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Op een zalerdagmiddag reed ik van Amsterdam naar huis toen ik (zoals mijn vaker is overkomen) bij Utrecht de afslag Breda miste, geen romp wont we kunnen ook via s' Hertogenbosch thuis 
komen. Ter hoogte van Waordebrug naderde ik een tuibrug, toen ik links keek zag ik nog een verlaten oude vakwerkbrug liggen. Op dot moment kon ik hem niet plaatsen "wot moesl die brug 
door?". ledere keer als ik er voorbij raasde lag hij door: 'verlaten, funclieloos'. Maori 2005 raasde ik er weer voorbij, omdat ik bezig was om een passend afstudeeronderwerp le vinden . Benik op 
internet meer informalie over de brug goon verzamelen, toen wist ik het, ik go de Bommelse brug weer tot leven brengen!? 

Het afstuderen vormt de ofsluiting van mijn studie Bouwlechniek & Architectuur aan de Technische Universiteit Eindhoven, een periode van bijna 5 jaor lezen, schrijven, reizen, werken, tekenen, 
modelleren en bovenal keuzes maken. Een periode waorbij het zwaartepunt kwam le liggen op de onlwikkeling van concepten, de vormgeving van een onlwerp en het verhaal dot onlosmakelijk is 
verbinden met een onlwerp. Moor daornaast was het vooral ook een periode woarin ik daadwerkelijk keuzes moest maken. De keuze voor een specifiek concept of bepaalde vormgeving. Keuzes 
die me sterkten om een verhaal op le pakken en er een vervolg aan le geven, keuzes die me leerden omgaan met ingenomen standpunlen en de consequenties die hieraan zijn verbonden. 

Hoewel de afstudeeropgave op geheel eigen wijze is ingevuld ben ik van mening dot je nooit echt a Ileen afstudeert. Allereerst studeer je of onder begeleiding van je zelf samengestelde commissie. 
Modellen maken in de werkplaats, hoofdzokelijk naar eigen kunnen moor ook met advies en hulp van andere. Hetzelfde geld! voor dit verslag, dot eigenlijk gezien kan worden als een kleine 
publicatie. Moor naast alle professionele betrokkenen zijn het loch ook vooral de mensen in je directe leef- en werkomgeving die je steeds moor weer confronteert met alle verhalen en ideeen die 
je als onlwerper hebt. Mijn dank goat don ook uit naar alle mensen die in de afgelopen !wee jaor direct of indirect betrokken zijn geweesl rond mijn afstuderen. 
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Jaorlijks word! he! moeilijker om nieuwe bouwlocaties in en om de stad le vinden. Niel alles wot politiek wenselijk is, past in de schaorse vierkante meters die er overblijven. Dan moor de porken, 
volkstuinen en overgebleven stukjes bos volbouwen. Veel projectontwikkelaors loop! het water in de mond als zij daaraan denken. Milieuorganisaties en belangenverenigingen verdedigen met 
hand en land (soms letterlijk) de laatste stukjes groen, moor voor hoelang? Nederland word! steeds voller. He! gevecht lijkt uitzichtloos. 

De grote steden slibben dicht. Hoge gebouwen verschijnen aan de horizon en tienbaans-snelwegen zijn over enkele jaren wellicht eerder regel don uitzondering in verstedelijkte gebieden. Moor he! 
is nog niet genoeg. De vraag naar nieuwe kantoorruimte en verkeersinfrastructuur blijft bestaan . Moel er een stuk groen worden opgeofferd? Of kunnen we bestaand stedelijk gebied efficienter 
gebruiken? Moeten er meer wegen worden aangelegd naar het stadscenlrum? Of kan he! openbaar vervoer eenvoudig worden uilgebreid? 

Door middel van "intensiel ruimtegebruik" wil ik de bestaande ruimte efficient en innovatie goon gebruiken. lk heb een ontwerp gemaakt voor een vervoerknooppunt waar verschillende 
vervoersstromingen bij elkaar komen. Dit knooppunt lungeert eveneens als zakelijke knoop waar vergaderingen gepland kunnen worden . 

De localie van deze nieuwe vervoers- en zakelijke knoop is de Bommelse brug welke in 1996 functieloos is geworden met de komst van de Martinus Nijhoffbrug. Om een brug le herbeslemmen, 
don wel een andere lunclie le geven, is he! een vereiste om goed le begrijpen hoe en waarom de brug is opgebouwd. De Bommelse brug slam! uit 1933 en is een onderdeel van het 
rijkswegenplan 1927. De brug is opgebouwd uit profielen die handmatig samengesteld zijn. Zo werden de verbindingen vroeger in elkaar gezet met klinknagels en di! geeft de brug een uniek 
uiterlijk. Ook de pijlers onder de brug hebben een klassiek uiterlijk omdat deze is gemetseld . 
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lk heb he! beg rip T ronsChonge ge'lntroduceerd, di! beg rip komt voort uit de nieuwe funclie . Aon de hand van stedenbouwkundig en orchitectonisch onderzoek is er een definitief ontwerp gemookf 
voor T ronsChonge op de Bommelse brug . Belongrijk uitgongspunt is om de pure schoonheid van de brug nl. de monotone conslructie le verslerken door middel van nieuwbouw. He! monolome 
rilme word! niel oongetosl door oonhongsels o f een spetlerend decor, nee de construclie goat voor de ruimtelijke spanning zorgen. Door gebruik le moken van schoduwwerking onlstool er 
constant een onder beeld. De verschillende schijven die de rode drood zijn voor de tronsfermochine worden uitgevoerd in beton en metool. Door deze molerioiisotie word! de schoduwwerking van 
de constructie divers weergegeven. Hierdoor ervoorl de bezoeker de conslonte inlerodie tussen oud en nieuw. 

He! ontwerp is technisch verder uitgewerkf, he! zwoorle punt log hier op het ontwerpen van een geluidsisolerende gevel. Omdot ik vergoderruimtes wil goon ontwikkelen op een locolie met een 
enorme geluidsbelosting. lk heb gekozen om een vliesgevel toe le possen met doorin zelfstondige vergoderruimtes uitgevoerd met een klimootgevel. Op deze wijze reduceer ik het geluid tot 
nogenoeg 35 db(o) . Oil is de minimole eis voor vergoderruimten. 

Als constructie principe is er gekozen voor schijven die doormiddel van stobiliteitsverbindingen oon elkoor verbinden. Deze schijven verzorgen ook de stobiliteit en de krochtenofdrocht van de 
vergoderruimtes . Mochten de schijven niel toereikend zijn word! de vergoderruimtes met een tui oon de bestoonde constructi eknooppunten gekoppeld. 

Het technische gedeelte maakt geen onderdeel uit van dit boekwerk. Er is een speciaal technische verslag geschreven waar de bouwtechniek en de constructies 
verder worden uitgediept. 
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Mobiliteit is meer als een kwestie van vervoermiddelen moor evengoed dot van architectuur. Want architectuur betreft een sociale activiteil; met vormgeven van een plaats waar mensen elkaar 
ontmoeten en verblijven. Mobiliteit heeft de verplaalsing van mensen tot gevolg, die elkaar zodoende op plaatsen ontmoeten waar ze anders wellicht nooil zouden komen . Oil impliceert dot er een 
duidelijke relatie is tussen mobiliteil en architectuur, tussen beweging en plaats. Moor al le vaak echter loop de confrontatie tussen architectuur en mobiliteil uil op een botsing. Architectuur 
manifesteert zich vaak als een viering van lokaliteil, terwijl mobiliteit he! begrip lokaliteil juisl degradeert tot niets meer don een moment opname van plaats en tijd. Met di! soort overwegingen en 
anekdotes in mijn achterhoofd ben ik mij goon verdiepen in hoe architectuur vorm zou kunnen geven aan mobiliteil. 

Vormgeven aan mobiliteit is ook een kwestie van architectuur. Voor architectuur is het belangrijke rol weggelegd om ons le begeleiden tijdens onze reis; architecluur kan ons helpen om de weg le 
vinden op vele vreemde plaatsen die we dankzij mobiliteit kunnen bereiken . Architectuur is er om vorm le geven aan de semantische betekenis van het "mobile landschap". 

Daarbij goat he! niel om vragen als "wot is het?" en "waar dienl het voor?" moor vooral "wot betekent het?" . Semantiek is immers de vormtaal van het object, de manier waarop he! "de 
gebruiker" aanspreekt. 

De architectonische opgave zal zijn om een vervoersknooppunt op een manier vorm le geven dot ze, los van hun funclionaliteil, een positieve bijdrage leveren aan het stedenbouwkundige en 
sociale netwerk van Nederland . 

Om een beeld le krijgen van wot er landelijk allemaal speelt mbt mobiliteit en verblijven, is het van belong om le onderzoek welke stelling name diverse partijen in nemen . Zij schrijven relevant 
artikelen, ieder vanuil een ander perspectief. Na het analyseren van deze perspectieven is he! voor mij van belong een eigen visie op de problematiek le geven . Deze visie word! vertaalt in een 
architectonisch concept, welke weer dient als basis voor het ontwerp en de verder verdieping van het afstudeerprojecl . 
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Werkwijze 

Eerst wordt er algemeen ingegaan om de problematiek van ruimte, hoe ruimte het beste benutten kan worden en welke mogelijkheden er zijn. Vervolgens word! de Bomriielse brug geanalyseerd. 
Deze analysen goat in op de brug zelf moor ook op de locatie, wot kan ik er mee? Hoe moet ik er mee omgaan? Aon de hand van deze analyses en een functie onderzoek word! het 
mobiliteitsprobleem aan de orde gesteld. 
Vervolgens moeten de analyses aan elkaar gekoppeld warden di! leverl het ontwerpconcepl op. Di! concept word! omgevormd tot een definilie ontwerp. Tijdens deze omvorming warden er 
verschillende zaken onderzocht zoals bereikbaarheid, ontbruggen van een brug en veelal modellen onderzoek. Dit alles leverl een definitief ontwerp op. Hier word! uilgebreid op ingegaon en word! 
doormiddels van Iota's ondersleunl. 
T enslotte vertel ik hoe en wot ik de laatste 2 jaar heb ervaren en wot ik van he! eindresultaat vindt. Als bijlage volgt he! tekeningwerk. 

Het technische gedeelte maakt geen onderdeel uit van dit boekwerk. Er is een speciaal technische verslag geschreven waar de bouwtechniek en de constructies 
verder worden uitgediept. 
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Opgave 

Oke, een ding is zeker ik go de Bommelse brug nieuw leven in blazen, moor waar begin ik? Ga ik me focussen op de Bommelse brug of kan ik de opgave deel uitlaten maken van een groler 
geheel. Zijn er nog meer bruggen in Nederland die funclieloos zijn? En wot gebeurt door don mee? Als deze vragen beanlwoordt zijn krijg ik meer inzicht in de malerie en de mogelijke 
problematiek. 

In de afgelopen jaren, is ruimte ook steeds belangrijker geworden, we zijn een klein land en moelen zuinig omgaan met onze gronden. We moelen enerzijds duizenden woningen creeren en 
anderzijds hebben we er geen ruimle voor. Di! betekent dot er naar innovotieve en crealieve oplossingen word! gezocht voor he! creeren van ruimle, zools geloogd bouwen, herbeslemmen van 
konloorcomplexen, bouwen op "vreemde localies". Di! volt allemoal onder de noemer "ruimte intensivering" . 

