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De twee nieuwe bruggetjes sluiten direct aan op
het door M3H ontworpen woningbouwplan. Het
zijn eenvoudige houten bruggen met betonnen
landhoofden die aansluiting zoeken bij de
vormentaal van de bebouwing, de hekwerken, de
openbare ruimte en de polder . De bruggetjes zijn:
eenvoudig, helder geconstrueerd en “des polders”.
De leuning bestaat uit een houten vakwerkspant dat
de overspanning realiseert. Het spant is bekleedt
met houten planken. De betonnen landhoofden zijn
voorzien van een profilering van hout, zoals de
leuning. Het beton heeft dezelfde tint en textuur als
het vergrijsde hout. De betonnen landhoofden zorgen
ervoor dat het hout de grond en het water niet raakt
(duurzaam) en geeft de brug op de kopse kanten
stevige “kniestukken”.

Omschrijving: Twee voetgangers- en fietsbruggen
Betrokkenen: Gemeente, aannemer, supervisor
Proces: Bouwgericht proces
Ontwerpteam: Tobias Bader, Machiel Spaan
Constructeur: Oranjewoud
Aannemer: Beentjes
Bouwkosten: 160.000
Status: Gerealiseerd, 2008
Functie: Utilitair
Type: Nieuwbouw
Schaal: Gebouw
Proces: Bouwgericht

Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer

De bruggen zijn et hardhouten latten bekleed, de betonnen aanlandingen zijn met latjes bekist met dezelfde maat
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Boven: bovenaanzicht brug, onder: detail foto houten leuning

De twee bruggen in perspectief. De bruggen passen wat betreft vormentaal en materialisatie goed bij de woningen
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M3H is een architectenbureau in Amsterdam. We zijn
gevestigd in de Smaragd, een door ons ontworpen
gebouw tegenover het Muiderpoort Station.
Sinds 1995 werken we met een team van zo’n tien
ontwerpers aan de stedelijke omgeving.
M3H werkt samen
We werken nooit alleen. We gaan uit van een creatieve
samenwerking met opdrachtgevers, bewoners,
gebruikers, adviseurs, bouwers en andere betrokkenen. Samen geven we vorm aan het proces.
M3H onderzoekt
Voor M3H begint iedere opdracht met onderzoek.
We plaatsen het project in de sociale, fysieke en
historische context. Daar voegen we onze praktische
en theoretische kennis aan toe. En we laten onze
ervaring spreken. Zo verzamelen we alle ingredienten die nodig zijn voor een goed ontwerp of een
gedegen advies.
M3H bouwt
Maken en bouwen staat bij ons voorop. Onze
ingrepen zijn precies en hoogwaardig met innovatieve oplossingen in alle facetten. Vakmanschap en
ambacht zijn onze basis. Een goede leefomgeving is
het resultaat.
M3H maakt
We werken aan projecten op alle schaalniveaus.
Onze projecten zijn als een maatpak ontworpen en
gemaakt. Ze zijn ongewoon gewoon, en laten zich pas
in tweede instantie goed zien. Ze zijn lang houdbaar
en daarom duurzaam.
M3H leert
We zien ons vak als een voortdurende oefening.
Daarom werken we graag aan prijsvragen en steken
we veel energie in onderzoek. We delen onze kennis
en onze visie vaak en uitgebreid met anderen, zoals in
het onderwijs en adviescommissies.
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