DUURZAME EENVOUD BRUG WERKDONKEN

ir. A. Kok

Met een eenvoudig, helder en duurzaam ontwerp van
ipv Delft heeft Mobilis BV onlangs de Design & Construct opdracht voor een 72 meter lange brug in Breda
binnengehaald. De brug is onderhoudsvrij, kan snel
en zonder veel hinder gebouwd worden en ziet er bovendien fraai uit. De voetgangers- en fietsbrug komt in
het nieuwbouwgebied Werkdonken/Waterdonken. De
brug doorkruist een natuurlijk waterzuiveringsgebied,
de Waterakkers. Voor ipv Delft reden om de brug zo
duurzaam en eerlijk mogelijk te maken. Zo behoeven
het betonnen brugdek en de roestvaststalen hekwerken geen conservering en wordt het brugdek opgeruwd waardoor een chemische slijtlaag overbodig is.
Ook de bouwmethode is krachtig in haar eenvoud: een
in het werk gestort brugdek op ronde palen. De brug
heeft geen landhoofden, alleen palen. De keuze voor
in de grond gevormde, grondverdringende getrilde
(VVP) betonpalen betekent dat het bouwproces niet
veel hinder oplevert. Nadat de palen en het brugdek
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in de grond zijn gevormd, wordt het waterzuiveringsgebied uitgegraven en aangelegd.
Dankzij zowel materialisering als bouwmethode past
de uitstraling van de brug goed bij de locatie. Door het
brugdek in situ te storten, is het mogelijk de betonnen
brugranden van een houtstructuur te voorzien, en de
ronde palen hebben een ruw, ongepolijst oppervlak
doordat ze in de grond gevormd zijn. Verder draagt
ook de keuze voor een hekwerk van mat roestvaststaal
bij aan de natuurlijke uitstraling.
Bij de gunning speelden naast prijs ook de kwaliteitsaspecten ontwerp en onderhoud een belangrijke
rol. De opdrachtgever kende voor deze aspecten een
fictieve kortingsbonus toe. Het ontwerp van ipv Delft
kreeg op beide punten bijna de volledige korting.
Mobilis BV, onderdeel van TBI Infra heeft het ontwerp
aangeboden en zal de brug nog dit jaar opleveren.
Meer informatie: Adriaan Kok van ipv Delft, telefoon:
015 7502570

