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Bruggenfamilie voor wijk Oostindie in Leek
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ing Johan Büdgen, ipv Delft

VEELZIJDIGE BRUGGENFAMILIE VOOR 
LEEKSE WIJK OOSTINDIE

Met het plaatsen van twee toegangsbruggen is de ont-
wikkeling van nieuwbouwwijk Oostindie in Leek vorig 
jaar zomer echt begonnen. ipv Delft ontwierp voor de 
gemeente Leek alle dertig bruggen voor de wijk en 
liet zich inspireren door de veenhistorie en streekeigen 
bruggen en architectuur. Het resultaat doet met de 
vloeiende lijnen en geraffineerde detaillering denken 
aan het tijdvak van de art deco.    
Omdat er veel bruggen in deze wijk komen, is gekozen 
voor een op elkaar gelijkende familie van bruggen. De al 
gerealiseerde brede toegangsbrug voor gemotoriseerd 
verkeer en de smalle fiets- en voetgangersbrug geven 
een goed beeld van de vormentaal van die bruggenfa-
milie. Zo zijn zowel de naar buiten krommende wand 
van donkerrode baksteen van de verkeersbrug, als de 
stalen randliggers van de fiets- en voetgangersbrug 
en het houten voetgangersdek elementen die bij later 
gemaakte ontwerpen in de andere bruggen in de wijk 
terugkeren. De stalen ligger bijvoorbeeld doet bij de 
fiets- en voetgangersbrug dienst als randligger, terwijl 
hij bij de verkeersbrug dient als latei waarop de bakste-
nen wand steunt. 

Het meest in het oog springende element, dat straks 
in alle bruggen terugkomt, is het hekwerk. De gieta-

luminium balusters zijn zo vormgegeven dat het lijkt 
of de roestvaststalen spankabels er door middel van 
smeedwerk aan zijn bevestigd. Deze detaillering is 
geïnspireerd op het traditionele in de veenkoloniën 
gebruikte gereedschap, waarbij steel en blad daad-
werkelijk aan elkaar gesmeed waren. Ook de keuze 
voor rode baksteen is gebaseerd op de omgeving; de 
traditionele streekboerderijen zijn opgetrokken uit een 
soortgelijke baksteen. Daarnaast doet de vorm van het 
brugdek, vrijwel vlak met een heel lichte toog, sterk 
denken aan de bestaande bruggen in deze regio. Het 
tot uitdrukking brengen van het streekeigen karakter 
in de nieuwe brugontwerpen was dan ook een van de 
belangrijkste uitgangspunten voor de ontwerper. 
Uiteindelijk zal de wijk Oostindie bestaan uit 1200 wo-
ningen en zo’n dertig bruggen, die zijn onder te ver-
delen in vier verschillende brugtypen. Er komen onder 
meer fiets- en voetgangersbruggen met een houten 
dek en stalen bruggen die aan één zijde rusten op een 
stenen landhoofd. De bruggen zijn en worden in de 
loop van de jaren 2006 en 2007 in fasen geplaatst.
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