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INLEIDING
in het kader van het project leefbaarheid Haagweg wordt de 
Haagweg heringericht en de Hoornbrug verhoogd. Dit met als 
doel de kwaliteit van de integrale leefbaarheidsaspecten van de 
Haagweg te vergroten. Door het Openbaar vervoer en het 
fietsverkeer te stimuleren, autoverkeer te doseren, een historische 
bomenlaan-structuur en meer groene hagen te realiseren wordt 
de verblijfskwaliteit van de Haagweg, de Hoornbrug en de oevers 
van het kanaal sterk vergroot. Het oplossen van het conflict voor 
openbaar vervoer, de tram, verkeer en vaarverkeer in met name 
de spitsuren wordt bereikt door de Hoornbrug te verhogen en als 
vaste, niet te openen brug uit te voeren. De vrije doorvaart wordt 
verhoogd tot 6,6 meter en verbreed tot 20 meter. 
De luchtvervuiling en de geluidsbelasting worden mede door deze 
maatregelen gereduceerd en verhogen de stedelijke leefbaarheid.

De waarde van een zorgvuldige vormgeving en inpassing voor 
de Hoornbrug is acht de opdrachtgever van groot belang voor de 
bewoners en bezoekers van deze stad.

BEELDKWALITEITSPLAN
voor de nieuwe Hoornbrug bevat dit document de 
uitgangspunten voor de vereiste ruimtelijke kwaliteit, architectuur 
en inpassing in de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsdocument 
vormt het bindend kader voor de beeldkwaliteit, de 
architectonische en landschappelijke en stedenbouwkundige 
inpassing van de nieuwe Hoornbrug in de directe omgeving. Het 
ontwerp dient minimaal aan deze eisen te voldoen.

De omschrijving van de ruimtelijke beeldkwaliteit heeft een 
gedetailleerd uitwerkingsniveau. Doel van de gemeente is hiermee 
de beeldkwaliteit voor de bruggen vast te leggen.  De uiteindelijke 
productiedetails bepalen in hoge mate de eind- en 
gebruikskwaliteit. Hiervoor is ruimte en vrijheid gelaten voor de 
opdrachtnemer en haar ontwerpers om hoogwaardige 
uitwerkingen en integrale optimalisaties voor te stellen binnen het 
gestelde kader. er is een constructief referentieontwerp gemaakt 
om de constructieve haalbaarheid aan te tonen. Het ontwerp dat 
door de inschrijver ingediend wordt dient te voldoen aan de eisen 
uit dit beeldkwaliteitsplan. 

Dit document geeft inzicht in de huidige situatie, verbeeldt en 
beschrijft de beeldkwaliteit voor het ontwerp van de nieuwe 
Hoornburg. 

 
in de hoofdstukken 3 tot en met 9 is het ontwerp met de 
bindende beeldkwaliteitseisen opgenomen. Hierin is de integrale 
kwaliteit van alle onderdelen voor de brug en de omgeving 
beschreven. ruimtelijke beelden geven de vereiste uitwerking van 
het ontwerp aan.

Het ruimtelijk 3D-model beschrijft de geometrie die ten grondslag 
ligt aan de beeldkwaliteit van het ontwerp voor de Hoornbrug. Dit 
digitale model maakt onderdeel uit van de eisen voor het 
integraal ontwerp en de beeldkwaliteit. Hierin zijn de 
hoofdonderdelen van de bruggen inclusief het horizontaal en 
verticaal alignement vastgelegd. Het staat de inschrijver vrij dit te 
optimaliseren waar mogelijk.

Algemene opmerking bij impressie in beeldkwaliteitsplan.

een aantal onderdelen in de impressies zijn indicatief weerge-
geven zoals:
• hoogte remmingwerken in de vaarweg, 
• oeverlijn bestaand Huis te Hoornkade/Haagweg 
• oeverlijn bestaand Delftweg, Jan thijssenweg
• lengte hekwerken nieuwe situatie
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1 . bestAANDe sitUAtie
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1 . bestAANDe sitUAtie
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Zuidzijde bestaande situatie vanaf oeverpark op de Huis te Hoorn kade

Noordzijde bestaande situatie  vanaf oeverpark Nassaukade

foto’s bestaande situatie 2012



versie 1.0  september 2013 7LeeFbAArHeiD HAAGWeG GeemeeNte riJsWiJK  beeLDKWALiteitspLAN  HOOrNbrUG

HOORNBRUG BESTAAND
Rijn-Schiekanaal
De kruising van de vaarweg met de Haagweg is in de huidige 
situatie voorzien van een brug met een te openen deel en een 
vast deel. De huidige doorvaarthoogte voor het vaste deel is 
4.00 meter en doorvaartbreedte is 2 x 10 meter. De huidige 
doorvaarthoogte voor het te openen deel in gesloten toestand 
is 2.90 meter. in geopende toestand is de doorvaarthoogte 
onbeperkt.

