> Figuur 1 Blekersparkbrug – ©Ney & Partners
Let op de bollen in de borstwering, die de boogwerking aangeven. Tevens zijn in dwarsrichting de
ﬂenzen van de U-proﬁelen te zien, waartussen steeds 2 rijen stenen aangebracht zijn.
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et Belgische Ontwerpbureau NEY en
Partners is geselecteerd voor het ontwerpen van een ‘familie van bruggen’
voor het Singelpark in Leiden. In april wordt
het VO gepresenteerd.
De vraag van de Gemeente Leiden om vijf
voetgangersbruggen te ontwerpen voor één
park is niet uniek, maar wel uitzonderlijk. De
bruggen zijn bestemd voor het Singelpark dat
als een cirkel rond de stad ligt. De bruggen
krijgen de klassieke rol van verbindende elementen, maar moeten ook meer zijn dan
alleen dat. Ze zullen op een natuurlijke manier de dragers van de identiteit van het park
worden. De uitdaging is om een familie van
bruggen te ontwerpen die een oplossing voor
alle situaties kan bieden, door één herkenbaar geometrisch, architectonisch en constructief antwoord te geven op het kenmerkende van elke plek.
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De bruggen hebben drie kenmerkende en
herkenbare elementen: stalen U-elementen,
spiegelende bollen en een stenen vloer. De
toepassing van deze elementen zal per locatie variëren, maar de brug wordt daardoor
wel herkenbaar als ‘Leidse Singelparkbrug’.

CONSTRUCTIEF CONCEPT
De bruggen worden opgebouwd uit U-vormige dwarsdragers van weervaststaal, die vervaardigd zijn door op een stalen bodemplaat
(dik 10 mm) in dwarsrichting opstaande ribben 10x100 mm2 te lassen. Elke rib is verbonden met een stijl 60x10 mm2 in de leuning;
de stijlen worden aan elkaar gekoppeld via
roestvaststalen bollen, die de boogwerking in
de borstwering verbeelden. (zie ﬁguur 1)

De borstwering heeft hiermee de functie van
hoofdligger verkregen.

BIJZONDERHEDEN
De ruimte tussen de opstaande ribben van de
U-proﬁelen in het dek wordt opgevuld met
straatstenen die veelvuldig in de Leidse binnenstad voorkomen.
Roestvaststaal, weervaststaal en baksteen:
drie materialen die onderhoudsvriendelijk
zijn. Het zijn de basismaterialen voor alle
Leidse Singelparkbruggen. Het concept is
ﬂexibel: het kan aangepast worden aan de
locatie en het laat ruimte voor inspraak van
burgers of aan samenwerking met een kunstenaar.

> Veerpleinbrug –
©Ney & Partners
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