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Papendorp Bridge

In 1997 is door het Projectbureau Leidsche Rijn een meervoudige opdracht uitgeschreven voor een ontwerp voor de nieuw te bouwen Papendorpse brug. De locatie van deze brug bevindt zich over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen de wijk Papendorp in Leidsche Rijn en Kanaleneiland in de gemeente Utrecht. De
brug moest behalve een verkeersverbinding voor fietsers, trams en auto’s ook een symbool zijn voor de
eenheid van de twee stadsdelen. Het ontwerp wordt vooral gekenmerkt door een markante, reptielachtige
hoofdvorm gecombineerd met een verfijnde detaillering en een adequate stedenbouwkundige inpassing.
Door de herkenbare hoofdvorm zou de brug een belangrijk oriëntatiepunt of “landmark” zijn voor de wijde
omgeving.

In 1997 the project bureau Leidsche Rijn commissioned a multiple assignment for the design of a new
bridge. The location of the bridge is located over the Amsterdam-Rijn canal, between the district Papendorp
in Leidsche Rijn and Kanaleneiland in the municipality of Utrecht. The Papendorp bridge not only provides a
traffic link for cyclists, trams and cars but was also required to symbolize the unity of the two districts. The
design is mainly characterised by the attracting main shape combined with a fine detailing and fitting urban
positioning. The characteristic shape, with reptilian connotations, would make the bridge an important
point of orientation or landmark from afar.

Tevens zal voor de weggebruikers de passage over de brug een bijzondere ruimtelijke ervaring zijn. De
hoofdoverspanning bedraagt ruimt 150 meter, de breedte van het brugdek is 33 meter. De hoofddraagconstructie is een voor Nederland vernieuwende constructie. Het combineert de eigenschappen van een boogconstructie met een schaalconstructie. Door de voordelen van de beide principes te combineren ontstond
de mogelijkheid om een veel meer verfijnde elegante constructie te ontwerpen met een zeer opvallende
hoofdvorm. De hoofddraagconstructie is ontworpen in staal, het brugdek is een gecombineerde staal- en
betonconstructie.

Those who cross the bridge are provided with an exciting spatial experience. The span of the bridge is more
than 150 meter, the width of the surface is 33 meter. The main construction combines the characteristics of
an arc construction with those of a shell construction and is new to the Netherlands. By combining the advantages of both these principles it became possible to design this very fine and elegant construction. The
main construction is designed in steel, the bridge surface is a combined steel and concrete construction.

De ruimtelijke constructie wordt gevormd door netwerkschalen, opgebouwd uit kokerprofielen met kokervormige radliggers. Het dek hangt met stalen staven aan de randen van de schalen.
The three-dimensional structure is formed by latticework shells, made up of box sections with tubular edge girders. The deck hangs from the edges of the shells on steel rods.
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Project
Function
Location
Client
Design
Span

Limited Competition Papendorp Bridge
Infrastructure
Amsterdam-Rijnkanaal. Bevrijdingslaan, Utrecht
Gemeente Utrecht
1997 - 1998
150 metres

Doorsnede hoofdoverspanning. Door een splitsing van het dek in drieën, voor de verschilllende soorten verkeer, komt er onder de brug licht.
Cross section main supporting structure. The deck is split into three, for the different types of traffic, allowing light to penetrate under the bridge.
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Rendering van nachtweergave met verlichting. De constructie is asymmetrisch en geeft hiermee een richting aan de brug.
Render of night view with lighting. The construction of the bridge is asymmetrical in both elevation and section and it is this that gives the bridge its direction.

Hans van Heeswijk a rc h i t e c t e n

4

