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Voetgangersbrug Zouthaven
Het nieuwe Muziekgebouw aan ’t IJ vormt het boegbeeld van de Oostelijke Handelskade in Amsterdam. Het
nautisch karakter van de plek wordt versterkt door het gebouw over het water met het vasteland te verbinden door een brug die zijn inspiratie ontleent aan een loopplank. In de opnieuw uitgegraven Zouthaven
daaronder stappen toeristen uit de Passagiers Terminal over op rondvaartboten. Zoals een echte loopplank
betaamt, ligt de brug wat hellend en schuin ten opzichte van de kade. Bovendeks is alleen een balustrade
aan weerszijden te zien, waarin de verlichting is opgenomen. Niets belemmert het zicht op de omgeving.
De brug, 66 meter lang en 113 ton zwaar, is als een wervelkolom van 21 spanten die op hun plaats blijven
door spankabels aan de onderkant.
Sterkte is te berekenen, stijfheid moet blijken. Bij de fabricage en na installatie is aan de hand van trillingsproeven de plaatsing van dempers bepaald. Die zorgen ervoor dat de brug stabiel is. De constructie van de
brug, de spanten, spankabels en de hekken zijn van staal. Het brugdek bestaat uit aluminium platen die zijn
gevuld met rubbergranulaat. De constructie bestaat uit een wigvormige koker in het midden van de lengte
van de brug en 21 dwarsspanten die door middel van 12 spankabels met elkaar verbonden zijn.
De trekkabels zijn de belangrijkste constructieve onderdelen. In verticale zin werkt de brug als een onderspannen ligger. In zijaanzicht is duidelijk te zien hoe de kabels de momentenlijn volgen. In het midden van
de overspanning is de afstand tussen kabels en brugdek met ongeveer drie meter het grootst. De kabels
verlopen ook in bovenaanzicht parabolisch en spelen eenzelfde rol in de opvang van krachten in horizontale
richting. De ruimtelijke kromming van de kabels draagt tegelijkertijd bij tot de torsiestijfheid van de brug.
De spanten hebben allen een afwijkende profilering en staan onder een variërende hoek ten opzichte van
de as van de brug. Vrijwel elk spant is uniek. De brug is in zijn geheel gebouwd in de fabriek en over water
vervoerd naar zijn uiteindelijke positie.
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Zouthaven Pedestrian Bridge
The new concert hall Muziekgebouw aan ‘t IJ is the figurehead on the bow of the Amsterdam Eastern Docklands. The nautical character of the location is enhanced by connecting the building with the mainland by a
bridge that is inspired by a schips gangway. Next door the Passenger Terminal Amsterdam welcomes cruise
ships and offers a short walk to the canal boat marina under the bridge. As befits a real gangway, the bridge
slopes somewhat askew from the quay to the entrance. The only thing visible above the bridge deck are
the railings on both sides which incorporate the lighting. Underneath, a steel construction of 200 feet long
and weighing almost 220 tons supports the bridge. It is like a spinal column with 21 trusses that are kept in
place by tension cables below.
Strength can be calculated, stability has to be tested. During fabrication and after installation full-scale
vibration tests determined the position and calibration of shock absorbers. They assure that the bridge is
firmly in place. The construction of the bridge, the trusses, tension cables and fences are made of steel. The
bridge deck itself consists of aluminium plates filled with rubber granules. The construction is made up out
of a wedge-shaped tube in the middle of the bridge lengthwise and 21 trusses that are connected to each
other with 12 tension cables.
The tension cables are the most important constructive element. Vertically the bridge works like a understressed beam. In side view it is clearly visible how the tension cables follow the line of the forces. In the
middle of the main span the distance between cables and bridge deck is the largest and is approximately
three meter. Also, in top view the cables follow a parabolic line and they play a similar role in bearing forces
in horizontal direction. The three dimensional shape that is formed by the tension cables also contributes to
torsion stiffness of the bridge.

De constructie bestaat uit een wigvormige koker in het midden van de lengte van de brug en 21 dwarsspanten die door middel van 12 spankabels met elkaar verbonden zijn.
The structure consists of a wedge-shaped grider down the middle of the bridge and 21 cross-beams connected to one another by 12 tension cables.
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De constructie van de brug, de spanten, de spankabels en de hekken zijn van staal, het brugdek bestaat uit aluminium
platen die zijn gevuld met rubbergranulaat.
The bridge structure, beams, tension cables and railings are of steel; the bridge deck consists of aluminium ‘trays’ filled
with rubber granules.
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