Kolomvoet aanbrug westzijde

zuid westelijke oever Huis te Hoornkade

Kolom aanbrug westzijde, rijn-schiekanaal richting noord voorburg 

rijn-schiekanaal richting zuid met locatie nieuwe lage fietsbrug.

Aanbrug westzijde, rijn-schiekanaal richting noord voorburg

rijn-schiekanaal midden steunpunt

Aanbrug noordzijde, doorvaarthoogte 4 meter

Aanzicht brug noordzijde en kantoor Nassaukade 1

alle foto’s bestaande situatie medio 2012
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Hoornbrug bestaande situatie trambaan richting broekpolder A4 en A13 ter hoogte van aansluiting Hoornbruglaan en Acacialaan foto’s bestaande situatie 2012
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HOORNBRUG BESTAAND
Haagweg
Het profiel van de Haagweg op de brug bestaat uit 
voetgangerstroken, éénrichtingsfietspaden, 2 x 2 rijbanen en 
centraal een dubbel tramspoor. Het tramspoor aan rijswijk- 
centrum zijde ligt direct na de brug in een grasbaan. 

Aansluiting Hoornbrug Acacialaan & Hoornbruglaan
De verkeerssituatie aan rijswijk-centrum zijde met aansluitingen 
onder aan de brug is complex en onveilig in de huidige situatie. 
De aansluiting is van groot belang voor de verkeersafwikkeling en 
bereikbaarheid in de aangrenzende woonwijken. 

Haagweg noord-oostzijde richting Den Haag

Hoornbrug richting rijswijk

naamgeving Hoornbrug op brugwachtershuis

Haagweg richting Hoornbrug nabij Hoornbruglaan (links)

Aanbrug oostzijde richting oost broekpolder-Ypenburg-A13

Kruising Haagweg-sir Winston Churchillllaan-Huis te Hoornkade gezicht vanaf Haagweg richting Hoornbrug nabij Acacialaan(rechts)

gezicht vanaf Hoornbrug richting Den Haag

foto’s bestaande situatie 2012
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plankaart herinrichting Haagweg Hoornbrug bovenaanzicht

plankaart met uitsnede ontwerp Hoornbrug en directe omgeving

Haagweg Hoornbrug luchtfoto bestaande situatie met voorstel bomen en groenplan Haagweg en bomenplan rondom Hoornbrug (bomenplannen maken geen onderdeel uit van het contract voor de Hoornbrug)

impressie nieuwe situatie Hoornbrug en omgeving
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2. LeeFbAArHeiD

LEEfBAARHEID
De Hoornbrug is de toegang tot de gemeente rijswijk vanuit het 
zuidoosten. Door de passage van het rijn-schiekanaal, de vliet, 
vormt de brug een duidelijke markering op de route ‘‘de stad in’’ en 
‘‘de stad uit’’ over de Haagweg en de Laan van Hoornwijck.

De Haagweg, een van oudsher belangrijke stadsweg heeft anno 
2013 een sterke verkeerskundige inrichting. Het accent ligt in 
hoofdzaak op de doorstroming van het (Ov)verkeer en de 
leefbaarheid voor de stedelijke gebruikers en bewoners staat sterk 
onder druk. Het is de ambitie door de herinrichting de 
leefbaarheid voor het wonen en de overige stedelijke functies op 
de Haagweg en omgeving te vergroten en de verkeersafwikkeling 
op de Haagweg, de Hoornbrug en in de directe omgeving op een 
acceptabele wijze te garanderen. voor het nieuwe Htm-tram-
materieel dient het spoor en de huidige constructie van de brug 
aangepast te worden.

De Haagweg blijft geschikt als corridor voor het tram- en 
fietsverkeer maar de functie als toegangspoort tot Den Haag voor 
autoverkeer zal worden verkleind.  Dit verkeer vindt haar weg via 
de hoofdontsluitingen vanaf de rijkswegen A4 en A12 via 
plaspoelpolder,  prinses beatrixlaan, Utrechtse baan en de 
toekomstige rotterdamse baan. De Haagweg zal een belangrijke 
functie behouden voor de uitwisseling van het verkeer tussen de 
omliggende wijken en stadsdelen. Door deze verlaging van de 
verkeersintensiteiten wordt de luchtkwaliteit verbeterd en de 
geluidsoverlast verminderd. tezamen met een kwalitatieve  
verbetering van de openbare ruimte, de Haagweg als ‘‘laan’’ met 
meer bomen en hagen en de ‘‘groene’’ Hoornbrug omgeving, een 
nieuwe, weliswaar hogere constructie voor de brug wordt de totale 
leefbaarheid van het gehele gebied verbeterd.

