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Team: 

Architect:
West 8, Urban Design & Landscape Architecture
(www.west8.com)

Ontwerpteam: Adriaan Geuze, Maarten van de Voorde, 
Andrew Tang, Joost Koningen, Gaspard Estourgie, Christian 
Gausepohl, Karsten Bucholz, Ronald van Nugteren

Ingenieur:
Snoeck en Partners,  architectuur & engineering
(www.snoeckpartners.be)

Constructeur:
BAS, bureau voor architectuur en stabiliteit
(www.basbvba.be)

Aannemer:
WestConstruct Oostkamp
(westconstruct.be)

Leverancier en montage azobé: 
Koninklijke Houthandel G. Wijma & zonen
(wijma.com)

Project: 
Voetgangersbrug Wenduine

Locatie: 
Kustlaan (over de Koninklijke Baan) Wenduine, België

Opdrachtgever: 
Vlaams Gewest, Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), 
afdeling Kust Oostende (afdelingkust.be)
Contactpersoon:  S. Ferret

Prijsvraag: 
2005

Ontwerp en realisatie: 
2009-2014

Totale overspanning: 
85 m.

Bouwperiode: 
augustus 2013 - april 2014

Bouwkosten: 
2 miljoen euro
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De omgeving van de voetgangersbrug te Wenduine wordt 
gekenmerkt door enerzijds de aanwezigheid van unieke cul-
tuurlandschappen zoals de polder, het duinengebied, strand en 
zee en anderzijds recreatieve ontwikkelingen in het achterland, 
de campings. Een drukke verkeersweg met trambedding vormt 
een gevaarlijke barrière tussen campinggebied en strand voor 
de toeristen. Langsparkeren, fietsstalling, uitgangen van de 
campings, buurtontsluiting en recreatieve wandelpaden worden 
gebundeld naar één centrale voetgangersoversteek.

Naast een nieuwe veilige voetgangersoversteek wil de brug 
aansluiten bij zijn context en letterlijk een brug slaan tussen 
de polder en de duinen. De volumewerking van de constructie 
zorgt voor voldoende geborgenheid van de gebruiker in de zilte 
atmosfeer, de sterke wind, het opwaaiende en soms gloeiende 
zand.

Een nieuw duinvolume voorziet op een natuurlijke wijze in de 
toegangshellingen en de vooropgestelde vrije hoogte van de 
straatprofielen. De brugconstructie wordt ter hoogte van de 
verschillende middenbermen ondersteund door betonnen steun-
poorten. De brug wordt samengesteld op basis van twee houten 
vakwerkliggers. De houten elementen worden dichter bij elkaar 
geplaatst, of incidenteel verzwaard of verdubbeld in zones waar 
de spanningen hoger oplopen, in het veldmidden en boven de 
steunpunten. 

De vakwerkliggers worden opgebouwd uit hout van verschil-
lende secties. Door het laten doorschieten van de uiteinden en 
de willekeurige positie van de talrijke knooppunten ontstaat een 
complex vakwerk. Deze opbouw suggereert willekeurigheid, cha-
os, toeval. Als aangespoeld wrakhout positioneert en verankert 
de brug zich aan de duin.

De borstwering van de bestaande duinoversteek wordt opge-
nomen binnen het ruimtevakwerk. De brugconstructie leidt de 
gebruiker naar een panoramisch hoogtepunt met uitzicht over 
duin, zee en Uitkerkse polder.

VOETGANGERSBRUG WENDUINE
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Oorspronkelijke situatie
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Op zaterdag 17 mei opent Vlaams minister Hilde Crevits in de 
wijk Harendijke de nieuwe brug over de Koninklijke Baan en 
de route van de Kusttram officieel voor het publiek. 

“De brug HET WRAKHOUT biedt in de eerste plaats de 
fietsers, de voetgangers en de strandrecreanten ter plaatse 
een veilige oversteek. Het nieuwe bouwwerk slaat letterlijk 
en figuurlijk een brug tussen polders en duinen en leidt de 

gebruikers naar een panoramisch hoogtepunt met uitzicht op 
zee, op het duingebied en de Uitkerkse Polders”, meldt de 
Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.
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1.2
UITVOERING

luchtopname uitvoering brug_hetwrakhout-3 © AMDK
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