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NIEUWE BRUGGEN OVER DE 
RUNDE OPGELEVERD ing. J. Büdgen

Ontwerp een brug die zichtbaar verwijst naar de om-
liggende glastuinbouw. Dat was de opdracht die ipv 
Delft in 2007 kreeg van de gemeente Emmen voor het 
kassengebied tussen Klazienaveen en Barger-Compas-
cuum. Recentelijk is de brug, die uiteindelijk uit twee 
naast elkaar gelegen bruggen bestaat, opgeleverd. In 
het hekwerk zijn de contouren van de kassen zichtbaar. 
Na een schetsmatige verkenning van de mogelijkheden 
voor een brug die verwijst naar de kassenbouw, kozen 
ipv Delft en de gemeente voor een subtiele verwijzing 
in de hekwerken. Door zigzaggende kniklijnen aan te 
brengen in een stalen strippenhekwerk, ontstaat dankzij 
schaduwwerking een beeld dat refereert aan het voor 
kassen kenmerkende lijnenspel van schuine daken en 
verticale staanders. 
De nieuwe bruggen, één voor autoverkeer en één 
voor fietsers en voetgangers, overbruggen de Runde 
en verbinden de straten Pitrus en Zwet met elkaar. De 
bestaande wegindeling aan de Pitrus vormde de aan-
leiding voor het uit elkaar halen van snel en langzaam 
verkeer. Niet alleen is het straatbeeld zo eenduidiger, 

ook de veiligheid van fietsers is beter gewaarborgd.
In de uitwerking van de 33 meter lange bruggen be-
steedde ipv Delft veel aandacht aan een natuurlijke 
doorvoering van de vormentaal van het hekwerk. Zowel 
de betonnen kesp van de steunpunten als de randlig-
gers hebben bijvoorbeeld schuine vlakken. Daarnaast 
speelde kostenbesparing een belangrijke rol. Om die 
reden is de fietsbrug van staal en de verkeersbrug van 
beton, zijn de toegepaste liggers allemaal standaard-
liggers en is de overspanning verdeeld in twee exact 
gelijke delen. Voor de twee steunpunten koos het 
ontwerpbureau beton, vooral omdat de steunpunten 
geregeld onder water zullen staan. 
Momenteel is de omgeving van de bruggen nog tame-
lijk leeg. In de nabije toekomst wordt hier echter een 
groot aantal kassen gebouwd. De aanleg van de brug-
gen is onderdeel van het masterplan van de gemeente 
Emmen voor het Rundegebied. Dit masterplan en de 
twee nieuwe bruggen zullen de bereikbaarheid en 
aantrekkelijkheid van het tuinbouwgebied vergroten. 
Meer informatie: ipv Delft, 015 7502574