HOORNBRUG TOEKOmST
De nieuwe Hoornbrug wordt een vaste oeververbinding en krijgt 
respectievelijk een vrije doorvaarthoogte van 6.60 meter en een 
doorvaartbreedte van 20 meter. Hierdoor wordt een knelpunt voor 
het openbaar vervoer en het wegverkeer opgeheven. Wachten 
voor de open brug in met name de spitsuren is dan verleden tijd. 
Het wegprofiel op de brug wordt versmald naar één rijstrook per 
rijrichting op de brug.  voetgangers kunnen op de zuidelijke 
wegbrug over de voetgangersstrook met aansluitende trappen de 
oversteek maken.voor fietsers  en voetgangers is er een brug met 
een 2-richtingen fietspad en een voetgangersstrook aan de 
noordoostzijde. Dit bevordert de totale verkeersveiligheid bij 
behoud van een goede doorstroming voor het verkeer. voor 
voetgangers De tramsporen krijgen een centrale brug met 2 
sporen. De verblijfskwaliteit aan de oevers van ‘‘de vliet’’, onder 
de nieuwe bruggen en op de zuidelijke brug draagt bij aan de 
leefbaarheid van dit deel van de stad.
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ONTWERPVISIE
De bestaande Hoornbrug ondergaat een transformatie in de 
nieuwe situatie naar een ensemble van meerdere bruggen. 
Functie en ruimtelijke beleving zijn leidend. 

‘’Over-bruggen’’ ....

De hoofdfunctie van de bruggen is het ‘’overbruggen’’ van de vliet, 
het rijn-schiekanaal, zonder door de scheepvaart gehinderd te 
worden. er ontstaat weer een vaste oeververbinding zoals in de 
negentiende eeuw. elke modaliteit, tram, weg, en fiets krijgt haar 
‘‘eigen’’ functionele brug. De voetganger gebruikt de wegbrug aan 
de zuidzijde de fietsbrug aan de noordzijde. De verhoging leidt tot 
grotere hellingen die voor elke modalieit functioneel geoptimali-
seerd zijn.

De centraal gelegen brug met als primaire functie het tramverkeer 
wordt als stedelijk ecoduct over water en de onderliggende wegen 
uitgevoerd. De sporen sluiten aan op de bestaande 
traminfrastructuur op beide oevers. Aan weerszijden van de tram-
brug liggen twee bruggen voor wegverkeer die als ‘‘parkway’’ in 
een flauwe boog beide groene oevers van de vliet verbinden. 
Aan de noordzijde ligt de brug die het verkeer over een rijstrook 
rijswijk in leidt, aan de zuidzijde het verkeer over een rijstrook 
rijswijk uit leidt. De fietsbrug is de meest noordelijk gelegen brug 
aansluitend op de hoofdfietsroute tussen rijswijk en broekpolder/
Ypenburg. De fietsbrug ligt direct naast de noordelijke wegbrug. 

......& ‘‘Beleven” van de brug, het water en de oevers

De stedebouwkundige, historische entree van de stad is een 
tweede belangrijke functie van de brug.  Deze historische kruising 
van de vliet wordt, is voorzover bekend sinds circa 1300 aan-
wezig. voor de bewoners in rijswijk een essentiële verbinding 
die in het collectief geheugen geprent is. bij het passeren van de 
bruggen is dit hét moment waarop de bruggebruiker beleeft dat 
men rijswijk in komt of uit gaat. 

Deze ‘’verhoogde’’ beleving van het binnenkomen en de ‘’ver-
hoogde’’ beleving van het overbruggen zijn aanleiding om de ruim-
telijke kwaliteit van deze omgeving te versterken. 
De splisting van bruggen zorgt voor een dynamische ‘‘parkway’’ 
beleving met veel open ruimte en licht tussen de bruggen. De 
ruimte onder de brug wordt opengebroken. De voetgangerszone 
ligt aan beide zijde aan de rand van de buitenste brug met direct 
uitzicht op het rijn-schiekanaal. Hierdoor is de beleving van water 
en omgeving voor de ‘‘traagste gebruiker’’ maximaal. De groene 
oevers worden onder de brug doorgetrokken. Het oeverpark aan 
de Huis te Hoornkade wordt voortgezet tussen de bruggen.

