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Voorwoord

Camiel Eurlings
minister Verkeer en Waterstaat

Speerpunt Hollandse Brug

‘Ik hoopte zoveel
mogelijk ideeën
uit de markt te
halen. En dat is
gelukt!’

De automobilist die vanuit Amsterdam naar Almere rijdt, passeert op een gegeven moment onvermijdelijk de
Hollandse Brug. Die brug markeert een bijzonder punt in het Nederlandse snelwegennet. Het is de overgang
van het ‘oude land’ naar het ‘nieuwe land’. Het is de voordeur van Flevoland en Almere. Hier steekt onze
automobilist de Randmeren over. Maar hij ervaart nauwelijks het unieke van die plek. Er ontbreekt een
duidelijk accent.
Maak een speerpunt van de Hollandse Brug. Dat is de aanbeveling die de Routevisie A6 aan Verkeer en
Waterstaat en de regionale overheden meegeeft. De ambitie is, de schakelfunctie van de Hollandse Brug
beter zichtbaar te maken. Met een ontwerp van blijvende esthetische waarde, een ontwerp dat innovatief
en duurzaam is.
Nu we de A6 ter plaatse gaan verbreden en ook de Hollandse Brug daadwerkelijk verbreed moet worden,
ligt er een kans om aan die ambitie invulling te geven. Dat kan op heel veel manieren. Met deze prijsvraag
hoopte ik zoveel mogelijk ideeën uit de markt halen. En dat is gelukt! Maar liefst 72 inzendingen kwamen
binnen. De 30 beste zijn in dit boek opgenomen.
In Nederland gaat er steeds meer aandacht uit naar het landschap, zoals we dat zien vanaf de snelweg. Op
te veel plekken is dat beeld verstoord en versnipperd, bijvoorbeeld door slecht ingepaste bedrijventerreinen.
We proberen het uitzicht ook daar de moeite waard te laten zijn.
Op dat gebied is er de afgelopen jaren gelukkig al veel bereikt. De voorbeeldrouteontwerpen voor de A2, de
A4, de A12 en de A27 hebben er toe bijgedragen dat er al anders wordt nagedacht over de snelweg in zijn
omgeving. Het werpt vruchten af. Dat blijkt wel uit het feit dat vele wegbeheerders voor hun eigen wegen
routeontwerpen en routevisies opstellen.
Dit boek helpt ons verder om esthetica deel uit te laten maken van het ontwerp van infrastructuur in zijn
omgeving. De ideeën zijn wellicht ook te gebruiken op andere plekken in het land. Dus, beheerders en
opdrachtgevers, laat u inspireren om over de vangrail heen te blijven kijken.

Camiel Eurlings,
minister van Verkeer en Waterstaat
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Juryrapport

Juryrapport
Inleiding
Op korte termijn wordt de wegcapaciteit tussen Almere,
Amsterdam en Schiphol uitgebreid. Hoe dat precies
gebeurt, is nog in studie, maar duidelijk is wel, dat de
A6 bij Almere zal gaan bestaan uit 4x2 rijstroken.
Deze uitbreiding van de wegcapaciteit biedt de gelegenheid om beter beleefbaar te maken dat de Hollandse
Brug een bijzondere plek is, een overgang tussen het oude
land en de nieuwe polder. Omdat waarde wordt gehecht
aan de beleving van deze plek voor de weggebruiker, de
treinreiziger en anderen in de omgeving heeft de minister
van Verkeer en Waterstaat besloten een prijsvraag uit te
schrijven die moet leiden tot realistische ontwerpvoorstellen.
Het is bij deze prijsvraag de opgave om de schakelfunctie
van de Hollandse Brug beter beleefbaar te maken. Dat
moet gebeuren met een ontwerp voor een landmark
dat blijvende esthetische waarde heeft en innovatief en
duurzaam is. Daarbij moet de verhouding tussen kosten
en kwaliteit van het ontwerp optimaal zijn. Dit alles
vraagt van de inzenders een visie op de functie van het
ontwerp in zijn omgeving en op de interactie met andere
elementen in die omgeving.
De prijsvraag is geprogrammeerd als een samengestelde
wedstrijd in twee fasen. De eerste fase bestaat uit een
openbare ideeënprijsvraag, gevolgd door een meervoudige
opdracht (tweede fase). Het voorliggende juryrapport
heeft betrekking op de eerste fase.
De openbare ideeënprijsvraag is op 1 september 2008
uitgeschreven onder geregistreerde ontwerpers en
ingenieurs, aangesloten bij ONRI. De organisatie van
de ideeënprijsvraag werd opgedragen aan Architectuur
Lokaal. De inzendingen werden beoordeeld door een
onafhankelijke jury, bestaande uit:
-	Leo Wagemans, hoogleraar civiele techniek (voorzitter)
- Jan Brouwer, architect
-	Fred Delpeut, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat
IJsselmeergebied
-	Adri Duivesteijn, wethouder Almere
-	Berdie Olthof, Feddes/Olthof Landschapsarchitecten bv
-	Marina de Vries, criticus beeldende kunst en architectuur
-	Frans van Vugt, wethouder Naarden.
Als secretaris trad op Jan Kolvoort (projectmanager
Rijkswaterstaat), penvoerder was Dirk Bergvelt (senior
projectleider Architectuur Lokaal).
Aan de jury was gevraagd om 3 inzendingen te selecteren
voor uitwerking op grond van een aan de ontwerpers te
verstrekken meervoudige opdracht (tweede fase).
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Hiernaast was de jury gevraagd om maximaal 30
inzendingen te s electeren die worden betrokken in de
publiciteit na afloop van de wedstrijd.
De jury beoordeelde de inzendingen op basis van de
onderstaande criteria:
-	de wijze waarop de gestelde ambitie is vertaald in een
overtuigend voorstel
-	belevingswaarde van het landmark (ten gevolge van
de ruimtelijke en visuele inpassing zoals verwoord in de
opgave)
-	verhouding tussen kosten en kwaliteit
-	duurzaamheid (zoals onder meer verwoord in de Almere
Principles)
- realiseerbaarheid
-	aansprekendheid van de visie en de vertaling daarvan
in een overtuigend ontwerp.
De beoordelingscriteria werden in onderlinge samenhang
gebruikt om te komen tot een kwalitatief oordeel over de
inzending als geheel.
Inzendingen en toetsing
228 ontwerpers meldden zich aan voor deelname aan de
prijsvraag, 72 van hen dienden daadwerkelijk een plan
in. De inzendingen werden tussen 10 en14 november
getoetst door de toetsingscommissie, bestaande uit Jan
Kolvoort (Rijkswaterstaat), Maarten van Oijen (gemeente
Almere), Having Steenhuis (Rijkswaterstaat IJsselmeergebied), Erik de Bree (Rijkswaterstaat Bouwdienst). De
inzendingen werden getoetst aan de randvoorwaarden,
het programma van eisen en de wedstrijdregels.
Ten aanzien van de kosten gaf de toetsingscommissie
een oordeel over de realiteitswaarde van de raming. Het
budget was als indicatie meegegeven, zodat de kosten
zelf geen reden konden zijn om een advies tot uitsluiting
te geven.
De toetsingscommissie constateerde dat
1.	bij een aantal inzendingen sprake was van geringe
afwijkingen van de inzendingseisen zoals het formaat
van de panelen. Op grond hiervan zag zij onvoldoende
redenen om tot uitsluiting te adviseren.
2.	bij de helft van de inzendingen niet zondermeer wordt
voldaan aan de randvoorwaarden ten aanzien van het
plangebied, de bestaande brug, het voorgeschreven
pijlerstramien, het doorvaartprofiel voor de scheepvaart
en/of het waterhuishoudkundige doorstroomprofiel
en het verkeerskundig benodigde en opgegeven
dwarsprofiel.

