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1. Vooraf 
 
1.1 Aanleiding  
De gemeente Dordrecht heeft besloten om de ontwikkelingslocatie Stadswerven Noord en de 
historische binnenstad met elkaar te verbinden door middel van een langzaam verkeersbrug over het 
Wantij, waarmee tevens de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte aan beide zijden van de brug 
moet worden versterkt. Het bouwen van deze brug is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het 
project Stadswerven. De brug zal een belangrijke functie gaan vervullen in de verbinding tussen het 
centrum en het gehele achterliggende woon-werkgebied De Staart.  
Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Dordrecht besloten om integrale ontwerpteams uit te 
nodigen hun visie op deze vragen te geven en hiertoe een projectprijsvraag uit te schrijven.  
 
1.2 Doel  
Het doel van deze prijsvraag is om, via het verkennen van de mogelijkheden en het verkrijgen van 
realistische ontwerpvoorstellen, te komen tot realisatie van de brug.  
 
1.3 Procedure  
De gemeente Dordrecht vroeg Architectuur Lokaal om de prijsvraag te organiseren en daarbij een 
bijdrage te leveren aan de opstelling van de procedure. De procedure betreft een openbare 
projectprijsvraag in twee rondes, conform ‘KOMPAS Open Oproep op basis van visie’. Deze opzet dient 
om de deelnamekosten beperkt te houden en te voorkomen dat onnodig veel deelnemers 
ontwerpinspanningen moeten verrichten.  
De prijsvraag voldoet aan de Europese aanbestedingsregelgeving.  
 
De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag, waarin aan de deelnemende 
ontwerpteams wordt gevraagd om een beknopte visie op de opgave. Uit de inzendingen selecteert een 
onafhankelijke vakjury minimaal 3 en maximaal 5 inzendingen die het best beoordeeld worden en 
brengt hierover advies uit aan de uitschrijver.  
 
De deelnemers van de geselecteerde inzendingen worden uitgenodigd voor de tweede ronde, waarin 
aan hen gevraagd wordt hun visie nader uit te werken tot een (architectonisch en technisch) 
structuurontwerp. De gemeente Dordrecht stelt aan deze teams een ontwerpvergoeding van € 12.500 
exclusief btw beschikbaar. De ingediende ontwerpen uit de tweede ronde worden tentoongesteld. Het 
publiek wordt in de gelegenheid gesteld, te reageren op de voorstellen; de reacties worden betrokken 
bij de jurybeoordeling.  
 
1.4 Vervolg 
De gemeente wil tot realisatie van het winnend ontwerp komen. De gemeente is voornemens om na 
afloop van de prijsvraag een vervolgopdracht te verstrekken aan de winnaar(s) om het winnende 
ontwerp uit te werken tot een architectonisch en technisch voorlopig ontwerp (conform STB 2014). 
Het is de bedoeling dat het ontwerpteam het ontwerp uitwerkt in nauwe samenwerking met de te 
contracteren uitvoerende partij in een Engineer and Construct constructie. 
 
1.5 Organisatie 
De prijsvraag is georganiseerd door Architectuur Lokaal, Amsterdam. De prijsvraag is geheel digitaal 
verlopen via http://arch-lokaal.nl/prins-clausbrug-dordrecht/ 
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2.  De opgave 
 
2.1 Kern van de opgave 
De brug is een herkenningspunt in de regio die vakmanschap uitstraalt en de inventiviteit waarop deze 
regio trots is, maar doet dat op een Dordtse wijze: zonder onnodige toevoegingen en op een zeer 
duurzame wijze in techniek, materiaalkeuze en onderhoud.  
 
De hoofddoelen van de brug zijn:  
•  De brug zorgt voor een directe veilige verbinding tussen de binnenstad en de Staart/Stadswerven,  
•  De brug is een onderdeel van het recreatieve netwerk langs de rivieren, het zogenoemde ‘rondje 

Wantij’,  
•  De brug bevordert het gebruik van het langzaam verkeer t.o.v. het autoverkeer door het aanbieden 

van korte snelle routes naar het centrum en station,  
•  De brug draagt bij aan de ontwikkeling van Stadswerven als stedelijk ontwikkelingsgebied grenzend 

aan de binnenstad,  
•  De brug draagt bij aan de beleving van (activiteiten rondom) het rivierengebied,  
•  De brug is een attractieve aanvulling op de hoogwaardige openbare ruimte in het gebied,  
•  De brug creëert nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van voorzieningen op de Punt van 

Stadswerven.  
 

3. Eerste ronde 
 
3.1 Voortraject 
De prijsvraag is op 3 december 2014 uitgeschreven door wethouder Piet Sleeking, bij het slaan van de 
eerste paal voor de eerste 24 woningen op Stadswerven. 
Op 15 december 2014 woonden ca. 125 geïnteresseerden de informatiebijeenkomst bij, die 
plaatsvond in het Stadskantoor Dordrecht. De wethouder verwelkomde de aanwezigen, waarna 
toelichtingen op de opgave en de procedure werden gegeven. De vragen en antwoorden die bij deze 
bijeenkomst aan de orde waren, plus de vragen die schriftelijk zijn gesteld, zijn op 19 december 
gepubliceerd in de Nota van inlichtingen.  
Op 21 januari 2015 sloot de registratietermijn. 201 teams registreerden zich voor deelname aan de 
prijsvraag. Op 23 januari 2015 sloot de inzendtermijn. 127 deelnemers uit Nederland en daarbuiten 
zonden een visie in voor de eerste ronde.  
 
3.2 Toetsing 
De gemeente Dordrecht heeft een technische commissie samengesteld om te toetsen of de 
inzendingen correct zijn ingediend. Inzendingen die niet of slechts gedeeltelijk voldoen aan de gestelde 
voorwaarden worden in beginsel ongeldig verklaard en uitgesloten van verdere deelname. De 
technische commissie kan tevens adviseren over de wijze waarop de inzendingen reageren op de 
opgave. 
 
De technische commissie bestond uit: 

 Ir Peter Kuenzli, ambtelijk opdrachtgever Stadswerven (voorzitter) 

 Ir Peter van den Eijnden, adviseur ingenieursbureau Drechtsteden 

 Ir Jaco Reusink, adviseur ingenieursbureau gemeentewerken Rotterdam 

 Ir Edwin van Son, stedenbouwkundige gemeente Dordrecht 
Cilly Jansen (Architectuur Lokaal) was secretaris van de prijsvraag (zonder stemrecht); Bram Talman 
verrichtte administratieve ondersteuning. 
 
De ingediende visies zijn voorafgaand aan de toetsing anoniem voorgelegd aan de technische 
commissie. De commissieleden hebben alle visies individueel bestudeerd. Voorafgaand aan de 
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gezamenlijke toetsing, die plaatsvond op 3 februari 2015 in het Stadskantoor Dordrecht, gaven zij per 
visie hun eerste reactie (matig, voldoende of sterk). De lijst met alle reacties is ter vergadering 
uitgereikt. De visies zijn per stuk besproken in vijf rondes.  
 
Visies op de opgave 
De technische commissie was onder de indruk van de inzet van alle betrokkenen en de inspanningen 
die zij hebben gedaan. De commissie schetste een beeld van het geheel aan visies dat is ontvangen: 
 
Algemeen 

 er zijn visies die de opgave herformuleren en er niet in slagen om deze te overstijgen en tot een 
eigen interpretatie te komen. In deze gevallen zijn de referenties vaak ook niet sterk; 

 een aantal visies roept meer vragen op dan dat er antwoorden worden gegeven. Ook zijn er visies 
die de gevraagde te maken keuzen willen uitstellen tot een later stadium; 

 een aantal visies vat de opgave (te) lichtvaardig op. Bij een aantal visies zijn er op voorhand vragen 
(in een aantal gevallen grote twijfels) over de technische en financiële haalbaarheid; anderen 
stellen oplossingen voor die niet handig zijn, die (te) experimenteel zijn, of die typen verbindingen 
voorstellen die nooit eerder zijn uitgevoerd. In veel gevallen wordt onvoldoende belicht waarom 
deze keuzes zijn gemaakt en wat de risico’s van dergelijke keuzes zijn; 

 het aantal visies dat inspeelt op eigentijdse vraagstukken van innovatie, klimaat, waterbeheer, 
energie en ecologie is zeer beperkt. 

 
Context 

 de inzendingen zijn te onderscheiden in visies op het niveau van brug, buurt en stad. De visies op 
het niveau van de brug vatten de opgave meestal op als een louter technische opgave en betrekken 
de fysieke context niet of zeer beperkt; 

 veel visies stellen voor de hand liggende oplossingen voor, die in feite overal mogelijk zijn en weinig 
met de specifieke context van de Dordtse locatie te maken hebben;  

 weinig visies geven een overtuigende analyse van de aanlandingsproblematiek, de inrichting en 
hoogteligging van de omliggende openbare ruimte en het specifieke stadsgezicht;  

 een aantal visies heeft aandacht voor omwonenden (uitzicht en proces). 
 
Verbinding 

 een aantal visies kiest voor een zeer bescheiden brug die opgaat in de omgeving, terwijl anderen 
juist een zeer opvallende toevoeging (t/m attractie, ervaring, beleving, evenement) voorstellen 
waarbij functionaliteit niet per definitie voorop staat; 

 er zijn visies die oplossingen voor bruggen met een korte(re) overspanning toepassen op de grote 
overspanning van de Prins Clausbrug; dergelijke opschaling is meestal technisch niet mogelijk; 

 er zijn visies met extra (verblijfs)functies t/m uitkijktorens op de brug versus visies die extra functies 
principieel ongewenst vinden;  

 veel visies kiezen voor een niet-lineaire verbinding (hoek, zigzag, S-bocht, knik); een aantal van hen 
positioneert de doorvaart haaks op de vaarrichting t.b.v. de scheepvaart; 

 er zijn visies waarin een langere overspanningen dan noodzakelijk wordt voorgesteld (i.v.m. 
aanlandingen); andere zijn juist zo kort mogelijk (i.v.m. water beleving); 

 een aantal visies stelt horizontale splitsingen in het brugdek en/of meerdere aanlandingen voor. 
 
Brugtypen 
De commissie constateerde dat in een aantal inzendingen is gekozen voor de draaibrug en de 
ongebalanceerde klapbrug. Deze brugtypen had de uitschrijver op voorhand uitgesloten omdat ze 
ogenschijnlijk interessant zouden kunnen zijn in het kader van het ontwikkelen van een visie, maar in 
de praktijk grote technische uitwerkingsproblemen opleveren (klapbrug) of bijv. aanvaargevoelig zijn 
(draaibrug).  
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Voor de rolbrug (of schuifbrug) en drijvende brug waren deze uitsluitingen niet op voorhand gemaakt, 
omdat het volstrekt evident was dat deze brugtypen technisch onmogelijk zijn in het kader van de 
opgave. De (belangrijkste) technisch functionele argumentatie is als volgt: 

 Bij een fietsvriendelijke brug zijn maximale hellingpercentages wenselijk van 1:40 tot 1:30 bij 
kortere overspanningen. Bij overspanningen van maximaal 25m. (minimaal één drijver tussen 
landhoofd en draaipuntpijler) is er bij een waterstandverschil van (minimaal) 3 meter sprake van 
een minimaal hoogteverschil over een brugdeel van +/- 1,5 m. Hiermee kan niet aan de wenselijke 
hellingspercentages worden voldaan. Bij getijdewerking met vaste landhoofdniveaus is een 
drijvende brug aldus niet mogelijk. Belasting op de brug versterkt het dompeffect. Een groot 
waterdoorsnijdend oppervlak introduceert bewegingen door golven van passerende schepen. 
Horizontale stabiliteit is moeilijk te borgen.  

 Voor de schuifbrug geldt dat deze grote problemen oplevert met de machinerichtlijn. De totale 
bewegende brug is een machine die door hekwerken moet worden afgeschermd voor gebruikers 
(ook als de brug vrij is voor wegverkeer). Hiernaast is sprake van een complex schuifmechanisme 
waardoor de brug eerst moet zakken voordat deze kan schuiven. Door de grote uitkragende lengte 
is een omvangrijke (inklem)constructie nodig die onder het brugdek is geplaatst en strijdig is met 
het vrije doorstroomprofiel. Vanuit beheeroptiek is dit ook een ongewenst brugtype. 

Inzendingen waarbij voor deze brugtypen is gekozen zijn door de commissie als matig aangemerkt. 
 
Resultaat van de toetsing 
De technische commissie heeft de jury aangeraden om kennis te nemen van haar algemene 
opmerkingen, de opmerkingen per inzending en de aanbevelingen voor het vervolg.  
Een aantal inzenders heeft de grenzen opgezocht van wat was toegestaan. Hiermee is de commissie in 
redelijkheid omgegaan. De commissie adviseerde de uitschrijver om 2 inzendingen uit te sluiten van 
beoordeling. 60 inzendingen kwamen als ‘matig’ uit de toetsing; 24 inzendingen als ‘overwegend 
matig’. De commissie heeft deze inzendingen ontraden en adviseerde de jury om zich te concentreren 
op de overige 41 inzendingen. 
 
Aanbevelingen voor het vervolg 
De commissie adviseerde de jury om het maximum van 5 inzendingen te selecteren voor uitwerking in 
de tweede ronde om zoveel mogelijk benaderingen te verkrijgen, de kans op de meest haalbare 
plannen te vergroten en zoveel mogelijk inzichten en mogelijkheden te tonen op de 
publiekstentoonstelling. 
 
De commissie benadrukte het belang van de voorgenomen tweede informatiebijeenkomst, die kan 
bijdragen aan optimalisering van de in te dienen ontwerpen in de tweede ronde.  
De commissie vroeg om daarbij te benadrukken dat de uitvraag primair is gericht op een functionele 
en sobere brug, die veilig en toegankelijk is, waarvan de aanlandingsproblematiek deel uitmaakt van 
de hoofdopgave bij de uitwerking, en waarbij de context op het hogere schaalniveau expliciet(er) 
wordt betrokken. 
 
3.3 Jurybeoordeling 
De gemeente Dordrecht stelde een onafhankelijke vakjury samen om de inzendingen te beoordelen. 
De jury beoordeelde de wijze waarop de inzendingen ingaan op de opgave en de daarbij 
geformuleerde aandachtspunten, gelet op de beoordelingscriteria.  
 
Beoordelingscriteria 
De volgende criteria zijn gehanteerd bij de beoordeling van de inzendingen: 
•  de wijze waarop de gestelde ambities zijn vertaald in een overtuigende en aansprekende visie, 
•  de mate waarin de visie een bijdrage levert aan de omgeving in brede stedenbouwkundige zin, 
•  de wijze waarop in de visie aandacht wordt besteed aan de typologie van de brug, de 

architectonische en technische uitstraling, 
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•  de visie op de werkwijze van het ontwerpproces en de realisatie, 
•  de aandacht in de visie voor de veiligheidsaspecten van de brug voor het verkeer en de 

scheepvaart. 
De volgorde van de beoordelingscriteria was willekeurig. Er werd gewerkt met een integrale 
totaalbeoordeling. 
 
Jury 
De jury bestond uit: 

 Em. prof. ir Jan Brouwer, architect, vm. Rijksadviseur Infrastructuur (voorzitter) 

 Ir Paul Achterberg, landschapsarchitect, Atelier Quadrat 

 Ir Hans van Heeswijk, architect, Hans van Heeswijk Architecten 

 Evelyn Jansen, Stichting De Stad 

 Em. prof. ir Leo Wagemans, constructeur, hoogleraar civiele techniek TU Delft 
 
Peter Kuenzli, voorzitter van de technische commissie, was als adviseur aanwezig bij de 
jurybeoordeling (zonder stemrecht).  
Cilly Jansen (Architectuur Lokaal) was secretaris van de prijsvraag (zonder stemrecht); Bram Talman 
verrichtte administratieve ondersteuning. 
 
Vooraf 
De 127 ingediende visies zijn anoniem voorgelegd aan de jury. Geen van de juryleden heeft contact 
gehad over de prijsvraag met de deelnemers of is bekend met hun identiteit; niemand is door 
deelnemers benaderd.  
De jurybijeenkomst vond plaats op 17 februari 2015 in het Stadskantoor Dordrecht.  
De jury heeft grote waardering uitgesproken voor de inzet van de deelnemers en de rijkdom aan 
ideeën die zij over het voetlicht hebben gebracht. Ook complimenteerde zij de technische commissie 
met de zorgvuldigheid waarmee zij de toetsing heeft verricht. 
 
Bespreking advies technische commissie 
Over het advies van de technische commissie om twee inzendingen uit te sluiten op grond van de 
randvoorwaarden, vond uitvoerige discussie plaats.  
Benadrukt werd dat de beoordelingscriteria uitmonden in een integrale benadering. Uit de visie zou 
moeten blijken hoe het ontwerpproces in een team verloopt tot aan realisatie; een lineair proces van 
schetsontwerp van de architect, dat na goedkeuring wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp en 
vervolgens met een bestek de markt op gaat ligt in het verleden.  
De uitschrijver heeft kaders aangegeven waartoe de visies zich dienen te verhouden. Ook de jury 
constateerde dat de deelnemers de grenzen hebben opgezocht - in alle opzichten. Of het nu ging om 
het zoekgebied, om de mate waarin van ontwerp sprake zou kunnen zijn, om de referentiebeelden, 
om het omschrijven van het bouwteam en de procesinrichting zonder daarbij namen te noemen, of 
om inzendingen waar zelfs geen brug aan te pas kwam: gevraagd was om een visie, waarbij het stellen 
van grenzen in principe lastig is. Zo zou een visie eventuele afwijking van het zoekgebied kunnen 
legitimeren. 
Met name het conflict tussen visie en ontwerp moet voor de meeste betrokkenen een worsteling zijn 
geweest. De jury stelde voorop dat het erom ging, visies te selecteren die naar verwachting zullen 
leiden tot een goed ontwerp. Aan de hand van de voorliggende inzendingen kon volgens de jury niet 
eenduidig worden bepaald op grond waarvan welke plannen wel, en andere niet zouden moeten 
worden uitgesloten. Daarom heeft de jury de uitschrijver aangeraden, geen enkele inzending op 
voorhand uit te sluiten en alle inzendingen inhoudelijk te beoordelen.  
De voorzitter van de technische commissie kon zich hierin vinden. 
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De jury onderschreef de aanbeveling van de technische commissie aan de uitschrijver om vijf visies te 
selecteren. 
 
Beoordeling van de inzendingen  
Om de beoordeling van het grote aantal inzendingen gestructureerd en zorgvuldig te laten verlopen 
hebben alle juryleden voorafgaand aan de gezamenlijke beoordeling aangegeven welke inzendingen zij 
als ‘matig’, ‘voldoende’ of ‘sterk’ karakteriseerden op basis van de beoordelingscriteria.  
 
Een overzicht van het geheel aan reacties is uitgereikt bij de jurybijeenkomst. De jury heeft de 
inzendingen in zes rondes per stuk besproken en daarbij het advies van de technische commissie over 
de inzendingen betrokken.  
Nadat de jury 5 inzendingen heeft geselecteerd voor deelname aan het vervolg van de prijsvraag zijn 
de naambrieven geopend.  
 
De jury heeft, mede gezien de tijd en moeite die in de visies is gestoken, getracht recht te doen aan 
alle 127 deelnemers om per inzending de kern van haar reactie kort te verwoorden. 
Bijlage 1 bevat een lijst van deelnemers aan de eerste ronde. 
Bijlage 2 bevat een overzicht van het resultaat van de beoordeling in de eerste ronde. 
 
Geselecteerde inzendingen 
16.  de driehoek, Ney & Partners 

Team: Laurent Ney (Ney & Partners n.v., Brussel, België), Chris Poulissen (NP Bridging, 
Antwerpen, België) 

21.  SLOW MOTION, Quist Wintermans Architekten 
Team: Paul Wintermans (Quist Wintermans Architekten bv, Rotterdam), Paul van Beek (Van 
Beek Rietveld Beaufort), Bert Lebbink (ABT Velp), Hans Zuidema (ITTB Heerenveen), Iris Dijkstra 
(atelier Lek) 

73.  Rijk in beleving, iconisch in zijn eenvoud, Powerhouse Company 
Team: Stefan Prins, Nanne de Ru, Dik Houben, Paul Rikken, Frank Loer (Powerhouse Company, 
Rotterdam), Frank Miebach (Ingenieurbüro Miebach, Lohmar, Duitsland) 

81.  SHISHI ODOSHI, STUDIO BF 
Team: Zoran Boševski, Jurana Hraste, Krešimir Romić, Iva Tominović, Vito Boševski (STUDIO BF 
d.o.o., Zagreb, Kroatië), Juraj Pojatina (STUDIO-ARHING, Zagreb), Tomislav Šimintić (MAKRO 5, 
Zagreb) 

85.  Dordtse Nereïde, René van Zuuk Architekten 
Team: René van Zuuk (René van Zuuk Architekten bv, Almere), Hilbert-Jan Kuijer (ABT). 

 
Aanbevelingen voor het vervolg 
De jury zag veel kansen bij de uitwerking van de geselecteerde visies, maar zeker ook beperkingen en 
risico’s. Juist vanwege de kansen heeft de jury voorgesteld om de inzenders van deze visies uit te 
nodigen voor uitwerking. De opgave en voorwaarden voor uitwerking van de visies in de tweede ronde 
zijn verwoord in het reglement van de prijsvraag. In algemene zin benadrukte de jury bij de uitwerking 
het belang van aandacht voor ruimtelijke context, landhoofden en aanlandingen, voor integratie van 
remmingwerk en brug, en voor aspecten van veiligheid. Zij achtte vooral van belang dat de 
haalbaarheid van het ontwerp wordt aangetoond. 
 
Slotopmerking 
De jury merkte op dat zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid is gewenst over de realisatiefase. De jury 
heeft hiertoe aanbevolen om een Q-team in te schakelen; wellicht een speciaal sub team voor deze 
opgave. De voorzitter van de technische commissie, tevens ambtelijk opdrachtgever van Stadswerven, 
heeft de juryvoorzitter verzocht om binnen zes weken een voorstel te doen ten behoeve van de 
kwaliteitsborging.  



9 
 

4 Tweede ronde 
 
4.1 Vooraf 
Op 18 februari 2015 heeft de uitschrijver de vijf geselecteerde deelnemers uitgenodigd voor deelname 
aan de tweede ronde. De overige deelnemers zijn op de hoogte gesteld van het feit dat zij niet 
uitgenodigd worden voor het vervolg.  
De aanbevelingen van de jury zijn op 23 februari aan verstrekt aan de indieners van de geselecteerde 
visies.  
De uitschrijver heeft hen uitgenodigd voor een tweede informatiebijeenkomst, omdat zij het wenselijk 
achtte meer informatie te verschaffen voorafgaand aan uitwerking van de visies.  

 Deze bijeenkomst vond plaats op 2 maart 2015 in het Energiehuis, Dordrecht. 
 
4.2 Toetsing 
Op 29 april 2015 zijn de vijf inzendingen voor de tweede ronde getoetst door de technische commissie, 
bestaande uit Peter Kuenzli (voorzitter), Jaco Reusink, Edwin van Son en, Peter van den Eijnden; 
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (secretaris), Bram Talman (projectmedewerker). 
Resultaat van de toetsing was dat alle inzendingen zijn toegelaten tot de beoordeling. 
Bijlage 3 bevat het rapport van de technische commissie voor de tweede ronde. 
 
4.3 Tentoonstelling 
Op 6 mei 2015 opende wethouder Piet Sleeking de tentoonstelling van de inzendingen in DordtYart. 
De inrichting van de tentoonstelling werd ontworpen door Stef Bogaerts (Architectuur Lokaal) en 
uitgevoerd door Bert Jan van den Bosch. De tentoonstelling was te zien van 7 tot en met 17 mei.  
Aan bezoekers van de tentoonstelling werd de gelegenheid geboden, een reactie op de inzendingen 
achter te laten. Deze reacties zijn betrokken bij de jurybeoordeling. De gemeente heeft de 
tentoonstelling verlengd tot en met 31 mei 2015. Gedurende de verlenging was het niet meer mogelijk 
om reacties te geven. 
 
4.4 Jurybeoordeling 
Op 27 mei 2015 zijn de vijf inzendingen voor de tweede ronde beoordeeld door de jury, bestaande uit 
Jan Brouwer (voorzitter), Hans van Heeswijk, Evelyn Jansen en Paul Achterberg. Wegens persoonlijke 
omstandigheden was Leo Wagemans niet aanwezig, hij gaf een schriftelijke reactie. Jaco Reusink (plv. 
voorzitter technische commissie) en Tom Verwaart (brugbeheerder gemeente Dordrecht) woonden de 
beoordeling bij als adviseur (zonder stemrecht). Vanuit Architectuur Lokaal waren Cilly Jansen 
(secretaris), Bram Talman (projectmedewerker) aanwezig. 
 
Vooraf 
De jury is onder de indruk van de presentatie van alle ingediende plannen.  
De invalshoek van de voorstellen loopt sterk uiteen in aandacht voor techniek, infrastructuur, 
esthetiek en kosten. Alle ontwerpen zijn maakbaar zonder dat dit ten koste gaat van het uiterlijk van 
de brug, maar bij alle plannen worden ook aandachtspunten voorzien. Dat geldt voor zowel aspecten 
van techniek, financiën, onderhoud en beheer.  
Ieder van de plannen bevat innovatieve aspecten. In zijn algemeenheid blijft de detaillering en de 
duurzaamheid van de voorstellen wat achter. Bij de uitwerking in de tweede ronde is de 
stedenbouwkundige context in relatie tot de bruggen in alle plannen aangescherpt. 
 