Probleemstelling 
Kon de Bommelse brug in he! koder van ruimle inlensivering herbeslemd worden met behoudt van zijn karakterislieke kenmerken? 

Doelstelling 
He! doel van di! afstudeerprojecl is de Bommelse brug deel uil le laten maken van de vraag naar ruimle in Nederland. He! begrip ruimle moel in de breedste zin van he! woord ge·implementeerd 
worden. De orchiteclonische opgove is he! onlwerpen van een bebouwing welke de karakterislieke van de Bommelse brug respect en verslerkt. 
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Ruimte intensivering 

De druk op de open ruimte in Nederland word! steeds groter. Steeds meer mensen goon wonen en werken op hetzelfde oppervlak. Niel alleen de groei van de bevolking en de toenemende 
bedrijvigheid, moor ook verkeer en recreatie eisen de nodige ruimte. De groeiende welvaart brengt steeds hogere eisen met zich mee, die men stelt aan de leef- en werkomgeving. Wat op zijn 
beurt een beslag op de ruimte leg!. Niel alleen de bebouwde omgeving kan beter en efficienter worden benut, ook de kwaliteit van de openbare ruimte, he! water en het groen kan door intensief 
ruimtegebruik worden verbeterd. 

Ontstaan van intensief ruimtegebruik 
Vormen van intensief ruimtegebruik kunnen op twee manieren ontstaan: 
Spontaan, ontstaan als reactie van een architect op de eisen die een specifieke bouwlocatie stelt of op de al aanwezige bouwomgeving. 
Vanuit een visie, van de opdrachtgever kan ook intensief om worden gegaan met de ruimle. Wat leidt lot een vernieuwende en creatieve omgang met de beschikbare ruimte. 
Bij intensivering moet, niet gelijk worden gedacht aan een synoniem voor 'pakking' of 'opeenstapeling' van functies. He! goat om de ruimtelijke kwaliteit die verhoogd kan worden als er innovatief 
word! omgegaan met de mogelijkheden die intensief ruimtegebruik biedt. 'lntensief ruimtegebruik is dus een middel en geen doe/ om ruimteliike kwaliteit te bereiken' (StlR-manifestatie 13-11-
2000). 

Schaarste aan ~uimte geeft een uitgelezen mogelijkheid om intensief ruimtegebruik toe le passen. Daarbij is niet alleen ruimtelijke ordening van belong bij he! slagen. Ook aspecten als veiligheid, 
gezondheid, welzijn, milieu en sociale samenhang maken deel uil van he! Iota le project. 
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Waarom is ruimte zo belangriik? 
De druk op de open ruimte in Nederland wordt steeds groter. Vooral in de Randstad neemt de druk flink toe. Om 
loch aan de nodige ruimte le komen, wordt op zoek gegaan naar soms wel heel innovatieve oplossingen. 
Nederland is een van de dichtstbevolkte landen fer wereld en ons land wordt steeds voller. Zo is het 
woningenbestand sinds de Tweede Wereldoorlog verdrievoudigd en worden grondprijzen gaandeweg steeds 
hoger. Bestaande steden worden geherstructureerd en uitgebreid en nieuwe steden zijn opgebouwd. Het is van 
groot belong dot we onze ruimte efficient inrichten, vooral met het oog op de komende generaties. 

Bij ruimte is het een kwestie van kiezen. Er moet gekozen worden welke ontwikkelingen voorrang krijgen bij het 
benutten van de schaarse ruimte en welke beperkingen worden opgelegd als de duurzaamheid en de kwaliteit in 
gevaar komen. Mensen willen steeds comfortabeler wonen, liefst in een groot huis met een grote tuin . Daarnaast 
claimen bedrijven ruimte om zich uit te kunnen breiden. En is er veel ruimte nodig om iedereen le verplaatsen en 
om te recreeren. 

Voor het jaar 2015 is de prognose, dot 70% van de Nederlanders, alleen of met zijn tweeen woont. De omvang 
van de bevolking groeit licht; naar verwachting wonen er in 2030 tussen de 16,6 en 18,2 miljoen mensen in ons 
land . De combinatie van meer inwoners en kleinere huishoudens zal een extra druk op de ruimte geven. 
Belangrijk is dot al deze trends zo goed mogelijk worden geschat. Alie verschillende ruimteclaims vergen meer 
ruimte don er beschikbaar is. Er moet worden bepaald waar die ontwikkelingen de ruimte krijgen en waar niet. 
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Wat is intensief ruimtegebruik? 
Naas! het 'onlslaan' en 'waarom', is het van belong le weten 'wot' inlensief ruimtegebruik inhoudt. Er zijn tal van begrippen en opvattingen over intensief ruimtegebruik . Meervoudig ruimtegebruik 
wordt gezien als een synoniem voor dit beg rip . Vier verschillende opvattingen van meervoudig ruimtegebruik : 

l . lntensivering van het ruimtegebruik, de ruimtevoorraad beter le benutten door verhoging van dichlheden en door efficienler gebruik van de ruimle. 
2. Verweven en combineren van fundies,op gebouwniveau binnen een gebouw komen meerdere functies voor en op planniveau komen meerdere functies binnen hel programma voor. 
3 . Benutten van de 3e dimensie, de meesl letterlijk vorm van meervoudig ruimlegebruik, de ruimte in de 2e dimensie meerdere malen gebruikt. 
4 . Benutten van de 4e dimensie de vierde dimensie betreft de tijd. Ruimtes kunnen beter worden benul als er op meerdere lijdstippen verschillend gebruik kan plaatsvinden . 

Samengevat goat het bij deze opvattingen van intensief ruimtegebruik om de volgende omschrijving : 
"Het vetVul/en van meer functies in een bepaalde ruimte in een bepaalde tiid." 

Boven water bouwen 

Bouwen boven water is een soort gelaagd bouwen. Een rivier is een naluurlijke barriere die door een stad, regio of land loopl. Om beide zijden le verbinden zijn mensen aangewezen op bruggen 
of onderdoorgangen (tunnels). Deze verbindingen zijn vaak in geringe aantallen aanwezig en vaak alleen voor molorvoertuigen. Een brug kan meer le bieden hebben, ze lossen de barriere op 
lussen a en b en kan een verleng stuk warden van 2 gebieden . 
Naast deze fysieke scheiding die een rivier oplevert, is er ook een ondere scheiding die voelbaar is. Dit heeft le maken met de wisselwerking tussen de rivier en de omgeving. In het dogelijks doen 
en laten moeten mensen, die wonen in de omgeving van rivieren, zich dikwijls oanpassen aan de scheiding die de rivier vorml. Ze zijn aangewezen op de voorzieningen aan hun zijde van de rivier. 
Temeer omdat de eerder genoemde bruggen of tunnels vaak moeizaam le bereiken zijn of niet functioneel zijn (le smal voor fietsers, een le steile hellingbaan of geen aparte voetgongerszone). 
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lk ben van mening dot we he! water niel als barriere of vijond moeten zien moor het moet juist een verlengstuk worden van onze openbore ruimte, een deel van de stad of he! gebied. Het water is 
wel degelijk een meerwaorde in de zoektocht noor ruimte. De brug kon special gemaakt worden voor een gebruikersgebouw. Moor aan bestaande bruggen kan men ook extra functies toevoegen, 
zodat de brug niet voor een functie is, zeals de traditionele bouw doe! voorkomen, moor is er sprake van intensief gebruik van de "rivier". De ruimte boven de rivier kan don nuttig en vooral ook 
aangenaam worden benul. 

Zeker als je wee! dot in Nederland veel oude functielozen bruggen zijn. Het zijn veelal oude spoorbruggen moor ook oude rijkswegenbruggen zeals de Bommelse brug. 
De gemeente Arhem had een prijsvraag uilgeschreven voor he! realiseren van woningbouw op de mandela brug le Arnhem. Deze brug was nutteloos geworden met de komsl van een andere 
verkeersbrug . Er zijn veel inspirerende concepten en ontwerpen gecreeerd, moor he! is helaas bij een prijsvraag gebleven. Een gemisle kans, bouwen op een brug betekent voor mij een barriere 
doorbreken en in veel gevallen bouwen op een slerk fundomenl. En wie wil nu niet uitzicht hebben op he! waler. 
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Bebouwde bruggen 

In vroegere tijden werden bruggen gebouwd met niet alleen een infrastructurele funclie meer 
ook met woon en winkelfunctie. Woningnood, waleroverlast zorgde ervoor dot mensen 
bruggen geschikt maakte voor woningbouw. 

Het oudste voorbeeld van bebouwde bruggen is "Old London Brigde". De brug is in 1209 
voor de 3d• keer herbouwd omdat hij door vernieling en oorlog vernietigd was. Koning John 
had toen he! idee om woningen en winkels en zelfs een kapel op de brug le bouwen. Door 
verschillende branden is de brug enkele keren verwoest en weer op gebouwd. In 1758/ 62 
ware alle woningen en gebouwen van de brug gesloopl. 
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Ponte Vecchio, florence 
Bekendst bebouwde brug is wel ponte vecchio in Florence, de noom van de brug stoat gelijk oan "Oude Brug" . Het is zover bekend ook een van de eerste bruggen die gebruikt werd om eerst 
hondel op te drijven en later ook om op te wonen. No de bouw in 1345 werd er tussen 1565 en 1800 de bovenste verdieping op geplaatst. De brug is nu een toeristisch trekpleister. 
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Prijsvraag 
Er worden de laalsle jaren steeds meer prijsvraag uitgeschreven voor he! bouwen over water cq. He! herbestemmen van bruggen. Dit 
levert over het algemeen zeer verfrissende ontwerpen op. 

Blackfiars Bridge station le London 
Dit ontwerp, gemaakt in 1991, bestaat uil een verdubbeling van de bestaande Blackfriars Bridge en voegt twee stationsterminals aan 
he! stedelijke weefsel toe . Aon de noordoever worden een aantal gebouwen veranderd in terminals. Op de zuidoever word! echter een 
nieuwe terminal gebouwd op een bestaande parkeergarage. 

De nieuwe verbinding word! overkapt met een golvende lineaire superstructuur. De slructuur is ene1Lijds open, alleen de nieuwe 
constructie is zichtbaar, ande1Lijds gesloten, onder de gesloten delen zijn de stations laciliteiten geplaatsl . Door deze slructuur van 
open en gesloten in combinatie met de golvende beweging van de overkapping onlstaat er een bewegelijk moor loch ook rilmische 
gebouw. He! nieuwe element word! op de oude Blacklriars Bridge geplaats zodat er een mooie scheiding le zien is tussen oud en 
nieuw. De statige oude fundamenten dragen de nieuwe bewegelijke brug. 



Voor de prijsvraag living Brigde welke was uilgeschreven door de Londense Royal 
Academy in 1995, voor een meervoudige oeververbinding over de Thames. Heeft Zaha 
Hadid een brug ontworpen, bestaat uit over elkaar heen schuivende woonvolumes met in 
het midden transparante voetgangersoversteken . De brug moet 'n kloppend hart van de 
stad worden met een bonte verscheidenheid aan activiteilen . 

