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Integraal ontwerpen

technisch Buro De Heer heeft sinds haar oprichting in 1965 een passie 
voor bruggen; tijdelijk en permanent, vast en beweegbaar. De visie van 
ons bureau is het integraal ontwerpen van constructies. ontwerp, bereke-
ningen en tekeningen vanuit één model en in één hand, in samenwerking 
met de opdrachtgever en andere adviseurs voor het beste resultaat.

Voor het project ponte palazzo hebben wij in opdracht van Jos van den 
Bersselaar Constructie BV het uitvoeringsontwerp gemaakt, dat wil zeg-
gen bouwzeegberekeningen, detailberekeningen, werkplaats- en monta-
getekeningen. De brug over het spoor is een vakwerkbrug met 57 meter 
overspanning; de vakwerkconstructies zijn volledig uit platen van weer-
vast staal opgebouwd. Dit vergt speciale kennis van het materiaal, het 
detailontwerp en de assemblage. een ander kenmerk van de brug is de 
combinatie van staal (hoofdliggers) en beton (dek). De voordelen van bei-
de materialen zijn gecombineerd. een staal-beton ontwerp begint echter 
bij de bouwmethodiek. Hoe bouw je een brug? antwoord op deze vraag 
is de basis voor het ontwerp. technisch Buro de Heer heeft ervaring met 
zowel permanente als tijdelijke bruggen en helpt u graag verder met een 
efficiënt brugontwerp.
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Brug met

technische 
hoogstandjes
met de bouw van de Ponte Palazzo in Den Bosch heeft mobilis met zekerheid een uniek referentieproject aan de toch al 
eigen indrukwekkende portefeuille toegevoegd. Directeur Jan Luijten vertelt dat mobilis altijd ‘graag het bijzondere’ wil 
maken en dat is bij deze brug zeker gelukt. “Nee, het is niet een brug die groot en lang is, zoals de brug bij ewijk die we 
op dit moment bouwen. Het gaat hier meer om het specifieke karakter; de brug moet vooral beschermd worden tegen 
opgesloten water, een gevaar waar de brug door aangetast kan worden…”

Volgens Luijten is er een ontwerp gemaakt waarbij het constructiebeton 
van het gehele brugdek beschermd wordt met ePDm-folie. “er wordt ge-
bruik gemaakt van weervast staal omdat de brug continu zal zijn bloot-
gesteld aan niet-alledaagse factoren. Dat heeft natuurlijk te maken met 
de keuze om een groene wandelpromenade -bijna een park- op de brug 
aan te leggen. Dit vraagt dus om technische hoogstandjes. Als gevolg van 

corrosie ontstaat er een patinalaagje waardoor de staalconstructie wordt 
beschermd en verdere corrosie wordt tegengegaan.”

BIJzonDer monument
mobilis is vanzelfsprekend zeer tevreden dat de aanbesteding werd gewon-
nen. “De gunfactor zat hem in de prijs maar in de pre-kwalificatie was na-

tuurlijk al duidelijk dat wij konden mee-inschrijven, omdat we veel expertise 
in huis hebben op het gebied van alle benodigde technische aspecten, de 
wijze waarop we het logistiek konden organiseren en vanzelfsprekend de 
duurzaamheidsvraagstukken.”

Volgens Luijten ontwikkelt de brug zich tot een bijzonder monument dat de 
aantrekkingskracht van de stad zal vergroten. “Ik denk dat voor dit project 
internationale belangstelling zal ontstaan. Het is méér dan een verbinding 
tussen twee stadsdelen. Het is een uitnodiging om gebruik te maken van 
de brug. Sterker nog: deze brug over het spoor wordt een eyecatcher in het 
stedenlandschap.”

Luijten vertelt dat er voor dit project met diverse partners is samengewerkt. 
“eigenlijk noemen we ze co-makers,” besluit hij. “Het zijn partijen waar we 
al jaren mee samenwerken en waar we een vertrouwensbasis mee hebben. 
Alleen dán kun je de oplevering laten slagen en een bijdrage leveren aan 
de vitaliteit van een grote stad.”   

DIreCte en InDIreCte Baten 
Ook de Bossche wethouder geert Snijders, verantwoordelijk voor ruimte-
lijke Ordening, is overtuigd van de toegevoegde waarde voor de stad. “De 
Ponte Palazzo biedt een kortere, snellere route én biedt meer veiligheid 
voor wandelaars en fietsers,” zegt hij. “Het wordt aantrekkelijker om met 
de fiets of lopend in de binnenstad te komen. Dit zijn directe baten maar 
er zijn vanzelfsprekend ook indirecte baten. Door de aanleg van deze ver-
binding wordt het nog onvoltooide zuidelijke deel van het Paleiskwartier 
aantrekkelijk voor het ontwikkelen van publieksfuncties, zoals bijvoorbeeld 
een bioscoop of hotel. De hele optelsom zal leiden tot een grotere uitwisse-
ling van bezoekers over en weer. Dat zal een geweldige stimulans voor het 
hele centrumgebied opleveren.”

