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FIETSBRUG VAN 190 METER TE MEPPEL
P. Zanen

Ten behoeve van de ontsluiting van de nieuwe 
woonwijk Bergierslanden in Meppel is er een 

nieuwe rondweg aangelegd op het grondgebied van 
de gemeente Staphorst. Er is er duidelijk voor gekozen 
dat het fietsverkeer deze nieuwe weg ongelijkvloers zal 
kruisen in de vorm van een brug. Zowel de mogelijk-
heden in staal als in hout zijn door de gemeente on-
derzocht en het bleek dat in dit geval de houten brug 

veruit de goedkoopste variant was. Ter plaatse van de 
rondweg is een vrije overspanning van ca 20 meter 
toegepast met een doorrijhoogte van ca 4,60m. Aan 
één zijde van deze hoofdoverspanning zijn 2 secties 
aangebracht van ca 11m aansluitend op de provinciale 
weg, welke op vrijwel hetzelfde hoogteniveau ligt. 
Aan de andere zijde moest een hoogteverschil worden 
overbrugd van ca 4,50 m waarvoor bij een maximale 
helling van 1:40 een bruglengte noodzakelijk is van 
circa 180m. Deze afstand is onderverdeeld in brug-
secties van 10,5 meter welke zijn opgelegd op jukken, 
bestaande uit schuin geplaatste houten palen met ho-
rizontale houten kespen. De stabiliteit in dwarsrichting 

wordt verzorgd door thermisch verzinkte trekstangen. 
Voor de liggers van de secties is gebruik gemaakt van 
zogenaamde gestifte liggers met een afmeting van 
180x540 mm en deze zijn samengesteld uit drie lagen 
van 180x180 mm welke onderling zijn verbonden met 
thermisch verzinkt stalen stiften van 30mm. Hierdoor 
zijn grote lengten te realiseren en kunnen door middel 
van buigtechnieken verschillende vormen worden ge-

realiseerd. Om de brug een slanke uitstraling te geven 
zijn de twee hoofdliggers naar binnen toe aangebracht 
en zijn door deze hoofdliggers dwarsdragers gesto-
ken waarop langsliggers zijn gemonteerd. Het dek is 
uitgevoerd in glasvezelversterkt kunststof van 55 mm 
dikte waarop een slijtlaag van epoxy ingestrooid met 
kwartsmateriaal is aangebracht. Behoudens het kunst-
stof dek is de gehele brug uitgevoerd  in FSC gecertifi-
ceerd azobe. De fundering bestaat uit betonpalen en 
zijn voorzien van geprefabriceerde betonkespen, welke 
de bouwtijd aanzienlijk hebben verkort.
Voor meer informatie : Groot Lemmer bv tel 0514-
561441 of www.grootlemmer.com
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Feiten en cijfers 
Fundering: betonpalen en prefab kespen
Jukken: azobe palen en kespen.(FSC)
Liggers: azobe (FSC)
Leuningen: azobe (FSC)
Dek: glasvezel versterkt kunststof
Lengte: 190 m
Breedte  3,50m


