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len zijn relatief kostbaar, dus hoe minder mallen, 

hoe voordeliger. De keuze voor stalen mallen komt 

voort uit de wens de mallen meerdere keren te 

gebruiken en het gewenste afwerkingsniveau van 

het beton, conform CUR 100 klasse B1. Het beton is 

zo wit mogelijk uitgevoerd, kleur A volgens de CUR 

100 aanbeveling ‘schoon beton’. Haitsma Beton 

produceerde de prefab elementen.

Het brugdek is deels gevuld met EPS om de hoe-

veelheid beton en daarmee het gewicht van de 

brugdelen te minimaliseren. “Een hoger eigen ge-

wicht leidt tot hogere belasting en maakt transport 

en plaatsing complexer en duurder.” Van Spijker Be-

ton en Waterbouw plaatste de veertien betonnen 

elementen eind augustus 2011 op één dag, zodat 

overlast voor de omgeving beperkt was.  

Tandoplegging
Behalve de vorm van de brug, vallen vooral het 

slanke dek en het reliëf op de onderzijde daarvan 

op. De totale hoogte van het brugdek is tachtig cen-

timeter, wat zeer slank is. Vreugdenhil: “Voor con-

ventioneel prefab beton is dit het maximaal haal-

bare. Gezien de horizontale bocht, het toepassen 

van voorspanning en de vorm had dit niet slanker 

gekund.” Ook de tandoplegging van de prefab lig-

gers op de in het werk gestorte steunpunten draagt 

bij aan de slanke uitstraling van de brug. Steunpunt 

en liggers gaan vloeiend in elkaar over. Voor alle 

steunpunten is dezelfde mal gebruikt. Waar nodig 

is de stalen mal aan de onderzijde ingekort. De ge-

kromde onderzijde van het brugdek is voorzien van 

een helixvormig lijnenspel, dat het ontwerp een 

geraffineerde uitstraling geeft. “Prefab beton leent 

zich goed voor grafische bewerking van oppervlak-

tes, omdat de productie goed beheersbaar is en de 

oppervlaktekwaliteit hoog, terwijl de extra kosten 

relatief laag zijn.”

Verlichting
In de handregels van het hekwerk bevindt zich led-

verlichting, die zorgt voor adequate en veilige ver-

lichting van fietsers en brugdek. Om de poortfunc-

tie van de brug te markeren, ontwierp ipv Delft een 

veertien meter hoge lichtsculptuur ter plaatse van 

de kruising met de Auke Vleerstraat. Het ’s nachts 

oplichtende groene glas in de sculptuur keert ook 

terug in de hekwerkbeëindiging op de brug. 

Dat de Auke Vleerstraat meer capaciteit moest 

krijgen, besloot de gemeente Enschede enkele ja-

ren geleden. De weg verbindt Kennispark Twente, 

waarop onder meer de Universiteit Twente is ge-

vestigd, met de A35 en vormt zo de belangrijkste 

toegangsroute van het kennispark. Ter hoogte van 

de Hendrik ter Kuilestraat en de Windmolenweg 

kruist de Auke Vleerstraat de doorgaande fietsroute 

tussen Enschede en Boekelo. Dit kruispunt vormde 

een ware bottleneck voor het fietsverkeer. Fietsers 

moesten lang wachten op groen licht en staken 

veelvuldig over terwijl het licht op rood stond, wat 

leidde tot verkeersonveilige situaties. Een verbre-

ding van de Auke Vleerstraat zou het probleem 

verergeren. Dit was reden voor de gemeente om 

te kiezen voor een ongelijkvloerse kruising, waarbij 

fietsers via een brug het drukke kruispunt kunnen 

mijden.     : 
 

De fietsbrug is begin oktober in gebruik genomen 

en wordt later dit jaar officieel geopend. 

www.ipvdelft.nl

www.overbruggen.nl

:

Ontwerpbureau ipv Delft kreeg in mei 2009 na 

een meervoudig onderhandse ontwerpuit-

vraag  opdracht een fietsbrug over de Auke Vleer-

straat te realiseren. Ontwerper Joost Vreugdenhil: 

“De gemeente wilde onder de brug een doorrij-

hoogte van vijf meter. Dit betekende dat het tracé 

vrij lang werd. We kozen voor een brug die zich al 

slingerend inpast in de situatie. Dit tracé was het 

meest logisch, onder meer doordat de slingerende 

vorm de lengte van het tracé vergroot. Een langere 

route geeft een kleiner hellingspercentage en dus 

een comfortabelere helling.” 

Verder werd de vorm ingegeven door de aanwe-

zigheid van verschillende bomengroepen, die 

ontwerpers en gemeente zoveel mogelijk wilden 

behouden. Ook de aansluiting op bestaande fiets-

routes speelde een rol. Daarnaast was het van 

groot belang dat het kruispunt zo veilig mogelijk 

zou worden; zichtbaarheid van de verkeerslichten 

en overzicht over het kruispunt waren absolute ver-

eisten. “Door de brug een stuk van het kruispunt af 

te plaatsen, hebben weggebruikers optimaal zicht 

op de verkeerslichten. En de brug markeert zo deze 

toegangsweg van Enschede nog beter.”

Grondlichaam
Van begin af aan vormde het ontwerpproces een 

zoektocht naar het optimale tracé. Kostenbeheer-

sing en behoud van zicht op het open landschap 

voor automobilisten waren hierin key. Vreugden-

hil: “Daar waar het fietspad twee meter of lager 

boven maaiveld ligt, is het toepassen van een 

grondlichaam het meest logisch. Een doorkijk tus-

sen maaiveld en constructie is daar minimaal. Het is 

dan logischer te kiezen voor een groene inpassing 

in het landschap. Bovendien is een fietspad op een 

grondlichaam aanzienlijk goedkoper in aanleg dan 

een fietsbrug op poten.” In het uiteindelijke ont-

werp bestaat het tracé van circa 430 meter voor 

280 meter uit brug en voor de overige 150 meter 

uit grondlichaam. 

Repetitie
Om de kosten relatief laag te houden, verfijnde ipv 

Delft het definitieve tracé van de brug zodanig, dat 

het dek van de meanderende brug slechts uit twee 

verschillende prefab betonnen elementen is opge-

bouwd: één met een bochtstraal van 75 meter, en 

één met een bochtstraal van 180 meter. Alle delen 

hebben een lengte van 20 meter en wegen zo’n 

100 ton per stuk. “Voor het dek waren zo maar twee 

mallen nodig”, vertelt de ontwerper. De stalen mal-
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Betonnen fietsbrug voor Enschede is 
slank, opvallend en betaalbaar

Over de onlangs verbrede Auke Vleerstraat in Enschede ligt sinds kort een opvallende fietsbrug naar ontwerp van 

bruggenspecialist ipv Delft. De meanderende brug heeft een slank prefab dek met een hoge afwerkingskwaliteit 

en reliëf op de onderzijde. Het tracé is zodanig gekozen, dat de gehele slingerende vorm met twee verschillende 

dek-elementen gerealiseerd kon worden. 