Spanning met de randvoorwaarden trad in het bijzonder
op bij de inzendingen die een ‘dubbeldeksoplossing’
voorstellen waarbij rijstroken boven elkaar komen te
liggen. Deze voorstellen blijken lastig te realiseren binnen
het plangebied. Vaak moet de aansluiting op de rest van
de A6 buiten het plangebied worden gezocht, terwijl de
mogelijkheden daar zeer beperkt zijn.
Op grond van zijn bevindingen droeg de toetsingscommissie
23 inzendingen voor uitsluiting voor. Deze inzendingen
voldeden naar het oordeel van de toetsingscommissie
niet aan de randvoorwaarden en zouden daaraan naar
verwachting ook na kleine aanpassingen niet voldoen.
Ook wees de commissie er op, dat met deze oplossingen
meestal hoge kosten gemoeid zouden zijn.
Het toetsingsrapport is voorgelegd aan de jury. De jury
stelde voor om toch alle ingezonden ideeën toe te laten tot
de beoordeling. De adviezen van de toetsingscommissie en
de eventuele mogelijkheden tot aanpassingen zouden bij
het juryberaad worden betrokken. De uitschrijver stemde
in met het voorstel van de jury en liet alle inzendingen
toe tot de beoordeling, uitgezonderd drie inzendingen die
zich niet aan de opgave hebben gehouden.
Algemene indrukken
De inzendingen werden onder motto, en voorzien
van een volgnummer – gebaseerd op de volgorde van
binnenkomst - aan de jury voorgelegd.
Voorafgaand aan de beoordeling van de individuele
inzendingen besprak de jury haar algemene indrukken over
de ingezonden ideeën. De jury gaf blijk van gemengde
gevoelens. Hoewel zij verheugd was over de grote
belangstelling voor de opgave, sprak zij ook teleurstelling
uit. Veel inzendingen bleven naar haar eerste indruk
onder de maat. Hiernaast kreeg de jury, afgaande op
de conclusies uit het toetsingsrapport, de indruk dat de
inzenders de wedstrijdregels niet altijd zorgvuldig hadden
bestudeerd. Daarbij was zij van mening dat de toetsingscommissie nog soepel is geweest bij het interpreteren
van de uitsluitingsgronden. De jury zag het ingewikkelde
karakter van de opgave als een mogelijke verklaring voor
de moeite die de inzenders klaarblijkelijk hebben gehad
met de randvoorwaarden. Tenslotte had de jury de indruk
dat inzenders vooral binnen hun eigen discipline zijn
gebleven, terwijl de verwachting was dat juist uit
samenwerking van verschillende vakgebieden nieuwe
ideeën konden ontstaan.
Verloop van de beoordeling
In de eerste ronde selecteerde ieder jurylid de inzendingen
die naar zijn of haar oordeel het beste voldeden aan de

beoordelingscriteria. Dit resulteerde in een aantal van
33 inzendingen, die door geen van de juryleden werden
geselecteerd. De bespreking van dit resultaat leidde ertoe
dat deze inzendingen niet bij de verdere beoordeling
werden betrokken.
Van de 39 resterende inzendingen waren er 9 die elk
door één van de juryleden werden voorgedragen voor
de volgende ronde. Vervolgens werd van elk van deze 9
inzendingen besproken of deze in het licht van de totale
selectie kansrijk zou kunnen zijn en op welke argumenten
het positieve oordeel van het betreffende jurylid berustte.
In alle gevallen besloot het jurylid de steun aan dit project
in te trekken. Hiermee resteerden 30 inzendingen voor de
volgende beoordelingsronde.
Daarbij werd afgesproken dat het ieder van de juryleden
vrij stond, elk van de eerder afgevallen inzendingen in een
volgende ronde alsnog bij de beoordeling te betrekken.
In de volgende beoordelingsrondes perkte de jury de
selectie eerst in tot 10 en vervolgens tot 5 inzendingen.
Bij de slotdiscussie over het aanwijzen van gegadigden
voor de tweede fase werd één van de eerder afgevallen
inzendingen alsnog betrokken. Uiteindelijk kwam de jury
unaniem tot een selectie van drie inzendingen die zij wil
voordragen voor uitwerking in de tweede fase (de meervoudige opdracht). Daarnaast wil zij aan drie inzendingen
een eervolle vermelding geven. Ook hierover is de jury
eensgezind.
De beoordeling
De toetsingscommissie onderscheidde de inzendingen
globaal in vier categorieën: toevoegingen, dubbeldekkers,
nieuwe brug naast bestaande brug en anders. De jury
onderschreef deze typering.
Bij de voorstellen in de categorie toevoegingen ligt het
accent op elementen buiten de eigenlijke brug zoals
windturbines of andere objecten.
De categorie dubbeldekkers bevat voorstellen om rijstroken
boven elkaar te plaatsen. Enerzijds zijn deze voorstellen
lastig te realiseren binnen de beschikbare ruimte (de helling
mag niet te steil zijn, waardoor al buiten het plangebied
moet moet worden begonnen met stijgen, terwijl daar de
benodigde ruimte ontbreekt). Anderzijds vermindert het
ruimtebeslag binnen het plangebied en dat kan ten goede
komen aan recreatieve functies. Verder ontstaat uitzicht
voor de weggebruiker en kan door de hoogte die wordt
bereikt de brug zelf een interessante toevoeging aan het
landschap vormen.
Een deel van de inzenders pleit voor een nieuwe brug naast
de bestaande. Soms worden ook daarbij rijstroken opgetild,
maar dan zonder een volledige dubbeldekker te vormen.
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Het valt de jury op dat weinig inzendingen voorstellen
bevatten voor landschappelijke ingrepen in het plan
gebied. De meeste inzenders beperkten zich tot de brug
zelf. B
 ovendien weerspiegelen lang niet alle ideeën voor
bruggen het specifieke karakter van de locatie. Dat inzen
ders weinig oog hadden voor de landschappelijke aspec
ten van de opgave blijkt ook uit presentaties waarin de
omgeving van de brug slechts een abstractie is.
Tenslotte stelde de jury vast dat er in een aantal gevallen
weinig aandacht was voor de functionele consequenties
van het idee (zoals verkeersveiligheid en onderhoud).
Alles overziend constateert de jury, dat er wel degelijk
interessante ideeën zijn ingezonden. De selectie van 30
inzendingen die worden opgenomen in de publicatie en
de tentoonstelling, geeft een goed beeld van het scala van
ingezonden ideeën. Voor zover er vragen zijn over
realiseerbaarheid, functionaliteit en prijsvorming, stelt de
jury voor deze vragen te betrekken in de opgave voor de
tweede fase.
De groep van drie winnaars die de jury aanwijst, bestaat uit
twee voorstellen om een nieuwe brug boven de bestaande
te realiseren en een voorstel waarbij de nieuwe brug naast
de oude komt te liggen. Naast de drie winnaars wil de jury
nog drie inzendingen een eervolle vermelding geven om
aandacht te vragen voor waardevolle elementen uit hun
inzendingen. Het gaat om een dubbeldekker die opvalt
door elegantie, een plan dat vooral is gericht op land
schappelijke ingrepen en een idee om rijbanen op te tillen
zonder te komen tot een volledige dubbeldekker.

