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LOCATIE VAN DE BRUG
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INHOUD

INLEIDING

De huidige brug over de E34 / E313 bij Ranst is aan vervanging toe. Het Agentschap Wegen 

en Verkeer besteed in samenwerking met Vlaams Bouwmeester en de gemeente Ranst het 

ontwerp en de voorbereiding van de nieuwe brug aan.

Gekozen is voor vervanging van de bestaande, beschadigde brug door een nieuwe brug die 

de toekomstige verbreding van de snelweg mogelijk maakt. De strategische ligging vraagt 

om een brug die meer is dan een verkeerskundige verbinding. De locatie van de brug ligt 

op de overgang van de Kempen en Antwerpen, op een belangrijk beslismoment in het 

hoofdwegennet.

In dit document lichten we onze analyse en ons brugontwerp toe. Wij kijken ernaar uit om 

ons ontwerp uit te werken en samen met de opdrachtgever tot uitvoering te brengen.
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DE BRUG LIGT OP DE OVERGANG VAN ANTWERPEN EN DE KEMPEN EEN GEPASTE BRUG OP DE OVERGANG VAN STAD EN LAND
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1. ANALYSE VAN DE OPGAVE

OVERGANG VAN STAD NAAR LAND

De overgang tussen de stedelijke zone van Antwerpen en de groene Kempen is een 

geleidelijke overgang, geen harde grens. Rijdend over de snelweg vanuit het oosten 

verandert het landschap van groen naar steeds meer stedelijk. De brug ligt precies in dit 

overgangsgebied, op het punt waar de E313 en de E34 samenkomen. De vraag om voor 

deze locatie een brug te ontwerpen, betekent dat we moeten zoeken naar een brugconcept 

dat deze overgang van stad naar land op gepaste wijze markeert.

TWEE WERELDEN

De Vaartstraat loopt slingerend door het landelijke landschap. Pas op het huidige viaduct 

wordt de overgang over de E34 zichtbaar. Hier komen twee werelden samen. Enerzijds zijn 

we in een intiem landschap met bossen, beken, kastelen, forten en dorpen. Anderzijds zien 

we de grootschalige infrastructuur van de E34 en - even verderop - het Albertkanaal. Bij het 

zoeken naar het juiste brugconcept moeten we recht doen aan zowel de kleine als de grote 

schaal.

COMFORT EN VEILIGHEID

De Vaartstraat kenmerkt zich door een prettig profi el: losliggende fi ets- en voetpaden, 

van het snelverkeer gescheiden door een groene haag. Deze inrichting oogt als een 

verblijfsruimte met een verzorgde kwaliteit. De nieuwe brug dient deze kwaliteit verder te 

versterken.

POORT EN VERBINDING

In onze ogen markeert de brug niet alleen de toegang naar Antwerpen, maar vormt de 

brug ook een entree voor de Kempen. Tegelijk vormt de brug een belangrijke verbinding 

voor Ranst en omgeving. De nieuwe brug dient dan ook twee functies te vervullen: die van 

verbinding en die van poort.

Ons staat een subtiel landmark voor ogen. Een brug die krachtig - maar niet schreeuwerig- 

aanwezig is. We zoeken een sterk ruimtelijk concept, een brug die de poortfunctie 

belichaamt en tegelijk het groene landschap van de Kempen verbindt.
DUBBELFUNCTIE: POORT EN VERBINDING
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SUBTIEL LANDMARK, SLANKE BOOG
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2. VISIE OP HET ONTWERP

Het is onze overtuiging dat een boogbrug de gewenste combinatie van poort en verbinding 

het beste gestalte geeft. De eenvoud van de vorm en de heldere afl eesbaarheid van de 

draagconstructie leiden tot een ingetogen maar krachtig icoon.

Wij stellen daarom een bijzondere boogbrug voor; een boogbrug met een parabolisch 

profi el, geoptimaliseerd op de belasting. Deze combineert een subtiel onderscheidende vorm 

met technische en praktische voordelen. De boogvorm brengt een laag constructiegewicht 

met zich mee. Zo kan de brug binnen budget en vrijwel zonder verkeershinder gerealiseerd 

worden.

Van veraf oogt de boogbrug als een krachtig kunstwerk, van dichtbij valt op hoe transparant 

de brug is. De hoge bogen scheppen ruimte en laten het zicht op de omgeving open. De 

ingetogen detaillering van de slanke bogen en de uitwaaierende hangers versterken het 

ruimtelijk beeld.

Gaand over de Vaartstraat kondigt de nieuwe boogbrug de overgang al van verre aan. De 

ingetogen bogen nodigen de weggebruiker uit de poort te gebruiken en de E34 over te 

gaan.

De inrichting van de Vaartstraat kenmerkt zich door geschoren blokhagen. We sluiten hierop 

aan met de in hout uitgevoerde geleiderail. Zo ontstaat een rustig en vriendelijk straatbeeld.