De jury heeft gewerkt met een integrale beoordeling, waarbij de reacties van de bezoekers van de 
tentoonstelling zijn betrokken. Een overzicht van de reacties per plan is als bijlage aan het juryrapport 
toegevoegd. Voor alle plannen is - in verschillende mate - waardering uitgesproken, bij alle plannen 
zijn ook kanttekeningen gegeven. De jury deelt een aantal van deze kanttekeningen, zoals blijkt uit dit 
rapport, op een aantal punten.  
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Bij de besluitvorming van de jury heeft het rapport van de technische commissie een belangrijke rol 
vervuld, evenals de toelichting door de vijf bureaus. Deze toelichtingen waren onmisbaar voor de 
nodige verduidelijking van de voorstellen op onderdelen, mede aan de hand van de vragen die de 
technische commissie naar voren had gebracht.  
 
Graag merkt de jury op dat de gemeente Dordrecht met de procedure van een Open Oproep met 
voorselectie via een beperkte visie, een voorbeeld heeft gegeven voor een reëel alternatief voor de 
reguliere aanbesteding. Hierdoor heeft de gemeente kansen geboden aan jong talent dat bij een 
reguliere aanbesteding nooit de mogelijkheid zou hebben gekregen om deel te nemen aan een 
opdracht zoals deze. Tegelijk zijn de kosten voor alle partijen beperkt gehouden. 
 
Tenslotte wijst de jury de gemeente op het grote belang van een weloverwogen vervolg op de 
architectenselectie. Op basis van haar beoordeling van de plannen heeft de jury hoge verwachtingen 
van het resultaat voor de gemeente Dordrecht en de regio, maar geen van de vijf bruggen kan zonder 
aanpassingen worden gerealiseerd. Dit vereist extra aandacht voor een goede voorbereiding op en 
communicatie over het vervolgtraject. Scherpe aansturing en bewaking van proces en plan in het 
vervolgtraject zijn doorslaggevend om de kwaliteit te bereiken van het resultaat dat wordt 
geambieerd. 
 

Slow Motion Quist Wintermans Architekten b.v. 
Team 
Paul Wintermans (Quist Wintermans Architekten b.v.), Paul van Beek (Van Beek Rietveld Beaufort), 
Bert Lebbink (ABT), Hans Zuidema (ITTB Heerenveen), Iris Dijkstra (atelier Lek) 
 
Het plan bevat een aantal krachtige elementen en maakt efficiënt gebruik van bewezen technologie. 
Het plan is haalbaar zonder risico’s. 
Het contragewicht is een dominant beeldbepalend element vanuit het Drierivierenpunt. De vorm 
hiervan is ingegeven door esthetische overwegingen en om de beweging aan te geven. Op zichzelf is 
de gekozen vorm origineel, maar ook zwaar aangezet. Dit roept tevens vragen op over de verhouding 
tussen de verschillende onderdelen van de brug.  
De innovatie is beperkt. Het bewegingsmechanisme is nagenoeg identiek aan dat van de 
Rijnhavenbrug, die dit bureau eerder ontwierp. Bij die brug loopt de vorm van het contragewicht 
vloeiender door in de brug. Ook de ruimtelijke context van de Rijnhavenbrug aan een grote rivier is 
vergelijkbaar. Betwijfeld wordt of met het onderhavige voorstel een voldoende onderscheidend beeld 
voor Dordrecht zal ontstaan.  
Het tracé van de brug aan de zijde van Stadswerven wordt beschouwd als een gevolg van de keuze om 
het contragewicht in de zichtlijn van de Maasstraat te plaatsen. Dit resulteert in een geforceerde 
aanlanding voor de splitsing van fietsers en voetgangers, met een minimale doorsteek en kruisende 
verkeersstromen. De doorkoppeling naar de Merwekade is ongewenst indirect. 
De verbinding wordt weloverwogen vrijgehouden van elementen voor publieke activiteiten omdat 
deze in de omgeving kunnen plaatsvinden. Voorgesteld wordt onder meer een promenade langs de 
Merwede. Daarvan is realisatie onzeker. Het plan bevat geen voorstel voor compensatie van 
waterberging als de promenade tot stand zal komen. Aan de zuidzijde is de bijdrage aan het gebied 
beperkt. 
Gekozen is voor minder duurzame materialen, met als gevolg het risico van extra onderhoud. De 
kosten zijn gecalculeerd op basis van nacalculatie en extreem goed beheersbaar en verantwoord. 
 

Dordtse Nereïde René van Zuuk Architekten b.v. 
Team (aangepast in de tweede ronde) 
René van Zuuk (René van Zuuk Architekten b.v.), Wiljan Houweling (ABT), Christian Nederpelt 
(Ingenieursbureau Boorsma B.V.) 
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Een zeer innovatief voorstel met een krachtige sculpturale landmark. Gekozen is voor integrale 
vormgeving van een brug, waarbij de beweging in stilstand afleesbaar is. Het uitgangspunt voor dit 
voorstel is gevonden in de technische bruggen die in de binnenstad aanwezig zijn. Voor de 
ontwikkeling van dit nieuwe brugconcept bestaat grote waardering. Deze brug kan identiteit bieden 
aan de omgeving in brede zin. 
Het concept van de brug als machine is consequent uitgewerkt. De aanlandingen zijn minimaal en 
lopen aan beide zijden taps toe met een vloeiende beweging naar de Maasstraat. De keuze voor een 
rechte lijn naar het Noorderhoofd is een goede keuze. Voor toevoegingen zoals hekwerken, masten en 
beveiliging wordt gestreefd naar een zo neutraal mogelijk beeld. Er zijn geen functies op de brug 
toegevoegd. Over de sterk contrasterende zwart-wit kleurstelling is twijfel. De ruimtelijke context richt 
zich naar het stedenbouwkundig plan. 
De jury heeft uitvoerig stilgestaan bij mogelijke problemen die een innovatief concept technisch, 
functioneel en financieel met zich mee kan brengen. Bij het opendraaien van het totale brugdek wordt 
een maximale hoogte van 61 meter +NAP bereikt. Dit vereist een enorm contragewicht en voldoende 
technische ruimte. Dynamische stabiliteit is een aandachtspunt; torsie bij windbelasting wordt niet 
uitgesloten. Een belangrijke vraag is of de energieniveaus van de brug in balans gebracht kunnen 
worden. Een ander aandachtspunt is de stijfheid van de brug om te hoge trillingen te voorkomen, met 
dientengevolge een mogelijk verzwarend effect op de verschijningsvorm. Een risico wordt gezien in de 
investeringskosten en de levensduur van de hydraulische installatie. De jury heeft waardering voor de 
nodige uitbreiding van het team in de tweede ronde met overtuigende constructieve deskundigheid en 
de nodige doorrekening van kritische elementen. Het terugschalen van de overspanning, en daarmee 
de schaal van alle fysieke elementen kan wellicht resulteren in eleganter constructiehoogte. 
Versterking van loodrechte doorvaart kan aan verkorting van de klap bijdragen. Verkleining van het 
beweegbare gedeelte is een voorwaarde voor reductie van het risicoprofiel. 
 

Shishi Odoshi BF Studio 
Team 
Zoran Boševski, Jurana Hraste, Krešimir Romić, Iva Tominović, Vito Boševski (STUDIO BF d.o.o.), Juraj 
Pojatina (STUDIO-ARHING), Tomislav Šimintić (MAKRO 5) 
 
Het voorstel in de eerste ronde was gebaseerd op een systeem van waterbalans, waarbij met name de 
doorsnedes een interessant beeld van het plan boden. 
De uitwerking van het plan is sterk geconcentreerd op de waterhuishouding. Daarbij blijft de betekenis 
van de systematiek voor de visie en de ambitie achter. Bij het uitsluitend openen en sluiten van de 
brug door toepassing van de watersystematiek kan de brug in principe in een kwartier open en dicht; 
voor de benodigde tijdwinst is een motor toegevoegd. Hierdoor boet het concept als geheel, waarvan 
de werking niet beleefbaar is, aan kracht in.  
De jury benoemt een aantal technische bezwaren. Er wordt geen oplossing geboden voor het gekozen 
principe van een staande cilinder zonder kelder. Niet duidelijk wordt de werking bij hoge waterstand 
door het ontbreken van een kelder, en niet hoe de achteroplegging van het uitkragende dek zonder 
kelder kan worden tegengehouden. Er is twijfel of de brug, bij volledige belasting, de aanbrug niet zal 
optillen. Met windvlagen die de brug kunnen doen opwaaien is geen rekening gehouden, en niet met 
algengroei.  
De indruk ontstaat dat affiniteit met de eisen voor bruggenbouw in Nederland beperkt is. Dit wordt 
een groot potentieel risico genoemd. Er wordt bijzonder weinig ruimte voorgesteld voor de nodige 
installaties en voor beheer.  
De jury is niet positief over de tamelijk ongedefinieerde vormgeving van de brug en de aanlandingen. 
Zij concludeert dat de verwachtingen uit de visie bij de uitwerking onvoldoende worden waargemaakt. 
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De Driehoek Ney & Partners b.v. 
Team 
Laurent Ney (Ney & Partners n.v.), Chris Poulissen (NP Bridging) 
 
De jury spreekt grote waardering uit voor het vakmanschap en de presentatie van dit plan. Het biedt 
een groot gebaar naar de omgeving en bouwt het volume naar de bestaande hoogbouw op zonder 
hoge elementen toe te voegen.  
Over de uitwerking van het concept verschillen de meningen van de jury. Dit plan stelt de brug zelf als 
ontmoetingspunt centraal en toont zich meer als een plein dat opengaat, dan als een verbinding van 
de ene naar de andere oever. Deze brug is niet ontworpen vanuit opklapbare mechaniek. Vanuit dit 
perspectief hebben enkele juryleden grote bezwaren tegen de aanzichten. Het principe van de 
constructie op het wegdek en de hiervoor gekozen vorm wordt bekritiseerd door enkele juryleden. 
Daarbij wordt betwijfeld of en in welk mate uitzichten dwingend bepaald moeten worden door 
ontwerp. Hier tegenover staat waardering uit voor een uitgesteld moment van open doorzicht midden 
op de brug.  
Over de plattegronden is de jury unaniem positief. De routing over de brug is ook met het oog op 
mogelijkheden tot afsluiting over de lengte, interessant; de aanlandingen bieden mogelijkheden. De 
omgeving is goed ontworpen, het landhoofd is niet het sterkste punt maar het paviljoen is een goed 
idee. Het openknippen van een bouwblok wordt niet opgevat als oplossing, maar als een verplaatsing 
van het probleem van doorzicht. 
Er zijn vragen of het voorstel voldoet aan de wettelijke eisen die in Nederland worden gesteld ten 
aanzien van hydraulica en elektrotechniek. Het toepassen van een electrovijzel is niet toegestaan. 
De oplossingen die hiervoor denkbaar zijn kunnen ingrijpende gevolgen hebben (zoals een grotere 
machinekamer) voor de voorgestelde slanke vormgeving en voor de kostenbeheersing. Dit vraagt om 
heldere communicatie in een vroeg stadium. 
De financiële haalbaarheid blijft over het geheel genomen een zeer groot spanningsveld voor de bijna 
dubbele brug. Wanneer de constructie alsnog zwaarder moeten worden uitgevoerd, moeten ook de 
installaties zwaarder worden en worden problemen met kostenbeheersing voorzien. 
 

Rijk in beleving, iconisch in zijn eenvoud Powerhouse Company 
Team  
Stefan Prins, Nanne de Ru, Dik Houben, Paul Rikken, Frank Loer (Powerhouse Company), Frank 
Miebach (Ingenieurbüro Miebach) 

 
Voorgesteld wordt een klassieke brug met onderscheiden aanbruggen en een beweegbaar deel. Dit 
plan stelt als enige een brug voor waarbij het materiaal ter discussie wordt gesteld. Gekozen is voor 
een combinatie van hout en staal. De toelichting op het principe van de constructie overtuigt. Er 
worden massieve gelamineerde balken toegepast. Bij reductie van de hoogte resulteert dit in parallelle 
liggers. De balken zijn niet verlijmd, maar laten ventilatie toe. Het hout onder het brugdek is verjongd 
om te voorkomen dat het hout nat wordt en de levensduur zou worden verkort.  
De jury heeft vragen bij het voordeel van een volledig houten brug waarbij staal is toegepast. Zij is niet 
overtuigd van reductie van het gewicht ten opzichte van een volledig stalen brug en noemt het 
concept oneconomisch. 
Het beeld van de brug past in het stadssilhouet als een rustige en bescheiden verbinding, de 
aanlandingen sluiten goed aan op de verschillende richtingen. De brug begint op 5 meter en duikt 
daarna naar beneden, wat een enigszins stijve indruk maakt. 
De landschappelijke inrichting van de openbare ruimte is niet zo sterk. De zijde Stadswerven is erg 
hard door design met een overdaad aan trappen. Het strandje uit de visie ontbreekt in de uitwerking. 
Op de punt van Stadswerven is sprake van verschillende invullingen en betekenissen, waarbij de inzet 
van de vele trappen geen recht doet aan de verschillende landschappelijke karakteristieken. Het is ook 
een tamelijk kostbare invulling.  
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4.5 Resultaat van de prijsvraag 
 
Op de derde plaats is geëindigd het plan Rijk in beleving, iconisch in zijn eenvoud van Powerhouse 
Company 
 
Op de tweede plaats is geëindigd het plan De Driehoek van Ney en partners 
 
De jury adviseert de gemeente Dordrecht om het vervolgtraject in te gaan met het plan Dordtse 
Nereïde van het team Van Zuuk Architekten. Dit plan, met de brug als hoogwaardig stedelijk meubel, 
resulteert in een uniek beeld met een hoge iconische waarde. Het biedt kansen om een innovatief 
concept aan de stad toe te voegen, waarmee Dordrecht onmiskenbaar op de kaart wordt gezet. 
 
Dordrecht, 16 juni 2015 
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Bijlage 1 
Lijst van deelnemers aan de eerste ronde  
 
1. ZIZAG, KITE b.v.  

Team: Gunnar Daan (KITE b.v.), Rob Nijsse (ABT), Henk Roodenburg. 
2. Dordt Current, HET architectenbureau 

Team: René J.M. Hoek (HET architectenbureau), Rob Hoogendijk, IMd raadgevende ingenieurs. 
3. Smart Open Garden Bridge, Studio Seven Architecten  

Team: Marc Prins (Studio Seven Architecten), Martin Kuitert, Gijs Libourel, Gert-Joost Peek, Jiri van Ulden, 
Lucas van der Velden. 

4. jpj414, jvantspijker UAR BV  
Team: Jaakko van ’t Spijker (jvantspijker UAR BV), Hubert Kuijpers (Pieters Bouwtechniek). 

5. Vergezicht, Architektenburo Hofstra-Douma  
Team: Rein Hofstra (Architektenburo Hofstra-Douma), Oebele van der Veen (Ingenieursbureau Van der 
Veen). 

6. Beweegreden, JKArchitect onderzoek & ontwerp 
Team: Jochem Koster (JKArchitect onderzoek & ontwerp), Matijs Dijkstra (MD landschap), Sjoerd Nota 
(Ruimte voor iedereen), Jan Mulder (Buro Licht), Frouke Jan de Boer, Saskia Voest. 

7. Acht pijlers voor een brug van monumentale eenvoud, ORG Organization for Permanent Modernity 
Team: Alexander D’Hooghe, Luk Peeters, Matthias Blonda, Pierre Dugardyn, Aaron Weller, Wim Francopis 
(ORG Organization for Permanent Modernity), Marcel Smets (SMETS Consultants in Urbanism), Rolf 
Vansteenwegen, Frans Leenaerts, Filip Van de Voorde (UTIL), Rolf van der Leeuw. 

8. Gewaagd Dordts, Architect Maarten Douwe Bredero 
Team: M.D. Bredero (Architect Maarten Douwe Bredero), M. Wolak (Marcelis Wolak 
Landschapsarchitectuur), R. de Boer (Witteveen + Bos bv). 

9. strijkIJZER, EGM architecten  
Team: John Mol (EGM architecten), Scheepswerf Slob, PT-Strctural, STUDIO AVDC. 

10. PLAATSMAKER, Edward Schuurmans 
Team: Richard Lam (ABT), Edward Schuurmans, Sanne van den Breemer, Hans Oldenburger. 

11. C108, Venhoeven CS architecture+urbanism 
Team: Ton Venhoeven (Venhoeven CS architecture+urbanism), Pieter van Lierop, Christiaan Hattink (IV-
infra). 

12. Daar aan de waterkant… Karres en Brands landschapsarchitecten b.v.  
Team: Jeroen van Kesteren, Bart Brands (Karres en Brands landschapsarchitecten b.v.), Hans van Vliet 
(ABT), Luc Verschueren (Witteveen + Bos). 

13. TIJBRUG, Schaap en Sturm Architecten 
Team: Tjitse Schaap, Anne Schaap (Schaap en Sturm Architecten), Wim Nijland, Maichel Moonen, Patrick 
Meijers, Jan Korevaar (Grontmij Nederland). 

14. Zicht op Dordrecht, Hersbach – Architecten 
Team: Peter Hersbach, Tineke Könst (Hersbach – Architecten), Hans Ketel (CAE Nederland), Pieter 
Pollemans (PT Structural), Jeffrey Rundberg (Techconsult). 

15. Caterpillar, VAA.ONL 
Team: Kas Oosterhuis (Technische Universiteit Delft / Hyperbody), Gijs Joosen, Pieter Schreurs, Patrick van 
den Bogaard, Toine Bullens (VAA.ONL), Wybren Terpstra (Central Industry Group), Meint Smith (ARCADIS 
Nederland), Robert Babuska (Delft Robotic Institute). 

16. de driehoek, Ney & Partners n.v. 
Team: Laurent Ney (Ney & Partners n.v.), Chris Poulissen (NP Bridging). 

17. “De Wending”, Syb van Breda & Co BV.  
Team: Daan Boddeke, Eleni Gogou, Edwin Thie (ARUP BV), Syb van Breda, Bastiaan Luijk, Nicolai 
Waterdrinker (Syb van Breda & Co BV). 

18. KNOOPPUNT PRINS CLAUSBRUG, WE architecten  
Team: Erik de Vries, Wouter van Alebeek (WE architecten), Marco van der Ploeg (ABT). 

19. Ode aan de Dordtse scheepsbouw!, LAP Landscape & Urban Design  
Team: Sander Lap, Marieke Zegwaart (LAP Landscape & Urban Design), Han de Klerk (IHC Studio Metalix), 
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Wim Geelhoed (Geelhoed Group engineering & development), Michiel Brouwer (MBDSO Duurzame 
Stedelijke Ontwikkeling), Bart Froeling (LA Lichtarchitectuur). 

20. TogetheraparT, SYNarchi  
Team: E. Paymans (SYNarchi), M. Van Oosterhout (Rivocon Bouwtechniek), h. Maaskant (Ippel Strabag), J. 
Verbaan (JVE Engineering). 

21. SLOW MOTION, Quist Wintermans Architekten b.v. 
Team: P.P.E. (Paul) Wintermans (Quist Wintermans Architekten b.v.), Paul van Beek (Van Beek Rietveld 
Beaufort), Bert Lebbink (ABT), Hans Zuidema (ITTB Heerenveen), Iris Dijkstra (atelier Lek). 

22. Dordrecht World Famous, Jeanette Gerkens  
Team: Jeanette Gerkens. 

23. Ouwenieuweouwe, reA architectuur  
Team: B. van Waveren (reA architectuur), Anne van der Sluis (Van Rossum raadgevende ingenieurs). 

24. Belevenisvolle ontmoeting, SYNEFF Consult  
Team: Chris Posma (SYNEFF Consult), Thomas Jansen (Jansen Gebiedsinnovatie), Stijn van Liefland (Van 
Liefland Milieuadvies), Daan Heskes, Rinus van Pelt. 

25. Verbinden zonder brug, Stad Architecten 
Team: Duco van der Hoeven (Stad Architecten). 

26. Meervoud in eenvoud, Team 4 architecten 
Team: Nico Visser, Ludo van Dijken, Klaas Paul de Boer, Tom de Vries (Team 4 architecten). 

27. De brug van Goyen, Tacheron Architect 
Team: Sjoerd Tasseron (Tacheron Architect), Geert van de Aa (Architectuurstudio Breda), Harm Wattel 
(Konstruktiebedrijf Hillebrand). 

28. straatbrug ponte vecchio, value report  
Team: W. van de Kramer, JJ Pelikaan (value report), anoniem (internationaal constructiebureau), anoniem 
(vastgoedontwikkelaar). 

29. Promenade, Lugten Malschaert Architecten 
 Team: Andries Lugten (Lugten Malschaert Architecten), Remco Wiltjer (IMD raadgevende ingenieurs), 
Christoph Elsasser (West 8), Rinald van der Wal (BBN adviseurs). 

30. Arcusduct, NEXIT architecten 
Team: Wilbert de Haan (NEXIT architecten), Bruno van Hooijdonk (Buro Bruno), Ellen Rutgers (Buro 
Rutgers). 

31. HA12, Ziegler | Branderhorst stedenbouw en architectuur  
Team: Franz Ziegler (Ziegler | Branderhorst stedenbouw en architectuur), Wouter van der Heijden (VOLQ), 
Simon Noordam, Peter Struik (IOB), Mindert de Vries (Deltares). 

32. Transformatie, studioH2K 
Team: Jan Hübener (studioH2K), Christian Böttcher. 

33. De hemelse en aardse liefde, NIO architecten 
 Team: J. Almekinders (NIO architecten), Rogier van Nalta (Pieters Bouwtechniek), Rolf Lukassen 
(LukassenBrokking B.V.), J.M. ten Napel. 

34. DRIE VOOR DORDT, Architectuur Surentu | De Mul 
Team: Steven Surentu, Arthur de Mul (Architectuur Surentu | De Mul), Willemijn de Mul, Sander van 
Mastbergen. 

35. teleScoop, Architect in Amsterdam 
Team: Florian Eckardt (Architect in Amsterdam), Gilbert Koskamp, Pierre Jennen (SsselOvO architects), 
Emil Luning (Luning BV / ABT). 

36. ‘De vonk springt over’ ‘Waar binnenstad en Stadswerven elkaar ontmoeten’, Focus Architectuur 
Team: Judith Wielens (Focus Architectuur), Gerard ten Hofte (Atelier 007), Mark ter Steege. 

37. Beelden op de brug, de Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs 
Team: Maurits Algra, Karen Glandrup (de Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs), Ginette Blom, 
Jacqueline Moors (Blom&Moors openbare ruimte), Rob Stark (IMd raadgevende ingenieurs), Ellen de 
Vries (Het Lux Lab). 

38. Subtiel: een pure beleving, vanOmmeren architecten 
Team: Joeri van Ommeren (vanOmmeren architecten), Melchert Leguijt (Pieters Bouwtechniek), Bieke van 
Hees, Julie Wolsak. 

39. De Touwtrekker, Siebold Nijenhuis Architect  
Team: Siebold Nijenhuis (Siebold Nijenhuis Architect), Wiljan Houweling (ABT). 
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40. Schwung, Architectenbureau Ruud van Broeckhuijsen 
Team: Ruud Broeckhuijsen (Ruud van Broeckhuijsen), Bas Wallart (Ontwerpbureau Stoep), Gerben Kok 
(Puur landschap, bureau voor landschapsarchitectuur, stedelijk ontwerp en projectmanagement), Bas 
Wijnbelt (ABT). 

41. mijmeren over het water, HUNK – design 
Team: Bart Cardinaal (HUNK – design), Fevzi Atceken (ATKO), Bart Klaver (ipcon). 

42. Energiebrug, De Kracht van Water, ARCADIS Nederland BV i.s.m. MVSA architects  
Team: Wouter Thijssen, Ramon Scharff (MVSA architects), Beate Vlaanderen , Hans Smolenaers, Harry 
Beertsen, Frank van Schaik, Marjolijn Versteegden (ARCADIS Nederland BV). 

43. De 4-rivierenbrug, temp.architecture.urbanism 
Team: Maarten van Tuijl (temp.architecture.urbanism), Mario Mies, Alex van Gent, Daan Alsem, Geertjan 
van der Sanden (Royal Haskoning DHV). 

44. BOCHT EN TOREN, Wessel van Geffen architecten  
Team: Geertjan van Geffen, Tjeerd Wessel (Wessel van Geffen architecten), Paul Haasnoot (Pieters Infra), 
Jan Wessels (Ingenieursbureau Boorsma bv). 

45. Geen brug, maar stad, XML  
Team: David Mulder van der Vegt, Max Cohen de Lara (XML), Steven Delva (Delva Landscape Architects), 
Marcel Leeggangers, Emile Jansen (ABT). 

46. Klinkklaar, KettingHuls 
Team: Daniëlle Huls (KettingHuls), Saline Verhoeven (S-coop), Janko Arts ( Royal HaskoningDHV). 

47. Plaatsmaken op het water, DAF-Architecten 
Team: Daan Bakker (DAF-Architecten), Johan Galjaard (ABT), Paul Meurs (Steenhuis Meurs). 

48. Kiskassen, keilen – beweging over het water, Verburg Hoogendijk Architekten 
Team: Thijs Verburg (Verburg Hoogendijk Architekten), Marcel Eekhout (Parklaan Landschapsarchitecten), 
Andre Speksnijder (ABT), Paul de Kort. 

49. De Dortse Til, NOMAD architekten 
Team: J.P. Moeren (NOMAD architekten), Kees Ippel (Grontmij), Nol Molenaar, Jan Martijn Eekhof. 

