Steenbergen krijgt eerste aquaduct van Noord-Brabant
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Het 25e aquaduct van Nederland en het eerste van Noord-Brabant is sinds kort open voor
de scheepvaart. Het door ipv Delft ontworpen aquaduct is onderdeel van de in aanleg
zijnde A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom. Naar verwachting is het aquaduct begin
2015 toegankelijk voor het wegverkeer.
Aquaduct Steenbergen aan Zee ligt in watergang de Steenbergsche Haven en verbindt
Steenbergen met open water. Het aquaduct zorgt ervoor dat de plaats ook in de toekomst
voor zeilschepen bereikbaar is. Mobilis TBI infra benaderde ipv Delft voor het ontwerp. Met
dat ontwerp kreeg de Combinatie A4 Steenbergen, waarvan Mobilis deel uitmaakt, de
opdracht om het stuk A4 inclusief aquaduct te realiseren.
Het ontwerp beslaat niet alleen het aquaduct zelf, maar ook een naastgelegen viaduct en
de gehele inpassing van beide. Uitgangspunt voor het ontwerp was het beeldkwaliteitsplan
voor de hele A4. Dit plan stelde dat het aquaduct een icoon van de route is en een geheel
eigen expressie moet hebben. Het ontwerpbureau vertaalde deze eis naar een frisse,
moderne en goed verzorgde combinatie van aquaduct en viaduct.
Drie dingen springen met name in het oog: het kleurgebruik, de aluminium
lamellenvlakken aan de onderzijde van aquaduct en brug en de afwezigheid van
horizontale stempels tussen de keerwanden. De combinatie van deze ontwerpaspecten
zorgt voor een rustig en open beeld. Langs de snelweg worden de wanden van het
aquaduct straks in verschillende gradaties grijs geschilderd. Doordat de kleur van onder
naar boven toe verloopt van donker naar licht, oogt de doorgang nog opener. Ook de net
iets schuine plaatsing van het bovenste deel van de keerwand draagt hier aan bij.
De lamellenvlakken refereren op subtiele wijze aan de overnaadse constructie uit de
historische scheepsbouw, die ook sterke horizontale lijnen geeft. Dat deze belijning op
zowel aquaduct als brug wordt toegepast, draagt bij aan het samenhangende eindbeeld.
Meer informatie: Adriaan Kok van ipv Delft, 015 750 25 70, www.ipvdelft.nl