Opvallend is 'I slreven naar zoveel mogelijk transpiratie van de brug, zodat 'I uitzicht op 
de rivier zo min mogelijk word! verstoord . Daarmee onderscheid ze zich met de "oude" 
bebouwde bruggen die vroeger gerealiseerd zijn. 

De stad Parijs vroeg om een nieuwe brug die l"lle sequin verbind en welke meteen een nieuwe 
landmark zou worden . Hadid wilde een organische verbinding maken, een landschap wot over de 
rivier vloeiden. De brug is een bestemming moor !evens ook een waardevol stukje openbare ruimte. 
De eerste laag van de brug is bestemd voor motorisch vervoer en parkeerruimte met trappen en 
hellingsbanen kan men naar de niveau's erboven waar men van he! uitzicht kan genieten en kan 
relaxen. Ze heeft he! voetpad boven de autoroute geplaalst, zodat de bezoekers oplimaal kunnen 
genieten van he! uitzicht. Er zijn 2 verschillende voetpaden die in het midden bij elkaar komen, hier is 

, ook een gal gemaakt zodat de voetgangers de auto er onder zien rijden, dit maakt de reis inlersant. 
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The People's Bridge te London 
The People's Bridge ook een ontwerp voor de prijsvraag Living Brigde, het concept van de architect was "een 
vloeiende organische vorm creeren die de krachten van de rivier nabotsen. De kleuren geven de krachten van de 
gebogen vorm weer. Er zijn 2 niveau's in het gebouw een shopcentrum en een niveau waar de mensen van het 
uitzicht kunnen genieten. 

De ontwerpers zijn heel goed omgegaan met het unieke uitzicht wot een brug bied. Op verschillende niveau's kun 
je genieten van steeds aan ander uitzicht. Het ontwerp is erg contracteren ten opzichte van de rest van de 
bebouwing in London, wot rustige kleuren had het ontwerp naar mijn mening beter gemaakt. 



Nederlondse prijsvrogen 
Veel minder groots zijn de bebouwde bruggen die in het verleden in Nederland zijn gerealiseerd. Hier gold de brug 
meer als een civieltechnische don een architectonische opgave. T och werden er ook wel gebouwen op geplaatst, 
zoals de verdwenen Jan Roodepoortstoren op de brede brug over het Singel in Amsterdam, ter hoogte van de Dam. 
In dezelfde stad werd rond 1920 een combinatie van brug en spoorwegstation over het IJ, in de stijl van de 
Amsterdamse School ontworpen . Ook dit spectaculaire ontwerp vond geen doorgang. 

T oekomstige ontwikkeling in stedelijk gebied "Rotterdam" 
De maatschappelijke functie van een brug in een stedelijk gebied bevat elementen van zowel infrastructurele als 
sociale aard. De brug moet de stadsdelen aan weerszijden van het water verbinden. Daarbij kan het brugdek een 
integraal onderdeel vormen van de oevers en plaats bieden aan winkels, kantoren, horeca en derge!ijke. Het 
integreren van functies stelt, zeker bij grote overspanningen, hogere eisen aan het ontwerp van het brugdek, waarbij 
het niet alleen moor de economische aspecten zijn die het ontwerp van de brug bepalen. 

Om een stedelijke brug een meerwaarde le geven naast die fysieke verbinding, zijn de pylonen van de tuibrug 
omgebouwd, met accommodaties voor wonen, werken en recreeren. Daarmee wordt een verbinding van stedelijke 
functies tot stand gebracht, die een meerlaagse opbouw van het brugdek noodzakelijk maakte voor het scheiden van 
verschillende transportsystemen en functies. 



Kenmerkend voor het ontwerp zijn de V-vormige pyloongebouwen wooroon het brugdek gehangen wordt. 
Het voorover hellende gedeelte biedt een oontol voordelen . lo word! bij een gelijkblijvende pyloonhoogle 
en hellingshoek van de luien een grotere oversponning gereoliseerd. Bij een gelijke oversponning is de 
hellingshoek en de luien sleiler, woordoor de luidoorsnede kon warden gereduceerd, ofwel een grolere 
brugbelasling kan worden gedragen. 
Het verhoogde achterover hellende gedeelte van het pyloongebouw fungeert als contragewicht voor de 
vergrole cq verlengde middenoversponning. Door de betonnen uilvoering van de pyloon wordt extro 
gewicht gemobiliseerd . 

Een brug is meestol een verbinding over een rivier of een onder waler, een oeververbinding, moor kan ook 
een verbinding zijn over een klool. Bruggen kunnen we in Nederland echt niel missen . Ze zijn erg 
belangrijk. Allemool bouwkundige meeslerwerken van stool, beton, houl, louw, kunslstoflen of in de 
loekomsl zells van glos- en koolstofvezels. 



Mandela brug 
He! Arnhemse plan om de Nelson Mandelabrug inclusief de aanrij routes le bebouwen kan een fantaslische locatie opleveren voor woningen, 
voorzieningen en kantoren. Bovendien zorgt de bebouwing voor enige beschutting voor passonten, zodat de oeververbinding minder ols een borriere 
lussen twee stodsdelen word! ervoren. 
De Mandelabrug bestaat eigenlijk uit twee bruggen naast elkaor: een vierboanse autoverkeersbrug en een vierbaans bus- en lietsbrug . Beide bruggen 
zijn zowel in capociteit als in conslructie flink over gedimensioneerd. Zander verdere aanpassingen is he! mogelijk een bebouwing in twee lagen toe le 
voegen. He! is de bedoeling dot op de bus- en fietsbrug inderdaad le doen. Hierdoor word! he! cenlrum van Arnhem als he! wore verlengd en onlstoot 
er een interessante locatie voor nieuwe winkels, woningen en kantoren . 

Deze bewoonde brug heeft een voorbeeldfunctie voor ons project. He! loot zien dot op een beslaande brug huizen kunnen warden gebouwd zonder al 
le veel inspanning . Samen met de garden Bridge vormen zij een goed beeld wot er allemoal mogelijk is in Nederland en over de rest van de wereld 
met he! thema gelaagd bouwen en het herbeslemmen van beslaande bruggen. 

Conclusie 
Er zijn de afgelopen joren veel innovatieve ideeen ontwikkeld over hoe men om moet goon met nieuwe en oude oeververbindingen. Wat ik waardevol 
vind voor he! herbeslemmen van de bommelse brug is hoe de ontwerper van de Blackfroirs Brigde om goat met open en gesloten slructuren . Op deze 
manier creeer je contrast tussen he! oude en he! nieuwe gedeelte en onlslaat er een bewegelijk geheel desondanks de slatische brug. Verder vind ik 
he! omgaan met uitzicht op verschillende niveau's goed terug in de People's brug. Door verschillende niveau's le maken en los van elkaar liggende 
paden ontstaat er steeds andere zichtlocaties . He! loskoppelen van de verschillende verkeersstromen is belangrijk voor he! creeren van een " tussen", 
een extra ruimle waar bezoekers op verschillende niveau's de verkeersstromen kunnen ervoren. 



Van verleden tot Heden 

Zaltbommel is al vanaf het begin van he! 2d• millennium een belangrijke plaats, di! alles heeft le maken met de gunslige ligging aan de Wool. Hierdoor kon Zaltbommel eeuwen profiteren van 
handel over water en tol heffen voor overvaart. 

In 1624 bevesligt de Staten van Gelderland, he! veerrecht voor de schuilvoerders van Zaltbommel. He! veert van Zaltbommel naar Waardenburg was officieel geworden. Handelaren vonden snel 
de route van Noord naar Zuid. Deslijds nog over onverharde wegen, in de Franse tijd werd er een verharde weg aangelegd en gold de weg van s'Hertogenbosch naa'r Zaltbommel als klasse l 
weg, de wegen over de Wool beleven vooralsnog onverhard . Hier kwam verandering in, in 1852 toen werd er een nieuwe weg aangelegd ten behoeve van he! rijksveer over de Wool bij 
Zaltbommel. De handelsroule tussen Hedel en Culemborg was een feit. Moor de route werd steeds drukker bezocht en het veer had onvoldoende capaciteit om iedereen snel over le varen . Als 
gevolg hiervan stagneerde de reis tijd en slonden handelaren uren stil voor he! veer. Daarom werd in he! rijkswegenplan uit 1927, de overbrugging van de Wool bij Zaltbommel opgenomen. Niel 
alleen de overbrugging van de Wool bij Zaltbommel werd ontworpen en uitgevoerd nog 12 andere overbruggingen werden in he! plan opgenomen. Voor di! plan werd bij Rijkswaterstaat een 
afzonderlijke Bruggenbureau ingericht dot zich specifiek bezig hield met het onlwerpen van bruggen en met de uilvoering hiervan. De Bommelse brug is een vakwerkbrug . 

Met de komst van de brug was de Noord-Zuid verbinding een feit, loch is het vreemd dot pas in 1970 de A2 van Maastricht tot Amsterdam is doorgetrokken. Dit had economische reden, "boven 
en onder de rivieren" hadden verschillende bedrijvigheid, bedrijvigheid die los van elkaar stond . Door de jaren heen ging de randstad en het zuiden steeds meer samenwerken en verplaatste 
bedrijven zich van de drukke "onbereikbare" randstad naar he! "bereikbare" zuiden . In logistiek opzicht is de A2 de belangrijkste spil door Nederland moor ook als snelle verbinding naar Belgie en 
Duitsland. 
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Sinds de jaren 90 is de A2 de drukste verkeersader in Nederland. Dagelijkse warden weggebruikers geconfronleerd met files, lange files. Over de Bommelse brug passeerden in 1991 circa 2 x 
40.000 auto's per dog. Waarvan circa 80% lichte molorvoertuigen, l 0% middelzware motorvoertuigen en l 0% zware molorvoertuigen. In 2007 word! een intensileit verwacht van 2 x 56.000 
auto's per dog. Dit is een verhoging van 32.000 auto's in 16 jaar. Omdat de Bommelse brug deze verkeerscapaciteit niet meer aan zou kunnen werden er plannen gemaakt voor een nieuwe brug 
bij Zaltbommel. In 1996 werd de Bommelse brug don ook vervangen door een tuibrug de zogenaamde "Marti nus Nijhof brug". De brug heeft 2 x 3 rijbanen, een prima verbetering moor als nog 
geen kilometer verderop de rijbanen aan beide zijde 2 boons word! blijft het file leed bestaan. De brug word! als het ware een vangnet voor verkeer. Dit is de reden dot het file probleem niet 
opgelost is, met de komst van de brug moor kun je stellen dot de brug een veroorzaker is van files. De feiten liegen er niet om "de A2 bij Waardenburg naar Utrecht" stoat al jaren in de file top 3 
van Nederland. 

De oude rijkswegenbrug over de Wool tussen Zaltbommel en Waardenburg verloor hoar functie als brug in 1996, met de komsl van de nieuwe Martinus Nijhof brug. l 0 i.aar naar dato ligt de brug 
er nog steeds. Officieel functieloos, verboden gebied en officieus een mooie route voor sluipverkeer in de vorm van fietsers en wandellaars. De Bommelse brug was in lei!: •fen /ege ruimte met 
geschiedenis en een onzekere toekomst"'. Tot eind 2006 de Raad van State men begin 2007 naveel rechtszaken konden beginnen met de sloop van de brug. De sloop van de brug is nog stillegde 
De brug maakt onderdeel uit van een visionair plan "Rijkswegenplan van 1927" welke grote invloed heeft gehad op de infrastruduur, economie van Nederland. 

