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Studie naar brug nr 276 van Pieter Lodewijk Kramer ca 1930

14 BRUGGEN VOOR DE HOUTHAVEN

verbindingen tussen verleden en toekomst

Verburg Hoogendijk Architekten / Parklaan Landschapsarchitecten / Paul de Kort Beeldend Kunstenaar 



Brug nr. 276 uit 1930 van architect Piet Kramer en constructeur Wieger de Graaff overspande de 
Oostertoegang vlak bij het Centraal Station in Amsterdam, maar moest in het begin van deze eeuw wijken 
voor de aanleg van de IJtram. De hefbrug ligt nu opgeslagen en zal binnenkort de oostertoegang naar de 
nieuw te bouwen woonwijk De Houthaven markeren.

Ondanks de robuuste functionaliteit van de vier heftorens klinkt in de vormgeving van deze brug op een 
subtiele manier de expressionistische beeldtaal door van de Amsterdamse School, waar Piet Kramer een 
vooraanstaand vertegenwoordiger van was. Hiermee legt de Oostertoegangsbrug tevens een symbolische 
verbinding tussen de stijlvolle architectuur van de Spaarndammerbuurt en het zuiver functionele van een 
industriegebied zoals de voormalige Houthavens.  

Voor ons als ontwerpteam is hiermee de toon gezet. De 14 nieuw te bouwen bruggen in De Houthaven 
moeten een sobere functionaliteit koppelen aan een stijlvolle vormgeving met oog voor detail en gevoel 
voor materialiteit, intimiteit en sfeer.   

De Oostertoegangsbrug of Brug nr. 276

De expressieve heftorens aan de Weespertrekvaart zijn 
identiek aan de Oostertoegangsbrug

Brug 400 over het Amstelkanaal is een klassiek voorbeeld van een 
Kramerbrug in de stijl van de Amsterdamse school. Kenmerkend 
aan de Kramerbruggen is dat zij tevens werden ontworpen als 
prettige verblijfsplaatsen. Er is veel oog voor detail, vaak ruimte 
voor bankjes, kleine pleintjes en aandacht voor groen. 



Naast de Oostertoegangsbrug zijn er drie nieuwe bruggen die De Houthaven 
met haar directe omgeving verbinden. Deze bruggen krijgen markante pylonen 
die op een eigentijdse manier refereren aan de heftorens van de brug van Kramer.  
De overige bruggen verbinden de eilanden onderling. Deze zijn qua detaillering 
en constructie meer verwant aan de binnenstedelijke Kramerbruggen.

Het middaglicht uit het zuiden tot zuidwesten prikt in de 
grachten van De Houthaven en krijgt daar alle ruimte.
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Overzicht bruggen Houthaven

4 voet- / fietsbruggen 
Breedte: 300 cm
Overspanning: 20 meter
Doorvaarthoogte: 190 cm

8 autobruggen, 
Breedte: 525 cm of 675 cm
Overspanning: 18 meter
Doorvaarthoogte: 190 cm

1 autobrug
Breedte: 700 cm of 850 cm
Overspanning: 20 meter
Doorvaarthoogte: 250 cm

A2

WATERPEIL = 0.40 - NAP

TOELICHTING WATERPEILEN

Waterdiepte = 1.90 - NAP

Waterdiepte = 2.40 - NAP

1:40

peil -0.08

1:40

Haparandaweg

zonnestand ca 9.00 uur p.m.zonnestand ca 11.00 uur (MET)zonnestand ca 14.30 uur a.m.

Door haar ligging aan het IJ heeft De Houthaven de potentie uit te groeien 
tot hét podium voor het internationaal vermaarde Hollandse Licht. Het 
zonlicht dat ‘s middag vanuit het zuidwesten via de grachten Houthaven in 
prikt heeft ons geïnspireerd tot de gefacetteerde vormgeving en detaillering 
van de brugpijlers. Zij vangen het licht en concentreren het.

