iedere 
nieuwe opdracht. Voor ons bureau is het elke keer een 
uitdaging om op zoek te gaan naar vernieuwende con-
cepten. Door de samenstelling van architectenteams te 
wisselen ontstaan iedere keer weer verrassende ideeën. 
De intensieve samenwerking met constructeur en aan-
nemer is voor ons vanzelfsprekend om tot in de details 
een zo hoog mogelijke perfectie te behalen. Zo kunnen 
wij innovatieve ontwerpen blijven produceren.

Een mooi moment voor ons als ontwerpers is wanneer 
de bruggen langzaam aan in staal, beton, glas of hout 
vorm krijgen. De waardering van anderen bevestigt 
ons in dat gevoel. Zo zijn wij onlangs genomineerd 
voor de Staalprijs 2006 voor onze brug in Bedum.

Niets is zo mooi als je eigen dromen in werkelijkheid 
te zien.
 
Royal Haskoning Architecten 

Stel een willekeurige kleuterklas de vraag “wat wil je 
later worden?” en negen op de tien jongetjes wil bij de 
politie of bij de brandweer. Stel die zelfde vraag later, 
in de derde of vierde klas HAVO of VWO nog eens en 
er zullen altijd een of twee jongens én meisjes tussen 
zitten die bruggen en stormvloedkeringen willen ont-
werpen. Zo was het bij mij in ieder geval wel. Ik zat in 
Zwitserland op school, ik zal twaalf of dertien geweest 
zijn, toen ik een spreekbeurt hield over de Nederlandse 
deltawerken, destijds (en nog steeds) hét visitekaartje 
van Nederland voor de rest van de wereld.
Hoeveel mensen is het gegund om de droom die zij als 
kind droomden in hun latere leven te kunnen leven? 
Zelf prijs ik mijzelf één van die gelukkigen. Na mijn stu-
dies Civiele Techniek en Architectuur kwam ik in 1997 
bij Royal Haskoning Architecten binnen. Wat is er mooi-
er dan techniek en schoonheid te kunnen combineren? 
Sinds dat jaar hebben vele tientallen brugontwerpen 
van onze hand het licht gezien. En het blijft niet alleen 
bij papieren plannen, niets is zo mooi als je eigen dro-
men in staal, beton, glas en hout in het groot te zien 
ontstaan! In het Groningse Bedum, in Assen, Zaanstad, 
Amsterdam, Haarlemmermeer, Leiden, Delft en Eind-
hoven, en binnenkort ook in het Verenigd Koninkrijk, 
overal worden onze bruggen inmiddels gebouwd. En 
de nieuwste plannen dienen zich alweer aan. Onlangs 
hebben wij een ontwerp voor de nieuwe stadsbrug 
over de Waal in Nijmegen aan burgermeester Guusje 
ter Horst aan mogen bieden, een droomopdracht! Het 
is dan ook met veel plezier dat ik in 2005 namens Royal 
Haskoning zitting nam in de Raad van Advies van de Ne-
derlandse Bruggen Stichting. Voor mij is dat geen werk, 
gewoon een kwestie van lekker verder dromen.....

Joris Smits is architect bij Royal Haskoning Architecten. 
In 1994 studeerde hij in Delft simultaan af aan de fa-
culteiten van Bouwkunde en Civiele Techniek 
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