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brug 

inzending arc15 awards → deTaiL



vlotwateringbrug
programma → 
Voetgangersbrug en habitat voor 
vleermuizen

LocaTie → 
Monster / NL

opdrachTgever → 
Gemeente Wateringen

spanwijdTe → 
25 m

consTrucTie→ 
Pieters Bouwtechniek

in samenwering meT → 
LOLA Landscape architects

deTaiLLering voor dieren neemT een cen-
TraLe roL in bij de vLoTwaTering brug.

De Vlotwatering is een vliegroute voor ver-
schillende soorten vleermuizen. De brug 
biedt een unieke kans voor het huisvesten 
van vleermuizen.

De nieuwe brug over de Vlotwatering slin-
gert op een verassende manier tussen 
twee bestaande percelen door en vormt 

een markante entree van de Poelzone. Op 
het hoogste punt maakt de brug een bocht 
voor een open zicht het gebied in. Aan de 
andere zijde geef t de openheid van de hou-
ten lamellen een sterke relatie met het wa-
ter en de oevers. Voor de continuïteit van 
de route is het kunstwerk visueel verlengd 
en is het fiets-voetpad in profiel en materi-
aal doorgezet op de brug. 

De betonnen boogconstructie heef t een 
lengte van 25 meter en overspant de ge-
hele Vlotwatering. De massa van het beton 
geef t een stabiel en aangenaam klimaat 
aan de verschillende vleermuisverblijven. 
De brug kent drie specifieke brugonder-
delen die kansen bieden voor vleermuizen. 
In het brughoofd wordt een winterverblijf 
gemaakt. Aan de onderzijde van het brug-
dek en in de metselwerk balustrade zijn 
zomerverblijven voorzien. De ruimtes zijn 
geschikt als kraam- en paarverblijven. Het 
brugontwerp heef t als doel om een ideale 
habitat te vormen voor diverse vleermuis-
soorten, zodat er een grote kolonie rondom 
de brug wordt gekweekt. ↑ De POeLzONe Is eeN LANGGerekt GeBIeD GeLeGeN IN Het WestLAND, tusseN De BestAANDe kerNeN VAN ’s-GrAVeNzANDe, NAALDWIjk eN MONster. LANGs 

De VLOtWAterING eN De MONsterse VAArt WOrDt eeN NIeuWe GrOeNe recreAtIeVe VerBINDING AANGeLeGD Met NAtuurVrIeNDeLIjke OeVers.
↑ LAAtVLIeGer 

↑ WAterVLeerMuIs

↑ MeerVLeerMuIs



projecT → VLOtWAterINGBruG

De spouw in de metselwerk balustrade 
vormt een aantrekkelijke plek voor 
vleermuizen om in de zomer te verblijven. 
Door de gunstige oriëntatie op de zon 
fungeert demassa van de bakstenen 
als warmtebuf fer.Het bovenste deel van 
de spouw wordt door een dunne plaat 
verdeeld. De plaat heef t openingen en is 
ruw afgewerkt zodat vleermuizen aan beide 
zijde van de spouw kunnen verblijven.  
 
De spouw is toegankelijk gemaakt voor 
de vleermuis door open stootvoegen 
aande buitenzijde van de balustrade. De 
entrees worden subtiel gemarkeerd door 
toepassing een steen met donkere tint.

ZOMERVERBLIJFPLAATS VLEERMUIS_BALLUSTRADE

50 mm

15mm

open stootvoeg

↑ PrINcIPe DetAIL MetseLWerk BALustrADe ↑ DWArsDOOrsNeDe BruGDek

↑ PrINcIPe DetAIL sPLeteN eN GrOeVeN IN BruGDek
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projecT → VLOtWAterINGBruG

De brug moet bijzonder en uniek zijn 
maar ook passend in de omgeving. Door 
de zijkanten van de betonnen brug uit te 
voeren in baksteen en hout wordt op een 
vanzelfsprekende manier aangesloten bij 
de materialisering van het landschappelijk 
ontwerp van de Poelzone. De betonnen 
brug wordt afgewerkt met gebakken 
stenen en hardhouten lamellen. Dit zijn 
onderhoudsarme materialen die mooi 
verouderen.  
 
Onbehandeld Afrikaans Padoek vergrijst 
zodat het past in de natuurlijke kleurstelling 
van de brug. Dit rechtdradige hout is 
geschikt voor de verticale lamellen omdat 
het weinig splinter t en vervormt.
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29-04-2014 / VLOTWATERINGBRUG / NEXT ARCHITECTSTEKENINGEN →

AANZICHT FRAGMENT 1:20 D. RANDDETAIL ENTREE VLEERMUISBUNKER C. RANDDETAIL ENTREE VLEERMUISBUNKER

↑ DETAILLERING VLEERMUISBUNKER↑ RANDDETAIL LAMELLEN 1:20

HORIZONTALE DOORSNEDE ENTREE 1:20



projecT → VLOtWAterINGBruG

NEXT ARCHITECTS / VLOTWATERINGBRUG / 29-04-2014 TEKENINGEN →

↑ PLATTEGROND VLEERMUISBUNBKER 1:100

↑ DETAIL WANDEN VLEERMUISBUNKER 1:20↑ DOORSNEDE WEGKRUIPMOGELIJKHEID 1:20

↑ HORIZONTALE DOORSNEDE WANDEN 1:20

PLAtteGrOND VLeerMuIsBuNkerGeBOuWVLeerMuIskeLDer Met WANDeN Met WeGkruIPMOGeLIjkHeDeN

NEXT ARCHITECTS / VLOTWATERINGBRUG / 29-04-2014 TEKENINGEN →

↑ DOORSNEDE GROEVEN 1:100

↑ GEPROJECTEERD AANZICHT ONDERZIJDE (SLEUVEN EN GROEVEN) BRUG 1:200

↑ ONDERAANZICHT RAND BRUGDEK 1:20

↑ DOORSNEDE BRUGDEK 1:20

DOOrsNeDe GrOeVeN

GePrOjecteerD AANzIcHt ONDerzIjDe sLeuVeN eN GrOeVeN BruG



neXT archiTecTs / amsTerdam
Paul van Vlissingenstraat 2a
1096 Bk Amsterdam 
the Netherlands
T → +31(0)20 4630463
e → info@nextarchitects.com
w → www.nextarchitects.com 

contactpersoon: Marijn schenk 
e → schenk@nextarchitects.com
T → +31(0)6 25053971

vLoTwaTering brug
tomatenlaan te ‘s Gravenzande
Vlotlaan te Monster
2691 jz the Netherlands


