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FIETSEN DOOR HET WATER
J. Büdgen

In Haarlem is begin deze week een fiets- en voetgan-
gersbrug in gebruik genomen waarvan het brugdek 

deels onder waterniveau ligt. De brug gaat onder 
twee drukke verkeersbruggen door en biedt fietsers een 
snelle, stoplichtvrije doorgang. Het ontwerp van de 110 
meter lange brug komt van bruggenspecialist ipv Delft.
De gemeente Haarlem besloot in 2009 dat het voor 
fietsers en voetgangers makkelijker en veiliger moest 
worden om de N205 bij de Buitenrustbruggen over 
te steken. Een brug onder de aanbruggen van de mo-
numentale ophaalbruggen bleek de meest logische 
oplossing. De gemeente vroeg meerdere partijen een 
schetsontwerp te maken voor een brug over het water 
van het Spaarne en gaf vervolgens ipv Delft de defini-
tieve opdracht.  

Onder water
De nieuwe brug is helder en strak. Vanaf de kades van 
de Schalkwijkerstraat enerzijds en de Noord Schalkwij-
kerweg anderzijds voert de vijf meter brede brug ge-
bruikers via een bescheiden  helling onder de bruggen 
door. In het midden ligt het brugdek zo’n vijfentwintig 
centimeter onder het waterpeil. De ligging ten opzichte 
van het waterniveau is goed zichtbaar in de hekwerken, 
die tevens fungeren als waterkering. Doordat de brug 
vrij ligt van de landhoofden en steunpunten van de 

Buitenrustbruggen, ontstaat een overzichtelijk en so-
ciaal veilig geheel. ‘s Nachts zorgt ledverlichting in de 
handregels voor goed zicht. 

Evenwicht
Het ontwerp is optimaal afgestemd op de locatie. Zo 
sluit de brug goed aan op bestaande fietsroutes en zijn 
helling en bruglengte zodanig gekozen dat gebruiks-
comfort en kosten in evenwicht zijn. Een flauwere 
helling zou bijvoorbeeld voor gebruikers nog com-
fortabeler kunnen zijn, maar leidt tot een langere en 
daardoor duurdere brug. Verder kan het water tussen de 
nieuwe brug en de kade vrij doorstromen, wat vervui-
ling voorkomt. De brug is voorzien van een inwendige 
hemelwaterafvoer en een pomp die het regenwater 
omhoog pompt naar het Zuider Buiten Spaarne.
De stalen brugconstructie is in de fabriek gemaakt en 
vervolgens vanuit Amsterdam in zijn geheel naar Haar-
lem gevaren. Ondanks het eigen gewicht van ruim hon-
derd ton, bleef het brugdek dankzij de doosvormige, 
luchtdichte doorsnede drijven. Eenmaal op de locatie 
is ballast aangebracht in de brug. Hierdoor zakte de 
brug in het water en kwam de constructie op de eerder 
aangebrachte funderingspalen terecht. 
Meer informatie: www.overbruggen.nl of 
www.ipvdelft.nl