Besluit van de uitschrijver
De minister van Verkeer en Waterstaat heeft de uitspraak
van de jury overgenomen.
Hij verstrekt onder nader overeen te komen voorwaarden
een meervoudige opdracht voor uitwerking van hun
plannen aan:
−	Motto: AAAA: J.A.H. Achterbosch (Achterbosch
Architectuur, Leeuwarden).
−	Motto: Caterpillar: Hans van Heeswijk (Hans van
Heeswijk architecten, Amsterdam)
−	Motto: Dubbel NL: W.J.A. de Bruijn (Bureau voor
Stedebouw en Architectuur Wim de Bruijn, Rotterdam)
De minister onderscheidt de volgende inzendingen met
een e ervolle vermelding:
−	Motto: De Hollandse Luchtstrook: Joris Smits (architect,
Amsterdam).
−	Motto: Hollandse Nieuwe:
A. Hoogeveen en J.G.C. Vegter (architektenburo irs.
VEGTER b.i., Leeuwarden)
−	Motto: Koolzaad: Jurgen van S taaden (Santman van
Staaden Architecten, Almere)
De beoordeling per geselcteerde inzending wordt op de
volgende pagina’s weergegeven.

Met deze selectie geeft de jury unaniem aan, dat zij grote
waarde hecht aan uitwerking van ideeën om de Hollandse
Brug zelf tot een markante constructie te maken. In het
bijzonder bepleit de jury studie van oplossingen waarbij
rijstroken boven elkaar komen te liggen. Er moet worden
nagedacht over alternatieven voor de nu gangbare
uitbreiding van de wegcapaciteit met steeds meer
rijstroken naast elkaar. Het is de jury duidelijk dat er
praktische p
 roblemen zijn bij het inpassen van een
dubbeldeksoplossing in het plangebied. Hier staan grote
potentiële voordelen tegenover in termen van belevings
waarde, ruimtebeslag en innovatie. De haalbaarheid van
een dubbeldeksoplossing staat niet bij voorbaat vast. De
jury wil daarom ook een oplossing tot de tweede fase
toelaten waarbij een nieuwe brug naast de bestaande
wordt gelegd. Het onderzoek naar deze variant is verder
van belang, omdat de jury in het licht van de Almere
Principles graag onderzocht ziet hoe een moderne houten
brug op deze plek kan worden gerealiseerd.
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Prijswinnaars

• AAAA
• Caterpillar
• Dubbel NL
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Dit ontwerp wordt uitgewerkt in de tweede fase

Prijswinnaars

Motto

AAAA
Ontwerpers
J.A.H. Achterbosch, E.J. Tabak,
B.J. Zantman (Achterbosch
Architectuur, Leeuwarden) i.s.m.
H. Meijer, A.B. van de Beld,
A.W. Vogelzang, X. Chiu (Onix,
Groningen), P. de Kan (visie
vorming, Groningen), D. Darasz
(presentatie, Helsingborg Zweden)
Omschrijving
Een nieuwe brug naast de bestaande.
Door de hoge houten spanten die
de brug dragen zal de constructie
van ver te herkennen zijn. Wie op
de nieuwe brug rijdt, ervaart vooral
de monumentale binnenruimte, die
voor de inzender associaties oproept
met een kathedraal.
Oordeel
Volgens de jury kan de voorgestelde
houten brug inderdaad een echt
beeldmerk worden. Bovendien kan
een moderne houten brug goed
passen bij de Almere Principles.
Het enthousiasme overheerst, al is
het jammer dat deze inzender
weinig aandacht heeft gehad voor
het thema ‘oud en nieuw’.
In de tweede fase moeten volgens
de jury in ieder geval de volgende
onderwerpen aan de orde komen:
- Mogelijkheden om een verband
te leggen tussen de nieuwe brug
en de bestaande.
- De mogelijkheid van een vorm
geving waarbij het verschil tussen
het oude en het nieuwe land tot
uitdrukking komt.
- Voor de materiaalkeus is een
afweging nodig tussen het
voorgestelde verduurzaamde
hout en hoogwaardig tropisch
hardhout met Fsc-keurmerk.
- Duidelijk moet worden welk
onderhoud deze brug vraagt.
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Dit ontwerp wordt uitgewerkt in de tweede fase

Prijswinnaars

Motto

AAAA
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Dit ontwerp wordt uitgewerkt in de tweede fase

Prijswinnaars

Motto

Caterpillar
Ontwerpers
Hans van Heeswijk (Hans van
Heeswijk architecten, Amsterdam)
i.s.m. Walter Spangenberg
(ingenieursbureau ABT, Delft)
Omschrijving
Dubbeldekker met een net
constructie boven het bovendek.
Zwaar verkeer rijdt onder,
personenverkeer en fietsers
worden over de bovenbrug
geleid waar een nieuw uitzicht de
belevingswaarde vergroot. De
stapeling heeft ook voordelen voor
de scheepvaart. Bovendien hoeven
het Zilverstrand en de golfbaan
minder terrein in te leveren.
Oordeel
Inzendingen als deze sterken de
jury in de overtuiging dat een
dubbeldeks oplossing serieus moet
worden overwogen en dat het idee
van de dubbeldekker nadere studie
verdient. Deze inzending biedt
hiervoor een uitstekend
uitgangspunt. De jury plaatst wel
vraagtekens bij vrachtverkeer
uitsluitend op het onderdek. In de
tweede fase moeten volgens de
jury in ieder geval de volgende
onderwerpen aan de orde komen:
- De mogelijkheid van een
vormgeving waarbij het verschil
tussen het oude en het nieuwe
land tot uitdrukking komt.
- Een nader onderzoek naar de
logica van de constructie van de
bogen en de tui.
- De voorgestelde rijstroken
configuratie sluit niet aan op de
bestaande wegvakken. Dit moet
in de tweede fase worden
opgelost.
- Vrachtverkeer moet op alle
stroken, behalve de wisselstroken,
kunnen rijden.
- Het lengteprofiel van de weg (de
toe- en afritten van het
bovenniveau van de brug) moet
beter aansluiten op dat van de
rest van de A6.
- Tijdens de realisatiefase: de
gevolgen van de werkzaamheden
voor het verkeer op de A6.
Mogelijkheden om deze gevolgen
te minimaliseren.
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Dit ontwerp wordt uitgewerkt in de tweede fase

Prijswinnaars

Motto

Caterpillar
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Dit ontwerp wordt uitgewerkt in de tweede fase

