CIVIELE KUNSTWERKEN NOORDWAARD TOEKOMSTBESTENDIG

ir. R. Rozemeijer

Nieuwe bruggen geven rivier én natuur de ruimte
Een van de grootste projecten van het Rijkswaterstaatprogramma Ruimte voor de Rivier is onlangs
aanbesteed. Een consortium van Boskalis, Martens en
Van Oord, Van Hattum en Blankevoort en de Gebroeders
van Kessel kreeg opdracht voor de ontpoldering van de
Noordwaard. Ontwerpbureaus ipv Delft en West 8 tekenden gezamenlijk voor het ontwerp van alle bruggen en

en groei van korstmossen.”
Bij de dijkbruggen geeft de detaillering van de massieve
steunpunten de stroomrichting van het water aan en is
een van de steunpunten voorzien van een geïntegreerde
trap die de waterstand vermeldt. Een ander speels detail
zijn de vogelstokken, die een zitplek vormen voor (water)
vogels en onder de brug doorgaan. Dit laatste is bij de
lage bruggen handig voor kanovaarders.

gemalen in het nieuwe doorstromingsgebied. Het gaat
om ruim dertig bruggen in een gebied van 4450 hectare.
Transparantie, eerlijk gebruik van materialen en oog voor
de natuur, dat waren de belangrijkste uitgangspunten
voor het ontwerp van de bruggenfamilie. Het ontwerp is
verder geïnspireerd op de eenvoud en efficiëntie van het
boerenbedrijf. Dankzij een doordachte materiaalkeuze,
duidelijk herkenbare ‘familietrekken’ en verzorgde details dragen de bruggen straks sterk bij aan de nieuwe
identiteit van de Noordwaard.

Familie
De uitvoering van de hekwerken verschilt subtiel per
brugtype. Er zijn drie typen: kreek-, dijk- en steurgatbruggen. Naast de bruggen worden er in het gebied
verschillende typen gemalen gerealiseerd, variërend
van landbouwgemalen tot een dijkringgemaal.
Vanwege de ligging aan de verkeersroutes en de
hoogte van het gemaalgebouw, kan een aantal van
de landbouwgemalen fungeren als uitkijkpunt. Voor
deze gemalen is een eigen type hekwerk ontworpen.
Het eenduidige materiaalgebruik en de herkenbare
vormentaal maken de bruggen en gemalen tot een
duidelijke familie.
De civiele kunstwerken zijn onderdeel van het project
Ontpoldering Noordwaard. In 2015 moet het gehele
project gereed zijn. Bruggenspecialist ipv Delft zal het
winnende ontwerp verder uitwerken .
Meer informatie: ipv Delft, 015 7502573, www.
ipvdelft.nl en www.ruimtevoorderivier.nl

Form follows function
De beoogde eerlijkheid en eenvoud vertalen zich met
name naar de opbouw van de bruggen: de functie
van de verschillende constructie-elementen is duidelijk afleesbaar. Ronald Rozemeijer van ipv Delft: “Het
brugdek is bijvoorbeeld smaller dan de onderliggende
draagconstructie, waardoor de steunpunten ook vanaf
de brug zichtbaar zijn. Leuk detail is dat de uitstekende
draagconstructie bovendien extra plek biedt voor vogels
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