Toekomst 

In de toekomst zal op de plaats van de beslaande Bommelse brug een 2de Martin us Nijhoffbrug gerealiseerd warden (2d• lase). Hierdoor ontstaat er een weg van 2 x 3 rijbanen. Hierbij komen nog 
twee vluchtslroken en een weg voor traag verkeer, zoals tractoren en fietsers. Waar wot lossen deze plannen op als de wegen van en naar de bruggen niet verbreed worden. Men moet een 
voorbeeld nemen aan he! rijkswegenplan 1927, door werd een totaal plan gepresenleerd en uitgevoerd. 
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De Bommelse brug 

De plaats van de brug werd bepaald aan de hand van de ligging van de dorps- en stadskernen, de snelweg mocht geen nadelige gevolgen hebben voor de kernen . 50m westelijk van de 
spoorbrug uit 1869 kwom de overbrugging le liggen . De spoorbrug was de rode drood voor he! ontwerp van de Bommelse brug en veel beslissingen zijn genomen op basis van de spoorbrug. 

lo kwomen de pi jlers van de Bommelse brug overeen met de pijlers van de spoorbrug . Oil hield in dot er over het zomerbed drie openingen met twee rivierpijlers kwomen met een onderlinge 
oversponning van l 27,4m. In het winlerbed, oon de noordzijde, woren er ocht openingen, oversponnen door vakwerkliggers, telkens doorgoonde over twee openingen, met oversponningen van 
60,3m. De doorvoorthoogte in he! zomerbed was gelijk oon de doorvoorthoogte van de spoorbrug, nl. 9m boven de hoogst voorgekomen rivierstond. De brug kreeg een rijdekbreedte van 12,3m, 
met oon weerszijden schompstroken van 0,5m. Buiten de hoofdliggers woren verhoogde poden voor longzoom verkeer met een breedte van 2m oongelegd . 

Bij het voststellen van de hoofdvorm van de bovenbouw was het uitgongspunt: 'somen met de spoorbrug moest er een behoorlijk beeld ontstoon' . Er werd echter wel besloten om, ten einde 
verworring le vermijden, oon de verkeersbrug een eigen vorm le geven. Doorom koos men voor vokwerkliggers met evenwijdige ronden (porollelliggers), terwijl bij de spoorbrug de grate 
rivierbruggen een gebogen bovenrond hodden . Voorts werd gestreefd noor een eenvoudig , rustig stovenpotroon voor de Bommelse brug. Uiteindelijk werd het een V-potroon met verticole en 
schuine beeindigingen. 

De doorgoonde vokwerkliggers over de drie openingen in het zomerbed, hoh 12, 9m gelegen, hodden schornieropleggingen op een van de rivierpijlers en op de ondere drie pijlers rolopleggingen . 
In iedere oversponning woren er 12 velden van l 0,6m lengte. De bovenrond hod een bokprofiel, de onderrond werd gevormd door twee geconstrueerde u-profielen, de diogonolen hodden 
dubbele wonden, gekoppeld door vokwerken, de verticolen woren geconstrueerde 1-profielen. De dworsliggers woren geconstrueerd, de longliggers gewolste INP-bolken. Het stobiliteitsverbond in 
het dokvlok was een rhombenvokwerk, het onderverbond een diogonoolvokwerk. De vloer van het rijdek en van de zijpoden was van gewopend beton, ofgedekt met osfolt. 
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Met de bouw werd eind 1930 begonnen. Een bijzonderheid bij de uilvoering was dot de 
drie grote overspanningen de methode von vrije uitbouw werd gebruikt. Eerst werd de brug 
over de noordelijke opening, die voor de scheepvaart van weinig betekenis was, op een 
eenvoudig steigerwerk gebouwd. Van de beide andere openingen moest er een geheel vrij 
blijven terwijl legelijkertijd in de andere opening een vak van lenminste 60m voor de 
scheepvaart open moest worden gehouden. He! bruggedeelte in de zuidelijke opening 
werd gedeeltelijk gemonteerd op een sleiger en verder met behulp van twee vooraf 
gereedgemaakte hulpbruggen onder de hoofdliggers. De montage van de zuidelijke en 
van de noordelijke brug werd in de zomer van 1932 uitgevoerd. V66r de winier van 1932-
1933 werden de sleigerdelen uit de rivier verwijderd . De montage van de middenbrug 
werd toen voortgezet door vrije uitbouw van vier velden van weerszijden waarna de 
hulpbruggen, die voor de zuidelijke opening waren gebruikt, aan de beide uileinden van 
de uitkragende brugdelen met behulp van een drijvende bok werden ingehangen. 
Vervolgens werd he! middengedeelte, bestaande uil zes velden, als scharnierend brugdeel 
tussen de beide kroagarmen gemonteerd . De sluiting van de scharnieren vond plaals 
nodal de brug he! eigen voile gewicht droeg . No 3 jaar bouwen werd de brug op 18 
november 1933 voor he! verkeer opengesteld door de minister van waterstaat ir. J.A.KalH. 





Essentie van de Bommelse brug 

Bruggen hebben een krachtige inwerking op de mens; in hun verschijningsvorm, als symbool en als bouwwerk . De verbinding, oversleek, het moment lussen 2 oevers of gewoon de conslructie. Het 
ironische van de Bommelse brug is dot hij symbool stoat voor de twee nieuwe bruggen "Martinus Nijhoffbrug I en II". Vernoemd naar de dichter Nijhoff, die in 1934 het gedicht "de moeder de 

vrouw" schrijl. ~/#':Y""'-"" B~l'A-'"-~-6-y ,"te tf'°eA 
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De brug is van grote betekenis geweest voor de infrastructuur van ons land; ze maakte de reis korter en verbond delen van het land die tot don 'ver' van elkaor lagen. Nijhoff schrijft : 
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Nijhoff associeerde de brug met een andere werkelijkheid, de brug is het teken dot dingen anders kunnen worden als de geest van de mens zich loot inspireren. Wie vanuit het geestelijke naar de 
dingen kijkt, ziet de dingen anders en ziet andere dingen. 

De vraag die in beginsel opkomt als ik naar de brug kijk is : "Wal is er overgebleven van de brug, nu de functie verdwenen is?" 
Als ik de gedachtegang van Nijhoff projecleer naar de brug, zie ik een object, de functie is immers verdwenen . Een object wot in de oorsprong strikt uitgegaan is van het functionele . Er is niel 
gekeken naar de essentie van de brug moor vanuil het nut. De brug dient de mens nu niet meer, hij verbindt alleen de oevers nog en daardoor is het een constructie geworden. Deze pure 
constructie die eenvoud, ritme en rust uilslraalt moet weer goon leven, er moet een beweging tot stand gebracht worden . Niel alleen een visuele beweging moor ook een beweging near de brug 
toe. 
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Locatie 

Om de Bommelse brug weer nieuw leven in le kunnen blozen is het noodzokelijk le onderzoeken wot de ploots is van de brug in Nederland en hoe deze uitgeput kon worden . 

Londelijk niveou 
De Bommelse brug ligt over de Wool tussen Zoltbommel en Woordenburg. De brug ligt zeer centrool in Nederland, grote steden zools Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, s'Herloogenbosch, 
Eindhoven en Nijmegen liggen binnen een strool van 70 km . Vonuit olle windrichtingen is de ligging gunstig, deze moet uitgeput worden ook gezien het feit dot de brug net buiten de rondstod ligt 
is positief, di! houdt in dot de brug gemokkelijk te bereiken is . 

Provinciool niveou 
De Bommelse brug ligt in het Zuid-Westelijk deel van de provincie Gelderlond. Oit is een londelijk gebied met kleine kernen . Zoltbommel is de grootste stod, de industrie is gelegen longs de A2, dit 
is de belongrijkste verkeersader in Nederland . Wie gezien wil worden moet zijn bedrijf vestigen longs de A2 . De brug ligt ook longs de nieuw A2 . Oil betekend dot het hoe don ook een ploots is 
die gezien wordt door outomobilist. Moor ook door de treinreiziger, deze rozen oon de ondere zijde voorbij de brug. 
De brug wordt omringd door bijzondere weidevogelgebieden en ogrorische gebieden, verder is het gebied rondom oongewezen ols een strotegisch octiegebied voor de toekomst. Ook zijn er 
enkele historische kernen in de nobijheid van de brug, de vesting van Zoltbommel, het Kosteel van Neerijnen en de oude kern van Woordenburg . 
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Plaatselijk Niveou 

De brug wordt omringd door 3 belongrijke elementen, nl : de Mortinus Nijhoffbrug, de wool en het spoor. 
De Mortinus NijhoHbrug, een luibrug, welke goed voorbeeld is van bruggenbouw een van de joren negenlig. 50m ten oosl ligt de spoorbrug. Deze is in 1869 gebouwd en uitgevoerd ols twee 
enkelsporige vokwerkliggers. He! spoor is de verbinding van he! openboor vervoer tussen Utrecht en 's Hertogenbosch . 
Met ongeveer 160.000 schepen per joor, woormee ruim 150 miljoen ton lading word! vervoerd, is de Wool de drukst bevoren rivier van West-Europa. Er word! in de komende jaren een forse 
groei in het vervoer over water verwocht. Als er niels gebeurt aan de Wool, komt de scheepvoart in de problemen en de veiligheid in he! gedrang, daorom is het Waolproject in het leven geroepen. 
Om de verwochte 200 miljoen ton lading aan le kunnen, moet de voargeul in de bochten breder en in de rechte rivierdelen dieper worden . 
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Conclusie 
De brug ligt nagenoeg centraal in het land, !evens ontmoeten allerlei verkeersaders nl. weg, water en spoor elkaar no genoeg tpv de brug. De brug kan gezien worden als neutraal gebied tussen 
verschillende verkeersstromen nl. autoverkeer, trein en scheepvaart. Met deze wetenschap ben ik goon kijken welke functie deze specifieke locatie nodig heeft. 

ledere dog hoor je op de radio: file nieuws, kilometers long en niet alleen in de ochtend moor ook s'middag en s'avond. File staan er op de gekste tijden van de dog of het nu door de week is of 
in het weekend. Dit is een groot contrast met onze maatschappelijk leven. Het tempo van leven is de laatste decennia met sprongen omhoog gegaan. Er kan gesproken worden van een letterlijke 
versnelling. Reistijden moeten tot een minimum beperkt worden. Moor voor wot betreft de auto is dit long niet zo, files moor ook in de binnensteden sta je meer stil om een parkeerplaats le vinden. 

Ondanks de groei van het digitale netwerk, groeit de mobiliteit ook nog steeds. Steeds meer werkenden, reizen op en neer tussen huis en werkplek en het recreatief reizen neemt toe door de 
toename aan vrije tijd. Het reizen wordt gestimuleerd omdat de snelheid van verplaatsing is toegenomen. Snellere vormen van personenvervoer doen het aantal reizigers toenemen. Nadeel van de 
vergrote mobiliteit zijn de toegenomen druk op het milieu en de leefomgeving. Dit heeft de vraag om een technische innovatie van vervoer versneld. Een van die innovaties is de TGV, HSL en 
vervoer met helikopters. Al deze innovaties hebben twee zaken gemeen. Ten eerste zijn ze duur, qua aanschaf en voor gebruik. Ten tweede ma ken ze allemaal geen gebruik van de bestaande 
infrastructuur. Voor de TGV en de HSL zijn hele nieuw spoorweg traces aan gelegd. Helikopters kunnen niet overal landen en zijn erg milieu belastend. 

