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VISWEERBRUG



De Groene Kathedraal van Marinus Boezem, één van de 6 landschaspkunstwerken in Flevoland

Voor U ligt het schetsontwerp van de Visweerbrug, de fiets- en voetgangersbrug over de Hoge Vaart en de Waterlandseweg. 
Door Thijs Verburg van Verburg Hoogendijk Architekten en Paul de Kort beeldend kunstenaar en landschapskunstenaar.

OPDRACHT
U vraagt aan ons een ontwerp voor een fiets- en voetgangersbrug die voldoet aan alle realistische voorwaarden eisen, normen en criteria, 
zoals veiligheid, toegankelijkheid, logistiek, duurzaamheid. en financiële haalbaarheid. 
U vraagt tevens om een iconische ontwerp, een landmark. U vraagt niet zomaar om een verbinding over een water- en verkeersader, 
u verwacht van ons een ontwerp van een inspirerende brug, een brug die het oversteken tot een belevenis maakt. 
Tot slot dient de brug zich op een respectvolle manier te verhouden tot het landschapskunstwerk De Groene Kathedraal.

ANALYSE
Wij denken met dit ontwerp te voldoen aan alle door u gestelde criteria en randvoorwaarden, bijna alle randvoorwaarden, 
want op één punt zien wij ons genoodzaakt om van de door u gestelde kaders af te wijken. Dit betreft uw stelling dat de brug de site van 
de Groene Kathedraal een-op-een, in één rechte lijn en haaks over de Waterlandseweg dient te verbinden met het Kapittelpad en het 
bedrijventerrein Stichtsekant aan de overzijde van de Hoge Vaart en de Waterlandseweg. 

Wij betwijflene of dit inderdaad de juiste route is.  Wij maken ons zorgen over het feit dat hierdoor de zichtlijnen op de Groene Kathedraal 
voor het verkeer dat vanuit de richting Almere komt ernstig worden belemmerd. Een talud van ruim 4 meter hoog heeft een voet van zo’n 
20 meter breed, als landschappelijk element op deze plek gaat een té sterke concurrentie aan met het landschapskunstwerk De Groene 
Kathedraal.



KATHEDRALENBOS

STICHTSE KANT

EEN VERBINDING TUSSEN EEN KUNSTWERK EN EEN BEDRIJVENTERREIN...

Wil een recreant, direct na een bezoek aan De Groene Kathedraal zijn of haar tocht voortzetten via een omvangrijk bedrijventerrein als de 
Stichtekant? En omgekeerd, wil die fietser vanaf het Gooimeer door dit uitgestrekte bedrijventerrein rijden ten einde een bezoek te kunnen 
brengen aan het Kathedralenbos en de Groene Kathedraal?

beoogde scenario’s met de brug als verbinding tussen het Kathedralenbos en het bedrijventerrein.



alternatieve scenario’s bij het benaderen en verlaten van de brug vanuit het noorden vanaf de Kathedralenplaats en vanuit het zuiden vanaf het Kwikstaartpad (Museumbos)    

KATHEDRALENBOS

MUSEUMBOS

ca 200 mtr

... OF IS ER EEN ALTERNATIEF...

Na bestudering van luchtfoto’s, landkaarten en fietsroutes hebben wij een alternatief voor de positionering voor deze brug ontdekt. Door hem 
200 meter naar het westen te verplaatsen worden namelijk in één klap alle antwoorden gegeven op onze vragen en twijfels. Tegelijkertijd openen 
zich allerlei spannende doorkijkjes naar onvermoede mogelijkheden en kwaliteiten.



... MET EEN ALTERNATIEF SCENARIO

Door de brug 200 meter naar het westen te verplaatsen kan deze 
op een heel natuurlijke manier worden ingepast en aangehecht aan 
de typische karateristieken en kwaliteiten van dit polderlandschap, 
zoals de lange, trage en vloeiende boogstralen en de tot aan de 
horizon reikende zichtlijnen. 

Het benaderen en verlaten van de brug biedt de passant een sfeervol 
en gevarieerd scenario, wat het oversteken van de Waterlandseweg 
daadwerkelijk tot een bijzondere belevenis maakt. 

De brug verbindt niet langer een kunstwerk met een bedrijventerrein, 
maar verbindt twee prachtige bosgebieden, twee podia voor 
bijzondere landschapskunst.