Alle onderdelen van de brug en de openbare ruimte in de 
omgeving zijn zo uitgewerkt dat deze bijdragen aan een maximale 
beleving van het water, de oevers en de brug.
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3. ONtWerp
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referentie beleving van brug en water en oevers beleving van brug en water door transparant voertuigkerend hekwerk beleving van brug en water

transparant hekwerk trambrug en zuidelijk wegbrug: kleur balusters wit, kabels rvs
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Hoornbrug vanaf Delftweg nieuwe situatie
kanaaloevers, beplantingen en remmingwerk nieuwe situatie indicatief weergegeven, bestaand bakstenen onderstation in oever dient gehandhaafd te blijven  

BELEVEN  VAN  BRUG,  WATER & OEVERS
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Hoornbrug vanaf Nassaukade / Janthijssenweg bestaand 2012 (boven) en nieuw
kanaaloevers, beplantingen en remmingwerk nieuwe situatie indicatief weergegeven   
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Hoornbrug vanaf Huis te Hoornkade bestaand 2012 (boven) en nieuw
kanaaloevers, beplantingen en remmingwerk nieuwe situatie indicatief weergegeven   

Ruimtelijke effecten
met de realisatie van de bruggen over het rijn- schiekanaal in 
rijswijk verandert het aangezicht van het projectgebied en de 
beleving van het in- en uitrijden van de stad. Door het integrale 
ingepaste ontwerp zal de brug een ruimtelijke aanwinst zijn in het 
gebied. Zowel in functioneel als ruimtelijk en stedenbouwkundig 
opzicht sluit het ontwerp aan bij en versterkt het de bestaande 
waarden in de omgeving. De brug zal een functioneel, ruimtelijk 
en cultuurhistorsch meerwaarde betekenen voor het gebied en de 
leefbaarheid vergroten.  

Door het verhogen van de Hoornbrug ontstaat een royale 
zichtkwaliteit vanaf de beide oevers onder de bruggen door en 
tussen beide oevers. veel aandacht is besteed aan de inrichting 
van de openbare ruimte rondom beide landhoofden. 
De ruimtelijke kwaliteit en de sociale veiligheid nemen hierdoor 
toe. voor de woningen aan de Haagweg en de kantoren aan de 
Nassaukade en de Jan thijsenweg ontstaat een gewijzigd beeld 
met meer en minder doorzicht, afhankelijk van de hoogte waarin 
men zich in het pand bevindt,  door de verhoogde toerit- en brug-
constructies. 

DE VLIET ‘‘OVER-BRUGGEN’’ BESTAAND EN NIEUW
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Hoornbrug nieuwe situatie vanuit Westen

Hoornbrug nieuwe situatie vanuit Zuiden
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fietsbrug

Laan van Hoornwijck

Rijn-Schiekanaal

Trambrug

Haagweg

Eiklaan

Jan Thijssen weg

Acacialaan

Nassaukade

Hoornbruglaan

DelftwegHuis te Hoornkade

Sir Winston 
Churchilllaan

Haagweg
laag

wegbrug noord

wegbrug zuid

Hoornbrug nieuwe situatie plattegrond

Haagweg
laag

Haagweg
hoog
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Ruimtelijke effecten
met de realisatie van de bruggen over het rijn- schiekanaal in 
rijswijk verandert het aangezicht van het projectgebied en de 
beleving van het in- en uitrijden van de stad. Door het integrale 
ingepaste ontwerp zal de brug een ruimtelijke aanwinst zijn in het 
gebied. Zowel in functioneel als ruimtelijk en stedenbouwkundig 
opzicht sluit het ontwerp aan bij en versterkt het de bestaande 
waarden in de omgeving. De brug zal een functioneel, ruimtelijk 
en cultuurhistorsch meerwaarde betekenen voor het gebied en de 
leefbaarheid vergroten.  

Door het verhogen van de Hoornbrug ontstaat een royale 
zichtkwaliteit vanaf de beide oevers onder de bruggen door en 
tussen beide oevers. veel aandacht is besteed aan de inrichting 
van de openbare ruimte rondom beide landhoofden. 
De ruimtelijke kwaliteit en de sociale veiligheid nemen hierdoor 
toe. voor de woningen aan de Haagweg en de kantoren aan de 
Nassaukade en de Jan thijsenweg ontstaat een gewijzigd beeld 
met meer en minder doorzicht, afhankelijk van de hoogte waarin 
men zich in het pand bevindt,  door de verhoogde toerit- en brug-
constructies. 

