


Programma

• Welkom
• Toelichting / inspiratie
• Zelf aan het werk

• In groep discussie / uitwerken / presenteren

• Voorkeur
• Met stickers en toelichtingen (post-its)

• Vervolg



• De opdracht

• De ontwerpruimte / kaders 

• Een brug of ???

• Voorbeelden

Toelichting



De opdracht

De brêge by Wyldehoarne te ferfangen

troch in nije brêge

dy’t minder djoer is yn it ûnderhâld, 

wêrby’t it kolleezje

yn oerlis mei de omwenners

giet oer it ûntwerp fan dizze nije brêge.



Wat is een brug?

Een brug is een vaste of beweegbare 
verbinding voor het verkeer, tussen 
twee punten die gescheiden zijn door 
een rivier, kanaal, kloof, dal, weg, 
spoorweg of ...

(bron: WIKIPEDIA)



Welke kaders laten we gelden?

• De functie (waarvoor moet de brug dienen )
- Fiets- / voetgangers-verbinding 

(geen auto’s ook geen hulpvoertuigen (2,60 breed))
(maar wel toegankelijk voor onderhoudsvoertuigen)

• De stevigheid
- (stabiel en geschikt voor de bedoelde functie)

• De doorvaart / door-schaatshoogte (denk aan zout strooien)

- 1,50 of 1,80 meter

• Het beschikbare geld 
- Passend binnen kaders (minder duur in onderhoud)
- Passend binnen het budget

• Ontwerpen – slopen – bouwen



Een brug of ……????





Creativiteit

• De brug ligt er en heeft als object zelf een 
geschiedenis. Van de huidige brug willen 
we eigenlijk even los komen. 

• Als we de brug weg denken en opnieuw 
naar de plek kijken wat blijft dan over en 
wat willen we daar dan invullen:







Skipsleat
“Dominant is de brede water-as, 

lopend vanaf de ingang van de wijk, 

diagonaal naar de recreatieplas in Skipsleat. 

Deze water-as vormt een ogenschijnlijk fysieke 
barrière met Skipsleat, 

maar is tevens in de beeldvorming het verbindende 
element.”



Wyldehoarne
De overgang van de waterrijke polder, 

met daarin het waterrijke Skipsleat, 

naar het oostelijk deel met zijn prachtige 
Wyldehoarnstersingel

is het hoofdthema van het ruimtelijk ontwerp. 

Skipsleat is immers een waterwijk bij uitstek en de 
recreatieplas is in feite de plek waar alle waterlopen 
in Skipsleat naar toe lopen.



Wensen/ inbreng omgeving

• Een verbinding over het water 

• Een “ontmoetingsplek”

• Een “oriëntatieplek”

• Verlichting

• De kleine (aan)bruggetjes

• ???



Soorten bruggen (verbindingen)
• Beweegbaar (n.v.t.)
• Vast

– Hangbrug
– Tuibrug
– Kraagbrug
– Boogbrug
– Vakwerkbrug
– Liggerbrug



Voorbeeld 1



Voorbeeld 1



Voorbeeld 2



Voorbeeld 2



Voorbeeld 3



Voorbeeld 3



Voorbeeld 4



Voorbeeld 4 



Inspiratie



Inspiratie



Materialen



Aan het werk 



Voorkeur

• Met stickers de voorkeur aangeven

• Met “Post –it’s” opmerkingen aangeven



Vervolg