CONSTRUCTIEVE EN ARCHITECTONISCHE OPTIMALISATIE VAN DE BOOGVORM
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VRIJE MIDDENBERMVERBLIJFSKWALITEIT DOOR HOUTEN GELEIDERS

VRIENDELIJKE, CONSTRUCTIEF OPTIMALE BOOGVORM LANDHOOFD UIT HET ZICHT RUSTIG EN OPEN BEELD
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3. ONTWERPDETAILS

Voor de brug kiezen we materialen die het brugconcept versterken, maar zeker ook 

functioneel zijn, duurzaam en eenvoudig te onderhouden.

LICHTE CONSTRUCTIE

De dragende constructie is van staal. Hiermee bereiken we een constructief 

geoptimaliseerde, lichtgewicht brug.

DUURZAME CONSERVERING

Het staalwerk wordt voorzien van een offshore kwaliteit coating. Hiermee is de 

staalconstructie voor tientallen jaren beschermd. Indien nodig is de conservering op locatie te 

onderhouden.

SOLIDE BRUGDEK

Voor het brugdek kiezen we voor beton. Het dek bouwen we op uit gewapende prefab 

betonplaten (zogenaamde predallen), met hierop een in het werk gestorte druklaag. De 

prefab platen worden voorafgaand aan plaatsing aangebracht, zodat de druklaag zonder 

verkeershinder kan worden aangebracht.

ROBUUSTE VERHARDING

Het brugdek wordt voorzien van een asfaltlaag, zowel op de rijstroken als op de fi ets- / 

voetpaden.

INGETOGEN KLEUR

De brug ligt in een natuurlijke omgeving. Hier past een brug met een ingetogen kleur. We 

stellen een hardsteen kleur voor, een antraciete kleur die het silhouet van de brug krachtig 

én ingetogen zichtbaar maakt.

HOUTEN MEUBILAIR

Met de houten verkeersgeleider tussen de rijweg en het fi ets- / voetpad zetten we de 

prettige verblijfskwaliteit van de Vaartstraat door op de brug. We passen hier geacetyleerd 

hout toe: ecologisch verduurzaamd naald- of loofhout met een lange levensduur.

GEÏNTEGREERDE VERLICHTING

Voor de functionele verlichting op de brug passen we led-verlichting toe. Deze integreren we  

in de verbindingsbalken tussen de bogen, zodat we voldoende lichtniveau en een prettige 

gelijkmatigheid bereiken, zonder verblinding.

ONDERHOUDSARME VOEGEN

De voegovergangen van de brug hebben een lange levensduur en zijn bovendien 

onderhoudsarm en geluidsarm.
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SAMENSTELLEN BRUG OP VOORBOUWLOCATIE INRIJDEN BRUG IN ÉÉN NACHT
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4. REALISATIEPROCES

Bij de keuze van ons brugconcept zijn - naast architectonische voordelen - ook praktische 

voordelen doorslaggevend geweest.

De voordelen van ons concept:

• Volledige voorbouw naast snelweg inclusief predallen.

• Inrijden in 1 nachtafsluiting.

• Geen versmalling van rijstroken tijdens afbouwfase / storten druklaag.

• Aanleg nieuwe funderingen naast bestaande brug.

• Variant mogelijk met staalplaat-betondek.

• Geen tussensteunpunt, dus geen inspectie opleggingen in middenberm.

• Geen afschuiven van sneeuw op snelweg door opstaande rand (400mm).

• Zo min mogelijk onderhoudwerkzaamheden boven snelweg (coaten, inspecteren).

MIDDENBERM VRIJ

Ons concept gaat uit van één vrije overspanning, zonder steunpunt in de middenberm of 

zijbermen. Resultaat: minder hinder.

BEPERKING HINDER VAARTSTRAAT

De funderingen en landhoofden van de nieuwe brug kunnen naast de bestaande brug 

worden gebouwd. In deze fase kan het verkeer in de Vaartstraat gewoon doorrijden. Direct 

na de sloop van de bestaande brug kan de nieuwe brug worden geplaatst en afgebouwd. 

De hinder voor het lokale verkeer blijft zo zeer beperkt.

SNELLE PLAATSING

De brugconstructie kan in zijn geheel nabij de locatie worden samengesteld en vervolgens in 

zijn geheel in één nacht worden geplaatst. Resultaat: minder hinder.

HINDERVRIJE AFBOUW

Na het plaatsen van de nieuwe brug kan het storten van de betonnen druklaag en het 

afbouwen van de brug worden uitgevoerd zonder versmalling of omlegging van de rijstroken 

op de E34 / E313.
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7. DUURZAAMHEID

In de eerste fasen van het ontwerpproces is de ontwerpvrijheid nog relatief groot, evenals 

de invloed van gemaakte keuzes. Het ontwerpen van een duurzame brug begint dan ook bij 

doordachte ontwerpkeuzes.

TECHNISCHE DUURZAAMHEID

Technische duurzaamheid - oftewel een lange levensduur en goede vervangbaarheid van 

onderdelen met een beperkte levensduur - bereiken we door:

• Betonnen dek, optimaal bestand tegen vermoeiing.