50. SPAN, Galis Architektenburo bna 
Team: Babet Galis (Galis Architektenburo bna), Jan Pieter Kansen (IMd Raadgevende Ingenieurs). 

51. Mijn naam is Haas, WILLEMSBURO 
Team: Willem G van der Wiel (WILLEMSBURO), Smook, J.A. in ’t Veld, Heerema offshore, lokale 
aannemers. 

52. Dordrecht Triade, BKVV Architecten.  
Team: Dieter Blok (BKVV Architecten), Carmela Bogman, Jaap Dijks. 

53. Het Oog van Dordt, NEXT architects BV  
Team: Marijn Schenk, Michel Schreinemachers, Jurriaan Hillerstrom (NEXT architects BV), Nicole Dietz, 
Jutta Raith (H+N+S), Frank Meijer, Rene van der Lee (Pieters bouwtechniek). 

54. één karakter, studio tba  
Team: Theo Brandsma (studio tba), Tom Jonker (Tom Jonker architectuur en stedenbouw). 

55. Feathers, FreyH Studio i.s.m. Office Jarrik Ouburg 
Team: Freyke Hartemink (FreyH Studio), Jarrik Ouburg (Office Jarrik Ouburg), Hans van Lint (Movares), Rik 
ter Haar (BOAG). 

56. Een klein schitterend puntje, Ruud Visser Architecten 
Team: Ruud Visser (Ruud Visser Architecten), Gerard Nijenhuis, Joris Veerman (IPV-delft), Fumi Hoshino. 

57. Schoonheid in Eenvoud, KAOS architekten 
Team: Gerard Ugen (KAOS architekten), Leen Brak (Brak & Eijlers), André Kruysen, Sewat Aramjan. 

58. Drijf-in, .FABRIC 
Team: Olv Klijn, Bas Driessen (.FABRIC), Christiaan Kwantes (Goudappel Coffeng) Gilbert van der Lee 
(BREED Integrated Design). 

59. De stropdas van Prins Claus, Marja Haring, architect 
Team: Marja Haring (Marja Haring, architect), Mozafar Saïd, Anne Mollema (Ingenieursbureau 
Rotterdam). 

60. Drijvende Dordtse Biesbrug, Plein06 
Team: Robbert Jan van der Veen, Tim Tutert (Plein06), Bert Hesselink, Ruurd Gelderblom, Gideon 
Vreeman (Movares). 

61. Nieuw Gezicht op Dordrecht, M3H architecten 
Team: Marc Reniers, Machiel Spaan (M3H architecten), Hanneke Kijne (HOSPER). 
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62. Koninklijke Hoogheid, Kroeze Ruys architecten 
Team: Tom Kroeze, A.C. Ruys (Kroeze Ruys architecten), R. de Groen (Van der Vorm Engineering Delft BV), 
H. Altink (A&) Bouwadviseurs), Peter Buurman (Deerns Nederland BV). 

63. Nieuw Dordts Peil, Bokkers van der Veen Architecten & Planners 
Team: Joep van der Veen, Tom Bokkers, Lauren Boots, Marloes van der Pols, Lizzy van den Berg (Bokkers 
van der Veen Architecten & Planners), Erwin van Toor, Rob Arts (Adams Bouwtechniek). 

64. In Balans, Carpenter / Lowings Architecture & Design LTD 
Team: Luke Lowings (Carpenter / Lowings Architecture & Design LTD), Jane Arbuckle, Dave Williams 
(Ramboll UK), Benz Roos (Speirs & Major), Rutger Snoek. 

65. Dordtse Dukdalf, Schra Architectuur & Bouwservice 
Team: K. Schra (Schra Architectuur & Bouwservice), W. Bos, T.A. Ammerlaan. 

66. Mast en Gaffel, Ibelings van Tilburg architecten 
Team: Marc Ibelings, Aat van Tilburg (Ibelings van Tilburg architecten), Wietse Kragting, Liesbeth Tromp, 
Hans Doornbos, John Kraus (Royal HaskoningDHV). 

67. Overbrug, Architektenburo HET 
Team: Frans den Houter (Architektenburo HET), Joop Mikx. 

68. Baken voor Wantij: als schijnbare eenvoud, AnnA 
Team: Annebregje Snijders (AnnA), Thijs Asselbergs (architectuurcentrale Thijs Asselbergs), Arjan Karssen 
(bureau Arjan Karssen BNO), Mark Feijen (I-SAAC), Ivo Vrouwe (Ivo Vrouwe – Workshop IV), Koosjan van 
der Velden. 

69. De Ontmoeting, Studio D11 
Team: Reinder Douwes (Studio D11), Clim Sorée (Bosch-Slabbers Stedenbouw & Landschap), Matthijs 
Toussaint, Boris Nieuwpoort (Ingenieursbureau Smitwesterman). 

70. Stadsbalkon Dordrecht, Cityförster-architecture + urbanism PartG 
Team: Nils Nolting, Martin Sobota (CITYFÖRSTER), Joachim Göhlmann (grbv Ingenieure im Bauwesen 
GmbH & Co. KG). 

71. Biesbosch in de Stad, Arc2 architecten 
Team: Gert-Jan de Jong (Arc2 architecten), Peter de Boer, Albert Woortman, Jetze Kamerling, Koen van 
Gelder (Antea Group), Frans van der Ven. 

72. LANGE LIJNEN EN ICONISCHE DETAILS, nieuwe architecten bna 
Team: Roderik van der Meulen, Joep Windhausen (nieuwe architecten bna), Han Krijgsman (ABT), Darell 
Meertins (Darellsoffice B.V.). 

73. “Rijk in beleving, iconisch in zijn eenvoud”, Powerhouse Company 
Team: Stefan Prins, Nanne de Ru, Dik Houben, Paul Rikken, Frank Loer (Powerhouse Company), Frank 
Miebach (Ingenieurbüro Miebach). 

74. De Dordtse Draai, HaskoningDHV Nederland B.V., onderdeel van Royal HaskoningDHBV 
Team: Joris Smits, Marius Bosselaar, André Fase (Royal HaskoningDHV). 

75. Het Wantij Omarmd, MvtHoff stedebouw 
Team: Mattijs van ’t Hoff (MvtHoff stedebouw), Laurens de Boer (ODC Architecture), Donald Marskamp 
(studio Mars), Jaap Appel (Appel advies civiele-techniek). 

76. Doorlopende de moeite waard!, Bureau d’études Greisch 
Team: Vincent Servais (Bureau d’études Greisch), Marijn Laethem (Greisch), Thomas Offermans, Willem 
Lucassen (Jo coenen Architects & Urbanists). 

77. Het Baken, Arman Kayhan Architecten 
Team: Arman Kayhan (Arman Kayhan Architecten), Willem Blokdijk (Strackee). 

78. Multiply, Sutdioninedots 
Team: Vincent van der Klei (Studioninedots), Bruno Doedens (SLEM), Gilbert van der Lee (breedID), 
Stephan Toonen, Maarten van Uem (ABT), Kirsten Hannema (Hannema About Architectuur). 

79. De Port van Dordt, ipv Delft creatieve ingenieurs BV 
Team: Chris Spierings, Jona de Bokx, Gerard Nijenhuis (ipv Delft creatieve ingenieurs BV), Frank van 
Wijngaarden (Artgineering), Bauke Dijk (Bartels Infra BV). 

80. De Prins Clausbrug: een Tijbrug voor Dordrecht, Dingeman Deijs Architect 
Team: Dingeman Deijs (Dingeman Deijs Architect), Thijs de Zeeuw (Thijs de Zeeuw landschapsarchitect), 
Andre Bogert (Infracomposites). 

81. SHISHI ODOSHI, STUDIO BF d.o.o. 
Team: Zoran Boševski, Jurana Hraste, Krešimir Romić, Iva Tominović, Vito Boševski (STUDIO BF d.o.o.), 
Juraj Pojatina (STUDIO-ARHING), Tomislav Šimintić (MAKRO 5). 
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82. Roerdompje, West 8 Urban Design & Landscape Architecture 
Team: Adriaan Geuze, Gaspard Estourgie, Ronald van Nuchteren, Perry Maas (West 8 Urban Design & 
Landscape Architecture), Rob Nijsse, Bert Libbink (ABT). 

83. De af-en-toe-icoon, Jeroen Rijnen 
Team: Jeroen Rijnen. 

84. Plukbrug, Korteknie Stuhlmacher Architecten 
Team: Mechthild Stuhlmacher (Korteknie Stuhlmacher Architecten), Robin Schipper (Pieters 
Bouwtechniek), Annette de Vlieger, Robert Klaassen (Steunpunt Drechtstadboer). 

85. Dordtse Nereïde, René van Zuuk Architekten bv 
Team: René van Zuuk (René van Zuuk Architekten bv), Hilbert-Jan Kuijer (ABT). 

86. De kracht van Ontmoeting, BYTR architecten BNA 
Team: Richel Lubbers, Tjerk van de Wetering (BYTR architecten BNA), Michiel Kort (Rebel Group BV), 
Guido Zeck, Ingrid Voermans (Bureau Botersloot), Simon Snoek (Pieters Bouwtechniek Amsterdam). 

87. Lijnenspel, Zerodegree Architecture 
Team: Yushi Uehara (Zerodegree Architecture), Martin van der Linden. 

88. de gewichtheffer, PIER architects 
Team: P. Snel (PIER architects), W. van de Kamer. 

89. VERSCHUIVING, Rob Dubois – arquitecte 
Team: Rob Dubois (Rob Dubois – arquitecte), Gaute Mo (Degree of Freedom AS), Ivo van Donselaar (Tillen 
B.V.), Ed van Housselt. 

90. DRITH, aha 
Team: A. Hogenelst (aha), A. Klooster, R. Wiersum, W. Deen, H. de Vries, J. Ras. 

91.  20.01.2015, Schefferarch 
Team: Daan Scheffer (Schefferarch.), Henk de Jonge (ingenieursbureau Dijkhuis). 

92.  Aan de wind, ipv Delft creatieve ingenieurs BV 
Team: Joris Veerman, Ivo Mulders, Niels Degenkamp, Winie Dijksterhuis (ipv Delft creatieve ingenieurs 
BV). 

93.  Onderhoudsvrij in ultra hoge sterkte beton, FDN Engineering BV 
Team: D. Tirimanna (FDN Engineering BV), G. Mual (Springtij Architecten BV), P. Buitelaar, J. Falbr, F. 
Beers, T. Kooijman. 

94. one-tie, Möhn + Bouman bv 
Team: René Bouman (Möhn + Bouman bv), Ronald Wenting (ABT), Hans de Klerk (IHC-Metalix), Rob van 
Dijk (Dijkenco), Diederik Klomberg. 

95. De Passant, Atelier Rietmeijer Architecten 
Team: Dennis Rietmeijer (Atelier Rietmeijer Architecten), ABT, Wallaard. 

96. Een brug naar het water, Ontwerpcombinatie Studio Komma – Joost Barendregt Architectuur – fUse 
Architectuur 
Team: Martinus Thewissen, Joost van Rooijen (Studio Komma), Joost Barendregt (Joost Barendregt 
Architectuur), Armand Paardekooper Overman (fUse Architectuur BV), Simon Kiefte, Marieke Schopmeijer 
(ABT). 

97.  DORDT’S VERBONDEN, atelier GROOTHOFF 
Team: M.J.A. Groothoff (atelier GROOTHOFF). 

98. Het Verlangen van de Stad, Van Hove Architecten / BetonBallon 
Team: R.M.W. van Hove (Van Hove Architecten), J.W. Iestra (Adviesbureau Haver Droeze), Ab van den Bos 
(TNO DIANA Engineering BV), F. van Herwijnen. 

99. Het drie rivieren plein, ZUS (Zones Urbaines Sensibles) 
Team: Jouke Sieswerda (ZUS (Zones Urbaines Sensibles).), Pieter van Lierop (IV-Infra), Jan van der Windt 
(Zonneveld Ingenieurs), Joost Merema (Pro6 Managers). 

100. WANTIJ TRAVERSE, DE URBANISTEN 
Team: Dirk van Peijpe, Florian Boer, Jesus Hurtado, Eduardo Marin Salinas (DE URBANISTEN), Ruud 
Reutelingsperger, Geert van de Camp (Maatschap Observatorium), Gert Jan Rozemeijer (ABT). 

101. EEN RAND VAN KANT, Maxwan architects + urbanists BV 
Team: Rients Dijkstra, Artur Borejszo, Ren Sangers, Ren Heijne, Donald van Ruiten (Maxwan architects + 
urbanists), Carla Scheffer (ABT), Geert Siereveld (Composite Structures). 

102. HET FIETSWIEL, STARLING structures 
Team: Frank Immerzeel, Fred Lansbergen (STARLING structures), Jan Bos, Bart Spaargaren, Sjaak 
Rodenburg (Grontmij Nederland BV). 
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103. Hollandse luchten, One Architecture B.V. 
Team: Bart Aptroot, M.M. Bouw (One Architecture B.V.), Simon Snoek (Pieters Bouwtechniek). 

104. Krulbrug, Willem-Paul Dreesmann 
Team: Willem-Paul Dreesmann, Bram van den Haspel, Hans Lankhaas, Melissa van Amerongen. 

105. in, aan, op, met & OVER, office van Es & Lijbers 
Team: Arne Lijbers, Willem van Es (office van Es & Lijbers), Keijen van Eijk. 

106. Dordtse Steeg, raymond van den broek architect 
Team: Raymond van den Broek (raymond van den broek architect), Petar Zaklanovic, Bart Pouw (Basic-
city), Guyonne van der Velden (guyonne van der velden architect), Stan Janssen (Pieters Bouwtechniek). 

107. onweerstaanbare verbinding, rogier kraaijeveld – architect 
Team: Rogier Kraaijeveld (rogier kraaijeveld – architect), Boy Bastiaans, Erwin van Liere. 

108. Katalysator: S-Vorm, Keith Williams Architects 
Team: Keith Ronald Williams (Keith Williams Architects), Ramboll. 

109. Publieke Werken, studio NUY van NOORT 
Team: Maartje Nuy, Joost van Noort (studio NUY van NOORT), Fred Schreuders (Pieters Bouwtechniek), 
Arjen Brandon (Themelion). 

110. WAARNEMER VAN DE STAD VAN DORDRECHT, KAMJZ 
Team: Maciej Jakub Zawadzki (KAMJZ), Ewa Kurylowicz, Piotr Pachowski, Piotr Kapela, Marcin 
Goncikowski. 

111. WATERGOLFEN – VLEUGELSLAGEN, Olaf Gipser Architects. 
Team: Olaf Gipser (Olaf Gipser Architects), Wim Ruis (technisch Adviesbureau Sliedrecht B.V.), Ronald van 
den Berg (BergWater bv interim-water-management). 

112. ‘Take it to the bridge !’, architectenbureau werner kamp 
Team: Werner Kamp (architectenbureau werner kamp), Vincent Raadschelders (Raadschelders 
Bouwadvies B.V.), Peter Hogeveen (HCPO Hogeveen Civiele Projecten Ondersteuning), Henk van der 
Geest (Henk van der Geest Lichtontwerpen). 

113. Verborgen Pracht, APTO V.O.F. 
Team: Maarten Filius (APTO V.O.F.), Arno Melssen (Van Rossum), Rob Oud (Van Rossum Infra), Dirk van 
den Burg (DVP). 

114. Aftak, brug over de natuur 
Team: Jos Blom, Jasper Eustace. 

115. Rentmeesterschap, Superuse Studios 
Team: Césare Peeren (Superuse Studios), IV-Projects, Floris Schiferli, Jeroen, Ivo van Persie, Marc Roos. 

116. Tussen kop en Staart zit de beste vis, d|ve architecten 
Team: Freek Draisma, Ad van Eijck (d|ve architecten). 

117. Lange Lijnen, XVW architectuur 
Team: Xander Vermeulen Windsant (XVW architectuur), Sander van Eerden (ABT), Thor Hendriks (Buro 
Bol), Peter van Kempen (Peter van Kempen). 

118. brug!, Attika Architekten 
Team: Rickerd van der Plas (Attika Architekten), Ronald Yee (Yee Associates), Leon van Velzen (R.H.DHV), 
Rop van Loenhout, Thijs van Schenk Brill. 

119. Als er één schaap over de brug is, dan…, Mens als Maat 
Team: Rogier Groeneveld (Mens als Maat), Theo Simmerman, Hans Dunnes, Theo Smit, Bert Janse (Royal 
HaskoningDHV). 

120. Geknikt riet breekt niet, Jevanhet Architectuur 
Team: Jeroen van Hettema (Jevanhet Architectuur), Hans Verhoeven (Architectenbureau Meijerink en 
Verhoeven), Hans Hofman (Buro Hofsteden). 

121. Tussen toekomst en geschiedenis, Rick Thani Architecten 
Team: R.V. Thani (Rick Thani Architecten), D. Dol, V. Ruppert (DioCON ingenieurs), A. Rahman (Cambridge 
Systematics). 

122. De Dordtse Link, Atelier Reinald Bosman 
Team: Reinald Bosman (Atelier Reinald Bosman), Bruce Kee (ROAM architects BV), Adri Verhoef 
(bouwadviesbureau Strackee BV), Willem Schutter (Schutter-ETH BV), Mark Bouman. 

123. Drinking Bird, DP6 architectuurstudio 
Team: Robert Alewijnse, Harrie HupPerts (DP6 architectuurstudio), Walter spangenberg, Ad van der Aa, 
Theo van Wolfswinkel (ABT). 

124. Sweep 078, Han van Ardenne (van ardenne architecten). 
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125. Cyraet, BRAMarchitecten 
Team: Bram van der Meij (BRAMarchitecten), Rutger Callenbach, Thomas Wever (ABT). 

126. A bridge with a view, Winfried Verheul 
Team: Winfried Verheul (Winfried Verheul), Erwin Webbink (Stedenbouwkundig adviesbureau De 
Nooduitgang). 

127. XXXXXXXXXX, Dré Wapenaar 
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Bijlage 2 
Overzicht jurybeoordeling eerste ronde 
 
1 
 
 

ZIGZAG De visie redeneert vanuit de oplossing; de aanleiding is niet helder. Dubbele basculebrug met een 
niet erg geraffineerde of treffende, zware constructie. De passage over de ketting die wordt verbonden 
aan drie poten roept vragen op. De scherpe bocht is niet gebruiksvriendelijk. Het voorstel overtuigt niet. 

2 
 
 
 

Dordt Current Enigszins verwarrende visie die veel vragen oproept en niet echt concreet wordt. De focus 
ligt op RVS, terwijl ook gesproken wordt over het bestrijden van condensatie. De referentie naar de stealth 
straaljager wekt de suggestie van opgelegde vormgeving, niet van een geïntegreerd voorstel. Mogelijk is de 
bedoeling dat de brug wordt samengesteld uit metaalplaten, maar dit is niet duidelijk. 

3 
 
 

Smart Open Garden Bridge De opgave is niet goed begrepen. Afsluiting van het Wantij is ongewenst. Een 
invulling van de brug met boombeplanting is niet passend op deze locatie. Daarbij zal een park niet tot 
stand komen op een brug van 6,5 m. breed. 

4 
 
 

jp414 Er spreekt enthousiasme uit de visie, maar deze is sterk beperkt door nostalgie. Gevraagd is om een 
brug van deze tijd: hoe kan het heden een onderdeel zijn van de brug? Schaal, routing en aanlandingen zijn 
onduidelijk; het geheel is niet realistisch. 

5 
 

Vergezicht Hoewel er aansprekende voorbeelden zijn gepresenteerd, worden de oplossingsrichtingen niet 
duidelijk. 

6 
 
 

Beweegreden De nadruk ligt op stedenbouw. Informatie over routing en aanbruggen ontbreekt. Er wordt 
uitgegaan van twee hameistijlen met gebalanceerde klap; dat zou bij een enkele klapbrug geen probleem 
zijn. 

7 
 
 
 

Acht pijlers voor een brug van een monumentale eenvoud In de tekst van de visie is aan alles gedacht. 
Het beeld refereert aan weinig uitdagende afbeeldingen en principes; er worden verschillende richtingen 
geïmpliceerd. Dat roept vragen op naar wat kan worden verwacht, het kan nog alle kanten op. De 
beoogde, slanke vorm is niet heel bijzonder. 

8 
 

Gewaagd Dordts De visie maakt een tamelijk plichtmatige indruk. Feitelijk gaat het om twee bruggen. Het 
voorstel is constructief niet haalbaar voor een overspanning van de lengte van de voorgenomen brug.  

9 strijkIJZER Een schuifbrug is ongewenst. De visie is tamelijk abstract. Veel referenties zijn niet relevant. 

10 
 

PLAATSMAKER Essentieel voor Dordrecht is dat het Wantij aansluit op de rivieren. Het voorstel om dit met 
drijvende tuinen of vlotten te belemmeren is ongewenst.  

11 
 
 

C108 De visie is op sommige onderdelen onhelder, op andere te gedetailleerd. Het zal niet lukken om deze 
brug in balans te krijgen. Er wordt een geanodiseerde aluminiumbrug voorgesteld. Beeldend overtuigt de 
inzending niet. 

12 
 

Daar aan de waterkant… De visie overtuigt niet voldoende. Als uitgangspunt geldt het historische, 
industriële karakter van de omgeving, echter hier zullen 21

e
 eeuwse gebouwen tot stand komen.  

13 Tijbrug Leuke afbeelding, maar drijvende oplossingen zijn niet geschikt voor de opgave op deze locatie. 

14 
 
 
 
 

Zicht op Dordrecht Drijvende dubbele basculebrug. Er zijn vragen over het profiel voor fietsers en 
voetgangers. Er worden kanttekeningen geplaatst bij de technische en financiële haalbaarheid. Er kan een 
probleem ontstaan met twee driehoekige bruggen waarbij de brugelementen erg lang worden, 40 m. De 
ranke constructie die wordt voorgesteld zal dan niet tot stand komen, het accentueren van de knik gaat 
verloren. De twee grote basculekelders midden in het water worden tamelijk lomp. 

15 
 
 

Caterpillar De rolbrug, met twee te openen brugdelen bij deze omvang is niet realistisch (zie 
toetsingsrapport). De frequentie en snelheid waarmee de brug dagelijks open en dicht moet is niet 
haalbaar. Landhoofden en routing worden gemist. 

16 
 
 
 
 

de driehoek - geselecteerd voor uitwerking 2
e
 ronde Enerzijds roept de visie vragen op omdat geen 

concrete oplossing voor de brug wordt aangedragen; anderzijds is juist sprake van een sterke visie vanuit 
de ingenomen houding ten aanzien van het proces dat tot deze concrete oplossing zal leiden. De eruditie 
die uit de visie spreekt wekt zowel vertrouwen als nieuwsgierigheid naar de uitwerking in een concreet 
ontwerp. Meer aandacht voor de stedenbouwkundige inpassing is gewenst. 

17 
 
 
 

De Wending Er is goed nagedacht over constructie, beeld, en beeld van Dordrecht als stad. De positie van 
de hef wordt gewaardeerd. De vraag is of de pylonen zo slank kunnen blijven als wordt voorgesteld, en of 
kan worden volstaan met twee poten. Om het risico te beperken en de brug soepel te laten lopen wordt in 
de praktijk altijd voor vier poten gekozen. De voorgestelde hef veel te zwaar voor een fiets- en voetbrug. 
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18 
 
 

KNOOPPUNT PRINS CLAUSBRUG Het voorstel is niet inpasbaar met twee aanbruggen en een beweegbaar 
deel. Er wordt een vouw in de brug gelegd; niet duidelijk is hoe de brug dan opengaat. 
 

19  
 

Ode aan de Dordtse scheepsbouw! Er worden veel middelen ingezet, die echter niet resulteren in een 
treffend of subtiel voorstel. Het profiel van de brug als een schip op palen is niet passend.  

20 
 
 

TogetheraparT Beperkte visie, veel ontwerp. Het grote object dat de inzenders in gedachten hebben 
strookt niet met de vraag om een bescheiden brug. De referentie aan een overkapt plein op een 
zonovergoten locatie is niet passend voor Dordrecht. 

21 
 
 
 
 

SLOW MOTION - geselecteerd voor uitwerking 2
e
 ronde Heldere visie, gebaseerd op de gedachte dat een 

brug alleen een brug moet zijn, die is bedoeld om overheen te gaan van A naar B. De keuze uit drie 
varianten voor het beweegbare deel is in de visie nog niet gemaakt. Trefwoorden zijn sober en stoer. De 
verblijfsfunctie op de brug is beperkt; aangegeven is dat in het gebied zelf extra activiteiten worden 
aangebracht.  

22  
 

Dordrecht World Famous Er wordt geen antwoord gegeven op de uitvraag. Getwijfeld wordt aan de 
professionaliteit van de inzenders.  

23  ouwenieuweouwe De visie is niet reëel. De voorgestelde uitwerking biedt onvoldoende vertrouwen.  

24 
 
 

Belevingsvolle ontmoeting Het voorstel geeft geen blijk van inzicht in bruggenbouw. De voorgestelde 
rolbrug is niet functioneel. De frequentie en snelheid waarmee de brug dagelijks open en dicht moet is niet 
haalbaar. 

25 Verbinden zonder brug De inzending geeft geen antwoord op de uitvraag. 

26 
 

Meervoud in Eenvoud Basculebrug met slechts twee steunpunten over de hele lengte; dat lijkt erg 
optimistisch. De referenties komen tamelijk onvriendelijk over. Aandacht voor de gebruikers blijft achter. 