Prijswinnaars

Motto

Dubbel NL
Ontwerpers
W.J.A. de Bruijn, M.J. Mes, M Arch,
B.A. Kamp, A.C. Miedema,
C.S. Sydykbekov, R.A. Dommisse,
M. Boender, F.A.A. Peek en
D. Font Freide (Bureau voor
Stedebouw en Architectuur
Wim de Bruijn, Rotterdam) i.s.m.
J.J.M. Font Freide (Constructie
Raadgevend Ingenieursbureau,
Rijswijk)
Omschrijving
Dubbeldekker met portalen. Het
bovendek dient voor doorgaand
verkeer en het onderdek (de
bestaande weg) voor het
bestemmingsverkeer. Door te
stapelen in plaats van uit te
breiden in de breedte wordt ruimte
gespaard en kunnen voorzieningen
als het golfterrein Naarderbos en
het Zilverstrand behouden blijven.
Oordeel
Het robuuste en rationele karakter
van de vormgeving sprak de jury
aan. Hiermee moet het mogelijk
zijn om de saaiheid van de oude
brug te absorberen.
De jury is van mening, dat het idee
van de dubbeldekker nadere studie
verdient. Deze inzending biedt
hiervoor een uitstekend
uitgangspunt. In de tweede fase
moeten volgens de jury in ieder
geval de volgende onderwerpen
aan de orde komen:
- De beleving van de automobilist
op het onderdek. Er is aandacht
nodig voor de vormgeving van
eventuele dwarsdragers in het
bovendek.
-H
 et lengteprofiel van de weg (de
toe- en afritten van het bovenniveau
van de brug) moet beter aansluiten
op dat van de rest van de A6.
- De mogelijkheid van een
vormgeving waarbij het verschil
tussen het oude en het nieuwe
land tot uitdrukking komt.
- De mogelijkheid van een
vormgeving waarbij robuustheid
samengaat met elegantie.
- Tijdens de realisatiefase: de
gevolgen van de werkzaamheden
voor het verkeer op de A6.
Mogelijkheden om deze
gevolgen te minimaliseren.
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Dit ontwerp wordt uitgewerkt in de tweede fase

Prijswinnaars

Motto

Dubbel NL
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Eervolle
vermeldingen
• de Hollandse luchtstrook
• Hollandse Nieuwe (1)
• Koolzaad
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Eervolle vermeldingen

Motto

de Hollandse luchtstrook
Ontwerpers
Joris Smits (architect, Amsterdam),
Piet Kunst (projectmanagement),
Dennis Martens (landschapsarchitectuur), Jeroen Hoogstraten
(vormgeving), Rik van der Ende
(civiele techniek), Mari Baauw
(architectuur), Oscar Vos
(uitvoering), Merijn Poolman
(architectuur)
Omschrijving
Nieuwe brug waarbij de
wisselstrook wordt opgetild.
Op het hoogste punt staat het
kunstwerk ‘de hand van Lely’.
Om visuele ruis tegen te gaan zijn
verlichting en matrixborden
weggewerkt in een intelligente
rand.
Oordeel
De jury beschouwt deze inzending
als de beste van verschillende
voorstellen met een verhoogde
wisselstrook waarbij geen
dubbeldekker ontstaat. Er is
waardering voor de minimalistische
oplossing. Niet alleen is er uitzicht
voor wie boven rijdt. Voor
weggebruikers op het lagere
niveau zorgt de wisselstrook voor
inkadering van het uitzicht.
Uiteindelijk overheerst echter de
indruk, dat er met dit voorstel te
weinig gebeurt om recht te doen
aan het bijzondere karakter van de
plek.
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de Hollandse luchtstrook
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Eervolle vermeldingen

Motto

de Hollandse luchtstrook

28

29

Eervolle vermeldingen

Motto

Hollandse Nieuwe (1)
Ontwerpers
A. Hoogeveen en J.G.C. Vegter
(architektenburo irs. VEGTER b.i.,
Leeuwarden)
Omschrijving
Dubbeldekker. Een nieuwe stalen
brug komt boven de bestaande
brug te hangen aan een dubbel
gekromde boogconstructie en een
web van staalkabels. De spoorbrug
en de (gerenoveerde) Hollandse
Brug blijven ongewijzigd. Het
gebruik van de oevers in de
omgeving van de brug zal niet
wezenlijk veranderen, net zo min
als de vaarroute van het Gooimeer
naar het IJmeer.
Oordeel
Hier valt in de vormgeving de
elegantie op die leidt tot een
aantrekkelijk, optimistisch beeld.
Ondanks alle waardering
overheerst uiteindelijk de twijfel
over de constructieve
eigenschappen van de brug. Bij
uitwerking zal een deel van de
elegantie weer verloren gaan om
de constructie stevig genoeg te
maken. Bovendien lijkt er in dit
geval sprake van een ongunstige
verhouding tussen kosten en
kwaliteit.
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Hollandse Nieuwe (1)

31

Eervolle vermeldingen

Motto

Hollandse Nieuwe (1)

32

33

Eervolle vermeldingen

Motto

Koolzaad
Ontwerpers
Jurgen van Staaden, Ger Keijzer,
Wibke Plagmann, Edwin Vermij en
Peter Aalbers (Santman van
Staaden Architecten, Almere)
Omschrijving
Landschappelijk plan. Het voorstel
is om een deel van het land onder
de brug weg te graven zodat een
nieuw eiland ontstaat waar op een
heuvel koolzaad komt te groeien.
Het eiland is bereikbaar via een
loopbrug. Dijk en strand krijgen
een nieuw accent.
Oordeel
De jury meent te zien dat de
inzending is gebaseerd op een
moment van echte inspiratie. Het
idee is origineel en bij bespreking
van de mogelijkheden die deze
benadering biedt, raakt de jury ook
zelf geïnspireerd. Vervolgens stelt
men vast, dat de inzender niet veel
verder is gekomen dan een sterke
openingszet en het idee niet
overtuigend heeft gepresenteerd.
Het sterke punt is vooral, dat de
aandacht is gevestigd op de
mogelijkheid om kwaliteit toe te
voegen aan de kustzone.
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Koolzaad

35

Eervolle vermeldingen

Motto

Koolzaad
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Overige
geselecteerde
inzendingen
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• 263S7B

• Funiculaire

• A2A

• De Glooiende Passage

• de Aalscholver

• the Great Wave

• BKE10

• Hollandse Hoogte

• Boven over, onder langs!

