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AC Restaurants Tuibruggen
Voor de helft van de klanten lagen de bestaande AC restaurants langs de A12 bij Veenendaal en de A27 bij
Nieuwegein aan de verkeerde kant van de weg. Het budget voor een verbinding was direct afgeleid van
een te verwachten omzetstijging van 25%. De wens van opdrachtgever was om een opvallende, maar lichte
en elegante constructie te ontwerpen, die de aandacht op de restaurants zou vestigen en een oriëntatiepunt voor de weggebruikers zou zijn in hun route over de Nederlandse wegen. In het ontwerp is gezocht
naar een herkenbare hoofddraagconstructie met een heldere en unieke verschijningsvorm. Gecombineerd
met het gegeven dat de viaducten zouden moeten bestaan uit een middenoverspanning en twee zijoverspanningen, heeft dit geleid tot een karakteristieke combinatie van een tuiconstructie en een vakwerkconstructie. De bruggen hebben inmiddels hun bijnaam gekregen: de sprinkhaan. De omzet van de AC
Restaurants is gestegen met 70%.
De vrije hoogte bedraagt 7 meter waardoor geen aanrijbelasting in rekening hoeft te worden gebracht.
De 45 meter lange hoofdoverspanning is daarom berekend op het inhijsen van de constructie tussen de
geknikte pylonen, die een stevige betonnen voet hebben om een botsing te weerstaan. De snelweg is
precies 6½ uur op een zaterdagnacht afgesloten geweest om het middendeel te monteren.

AC Restaurants Cables -Stayed Bridges
The AC roadside restaurants in Veenendaal and Nieuwegein were situated on the wrong side of the
highway for half of the potential customers. The budget for making a connection was directly related to
an expected 25% increase in turnover. The client requested a remarkable design with a light and elegant
construction to draw the attention to the restaurants and function as a landmark. This resulted in the
characteristic combination of a cable-stayed construction and a steel lattice construction. Soon after
construction, the bridges got their nickname: the grasshopper. Turnover increased with 70%.
Suspended 20 feet above the road, the bridge poses no risk of collision. The 140 feet long main span just
had to withstand the hoisting operation to connect it to the two inclined pylons, both of which have a
sturdy concrete base to withstand accidents. The highway was blocked on a Saturday night for exactly 6½
hours to install the prefabricated middle part.

De beglaasde droogloop biedt een veilige en luwe wandeling naar de overkant. Het brugdek is in de lengterichting
enigszins getoogd waardoor men een goed overzicht over de lengte van de route heeft die men moet afleggen.
The glazed pedestrian bridge provides a safe and sheltered passage across the highway. The bridge deck is slightly arched
which provides pedestrians a more complete overview of the distance of the walkway.
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De achteroverhellende pylonen geven de bruggen hun karakteristieke aanblik.
The tilted pylons create the characteristic appearance of the bridge.
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De brugdekken kunnen met een lift en trap worden bereikt.
Stairs or the elevator can be used to enter the bridge.

Doorsnede van de brug met de hoogte in meters.
Cross section of the bridge, dimensions in metres.
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