Als we de geschiedenis bestuderen, wordt er steeds gezocht naar vernieuwing in infrastructuur, er worden plannen gemaakt zoals rijkswegenplannen, spoorplannen en waterwegenplanne. Alie 
plannen worden afzonderlijk van elkaar gemaakt, ze hebben hun eigen visie en netwerken. Waarom maakt Nederland niet een "intergraal verkeersplan" zodat de verschillende verkeersstromen 
elkaar aanvullen en mensen echt iets te kiezen hebben. 
Simpel gezegd: "Waar waler ligt goon we over het water, waar wegen liggen over land en waar een spoor ligt goon we met de trein". Waar al deze verkeersstromen bij elkaar komen, maken we 
een transferium, zo kan er snel geswitcht worden tussen vervoer en kan men snel van Noord naar Zuid en van Oost naar West reizen. 
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Mobiliteitsesthetiek van Francine Houben 

"Rijkswaterstaat zal in de toekomst hoar oandacht terecht verleggen van de individuele kunstwerken naar de complete traces. Oit vraagt om een andere manier van werken. De interessantste en 
woordevolste ontwikkelingen in de architectuur krijgen een kans op die plaalsen woor we de huidige gelragmenteerde ontwerp- en bouwpraktijk weten door le breken en de vrijheid creeren om te 
experimenteren en samen te werken . Verassende combinaties van disciplines leiden tot inventiviteit en nieuwe inzichten . Op het grate schaalniveou van de infrastructuur kunnen weg- en 
waterbouwers, landschapsingenieurs en architecten in samenwerking een vernieuwende visie ontwikkelen voor de lange termijn . Het goat daarbij om het samenbrengen van programma's op het 
gebied van infrastructuur, constructies, water, wonen en werken, recreatie, mensen en materialen. 
Geen stad kans onder de aanvoer van snelwegen. T egelijkertijd hoot de stad ze . Het zijn onneembare barrieres en lawaaiproducerende linten, die don ook steeds verder worden ingepakt in 
geluidsschermen. Buiten de steden zien we het tegenovergestelde. Gebouwen lijken een voorliefde voor de snelweg le hebben, ze kruipen erheen. Somen met de bedrijfshollen vormen ze de zo 
gevreesde lintbebouwing longs de snelwegen, die ongecontroleerde corridorontwikkeling . 
Mobiliteit is een essentieel onderdeel van onze dagelijkse tijdsbesteding en daarmee van ons leven geworden. Het goat niet alleen moor om he! rijden van de ene plools noor de andere met he! 
niets daartussen, al don niet in de file . De snelweg is een verblijlruimte, en als u wilt is de auto een verlengstuk van de huiskamer. Met alle culturele verschuivingen die doormee gepoord goon. 
Ook is de auto voor een oontal mensen het randrijdende kantoor, met telefoon, fax, en e-mail verbonden met de rest van de wereld. 
Om de mobiliteitsesthetiek vorm te geven kan een zestal typologieen worden ge·inlroduceerd die de alwisseling van de school van de stod en de school van het londschop oonkunnen . Orie doorvon 
zijn gelieerd oon het londschop: he! weidse landschop, he! ecoduct en he! Bolimodel. De ondere drie hebben meer betrekking op de stad: he! Ruhrgebied, las Vegas en Lo Defense. le vormen een 
reeks die oploopt van uiterst landschappelijk naor exlreem stedelijk. 
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Het weidse landschap 

Deze typologie is een ode aan he! Hollandse landschap: weidsheid, vergezichten, coulissen. He! landschap van water, wind en wolken. Bij deze 
typologie goal he! over maatvoering, over kilometers. Het goat niet bij voorbaat over een onveranderlijke situatie die bevroren of beschermd zou 
moeten worden. Dal zou in he! landschap, waarvan verandering het wezenskenmerk is, ook niet eens kunnen. He! goat om de zintuiglijke ervaring 
van he! weidse landschap als typisch Hollandse identiteil. 

Het ecoduct 

Oil type is vernoemd naar de ecoducten, waar er nu drie van zijn in Nederland. Er zouden er meer moeten komen en ook veel bredere. Op die 
plekken moeten we de welten van de naluur letterlijk laten prevaleren boven de infrastrucluur. Brede parken over de weg, moor ook de Ringvaart 
over de A- 4 vlakbij Schiphol, met de mooie blokmarkering, hoort in deze typologie thuis. Al zou deze laalsle wot mij betreft best breder kunnen. 

Het Bali-model 

He! paradijselijke landschap van Bali dreigde aan hoar eigen succes ten onder le goon door de economische druk om hotels le bouwen. Om de 
schade aan he! landschap le beperken is bepaald dot er niet hoger mag worden gebouwd don een palmboom. De bepaling is gebaseerd op het idee 
dot wot j~ bouwt in verhouding moel slaan tot de landschappelijke maten. He! principe van oases in het landschap bestaat ook allang in Nederland. 
Denk moor aan de Friese terpdorpjes met hun kerktorens die boven de boomkruinen uitsteken, of de Groningse boerderijen in he! vlakke land 
omringd door bomen. De Balitypologie is inzetbaar voor kleine ontwikkelingen die als oase in he! landschap komen le liggen. Uitgangspunl is een 
bebouwingshoogte lager don een boom. 



Het Ruhrgebied 

Het Ruhrgebied is het meest verstedelijkie stuk Europa, terwijl je dot niet ervoort ols je er doorheen rijdt over de Autobahn . Het lijki olsof je door hete 
grate stukken bos rijdt. Longs de Duilse snelwegen is een slrook grand gereserveerd voor evenluele verdere ontwikkelingen ols extra rijstroken, een 
spoorlijn of een metro. Die, reserve' ruimte is beplonl met bomen . De Ruhrgebied lypologie zou gebruikt kunnen warden voor nieuwe ontwikkelingen 
en juist ook om bepaalde bedrijventerreinen alsnog oon het zicht le onttrekken . 

Las Vegas 

Las Vegas stoat symbool voor bebouwing die reclome wil moken, gericht op de outomobilisten. Oorspronkelijk woren het (le) kleine gebouwen met 
een grate reclamezuil op een gigontisch porkeerterrein. Langzamerhand werd er verdicht, veronderde Las Vegas van een auto-stod in een stad-stod. 
De immense porkeerterreinen werden bebouwd, de reclamezuilen verdwenen en de bebouwing werd vervangen door grate gebouwen die zelf 
reclame object werden . De lijdsfoctor moet in de planning meegenomen warden . De Las Vegas-lypologie kun je inzetten op locaties woor je op 
termijn een hoogwoordig, dicht programmo wilt ontwikkelen, dot zich duidelijk mag manifesteren naor de snelweg. 

La Defense 

Kenmerkend voor het la Defense-type is dot de infrostructuur tot gebouw wordt. 
Het meest vergaande voorbeeld op dit moment is la Defense in Porijs. In Barcelona zijn snelwegen plaotselijk verbouwl tot prochtige stedelijke pleinen 
met poviljoens erop. Op andere locoties is de verhoging van de snelweg juist gebruikt als grate porkeergaroge in combinotie met een treinstotion . 
Een aanzet tot deze ontwikkeling zie je bij de Utrechtse Boon in Den Haag. Moor ook steden als Amsterdam, Utrecht en Maostricht roepen om deze 
ontwikkeling. De combinotie met oansluiting op hoogwaordig openbaor vervoer, regionoal en internolionaal, ligt voor de hand."3 
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Conclusie 

Francine Houben heeft he! idee dot je aan de aankleding van de snelweg moet kunnen zien waar je 
bent. Oil zou betekenen dot elk stuk snelweg een andere idenlileil moet hebben, terwijl elke snelweg nu 
al zijn eigen identiteit heeft, door de verschillende herkenningspunten longs de snelweg. Die geven de 
automobilist, die vaker over een bepaald stuk snelweg rijdt, al de kennisgeving van waor hij zich bevindt 
in zijn reis. Er is dus niet nog iets extra's nodig. 
Zij wil de automobilist dus verschillende belevingen mee geven tijdens zijn reis. Moor de vraag is of de 
aulomobilisl de verschillende landschappen zal herkenen en ervaren. Men kan wel een mooie 
georganiseerde route maken van bijvoorbeeld Moastricht tot Amsterdam. Moor ik ben van mening dot de 
gebruikers he! totaalbeeld nooit zullen ervoren. Vaak rijd men moor een stukje van de snelweg, men 
focus! zich don uitsluitend op die omgeving. Je moet gebruik maken van de bestaande kenmerken longs 
de snelweg, bijvoorbeeld een gebouw of bebouwing van een stad zichtbaor maken voor reizigers. De 
Martinie toren in Zaltbommel is bijvoorbeeld zo'n icoon moor ook Bommelse brug is een perfect 
herkenningspunl longs de A2, een "leegte" tussen de "nieuwe" snelweg en he! spoor. 

Korlom als men identiteit aan mobiliteil wil geven moeten men gebruik moken van de sleek, bestoonde 
bebouwing en deze een prominente rol geven in de belevingswereld van de reiziger. 
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Space of .... 

In de architectuur moor ook in de filosofie, wiskunde, enz. is het 
begrip archetype al jaren een begrip. De definitie van archetype 
is "de oervorm van plaots" en ze warden gebaseerd op "space 
of place". Deze definitie geeft geen antwoordt op de vraag 
naar mobiliteil. Een mobi-type gaol uil van een ruimte van 
slromen (space of flows). In het ortikel (S&RO, het Mobi-type; 
naar een orcheologie van de space of flows) wordt mobiliteit 
beschreven als een nieuwe ruimte; een ruimte van slromen. Het 
is daarom bijno logisch dot er geen archetypes bestoon die 
mobiliteit definieren. Het goat hier immers om een andere 
nieuwe ruimte die eigenlijk pas sinds de jaren 60 echt opgang 
kwam. De archeologie van de space of flows kent een andere 
typologie don de space of place, le welen het mobi-type. 

Het mobi-type beschrijft de oervorm van slromen. T ransChange 
loot zich inderdaod niet als archetype definieren moor als mobi
type "space of flows". In het artikel warden verschillende mobi
types beschreven, "T ransChonge" volt binnen de categorie van 
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de knoop. "TransChange" is een knoop in het net van de netwerksamenleving waar verschillende stromen samen komen en elkaar ontmoeten. Wies Sanders goat in het artikel "Mind the node
sporen van nieuwe F/ora-een omschrijving van 4 knopen" dieper in op de betekenis van de knoop waarin zij Zurich Hauptbahnhof aanhaalt als een voorbeeld van hoe het wel moet. Door deze 2 
ortikelen begrijp ik waor ik met TransChange naar toe wil. 