• Hollandse Nieuwe (2)

• Brel

• Hollands Licht

• Cake-Ride

• New Wave

• CCMTT

• Retour Holland

• Cosmo(po)lite

• Sur le pont de treize secondes

• Daar bij die molen

• Tromp-l’-oeil

• Double Dutch

• UHB155

• Epifyt

• YYYYYY
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Overige geselecteerde inzendingen

Motto

263S7B
Ontwerpers
Theo Deutinger, Stefan Prins en
Laura Polidoro (TD, Rotterdam)
i.s.m. Douwe Beerda (ecoloog en
perma-cultuur expert) en Christian
Deutinger (Rieder Betonwerke)
Omschrijving
Toevoeging van driehonderd
artificiële rietstengels die naar het
midden van de brug uitgroeien
boven het natuurlijk riet van de
oevers. Het artificiële riet is
uitgerust met windturbines die de
voor de brug benodigde energie
opwekken. Het rietlandschap is
ontworpen als helophytenfilter dat
het vervuilde water van de
snelweg zuivert.
Oordeel
De toevoeging van kunstmatige
‘natuur’ op deze plek kan
symboolwaarde hebben. Maar de
jury geloofde niet in de
belevingswaarde en verwachtte
hoge onderhoudskosten.
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263S7B

41

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

263S7B

42

43

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

A2A
Ontwerpers
J.S.A de Brauwere, D. Langerak,
K. Kreij en N. van Brussel
(AAArchitecten, Den Haag)
i.s.m. H. Krijgsman (ABT) en
Sander Dijkmeijer (DPI)
Omschrijving
Dubbeldekker die met slinger
over de oude brug gaat. Bij de
vormgeving is uitgegaan van het
perspectief van de forens en het
verschil tussen diens dag- en
nachtritme.
Oordeel
De draaiende beweging van de
nieuwe brug kan tot een
bijzondere ervaring leiden, en
daarbij komt in dit geval nog het
verschil tussen thuiskomen en naar
het werk gaan. Toch verwacht de
jury niet, dat het resultaat de te
maken extra kosten rechtvaardigt.
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A2A

45

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

A2A

46

47

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

de Aalscholver
Ontwerpers
J.A. Schepman (architect,
Amsterdam) i.s.m. A.C. de Buck
(medeontwerper, Amsterdam) en
W.O.T. Tacx (visualisatie, Leiden)
Omschrijving
Brug. De nieuwe vierbaansweg
komt parallel aan de bestaande
brug te liggen en heeft dezelfde
constructie. De wisselstrook komt
tussen de bestaande en de
nieuwe brug. Het wegdek van
de wisselstrook wordt opgetild,
op het hoogste punt zes meter.
De wisselstrook wordt drager voor
verkeersborden en lantaarnpalen.
Zo ontstaat meer rust in het
wegbeeld.
Oordeel
Een brug die wel rekening houdt
met het verschil tussen de polder
en het oude land en die in
esthetisch opzicht indruk maakt.
De jury verwacht echter, dat de
voorgestelde vorm technisch niet
haalbaar is.
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de Aalscholver

49

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

de Aalscholver

50

51

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

BKE10
Ontwerpers
Winfried van Zeeland, Joost van
Dijk en Michel Zethof (Van den
Berg Kruisheer Elffers Architecten
Rotterdam)
Omschrijving
Toevoeging van een groot stalen
frame dat wordt gevuld met
bomen. Licht, lucht, uitzicht en
regenwater dringen hier door via
open plekken. Het drijvende
verticale park staat in de verbrede
doorgang die is gegraven om de
overgang tussen het oude land en
Flevoland duidelijker te maken.
Het park is toegankelijk via het
water en de fiets- en wandelroute
over de brug.
Oordeel
Er was waardering voor bijzondere
karakter van deze inzending, maar
ook werd vastgesteld, dat het
concept niet origineel is. Naast de
vraag of dit landmark niet te
kolossaal is, werden vraagtekens
gezet bij de kosten, de realiseerbaarheid en de duurzaamheid.
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BKE10

53

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

BKE10

54

55

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Boven over, onder langs!
Ontwerpers
Gus Tielens, Niek Joanknecht,
Mike Korth, Sander Vedder en
Gabriël Zitman (Korth Tielens
Architecten, Amsterdam) m.m.v.
Melvin Eschweiler, Vincent de
Groot (Van Rossum Raadgevende
Ingenieurs, Amsterdam) en Rob
Oud (Van Rossum Infra, Almere)
Omschrijving
Een tweede brug waarbij het
nieuwe stuk snelweg stijgt en over
de bestaande A6 heen draait. Voor
fiets en auto moet een knooppunt
met uitzicht ontstaan. Onder de
nieuwe brug is plaats voor nieuwe
(recreatieve) functies.
Oordeel
De draaiende beweging van de
nieuwe brug kan tot een bijzondere
ervaring leiden, maar jury vindt het
voorstel gekunsteld. Men verwacht
niet, dat het resultaat de te maken
extra kosten rechtvaardigt.
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Boven over, onder langs!

57

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Boven over, onder langs!

58

59

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Brel
Ontwerpers
Babet Galis (Galis Architektenburo,
Delft) i.s.m. Remko H. Wiltjer (IMd
Raadgevende Ingenieurs,
Rotterdam)
Omschrijving
Dubbeldekker. De automobilist die
bovenlangs rijdt krijgt een nieuw
uitzicht. Wie over het lage wegdek
rijdt houdt zicht op het water en
ervaart de nieuwe constructie als
een poort.
Oordeel
Naast waardering voor de
esthetiek van de voorgestelde
brug, was er ook kritiek (een te
krachtig gebaar, steile taluds die
vanaf de oevers een
vestingwerkachtig beeld
opleveren). Dit werd niet als de
beste dubbeldekker beschouwd.
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Brel

61

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Brel

62

63

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Cake-Ride
Ontwerpers
Ruth Visser, Jan Brouwer (Ruth
Visser Architecten, Amsterdam),
Gulia Gallo (CAD-tekenwerk),
Eli Brouwer (inspiratie) en Van
Hattum en Blankevoort, Woerden
(opsteller projectbegroting)
Omschrijving
Brug. De wisselstrook wordt
losgemaakt en opgetild. Door de
onderdoorgangen zo licht mogelijk
te maken verbeteren zowel de
ecologische verbindingen als de
fiets- en wandelroutes.
Oordeel
Waardering voor de charme van
de eenvoud bij het optillen van de
wisselstrook en voor de aandacht
die is geschonken aan gebied
onder de brug. Minder positief
over de uitwerking.
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Cake-Ride

65

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Cake-Ride

66

67

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

CCMTT
Ontwerper
R.A. Jansma (Zwarts & Jansma
architecten, Amsterdam)
Omschrijving
Toevoeging. Uitgangspunt:
een goede route voor het
langzaamverkeer is de meest
duurzame ingreep.
Oordeel
De jury ziet in het voorstel vooral
een plan om een ecoduct te
maken. Dat beschouwt men als
een te beperkt antwoord op de
gestelde vraag.
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CCMTT

69

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

CCMTT

70

71

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Cosmo(po)lite
Ontwerpers
A.W. Aart van der Vlist (architect,
Amersfoort), Krijnie Beyen
(beeldend kunstenaar,
Amersfoort), Nedim Kufi (beeldend
kunstenaar, Amersfoort), Hans
Muller (Solico, Oosterhout)
Omschrijving
Toevoeging van een object met
aan de basis 6 m doorsnede en een
geleidelijk verloop naar een
doorsnede van 5 cm. Het object
staat tussen de spoorbaan (west)
en de autoweg, over de autoweg
heen naar de oostkant van de
weg. Kleur halfmat goud. In het
object geïntegreerde
LEDverlichting geleidelijk verdeeld
over de gehele vorm.
Oordeel
Mooie en eenvoudige ingreep,
maar technisch waarschijnlijk niet
haalbaar. Niet duidelijk is, hoe kan
worden voorkomen dat bij wind
een zwiepende beweging ontstaat.
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Cosmo(po)lite
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Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Cosmo(po)lite