Hoornbrug nieuwe situatie vanuit noordwesten

Hoornbrug nieuwe situatie vanuit noordoosten
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Huis te Hoornkade

Laan van Hoornwijck
Jan Thijssen weg

Delftweg

Rijn-Schiekanaal

Sir Winston 
Churchilllaan

Haagweg, laag

Haagweg

Hoornbrug nieuwe situatie vogelvlucht vanuit westen

Haagweg, hoog
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Plattegrond maaiveldniveau

plattegrond mAAiveLD niveau wegontwerp en inrichting openbare ruimte
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Plattegrond brugdekniveau

plattegrond DeK plattegrond mAAiveLD niveau wegontwerp en inrichting openbare ruimte
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aanzicht C noordoostzijde HOORnwiJCk  zijde

aanzicht  d zuidwestzijde delFt zijde

impressie aanzicht bruggen vanaf noordzijde zijde met links Hoornwijck

Rijn-SchiekanaalHaagweg Delftweg

Haagweg

A

B

C

D

Rijn-SchiekanaalJan Thijssenweg
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doorsnede B bruggen richting Haagweg

doorsnede a  bruggen richting laan van Hoornwijk

Rijn-Schiekanaal

DelftwegTrambrug

in 2 richtingen
autobrug richting 

Laan van Hoornwijck
autobrug richting 

Haagweg

fietsbrug
 in 2 richtingen

Jan Thijssenweg

voetpad / autobrug richting 
Laan van Hoornwijck

autobrug richting 
Haagweg

fietsbrug
 in 2 richtingen

DOORSNEDEN & AANZICHTEN

Trambrug

in 2 richtingen
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doorsnede wegbrug zuidzijde over vaarweg met prefab liggers
 + aanzicht kolomtafel

Hoofdpijler kolomtafel (beton 3-poot) trambrug  Delftwegzijde  

ConstruCtie 
Constructie= Architectuur
de lichtgebogen brugdekken met hoofdpijlers zijn beeldbepalend. 
kolommen, brugdekranden zijn in het werk gestorte ‘‘schoon 
betonnen’’ constructies. de brugdekrand is over gehele lengte van 
de brug, aanbruggen en hoofdbrug één continue lichtgebogen 
constructie. 

Dekken vaarweg
de brug is in getoogde prefab liggers uitgevoerd. deze licht gebo-
gen liggers zijn noodzakelijk voor een zo gunstig mogelijk aligne-
ment voor tram en wegverkeer. de onderzijde van de dekken is 
licht afgerond. de constructiedikte verloopt van uitwendig van 
1000mm in het midden naar 700mm aan de rand. de dekranden 
zijn in het werk gestort en over de gehele lengte 700 mm hoog.
de maximale breedte is in de doorsnde rechts aangegeven. 

Hoofdpijlers
de pijlers zijn in beton uitgevoerd. ter plaatse van de 
overspanning van het kanaal vormen de gehoekte kolommen een 
kolomtafel met 3 poten. Hierop worden de getoogde prefablig-
gers voor het brugdek over de vaarweg opgelegd. de kleur van de 
3-potige kolommen is  anthraciet zwart.

Aanbruggen
de aanbruggen zijn in het werk gestorte, naadloos afgewerkte 
betondekken. de onderzijde van de dekken is afgerond. de dek 
dikte verloopt van 1100 in het midden naar 700 aan de rand. de 
dekranden zijn in het werk gestort en over de gehele lengte 700 
mm hoog. de dekken worden gedragen door ronde kolommen 
met een diameter tot maximaal 1,2 meter. de kolomkop is in het 
afgeronde dek geintegreerd. 
twee kolommen zijn als ‘‘Mijlpaal’’ uitgevoerd in grijs beton (CUR 
100 grijswaarde e). de dekranden zijn in het werkgestort en over 
de gehele lengte 700 mm hoog. de kleur van de in het werk ges-
torte continue betonrand is witgrijs (CUR 100 grijswaarde a).

Fietsbrug
de fietsbrug over de vaarweg is in staal uitgevoerd met van 2 
meter naar 1,2 meter verlopende hoge vakwerkliggers als de leun-
ingen in kleur zwart. de overige delen van de fietsbrug hebben 
liggers van 1,2 meter hoog. Het dek is een samengesteld staaldek 
van 250 mm dik. Het rijvlak voor de fietsers is genuaceerd rood. 
Het loopvlak voor de voetgangers is grijs.

Hekwerken en voertuigkeringen
integratie van deze bouwdelen leiden tot een compacte en 
transparante constructie. Hekwerkbalusters zijn uitgevoerd in sa-
mengesteld gelast stripstaal gemoffeld kleur cremewit Ral 9001 
met rvs bekabeling en bevestingen. 

