
  

 Brug over de Reest respecteert historie 
 

 PERSBERICHT 

 

 

  

 februari 2015 

 Op de grens van Drenthe en Overijssel, tussen gemeenten De Wolden en Hardenberg is 
eind vorig jaar de nieuwe brug over de Reest geopend. Ipv Delft ontwierp een 
verkeersbrug met verticaal metselwerk en een naastgelegen fietsbrug. Het ontwerp 
refereert aan de bij omwonenden geliefde stenen brug die hier in het verleden lag. 
 
De Ommerweg is een weg zoals er zoveel zijn in de Nederlandse polders, riviertje de Reest 
een typische laaglandbeek die door het landschap meandert. De nieuwe verkeersbrug zet 
beide opeens (letterlijk) in een ander licht. Het ontwerp, dat is ontstaan in samenspraak 
met omwonenden, is ingetogen maar markant. Het licht getoogde brugdek maakt de 
aanwezigheid van de Reest manifest, terwijl het verticale metselwerk met ronde 
beëindiging aan weerszijden van de watergang op sierlijke wijze refereert aan de 
historische Stenen Brug, in de volksmond Stienen Piepe. Lichtmasten op de vier 
eindpunten van de bakstenen hekwerken markeren de poortfunctie van de brug.  
 
De naastgelegen nieuwe fietsbrug, een houten dek op stalen liggers, sluit aan op de 
recente  herinrichting van de Ommerweg en vergroot de verkeersveiligheid ter hoogte van 
de Reest. Voorheen lag op deze locatie één brug voor al het verkeer, inmiddels zijn de 
werkzaamheden om snel- en langzaamverkeer op de Ommerweg te scheiden bijna 
voltooid. Het hekwerk van de fietsbrug keert als ingekorte variant terug op de 
verkeersbrug. Daarnaast zijn toog, kleurstelling en overspanning (12 meter) van beide 
bruggen identiek, zodat ze duidelijk bij elkaar horen.  
 
Vanwege de ligging op een doorgaande route, was een korte uitvoeringstijd van belang. 
Uiteindelijk is de verkeersbrug gerealiseerd binnen 12 weken, waarbij de weg voor fietsers 
al die tijd toegankelijk is geweest. De fietsbrug werd als eerste geplaatst, vervolgens werd 
de verkeersbrug aangelegd. Die laatste bestaat uit prefab betonnen liggers en in het werk 
gemaakt metselwerk.  
 
Behalve de bruggen zijn ook de lichtmasten ontworpen door ipv Delft. Het armatuur 
genaamd Ymago, werd ontwikkeld voor een jaren '30 wijk in Alkmaar, maar is via Mikana 
Openbare Verlichting ook leverbaar aan derden. De antraciete mast met gevorkte 
uithouder, elegante kap en zuinige ledverlichting past bijzonder goed bij de brug over de 
Reest.  
     
Meer informatie: ir. Sietse Cieraad van ipv Delft: 015 750 25 78  of www.ipvdelft.nl 
 

 

 