74

75

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Daar bij die molen
Ontwerpers
Marja Haring, Peter Doorduin,
Patricia Duguet, Britte Bouda
(Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam) i.s.m.
J.J. Benders en H.M. Rijnders
(Ingenieursbureau Amsterdam)
Omschrijving
Toevoeging van windturbines in
één lijn, langs de vaarroute,
loodrecht op de Hollandse brug.
Oordeel
De inzending beantwoordt de
vraag om een landmark, maar
de jury had graag gezien dat
verder was nagedacht over de
mogelijkheden van de brug en
de omgeving.
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Daar bij die molen
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Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Daar bij die molen

78

79

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Double Dutch
Ontwerpers
Rob Hoogendijk (Verburg
Hoogendijk Architecten,
Amsterdam) i.s.m. Frank
Mandersloot (beeldend
kunstenaar, Amsterdam)
Omschrijving
Toevoeging. Dit ontwerp gaat uit
van een identieke brug naast de
huidige. Op de pijlers van de brug
worden 18 zelfvoorzienende
lichtzuilen geplaatst. De lichtzuilen
zijn windmolens die ronddraaien
door de wind.
Oordeel
De toevoeging leidt wel tot een
markering van de plek, maar
zonder aandacht voor de overgang
tussen oud en nieuw.
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Double Dutch

81

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Double Dutch

82

83

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Epifyt
Ontwerpers
Jeroen Mensink (architect,
Amsterdam), Arjen Zaal (architect)
Jan Samson (beeldend kunstenaar)
m.m.v. Rob Aben (landschaps
architect)
Omschrijving
Toevoeging van een stalen brug
met uitzicht voor fietsers en
voetgangers. Een scherm biedt
bescherming tegen de westenwind
en het verkeerslawaai. Halverwege
een uitkragend balkon en een
hieraan gekoppeld platform dat
onder de betonnen brug is
gehangen. De lichte constructie
maakt het mogelijk om het
brugdek te laten golven en de
gebruikers een wisselend
perspectief op de omgeving te
bieden.
Oordeel
Als oplossing voor het langzaam
verkeer wordt de inzending
positief beoordeeld, maar daarmee
is onvoldoende recht gedaan aan
de opgave als geheel.
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Epifyt

85

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Epifyt

86

87

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Funiculaire
Ontwerpers
A.V. Smit en F.V. Smit (ZZDP
architecten, Amsterdam)
Omschrijving
Toevoeging van een monumentale
boog met een belvedère op het
hoogste punt. De boog wordt
diagonaal over de bruggen gelegd.
Voor langzaam verkeer is op de
boog een funiculaire aangelegd:
een kabelbaan waarop de twee
gondels bewegen die elkaars
tegengewicht vormen.
Oordeel
Het voorstel kan alleen een succes
worden, als het lukt om een
attractiepark te vestigen aan de
voet van de boog. Als losse
attractie is de kabelbaan niet te
exploiteren. Het ontwerp wordt
niet bijzonder overtuigend
gevonden.
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89

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

De Glooiende Passage
Ontwerpers
A. Chr. De Ridder en C. Beira
(RWS architecten, Rotterdam)
i.s.m. M.W. van der Hoek
(Multical, Rotterdam)
Omschrijving
Dubbeldekker waarbij de wissel
strook omhoog gaat als een lint
met vier glooiingen. Door de
uitbreiding van de snelweg zal het
Zilverstrand deels overdekt
worden. De kolommenstructuur
van de brug zet zich door over het
strand. Tussen de kolommen
ontstaan (eventueel afsluitbare)
overdekte ruimtes waar allerlei
activiteiten kunnen plaatsvinden.
Oordeel
De aparte behandeling van de
wisselstrook is een goed
uitgangspunt, maar er is twijfel bij
de voorgestelde glooiingen. Het
idee om op strandniveau nieuwe
mogelijkheden te scheppen is
sympathiek, de vraag is echter of
op deze manier aantrekkelijke
verblijfsruimten ontstaan.
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De Glooiende Passage
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Overige geselecteerde inzendingen

Motto

De Glooiende Passage

92

93

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

the Great Wave
Ontwerpers
Gert-Jan de Jong en Ernst van der
Vecht (Arc2 architecten, Almere)
i.s.m. Ka-Lung To, Bert Brouwer,
Dorien Smit, Bas Kock, Its van der
Es, Klaas Pascha, Werner Spekkink
(Oranjewoud, Almere) en Steven
Reijners (Comedia3D)
Omschrijving
Toevoeging van een landmark in
golfvorm met uitkijkpunt. Het
dijklichaam wordt verhoogd om
het meer nadruk te geven in het
landschap.
Oordeel
Over deze inzending is de jury
verdeeld. Er is waardering voor de
poging om het gebied onder de
brug aantrekkelijker te maken voor
recreanten en twijfel of dit gaat
lukken.
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the Great Wave
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Overige geselecteerde inzendingen

Motto

the Great Wave

96

97

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Hollands Licht
Ontwerpers
W. van der Valk (architect, Den
Haag) i.s.m. S. Osório Lobato
(beeldend kunstenaar/
omgevingsvormgever, Den Haag),
R. Schütte (stedenbouw, Den
Haag), C. Groenewegen
(architectuur, Den Haag),
S. Noordenbos (architectuur, Den
Haag), A. Clemens (architectuur,
Den Haag), P. van der Pol
(architectuur, Den Haag)
Omschrijving
Toevoeging van een veld van
zonneschermen in de vorm van
madeliefjes aan weerszijde van de
passage. Het Zuiderstrand is
verplaatst binnen het plangebied,
uitgevoerd als een eiland, een duin
met strand, dat bereikbaar is via
een steiger of houten pier.
Oordeel
Na een veelbelovende analyse is
de inzender onvoldoende ver
gekomen met de ideeën voor brug
en landschap. Het meest uitgewerkt
zijn de madeliefjes, maar juist die
kunnen de jury niet overtuigen.
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Hollands Licht
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Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Hollands Licht

100

101

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Hollandse Hoogte
Ontwerpers
R. Hofstra (Architectenburo
Hofstra-Douma, Grou) i.s.m.
D. de Vries, C. Fernandes,
K. Weening, K. Bentum (Grontmij
Nederland, Alkmaar) en
A. Hommel (civiele techniek)
Omschrijving
Toevoeging van onder meer een
uitkijktoren. De inzender bepleit
een ontknoping van de infrastructuur door een uitbreiding van
de brug los van de bestaande, een
verhoging van de dijk om de grens
van Flevoland te verduidelijken, en
een fietstunnel om de stranden
aan weerzijde van de passage te
verbinden en toegang te geven de
uitzichttoren. De toren voorziet in
de eigen energiebehoefte door de
toepassing van zonnecollectoren.
Oordeel
Waardering voor de uitkijktoren als
icoon, maar twijfel of de toren
daadwerkelijk zal worden gebruikt.
Bovendien draagt dit voorstel
weinig bij aan de beleving van een
overgang vanaf de brug.
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Hollandse Hoogte
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Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Hollandse Hoogte

