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Bij de prijsvraag voor het ontwerp van een voetgan-
gersbrug over de Achtergracht in Zwolle heeft de ge-

meente gekozen voor het plan van ontwerpbureau ipv 
Delft. Dit ontwerp kenmerkt zich door een bijzondere 
constructie en twee verschillende looproutes. De brug 
vormt een nieuwe verbinding tussen de Diezerstraat 
en De Tanerij en ligt naast het theater De Spiegel. In 
lijn met de ideeën van de gemeente, heeft de 45 meter 
overspannende brug een gebogen vorm zodat een 
logische route ontstaat tussen de gebieden aan weers-
zijden van het water. Daarnaast sluit het ontwerp met 
haar verticale lijnenspel visueel aan op de gevel van het 
naastgelegen theater. 
Er is gekozen voor een stalen draagconstructie die 
bestaat uit één enkele vierendeelligger (vakwerkligger 
met alleen verticalen) in lensvorm. Deze ligger is opge-
bouwd uit kokerprofielen. Door het brugdek te splitsen 
in twee delen, waarbij het ene brugdek de onderste 
boog van de lensligger volgt en het andere de bovenste 
boog, ontstaat een brug met twee looproutes: een die 
omhoog en een die omlaag voert. Het hoogteverschil 
tussen de twee brugdekken is op het hoogste punt 
twee meter. Voetgangers hebben zo in het midden 
van de brug ook op de laaggelegen route uitzicht naar 
beide kanten. Ter hoogte van de aanlandingen zijn de 

twee brugdelen samengesmolten tot één brugdek. De 
ondersteunende constructie is hier opgenomen in het 
talud. Op deze manier wordt het groene karakter van 
de oevers zo min mogelijk verstoord.
De uitkragende brugdekken hebben een doosvor-
mige constructie en lopen naar buiten taps toe. Mede 
dankzij deze detaillering, waardoor de onderliggende 
dwarsbalken uit het zicht blijven, oogt de brug rustig 
en sober. Ook het hekwerk, dat bestaat uit eenvoudige 
stalen staanders, een stalen handregel en horizontale 
roestvrijstalen kabels, draagt bij aan dit beeld. Het hek-
werk aan de binnenzijde van het naar beneden lopende 
brugdek is overigens balusterloos, omdat de verticale 
elementen van de vierendeelligger hier dienst doen als 
staanders. Ledverlichting in de stalen handregels doet 
het lichtgekleurde brugdek ‘s avonds oplichten. 
De toegankelijkheid is een belangrijk aandachtspunt 
in het ontwerp. Zo is de helling van het binnenste 
brugdek, dat naar beneden loopt, flauw genoeg voor 
rolstoelgebruikers en kunnen invaliden elkaar op beide 
routes passeren. Tegelijkertijd zorgt de breedte van 1,70 
meter ervoor dat fietsers de brug liever zullen mijden, 
zoals beoogd door de gemeente.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ipv 
Delft, telefoon 015 7502570.

ir Adriaan Kok, ipv Delft

BRUG DE TANERIJ, ZWOLLE,  
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