27 
 
 
 

De brug van Goyen Het openen van het gesplitste deel verloopt via het scharnieren aan de smalle kant, 
dat zal technisch erg moeilijk worden. De visie is beperkt ten aanzien van de publieke ruimte. Niet helder is 
wat er bij de aanlandingen gaat gebeuren. Er wordt weinig ingezoomd op de gebruiker. Hiërarchie wordt 
gemist in het voorstel. 

28 
 

straatbrug Ponte Vecchio Nuevo Toevoegen van programma op de brug is niet gewenst. De inzending 
geeft weinig informatie over techniek. Het voorstel zal niet kunnen voldoen aan allerlei (veiligheids)eisen. 

29 
 

Promenade De visie is onvolledig; aandacht voor de context ontbreekt. Het voorstel voor een lange ijzeren 
brug over de grote overspanning is onvoldoende doordacht. 

30 
 
 

ArcusDuct De visie geeft beperkt antwoord op de vraag. De brug wordt voorgesteld als een architectonisch 
object, waarvan de monumentaliteit niet strookt met de vraag om een zekere bescheidenheid. De brug is 
niet gebruiksvriendelijk. 

31 
 

HA12 Simpel voorstel. Het is mogelijk, maar weinig ambitieus. Het palenwoud onder het gedeelte bij 
Stadswerven is vermoedelijk terug te voeren op de ecologische zone. 

32 
 
 
 
 
 

TRANSFORMATIE Tamelijk ver uitgewerkt voorstel. De vraag is of de brug in balans te krijgen is. Het 
meeste materiaal zit in de buurt van het contragewicht. In de praktijk zullen elementen zoals camera’s, 
hekwerken en verlichting worden toegevoegd. De twijfel of het beoogde esthetische beeld van een lange 
slanke lijn gerealiseerd zal worden is groot. Bij de steunpunten zal de brug dikker moeten worden; 
opschaling echter zal de beoogde vorm teniet doen. De brug gaat van hoog naar laag, ergens moet de 
helling worden opgevangen. Aandacht voor stedelijke inpassing blijft achter bij de techniek. 

33 
 
 
 

De hemelse en aardse liefde Er is waardering voor de tekst van de visie. De voorgestelde dubbele 
basculebrug is niet slank te krijgen. De twee delen van de brug gaan in het midden naar elkaar toe open, 
dat wordt inventief genoemd. Niet logisch, en constructief niet mogelijk, is dat eerst het contragewicht 
omhoog gaat en daarna het brugdek. 

34 
 

DRIE VOOR DORDT Een driedubbele ophaalbrug is een gezochte vorm. De technische expertise is niet 
toereikend. 

35  
 

teleScoop De S-vormige dubbele gebogen rolbrug wordt afgeraden (zie toetsingsrapport). Dit voorstel 
betreft zelfs een dubbele schuif in twee richtingen. Het geschetste beeld zal niet tot stand komen. 

36 
 

De vonk springt over De schuifbrug wordt afgeraden (zie toetsingsrapport). De techniek in dit voorstel is 
niet voldoende doordacht.  

37 
 

Beelden op de brug Een vlakke dubbele schuifbrug is technisch onhaalbaar (zie toetsingsrapport). Er is 
waardering voor het beeld dat wordt opgeroepen. 

38 
 
 

Subtiel: een pure beleving Tekst en beeld kloppen niet, dat wekt geen vertrouwen. De inzender noemt het 
voorstel ten onrechte een rolbrug, er zit echter een scharnier onder de verticale stijl. Er zal sprake zijn van 
twee forse kelders. Het concept lijkt te zwaar voor een langzaam verkeersbrug. Het voorstel betreft alleen 



24 
 

 
 
 

een brug. De context ontbreekt, er is geen aandacht voor aanlanding, aankomst en vertrek, verblijfsruimte. 
Niet duidelijk is hoe de brug opent en waar het contragewicht zit. Er is sprake van een relatief kleine 
hefboomsarm, er zal een groot gewicht nodig zijn. 

39  
 

De Touwtrekker De technische bezwaren zijn te groot. In gedeeltelijk geopende stand zit er een knik in de 
tuien, dat kan niet. Bij wind onder de brug gaat deze niet meer dicht.  

40 
 
 
 
 

Schwung De visie getuigt van vormgevoel. De toepassing van koper wordt te verfijnd, te binnenstedelijk en 
te grootstedelijk genoemd. Gesproken wordt van iconisch vakwerk en het bekleden van de onderzijde van 
de brug met koper. Dit soort juweelbenadering kan fantastisch zijn, maar wordt niet gepast geacht in deze 
rauwe context. Er is twijfel of wordt gedoeld op koperkleur in plaats van koper. Het contragewicht zal 
moeten worden weggewerkt in de slanke brug. 

41 
 

mijmeren over het water Beperkt uitgewerkte basculebrug. Balkon, knik of bocht in de verbinding zou 
mogelijk zijn, maar dit voorstel gaat veel verder. 

42 
 
 
 
 
 
 

Energiebrug, De Kracht van Water De visie legt de focus op duurzaamheid en energie. Gevraagd wordt om 
25 m. brug; voorgesteld wordt 30 m. met het oog op de toekomst. De vraag is of een brug de plek is voor 
een duurzaamheidsprogramma. Er is geen functioneel verband tussen energieopwekking en brug. Dan kan 
energie beter op een andere plaats worden opgewekt, ook in verband met onderhoud, vandalisme enz. Er 
is twijfel of energie kan worden opgewekt met turbines zoals omschreven. Er zijn meer bezwaren, als de 
accu leeg is halverwege het openen van de brug heb je een probleem, en een brugbeheerder is niet 
opgeleid voor energiebeheer. De basculekelder is niet duidelijk. 

43 
 
 
 
 
 

De Vier Rivierenbrug Enorme kelders en grote trappen; het geheel is veel en kan log worden. Evenals bij 
de Towerbrug in Londen is er het probleem van inklemming, die boven de steunpunten moet worden 
gemaakt. De brug moet het hoogste zijn boven de scharnier, omdat het om twee klappen gaat die blijven 
klepperen als ze gesloten zijn. Dit kan wellicht met een vertanding worden opgelost, maar het is zeer 
moeilijk om dat goed te krijgen. Het is ook erg onderhoudsgevoelig. Deze dubbele basculebrug is niet aan 
te raden; als enkele basculebrug is het idee niet echt geloofwaardig. De metafoor overtuigt niet. 

44 
 
 
 

Bocht en Toren Het idee om de hoogte in te gaan kan interessant zijn, maar het concept is niet 
overtuigend. Het is te monumentaal en het constructief inzicht is beperkt. Er worden problemen voorzien 
met het contragewicht. De schuine tussenpijlers zijn niet mogelijk zoals wordt voorgesteld. Het zicht vanuit 
de Maasstraat op de hamei wordt niet positief gewaardeerd. 

45 
 

Geen brug, maar stad De opgave is niet goed begrepen. De inzenders denken aan een stedelijk gebied in 
plaats van een verbinding tussen twee stadsdelen. De invulling van de brug is niet passend op deze locatie. 

46 
 
 

Klinkklaar Een brug van geklonken platen sluit niet aan op de vraag om een eigentijds voorstel. Het 
uitzagen van platen met water is wel modern, echter de inzending betreft een eenzijdige benadering 
vanuit materiaal en detail. Dat is te beperkt. 

47 
 

Plaatsmaken op het water De visie is enigszins traditioneel en geeft geen samenhangend beeld. Het 
bewegende deel, de verborgen bascule, is beperkt uitgewerkt. 

48 
 

Kiskassen, keilen - beweging over het water De visie is onvoldoende uitgesproken. Het beeld is smaakvol, 
maar er wordt teveel in het midden gelaten. 

49 
 

De Dordtse Til Het gesloten karakter van het voorstel wordt niet passend geacht voor de locatie, waar 
wind en regen juist bij horen. Er zijn vragen over de veiligheid. 

50 
 
 

SPAN Overspanning over de grootste lengte wordt opgevat als mogelijk dichterlijke vrijheid van de 
inzender. De visie blijft wat achter bij de verbeelding, de aanlanding is niet heel goed doordacht. Bij de 
voorgestelde constructie van het brugdek worden technische problemen voorzien. 

51 
 

Mijn naam is Haas De inzending roept meer vragen op dan dat er antwoorden worden gegeven. Er wordt 
geen blijk gegeven van vakmanschap. 

52 
 
 
 
 

Dordrecht Triade Beperkte visie. Gewelfbogen moeten worden opgespannen om te voorkomen dat het 
dek naar beneden valt. In combinatie met een bewegend brugdeel vormen de spatkrachten een geweldig 
probleem. Een oplossing zal heel massief worden. Wanneer de dragende dekken in het water worden 
geplaatst zal dit gevolgen hebben voor de scheepvaart (water compenserend oppervlak). Niet duidelijk is 
hoe uit de drie verschillende delen een samenhangend beeld tot stand zal komen. 

53 
 

Het Oog van Dordt De moderne rolbasculevariant kan een mooi concept zijn; deze variant is onnodig 
gecompliceerd. Twee drijvende platformen tegen de aanlandingen is geen wenselijke oplossing. 

54  
 

1 karakter De visie is onduidelijk, de referentiebeelden zijn ook letterlijk vaag. Onduidelijk is waar de 
contragewichten van de brug worden gerealiseerd. Er is twijfel over het vakmanschap van de inzender. 

55 Feathers Voorgesteld wordt een plein; uitwerking van de brug blijft daarbij achter. 

56 Een klein schitterend puntje Staartbrug met contragewicht op een vreemde plek met een hoge scharnier. 
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Niet duidelijk is waar de rol toe dient. Informatie over de aanbruggen wordt gemist. Het resultaat zal 
behoorlijk massief worden. De constructie is niet voldoende doordacht. 
 

57 
 
 
 
 

Schoonheid in Eenvoud Ver uitgewerkt voorstel met twee hefbruggen. Niet duidelijk is hoe de brugdekken 
omhoog kunnen komen; een evenwicht zal niet worden bereikt. De beoogde eenvoud wordt niet herkend. 
Gebogen constructieve leggers die over grote afstanden krachten moeten overbrengen, met enorme 
tandbanen die vervuilingsgevoelig zijn en waarbij vervorming optreedt onder temperatuurwisselingen, zijn 
ongewenst. 

58  
 

Drijf-in 58 Voor drijvende aanbruggen is er is teveel niveauverschil. Drijvende elementen zijn geen goede 
oplossing voor de opgave op deze locatie.  

59 
 

De stropdas van Prins Claus Er is weinig waardering voor de vrije vormexpressie. De vertaalslag naar de 
grote overspanning is niet gemaakt; opschaling is ook niet mogelijk. 

60 
 

Drijvende Dordtse Biesbrug Drijvende oplossingen zijn geen goede oplossing voor de opgave op deze 
locatie. Niet duidelijk is waarom de nabijgelegen Biesbosch in Dordrecht zou moeten worden herhaald.  

61 
 
 

Nieuw Gezicht op Dordrecht Een veelheid aan ideeën, waarbij de visie voor deze plek achterblijft en de 
oplossingsrichting niet duidelijk wordt. De keuze voor twee niveaus voor fietsers en voetgangers is onnodig 
gecompliceerd; de winst van het principe van de twee brugdekken is te beperkt. 

62 
 

Koninklijke Hoogheid De inzending is vooral verbaal en biedt onvoldoende zicht op een concrete 
oplossing. 

63 
 
 

Nieuw Dordts Peil Enkelvoudige klapbrug. Door de voorgestelde positie moet de brug minimaal 30 m. lang 
zijn in plaats van 25m. Dat vereist een flink contragewicht. Niet duidelijk is waar het contragewicht is 
gedacht. Er zijn kanttekeningen bij het voorstel om het plein op het niveau van de Maasstraat te houden. 

64 
 

In balans De voorgestelde dubbele opklapbrug is niet mogelijk. Getwijfeld wordt aan het vakmanschap van 
de inzenders. 

65 
 

Dordtse Dukdalf Onhelder en inconsequent voorstel. Het biedt geen vertrouwen in de professionaliteit 
van de inzenders. 

66 
 
 

MAST en GAFFEL Overwegend technisch en industrieel voorstel voor, uiteindelijk, een traditionele 
ophaalbrug. De ballastpriem staat haaks op de scharnier as. Het beoogde beeld zal niet tot stand komen. 
De gesloten balustrade op deze plek wordt niet positief gewaardeerd. 

67 overbrug Drijvende elementen zijn geen goede oplossing voor de opgave op deze locatie. 

68 
 
 
 
 
 

baken voor wantij Een combinatie van halve hef en halve basculeburg. Het aanbieden van een afwijkend 
brugtype vraagt om een toelichting op de werking van de afwijkende elementen; deze ontbreekt. 
Getwijfeld wordt over de grote maat die nodig zal zijn, over goede doorvaartmogelijkheden en over de 
werking van de brug. Er is onduidelijkheid over de aanbruggen en het eiland in het midden. Het principe op 
zichzelf is te realiseren met de nodige kanttekening en risico’s, maar wat is aangegeven is niet mogelijk: als 
de brug eenmaal open is geweest kan hij niet meer dicht. Verbreding Noorderhoofd is niet mogelijk. 

69 
 
 

De Ontmoeting De visie is tamelijk algemeen. De referenties zijn niet sterk en de relatie tussen de beelden 
onderling is niet duidelijk. Er spreekt vormgevoel uit de inzending, maar er worden geen duidelijke keuzes 
gemaakt. 

70 
 
 

STADSBALKON DORDRECHT De visie overtuigt niet; het voorstel is niet geschikt voor de locatie. Het 
Noorderplein is een loos stukje dat onhandig ligt in de luwte van de bebouwing; dat wordt wat opgerekt. 
De middelen die daartoe worden ingezet zijn tamelijk grof. 

71 
 
 

Biesbosch in de Stad Drijvende oplossingen zijn geen goede oplossing voor de opgave op deze locatie. Het 
landschap wordt er wat geforceerd ingebracht. Niet duidelijk is waarom de nabijgelegen Biesbosch in 
Dordrecht zou moeten worden herhaald. Bovendien is het water brak. 

72 
 

LANGE LIJNEN & ICONISCHE DETAILS De visie is tamelijk plichtsgetrouw en inspireert niet voldoende. Niet 
duidelijk is hoe voetgangers en fietsers worden gescheiden. 

73 
 
 
 
 
 
 

Rijk in beleving, iconisch in zijn eenvoud - geselecteerd voor uitwerking 2
e
 ronde Complete visie waarin 

sprake is van een mooie balans tussen inhoud, vorm en ideeën. De beelden zijn doeltreffend. Het geheel, 
inclusief het motto voor deze brug op deze locatie, is to the point. De voorgestelde ophaalbrug wordt 
breder dan gevraagd. De druppelvormige structuur is de balans. Het beweegbare gedeelte vormt 
constructief een punt van aandacht. Aangetoond dient te worden in hoeverre op deze manier het 
gewenste slanke ontwerp kan worden gerealiseerd. Meer duidelijkheid over de verhouding tot de 
landhoofden is gewenst, evenals een keuze voor het tracé. 

74 
 

De Dordtse Draai Staartbrug in drie gelijke delen met een overspanning van 40 m. De indruk is dat de brug 
overstyled gaat worden. Er wordt erg veel vormgeving ingezet; meer raffinement had tot een puurder brug 



26 
 

 
 

kunnen leiden. Of de vloeiende s-curve tot stand komt wordt betwijfeld; het beweegbare deel zal recht 
worden. Niet duidelijk is of aan beide zijden voetpaden zijn gedacht. 

75 Het Wantij Omarmd De visie is niet overtuigend. Twee ophaalbruggen is niet mogelijk. 

76  Doorlopend de moeite waard! Een visie ontbreekt. Het voorstel is constructief onmogelijk. 

77 
 
 
 

Het Baken De visie is niet onderscheidend; de referentiebeelden zijn tamelijk trendy. Er is een prachtig 
uitzicht vanaf de landtong; de motivatie voor de uitkijktoren ontbreekt. Een overspanning van 35 m. zou 
mogelijk zijn. Ook hiervoor worden argumenten gemist. De werking van het te openen brugdeel is niet 
duidelijk.  

78 
 
 
 

Multiply Gigantische basculebrug met diagonale draaiingsas. Enigszins scheef is wel mogelijk, maar dit 
voorstel zal ongewenste technische problemen opleveren. Dit geldt ook voor de opening van het brugdek 
over 45 graden. Niet duidelijk is of dit alleen is voorgesteld vanwege het gebaar. De verbinding en de 
aanlandingen zitten overal net tussenin. 

79 
 

De Port van Dordt De voorgestelde poort, het tegengewicht, is een niet passend element op deze locatie 
en belemmert het vrije uitzicht. 

80 
 

De Prins Clausbrug: een Tijbrug voor Dordrecht Voor zover de werking van de brug duidelijk gemaakt 
wordt, is deze technisch niet mogelijk.  

81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHISHI ODOSHI - geselecteerd voor uitwerking 2
e
 ronde Aanvankelijke twijfel over de visie lijkt te zijn 

veroorzaakt door het gebrekkige Nederlands. Bij nadere bestudering zijn er zeker vragen over de 
ruimtelijke context, maar grote waardering voor het voorgenomen silhouet overheerst. Er komen 
uiteenlopende constructieve aandachtspunten naar voren. Toch wordt het voorgestelde principe 
bouwbaar geacht. De beoogde lichtheid staat of valt met de techniek. Er zal veel aandacht moeten worden 
besteed aan de openings- en sluitingstechniek. Hoe snel kan het water intern worden verplaatst zodat de 
bewegingssnelheid voldoet aan de eis? Bij uitwerking van deze visie zijn sluitende argumenten 
noodzakelijk waarmee het dynamisch gedrag van de brug wordt aangetoond in combinatie met proces en 
team. In geval de inzender een team blijkt te zijn dat de Nederlandse taal beperkt beheerst, wordt 
versterking op dit punt nadrukkelijk aanbevolen. 

82 
 

Roerdompje Er worden veel vragen opgeroepen, maar weinig antwoorden gegeven. Er is twijfel over de 
dubbele voorgestelde curves. De positie van het te openen brugdeel is niet duidelijk. 

83 
 

De af-en-toe icoon De visie is leuk, maar onvoldoende uitgewerkt. Er zijn teveel vragen over de werking 
van de brug. 

84 Plukbrug Een drijvende vlotbrug is geen goede oplossing voor de opgave op deze locatie. 

85 
 
 
 
 
 
 

Dordtse Nereïde - geselecteerd voor uitwerking 2
e
 ronde Heldere analyse. Het idee van een brug die smal 

is aan de landzijde en breed in het midden, met integratie van dit principe in de constructie, is sterk en 
inventief. Het is moeilijk om een nieuw type beweegbare brug te ontwerpen. Het voorgestelde 
hefboomprincipe is uitdagend en niet onmogelijk. Het gebruik van een hefboom vraagt om een zeer groot 
gewicht of een zware hydraulische cilinder; het enigszins geknikte rechtopstaand gedeelte is het 
contragewicht. Het vraagt veel aandacht om op deze manier een slank ontwerp te realiseren. Bij 
uitwerking is meer aandacht voor de ruimtelijke context gewenst. 

86 
 

De Kracht van Ontmoeting De afsplitsingen, en daaruit voorkomende complexiteit, worden onnodig 
geacht. De nadruk ligt sterk op design. 

87 Lijnenspel De visie is te minimalistisch. Getwijfeld wordt aan het vakmanschap van de inzenders. 

88 
 

De gewichtheffer Het optillen van het gehele bruggedeelte, met fietsers erop, zou een geweldige beleving 
kunnen zijn. Realisatie binnen de context van de opgave is onwaarschijnlijk. 

89 
 
 

Verschuiving Een schuifbrug is niet mogelijk. Een eiland wordt voorgesteld op een plaats die niet is 
toegestaan in verband met de doorvaart. Het voorstel is niet voldoende onderscheidend ten opzichte van 
de trends.  

90 
 

DRITH Het voorstel betreft vooral een procesmatige aanpak; er worden geen adequate antwoorden 
gegeven. 

91 20.01.2015 91 De visie in onduidelijk. Het afsluiten van het zicht over het Wantij is ongewenst. 

92 
 

Aan de wind Te sobere visie met weinig referentiebeelden. Onduidelijk is wat wordt beoogd met de 
aanbouw.  

93 Onderhoudsvrij in ultra hoge sterkte beton De inzending geeft geen antwoord op de uitvraag. 

94 
 

one-tie De schuifbrug, door de inzender rolbrug genoemd, wordt afgeraden (zie toetsingsrapport). Een 
golvend brugdek in combinatie met een schuifbrug is niet erg handig.  

95 
 

De Passant Het voorstel roept teveel vragen op. Het beeld van een massieve verkeersbrug voor een 
wereldstad is hier niet gepast. 
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96 
 
 

EEN BRUG NAAR HET WATER De visie overtuigt niet. Er wordt veel extra verblijfsruimte op de verbinding 
voorgesteld; de uitdagingen op het land blijven daarbij achter. Er zal een woud aan palen onder de 
verbinding moeten komen, dat het doorzicht over het Wantij ongewenst afsluit.  

97 
 
 
 

DORDT’S VERBONDEN De verbinding is opgezet vanuit de routes in de stad; de brug op zichzelf komt 
minder aan bod. De voorgestelde staartbrug is technisch mogelijk, maar niet spannend. De 
referentiebeelden wekken onvoldoende vertrouwen. Niet duidelijk is wat de afbeeldingen van pyloon en 
boog illustreren. 

98 Het Verlangen van de Stad Vormdwang lijkt bepalend. Er is onvoldoende duidelijkheid over de techniek.  

99 
 

Het Drie Rivieren Plein De inzending geeft geen overtuigend antwoord op de vraag. Er wordt niet gevraagd 
om een plein. Het voorstel is technisch onwaarschijnlijk. 

100 
 
 

Wantij Traverse De visie overtuigt niet. Er wordt niet ingegaan op de vraag hoe evenwicht van brug versus 
ballast wordt gerealiseerd bij windvlagen. Het effect kan worden gedempt door allerlei ingrepen, maar dan 
moet heel snel worden gepompt, dat zal niet lukken. 

101 
 

EEN RAND VAN KANT De visie overtuigt niet in de beperkte uitwerking. Een enkele klapbrug over 27 m. is 
te risicovol.  

102 
 

HET FIETSWIEL Het voorstel is een kopie van een bestaande brug en bevat niets origineels voor de 
specifieke locatie. Er zijn vragen over technische en financiële haalbaarheid. 

103 Hollandse luchten Tamelijk summiere visie. De uitwerking is beperkt. Niet duidelijk is wat wordt beoogd. 

104 
 

Krulbrug Een bijzonder, maar niet realistisch voorstel. Er zal sprake zijn van gigantische trekkrachten en de 
frequentie en snelheid waarmee de brug dagelijks open en dicht moet is niet haalbaar 

105 
 

In, aan, op, met en over De inzending bevat veel intenties; de vertaling in beeld blijft achter. Een 
boogconstructie met zwaar metselwerk is ongewenst. 

106 
 

Dordtse steeg De gewenste openheid aan het Wantij en de Merwede wordt tenietgedaan door het idee 
van een steeg. 

107 
 

onweerstaanbare verbinding De inzending is vooral verbaal en biedt onvoldoende zicht op een concrete 
oplossing. 

108 
 
 
 
 
 

Katalysator: S-Vorm Een rollende basculebrug met de staart van de bascule aan de westzijde. De 
haalbaarheid van de asymmetrische opzet is een punt van discussie. Het rollen aan één kant is oplosbaar 
wanneer het hele bewegende deel in de richting van de stad wordt geschoven. De keuze voor dit concept 
is niet duidelijk, het had ook een staartbrug kunnen zijn. De installatie zal beveiligd moeten worden in 
verband met het contragewicht. Komend vanuit de stad, komt de lepel in beeld. Dit kan een sterk beeld 
opleveren. Over het geheel genomen roept de beeldtaal verwarring op. 

109 
 
 
 
 
 

Publieke Werken Heel compleet als visie, maar minder onderscheidend op de onderdelen. Er is kritiek op 
de aansluiting bij de Maasstraat. De twee haakse bochten zijn wellicht plezierig voor de scheepvaart, maar 
niet voor fietsers. Als verbinding is het een wat moeizame oplossing; dat geldt ook voor de verhouding tot 
de oevers. Materieel gezien kan het een mooie brug worden. De brug wordt geheel op het water 
ondersteund: wat betekent dat? Er zijn er vragen over het contragewicht; dit kan niet worden weggewerkt 
in het brugdek.  

110 
 
 

WAARNEMER VAN DE STAD DORDRECHT Het voorstel is uitermate gecompliceerd en beantwoordt niet 
aan de vraag om een bescheiden oplossing. Het roept vele vragen op en is technisch en financieel 
onhaalbaar. 

111 
 

WATERGOLFEN – VLEUGELSLAGEN Het brugtype met vingeroplossingen is niet haalbaar en te risicovol. 
Grote hoogtesprongen zijn niet mogelijk. 

112 Take it to the Bridge! De visie is niet overtuigend. Er is sprake van discrepantie tussen tekst en beeld. 

113 
 
 
 
 
 
 

Verborgen Pracht Er zijn vraagtekens bij de vertaling van de visie. De omschrijving ‘hangbrug met 
contragewichten verwerkt in een balustrade’ klopt niet, mogelijk wordt iets anders bedoeld. Het idee is 
aanstekelijk en het beweegbare deel is spannend, maar alleen interessant bij het openen en sluiten. De 
realisatie zal niet eenvoudig zijn. Wanneer de vingers omhoog gaan en de assen verlegd worden, kan het 
waaiereffect van pauwenveren ontstaan. Elke vinger moet een eigen aandrijving krijgen; het gaat dan om 
vijf bruggen naast elkaar, vijf assen, vijf cilinders, vijf motoren. Er is twijfel over het onderhoud en het 
voorgestelde kleurenpalet op deze locatie. 