104

105

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Hollandse Nieuwe (2)
Ontwerpers
Hans Moor (Hans Moor Architects,
Rotterdam) i.s.m. Sybren Hoek
(Studio Acht Architects,
Amsterdam) en ARUP
(Amsterdam)
Omschrijving
Toevoeging van een zestal stalen
zuilen tussen de oude brug en een
nieuw ontworpen brugdeel. Tussen
de zuilen en de twee brugdelen
bevindt zich een zone voor
wateropslag, waterzuivering en
zonnecollectoren. De zes zuilen
zijn ontwikkeld om energie op te
wekken, energie te besparen en
vervuiling te reduceren. De zonne
collectoren en de windmachines op
de zuilen kunnen roteren.
Oordeel
De jury was er niet van overtuigd,
dat de door inzender beoogde
milieudoelen met dit ontwerp
het best worden gediend. Verder
was de vraag of onder de brug
bruikbare, aantrekkelijke ruimten
ontstaan.
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Hollandse Nieuwe (2)
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Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Hollandse Nieuwe (2)

108

109

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

New Wave
Ontwerpers
Peter van Assche, Gonçalo
Moreira, Hiske van der Meer,
Tereza Novosadova en Kathelijne
Bouw (Bureau SLA architectuur en
stedenbouw, Amsterdam) i.s.m.
Maurice Hermens, Saskia Frijns
(DHV, Rotterdam) en Rob van Dijk
(Dijk&co Landschapsarchitectuur,
Amsterdam)
Omschrijving
Naast de bestaande komt een
nieuwe brug die stijgt met een
helling van maximaal 5%.
De wisselstrook maakt de golfbeweging in tegengestelde
richting. Tussen de twee golven
wordt een dubbelgekromd glazen
scherm gemonteerd. Op het
nieuwe strand komt een paviljoen
met een restaurant en voorzieningen voor de strandgasten.
Oordeel
Waardering voor de beleving
die ontstaat op de verhoogde
wisselstrook en voor de
aandacht die werd besteed aan
de aansluiting tussen weg en
talud. Maar verder kritiek op de
uitwerking (die betreft zowel de
geluidsschermen als de voorstellen
op strandniveau).
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New Wave
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Overige geselecteerde inzendingen

Motto

New Wave

112

113

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Retour Holland
Ontwerpers
Brigitte F.S.A. van Bakel (Isis
Architectuur, Amsterdam)
i.s.m. J.W. de Vos en M.A.J. Meyer
(Adviesbureau voor Bouwconstructies Wagemakers,
Rosmalen)
Omschrijving
Brug op hoge poten naast
bestaande brug. De hoogte is
gekozen om de horizon te ervaren
op de brug en de aanzichten van
de brug van alle zijden visueel
beleefbaar te maken. Het Zilverstrand wordt door de tweede brug
deels overdekt, zo ontstaat een
ruimte waar manifestaties mogelijk
zijn.
Oordeel
Ondanks waardering voor de
eenvoud van de oplossing, werd
de jury niet overtuigd. Men miste
een relatie tussen de nieuwe en de
oude brug.
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Retour Holland
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Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Retour Holland

116

117

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

 ur le pont de
S
treize secondes
Ontwerpers
Marlène van Gessel, Marc van
Roosmalen en Luc van Roosmalen
(van roosmalen van gessel
architecten e.p., Delft)
Omschrijving
Toevoeging. Een reeks losse
elementen verbeeldt riet in de
wind. Door de huidige langzaamverkeersroute op de brug vrij te
maken ontstaat ruimte voor 2 x 4
rijstroken. Het fietspad wordt aan
zijde Gooimeer aan de brug
gehangen. Een deel van het
plangebied wordt vergraven tot
water met eilandjes.
Oordeel
De rietstengels werden wel
gewaardeerd als idee, maar niet in
de uitwerking, gezien de te
verwachten forse afmetingen.
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Sur le pont de treize secondes
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Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Sur le pont de
treize secondes

120

121

Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Tromp-l'-oeil
Ontwerpers
Eric Vreedenburgh
(Archipelontwerpers, Den Haag)
i.s.m. constructeur,
(Ingenieursbureau Zonneveld,
Rotterdam), tuin- en
landschapsarchitect, (Bosch
Slabbers, Den Haag) en kostendeskundige (Brink Groep, Tiel)
Omschrijving
Combinatie van dubbeldekker en
nieuwe brug naast de oude. De
capaciteit van de brug wordt
vergroot door een tweede laag toe
te voegen. Het zware verkeer
wordt over de bestaande
onderlaag geleid, het personenverkeer krijgt vanaf het bovendek
uitzicht. De landhoofden worden
schoon gesneden, opdat de weg
weer als een scherpe lijn door het
water snijdt.
Oordeel
Ondanks waardering voor de
analyse van de vraag en het
theatrale van de gesuggereerde
oplossing, overheersten de
bezwaren. Deze hadden zowel
betrekking op de brug zelf
(technisch, constructief) als op de
vergravingen waardoor aan beide
zijden van het water recreatieve
mogelijkheden verdwijnen.
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Tromp-l’-oeil
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Overige geselecteerde inzendingen

Motto

Tromp-l'-oeil
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Overige geselecteerde inzendingen

Motto

UHB155
Ontwerpers
B.M. den Older (Den Older
Architect, Eindhoven) i.s.m.
J.L.M.C. van Daal en R. van den
Berkmortel (Witteveen + Bos,
Amsterdam)
Omschrijving
Brug. De nieuwe brug krijgt een
maximale helling om uitzicht te
bieden over de polder. Door de
ruimte tussen de bestaande en de
nieuwe brug is ook vanaf de
bestaande brug uitzicht over het
water mogelijk. Er is bij de nieuwe
brug gekozen voor een vrije
overspanning om uitzicht te
behouden voor de bestaande brug
en om de brug de overgang tussen
het oude en nieuwe land te laten
accentueren.
Oordeel
De jury meende dat er geen sprake
was van een overtuigend voorstel
en had bovendien vragen over de
realiseerbaarheid van de
constructie.
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UHB155
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Overige geselecteerde inzendingen

Motto

UHB155
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Overige geselecteerde inzendingen

Motto

YYYYYY

Ontwerpers
Jan van den Burg (architect,
Eindhoven) i.s.m. Roy Bertholet
(medeontwerper, Eindhoven)
Omschrijving
Toevoeging. De gewenste
verbreding wordt geaccentueerd
door een reeks van zes stalen
Y-vormige pylonen.
Oordeel
De jury werd niet overtuigd,
ondanks waardering voor de
eenvoud van het voorstel. Er is
twijfel over de constructieve
gedachte achter dit concept.
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Niet geselecteerde inzendingen

