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Hollandse brug
Dit ontwerp is gemaakt voor de tweede ronde van de prijsvraag “Uitbreiding Hollandse brug” die door
Rijkswaterstaat werd georganiseerd in 2009.
Het is een ontwerp voor een dubbeldeks brug met een unieke verschijningsvorm die een optimale beleving
biedt voor weggebruikers, scheepvaart en omgeving. Een uitbreiding van de brug waarin een logische
samenhang tussen oud en nieuw wordt bereikt, niet twee (verschillende) bruggen naast elkaar, maar één
nieuw geheel. In het ontwerp is een nieuw brugdek boven het bestaande heen gelegd. De hoofdvorm van
de uitbreiding is een combinatie van een boogbrug en een betonconstructie. Deze constructie geeft de brug
een eigen identiteit en maakt de brug van een afstand zichtbaar en herkenbaar. Boven elkaar geeft voor
weggebruikers van personenverkeer, fietsers en eventuele voetgangers panoramisch uitzicht over water en
land tijdens de passage van oud naar nieuw land.

Holland Bridge
Hans van Heeswijk Architects was selected in 2009 as one of the three finalists for the competition
“Uitbreiding Hollandse Brug” at the A6 over the Gooimeer between Naarden en Almere. The brief was to
double the capacity of the existing bridge by creating an additional bridge as a special landmark.
The design is based on a biplane principle. The new bridge is being placed over the existing bridge. This is a
new and unique structure for Holland.
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Een nieuw brugdek wordt over de bestaande brug heen gelegd om de capaciteit van de brug te vergroten en geeft de brug een eigen identiteit.
The new bridge will be placed over the existing bridge to double the capacity and create a special landmark.
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Doorsnede van de het nieuwe wegdek over het oude wegdek.
Cross section of the new upper deck placed over the original bridge.
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