
A FIETSBRUG NIEUWE 
HEEMSTEDERBRUG, NIEUWEGEIN 
(ZIE OOK BRUGGEN JAARGANG 23, 
JUNI 2015)
“Deze superslanke fietsbrug is een schoon-
heid binnen zĳn categorie, alsof het een 
laatbloeier betreft uit de klassieke periode 
waarin gemeentewerken volop actief waren. 
De nieuwe Heemstederbrug is louter een 
streep in de lucht en dat kan uitsluitend 
dankzĳ het gebruik van hogesterktestaal. De 
balustrades zĳn consequent doorgedetail-
leerd in het totaalbeeld. De grote 
overspanning doet constructeurs opveren en 
het gebruik van een kokerprofiel als door-
snede zal de beheerders ervan deugd doen 
als onderhoudsvriendelĳk oppervlak. Deze 
oeververbinding vormt een belangrĳke ont-
sluitingsroute voor langzaam verkeer door 
een historisch gebied zonder het beeld te 
verstoren. En dat mag gehoord worden”.  42BRUGGEN NR.4 JAARGANG 24
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NATIONALE 
STAALPRIJS 2016
Eens in de twee jaar organiseert Bouwen met Staal de Nationale Staalprĳs voor de mooiste, 

constructief interessantste staalconstructies in diverse categorieën. Bruggen van staal zĳn 

ondergebracht in de categorie Infrastructuur, waarbĳ 17 van de 22 inzendingen betrekking hebben 

op bruggen of brugprojecten. Binnen één categorie zĳn er vier projecten genomineerd, waaruit één 

ten slotte de Nationale Staalprĳs krĳgt toegekend.

Redactie

DE GENOMINEERDE BRUGGEN:

• Passerelle Paleisbrug, Den Bosch

• Fiets+Voetbrug Golvende Brug, 

Hoofddorp

• Fietsbrug Nieuwe Heemstederbrug, 

Nieuwegein

• Renovatie en nieuwbouw 

Galecopperbrug, Utrecht

De Staalprĳs 2016 is toegekend aan de Passerelle 

Paleisbrug, Den Bosch, waarbĳ wat mĳ betreft, 

weer een nieuwe aanduiding voor een viaduct 

over sporen is toegevoegd. ’s-Hertogenbosch 

is ten slotte ook chiquer dan Den Bosch, maar 

zover wilde de jury niet gaan, blĳkbaar. Voor 

de Gemeente Den Bosch is deze prĳs wel een 

pleister op de wonde na het debacle van de 

Bartenbrug. Het verheugt de redactie dat aan drie 

van de vier nominaties in ons blad de afgelopen 

twee jaar aandacht is besteed: alleen de Golvende 

Brug uit Heemstede is tot nu toe aan onze 

aandacht ontsnapt.

Hieronder volgen de juryrapporten.

Opdrachtgever
Gemeente Nieuwegein
Vormgeving
StudioSK, Movares
Constructie
HSM Steel Structures.



D PASSERELLE PALEISBRUG, 
DEN BOSCH; 
(ZIE OOK BRUGGEN JAARGANG 23, 
JUNI 2015)
De jury vermeldt in haar juryrapport “dat de 
brug met overtuiging zĳn primaire functiona-
liteit overstĳgt. De stadsdelen worden niet 
weer verbonden door een eenvoudige door-
steek, maar programmatisch verrĳkt met een 
opgetild park en verblĳfsgebied dat daadwer-
kelĳk bezoekers en gebruikers trekt. De 
Paleisbrug boeit de professionals èn de 
buurtbewoners. Het weervast staal heeft een 
menselĳke maat, versterkt door de strakke 
detaillering zoals dat alleen in staal kan. De 
technische vondsten, zoals het verwarmd 
wegdek om corrosie verhogend strooizout te 
voorkomen, zĳn lovenswaardig. Door het 
vakwerk, dat een overspanning van 45 m 
maakt, bovendeks uit te voeren, ontstaat niet 
alleen constructieve expressie maar ook een 
logische scheiding tussen de verschillende 
verkeersstromen. Een winnaar pur sang”.
Opdrachtgever
Gemeente Den Bosch
Vormgeving
Benthem en Crouwel Architects
Constructie
Arup/Sweco– Uitvoering: KWS
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B FIETS+VOETBRUG GOLVENDE 
BRUG, HOOFDDORP
“De Golvende Brug duidt fietsers en voet-
gangers : het biedt hen een ‘maat’ en 
houvast. De stedenbouwkundige inpassing 
komt weliswaar oneconomisch over, maar 
het ontwerp en de uitvoering zĳn verfĳnd. 
Hoewel erg in zwang en modegevoelig,  
werken de geperforeerde staalplaatbekle-
ding en de verlichting hier uitstekend. Dit 
borduursel geeft een mooi visueel effect, ook 
in de avonduren. Daarbĳ is deze brug geheel 
van staal voor een slank beeld, maar minder 
hard dan soortgelĳke, gespierde vĳverspron-
gen. De brug kent welhaast vrouwelĳke 
trekken en aantrekkingskracht”.
Opdrachtgever
Gemeente Haarlemmermeer/Hoofddorp 
Vormgeving
LODEWĲK BALJON landschapsarchitecten 
Constructie/uitvoering
Volker Staal en Funderingen/KWS Infra.

C RENOVATIE EN NIEUWBOUW 
GALECOPPERBRUG, UTRECHT 
(ZIE OOK BRUGGEN JAARGANG 23, 
SEPTEMBER 2015)
“Deze renovatie en uitbreiding van de 
Galecopperbrug is een knappe technische 
operatie gebleken met een positieve uitstra-
ling op het ingenieursvak. De klus wordt 
geklaard zonder werkelĳk invloed te hebben 
op het verkeer. Daarbĳ is het project een 
hoogstandje in uitvoering met een moderne 
data-administratie via onder andere QR- 
codes op mobiele telefoons. Niets is uit de 
weg gegaan om de lassers een schone en 
veilige werkomgeving te bieden. Daar waar 
dit niet kon en daar waar veel repetitie 
bestond, is een mobiele lasrobot ingezet. 
Door de stalen kokerprofielen blĳven de aan-
vullingen voor een toekomstige randweg 
binnen de maatvoering van de bestaande 
brug. Zonder twĳfel een renovatie op hoog 
niveau met belang voor de drukke verkeers-
ader A12 en toekomstige brugrenovaties”.
Opdrachtgever
RWS
Vormgeving
Arup/Royal Haskoning DHV/Greisch
Constructie
Aannemerscombinatie Galecom.

© Albert Brunsting