Brugdek rand (hoogte 700mm) in het werk gestort met transparant 
hekwerk en voertuigkeringen (hoogte 450 mm) geintegreerd

hoofdpijlers  bruggen Delftweg zijde in donkergekleurd beton 

h=700
h= 1000

h=700
h= 1000

dek breedte max. 8150 mm

h= 1000
h=700

doorsnede wegbrug zuidzijde over vaarweg met prefab liggers
 + aanzicht kolomtafel

doorsnede wegbrug noordzijde over vaarweg met prefab liggers
 + aanzicht kolomtafel en fietsbrug rechts

dek breedte max. 6650 mm

dek breedte max. 6200 mm
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 4. CONstrUCtie= beeLDKWALiteit
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plattegrond maaiveld niveau; constructief referentie ontwerp (informatief)

IN
FO
RM
AT
IE
F



versie 1.0  september 2013 29LeeFbAArHeiD HAAGWeG GeemeeNte riJsWiJK  beeLDKWALiteitspLAN  HOOrNbrUG

plattegrond dek niveau; constructief referentie ontwerp (informatief)
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dwarsdoorsneden ; constructief referentie ontwerp (informatief) 
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principeschets detail hekwerken: 

hekwerken trambrug links, wegbrug noordzijde rechts, fietsbrug onder

detail hekwerken trambrug en wegbrug

opbouw hekwerk:

-baluster samengesteld stripstaal 
100 x 20mm, h.o.h 1800mm
Alle bevestigingen in rvs bouten 
op dekrand.

-rvs staaldraad doorgaand, rond 
10 mm door afstandhouders. 
onzichtbaar opgespannen
door wartel in baluster h.o.h 
14400mm

-hekwerk op wegbrug voorzien 
van doorgaande bovenregel rond 
100mm met geintegreerde 
led-verlichting 
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fIETSBRUG 
Onder & door de brug & over water
De hoofd langzaam verkeersroute gaat van de westelijke oever 
Haagweg via een fietshellingbaan/brug onder de brug door naar 
een fietspad aan de Noordzijde van de brug en sluit aan op 
de bestaande verhoogde hoofdroute aan de oostzijde richting 
Hoornwijck broekpolder en Ypenburg. De lengte van de helling 
aan de westzijde bedraagt circa 200 meter. De hellingbaan is 
in vormgeving geïntegreerd met de gehoekte hoofdpijlers van 
de bruggen. voor de fietsveiligheid zijn scherpe boogstralen, 
‘‘haarspelden’’ in de brug opgenomen, zodat er volledig afgeremd 
dient te worden op de brug bij het dalen richting rijswijk.
De kleur van de vakwerk hekwerken van de fietsbrug is anthraciet 
rAL 7021. De leuning rond 80 mm is rvs met geïntegreerde 
led lijnverlichting. De doorval is een transparent rvs gaas, 
gespannen in het vakwerk.

Fietsroute door de pijlers omhoog De kleur van de hekwerken van de 
fietsbrug is anthraciet.

Fietsroute onder en door de Hoornbrug met aanlanding in’’oeverpark’’ Huis te Hoornkade

Fietsroute onder en door de Hoornbrug, aanlanding in ’’oeverpark’’ Huis te Hoornkade Fietsroute door de pijlers, gezien vanaf landhoofd Haagweg
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Fietshellingbaan door pijlers en stijgpunt voetgangersbrug noordzijde

Fietshellingbaan vanuit de kantoren bij de Hoornbrug, opgebouwd uit stalen werkliggermet transparent rvs gaas, gespannen in het vakwerk

Fietsroute onder en door de Hoornbrug met volledige ‘‘haarspeld’’ aan noordwestzijde nabij kantoren
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overzicht Haagweg Hoornbrug aansluiting Acacialaan-Hoornbruglaan. tramsporen centraal in ander hellingspercentage dan rijbanen Haagweg im-
pressie nieuwe situatie

Aansluitng Haagweg vanaf Acacialaan richting Hoornbrug, rechts eiklaan met 3 eiken in plantsoen tussen eiklaan-Acacialaan impressie nieuwe situatie

Haagweg/Acacialaan aansluiting richting Hoornbrug bestaande situatie

Haagweg/Acacialaan vanuit fietstraat impressie nieuwe situatie

ACACIALAAN / HAAGWEG
De aansluiting met verkeersregeling van de Acacialaan op de 
Haagweg(laag) en Hoornbrug (hoog) blijft intact. De voetgangers 
en fietsers blijven laag op de Haagweg. Deze impressies 
laten zien dat een goede ruimtelijke inpassing en een veilige 
verkeerskundige aansluiting mogelijk zijn.
De brugdekrand met hekwerk loopt in vorm vloeiend door op 
de landhoofden (tussen Haagweg(laag) en Hoornbrug (hoog)) 
tot de aansluiting Acacialaan. De brugdekrand/deksloof op de 
landhoofden worden uitgevoerd in graniet.  De keerwanden van 
het landhoofd zijn in baksteen gematerialiseerd. Op het plantsoen 
eiklaan-Acacialaan-Haagweg worden 3 eiken geplant.

