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SLANKE FIETS- EN VOETGANGERS-
BRUGGEN BEATRIXKANAAL

Bewoners van de Eindhovense nieuwbouwwijk 
Meerhoven kunnen sinds kort het centrum van de 

stad bereiken via twee nieuwe fiets- en voetgangers-
bruggen over het Beatrixkanaal. ipv Delft ontwierp de 
slanke vakwerkbruggen. Eerder won het bureau de door 
de gemeente uitgeschreven prijsvraag voor het ontwerp 
van de oeververbindingen. De gemeente Eindhoven 
wilde twee luchtige, transparante bruggen. ipv Delft 
vertaalde deze wens naar een constructie die bestaat 
uit een vakwerkligger onder het brugdek. De in door-
snede driehoekige vakwerkligger steunt op twee ge-
vorkte tussensteunpunten op de oevers. Zowel ligger als 
steunpunt zijn opgebouwd uit stalen buisprofielen en 
de gehele constructie is voorzien van een donkergrijze 
coating. De uitwerking van de gevorkte steunpunten is 
zodanig, dat de vakwerkligger echt tussen de uiteinden 
van de vork heen loopt. Onderling verschillen de twee 
bruggen alleen in lengte: de één overspant 66 meter, de 
ander 49 meter. Voor beide bruggen ligt de maximale 
vrije overspanning rond de 25 meter.
Om de kosten te beperken, is er gezocht naar een 

slimme, economische constructie. Het dek, dat bestaat 
uit stalen troggen en randprofielen die ter plaatse vol-
gestort zijn met beton, vormt samen met de vakwerk-
staven en de steunpunten deze gewenste voordelige 
constructie. Verder stelde ook de locatie een aantal eisen 
aan het ontwerp. Zo was over de gehele breedte van 
het kanaal een doorvaarthoogte van 3,5 meter vereist. 
Om de vrije overspanning zo klein mogelijk te houden 
(en daarmee de constructiehoogte) is gekozen voor ge-
vorkte steunpunten. Vanwege de doorvaarteis bevindt 
het knooppunt van de gevorkte steunpunten zich zo 
hoog mogelijk. Daarnaast huizen er vleermuizen in de 
bomen langs het Beatrixkanaal, waardoor de verlichting 
van de brug niet te fel mocht zijn. De Delftse ontwerpers 
kozen voor verlichting in de handregel; zo is het brug-
dek voldoende verlicht, maar worden de vleermuizen er 
niet door verjaagd. Het  hekwerk bestaat uit gesneden 
stalen balusters en een vulling van spankabels.
Voor meer informatie: ipv Delft, telefoon 015 7502575 
of www.overbruggen.nl
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