• Offshore kwaliteit polysiloxaan coating met zink-epoxy primer.

• Coating 40 jaar onderhoudsvrij, volgens Norsok standaard.

• Robuuste, hoogwaardige en geluidsarme voegovergangen.

• Enkelvoudige voeg: Maurer XW1, geluidsarm.

• Mattenvoeg: type T160 Sollinger Hutte, geluidsarm.

• Hanger-aanhechtingen inspecteerbaar vanaf bovenzijde dek

• Volledig afwaterend ontwerp zonder spleten.

• Hemelwaterafvoer langs open goten.

• Luchtdichte afgelaste constructie met klimaatbeheersing binnenruimte.

• Extra vrije hoogte van ca 6,0m minimaliseert kans op aanrijdingen.

ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID

Een ecologisch duurzame brug - met een lage impact op het milieu - bereiken we door:

• Boogbrug: geoptimaliseerde krachtsafdracht.

• Laag eigen gewicht.

• Hoge sterkte staal.

• Flexibele indeelbaarheid garandeert langere levensduur.

• Enkele overspanning maakt E34 maximaal fl exibel in rijstrookindeling.

• Geacetyleerd hout voor geleideconstructie: Pinus Radiata (naaldhout) of Els (loofhout)

• Levensduur 50 jaar.

ESTHETISCHE DUURZAAMHEID

Een brug die lang mooi blijft en niet aan mode onderhevig is, gaat lang mee. Door 

verregaande synergie van constructie en vormgeving en het weglaten van overbodige 

detaillering, realiseren we een ingetogen en tijdloze brug.

Ontwerpvisie_brug_Ranst_v03.indd   17Ontwerpvisie_brug_Ranst_v03.indd   17 12-11-2014   14:34:1612-11-2014   14:34:16



18

HUIDIGE FIETSROUTE (ROOD), VERBETERDE FIETSROUTE (PAARS) EN VERBREED PAD VOOR RUITERS (BLAUW)

FIETSPAD ONDER DE BRUG VERBREED PAD VOOR RUITERS
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8. UITBREIDINGSOPTIES

Aanvullend op ons brugontwerp zien we een aantal uitbreidingsmogelijkheden die we graag 

met de opdrachtgever bespreken.

OOST-WEST FIETSROUTE

De huidige oost-west fi etsroute ten zuiden van de E34 / E313 kan fors worden verbeterd. 

Vanuit westelijke richting komt het fi etspad in het verlengde van de Schawijkstraat uit op de 

Vaartstraat. Om verder te gaan moeten fi etsers oversteken, om vervolgens via een scherpe 

bocht onderaan het grondlichaam hun route te vervolgen. Gevolg is een ongewenste 

kruising van langzaam- en snelverkeer en een onlogische fi etsroute. Wij stellen voor om 

het fi etspad onder de brug door te laten gaan. Zo realiseren we een directe route zonder 

confl ictsituaties. Door de brug te verlengen tot ca. 75 meter ontstaat ruimte voor het 

fi etspad, afgescheiden van het snelverkeer door een bermsloot en een extra bomenrij.

VERBREDING PAD

Ruiters met paarden worden nu geacht de rijweg te gebruiken. Vanwege het verschil in 

snelheid met het autoverkeer en de beperkte breedte van de rijstroken, is dit geen optimale 

situatie. Wij adviseren ruiters het fi ets- / voetpad te laten gebruiken. Door aan westzijde 

het langzaamverkeerpad te verbreden tot 3 meter (zowel op de brug als langs de weg), 

realiseren we een prettige en veilige strook voor alle langzaam verkeer inclusief ruiters. 

Optioneel kan het hekwerk aan deze zijde worden verhoogd.

AANHELEN GROEN

De brug ligt in een bosrijk gebied, dat enigszins versnipperd is. Vooral aan de noordwest- en 

zuidoostzijde van de brug zijn nu open plekken die het doorgaande bosgebied onderbreken. 

Door aanplanting van bomen op deze locaties willen we het bos versterken en realiseren we 

een meer aaneengesloten groengebied. 

VERLICHTING BOGEN

Om zowel overdag als ‘s nachts een aansprekend en ruimtelijk beeld te bereiken, stellen we 

voor om de onderzijde van de bogen aan te lichten. We denken aan led-armaturen die we 

in de houten verkeersgeleiding opnemen. Zo maken we ook ‘s avonds het subtiele landmark 

zichtbaar.

SCHANSKORVEN

De E34 / E313 wordt in de toekomst uitgebreid met extra rijstroken. Tot die tijd stellen 

we voor om de taluds onder de brug uit te voeren als eenvoudige grondlichamen met 

taludbekleding. Zodra de uitbreiding van de snelweg wordt gerealiseerd, kunnen de 

grondlichamen worden afgegraven en schanskorven worden aangebracht, zoals op ons 

ontwerpvoorstel is weergegeven.
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