HAAGWEG  laag

ACACIALAAN

HAAGWEG laag

HOORNBRUGLAAN

NASSAUKADE

EIKLAAN

EIKLAAN

ACACIALAAN

HAAGWEG hoog

HAAGWEG hoog
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Haagweg richting aansluiting Hoornbruglaan impressie nieuwe situatie Haagweg/Hoornbruglaan aansluiting impressie nieuwe situatie

plattegrond Haagweg Hoornbrug aansluiting Acacialaan-Hoornbruglaan. Haagweg/Hoornbruglaan Nassaukade Haagweg/Hoornbruglaan richting Hoornbrug bestaande situatie

Haagweg met aansluiting Hoornbruglaan en Nassaukade impressie 
nieuwe situatie

HOORNBRUGLAAN /
HAAGWEG
De aansluiting Hoornbrug-Hoornbruglaan blijft intact voor 
autoverkeer. Fietsverkeer vanaf en op de wegbrug wordt op een 
aparte fietsbrug gefaciliteerd. De fietsers richting Hoornbrug 
blijven op de Haagweg ‘‘laag’’. Deze impressies geven inzicht 
in de ruimtelijke inpassing en een veilige verkeerskundige 
aansluiting. De brugdekrand met hekwerk loopt in vorm vloeiend 
door op de landhoofden (tussen Haagweg(laag) en Hoornbrug 
(hoog)) tot de aansluiting Hoornbruglaan. De brugdekrand/
deksloof op de landhoofden worden uitgevoerd in graniet. De 
keerwanden van het landhoofd zijn in baksteen gematerialiseerd.HAAGWEG 

HAAGWEG

HOORNBRUGLAAN
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Kolomvoet brug, 3-poot in beton zwart

Keerwand Landhoofden: Wasserstrich rood-bruin, lxbxh=490x100x38 
mm, voeg 2 mm, terugliggend grijs,  kettingverband + anti-graffiti coating

deksloof, hoogte 700 mm, graniet wit bianco, ongepolijst 

betondekken en rand brugdek in het werk gestort, onderzijde afgerond , 
kleur witgrijswaarde a CUr 100 

keerwanden landhoofden en deksloof,

VIA textuur in onderzijde brugdek 
566100 GRANIT I Noeplast

FOSSA textuur in onderzijde brugdek 
568500B GRANIT I Noeplast

belettering keerwanden in Wasserstrich e1, lichtgrijze voeg 12mmKeerwand belettering: Wasserstrich e1 rood-bruin, lxbxh=490x100x38 
mm, voeg 12 mm, vol lichtgrijs, verband + anti-graffiti coating

kolommen rond < 1200 mm grijswaarde a CUr100
brugdekken afgerond grijswaarde a CUr100 met texturen GrANit
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graniet kei, grijs vlak voor voetgangers zone op zuidelijke wegbrugvoetgangers zone op zuidelijke wegbrug met graniet bestrating en 
zitelementen met hardhouten zitting

Hoornbrug materiaal kleur

wegbrug
brugdek aanbrug beton ihwg grijswaarde a
brugdek vaarweg beton prefab grijswaarde a
hoofdpijler beton grijswaarde >9, RAL 7022
voet hoofdpijler beton grijswaarde >9, RAL 7022
pijler aanbrug beton ihwg grijswaarde a
pijler ''mijlpaal'' beton grijswaarde e
wegdek kleur asfalt RAL 7022, ombergrijs
voetgangersstrook graniet kei, gezaagd grijs

zitelement
hardhout, 
geimpregneerd azobe

rammelstrook graniet kei, grof grijs
trambrug
brugdek aanbrug beton grijswaarde a
brugdek vaarweg beton prefab grijswaarde a
hoofdpijler beton grijswaarde >9, RAL 7022
voet hoofdpijler beton grijswaarde >9, RAL 7022
pijler aanbrug beton grijswaarde a
pijler ''mijlpaal'' beton grijswaarde e
dek sedummix groen
landhoofd
keerwanden baksteen wasserstrich roodbruin
brugdekrand/deksloof graniet witgrijs
Hekwerken 
baluster RAL 9001 creme wit
kabel RVS
verlichtingsmast RAL 9001
armatuur RAL 9001
Fietsbrug 
brugdek staal RAL 7021 zwartgrijs
hoofdpijler staal RAL 7021 zwartgrijs
voet hoofdpijler beton grijswaarde >9, RAL 7022
baluster staal vakwerk RAL 7021 zwartgrijs
gaas RVS
verlichtingsmast staal RAL 7021 zwartgrijs
armatuur LED RAL 7021 zwartgrijs
leuning buis RVS
NOEPLAST textuurmat
onderzijde aanbrug VIA beton ihwg 566100 GRANIT I
onderzijde aanbrug FOSSA beton ihwg 568500B GRANIT I