De grachten leiden het zonlicht de wijk in. De kades mogen het licht 
daarom nergens hinderen of tegen houden, bijvoorbeeld door uitstekende 
bruggenhoofden. De kades zijn recht en ononderbroken en bij de bruggen 
laten wij de kades hier en daar zelfs iets terug vallen om plaats te bieden aan 
plekjes aan het water, zoals Piet Kramer dat ook zou hebben gedaan. Dit zijn 
plekken waar je als bewoner heel dicht aan het water kunt verblijven en waar 
je zicht hebt op de onderconstructie van de bruggen. Je kunt hier met een 
drankje aan het water zitten of in de winter je schaatsen onderbinden.

De assen en grachten in het stedebouwkundige plan van De Houthaven 
markeren specifieke momenten van de dag waarop de zon in het verlengde 
van deze assen staat. Details in de bruggen vangen dit licht en concentreren het. 



5500mm

De drie bruggen die De Houthaven met haar directe omgeving verbinden worden gemarkeerd met pylonen die op een eigentijdse 
manier refereren aan de heftorens van de Oostertoegangsbrug. In de koppen zijn lichtarmaturen aangebracht die het brugdek aanlichten. 

De bruggen die de eilanden onderling verbinden zijn verwant aan de binnenstedelijke Kramerbruggen. De gefacetteerde vormgeving 
vangt en concentreert het zonlicht. De diamantvormige koppen verwijzen naar de ornamentiek van de klassieke Kramerbruggen. 
Elke gracht krijgt haar eigen diamantvorm. 



Brugtype A1: 8 verkeersbruggen met overspanning van 18 meter, breedte 6,75 meter,  doorvaartprofiel  1,90 x 5,00 meter 



Brugtype A2: verkeersbrug met overspanning van 20 meter, breedte 8,50 meter,  doorvaartprofiel  2,50 x 5,00 meter 



Brugtype B1a: 3 voetgangersbruggen met overspanning van 20 meter, breedte 3 meter,  doorvaartprofiel  1,90 x 5,00 meter 



Brugtype B1b: voetgangersbrug met overspanning van 20 meter en 3 meter breed,  doorvaartprofiel  1,90 x 5,00 meter 



Brugtype B2: voetgangersbrug met overspanning van 28 meter, breedte 3 meter,  , doorvaartprofiel  2,50 x 5,00 meter 



Doorkijkje over een gracht vanaf een voetgangersbrug via een verkeersbrug richting het IJ Het ochtendlicht valt in de stedelijke as met verkeersbruggen. 

WERKWIJZE REALISATIE BRUGGEN

Om zo min mogelijk hinder en overlast aan omwonenden en milieu te veroorzaken zijn de bouwlocaties tbv de bruggen geen ‘bouw’- maar 
‘assemblage’ plekken. Alle componenten van de bruggen worden van tevoren gemaakt (geprefabriceerd) waardoor er een optimaal product 
gemaakt wordt onder geconditioneerde omstandigheden. De diverse componenten van de bruggen worden naar het werk vervoerd en daar 
geassembleerd. Dit betekent sterke reductie van vervoersbewegingen (= minder CO2), en geluidsoverlast. 

Zicht over de voetgangersbruggen richting het noorden Het middaglicht prikt via de grachten tussen de gebouwen van De Houthaven en wordt opgevangen door de ornamenten 
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-  alle bruggen worden in “het droge” gemaakt, dus gewoon op het land, daarna wordt pas de gracht uitgegraven.
-  na het heiwerk worden de bouwkuipen aangebracht, uitgegraven en leeggepompt.
-  daarna worden de betonnen poeren en landhoofden aangebracht.
-  daarna volgt de aanvoer en montagen van alle overige geprefabriceerde onderdelen, zoals betonpijlers, brugdekken, leuningen, verlichting.
- hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecyclede materialen (hergebruikt betongranulaat etc.)