De Groene Kathedraal behoudt zijn vrije, monumentale ligging en 
daarmee de zichtbaarheid vanuit alle richtingen. 
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Karthedralenplaats;
splitsing tussen bestemmingen
 Kathedralenbos - Museumbos

bushaltes voor ontsluiting bedrijventerrein Stichtsekant

waar de brug aanlandt en het talud door Stichtsekant snijdt
stellen wij voor één kavel met bomen aan te planten

zichtlijn verbindt het Gooimeer met de Waterlandseweg

ontsluiting brug en voortzetting van grid polderstructuur / zichtlijn

monumentale laan ontsluiting brug vanuit het Museumbos

aansluiting aan Kwikstaart    pad (bestaande �etsroute)

aansluiting richting Gooimeer

kunstwerk ‘In Eenzaamheid’ (Birthe Leemeijer)

laanbeplanting deels onderbroken tbv vrij zicht op de groene kathedraal
door de beoogde positionering van de brug in westelijke richting te verplaatsen 
blijven de zichtlijnen op de Kathedraal vanuit de richting Almere behouden
en behoudt het kunstwerk haar vrije ligging in het polderlandschap 

2x landschapskunstwerk kunstwerk ‘Groene Kathedraal’

zicht op trafo 
markering beeindiging hoogspanningslijn

richting kunstwerken Museumbos

overige bestemmingen richting Almere
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bedrijventerrein Stichtsekant

Richting Zeewolde

Richting Almerehaven

Vogelweg richting Lelystad

Gooimeer
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N305 / A27 / Zeewolde

bushalte zuidzichtlijn naar Stichtsekant

zichtlijn naar Groene Kathedraal

zichtlijn over de Hoge Vaart richting het oosten

zichtlijn over de Hoge Vaart richting het westen

bushalte noord

voetgangers richting Groene Kathedraal

voetgangers richting bedrijvernterrein Stichtsekant

�etsers richting Kathedralenbos en Lelystad

�etsers richting Museumbos en Almerehaven

N305 / A6 / Almere / Lelystad



LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

Door de aanhechting de bestaande landschappelijke lijnen in de polder beschrijft de 
Visweerbrug een schuine lijn over de Waterlandseweg. Samen met de vloeiende boogstraal 
die de brug beschrijft brengen wij hiermee een ode aan de topografie van de Flevopolders. 



SPRINGWERK

Het ‘springwerk’ van de vier steunpunten onder de Visweerbrug vormt een directe verwijzing naar de verkeersbrug over de 
A6 tussen Almere en Lelystad, een brug die volgens ons voorbeeldig is voor de typologie van de bruggen in de Flevopolders. 



INTEGRATIE TUSSEN FUNCTIE, CONSTRUCTIE EN LOGISTIEK

De steunpunten zijn minimaal gedimensioneerd en doen tevens dienst als trappartij richting de bushaltes aan weerszijde van de 
Waterlandseweg en het Leeuwerikpad aan d eoverkant van de Hoge Vaart richting De Groene Kathedraal.
Voor een zo kort mogelijke overspanning over de Vaart staat het meest noordelijke steunpunt met de voet in het water. Een 
avontuurlijke bruggetje over de plasberm vormt de verbinding tussen de trap op de steun en het Leeuwerikpad.  
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OPBOUW EN MATERIALISERING VAN DE VISWEERBRUG

De materialen die bij de realisatie van de brug worden gebruikt zijn robuust, gemaakt met gangbare productieprocessen, hebben een lange 
levensduur en zijn onderhoudsarm. De structuur en de kleurstelling van de materialen sluit goed aan bij de sfeer van de polder. 
De opbouw van de burg bestaat uit een stelsel van geprefabriceerd betonnen,  V-vormige steunpunten met daarin geïntegreerde trappen en 
loopbruggen. 
Het prefabriceren van de diverse onderdelen van de brug heeft een gunstig effect op de snelheid van de bouw en vanwege minder 
verkeersbewegingen en de bouwlocatie in te zetten als assemblageplek in plaats van bouwplaats draagt dit ook zeker bij aan de reductie van 
CO2 uitstoot. 
De steunpunten zijn a-symmetrisch en steken afwisselend uit naast het brugdek, hetgeen de de stabiliteit van de brug ten goede komt. 
De brug wordt afgewerkt met CorTen stalen reliingen. Het brugdek krijgt een split met een lichte kleur als slijtlaag.

De Groene Kathedraal behoudt zijn vrije, monumentale ligging en daarmee de zichtbaarheid vanuit alle richtingen. 



VISWEERBRUG

Tijdens opgravingen bij de Waterlandseweg en het aangrenzende Stichtsekant zijn 
onlangs meerdere archeologische vindplaatsen uit de Steentijd aangetroffen. Op 
twee locaties zijn daarbij resten van een visweer gevonden. Een visweer is een 
palissade die als een fuik in het ondiepe water wordt geplaatst en waar de vis in 
werd gejaagd en gevangen.  

De relingen op de brug verwijzen naar dit historische verhaal. Uit CorTenstaal is een 
onregelmatig motief gesneden van verticale, organisch gevomde staken. Door de 
diagonaal en de curve van de brug over de Waterlandseweg in combinatie met de 
geleidelijke verandering van perspectief van de naderende automobilist ontstaat een 
interferentie tussen de motieven in de voorste en de achterste reling. Hierdoor ziet 
de automoblist een moirépatroon dat associaties oproept met het golven van water.  een visweer

CorTen stalen relingen. Door de optische verschuiving ontstaat interferentie tussen de motieven en ziet de automoblisit een moiré patroon dat associaties oproept met golvend water. 