114 Aftak, brug over de natuur De inzending bevat geen serieus voorstel en lijkt het plan van leken te zijn. 

115 
 

Rentmeesterschap Er worden meer vragen opgeroepen dan dat er antwoorden worden gegeven. Een brug 
die als een lade uitschuift is technisch onhaalbaar.  

116 
 

Tussen kop en Staart zit de beste vis Een vreemdsoortige oplossing voor deze locatie. De dubbele 
ophaalbrug is niet mogelijk. Er zijn twijfels over het vakmanschap van de inzenders. 
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117 
 
 
 
 
 
 

Lange Lijnen Voorgesteld wordt een brug met twee niveaus voor fietsers en voetgangers op een woud van 
palen. Er worden nogal wat zitplekken, terrassen en tribunes op de brug gedacht. De brug is niet heel 
bescheiden en niet functioneel. De voetgangersbrug ligt net boven het water; bij hoogwaterstand moeten 
de voetgangers over de fietsbrug, dat is niet handig. Een houten brug is qua onderhoud en duurzaamheid 
problematisch; een volledig houten brug is niet te beheren. Hot koppelen aan een basculebrug is over deze 
lengte niet mogelijk. Bij een slanke basculebrug van +25 m. is staal onontkoombaar. Het te openen deel 
lijkt niet van hout te zijn. In dat geval gaat het idee van een houten brug verloren. 

118 brug! Aanzetten in de visie worden niet uitgewerkt en maken niet echt nieuwsgierig naar de uitwerking.  

119 Als er één schaap over de brug is, dan… Degelijke visie. De referenties zijn niet zo helder. Er zijn vragen 
over de proporties en er is twijfel of het beoogde constructieve spektakel tot stand zal komen. De indruk is 
dat de visie vanuit de oplossing tot stand gekomen is. 

120 
 

geknikt riet breekt niet De inzending concentreert zich op materiaalkeuze. Er wordt veel voorgesteld, 
maar dit leidt niet tot een overtuigend samenhangend geheel. 

121 
 
 

tussen toekomst en geschiedenis Het voorstel overtuigt onvoldoende, met name ten aanzien van de 
scheiding van de verkeersstromen. De verschillende hoogten worden niet sterk beargumenteerd en zijn 
niet wenselijk. Er zijn vragen over het openen van de brug.  

122 
 

De Dordtse Link Een veelheid aan visies en ambities. Er worden geen duidelijke keuzen gemaakt. Er is 
sprake van twee bruggen. Het voorstel is financieel onhaalbaar. 

123 
 

Drinking Bird De inzending blijft teveel steken in de metafoor, hetgeen niet leidt tot een realistisch 
ontwerp. Er zijn vragen over de technische haalbaarheid. 

124 Sweep 078 Geen reële inzending, deze biedt niets interessants. 

125 Cyraet 125 Geen samenhangende visie, onhelder voorstel. Het beeld lijkt bepalend en is niet interessant. 

126 
 

A bridge with a view Er is teveel onduidelijk. Er wordt nauwelijks een visie gegeven op de opgave, het gaat 
vooral om ontwerp. Het zoekgebied wordt ter discussie gesteld.  

127 XXXXXXXXXX Nieuwsbrief, productverkoop, geen serieuze visie. 
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Bijlage 3 
Overzicht resultaat toetsing tweede ronde 

 
Verslag technische commissie, 2e ronde Prins Clausbrug Dordrecht 
Stadskantoor Dordrecht, 29 april 2015, 09.00 – 13.00 uur 
 
Technische commissie: Peter Kuenzli (voorzitter), Jaco Reusink, Edwin van Son, Peter van den Eijnden; 
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (secretaris), Bram Talman (projectmedewerker).  
 
Terugblik selectie  
Enkele TC leden zien in de keuze van de jury het oordeel van de TC in beperkte mate terug en vragen hoe de jury 
in de 2e ronde met het advies van de TC omgaat. Kuenzli zegt dat de jury onafhankelijk is en een andere 
opdracht heeft. De jury kijkt ook naar zaken zoals ontwerp. Hij was bij de jurering aanwezig en heeft zich laten 
overtuigen door de argumenten van de jury voor haar keuze. Jansen zegt dat de jury ook heeft gekeken naar het 
gehele beeld van de selectie. In de eerste ronde betrof het een visie, nog geen ontwerp. In de tweede ronde zal 
het TC oordeel zwaarder wegen dan in de eerste ronde. Kuenzli vindt het daarom van belang dat de TC haar 
oordeel zeer goed verwoordt en de risico’s goed benoemt. Per plan wordt de technische en financiële 
haalbaarheid besproken, vervolgens het functioneel pve en icoonwerking, landmarkfunctie / passendheid.  
 
Geldigheid van de inzendingen  
Reusink maakte i.v.m. mogelijke verhindering een notitie, die vooraf aan alle TC leden is toegezonden. Hij is nu 
toch aanwezig en licht zijn algemene opmerkingen toe. Hij was positief verrast door de inzendingen. Elk 
voorgesteld ontwerp- en bewegingstype is te herleiden tot iets wat ooit in de wereld is gebouwd. Geen van de 
plannen is out of the competition. De manier van aandrijven en het verkrijgen van evenwicht zit bij alle vijf in een 
systeem dat ooit is vertoond en dat werkt. De vijf brugtypen zijn allemaal mogelijk, op grond waarvan alle vijf 
inzendingen individueel behandeld kunnen worden.  
Besluit: alle inzendingen worden toegelaten tot beoordeling. Elk voorgesteld ontwerp- en bewegingstype is te 
herleiden tot iets wat ooit in de wereld is gebouwd. Geen van de plannen is out of the competition. De manier 
van aandrijven en het verkrijgen van evenwicht zit bij alle vijf in een systeem dat ooit is vertoond en dat werkt. 
De vijf brugtypen zijn allemaal mogelijk, op grond waarvan alle vijf inzendingen individueel behandeld kunnen 
worden.  
Besluit: alle inzendingen worden toegelaten tot beoordeling.  
 

 
16 De Driehoek , Ney & Partners b.v. 
 
Techniek en beheer  

 De inzender geeft aan een combinatie van constructeur en architect te zijn. Qua slankheid en krachtwerking 
ziet het plan er netjes uit, in de schuinte is de (punt)symmetrie goed uitgezocht. De lange beweegbare brug 
loopt over de diagonaal. De rijrichting is hoofdrichting i.p.v. de loodlijn op de doorvaart, dit is ongunstig voor 
de lengte van de beweegbare brug. Technisch gezien is het plan volledig vertaald in een haalbaar 
brugconcept.  

 Het is een bureau uit België, waar niet altijd hetzelfde is toegestaan als in Nederland ten aanzien van 
regelgeving. Een angel zit in afgeleide regelgeving: voor de nevendoorvaart (als een schip achterlangs vaart) 
moet nog e.e.a. opgelost worden voor het geval een schip het remmingwerk mist. Remmingwerk moet in 
principe iedere constructie beschermen, er mag geen constructie vóór het remmingwerk staan. Dit is op te 
lossen door het remmingwerk als lange trechter uit te voeren of bolders te plaatsen (dit geldt voor meerdere 
inzendingen).  

 Technisch gezien is het bewegingsmechanisme goed uitvoerbaar. Echter het principe van elektro-vijzels is in 
Nederland niet toegestaan omdat de elektrovijzel een niet-dempend systeem is. Elke klap die de constructie 
krijgt wordt een-op-een doorgegeven in plaats van dat er een verende werking is. Vanuit de dynamiek van 
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een beweegbare brug (wisselende belasting, met onbegrensd grote kracht) geeft de Nederlandse wetgever 
aan dat het systeem van elektrovijzels wel is toegestaan voor bijvoorbeeld een slagboom, maar niet voor een 
brug. Dit systeem is wel aanpasbaar.  

 De machinekamer is een beetje ‘kwijt’. De te onderhouden onderdelen moeten goed bereikbaar zijn, maar de 
ruimte is vanuit ontwerpoogpunt wel erg compact. Er zijn twee doosjes achter de cilinders geplaatst. Mogelijk 
is een beweegbare brug een nieuw fenomeen voor dit bureau (w.b. aandrijving en besturing en de daarmee 
samenhangende specifiek Nederlandse veiligheids- en CE regelgeving). Als dit bureau deze kennis mist is er 
twijfel of het zelfstandig constructeur bij de uitvoering kan zijn.  

 Het aandrijfsysteem van de brug is op alternatieve wijze te lossen, bijv. met hydraulische cilinders. Een 
machineruimte op de oever is echter niet prettig voor de beheerder omdat er dan leidingen op of in het 
brugdek lopen. De aandrijving is nodig bij het draaipunt van de brug, en niet 50 meter verderop. Bij een 
slanke brug als deze zou de machinekamer op het land komen. Er is kortom meer ruimte nodig voor de 
motor, besturingskasten en beheer. Bij een beweegbare brug staan er meestal zes kasten op een rijtje. Een 
transformatorketen kun je bijvoorbeeld op het land kwijt, maar technische besturingskasten wil je bij het 
beweegbare gedeelte hebben.  

 De techniek (werktuigbouwdelen en aandrijving) is slecht toegankelijk. Dit is geen haalbaarheids-probleem, 
maar een kostenprobleem. Er is de vrees dat er sprake zal zijn van een soort ‘couveuse-onderhoud’: je moet 
ergens met je hand in een gat om onderhoud te plegen.  

 De beweegbare brug is verankerd in de aanbrug en heeft geen zelfstandig gefundeerd element. De brug 
draait op het overstek van de aanbrug. Als de aanbrug een beetje bol staat, wil het beweegbare deel gaan 
duiken. De vormingen van de aanbrug (bijvoorbeeld als de zon erop schijnt) worden doorgegeven. Dat is een 
enorm zorgpunt. De midden vergrendeling gaat proberen om alle delen op een gelijk niveau te houden, maar 
als dat gebeurt zal de negatieve verankering van de brug willen loskomen. Er ontstaan dan dwangkrachten. 
Het kan wel, maar dat kost geld. De vergrendelingen worden veel zwaarder, met het risico dat de 
vergrendelpennen er niet in willen.  

 De hoofdoriëntatie van de brug is niet gekanteld naar de vaarweg. Als je twee strepen op de tekening 
doortrekt zie je ongeveer de draaiingsas. Het oppervlak dat geopend wordt is groter dan gevraagd. Het is zo 
een hele grote beweegbare brug; deze schaalvergroting is een kwetsbaarheid in het systeem (techniek, 
kosten). Vergelijk het met je armen uitstrekken en leg daar een stapel boeken op. De bewegende delen 
zweven dan maar. Ervan uitgaande dat er tweemaal 6 meter extra bruglengte open moet, zal er een 
contragewicht moeten worden ingebouwd dat draait boven het water. Dit is niet op de tekeningen terug te 
zien. Er wordt van uitgegaan dat de brug volledig gebalanceerd is, gelet op de beperkte capaciteit van het 
aandrijfwerk.  

 
Financieel  

 Voor de nodige aanpassingen, zie bovenstaande, zal veel extra geld nodig zijn. Het risicoprofiel matcht niet 
met de post onvoorzien. Een aantal zaken lijkt niet goed uitgezocht te zijn.  

 Feitelijk worden bijna twee bruggen gemaakt, alles wat erin zit is dubbel, bijvoorbeeld het remmingwerk. Er 
zijn vier aanlandingspunten; de kosten op de kade verdubbelen ook. Verkeerskundig en qua technische 
oplossing moet daar zeker goed naar worden gekeken.  

 Er is € 2.600 ‘over’ op de begroting. In de aanzichten is te zien dat alle delen uniek zijn, gebogen en met 
rondingen. Het is ingewikkeld om in een schuine kant een ronding te maken, dat worden kegelvormige 
uitsneden. Voor de beheersing van maatvoering en productie gaan daar veel kosten in zitten. De 
eenheidsprijs per m2 is relatief hoog. In de raming zijn standaardprijzen voor het materiaal opgenomen, maar 
gezien de uniciteit van de elementen wordt geschat dat er 30 tot 50% materiaalkosten bovenop moet.  

 In materiaal is het een erg duur ontwerp (veel m2 brugdek met complexe vormen). Qua kilo’s (schatting 450 
tot 500 ton) is de raming vrij hoog, mogelijk is hier de marge gezocht. De kilo’s lijken vrij nauwkeurig zijn 
berekend, maar komt de kiloprijs overeen met dit ontwerp? Wellicht komen de kilo’s en de (standaard)prijs 
uit een programma. Niet verwoord is of dit de standaardkilo’s en prijs zijn, of dat rekening is gehouden met 
extra kosten vanwege de complexiteit van dit ontwerp. Normaal gesproken maak je één ontwerpdoorsnede 
van een brug, maar omdat ieder element uniek is moet vanaf elke hoek een nieuwe zijaansnede worden 
gemaakt (liever een 3d-ont-werp en 3d-productie, omdat ieder element uniek is.  

 Ook bij andere posten, zoals de schroefpalen, is de vraag of de prijs realistisch is.  

 De prijs van aandrijving en besturing wel overwegend juist. Deze prijs is zo te zien opgevraagd en 
overgenomen.  
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 Wat vaak helpt is een gedegen onderbouwing van de vijf grootste posten. Dat was mogelijk geweest bij een 
goed calculeerbaar ontwerp zou gaan.  

 De raming is scherp en wekt de indruk toegerekend te zijn naar het indicatieve budget. Aan het einde van de 
rit lijkt niet het ontwerp te zijn aangepast, maar de kostenraming. Er is onzekerheid bij de grootste posten. 
Het niet wenselijk dat er al in deze fase vrij sterke aanwijzingen zijn voor een kostenoverschrijding van 10 tot 
20%. Het constateren daarvan is van belang omdat er de kans is dat iedereen het ontwerp omarmt bij een 
prijsvraag zoals deze, en achteraf de kosten voor realisatie flink hoger uitvallen.  

 
Functionaliteit en beeld  

 Door twee bruggen te maken wordt aangesloten op alle richtingen: centrum, station, en aan de kant van 
Stadswerven ook bij de Merwede. De vele richtingen en aansluitingen maken de brug spannend. Door de 
overmaat wordt er kwaliteit aan de openbare ruimte toegevoegd.  

 Minder sterk is dat de constructie op de brug zit en vrij gesloten is. De flinke verhoging aan één zijde 
belemmert transparantie. Vanaf de brug is het zicht naar één zijde slecht. Daar staat tegenover dat 
bescherming tegen wind wordt geboden. Aan de middenkant zitten de hoge opbouwen. Het contragewicht 
zit dan onder de rijvloer om toch evenwicht te bereiken. Als de brug opengaat (kleine tekening) is er een gat 
in het dek te zien (cilinder). Dit gat zal veel vuil verzamelen omdat het dek een verblijfsfunctie heeft.  

 De helderheid in de openbare ruimte aan de Stadswervenzijde wordt opgeknipt. Het strandje wordt kleiner 
en de verkeersstromen snijden het plein in tweeën, waardoor een soort boven- en onderwereld ontstaan. Bij 
brug van deze grootte, 2 tot 3 meter boven het water, is het moeilijk om de ruimte beneden kwalitatief 
hoogwaardig te krijgen.  

 Omdat er weinig obstakels op de brug zijn hebben de omwonenden daar geen hinder van. Dat is ook positief 
voor de nieuwe bebouwing. Dit is een goede kwaliteit.  

 Het is niet een dominante brug, een rustige stadsbrug in een horizontaal vlak die in zijn vorm de richtingen 
letterlijk vorm geeft. Als verbinding in de stad en als plek in het plan is het mooi gedaan; het is voorstelbaar 
dat dit voorstel het publiek zal aanspreken. De kwaliteit van dit ontwerp zit in de rankheid, maar wanneer er 
enorme contragewichten bijkomen, neemt die kwaliteit af.  

 

 De vormgeving is relatief eenvoudig en gaat geen concurrentie aan met andere objecten. Qua maat en 
vormgeving voegt dit plan echt iets toe. Het laat alle andere bouwwerken en doorzichten intact.  

 
Conclusie  
Sterke visie, mooi ingepast, technisch haalbaar met grote risico’s op forse kostenoverschrijdingen en 
beïnvloeding van de vorm bij nadere uitwerking en inpassing beheervoorzieningen.  
 

 
21 Slow Motion , Quist Wintermans Architecten b.v. 
 
Techniek en beheer  

 Het concept bevat een aantal zeer krachtige elementen. Technisch is sprake van volledige scheiding. Het 
beweegbare deel staat op zichzelf, evenals de aanbruggen. Zo kan een extreem slanke draagconstructie 
worden gemaakt. De beweegbare brug bestaat uit een hele grote kelder die zich onder water bevindt. Het 
ontwerp bevat een deur waardoor je naar beneden kunt.  

 De inzending valt tegen qua innovatie. Het belangrijkste punt is dat het niet origineel is. Het is een afgeleide 
vorm van de Rijnhavenbrug die in Rotterdam, ook na de selectie, een zeer sterk concept is gebleken, er is 
kwaliteit geleverd. De brug staat als een huis, is comfortabel voor beheerders, er is geen sprake van 
ingewikkelde of spannende onderdelen.  

 Vanuit duurzaamheid was een betonnen aanbrug wellicht beter geweest, met behoud van rankheid. Dit kan 
als gemiste kans worden gezien, en dat geldt ook voor de andere inzendingen.  

 Slechts één plan heeft het materiaal ter discussie gesteld (Rijk in beleving). In deze opgave is beton iets 
duurder, maar op de lange termijn is het zeker winst. Ook omdat door deze inzender niets aan verdere 
materialisering is gedaan wordt de indruk van een kopie versterkt.  

 De beweegbare brug kruist de doorvaart vrijwel haaks. Het contragewicht wordt boven de waterlijn 
afgewikkeld volgens het bekende staartbrugprincipe ; de brugliggers worden dubbel geknikt. Op papier lijkt 
dit makkelijk, maar in de praktijk is dat niet zo eenvoudig te maken omdat hier grote momenten optreden. De 
ruime machinekelder onder de waterlijn is een duur element. De kelders zitten zo diep vanwege de 
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benodigde installaties en werkruimte: een groot hydraulisch aggregaat op één verdieping, op de andere 
verdieping alle E-kasten, dit is een specifieke kwaliteit. Er is een normale trap plus een kooitrap als vluchtweg. 
De brug is haalbaar getekend, alle elementen zijn meegenomen en meegerekend; hierdoor plaatst deze 
inzender zich misschien in het nadeel t.o.v. de andere plannen.  

 Een kwetsbaarheid is dat wordt gewerkt met één enkelvoudige hydraulische cilinder. Als er iets in de 
hoofdoverbrenging faalt werkt de aandrijving van brug niet meer. Bij andere redundante aandrijfsystemen 
kan de brug wel bewegen. Bij falen van de aandrijfunit kun je met bijv. een mobiel aggregaat de brug laten 
bewegen. Bij een defecte hoofdoverbrenging moet de brug worden opengezet met een kraan tot deze 
gerepareerd is.  

 
Financieel  

 Kostencalculatie op basis van nacalculatie. Het kostenplaatje is extreem goed beheersbaar en verantwoord, 
en misschien zelfs aan de hoge kant.  

 
Functionaliteit en beeld  

 Een simpele brug.  

 De aanlanding Noorderhoofd is niet sterk, er wordt vrij weinig met de ruimte gedaan.  

 De oeverlijn aan de Stadszijde wordt verlegd. Dat is in principe niet toegestaan. De motivatie hiertoe is niet 
duidelijk en het voegt heel weinig toe aan de brug. Onderdoorgang is niet mogelijk. Er is het strand, de 
keerwand en dan een talud. Een vreemd element, een theatraal gebaar op de verkeerde plek.  

 De constructie van de brug ligt in de zichtas van de Maasstraat, waardoor het doorzicht naar de stad wordt 
geblokkeerd.  

 De maat van het contragewicht is een esthetische keuze; het contragewicht hoeft niet zo groot te zijn. Op het 
contragewicht wordt een functieloze kap geplaatst. De vormgeving van het contragewicht wordt niet positief 
gewaardeerd.  

 Er wordt een steiger langs de woningen aan het Wantij voorgesteld, bestraat met klinkers. Dit geeft een 
merkwaardig beeld, het hoort niet bij elkaar. Niet duidelijk is waarom dit zo zwaar is aangezet.  

 Het smalle deel van de brug aan de zijde van Stadswerven voegt weinig toe en blokkeert voor een deel het 
uitzicht vanuit de bebouwing op het Drierivierenpunt. Er is twijfel of dit smalle deel veilig te krijgen is 
wanneer men daarop zou gaan fietsen.  

 
Conclusie  
Bewezen technologie, haalbaar zonder risico’s, voldoet functioneel en esthetisch niet goed aan de vraag.  
 

 
73 Rijk in beleving, iconisch in zijn eenvoud, Powerhouse Company  
 
Techniek en beheer  

 De brug lijkt sterk op die van Slow motion w.b. oplossing van aanbruggen en beweegbaar deel: beiden 
solitaire delen.  

 Over de aanbruggen valt verder weinig te zeggen, ze kunnen misschien een paar cm dikker of dunner. Het 
beweegbare deel staat op degelijke voet en er is ruimte genomen voor de machinekamers. Het 
ophaalsysteem (lage lange balansligger) is recent in Gouda toegepast. Dit is alleen gevoelig voor trillingen bij 
zwaar verkeer of noodstop, maar hier gaat het alleen om langzaamverkeer. Het contragewicht is netjes boven 
de waterlijn. Mooie technische oplossing met heel weinig risico’s.  

 De combinatie hout en staal is een discussiepunt. De hoofdconstructie is van hout met een stalen plaat er 
overheen. Het dek wordt door twee houten liggers gedragen met boven en onder staal. Op de vaste delen 
zijn de gelamineerde liggers (langsliggers) de hoofdconstructie. Een gelamineerd ligger is 20 cm breed (breder 
kan niet); hoeveel liggers zijn er nodig om 6 meter te overspannen? Een houten constructie is niet mogelijk bij 
deze grote overspanning. Het overdek kan niet worden opgebouwd uit balken van de ene naar de andere 
kant. Mannetje aan mannetje leggen kan niet, dan ontstaan kieren waar vocht tussen komt. Een 
overspanning van 20 meter zonder dwarsverband kan ook niet. Een groot zorgpunt is dat hout gaat enorm 
gaat werken in de tijd. Ook de lijnverbindingen zijn kwetsbaar. Tegelijkertijd is er veel waardering voor 
toepassing van hout voor de stad die ooit een grote houthaven had.  
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 Er wordt een tamelijk nieuwe techniek gebruikt. Niet duidelijk is hoe de bocht in hout gemaakt wordt. Deze 
toepassing komt waarschijnlijk niet uit de praktijk. Verwezen wordt naar de partner in het team die een 
houten brug van 213 meter bouwde, maar dat is niet op deze manier gedaan.  

 Hout is zeer duurzaam, maar gaat rotten bij contact met ander materiaal. Er gaat erg veel hout in de brug, dat 
zie je niet terug: eerst een staalplaat, dan hout met stalen dwarsbalken, dan heb je een stalen brugdek en dan 
plaats je hout onder het hele dek. Als staal warm wordt gaat het uitzetten. De vraag is hoe het hout daarop 
reageert. Dit is een risico bij het combineren van verschillende materialen. Ook mogelijk was twee stalen 
liggers met een sparing waar het hout op wordt gelegd, of het hele brugdek van hout. Hout wordt toegepast 
waar het eigenlijk niet geschikt voor is en dan ook niet goed zichtbaar.  

 Wanneer in Nederland een ophaalbrug openzwaait hoort de achterkant van de balansligger die draait, boven 
2m+ te draaien of te worden afgeschermd met hekwerken. Alleen slagbomen gebruiken is niet voldoende, in 
Nederland moet er rekening mee worden gehouden dat mensen daar onderdoor gaan. Het is niet de 
bedoeling dat iemand een contragewicht op zijn hoofd krijgt. Vroeger was elke brug zo hoog dat deze hieraan 
voldeed; tegenwoordig zijn er exoten waarbij dat niet meer zo is. De balansligger moet dan iets omhoog.  

 
Functionaliteit en beeld  

 De brug past mooi in het stadssilhouet. Het is een moderne ophaalbrug die een link maakt tussen de 
binnenstad en Stadswerven. De brug dringt zich niet op, maar is toch markant door de vorm van het 
contragewicht, dat kan heel goed. Gevraagd is om een Dordts evenwicht: niet schreeuwerig en toch modern, 
dat is hier goed gelukt.  

 Er wordt goed ingespeeld op verkeersbewegingen op het Noorderhoofd. De aansluitingen van de brug zijn 
heel prettig en sluiten goed aan bij alle verbindingen en mogelijke richtingen.  

 De openbare ruimte is niet zo sterk. De zijde Stadswerven is erg hard door een overdaad aan trappen. Op de 
punt van Stadswerven is sprake van verschillende landschappelijke invullingen en betekenissen, de inzet van 
een overdaad aan trappen doet geen recht aan de verschillende karakteristieken. Het is ook een vrij kostbare 
oplossing. Het ophaalgedeelte past wel prima in het beeld.  