Snijders realiseert zich goed dat de Ponte Palazzo, hoewel deze feitelijk 
nog een werknaam is, een eyecatcher voor de stad kan worden. “De brug is 
gebouwd in staal dat opvalt door de roestbruine kleur. Op de brug is ruimte 
voor wandelpaden, voor zitbanken en voor groen in de vorm van beplanting 
en bomen. en dan heb ik het nog niet eens gehad over de sfeervolle ver-
lichting. Speciaal voor de fietser komt er aan weerszijden van de brug een 
bijzondere lift. Op de brug zelf kan worden gefietst. met al deze elementen 
is de brug niet alleen een praktische oversteekplaats maar zal het zich ook 
ontwikkelen tot een bijzondere plek om te verblijven.”

Volgens Snijders start er op 16 maart een prijsvraag op weg naar een defi-
nitieve naam van de brug. “Iedereen kan meedoen,” besluit hij. “er worden 
drie namen geselecteerd waar uiteindelijk op gestemd kan worden. Aanmel-
ding kan via de site van de gemeente Den Bosch.”         ❚
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           Wij leveren geen staal, 
                                 maar   oplossingen
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Vermeer Maatvoering BV

LandMeten
en

MaatVOeRen

Al 12,5 jaar is Vermeer Maatvoering een onafhankelijk
bedrijf gespecialiseerd in maatvoering en landmeetkunde.

Onze expertises zijn verspreid over diverse sectoren binnen
de geodesie, bouwmaatvoering, railinfra en wegenbouw.

Vermeer Maatvoering BV
Matensestraat 60a

6669 CJ Dodewaard
06 - 270 95 733

www.vermeermaatvoering.nl

Tekst: Jerry Helmers
Beeldmateriaal: Van den Bersselaar BV

eigen engineeringsafdeling
 is de kracht
Staalbouwonderneming Van den Bersselaar BV won samen met aannemer mobilis de aanbesteding voor de bouw van de fiets- 
en voetgangersbrug Ponte Palazzo in Den Bosch. Volgens Walter van erp, projectleider voor het staaldeel, werd de gunstigste 
aanbieding gedaan omdat er afwijkende ideeën waren tot de wijze van plaatsing van het grootste brugdeel. “In de aanbeste-
dingsdocumenten lazen wij een voorkeur voor het inhijsen van de spoorsectie. Daar heb je echter grote kranen voor nodig. Wij 
kozen daarom voor het inschuiven door gebruik te maken van de eerder te plaatsen aanbruggen.”

Het is de ultieme vertaling van de missie van het bedrijf. er wordt niet alleen 
staal geleverd, er worden ook daadwerkelijk (andere) oplossingen ontwikkeld 
die bovendien bedrijfseconomischer zijn. “Wij denken dat dit de reden is dat 
we de aanbesteding hebben gewonnen,” zegt Van erp. “We zijn in staat om 
op een geavanceerde wijze te kijken naar de uitdagingen die ons worden 
voorgelegd. Vele jaren geleden hebben we daarom gekozen voor een stra-
tegische investering in een eigen engineeringsafdeling. Alle kennis, zowel 
constructief als hoe staal, roestvaststaal en aluminium te gebruiken zijn als 
afwerkingsmaterialen, hebben we in huis. We hoeven deze niet per se extern 
binnen te halen. De klant hoeft daarom geen koppelingen met derden te 
maken. een groot gemak in de communicatie.”

Van erp erkent dat de aanleg van de Ponte Palazzo een belangrijk referentie-
project is. “We zijn op dit moment nog niet zo bekend in de wereld van de 
bruggenbouw maar we hebben wel de ambitie om te groeien in dit segment. 
Dat wij nu meewerken aan de aanleg -er zijn nog niet veel soortgelijke projec-
ten in de wereld te vinden- kan een vliegwiel in gang zetten. Dit project laat 
niet alleen zien wat we kunnen, maar toont tevens aan dat we altijd andere 
oplossingen proberen te bedenken die slimmer en economischer zijn. en dat 
kan als we in een vroeg stadium bij een project betrokken worden. Het levert 
een win-winsituatie op.”

Intussen wordt de laatste hand gelegd aan het eerste, spoorkruisende, deel 
van 57 meter lang en 360 ton zwaar, zodat dit medio maart boven het spoor 
kan worden ingebracht.          ❚
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