De theorie van het mobi-type is voor mij een enorme steun in de rug . De problematiek over het vormgeven aan mobiliteil die in deze artikelen beschreven worden is voor mij zowel een bevestiging 
als een verklaring van de moeite die ik heb om mijn project le kunnen definieren . Nieuwe concepten beschrijven met ingeburgerde begrippen is immers tegenstrijdig aan elkaar. Nieuwe concepten 
vragen om nieuwe begrippen die tot don toe nog niet beslaan. 
Aon de hand van de nieuwe begrippen kan ik beginnen met het opstellen van een programma van eisen. De knoop is een ultiem koppelstuk lussen verblijven (space of place) en verplaatsen (space 
of flows). Het programma zal dus tweeledig worden een deel van het programma splits! zich toe op de functie "verblijven"en een ander deel op de functie "verplaatsen". 

Place Place 

Place 
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Verplaatsen: Bomme/se brug a/s verkeersknooppunt 

Het tempo van het maatschappelijke leven is de loolsle decennio met sprongen omhoog gegoon. Oil word! duidelqk zichtboor bij de ontwikkeling van vervoersystemen. Er kon gesproken warden 
van een letterlijke versnelling. Reistijden moeten tot een minimum beperkt worden. Moor zijn deze wel verminderd? Is het niet zodat, voor wot betreft de auto, wie wil stilstoan in de binnensteden 
moet rijden om een parkeerplaats le vinden en wie wil rijden buiten de steden moet stilstoon vanwege de vele files . 

De groei naar mobiliteit zal doorgaan . Steeds meer werkenden, reizen op en neer tussen huis en werkplek en het recreotief reizen neemt toe door de toename aon vrije tijd . Het reizen word! 
geslimuleerd omdat de snelheid van verplaatsing is toegenomen. Snellere vormen van personenvervoer doen het aantal reizigers toenemen . Nadeel van de vergrote mobiliteit zijn de toegenomen 
druk op het milieu en de leefomgeving . Dit heeft de vraag om een technische innovatie van vervoer versneld . Een van die innovolies is de TGV en vervoer met helikopters. 

Er zouden londelijke vervoersknooppunten moeten komen waor alle vervoersmiddelen bij elkoar komen zowel over weg, water, spoor en mogelijk door de lucht. lk vind dot we hierbij uitmoeten 
goon van ons bestaand nelwerk.Uitgangspunt voor deze knooppunten zijn: 

• Optimaal ruimtegebruik; 

• Minimole milieuverontreiniging door vervoer; 
• Minimoal tijdsverlies bij het reizen; 

Dot alles voor een zo groot mogelijk binnenlonds gebruik van de bestaande vervoerswegen. Deze knooppunten zullen deel uit maken van een groter geheel. Een nelwerk waar het van belong is, 
dot weg, water en spoor bij elkaar komen . Waar di! he! geval is wil ik een knoop ontwikkelen . De Bommelse brug is een uitstekende plaats om zo'n knoop le realiseren. 
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Moor wot is een verkeersknooppunt nu eigenlijk, het begrip is puur logistiek moor hoe zou ik het moelen zien als een grote bushalte, station of een kleine terminal? De functie en de plaals zijn nu 
wel bekend moor deze zeggen ons niet over de verschijningsvorm en het programma. Om de orchitectonische opgave nader le delinieren moet er meer houvast gevonden worden . Oil wil ik doen 
middels de term "TransChange", deze dekt mijn opgave al. TransChange is een plaats in Nederland waor allerlei verkeersstromen (Trans) bij elkaor komen. TransChange is een buffer in een 
conlinu dynamisch proces. TransChange is een verandering (Change) van dit continu dynamisch proces; een bewegingsverandering . TransChange combineert water, weg en spoor vervoer 
(landelijke) met bus, liels en voe! verkeer (plaatselijke). 

Een station moet een plaats zijn die mensen aantrekt en waar mensen elkaor ontmoeten . Sociale interaclie is gegarandeerd. De bestaande "stations" of "bushaltes" hebben veel gemeen met wot ik 
wil goon ontwerpen moor leiden tot verworring. Het is groter don een bushalte en een station moor het zijn eigelijk allerlei bushalte "kleine stations" bij elkaor. Je moel van de ene naor de andere 
komen moor hoe, om dit vraagstuk te beantwoorden ben ik me goon verdiepen in transferia . Er word! vrijwel altijd gesproken over een super elliciente translermachine, waar mensen van hun auto 
in het open boor vervoer kunnen hoppen. 

Uitzondering op de regel zijn het station van Zurich (Calatrava), Madrid Atocha en Kassel Altbahnhol. Oil zijn voorbeelden van "translermochines" die !evens een plaats zijn. Een plaats die ook 
bestaansrecht heelt los van de transferlunctie. Deze stations zijn meer don een schakel in een vervoernetwerk moor het vervult meerdere /undies. Zo is Hauptbahnhof Zurich het decor geweesl voor 
dance party "Mainstation Party"n in 2002 is er een internalionaal beachvolleybal toernooi gehouden. Ook word! de wekelijkse mark! gehouden in de grote stations hal. 
Dit is ook de manier waorop ik "TransChange" in wil vullen: enerzijds een schakel in een vervoersnetwerk en anderzijds een centrale plaats in het land. 
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Verblijven: Business point 

De functie voor het verplaatsen is nu uitgebreid aan de orde geweest moor nu maet er nog een 
geschikte functie voor het verblijven gevonden worden. Als de locatie nogmaals geanalyseerd word! 
don merk je op dot de Bommelse brug net buiten de Randstad ligt en de aansluiting naar het zuiden 
(Maastricht) markeert en over water naar het oosten (Nijmegen). Het is dus eigenlijk de spil tussen het 
economisch zakencentrum "de Randstad" en het in ontwikkeling zijnde oostelijk en zuidelijk gebied. 

Zaltbommel is vanuit het verleden de verbindingsplaals tussen het Noorden en Zuiden voor zowel het 
treinverkeer als het wegverkeer en he! over water van Oost naar West. Zaltbommel heeft altijd gebruik 
gemaakt van deze strategische ligging . De Bommelse brug heeft er eigenlijk voor gezorgd dot de stad 
Zaltbommel zijn economische en belangrijke plaats in Nederland verloor. Men hoeven niet meer te 
stoppen bij Zaltbommel, Zaltbommel werd min of meer gedegradeerd tot "stadje longs de snelweg". 
Nu kan de Bommelse brug er weer voorzorgen dot Zaltbommel een plaats wordt van onlmoeting. Een 
slrategische plaats net buiten de randstad vanuit alle windrichtingen en via alle wegen le bereiken, 
een perfecte plaals voor een vergadercentrum . Een centrum waar diverse vergaderruimtes zijn waar 
zakelijk Nederland kan afspreken voor een vergadering moor ook waar reizigers even snel hun e-mail 
kunnen checken . 





Hiernaast stoat het bollenplan voor "T ransChange", er zijn 4 verschillende 
generiek functies die met elkaar verbonden worden. leder functie heeft zijn 
eigen programma. 

Parkeren 
Er moet voldoende parkeergelegenheid zijn, zowel voor de mensen die 
gebruik maken van het transferium als de gebruikers van het 
vergadercentrum. Er moet minimaal voorzien worden in 150 
parkeerplaatsen. Oit aantal is een gemiddeld aantal parkeerplaatsen bij 
transfers in Nederland. 
Verder zullen er ook stallingplaatsen voor fietsers gemaakt moeten worden. 
lk go uit van een stalling van l 00 fietsen. 

Watertaxi aanlegplaats 
Er komen twee hoofdroutes welke de watertaxi goat varen, nl.: 
Rotterdam-Bommelse brug; 
Bommelse brug -Nijmegen; 
Beide routes krijgen een aparte aanleg steiger. De aanlegsteigers worden 

Snelweg 
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wel gekoppeld aan een cenlraal perron waar de verschillende service faciliteiten aanwezig zijn, nl.: 

• Service punt/kaarlverkoop; 
• Reizigersinformatiesysteem; 
• Overdekte wachtruimte voor ca . 50 personen; 

T rei nstation 
He! treinstation van Zaltbommel is niet meer don een perron en ligt ver van de stad Zaltbommel of. Deze 
goon we verplaatsen naar de spoorbrug om zo een optimale transfermachine le creeren . Met he! nieuwe 
concept "TransChange", het hoppen van het ene vervoersmiddel naar he! andere verwacht ik dot er 
meer gebruikt word! gemaakt van het station . He! station moet dus aantrekkelijk wachtruimte worden met 
verschillende service faciliteiten, nl.: 

• Service punt/kaarlverkoop; 
• Reizigersinformatiesysteem; 

• Open boar toiletgroep (Dames en Heren); 
• Overdekte wachtruimte voor ca . 50 personen; 



Business point 
Oil specifieke deel van het programma is gericht op de funclie verblijven. De onlmoeting, de interaclie van verschillende partijen. Moor dit deel vorml ook de knoop waar alle transferfunclies 
samenkomen en waar mensen even kunnen ruslen van hun reis, no kunnen babbelen over hun vergadering, even lunchen moor ook kunnen genieten van de locatie op zich. 
Dit deel vraag dus om een divers programma: 

• Vergaderruimtes verschillende van formaat ca. 30; 

• E-mail plaatsen (met computer en draadloos nelwerk); 

• Balie (gaslvrouw); 
• Service corner (koffie en thee verzorging); 

• Lunchroom; 

• Openbaar toiletgroep (Dames en Heren); 
• Reizigersinformatiesysteem ; 
• Rustruimlen; 

• Uitkijkruimte cq . toren. 
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Bereikbaarheid 

T ransChange zal voor de automobilisten bereikbaar zijn via de bestaande infrastructuur van de rijksweg A2. 
Wanneer men op de rijksweg rijdt, kan men afslag 16 (Waardenburg) nemen. 

De bestaande afritten zijn zo dicht bij de Bommelse brug gesitueerd dot er geen mogelijkheid is om een nieuwe 
afslag le maken. Dit is ook niet noodzakelijk voor de bereikbaarheid. Het kan alleen moor meer verkeershinder 
opleveren door al het in-, en uitvoegend verkeer. 
Dit pas ook niet in de filosofie van het project, ik wil juist dot bestaande infrastructuur optimaal wordt benut. Bij 
het maken van keuzes goon we uit van het nut. 

Voor de watertaxi's zal er onder de brug een aanlegplaats worden ontwikkeld. Het is niet mogelijk om longs de 
bestaande vaargeul een aanlegsteiger te situeren ivm het drukke (vracht)scheepvaart verkeer. 

We nemen aan dot er wel een nieuw treinstation komt tpv de Bommelse brug. Welke deel uitmaakt van de 
transfermachine. lk go ervan uit dot het concept veel reizigers aantrekt waardoor het oorspronkelijk station niet 
meeraandevroagkanvo~oen. 





Ontbruggen 

Om le breken met het verleden wil ik de brug "ontbruggen" . Moor hoe ontbrug ik een brug? Om dit le reoliseren ben ik 
goon onderzoek hoe men kon breken met he! verleden en de symbolische werking kon verslerken . 
Deze zoektocht leidde mij noor he! Notionool Monument Westerbork . Een veertig meter longe spoorlijn, 97 bielzen, omhoog 
gebogen roils, een slootblok, vuile en schone kiezels, een muur van Drentse keien en een lweetol tekstploten . 