 De invulling van de openbare ruimte is losgemaakt van de brug. In het team ontbreekt duidelijk 
stedenbouw/landschap. Er is discussie over het splitsen van het vervolg, mogelijk zou de openbare ruimte los 
van de brug moeten worden ontworpen – maar dan verandert mogelijk het beeld van de brug. Dit is geen 
breekpunt; als een risico inventarisatie aangeeft dat er geen andere oplossing is, is het in bepaalde gevallen 
toegestaan, maar het kost wat meer moeite.  
 

Financieel  

 Er zijn engineeringskosten van € 1 mln. meegenomen, maar dat zijn kosten buiten de bouwsom. Hierdoor is 
er € 1 mln. ‘over’.  

 Niet duidelijk is of de inzender goed zicht heeft op de kosten van een brug; hydraulische machines worden op 
€ 1,8 mln. geraamd, dat is zeer hoog.  

 
Conclusie  
Technisch en financieel lijkt het voorstel niet heel risicovol; het risico zit in het hout en in de bocht. Onderhoud 
en veiligheid zijn aandachtspunten. De begroting lijkt de nodige ruimte te bieden voor het innovatieve voorstel. 
Het beeld voegt iets toe aan de stad en maakt het motto waar. Het draagconcept (van de houten 
draagconstructie) wordt niet volledig begrepen en dient bij de presentatie in de jury toegelicht te worden.  
 

 
81 Shishi Odoshi, BF Studio  
 
Techniek en beheer  

 Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de technische oplossing en de exotische elementen die zijn 
toegevoegd. Het aanbrugconcept is redelijk standaard; de beweegbare brug behoorlijk exotisch. Er is twijfel 
of de getekende onderbouwconstructies in staat zijn om als stijve onderconstructie te dienen voor een grote 
beweegbare brug. Ze knikken wel wat terug, en omdat ze de brug smaller houden hoeven ze minder ver naar 
achteren, hetgeen gunstig is.  

 Het verhaal over waterhydrauliek is onnodig gecompliceerd en waarschijnlijk niet toepasbaar. Er is niets 
achter de hand in geval het systeem niet werkt. Vergeten wordt dat waterhydrauliek alleen werkt voor het 
balanceren van het permanente gewicht, maar het grootste belastingaandeel waarmee rekening moet 
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worden gehouden zijn variabele belastingen zoals een windvlaag. Die is na drie seconden weer weg en dat 
wordt niet gecompenseerd. De enige mogelijkheid is dat in gesloten toestand grote resterende kracht op het 
brugdek komt zodat de brug niet openspringt of gaat stuiteren. We gaan er vanuit dat een brug per definitie 
al gebalanceerd is, maar dat hoeft niet.  

 De materiaalkeuze is niet goed doordacht en resulteert niet in een goed concept. Er is een volstrekt 
onhandige oplossing van staal en beton gekozen. Een betonnen dek is geschikt voor rijvloeren van 
verkeersbruggen i.v.m. slijtage. Bij fietsbruggen is beton een duurzaamheidskeuze en dan wordt de brug ook 
afgewerkt in beton. Bij deze brug is sprake van een dure staalconstructie waar vervolgens beton op wordt 
gelegd. De combinatie van verschillende materialen levert problemen op, tenzij de materialen zijn 
losgekoppeld van de draagconstructie. Dat is hier niet gedaan.  

 Het concept is onhaalbaar ten aanzien van de eis dat de brug in 60 seconden open moet. Dat is lastig met 
watertransport in deze brug.  

 
Functionaliteit en beeld  

 In deze fase van het selectieproces is de verschijningsvorm net zo belangrijk als de werking, maar die is niet 
spannend. De brug is niet slank en oogt zeer zwaar, eerder als een verkeersbrug dan een 
langzaamverkeersbrug. De leuning maakt de brug nog zwaarder omdat de verticale lijnen dicht op elkaar zijn 
gezet. Je kunt er alleen doorheen kijken als je even opzij kijkt of recht vooruit. De leuning wordt zo tot een 
wand. Ook vanaf de bank kijk je er niet doorheen.  

 Het zitgedeelte tussen het voetgangersdeel en fietspad is niet verstandig, en niet goed bruikbaar.  

 De aanlanding Noorderhoofd is niet sterk. De oplossing aan de Stadswervenkant met de openbare ruimte is 
wel spannend, daar wordt maximale verbondenheid met het water gezocht.  

 Het mechaniek waarop de inzending is gebaseerd, is niet zichtbaar.  

 Aandachtspunten zijn veiligheid, bereikbaarheid, onderhoud van de installaties.  
 
Financieel  

 De raming is zeer summier. Ingeschat wordt dat het om een dure brug gaat.  

 Engineeringskosten worden meegenomen, die kunnen van het totaalbedrag af.  

 Het is een dure brug, die ook niet mooi is.  
 
Conclusie  
Technisch onhaalbaar t.a.v. toepassing combinatie waterhydrauliek en reguliere hydrauliek, duur en geen 
interessant beeld. 
 

 
85 Dordtse Nereïde, René van Zuuk Architecten b.v. 
 
Techniek en beeld  

 Het technisch concept is afgeleid van de Straussbrug uit de jaren 30 uit Amerika. Het principe daarvan is: aan 
de achterkant is geen ruimte, en op de achterarm is op een staande pendelstaaf een contragewicht geplaatst 
dat kort achter het hoofddraaipunt draait. Dat draait met de brug mee. Bovenop moet hij nog een keer 
vastgehouden worden, dat is de enkelvoudige zwarte boemerang-vormige staaf die zichtbaar is, anders valt 
de brug om. Dit is een elegante innovatie op het draaipuntenkwadrant van de Straussbrug. De uitwerking van 
het plan is slim en uniek.  

 Het probleem bij deze brug is dat het brugdek vrij ver voor het draaipunt zit en dat de brug een hoek maakt 
met de doorvaart. Wanneer de brug opengaat komt het hoogste niveau daardoor op maar liefst 61 meter 
hoogte; ter vergelijking: de Brienenoordbrug komt tot 55 meter. Dan staat er een groot dek omhoog dat veel 
wind vangt. Contragewicht, stijfheid en aandrijfvermogen vormen HET probleem van deze brug.  

 Dor de grote lengte van de brug en de korte arm van het contragewicht is een zeer groot contragewicht 
benodigd (500-800 ton). Dit gewicht moet door de draaipunten en onderbouw worden geleid (zware 
componenten, hoge kosten).  

 Het punt van de stijfheid van de brug (comfortbeleving van passanten) kan deels worden opgelost door een 
enorme hoeveelheid staal en constructiehoogte, maar daarmee gaat heel veel rankheid verloren. Er is voor 
gekozen om niet terug te knikken naar de loodlijn op de doorvaart. Een klein beetje terug knikken kan al wat 
helpen.  
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 De grote afmetingen hebben bijzondere consequenties voor de onderbouw. De brug moet genoeg stijfheid 
hebben. Als de brug in een (deels) geopende stand staat mag hij niet slingeren in de wind. De basis moet een 
dynamisch bewegend element tegenhouden, en ook als de brug open staat moet hij ook goed stilstaan, ook 
bij windvlagen. Dit gaat dus niet om het contragewicht, maar om stijfheid van de constructie.  

 De grote lengte vraagt om een zware aandrijving. Dit resulteert in relatief hoge stichtings- en 
onderhoudskosten.  

 De vraag is of de 60m+ hoogte in een proportionele e logische verhouding staat tot een oplossing voor 25 
meter doorvaart.  

 Er worden problemen voorzien met openings- en sluitingstijden. De Brienenoordbrug opent in 4 minuten, bij 
de te hard bewegende Erasmusbrug zijn de tijden van 2 naar 3 minuten teruggebracht. Het brugdek is met 61 
meter heel lang. Openen in 1 minuut is onhaalbaar. Bij verdere uitwerking kan daar een optimalisatie in 
worden gemaakt. Anderzijds, als deze brug ligt, dan ligt hij. Een enkel val heeft ten opzichte van een dubbele 
brug het voordeel van en eenvoudiger uitvoering en meer stabiele ligging  

 Het plan onderscheidt zich door presentatie en beeld, maar er zijn veel vragen over de haalbaarheid. 
Betreurd wordt, dat er geen constructeur in het team is opgenomen. De TC wil ervoor waken dat er een plan 
wordt geselecteerd dat een drama wordt bij de engineering. Er zou tenminste een haalbaarheidsonderzoek 
moeten plaatsvinden dat zich richt op de drie risico’s die de keuze voor deze variant in de weg kunnen staan:  

- Stijfheid brugdek, aandrijving en onderbouw: kan de uitkragende lengte van een brugdek van deze omvang 
voldoende sterk en stijf gemaakt kan worden (bewegingsbedrijf en bewegingen voetgangers, hardlopers 
etc.)?  

- Windbelasting: als het mechanisme defect is worden bruggen standaard opengezet; kan deze brug een storm 
aan excessief te zwaaien?  

- Aandrijving detaillering en kosten: kan, vanuit de aandrijving gezien, een beheerste opening worden gemaakt 
met een soepele beweging zonder dat dit resulteert in extra kosten (bijvoorbeeld door inwendige 
opspanning)?  
Tevens vraagt de raming om een bepaalde mate van onderbouwing.  

 
Functionaliteit  

 Voorstellen openbare ruimte, aansluitingen is minimaal.  
 
Conclusie  
Zeer innovatief en fraaie landmark voor Dordrecht, geen aandacht voor aanlandingen. Er worden dermate 
serieuze technische, financiële en functionele problemen voorzien met de windbelasting van de ruim 61 meter 
hoge openstaande brug dat het College van B&W geen besluit zou moeten nemen over dit ontwerp dan nadat 
een second opinion is ingewonnen over de bezwaren van de TC.  
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Bijlage 4 
Overzicht reacties tentoonstelling 
 

Reactie van bezoekers van de tentoonstelling in DordtYart 7 t/m 17 mei 2015 
286 mensen hebben een reactie gegeven op de plannen. Aan de jury is gevraagd om deze reacties per plan bij 
haar beoordeling te betrekken. Om recht te doen aan de reacties, en om enige structuur aan te brengen t.b.v. de 
jurybeoordeling zijn de reacties per plan uitgesplitst en in 3 groepen samengevoegd: 
1

e
 keuze en uitsluitend positieve opmerkingen 

2
e
 en 3

e
 keuze & kanttekeningen 

4
e
 en 5

e
 keuze & uitsluitend negatieve opmerkingen 
 

Algemene opmerkingen / reacties m.b.t. alle plannen 
positief 

 5 mooie bijzondere ontwerpen 

 Prachtige ontwerpen! 

 Alle 5 ontwerpen zijn verfrissend en origineel. 

 Alle 5 zijn acceptabel tot mooi. 

 Alle 5 goed! Ze zijn alle 5 stukken beter, origineler en verrassender dan de naam van die brug. 

 Overigens vind ik alle ontwerpen zeer de moeite waard. 

 Complimenten met de keuze van de ontwerpen! 
kanttekeningen 

 De jury maakt het ons en zichzelf niet gemakkelijk. 

 Wij wonen op Noorderhoofd 24, 6
e
 etage, dus onze voorkeur gaat uit naar een zo vlak mogelijke constructie. 

Zodat onze horizon redelijk intact blijft. 

 Let op: komt slecht uit/te zien bij alle ontwerpen: Noorderhoofd, Noorderstraat en weg langs Riedijkshaven. 
Moet ook per auto (ambulance e.d.) zeer goed en snel bereikbaar blijven. Ook bij vrachtwagens bij evt. 
verhuizingen. 

 Ik mis de kosten van de diverse bruggen (budget kosten). Toch ook een belangrijk argument, want de 
belastingbetaler (ook ik) zal het moeten betalen. 

 Algemeen: doorvaarthoogte te beperkt voor de Waterbus, daardoor is een 24 uur opening/sluiting regime 
noodzakelijk. Ook Schuttevaer zal extra openingstijden vereisen ivm de bij-ligplaatsen aan de Lange 
Wantijkade 

negatief 

 N.b. géén brug onderscheidt zich wat betreft mechaniek= of gemiste kans of niet relevant/bepalend. 

 A-B-C-D-E. Als watersporter zie ik het nu van deze te bouwen brug niet in. Er kunnen gevaarlijke situaties 
ontstaan, bij het wachten voor een opening, door de stroom en scheepvaart. Gelukkig zijn het wel 
klapbruggen i.v.m. het tankstation op het Wantij. Wat voegt deze brug toe aan waarde voor de stad en 
bevolking??  

 De bruggen zijn op zich mooi, maar zijn niet speciaal voor Dordrecht. Ze hadden overal kunnen liggen. 

 Helaas, geen van allen heeft een plezierig en herkenbaar 'brug'Beeld 

 Geen van de ontwerpen is goed genoeg voor Dordt en de plek. 
 
A  Slow motion, Quist Wintermans Architecten b.v. 
 
1

e
 keuze & uitsluitend positieve opmerkingen 

A Slow Motion; Mooi. 
A slow Motion; Deze is de mooiste. 
A Slow Motion; Niet zo hoog, mooi van vorm. 
A Slow Motion; Een monument wat staat! Net zo'n icoon als de Zwijndrechtse brug, de grote kerk en straks: de 

Slow Motion! 
A Slow Motion; Elegant, minimalistisch en van een grote schoonheid. (++ behoud van het uitzicht op de 

horizon). 
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A  Slow Motion; Mooie, maar toch simpele, brug. Goed doorzicht, niet veel opsmuk. Ben benieuwd of de 
looppaden rechts van de Maasstraat voor de huizen er echt komt! 

A  1
e, 

A is geschikt. 
A Belangrijk: (1) strak gescheiden stroken voor wandelaars en fietsers, (2) vanaf brug goed zicht op het water 

(3) zo laag mogelijke brug. Voorkeur op grond van bovenstaande: ontwerp A (Slow Motion) 
A Slow Motion; Rechte doorvaart is veiliger.  
A Slow Motion; Past bij het beeld van de brug over de Riedijkshaven. Biedt bovendien de mogelijkheid om een 

wachtsteiger voor jachten te maken aan het Noorderhoofd. De sleepboten van Muller kunnen dan weer 
terug naar de Riedijkshaven. Een wachtsteiger is in alle gevallen een 'must'. 

A  Slow Motion; Past bij alle gebouwen en plannen! Perfect in balans! Het verbindt oud met nieuw, en doet de 
scheepsbouw van nu en weleer mooi zien. 

A  Positief: bijdrage aan omgeving, veiligheid (gescheiden verkeersstromen), uitstraling (vorm contragewicht 
conform Riedijkshaven) 

A Slow Motion; Sierlijk en robuust, past in omgeving. Gescheiden fiets-voetverkeer; daarom valt brugtype B 
voor mij af. 

A Slow Motion; Koperkleurige contragewicht is 'eye' catcher. Tevens dubbele opgang Stadswerven kant spreekt 
aan. De meest 'expressieve' brug. 

A Slow Motion; Prachtige vormgeving. Het contragewicht is monumentaal vormgegeven. Tevens het idee van 
de dans in slow motion verbindt kunst, cultuur en alles wat straks in dit deel van de stad gaat gebeuren en nu 
eigenlijk ook al aanwezig is in de vorm van Khotinsky en Bibelot en Villa Augustus. 

A Slow Motion, Rijk in Beleving; Deze brug oogt slank, waardoor het uitzicht over het water cq. de rivieren goed 
blijft. Het zou zonde zijn wanneer je over een brug loopt en het breedse verstoord wordt. 

A Slow Motion; Eenvoud, sierlijk met karakter. De anderen lijken te complex=duur. Het strandje aan de 
Stadswerven is een leuk idee. 

A Ook Slow Motion vind ik een mooi ontwerp met het prominerende contragewicht. 
A Onderhoud tov vraag: A, B, C, D, E. Scheepvaart: A, C. 
 
2

e
 en 3

e
 keuze & kanttekeningen 

A 2
e
 keus A Slow Motion; 

A  2
e
 keus; zeer apart ontwerp met in het oog springend het contragewicht en de grote/kleine brug richting 

Stadswerven. 
A 2

e
 keus; tijdloos ontwerp (wijzer). Mooi hoe brug wegzakt in ontwerp contragewicht. Dubbele doorgang 

misschien overbodig. 
A Een goede tweede prijs verdient de ja-knikker Slow Motion, passend in het Hollands landschap. 
A Als Slow Motion z'n kade aansluiting beter zou doen, dan ook een kanshebber. 
A  Mooi als 'ie openstaat. Routing niet zo lekker vloeiend helaas. 
A Slow Motion= mooi en okay, maar niet uniek/specifiek.  
A Slow Motion: top brug, slechte aansluiting kades. 
A Slow Motion; Dit ontwerp biedt de meeste doorvaarthoogte voor de scheepvaart in gesloten staat. Negatief 

bij ontwerpen: te dicht op de rivier en de aanmeerroute voor het veer uit Papendrecht. Verplaats het geheel 
meer richting het Wantij. 

A Suggestie: de klapbrug van A (Slow Motion) met/in de brug van C (Rijk in beleving). Succes! 
A A en C zijn het beste in te passen. Jammer dat de 'hef' ontbreekt bij de brug van de aanleg van de waterbus. 

Ze zijn herkenbaar voor 'schipper'. Aanmerkingen: de brug moet bereikbaar zijn voor hulpdiensten. Het 
gebied wordt immers ontsloten door 2 bruggen (Wantijbrug en deze nieuwe). Het wandelgedeelte brug is 
smal! En sluit aan bij bestaande infrastructuur (Lijnbaan). 

 
4

e
 en 5

e
 keuze & uitsluitend negatieve opmerkingen 

A  4
e
 voorkeur o.g.v. route (!) en vorm (i) 

A 4
e
 keus A* groot bascule-element! 

A 5
e
: teveel brug A 

A  Slow Motion – 4; brug zeer manifest door monumentale constructie van contragewicht. Discutabele keuze. 
A De verticale 'uitstekels' vind ik niet geslaagd, in het minst van ontwerp A, en ontneemt mij gedeeltelijk het 

uitzicht. 
A  Contragewicht bij dichte brug erg massief. Splitsing richting Stadswerven waarschijnlijk praktisch (afhankelijk 

van inrichting Stadswerven). Brug bij Noorderhoofdkant heel 'kaal'. 
A Slow Motion; Contragewicht is te massief. Belemmert uitzicht en past niet in omgeving. 
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A Slow Motion: te groot contragewicht. 
A Slow Motion: vormgeving, beweegbaar deel niet fraai. 
A Bij Slow Motion is het contragewicht wel erg aanwezig. 
A  belemmert veel uitzicht 
A Slow Motion; springt teveel in het oog en verpest de horizon. 
A technisch prachtig, maar contragewicht is bij gesloten brug wel heel groot 'verterend' element. Aanlanding op 

Noorderhoofd slecht uitgewerkt en niet logisch. 
A De eenvoudige mooie brug van QWA vind ik met z'n gouden ballastblok niet passen in de omgeving 
A is qua inpassing te lomp. 
A Ik vind de Dordtse Nereïde niet passend in de omgeving!! Zo ook niet passend de Slow Motion en Rijk in 

Beleving. 
A Doet me meer aan strand/kust denken dan stad. 
A  Slow Motion; Deze brug past zeker niet in z'n omgeving. Het contragewicht van de brug is een irritante puist.  
A  Slow Motion; Rommelige brug. Weinig overzicht. Aanlanding op Noorderhoofd beperkt. Ligplaatsen 

Wantijkade binnenvaart, ook hier weer boven het loop- rijdek veel zichtverlies door bascule. Afrader! 
 
B De Driehoek , Ney & Partners b.v. 
 
1

e
 keuze & uitsluitend positieve opmerkingen 

B De Driehoek 
B De Driehoek 
B De Driehoek 
B De Driehoek 
B De Driehoek 
B De Driehoek 
B De Driehoek 
B De Driehoek 
B De Driehoek 
B De Driehoek 
B De Driehoek 
B De Driehoek 
B De Driehoek 
B De Driehoek 
B 1. De Driehoek 
B  1

e
 voorkeur o.g.v. route (!) en vorm (i) 

B De Driehoek; ziet er goed uit. 
B De Driehoek; Goed verbinding in vorm en uitstraling. 
B De Driehoek; Mooi. 
B Brug B is het mooist 
B De Driehoek; gewoon mooi. Iets anders dan een rechte brug.  
B De Driehoek; Ik vind deze gewoon het mooist en de anderen saai. 
B De Driehoek; Meest bijzonder. Mooiste gezicht voor bewoners Noorderhoofd.  
B De Driehoek; De meest "re"creatieve oplossing! 
B  heeft goede ruime vorm en aanlooproutes 
B De Driehoek; model spreekt tot de verbeelding (erg mooi). 
B De Driehoek; Simpel, maar mooi en doeltreffend! 
B De Driehoek; Speels en wijds en apart ontwerp. 
B De Driehoek; Eenvoudig, maar net even anders. En dat strandje! Leuk! 
B Slow Motion, Rijk in Beleving; Deze brug oogt slank, waardoor het uitzicht over het water cq. de rivieren goed 

blijft. Het zou zonde zijn wanneer je over een brug loopt en het breedse verstoord wordt. 
B De Driehoek; Een mooi vlak ontwerp. Met 4 paden een mooie verbinding met het centrale punt in het 

midden. 
B  De Driehoek; Met stip; geen obstakels, mooi geheel. Leuke ontspanningsplek aan het water (strand en 

trappen). 
B De Driehoek; Prachtig ontwerp die m.i. het meest rechtdoet aan de functie in deze situatie. Het bewegend 

deel roept op om dit in een 'draai' uit te voeren. 
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B Driehoek; Zowel een mooi als praktisch ontwerp die de verbinding legt tussen de Stadswerven en de stad. De 
vorm en eenvoud van het ontwerp spreekt mij zeer aan. 

B De Driehoek; Het is een heel mooi ontwerp. Met een redelijke doorvaarthoogte, niet lager maken. Een plaats 
waar je moet wachten voor de opening van de brug is verre van ideaal. 

B Deze brug is een ontmoetingscentrum die alles aan elkaar verbind. De brug als brug is ondergeschikt aan de 
beleving. Super, een 10. 

B De Driehoek; Mijn keuze zou de Driehoek zijn verrassend ontwerp door de twee verbindingslijnen richting de 
stad en richting Stadswerven-zuid. Past beter bij Dordrecht dan de ontwerpen met hogere opbouwen. Mooi 
rustpunt met banken met uitzicht over zowel het Wantij als de stad/Groothoofd. 

B De Driehoek; Deze brug past het beste in het landschap en vormt één geheel met de nieuwe wijk en het 
centrum. 

B De Driehoek; Mooi en apart van vormgeving. En geeft zeer veel meerwaarde aan het gebied, mits zo 
uitgevoerd! Tevens is dit ontwerp nergens anders in de regio. Ter attentie: op de huidige Riedijkshavenbrug 
zit geen naamplaat. 

B  praktisch bij evenementen 
B zeer creatief. Verblijfskwaliteit hoog. Twee router aan Noorderhoofdkant geweldig, twijfel of dit ook aan 

Stadswervenkant nodig is. 
B (*voorkeur) Mooi zicht over het water. Geen 'object' wat het fraaie uitzicht belemmert. Ingericht als 

'uitzichtpunt' leuk idee. Splitsing beide kanten erg praktisch, mogelijk wel prijzig 
B  (combi met D!?) 
B  De Driehoek; Een brug voor het hele gezin. Top: mooi strandje. Mooi ontmoetingspunt in het midden. 

Kruising sluit goed aan bij bestaande wegen. Vanwege hoogbouw op beide oevers is het mooi dat deze brug 
niet hoog is.  

B De Driehoek; Rustige uitstraling en gecombineerd functionaliteit van verbinding en recreatie. Doordachte 
techniek van beweegbare brug. Passend in omgeving. 

B De Driehoek; Omdat dit ontwerp visueel aansprekend is en ook andere gebruiksmogelijkheden heeft dan er 
overheen te lopen of fietsen. Onze voorkeur dus! 

B De Driehoek; Fantasievol ontwerp wat past in zijn omgeving. Een niet algemeen en vaak gezien ontwerp. Een 
mooi vlak ontwerp zonder hoge gedeeltes waardoor het zicht belemmerd zou kunnen worden. Ik hoop dat dit 
ontwerp gaat winnen. 

B De Driehoek; Zeer apart ontwerp. Vlak in het beeld – i.r.t. Slow Motion, waar altijd een hoogteaccent 
zichtbaar blijft – ook .. groot. Centraal gedeelte en praktisch dat aan beide zijden er twee 'aanrijroutes' zijn. 

B De Driehoek; Deze brug heeft veel aandacht voor het gebruik van de buitenruimte. De brug is er niet alleen 
om te verbinden, maar ook om te fungeren als een ontmoetingsplek. Er wordt een soort nieuw plein op het 
water gecreëerd. Door niet boven de brug uit te laten steken wordt de aandacht niet afgeleid van de 
gebouwen op de twee brughoofden. 

B De Driehoek; Ik vind het een mooie brug waar veel zitplaatsen bij zitten. En het idee om er Dordrecht en de 
andere 3 namen op te zetten vind ik ook heel leuk. Je hebt een fiets- en voetpad en de manier waarop de 
brug open gaat vind ik erg leuk ook doordat het een beetje een nieuwe manier lijkt (om een brug te openen) 
gebaseerd op een oude manier. 

B De Driehoek; Een mooi ontwerp dat in zijn geheel past bij Dordrecht en de nieuwe wijk Stadswerven. Het 
trekt niet teveel aandacht maar zorgt ervoor dat het gehele gebied bijzonder en aantrekkelijk is voor het oog. 
Leuk dat er aparte loop- en fietspaden zijn. 