Niet geselecteerde inzendingen
2468
Michel van den Bogaard, Evert Pronk, Richard de Jonge,
Klaas Nienhuis, Reinier Gernand en Jasper Pronk (BINT
Architecten etcetera, Den Haag)
991023
Jean M.C. Meuwissen (architect, Amsterdam) i.s.m.
Bernard Bauer (Graz, Oostenrijk), Robert Kogler
(Graz, Oostenrijk) en Stefan M
 üller (Amsterdam)
Add Sound
Karsten Buchholz (architect, Rotterdam) i.s.m. Julian
Goldberg (muzikant, Rotterdam) en Joris Weijts (architect,
Rotterdam)
Bogen
J.C.C.M. Majoor (architect, N
 ijmegen)
Bomenlaan
Robert Uijttewaal (8A Architecten, Rotterdam) i.s.m.
Teus van Rinssum (NIMAS, Hilvarenbeek)
Bridge-Scape
Ed Euser (architect, Apeldoorn) en Tirza V
 errips
(kunstenaar, Apeldoorn)
A Bridge with a View
Dickens van der Werff en Mirjam IJsseling ( IJsseling & van
der Werff architecten, Amsterdam) i.s.m. Inti Hernandez
(beeldend kunstenaar, Amsterdam), Joris Jansen
(bouwkundig ingenieur, Amsterdam) en Niels Wiegel
(BBN adviseurs, Houten)
Brugplein
Bas Muilwijk (architect, A
 msterdam)
BULLEYE
Wim van Zeijst (architect, G
 roningen)
Dubbeldekker
Kaspar Aussems (BUROBEB, Amsterdam) i.s.m. Chris Boot
(architect, Amsterdam) en Ben Ewals (architect,
stedenbouw, Amsterdam)
Engel
Lukas C. Ruys (Compositie 5 Architectuur, Breda) i.s.m.
Stan Elings, Marcel van Dooren (Elings Vormgevers van
Natuur en Landschap) en Eloi Koreman (M3 Bouwkunst)
FTS
P. Avidar (architect, Amsterdam) en
P. Torenend (architect, Amsterdam)
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Fly-over
D.Th. Jauslin (Drexler GuinandJauslinArchitecten,
Rotterdam) i.s.m. Mart van de Leur (ABT, Velp)
Gateway to the Future
A.N. Mannsur (projectmanager, Leiden) i.s.m. R. Lek
(Leiden), M.C.W. de Ruiter (projectmanager Zwijndrecht),
C.G. Waverijn (projectmanager Rotterdam), A.F. Govaart
(projectmanager, Rotterdam), D. Braat (projectmanager,
Heemstede), C. Jordaan (projectleider, Haarlem), M.L.P.
van den Engel (projectleider, Rotterdam) en P. Heida
(projectmanager, Amsterdam)
Gouden greep
Harriet Dil (Dil en Bonazzi, Amsterdam)
Holland op zijn breedst
Willem van Seumeren en Miguel Jaspers (Architecten
Centrale, Amsterdam)
Hollandse Brug in blauw en groen
Emad Hajali (architect, Middelburg)
IJL
Jan Benthem, Jurriaan de Bruijn, Volker Krenzm, Joost
Vos, Marten Wassmann, Carel Weber, Guido de Wit
(Benthem Crouwel Architekten, Amsterdam) i.s.m. Joop
Paul (Arup, Amsterdam)
IJpark©
Dries van Heusden (Elefant Architecten, De Bilt) i.s.m.
F.J. Willemen (Bartels Ingenieurs voor Bouw en Infra,
Leeuwarden) en M.B.A. Hakvoort (Projectburo, Ede)
Janus
Jo Janssen, Wim van den Bergh, Dessislava Staneva,
Ivo Rosbeek, Dennis Hambeukers, Nathalie Bodarwé,
Arabella El Ginawy, Breg Horemans, Oliver Ludebühl
(Jo Janssen Architecten, Maastricht) i.s.m. Ron van
den Berg (Bremen Bouwadviseurs, Rotterdam) en
Rob Henquet (Ingenieursbureau van der Werf en Nass,
Maastricht)
Knooppunt A6
A.J. Bouwman (Architectenbureau visser en bouwman,
’s-Hertogenbosch)

Ophef
Jan Hooijmans en Roberto Ramdin (Het Buro voor
architektuur en Vormgeving, Den Haag) i.s.m. Jacobien
de Korte (Buro 3A, Den Haag)

de Schalm
Huub Swillens, Greke Klein Brinke, Jerre de Feijter, Stijn
van Gorp, David Harris en Sander Leistra (van Wylick
architecten, E indhoven)

Opnieuw Verbeterde Hollandse Brug
Frank Toeset (architect, Breda) i.s.m. Marit Besteman
(Mabecon VOF, Haarlem)

Serpentine, een brug om te vieren
R.E. Den Hartog (Arcadis Nederland, Amersfoort) i.s.m.
A.P.G. Hollanders (civiele techniek) en M. Huting
(architect, beeldend kunstenaar)

Optimaal
Jaap Rijnsburger (mobiliteitsontwerper, Gouda) i.s.m.
Harold de Beer (architect, Gouda)
Over-bruggen	
Henny A.M. Greve en Arjan de Ruiter (Architektenatelier,
Alphen aan den Rijn)
De Polderperiscoop
Petra van de Ven (architect, Amsterdam) i.s.m.
Niels Hatzmann (urbanistiek, Dordrecht)

Utopium
Paul Dinant, Khadija Fassihi, Mickey de Haan (Architecten
bureau Dinant, Amsterdam) i.s.m. Theo van ’t Klooster
(Landscape Studio, Eemnes), Pim Kok (N=5 communicatieadviesbureau, Amsterdam) en Henny Riemers
(Kootsertille)
Volle kracht vooruit. Steady as she goes
J.G.T Pruijn (Zeewolde)

De Polderplaat
Sander van den Blanken (Arup, Amsterdam) i.s.m.
KOW architectuur II (Amsterdam)

Watermark
Hans Bilsen, Joep Fessl en Eric Smook (Archivolt 
Architecten, Diemen) i.s.m. Andre Verschoor (Grontmij/
Stoel Partners)

PolderPoort
Christa van den Berg, Maurits Lopes Cardozo, Sietse
Cieraad, Niels Degenkamp, Adriaan Kok, Ivo Mulders,
Teun Teeuwisse en Gerhard Nijenhuis (ipv Delft
ingenieursbureau voor productvormgeving, Delft)

Watermerk
Paco Bunnik (architect, Amsterdam) i.s.m. Titia Ex
(lichtkunstenaar, Amsterdam), Karel Links (architectuur,
Amsterdam ) en Marinus Oostenbrink (stedenbouw,
architectuur, Amsterdam)

Regenboog
Mark Hemel en Barbara Kuit (Information Based
Architecture, Amsterdam) i.s.m. Ad van Gils, Jo Gommans
en T. Van Oosteren (Dura Vermeer, Hoofddorp)

XXX III XXX
Jan Pronk (MH Poly Consultants & Engineers, BU.Design
& Engineering, Bergen op Zoom)

een reis door open en dicht
Robert Veenvliet (architect, Maarn)
Het ritme van de polder
Paul van der Voort, Desire Kerklaan, Polle Koks en
Daan Bakker (DaF-architecten) i.s.m. Tim van Eijsden
(Architechniek)

Lichtbrug-R1.0
Paul van Leeuwen (architect, Amsterdam)

ROBABE
John van Rooijen (architect, Haarlem) i.s.m. Marcel
Verheijde (architect, Rotterdam), Jacques Beljaars
(architect, Rotterdam) en Dinie Besems (ontwerper/
kunstenaar, Amsterdam)

NAP
Floor Driessen (Den Haag) en Remko de Haan
(Den Haag)

ROTA
Roel Lamers (van aken architecten, Eindhoven) i.s.m.
Rob Nijsse (ABT, Arnhem)
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