De roils in het monument hebben een lengte van negentig meter, voor een monument heel long . Aon het eind doorvon heel! 
Prins (kunstenoor, ex gevongene) met zo weinig mogelijk werk geprobeerd te loten zien dot er iets verschrikkelijks is gebeurd 
en de vroog wordt opgeroepen: 'Wot is hier gebeurd?" . De omhoog gekrulde roils drukken de wonhoop uit. Aon het eind zijn 
ze bewerkt olsof er op geschoten is. De bielzen loten de vernietiging zien . Hoe dichter bij het eind, hoe meer ze versplinterd 
zijn. In totool zijn er 97 bielzen. Aon 93 ervon is de roils vostgeklonken: ze refereren oon het oontol tronsporten vonuit komp 
Westerbork. De overige vier vertrokken van elders in Nederland noor Oost-Europo. De muur van Drentse zwerfkeien -half 
cirkelvormig, iets noor voren hellend en hoger don een man long is- lijkt van een ofstond op een stapel schedels. Deze muur 
sluil het monument ols he! wore voor het oog of. Doorvoor het stootblok, even voor de ploats woor ook in de oorlog de 
spoorlijn van Hooghalen noor het komp hoar eindpunt vond . Het outhentieke houten stootblok dot nu nog steeds achier de 
muur ligt, heel! Prins bewust niet willen gebruiken. Dot geldt overigens voor olle moteriolen van het monument: niets is 
ofkomstig uit het komp zelf, ook de roils niet. 
Dit krochtige monument mookt gebruik van de gruwelijkheden die hier hebben ploots gevonden moor breekt ook met dit 
verleden, het zegt ols het wore "dit nooit meer". 



De brug was gemaakt om noord en zuid le verbinden. Deze verbinding is overbodig geworden. De brug is een symbool uit het verleden geworden, welke een nieuwe functie krijgt. Om te breken 
met het verleden wordt er een gedeelte gesloopt. Pas als een brug gesloopt wordt, wordt de immense kracht van een brug duidelijk. Hierdoor is het ook geen brug meer, moor is het een object 
geworden welke een andere toekomst heeft. De schoonheid van de pure constructie, eenvoudig, ritmiek en rust, zal de toekomstige functie iedere minuut van de dog een spectaculair beeld moeten 
geven. De wisselwerking van zonlicht met schaduw zal hier zorg voor dragen . 



Program ma 

Hoe wordt het programma in de constructie gepast. Hierbij wordt gedacht vanuit de eenvoud en de functie. Men nadert de brug met de auto, dit betekent dot we op de aanbrug parkeerplaatsen 
goon creeren. De vraag van net: "Hoe ontbrug ik een brug?" kan ook letterlijk genomen worden door het voormalig wegdek le gebruiken als parkeerterrein. Van beweging tot stilstand. 

Een op en afhaal plaats, scheid het parkeren en de "Space of flow and Space of place" . lk go me vanaf nu verder bezighouden met het ontwerpen van de "space of flow and space of place". 



Ontwerpproces 

Er zijn 7 routes aanwezig in het program ma nl.: 
1 . Snelweg Parkeren 
2. Parkeren Treinstation 
3. Parkeren Business point 
4. Parkeren Water taxi 

5 . Treinstation Business point Highway Par f 
6 . Water taxi Business point 
7. Treinstation Water taxi 

Deze verschillende routes komen allemaal samen ter plaatse 
van de rivierbrug. Er kunnen routes gecombineerd worden waardoor 
er nog moor 2 hoofdroutes ontstaan nl.: 

1. Treinstation Water taxi 
2 . Parkeren Uitzichtplaats 

De routes lopen dwars door de rivierbrug heen. Ze hebben ook natuurlijke niveauverschillen in zich . Deze gedachtegang is uitgangspunt geweest voor 
de verder ontwikkeling van het ontwerp. Deze structuur is helder en voor zowel de reiziger als de zakenman duidelijk le bevatte. 
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Door de immense dimensies van de brug is het moeilijk vatten le krijgen op de malerie . Het begin! al bij de benaming ik spreek nog steeds 
over een brug door ik over een construclie moet spreken . Vanaf dit moment probeer ik de opgave zo puur mogelijk le houden . lk moel me 
constant afvragen "wot het nut is van een ontwerpstap" moor don is het nog steeds moeilijk om vat le krijgen op de bestaande conslruclie 
daarom ben ik verschillende maquettes goon bouwen . In de hoop dot deze me verder zullen helpen naar een definitie ontwerp. Deze 
vingeroefeningen lossen vragen op moor zorgen ook weer voor nieuwe vragen . 

Door het modelleren is het duidelijk geworden hoe uniek dot de construclie is en dot ik deze niel moet goon inpakken met een flitsende gevel 
of met schijven die aan de conslruclie hangen. Nee, ik moel de construclie vrij houden, de construclie moet uitgeput worden. Hier hoef ik niets 
voor le doen ik moet hem alleen respecteren. De zon cq . het (dag)licht zal voor ruimtelijk spanning moelen goon zorgen. Doordat de zon op 
de constructie schijn onlstaat er schaduwwerking . Welke ieder minuut van de dog anders is . Als bezoeker ervaar je de construclie ten alle tijden 
visueel moor hij is ook lastbaar. 

Santiago Calatrava maakt in zijn ontwerpen veel gebruik van het spel tussen construclie en licht. 





Santiago Colotrava 
Calatrava is een meester in het creeren van bijzonder lichtinvol en schoduwwerking . Hij mookt olleen gebruik van de puurheid van construclie en dit levert een indrukwekkende ruimtelijke beleving 
op. 

lVG Lyon 
De stotionshal van het lVG station in Lyon bestaat uit betonnen schijven die oon elkoor gekoppeld zijn met slonkere betonnen sloven. Deze zijn niet hooks oon de constructie gekoppeld moor 
onder een bepaalde hoek. Dit doorbreekt de slotische constructie en zorgt voor een schoduwspel. 
Als bezoekers weet je niet wot je overkomt, het is werkelijk een genot de diversiteit oon licht le ervoren, je voelt de ruimle letterlijk door je heen goon . Moor je moakt ook deel uit van dot noluurlijke 
spel, jij bent het poppelje in de grate ruimle, jij zorgl voor het bewegelijke schoduwspel. 

Agoro Athene 
De ogoro beslool uil twee delen, nomelijk het forumgedeelte en de boulevard. lk go kart in op de boulevard , deze word! overkopl door een sloolconslruclie woor halve poroboolvormen van 23 en 
25m hoog met elkoar verbonden warden door lomellen . Hierdoor onlslool er een ongelofelijk speel van schoduwwerking . De pure constructie word! geprojecleerd op de grand en is een genol om 
le voelen en le beleven . Verder kon de schoduwwerking op zeer hele dogen de lemperoluur reduceren tot wel 20°C. 
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Nu is het zaak om de Space of flow (verplaatsen) and Space of place (verblijven) vorm le geven . Door het maken van diverse modellen heb ik getracht een combinotie le maken van he! 
verploalsen en verblijven. lk heb veel modellen gemaakt waar de "flow"gezien kon worden ols de vergaderruimten (rode element) . Waar op, over, onder of naast de hoofdroutes lagen . Hierdoor 
ontslonden er verschillende ruimten op, onder en naast de vergoderruimten. He! zijn allemaal letterlijk "flows" in de constructie . 

Moor he! rode element kon ook gezien worden als hoofdroute met uil- en loegangen noor de verschillende ruimlen. De toevollig ontstaande ruimlen moelen don verdeelt worden met kleinere 
vergaderruimten die ols object in he! groter geheel geplootst zijn. 

Sterk aon deze modellen is de "flow" deze kruipt ols he! wore door de construclie van A noor B, moor essentieel is de vraag welke funclie de flow krijgt . Als he! de routing is, word! deze geheel 
ofgescheiden van de bestoonde construdie men moet de route verlaten om de constructie le ervaren . lk wil bereiken dot men ten alle tijden de conslructie ervoort, of he! een reiziger is, een 
zakenmon die een vergodering heeft of een persoon die van het uitzicht wil genieten . Men moet de constructie voelen . 

Place Place 

Place 
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Bij het door ontwikkelen van deze modellen, kwam ik tot de conclusie dot ik de kontoorruimten oon de routing moest 
koppelen. De routing moest het centrale gedeelte zijn waar aan de kantoorruimten worden gehangen. De 
kantoorruimten worden nu allemaal vanuit een centraal deel ontsluiten . Het centrale deel is opgedeeld, om en om staan 
er betonnen wanden in de constructie, welke een scheiding oan brengen tussen binnen en buiten . De bezoeker wordt 
gedwongen om van links noar echts le kijken en ervaart zo de bestaande constructie constant op een ander manier. 
Nodeel van dit model is dot de schoduwwerking teniet wordt gedaan. Deze volt weg tegen de grote wanden. Ook 
overruled het model de constructie . 

De routing is een belangrijk instrumenten in de tronsfermachine om van A noor B le komen . Moor dit betekent niet dot 
het een grote centrole hal moet worden. Het kan ook een netwerk van lrappen zijn die longs diverse schijven zijn weg 
vindt van A naar B. 

Helaas is de maquette van dit model door de werkplootsmedewerkers weggegooid en heb ik deze niet gefotografeerd . 
Dit model bevol schijven (wanden) met verschillende ofmelingen, deze zijn leidden voor de transfer van A naar B. Aon de 
schrijven word! een netwerk van troppen cq . stijgpunten gekoppeld . Deze spelen een spel met de schijven don lopen ze 
rechts longs de schijf don weer links, er anlstaat dus een koslante interoctie en men ziel de bestoande constructie vonuil 
verschillende aogpunlen. De schijven goon ook met elkaar een spel spelen, een grole of kleine tussenruimte l schijf don 
weer 2 . 





De koppeling van de vergoderruimtes met de schijf is constant anders en op verschillende hoogtes. Wont 
de ruimtes volgen de routing van A noor B. 

Door deze benodering ontstoon er ollerlei verschillende "toevollig ruimtes" in de constructie . Dit model 
ben ik verder goon uilwerken. Bij deze uilwerking heb ik me constant ofgevroogd: hoe ervoort de 
gebruiker de constructie, en de interoctie tussen oud en nieuw. 
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Definitie ontwerp 

Trans Change word! vormgeven door verplaatsing, deze verplaatsing kan enerzijds omsloten worden en anderzijds open zijn. He! omsluiten van een gebied gebeurt door een grote glazen 
"vliesgevel". Welke aan de construclie word! gekoppeld en aan schijven die de scheiding vormt tussen binnen en buiten. Hierdoor ontstaan er grote gesloten ruimles waar de verblijfsfunclies 
ondergebracht kunnen worden. De verblijfsfuncties zijn zelfstandige afgesloten ruimtes binnen een grotere omsloten ruimle, moor zij sleken ook door de schijven heen, zo worden het objecten in de 
openlucht. De vergaderruimles zelf, zijn steeds anders in de constructie geplaatsl, zij volgen de hoofdroutes van het treinstation naar de watertaxi (boven naar beneden) en van he! parkeren naar 
de uitzicht toren (links naar rechts boven). 