B De Driehoek; 
- een aantrekkelijke plattegrond met goede verbindingen naar oeverdelen. 
- beweegbare brug als plein is een vondst. 
- de mechanische delen zijn oke. Zelfs gedacht aan eventueel uitvallen van een egeleider. 
- ambitie prima. 
- plattegrond van brug bijzonder mooi. 
- architectonisch en technisch goed. 
- visie enz in ontwerpfase verrassend. 
- veiligheid oke. 

B De Driehoek; 
+ subtiel aanwezige brug die mooi en bijzonder van vorm is.  
+ geeft ruimte aan de verbinding met de stad, maar ook aan het rondje Wantij. 
+ geen zware constructie in zicht voor het te openen deel. 

B Toegevoegde waarde X-vorm. Elke brug is een balkon. 



40 
 

B De Driehoek; Past mooi bij de punt van Stadswerven en leuk dat aan beide kanten 2 aankomst- en 
vertrekpunten zijn. Mooi bovenaanzicht! 

B De Driehoek; Combinatie van functionaliteit, eenvoud en recreatie. Transparantie naar het rivierenpunt. 
B De Driehoek; Ruime brug, heel eigentijds model, ruimte voor Hulpdiensten. 
B De Driehoek; Strak, slank, industrieel ontwerp, passend bij de plek. Stadsbalkon, combinatie van plein en 

verbinding, zeer gewenst voor deze plek, zeker in combinatie met het voorgestelde paviljoen. 
B De Driehoek; Mooie, functionele brug, goed gepresenteerd. 
B De Driehoek; 'simpel' om te zien. Strak, passend in omgeving. Geen storende elementen zoals lichtdak of 

naald of hef. Leuk speels met stadsbalkon. 
B De Driehoek; Best passend bij de omgeving en een prachtige, extra verblijfsfunctie. 
B De Driehoek; Elegant. Eenvoudig. Subtiel. Veel ruimte voor elementen en beleving openbare ruimte. Past 

mooi in de omgeving. 
B De Driehoek; Dit ontwerp springt eruit. Mooi ontwerp met veel gezellige uitstraling. Zitgelegenheid op het 

water trekt mensen. 
B  De Driehoek; Verreweg het leukste plan dat bijdraagt aan een levendige plek in de stad. 
B De Driehoek; Ik kies voor de Driehoek, verrassendste ontwerp. 
B De Driehoek; Prachtig lijnenspel. Uniek concept: van samen naar 1 centraal punt (midden brug) en weer uit 

elkaar. Zicht op water/omgeving blijft open. 
B De Driehoek is stedenbouwkundig en qua ervaring erg passend en bijzonder, vooral als route en verbinding. 

++ uitzicht opent zich naar 1 zijde, voorbij kruising keuze welk uitzicht> verrijkt ervaring. 
B De Driehoek; Mooie toegang vanaf 4 punten met de kade, geen onnodige kunstige toevoegingen, voor 

voetgangers en fietsers veel ruimte, dus ook veilig. Past mooi in de omgeving door z'n eenvoud. 
B De Driehoek; Dit ontwerp is m.i. meer dan een brug alleen. Het is echt een verbinding. Beide zijden worden 

één. 
B  (De Driehoek) is voor de omgeving verreweg de beste optie. Fraai en praktisch daar er verschillende 

mogelijkheden zijn om aan de andere zijde te komen, bovendien erg fraai. 
B De driehoek. Ruimtelijk. Vanaf de Stadswerven kan men de [..?] van de Biesbosch [..] nemen of naar de stad. 

Ook leuk vanaf twee kanten vanaf stad naar het middelpunt om te kiezen welke kant. 
B Driehoek; Creatieve brug, die in 2 delen omhoog kan. Voor de bewoners lijkt mij dit een betere oplossing dan 

1 brugdeel (+-55m). Qua uitzicht lees obstakel is dit een zichtbare verbetering. Vragen: - frequentie 
doorgaand varend verkeer zoals waterbussen / Pleziervaart / binnenvaart / cruiseschepen. - hoeveel keer 
gaat de brug omhoog - veiligheid aangegeven door de watersportverenigingen ivm verraderlijke stromingen 
Wantij/Merwede. 

B De Driehoek; Deze brug past volgens mij het beste bij de uitstraling van Stadswerven. De andere bruggen 
lijken mij tevens een stuk duurder. 

B De Driehoek; De banken zijn fantastisch. Alleen 1 vraag: zijn fiets- en wandelpaden gescheiden?  
B Geen gescheiden fiets-voetverkeer; daarom valt brugtype B voor mij af. 
B De Driehoek; Draagt het meest bij aan de beleving + kwaliteit van de openbare ruimte. 
B De driehoek; Eenvoudig, maar ook weer uniek in zijn vorm. Past goed in de Dordtse stijl van Stadswerven. 
B De Driehoek; Brug waarop wat te beleven valt! Doen! Volgende keer graag wat handiger ophangen, moest op 

mijn knieën om informatie te lezen, niet slim. 
B De Driehoek; Speels, ontmoetingsplek, niet te modern. 
B De Driehoek; Goede, duidelijke presentatie. Het strandje heeft er waarschijnlijk niets mee te maken, maar 

ziet er gezellig uit. 
B De Driehoek; Origineel. Meer dan alleen een pad over water. Aandacht voor integratie met de oevers. Mooi 

strak: geen hefconstructie zichtbaar. Een echte leefbrug. Mooie details, zoals 'Dordrecht' en banken. 
B De Driehoek; Meest aansprekende ontwerp. Maakt goed gebruik van stratenplan/ aan- afvoerroutes. Geen 

storende hoogtewerking. 
B De Driehoek; Mijn eerste reactie: die moet het worden vanwege de eenvoud; geen grote storende 

heftoestellen. Voor het publiek: leuke locatie met trappen en strandje. Praktisch: de vier toegangswegen voor 
meerdere bestemmingen. Prachtig ontwerp! 

B De Driehoek; Een 'eyecatcher'! De vorm past mooi bij de driehoekige vorm van de punt. Deze brug doet het 
goed bij publiek -> trekt mensen aan. Bevordert het uitgaansleven/toerisme. 

B De Driehoek; Een voetgangers/fietsersbrug zonder onnodige toevoegingen. Geen 'zeilen' of 'naalden' in het 
beeld waar een brug moet zijn. Hoe duurzaam in techniek en onderhoud is de keuze van de uitvoering? Weet 
ik niet Ik vind het een 'persoonlijke' brug, karakteristiek en naast de kruising van waterwegen kruisen 
voetgangers en fietsers elkaar. Gewoon mooi! 
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B De Driehoek; Een aanwinst voor Dordrecht, een echt stadsbalkon! 
B De Driehoek; Door zijn eenvoud leuk ontwerp. 
B Driehoek, Shishi Odoshi; Deze ontwerpen spreken mij aan, omdat ze méér zijn dan alleen een brug. Bij B een 

plein. Bij D gezellige bankjes. 
B De Driehoek; Prachtig ontwerp. Als de uiteindelijke uitvoering gelijk is aan het ontwerp een aanwinst voor de 

gehele omgeving en 's avonds heel mooi met de verlichting en met de skyline van Zwijndrecht en 
Papendrecht op de achtergrond.  

B  gooit hoge ogen. Ga ervan uit dat naast aanleg ook onderhoud de nodige aandacht krijgt.! 
B De Driehoek; Prachtig ontwerp, aanwinst voor Dordrecht. 
B De Driehoek; Mooie slanke brug, blijft net onder de horizon. Brug is een ontmoetingsplaats. Past goed in 

omgeving m.b.t. de bebouwing (flats) en zicht op de rivier. 
B De Driehoek; Mooiste ontwerp van de 5! Lage brug, past goed in de omgeving. X-vorm is uniek en sluit goed 

aan aan beide zijden van de brug. 
B De Driehoek; Ik wil er graag overheen steppen. Erg mooie brug vind ik het. Erg mooi lang. 
B De Driehoek; Eenvoudig ontwerp, zonder bijzondere obstakels, die de horizon 'vervuilen'. Een 

ontmoetingsplek voor Dordtenaren. 
B De Driehoek; Deze brug past het best in z'n omgeving en geeft het meeste kijkplezier voor de passanten en de 

omwonenden. 
B De Driehoek; Een open en veelzijdig te gebruiken brug. Misschien was het nog mooier wanneer het een 

schuifbrug ipv ophaalbrug zou zijn. In ieder geval veel mogelijkheden! 
B De Driehoek; Heel origineel ontwerp met de beide aansluitingen op beide kanten.  
B De Driehoek; Goede spreiding tussen lopers en fietsers. Handig dat er twee richtingen zijn, zodat fietsers 

elkaar aan het eind van de brug aanrijden. Omgeving (strand) mooi gecombineerd met de omgeving. De brug 
kan ook een plek worden waar afgesproken gaat worden. 

B De Driehoek; Mooie verbinding, méér dan een brug, bijna een plein! In een stad die niet uitblinkt in gezellige 
en passionele pleinen is het een uitdaging die n.m.m. door de architecten op bijzondere en elegante wijze is 
vertaald. Een plek voor concerten op het water, bekeken vanaf de Driehoek. En een spannende verbindende 
schakel tussen staart/scheepsbouwterrein en binnenstad. 

B De Driehoek; Fantastische vormgeving. Multi-functioneel. Bijzondere aanwinst. 
B De Driehoek; Meest verrassende ontwerp! En toch minst dominant in de omgeving. Bijzondere vormen gaan 

immers op den duur vervelen. 
B De Driehoek; Wij wonen zelf aan de Korte Wantijkade, dus als deze brug er dan toch al komt, het liefst 1 die 

het uitzicht over het water zo min mogelijk ontneemt. Juist het genieten van het mooie 3-rivierenpunt maakt 
het wonen hier in Dordrecht zo bijzonder, en een brug met kolossale uitsteeksels voegt daar niets aan toe! 
We hopen jullie begrip en zien heus wel het nut van de brug, maar hopen ook dat wij er niet teveel overlast 
van hoeven te ondervinden ook ivm evt extra aangelegde looppaden/steigers ed. 

B De Driehoek; Getuigt – wellicht- van (te) groot optimisme over toekomstige schemming, maar heeft fraaie – 
sobere- lijn.  

B De Driehoek; Het enige ontwerp dat origineel is en aan de opdracht voldoet. Andere ontwerpen zijn of een 
kopie van andere bruggen of saai. Hier is een … structuur gekozen. Door de banken kunnen mensen genieten 
van het uitzicht. Wat ik niet zie, zijn slagbomen voor het moment dat de brug open is. Hoe zijn deze, rood-
witte, palen geplaatst? Recht op of draaiend? Toch is dit het meest elegante ontwerp. Ik kijk ernaar uit. 

 
2

e
 en 3

e
 keuze & kanttekeningen 

B  De Driehoek, 2
e
 plaats; mooi eenvoudig ontwerp aan de zijkant maar door het 'kruisvorm' ook pleinfunctie. 

Spreekt aan. Het is meer dan een brug alleen. 
B  De Driehoek; 2

e
 keus; Van bovenaf gezien het mooiste ontwerp, maar door de verhogingen aan beide 

landzijdes zichtverlies op de rivier en het Wantij vanaf het water bekeken. Krankzinnig idee om een strand 
naast een brug te bedenken. Brugspringers welkom in Dordt. Drierivierenpunt komt mooi terug in ontwerp. 
Verblijfslocatie heel fraai. 

B  De Driehoek, mooie 2
e
 keuze. 

B B 2
e
 keus 

B Goede 2
e
: De Driehoek 

B De Driehoek; Mooie uitstraling brug. De lijnen van 2x aparte fietspaden en voetpaden geven een mooi 
geheel. De letters 'Dordrecht' + 'Prins Clausbrug' geeft de stadsnaam fraai neer. Minder vind ik het gaaswerk 
van de brug, wat een eenvoudige look geeft. De ledverlichting geeft 's avonds mooi zicht. De lijn die de brug 
en bestrating doortrekt bij de brug 'rijk in beleving' zou een nog strakker uiterlijk geven. 
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B De Driehoek; Aansprekend ontwerp door de verrassende kermisvorm en verdere vormgeving van de brug, 
waardoor de gehele brug een pleinachtige publieke ruimte kan worden. Ook belijning is erg mooi. Minpunt 
kan zijn de kruisende routes, waarbij onduidelijke verkeerssituaties tussen fietsers en voetgangers uit 4 
richtingen een probleem kunnen vormen. Vraag is ook hoe functioneel de 'korte' delen van de brug zijn als 
verbinding. De functionaliteit van het korte stuk aan de Stadswerven-punt zijde is afhankelijk van het 
paviljoen, waarvan nog maar de vraag is of zoiets er komt. 

B Qua ontwerp met de 4 armen vind ik als 2
e
 De Driehoek mooi, maar Shishi toch no.1. 

B 3
e
: teveel 

B De Driehoek – 3; een logische heldere stedenbouwkundige verbinding. Maar in geopende situatie te 
indrukwekkend door grote te openen volumes. 

B Als ik niet mee moest betalen zou mijn voorkeur gaan naar 'de Driehoek' van Ney. Welke absoluut de mooiste 
van de 5 is, met een uitnodigende omgeving erbij. 

B Positief: bijdrage aan omgeving, Negatief: ontwerpproces en realisatie (onnodig groot, twee banen), 
uitstraling, veiligheid (gescheiden verkeersstromen, banen kruisen elkaar) 

 
4

e
 en 5

e
 keuze & uitsluitend negatieve opmerkingen 

B  De Driehoek; brug B kan niet open voor de scheepvaart dus niet geschikt.  
B Driehoek: hefdeel in tegenspraak met vorm, wel veel brug. 
B De Driehoek: over de top met 4 aansluitingen. 
B  Als de wethouder vasthoudt aan zijn 8 miljoen wordt het moeilijk. Als jury houd je daar wel of geen rekening 

mee. Indien wel, krijgen De Driehoek en de Nereïde het moeilijk, zijn wel mooi.  
B  Driehoek; assen leuk bedacht, maar sluiten slecht aan. Geheel tevens te kolossaal. Middelpunt brug nodigt uit 

tot ongelukken door samenkomende wegen. 
B is qua verkeersveiligheid (zicht kruisende stromen) slecht. 
B Niet: ontwerp B, C, en E. Deze ontwerpen doen geforceerd aan. Ook onduidelijk of stroken voor wandelaars 

en fietsers gescheiden zijn. 
B  B C D E: niet doen. 
  
C Rijk in beleving, iconisch in zijn eenvoud, Powerhouse Company  
 
1

e
 keuze & uitsluitend positieve opmerkingen 

C Rijk in beleving; 
C Rijk in beleving 
C Rijk in beleving 
C Rijk in beleving 
C Rijk in beleving;  
C Rijk in beleving 
C Rijk in beleving; 
C Rijk in beleving 
C Rijk in beleving 
C Rijk in beleving 
C Rijk in beleving; 
C Rijk in beleving 
C Rijk in beleving;  
C Rijk in beleving; 
C Rijk in beleving; Top! 
C Mooi, simpel, slank. Subtiele verrassing aan de onderzijde brugdek. Mooie vloeiende routing. 
C Rijk in beleving; De eenvoud geeft de uitstraling. Mooie hefbrug in modern jasje. 
C Rijk in beleving; Het 'slank' ontwerp spreekt me aan. Een open verbinding. 
C Rijk in beleving; Eén in zijn omgeving. 
C Rijk in beleving; Mooie eenvoud! 
C Rijk in beleving; Eenvoud en bescheiden. Vervaardigd in hout. Subtiele hefboom! (vliegtuigje) 
C Rijk in beleving; Het is sierlijk en ontsiert de omgeving niet! Het past mooi in de omgeving! 
C Rijk in beleving; Natuurlijk materiaal. Speelse oeververbinding. 
C Powerhouse Company; 
C C is veruit het beste ontwerp! 
C Brug C is het mooist. 
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C Rijk in beleving; mooie brug 
C  Rijk in beleving; 5 mooie bruggen, maar C vind ik het mooiste. 
C Rijk in beleving; mooi, recht, mooie stoep, de kleur is mooi. 
C Rijk in beleving; mooie balans in nieuw en oud. 
C Rijk in beleving; ziet er goed uit, creatief. 
C Rijk in beleving; Mooi in z'n eenvoud. 
C Rijk in beleving; Less is more. 
C Rijk in beleving; Rustig en ruimtelijk. 
C  Rijk in beleving; Valt op door eenvoud. Elegant. 
C Rijk in beleving; Het ruimtelijke en de eenvoud spreken mij zeer aan. 
C Rijk in beleving; mooie rustige brug met 'drukke' gebouwen er omheen 
C Rijk in beleving; Meest passend, succes! 
C Rijk in beleving; Eenvoudig en mooi ontwerp. Goed passend in het beeld van Dordrecht. 
C Rijk in Beleving; Deze brug is heel 'licht' om te zien, geeft openheid van het water accent. 
C Rijk in beleving; Ontwerp C heeft harmonische lijnvoering en aansluiting aan de straten. 
C Elegant, mooi met het hout, avondlicht prachtig, mooie toegangen. 
C Rijk in beleving; Wat een prachtige brug! En wat een prachtig beeld van Dordrecht! 
C Rijk in beleving; Niet open aan de zijkant, gescheiden voetgangers en fietsers, mooi. 
C Rijk in beleving; Waanzinnig ontwerp. Ingetogen én spectaculair, aanwinst voor Dordrecht! 
C Rijk in beleving; Rust! Geen gekke hoge dingen, (kleppen), geen/nauwelijks steile hellingen. 
C Rijk in beleving; Een open brug en mooi strak. Wonend aan het Noorderhoofd geeft deze brug voor mij een 

mooi aanzicht! 
C Rijk in beleving: mooie lijnen. 
C Rijk in beleving is dan wellicht het optimum. 
C Open, lichte brug met mogelijkheid tot verpozing op de trappen. Accent van de witte lijn die doorgetrokken is 

sierlijk. 
C Slow Motion, Rijk in Belevering; Deze brug oogt slank, waardoor het uitzicht over het water cq. de rivieren 

goed blijft. Het zou zonde zijn wanneer je over een brug loopt en het breedse verstoord wordt. 
C Rijk in beleving; Ik heb gekeken naar de veiligheid: duidelijke fiets/wandelpaden die verlicht worden, hoge 

reling, geen obstakels op de fiets/wandelpaden, brede toegang aan de kade. 
C Rijk in beleving; Mooie brug, vormt het noorder- en zuidergedeelte tot een geheel. De Stadswerven worden 

op een organische wijze verbonden met historische stadscentrum. Door zijn bescheidenheid onderscheidend. 
Alsof deze brug er al hoorde en de Stadswerven logisch is gevolgd in het bepalende stadsgezicht. Het 
transparante ontwerp blijft zicht bieden op een prachtige avondzon en horizon dat juist uniek uitzicht biedt 
op dit punt. 

C Powerhouse Company; Mooie aansluiting richting Biesboschstraat. Zo (voldoende) ruimte voor scheepvaart 
bij wachten op een brugopening. Klassiek in een modern jasje. 

C Rijk in beleving; Is mooie vormgeving en niet te breed. Een te brede brug maakt het uitzicht vanaf het water 
of vanaf de kade minder mooi. Deze brug is prachtig mooi en ook functioneel. 

C Rijk in beleving; 1
e
 keus; Mooi gelijnd en geen of weinig obstakels (bascule) boven het loopdek. Gebruik van 

hout komt de historische omgeving ten goede en is opvallend detail. Hoge verlichting uit het deel straalt mooi 
neer op de brug. De ets onder de brug is een schilderij dat Dordt verdient. 

C Rijk in beleving; Eenvoudig en stijlvol ontwerp. Voor alle partijen, watersporters en fietsers/wandelaars een 
bruikbaar ontwerp. 

C Nereïde, Rijk in beleving; Belangrijk is dat het ruim, veel water, weinig brug wordt. Blijf het zo open mogelijk 
houden! 

C Rijk in beleving; Past heel goed, ranke stijl en eenvoudig mooi ontwerp, slank. Goede verbinding tussen de 
twee stadsdelen. 

C Rijk in beleving; Mijn criteria: 1. Wil een bezoeker aan Dordrecht een foto van deze brug. 2. Geeft de brug iets 
terug aan gebruikers van de brug? Ad. 1 Powerhouse wint. Ad. 2 Deze brug geeft het meest open zicht op het 
water voor voetgangers. 

C Rijk in beleving; Het open karakter van de brug, zowel vanaf de brug als kijkend naar de brug, laat het open 
water maximaal in stand. De vormgeving is mooier, bijzonderder dan bij ontwerp D. B is te massief; dat geldt 
in wat mindere mate ook voor A en E.  

C Rijk in beleving; Dit is de enige brug die goed aansluit op zowel de bestaande brug Riedijkshaven als op 
Noorderstraat (belangrijk richting Noordendijk + Veststraat). Toch blijft er nog bruikbare ruimte over op het 
Noorderhoofd. Vormgeving niet te dominant (zoals bij Slow Motion, Nereïde), maar subtiel en efficiënt. 
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C Rijk in beleving; Dit vind ik het mooiste ontwerp. Slanke vormgeving; vind het een mooie verbinding tussen de 
oude stad en het nieuwe gedeelte. Vind de balanspriem een prachtig gevonden element. Sterk in uiterlijk. 

C Rijk in beleving; Brugopbouw past mooi in zijn omgeving (sober maar strak). Architect heeft goed begrepen 
dat de beleving vanaf de brug essentieel is. Mooie bocht. De bochtige aanlandingen zijn speels en geven mooi 
ruimte aan de oeverinvulling met zitjes. 

C De brug Rijk in beleving ziet er wel strak en mooi uit. En is het minst graffiti gevoelig. Misschien is hierbij de 
duurzaamheid tot item te maken. 

C Rijk in beleving, 1
e
 plaats; Mooi ontwerp. Moderne versie van een hefbrug. Daarmee het 'oude' verandert in 

het nieuwe. Past echt bij de omgeving en bij Dordt. N.b. verbindt door idee van hefbrug het oude 
(Wolwevershaven) met het nieuwe centrum 'Stadswerven'. 

C Rijk in beleving; Sierlijk. Past in het stadsbeeld wat mij betreft. 
C Rijk in beleving; Rank in zijaanzicht. Mooie belichtingsmogelijkheden. Grote functionaliteit door brede 

aanlanding stadszijde. Goede brugbeleving door mooi gevormde balanspriem. Kosteneffectief.  
C Rijk in beleving; Ondanks de eenvoudige uitstraling/vormgeving, is het toch een rijk ontwerp. Denk aan de ets 

m.b.t. historisch Dordrecht dat zich verbindt met een nieuwe wijk. Dit zie je tevens terug in het 
materiaalgebruik en de techniek van de brug. Gebruik van het 'oude' materiaal hout, maar toch moderne 
vormgeving aan de brug. 

C Rijk in beleving; Vloeiend ontwerp, zowel qua lijnenspel als onderdeel van verkeersplan/doorstroming. 
C Rijk in beleving; Het beste ontwerp. Dit ontwerp past goed in de omgeving en de ode in de vorm van een 

houtsnede onder het wegdek vind ik heel bijzonder en origineel; een aanwinst voor Dordrecht. 
C Rijk in beleving; Sober, sierlijk en functioneel. Ondergeschikt aan de omgeving, echter rode en positieve 

bijdrage daaraan leverend. Helder ontwerp. 
C Keep it simple stupid. Onder dit mom ga ik voor Powerhouse met Rijk in beleving. Brug zelf hoeft geen 

statement te zijn, laat dat de Dordtse skyline zijn.  
C Rijk in beleving; Meest logische ontwerp voor de verkeersstromen. Vloeiende lijnen voor de fietsers (in 

tegenstelling tot de Driehoek waar een conflict te verwachten is van de fietsstromen midden op de 
brug).Alleen driehoek-vorm van de balanspriem vind ik niet lekker qua vorm. Verder wellicht wat veel 
trappartijen. Straks bij bioscoop ook al. Maar dat is aan gemeente en stedenbouwkundigen. Een deel kan 
wellicht in gras of beplanting. Denk hierbij aan onderhoud, aanlegkosten en misschien hangjeugd en 
natuurlijk duurzame waterberging en micro klimaat! 

C Rijk in beleving; Dit ontwerp spreekt mij het meeste aan, waarbij voor mij de titel de spijker op de kop slaat. 
De eenvoud en eenduidigheid passen goed bij Dordrecht en de locatie. De bascule is mooi en eenvoudig en 
daarmee aansprekender dan de Dordtse Nereïde en Slow Motion. Pluspunt is ook de mooie en logische 
belijning en aansluiting op zowel Noorderhoofd (met extra pleinruimte) als op de punt van de Stadswerven. 
Met de beperkte hoogte is de brug ook heel uitnodigend als verbinding tussen de stadsdelen. De brug draagt 
eraan bij om de stadsdelen zowel qua verbinding als qua gebruik van de aanlandingspunten tot één 
stedenbouwkundig geheel te smeden. 

C Rijk in beleving; Vooral de verbinding, de ruimte als eenvoud is mooi. 
C Rijk in beleving; De brug is het beste ingepast, de lijnen sluiten mooi aan op bestaand. De brug is vrij 

bescheiden, dus ook de ondersteuning. Het plein aan de Noordzijde ligt perfect. De wig kan beter; 
heroverwogen. Detaillering, met name aansluiting van het hout op de trappen in beton, verdicht flink 
aandacht, volgens treinbrug Moerdijk; staalbeton aansluiting daar = simpel & goed. Zelfde kwaliteit hier, op 
veel kleinere schaal, maakt er een juweel van. 

C Rijk in beleving; De brug is een gemoderniseerde variant van de traditionele hefbruggen. Een perfecte manier 
om het oude Dordrecht en het nieuwe Dordrecht met elkaar te verbinden. Ten opzichte van de andere 
ontwerpen vind ik dat het hefmechanisme subtiel in het ontwerp geïntegreerd is. De hefbruggen Slow 
Motion en Nereïde zijn m.i. veel te vervuilend voor de 'skyline' van Dordt. 

C Rijk in beleving; Het hout als constructief materiaal maakt deze brug duurzaam en aantrekkelijk. Het 
kleurgebruik (mede door het hout) past bij de stad en de sfeer die een eeuwenoude havenstad ademt. De 
transparante brug, zowel vanaf land als water, is een subtiele maar rijke toevoeging aan de omgeving. Als 
hout niet gebruikt wordt voor een project als dit, waarvoor dan wel? 

C Rijk in beleving; De kracht van dit ontwerp ligt in de keuze om hout als materiaal te gebruiken. 
Onderhoudstechnisch aantrekkelijk en grote kans dat deze brug in de loop der jaren steeds mooier wordt. 
Geen roest, geen groene aanslag, maar levend en altijd doorlevend. Door een ets/gravure aan te brengen in 
de klep is een ware vondst! De eerste brug in Nederland waarvan je hoop die als weggebruiker/ 
voetganger/wielrenner open gaat! 
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C Rijk in beleving; De keuze was moeilijk tussen Driehoek en Rijk in beleving. Toch juist door de eenvoud en de 
futuristische driehoek lijkt mij dit de mooiste keuze.  

C Rijk in beleving; Zoals de naam al zegt, mooi en eenvoudig. Die luifel erop vind ik mooi erbij staan. Staat mooi 
tussen die gebouwen in. 

C Rijk in beleving; Ik vind dit ontwerp het mooist. Ik vind die grote contragewichten niet mooi van de andere 
ontwerpen. 

C Rijk in beleving; Mooie sierlijke brug en zo te zien kan het Noorderhoofd blijven zoals het is, dus de 
aansluiting op de Noorderstraat. Alleen onbegrijpelijk: de naam! Kan er niet iets originelers bedacht worden?  

C Rijk in beleving; Mooi ontwerp, natuurlijk materiaalgebruik. Leuk idee om onderkant van klep een creatieve 
invulling te geven (zou wel een wat kortere naam verzinnen voor dit ontwerp). 

C Rijk in beleving; Juiste mensenstroom. Iconisch element onder de brug. Mooie aansluiting aan land. 
Bewegende brugdeel mag groter, groter dak= mast zeilschip= oude scheepvaart 

C A=goed, B=beter, D=best, E=allerbest op 1 na, en dat is: C. Alleen een houten brug kan zo sierlijk het harde 
stenige Noorderhoofd verzachten. 

C Rijk in beleving; Prachtige mooie lijn. Beautiful flow. Past mooi in het hele beeld op een 'stille' zachte en 
warme manier. Mooi overdag en 's avonds ivm verlichting. 

C Rijk in beleving; Multifunctionele brughoofd spreekt aan. Vormgeving tov vraag: C, E. 
C Open constructie, geen borstweringen die uitzicht belemmeren. Geïnspireerd op vorm van de jacht. Vind ik 

origineel en passend bij waterstad. Ruimte voor beleving: uitzicht, ruimte voor wandelen, fietsen, uitrusten. 
Eerlijke materialen. 

 
2

e
 en 3

e
 keuze & kanttekeningen 

C  Rijk in beleving; Mooie glooiende lijn, niet te steil. Beste keuze. Nadelen: scheiding voet- en fietspad niet 
duidelijk, ‘balanspriem’ te nadrukkelijk aanwezig als vorm. 2

e
 voorkeur o.g.v. route (!) en vorm (i). 

C goed qua routing aan beide oevers. Balanspriem mooi vormgegeven, maar misschien te iel t.o.v. bebouwde 
omgeving? 

C Slanke brug, verlichte balanspriem kan leuk element zijn. Verkeersstroom richting centrum loopt wel erg 
dicht langs bebouwing Noorderhoofd. 

C Rijk in beleving.= bushalte boven water? 
C Rijk in beleving; De eenvoud, de wegen lijken me vloeiend voor fietsers/voetgangers en verkeer. Het geeft 

een gevoel van een lichte constructie. De onderkant van de brug met beelden, hoeft niet voor mij, dat lijkt 
me kostbaar. Ik zou ook denken aan auto's die er soms over moeten (transport etc). Verder de kosten zo laag 
mogelijk houden i.v.m. armoede onder de Nederlandse bevolking. 

C Positief: veiligheid, negatief: uitstraling, bijdrage aan omgeving 
C Tweede keus: C. Omdat ik denk dat B wellicht erg kostbaar zal zijn. 
C Rijk in beleving: tweede keus, gestileerd, balanspriem te fragiel. 
C 2

e
 Rijk in beleving; Belangrijk is dat het ruim, veel water, weinig brug wordt. Blijf het zo open mogelijk 

houden! 
C 3

e
 keus 

C  Rijk in beleving; Deze brug kan wel maar heeft niet de voorkeur, omdat er toch ook weer gewerkt wordt met 
een opbouw.  

C Scheepvaart: A, C. 
C Rijk in beleving; Maar wel de duurzame versie, ook in gebruik en onderhoud.  
 
4

e
 en 5

e
 keuze & uitsluitend negatieve opmerkingen 

C  4
e
 keus; brug geeft een vloeiend looppatroon door gebogen aanlanding op Stadswerven. 

C 4
e
: elegant C 

C Rijk in beleving: te simpel met een lelijk nutteloos afdak? 
C Ik vind de Dordtse Nereïde niet passend in de omgeving!! Zo ook niet passend de Slow Motion en Rijk in 

Beleving. 
C Niet: ontwerp B, C, en E. Deze ontwerpen doen geforceerd aan. Ook onduidelijk of stroken voor wandelaars 

en fietsers gescheiden zijn. 
C BC D E: niet doen 
C  geen com. (commentaar?) 
C is qua ligging prima, maar de bascule is een niks/klopt niet. 
C Suggestie: de klapbrug van A (Slow Motion) met/in de brug van C (Rijk in beleving). Succes! 
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C A en C zijn het beste in te passen. Jammer dat de 'hef' ontbreekt bij de brug van de aanleg van de waterbus. 
Ze zijn herkenbaar voor 'schipper'. Aanmerkingen: de brug moet bereikbaar zijn voor hulpdiensten. Het 
gebied wordt immers ontsloten door 2 bruggen (Wantijbrug en deze nieuwe). Het wandelgedeelte brug is 
smal! En sluit aan bij bestaande infrastructuur (Lijnbaan). 

C Rijk in beleving; Sluit het beste van de 5 ontwerpen aan op de beide oevers. Echter: alles in z'n vormgeving 
straalt kostenefficiëntie uit en dat is niet genoeg voor een brug die er 50 jaar moet liggen.  
 

D. Shishi Odoshi / BF Studio 
 
1

e
 keuze & uitsluitend positieve opmerkingen 

D Shishi Odoshi 
D 1 Shishi Odoshi,  
D 1. Shishi Odoshi,  
D ! D heeft een mooi basculesysteem 
D Shishi Odoshi; Mooie brug in z'n eenvoud. 
D Shishi Odoshi; mooi in eenvoud. 
D Shishi Odoshi; Simpel en niet gevaarlijk. 
D Shishi Odoshi; De weg is mooi 
D Shishi Odoshi; Less is more, super! 
D Shishi Odoshi; Sierlijke lijn, eenvoud, openingstechniek. 
D Shishi Odoshi; sobere brug, eenvoudig, de winnaar vanuit bewoners gezien. 
D Shishi Odoshi; Eenvoud die opgaat in het landschap. Brug dient niet als kunstobject, maar sluit aan bij de 

omgeving. 
D Shishi Odoshi; Een simpele brug. 
D Shishi Odoshi is bescheiden en valt het minst op in de omgeving. 
D Shishi; Voordeel: 2 beweegbare delen. Bij dichte brug geen ontsierende hef-obstakels. 
D Shishi Odoshi; Een realistisch ontwerp dat voldoet aan de opgave. Deze brug zal qua investeringskosten en 

onderhoudskosten veel aantrekkelijker zijn dan de, met architectonische hoogstandjes, opgepimpte brug van 
Ney of de Powerhouse Company. Mijn voorkeur zou dus gaan naar Shishi Odoshi. 

D Shishi Odoshi; Ik vind dit ontwerp simpel en tijdloos, wordt niet gauw 'ouderwets of gedateerd' denk ik. (ook 
door de materialen). En het gescheiden zijn van fietsers en wandelaars spreekt me aan. Dat is bij de andere 
ontwerpen niet zo duidelijk. Qua ontwerp met de 4 armen vind ik als 2

e
 De Driehoek mooi, maar Shishi toch 

no.1. 
D Shishi Odoshi; Volgens mij de beste scheiding tussen voetgangers en fietsers. 
D Shishi Odoshi; Het ontwerp voldoet als enige aan de opgave. Mooi in de eenvoud zonder tierelantijnen. Het 

ontwerp dient de gebruikers en ondersteunt het prachtige zicht op, en de beleving van het water. In het 
ontwerp is ook goed gelet op 'geen onnodige obstakbels en helle verlichting in de avond'. Dit is heel 
belangrijk voor de direct omwonenden. Ook is het ontwerp milieuvriendelijk (watersysteem) en spaarzame 
verlichting. 

D Shishi Odoshi; In een reactie heb ik gelezen dat het openen te lang zou duren. Maar ik hoop dat dat argument 
de bouw van dit kunstwerk niet in de weg staat. 

D Shishi Odoshi; Minst storend. 
D Shishi Odoshi; D heeft mijn voorkeur. Eenvoudig. Effectief. Verstoort het zicht op het water het minst van alle 

ontwerpen. 
D Shishi Odoshi; Mooi in eenvoud, past goed bij de omgeving. Rekening gehouden met voldoende 

zitmogelijkheid en separaat voetgangers/fietsgedeelte. Duurzaam systeem. 
D Shishi Odoshi; Voor bewoners Noorderhoofd is dit een bescheiden/eenvoudige/ mooie brug en geen pilonen 

voor de deur. 
D Sishi Odoshi; Past volgens mij het beste bij de omgeving, glad en strak en is weinig opvallend! 
D Shishi Odoshi; Dit ontwerp spreekt me aan omdat het: 1 eenvoudig en tegelijk elegant overkomt.2 het zicht 

'bescheiden' opstelt en niet opdringerig overkomt ten opzichte van de omgeving.3 zo is 'verbinding 
vanzelfsprekend'! 

D Shishi Odoshi; Goede scheiding tussen lopers en fietsers. Door het gebruik van een groen fietspad en looppad 
wordt het meer één met de omgeving. Verschil in hoogte van de brug. Mooie knikken voor een speels effect. 
Brede opening voor de scheepvaart als de brug open staat. 

D Shishi Odoshi; Het zicht op de rivier blijft behouden. Het is het 'meest' rustige beeld tussen de gebouwen en 
het water. 
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D Shishi Odoshi; Brug is elegant, modern in technische zin (maakt gebruik van element water als balansgewicht) 
en vormgeving die toekomstgericht is. 

 
2

e
 en 3

e
 keuze & kanttekeningen 

D Shishi Odoshi; - ambitie/visie: toepassen van waterkracht bijzonder, 'zeer duurzaam' 
- bijdrage aan omgeving, als verbinding wel oke. In aanzicht geen extra element. 
- typologie niet bijzonder, eigenlijk alleen recht toe en recht aan, zowel de aanbrug als beweegbare deel. - visie 

op ontwerpproces?- veiligheidsaspecten oke. 
D 2. Shishi Odoshi;  
D 2

e
: praktisch D 

D  3
e
 voorkeur o.g.v. route (!) en vorm (i) 

D  3
e
 keus; aparte constructie door gebruik waterkracht. Voordeel mogelijk in duurzaamheid en energieverbruik. 

Waterkrachtsysteem niet duidelijk toegelicht. 
D Driehoek, Shishi Odoshi; Deze ontwerpen spreken mij aan, omdat ze méér zijn dan alleen een brug. Bij B een 

plein. Bij D gezellige bankjes. 
D Shishi Odoshi; Sobere brug met fraaie lijnen. Lijkt me economisch te bouwen. Voor mij de winnaar, ook 

gezien vanuit de bewoners van de omliggende bebouwing. 
D Shishi Odoshi; Dit ontwerp laat het meest de bebouwde omgeving tot z'n recht komen. De brug hoeft niet zo 

nodig een extra toegevoegd icoon te zijn. De bebouwde omgeving heeft het niet nodig er nog een concurrent 
in de vorm van een brug bij te krijgen en laat ook het zicht vanuit de woningen zo veel mogelijk intact. 

D Shishi Odoshi; Eenvoudig, waardoor passend in de omgeving. Geen object dat zelf meer aandacht vraagt dan 
de omgeving. Transparant zodat er zicht blijft op drierivierenpunt en Wantij met de scheepvaart. Goede 
aansluiting op het Noorderhoofd. Geen enorme en verlichte constructies voor de deur van bewoners van 
Noorderhoofd en Stadswerven. 

D Positief: veiligheid, negatief: uitstraling, bijdrage aan omgeving 
D Het duurzame van Shishi Odoshi spreekt me aan. Bij de andere bruggen is duurzaamheid geen item gemaakt. 

Het brugontwerp van Shishi Odoshi vind ik te massief.  
D heftechniek bijzonder, maar niet zichtbaar. Aanlanding Noorderhoofd slecht uitgewerkt. 
D Splitsing fietsers/voetgangers wel veilig, maar weinig flexibel. Ontwerptechnisch heel bijzonder, maar als 

uiterlijk wat saai. 
D Eventueel ontwerp D (Shishi Odoshi) 
D Shishi Odoshi: goed idee, maar de vraag is de bootvorm wel werkt in strakke omgeving bij vuil worden valt 

spiegelfunctie weg. 
D  Sishi Odoshi; de hoeken liggen precies in de kriklijn van de glooiing. Dit nodigt uit tot ongelukken. Verder qua 

uitstraling erg mooi. Goede scheiding paden. 
D  1 Shishi Odoshi; Logische verbinding. Fraaie luchtige brug, helaas strakke beelden. Leuning zal niet 

transparanter overkomen.  
 
4

e
 en 5

e
 keuze & uitsluitend negatieve opmerkingen 

D Shishi Odoshi: te simpel. 
D  Shishi Odoshi; te strak voor de omgeving. Gesloten 'betonnen' zijkant nodigt uit tot graffiti spuiten. 
D Vanaf land wat lomp. Vanaf water wel mooier, maar 'veel brug'. 
D Shishi Odoshi: grof gedetailleerd (uitstraling). 
D Onderhoud tov vraag: A, B, C, D, E. 
D  geen com. (commentaar?) 
D  Shishi Odoshi; Te massief, te gewoon. Veel beton in het water. Gewoon niet doen! 
D Shishi Odoshi= aanfluiting, 13 in dozijn. 
D  BC D E: niet doen 
D is helemaal niks. 
 
E Dordtse Nereïde René van Zuuk Architecten b.v. 
 
1

e
 keuze & uitsluitend positieve opmerkingen 

E Nereïde; 
E Dordtse Nereïde  
E Dordtse Nereïde 
E Dordtse Nereïde 
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E Dordtse Nereïde 
E Dordtse Nereïde; Mooi. 
E Dordtse Nereïde; De Beste. 
E Dordtse Nereïde; Super. 
E Dordtse Nereïde; Super ontwerp. Strak en modern. 
E Dordtse Nereïde; Heeft mijn voorkeur 
E Dordtse Nereïde; echt een icoon 
E het is een futuristisch design, een stad waardig  
E  Nereïde 2; 'kunstwerk'. Blikvanger. Pracht constructie. Uitvoerbaar? 
E Dordtse Nereïde; Dit ontwerp heeft de beste uitstraling voor de stad. 
E Dordtse Nereïde; Prachtige architectuur, slank ontwerp, mooi openingsmechanisme. 
E Dordtse Nereïde; super strak en modern. Geweldig om vanaf het Merwehoofd naar te kijken. 
E Dordtse Nereïde; Ik vind het een geweldig ontwerp, dat een mooi contrast geeft t.o.v. oud Dordt. 
E  1

e
: de mooiste E 

E 1
e
 keus; zeer apart model met de 30m hoge ballastmast. Zou m.i. een verfraaiing van de stad zijn van 

aanzicht, los van de nuttige brugfunctie. 
E 1

e
 Nereïde, Belangrijk is dat het ruim, veel water, weinig brug wordt. Blijf het zo open mogelijk houden! 

E Nereïde. Slank, Bijzonder technisch, Markant, Gescheiden fiets-/wandelpad, Niet graffiti-gevoelig, Laag 
E René van Zuuk; Dit ontwerp is een bewegend kunstwerk. Het is een dubbel ontwerp, een brug en kunstwerk. 

Twee in één een aanwinst voor Dordrecht. 
E Dordtse Nereïde; Slank ontwerp, doch opvallend. Spectaculaire manier van openen. Mooi kleur gebruik. 

Innovatieve mechanisme sluit aan bij de historische achtergrond van Stadswerven.  
E Van Zuuk, Nereïde; Het meest iconische ontwerp dat erbij is. Echt een statement. Past ook goed bij de 

Riedijkshavenbrug. Verder is de belasting voor de (bestaande) gebouwde omgeving het minst, omdat het 
brugdek laag blijft en de ‘kaars’ slank en elegant. De doorstroom (verkeerslijn) vanuit de stad via de 
Riedijkshavenbrug is optimaal en veel mooier/functioneler dan een directe verbinding vanuit de 
Noorderstraat. Zo krijgt de kade voor het Lichthuis ook meer inhoud en functie. Voorwaarde: ‘kaars’ aan de 
afgebeelde zijde, niet aan kant van het Noorderhoofd! 

E Nereïde; In aanzicht mist de punt van Stadswerven een opvallende aandachtstrekker. De Nereïde heeft zowel 
in aanzicht als in techniek een bijzondere uitstraling. 

E Nereïde; Geweldige architectuur. Nieuwe techniek. Voegt iets toe aan het beeld van de omgeving. 
Doorbreekt een mogelijke 'saaiheid' mbt de gehele omgeving. 

E Nereïde; Goede aansluitingen op beide oevers waarbij veel aandacht voor de verblijfsplekken is. Eigenwijs en 
krachtige vormgeving. Evenwichtig is zijn verschijningsvorm. 

E Nereïde; Een brug is niet alleen een simpele verbinding van A naar B. Een brug dien ook een icoon te zijn en 
mogelijk in de loop van de tijd te worden. De Dordtse Nereïde heeft dat. Dit ontwerp zie je, blijft op je 
netvlies hangen en visualiseert de oeververbinding. De Dordtse Nereïde draagt fysiek bij aan de slogan die 
Dordrecht verdient: 'hoe dichter bij Dordt, hoe mooier het wordt'. 

E Nereïde; Ik twijfelde tussen Rijk in beleving en Dordtse Nereïde. Ik woon vlakbij het Noorderhoofd en ik heb 
puur uit intuïtie gekozen. Omdat ik het mooi vind, het buigen van de ballastmast. En de ballastmast in 
verticale toestand. Van zo'n brug ga ik dan gewoon genieten. 

E Dordtse Nereïde; Tussen stad en Stadswerven is een brug 'vanzelfsprekend'. Behalve 'pont neuf' in Parijs 
voldoet geen enkel getoond ontwerp aan deze iconische verbinding tussen de 2 dordtse stadsdelen. Het 
ontwerp van Zuuk is van een zeldzame schoonheid en zal voor Dordrecht een gelijke betekenis kunnen 
worden als 'de zwaan' in Rotterdam. 

E Dordtse Nereïde; De brug is een sierlijk en krachtig statement. Als de brug opengaat, doet het denken aan 
een reusachtige knoflookpers. Zo heeft de brug meteen een sprekende bijnaam. 

E Dordtse Nereïde; Ontwerp wordt architectonisch herkenningspunt zoals bijv. de Zwijndrechtse brug ook is. 
Het ontwerp is niet te kolossaal en niet te lomp. Ondanks eenvoud is het toekomstbestendig ontwerp. Well 
done! 

E Dordtse Nereïde; Herkenningspunt. Modern. 
E Dordtse Nereïde; een eenvoudig maar mooi ontwerp van de brug. Gewoon functioneel. 
E Dordtse Nereïde; Ontwerp is inspirerend, past bij de stad, houdt rekening met fietsers en wandelaars. 

Prachtig vormgegeven. 
E Dordtse Nereïde; Icoon die de Stadswerven nodig heeft. Functioneel, efficiënt, maar toch stilistisch. Modern, 

op de toekomst gericht. Goede combinatie en evenwicht tussen verbinden en verblijven. Innovatieve 
beweging. 
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E Dordtse Nereïde; Ontwerp is functioneel. Splitsing tussen in de rijbanen; speels / aantrekkelijk beeld. 
Daartussen bascule/ballast brug; idem. Ligt in het verlengde van de constructie van de Riedijkshaven; zorgt 
dus voor verbinding. 

E Beste keus blijft de Dordtse Nereïde van René van Zuuk 
E Dordtse Nereïde; De beweging van zowel de verkeersroute als het open en dichtgaan van de brug heel fraai! 

Een notenkraker! Spreekt tot de verbeelding. 
E Dordtse Nereïde; Dit ontwerp geeft een perfecte relatie weer tussen het vernuftige mechanisch aangedreven 

beweegbare brugdeel en de vroegere plaats waar veel scheepsbouwkundige constructies werden uitgedacht 
cq gemaakt. Esthetisch gezien past de vormgeving uitstekend bij dit unieke gebied, waar diverse stromen bij 
elkaar samen komen. 

E Dordtse Nereïde; Een 'gewaagd' ontwerp, slank in opzet en in een bijzondere uitvoering. Deze brug heeft een 
opvallende uitstraling mbt de meeste bruggen in deze opzet. 

E Voorkeur gaat uit naar De Dordtse Nereïde..  
 
2

e
 en 3

e
 keuze & kanttekeningen 

E 2. Dordtse Nereïde 
E 2 Dordtse Nereïde; Niet gelukkig met de plaats ivm veiligheid. Waar moet de scheepvaart wachten? 
E Vormgeving tov vraag: C, E. 
E Dordtse Nereïde; bijzonder ontwerp. Misschien kwetsbare techniek? 
E Nereïde= gracieus en charmant, maar pyloon cosmetisch. 
E  Dordtse Nereïde; mooi ontwerp, maar blinde hoeken in midden van brug. 
E Positief: veiligheid, negatief: uitstraling, bijdrage aan omgeving 
E Dordtse Nereïde; Positief: gescheiden wandel- en fietsroute. Slanke uitvoering – geen beperking uitzicht 

vanuit appartementen. Transparante zijden geven goed uitzicht op het water. Goede aansluiting op 
‘overkant’. Aandachtspunten: zeer graffiti-gevoelig. Geen bankjes of andere mogelijkheid om even van het 
uitzicht en het water te genieten. 

E Dordtse Nereïde; Een prachtig ontwerp, maar denk aan de lange termijn! Het kan er na de loop van tijd oud, 
kolossaal en lelijk uit gaan zien. Vind hier eerst een oplossing voor. Tip! Voeg het ontwerp van de Driehoek 
samen met dit ontwerp. Dan heb ik het met name over het bouwwerk van de Nereïde samen met de 
plattegrond van de Driehoek + het strand; heel leuk idee.  

E Dordtse Nereïde, mooi maar te sfeerbepalend, zwaar aandoend. 
E vormgeving prachtig, meest 'iconische' brug. Routing naar Noorderstraat slecht/onlogisch. Geopende brug 

steekt ver omhoog, heeft wel iets spectaculairs. 
E Nereïde; Iconisch, ook in gesloten toestand. Wel bedenkingen over veiligheid wachtende schepen op B. 

Merwede. 
E Nereïde: mooi, maar te prominent aanwezig in de gehele omgeving. 
 
4

e
 en 5

e
 keuze & uitsluitend negatieve opmerkingen 

E Object (ballastmast) te groot voor de omgeving. 
E  te kort op rivier 
E  Ik vind de Dordtse Nereïde niet passend in de omgeving!! Zo ook niet passend de Slow Motion en Rijk in 

Beleving. 
E  5

e
 voorkeur o.g.v. route (!) en vorm (i) 

E B C D E: niet doen 
E Niet: ontwerp B, C, en E. Deze ontwerpen doen geforceerd aan. Ook onduidelijk of stroken voor wandelaars 

en fietsers gescheiden zijn. 
E De steampunk Nereïde is een opvallende verschijning, m.i. ook niet iets voor deze plek. 
E Dordtse Nereïde; Brug zowel in open als gesloten positie erg aanwezig door uitstekende bascule. Veel brug 

weinig vrij zicht op de rivier of het Wantij in. Afrader! 
E is te gezocht (en teveel een zwaan). 
E  Dordtse Nereïde: te high tech, niet Dordts. 
E  Dordtse Nereïde; Doet te veel aan 'de zwaan' in Rotterdam of de brug in 'Puerto maabro' in Buenos Aires 

Argentinië. Maar dan net niet qua vormgeving. Maar het lijkt een mislukte kopie. 
E Als de wethouder vasthoudt aan zijn 8 miljoen wordt het moeilijk. Als jury houd je daar wel of geen rekening 

mee. Indien wel, krijgen De Driehoek en de Nereïde het moeilijk, zijn wel mooi.  
E Bovendien is E voor mijn gevoel te veel flirten met de Erasmusbrug in Rotterdam. 