De contouren van TransChange worden dus gevormd door een vliesgevel, schijven van beton of metaal met daaruit stekend vergaderruimtes. De reiziger die longs TransChange reisl, zal dit spel 
ervaren als een wisselwerking tussen oud en nieuw, he! zoekt elkaar enerzijds op en anderzijds stool he! elkaar of. Ook zal hij de "flow" van de vergaderruimtes ervaren, die longs een niet visuele 
lijn zichtbaar is. Men zal benieuwd worden naar wot door gaande is. 
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Er bevinden zich meerdere entree, door 
re1z1ger vanal verschillende plaotsen 
TransChange kunnen benaderen . Als men 
van de parkeerplaats TransChange nadert, 
loopt men op een grote vliesgevel of, de 
entree bevindt zicht tussen de constructie . 
Men komt don in een grote omsloten 
ruimte met allerlei zellstandig ruimtes die 
middels trappen bereikbaar zijn . T egenover 
de entree is een balie gesilueerd, waar de 
bezoeker verdere inlormatie kan krijgen. In 
de omsloten ruimte worden plaatsen 
gecreeerd waar bezoekers even kunnen 
relaxen en waar ze kunnen genieten van 
het schaduwspel van de constructie, ook is 
er de mogelijkheid om gebruik le maken 
van internet. 
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Vanuil het lreinslalion loop men gedeeltelijk 
over de aanbrug naar T ransChange op 
niveau (3200+p) kom je binnen . Als men 
ander het stabiliteilsverband door loop! is 
men binnen moor loch sla je nog steeds 
builen . Speciale roulewijzers geven aan 
waar zich de diverse funclies bevinden in de 
bebouwing. Het wegdek van de hoofdroule 
van !rein naar walertaxi is de gehele rout 
van het zelfde maleriaal. Zo kunnen reiziger 
snel hun weg vinden in de lransfermachine. 



Een grote vlonder welke tegen een pijler is geplootst fungeert ols oonlegsteiger voor de wotertoxi. Om noor TronsChonge le goon moet men middels een trap noor boven, deze trap komt uit op 
een vlonder welke gesilueerd is tussen de pijler van de brug, om door de pijler heen le lopen levert een unieke ervoor met uitzicht op de Wool. Hier vonuit leid een trap je noor de bebouwing woor 
je via de entree binnen kunt treden. Moor je kunt ook buiten longs de constructie je weg vinden. 



De bebouwing zelf bestaat uit 2 delen welke of zonder van elkaar kunnen 
werken. De delen worden visueel gescheiden door de materialiseren van het 
wegdek van de route "trein en waler taxi". De delen word en gekoppeld door 
de lunchroom welke vanuit beide delen bereikbaar is. De lunchroom is een 
zelfstandig element welke verbind en een groot gebaar maken naar de brug en 
de locatie . De lunchroom goat de confrontatie aan met de constructie. Hij sluit 
de constructie als het waren op, bezoeker ervaren de immense constructie 
vanuit verschillende perspectieven. Ook ervaren ze de knoop de samenkomst 
van stromingen, spoor, wool en snelweg zijn zichtbaar vanuit de lunchroom. 
Door de transparantie de bebouwing ervaart men ook de samenkomsl van 
mensen. van en ook de samenkomst van mensen die. 



T pv van de lunchroom is op het wegdek een 
naluurlijk element gecreeerd waar enkele 
bomen slaan, een soort park als rust element 
in een beweging . Ook de schijf heeft een 
afwijkende kleur gekregen, een warme rood 
lint. Welke symbool stoat voor he! hart van 
T ronsChange, hier koml a lies le so men en 
vindt iedereen zijn weg. 
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De vergoderruimtes zijn doormiddel van 
een noluurlijke "flow" zelfslondig in de 
constructie geploolsl. Ze word en 
ondersleunt door de schijven moor ols de 
schijven de ruimtes niet olleen kon drogen 
worden ze oon de knooppunten van de 
constructie gekoppeld middels een stolen 
tui . Omdot de ruimtes ollemool een 
onder hoogte hebben tov het wegdek, is 
er geen sproke van verdiepingen moor 
zijn ze doormiddel van troppen en 
bordessen toegonkelijk gemookt. Dit 
mookt het een speels moor octief geheel, 
er zol een conslonle slroming in de 
bebouwing ploots vinden. Woordoor de 
bebouwing leeft. 







Nu don echt mijn loots! woorden, de afsluiting van mijn studie Bouwtechniek & Architectuur aan de T echnische Universileit Eindhoven. Het afstuderen heeft nagenoeg twee jaar in beslag genomen. 
Een drukke periode waar ik het liefs! alles tegelijk deed studeren, werken, sporten en me maalschappelijk wilde manifesleren. Hierdoor kwam het afstuderen wel eens op de tweede plaats, moor 
het onderwerp blijft me nog steeds inlrigeren. Hoe kan de minister het loch toestaan dot een icoon als de Bommelse brug word! gesloopt. Voor mij is het duidelijk, een ordinaire cenlen kweslie, er 
wordt niet gekeken naar het groter geheel, het belong van hier en nu is meer waard don het belong van de brug en waar hij voor heeft gestaan. De alledaagse economie zal constant een druk 
uitoefenen op cultuur historisch erfgoed . lk vind dot we hier voor moeten waken, het komt steeds vaker voor dot monumenten van de monumentenlijst worden geschrapt omdat er geen geld meer 
is voor onderhoud, alle voorgaande argumenten worden van de tafel geveegd vanwege geld!!! Helaas is dit de dagelijkse praktijk ons cultureel erfgoed is in de toekomsl olleen nog moor een foto 
aan de wand van een gemeentehuis, museum of woonkamer. 

lk ben blij dot mij ideeen over inlegrale vervoerssystemen ook zijn doorgedrongen bij de NS. Welke bekent maakt voornemens le zijn, stations uitbreiden met porkeerplaotsen en vergaderruimtes. 
Om zo de reiziger een keuze le geven in de file staon of met de !rein verder reizen . Over vooruitslreven inzien gesproken!!! 
Een stop in de goed moor hopelijk trek! de NS het over een breder geheel en goat men de mogelijkheden over water onderzoek. lk denk dot ik eens een vergadering moet plannen met de mensen 
van de NS over mijn ideeen en visie op he! integroal vervoersysteem. 

Al met al heb ik een inleressonte en leerzame tijd achier de rug, waor ik constant geconformeerd werd met inleressante onderwerpen. Omdat ik een brede interesse heb was het weleens lastig om 
keuzes le maken waordoor ik mijn project of kon bakkenen. Na veel onderzoek is het me don loch gelukt om een intersant, goed afgebakend project le presenteren . 
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SITUATIE BESTAAND 
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RENVOOI: 
no. Omschrijving 
-001 Kiosk 
-002 Aanlegsteiger 
-003 Openbare ruimte 

m2 
14.40 



RENVOOI: 
no. Omschrijving m2 
018 Vergaderruimte 16,20 
019 Vergaderruimte 12,96 

- ----rn-------+------· El---• ---ED--- ------ '+ --- --=>---l--- - 020 Vergaderruimte 12,96 
021 Vergaderruimte 16,20 

100 Receptie/panty 16,25 
102 Toiletruimte 10,44 
103 Flexplekken/internet 64,25 
104 Openbare ruimte 88,00 
106 Lougne ruimte 64,00 
107 Receptie/panty 10,44 
108 Tailetruimte 10,44 
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-! 109 Flexplekken/internet 138,0 
110 Kiosk 10,44 
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I 
010 Vergaderruimte 09,72 
011 Vergaderruimte 09,72 . 

~ 
012 Vergaderruimte 09,72 -±'~ ··- - I I 013 Vergoderruimte 09,72 -- ....... ·-..J.------- 7 014 Vergoderruimte 09,72 I I 

!rt@ I I I 
015 Vergoderruimte 09,72 
016 Vergaderruimte 16,20 
017 Vergaderruimte 16,20 

- -1 
022 Vergaderruimte 16.20 

EE-= -Em - ·-t --· - f --~--·I 
023 Vergoderruimte 16.20 
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105 Lunchroom 108.0 
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RENVOOI: 
no. Omschrijving m2 
001 Vergaderruimte 16.20 
002 Vergaderruimte 12.15 
003 Vergaderruimte 20.25 
004 Vergaderruimte 16.20 
005 Vergaderruimte 16.20 
006 Vergaderruimte 12,96 
007 Vergaderruimte 12.96 
008 Vergaderruimte 16.20 
009 Vergaderruimte 16.20 
024 Vergaderruimte 16,20 
025 Vergaderruimte 16,20 
026 Vergaderruimte 16.20 
027 Vergaderruimte 12,96 
028 Vergaderruimte 12.96 
029 Vergaderruimte 16,20 

113 Uitzichtpunt 



Dakconstructie 

RENVOOI: 
no. 
114 

Omschrijving 
Uitzichtpunt 

m2 



Gevel West TransChan e 



Gevel West Color 





Gevel Oost Color 



-· I i 

A-A Gevel Noord B-B 

MATERIAALSTAAT: 

Onderdeel 
Gevel 

Wand A 
Wand B 
WondC 
Begone Grond 
Vloeren 
Trap 
Bordoge 
Bolustodes 
Dok 

Materiaal 
Vliesgevel 

Be ton 
Roestvrijstool 
Be ton 
A sf alt 
Be ton 
Belon 
Bet on 
Aluminium 

Kleur 
Glos Helder 
Kozijnen RAL 7004 (ontociet) 

Licht grijs (moterioolkleur) 
met horizontole ! lens 
RAL 7035 (donker rood) 
Zwart ols bestoond 
Licht grijs (moterioolkleur) 
Licht grijs (moterioolkleur) 
Licht grijs (moterioolkleur) 

RAL 9007 (donker grijs) 
Octotube Quattro stoof knoopRAL 9006 
Visbuikconstru ctie hongt oon de dokconstructie 



/ 

D-D Gevel Zuid G-G 

VERGADERRUIMTE GEVELOPBOUW: 
2x l 3mm gehard glas 
Luchtspouw (ventilatie/geluid/warmte) 
Stoolconstructie koker 70.70.5 

2x l Omm hard glos 

VERGADERRUIMTE VLOEROPBOUW: 
Afwerkvloer 
Stoolplaat betonvloer 
lsolotie Re: 2,5 
Afwerklaag 

d: 50mm 
d: 120mm 
d: 100mm 
RVS plaat MAT 

VERGADERRUIMTE DAKOPBOUW: 
Bitumineuze dokbedekking 
lsolotieploot op ofschot 
Dampremmende loog 
Staalploot 
Koker 

d: 110mm-125mm 
d:2mm 
d: 60mm 
70.70.5 

Vrije hoogte voor armaturen/instollatievoorzieningen 
Akoestisch plafond d: 12mm 



DRSN 





Gezette RVS plaat MAT 
Metale achter constrcutie 
Afdichting 
lsolatie 40mm 
DR laag 

Bilumineuze dakbedekking 
lsolatieplaat op afschot 
Dampremmende laag 
Staalplaat 
Koker 

d: 11Omm-l25mm 
d:2mm 
d: 60mm 
70.70.7 

Vrije hoogte: armaturen/installatievoorzieningen 
Akoestisch plafond d: 12mm 

lti--+--+--ttt-~l 0,2mm gelaagd glas 
Luchtspouw (ventilatie/geluid/warmte) 
Staalconstructie koker 70.70.7 
l 0,2mm gelaagd glas 

zonwering 
canvas doek 

Afwerkvloer 
dampremmende laag 
Staalplaat betonvloer 
drlaag 
lsolatie Re: 2,5 
Afwerklaag 

d: 50mm 

d: 120mm 

d: lOOmm 
RVS plaat MAT 

Doorsnede gevel 
kantoorruimte schaal l :20 