FILENET ID

Wegbrug, hekwerkbaluster en bovenregel rond 100 mm, samengesteld 
stripstaal, rAL 9001, rvs kabel rond 10, wartel onzichtbaar in baluster

aanrijdbeveiliging, staal, kleur rAL 9001, rammelstrook graniet kei in 
betondek

graniet kei, grijs grof voor rammelstrook

trambrug,hekwerkbaluster, samengesteld stripstaal, rAL 9001, geen 
bovenregel, rvs kabel rond 10mm, wartel onzichtbaar in baluster

mATERIAAL 
& KLEURENSTAAT
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ENERGIE UIT WEGDEK
voor de veiligheid is in het weg- en fietsdek een warmtecollectie 
en verwarmingssysteem opgenomen. Dit draagt in hoge mate bij 
aan de veiligheid door een stroef rijvlak en loopvlak gedurende 
verschillende weersomstandigheden. Het verlaagt de kosten door 
energiezuinige vorm van beheer en exploitatie van de brug. 
Combinatie met gebruik restwarmte van de installaties van het 
Htm-onderstation is mogelijk.

VERLICHTING
De verlichting is terughoudend, functioneel en in duurzame (led) 
systemen uitgevoerd. De verlichting is, geïntegreerd in de 
leuningen van de wegbrug en fietsbrug.  Het verlichtingsniveau is 
onder het motto: ‘‘licht waar het moet, donker waar het 
kan’’uitgevoerd. Dit betekent dat niet altijd voldaan hoeft te worden 
aan de aanbevelingen conform de de landelijke richtlijn voor open-
bare verlichting (de rOvL 2011). 

in de aanrijdbeveiliging en het wegdek is ledverlichting 
opgenomen ter verhoging van de verkeersveiligheid, om de 
wegsnelheid te reduceren tot maximaal 50 km per uur. 

mATERIAAL
Duurzaam materiaalgebruik voor alle planonderdelen, hergebruik 
en duurzame inkoop van materialen is een eis. Het constructief 
hergebruik van de bestaande fundering en de constructie van de 
basculekelder voor de nieuwe trambrug is een voorbeeld hoe in 
het ontwerp materiaal-hergebruik is opgenomen.

De voetgangerszones op de brug en de rammelstroken langs de 
rijbanen worden in overrijdbaar duurzaam graniet uitgevoerd. 
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CULTUURHISTORIE
De gemeente rijswijk is rijk aan cultuurhistorische waarden, zowel 
bovengronds als in de bodem. tot deze waarden worden zaken 
gerekend als monumenten, beeldbepalende panden, objecten 
als bruggen en hekwerken, archeologische vindplaatsen evenals 
structuren als wegen, verkavelingspatronen en andere landschap-
pelijke elementen. Het zichtbaar en beleefbaar maken van deze 
geschiedenis is mogelijk gemaakt in het nieuwe ontwerp voor de 
Hoornbrug. (zie hoofstuk 6 archeologie en cultuurhistorie)

IDENTITEIT 
De naamgeving ’’HOOrNbrUG” is integraal onderdeel van de 
brug. Deze is opgenomen in de landhoofden aan beide zijden.
De landhoofden zijn in baksteen uitgevoerd met daarin op sub-
tiele wijze in relief baksteenverband opgenomen, de straatnamen 
Haagweg en Delftweg. De bestaand natuursteen plaquette 
HOOrNbrUG wordt hierin geintegreerd.

VERBLIJfSKWALITEIT
stedenbouwkundig heeft de brug en de directe omgeving een 
kwaliteit om te verblijven. De dynamiek van de te openen brug 
verdwijnt. Hiervoor in de plaats worden verblijfsmogelijkheden op 
en onder de bruggen gerealiseerd. Op de zuidelijke brug worden 
zitelementen geplaatst met uitzicht over de vliet en het oeverpark 
op de Huis te Hoornkade. Onder de brug worden op beide land-
hoofden wandelvoorzieningen aangelegd en banken geplaatst.
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INRICHTING ‘BELEEFBAAR ROMEINS VERLEDEN’ HOORNBRUG
ARCADIS Kees Neven 11-7-2013

AANZICHT E-E’
VIA-FOSSA CORBULONIS
HET KANAAL VAN CORBULO ALS INFRALIJN

 4. DUUrZAAmHeiD
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 bestaand ‘‘oeverpArK’’ in 2012 op de Huis te Hoornkade
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5. bOmeN, GrOeN eN eCOLOGie

GROENSTRUCTUUR
in het plan worden de huidige groenstructuren versterkt. De 
groenstructuur bestaat uit de Haagweg, het aangrenzende park 
Hofrust,Huis te Hoornkade en Laan van Hoornwijck en 
rotterdamse weg. 

Haagweg met aangrenzend Hofrustpark:
- Historische laan, verbinding met  het spui in Centrum Den Haag
- brede en statige weg met groene trambaan
- nu gefragmenteerde beplanting
- Hofrustpark, statig en symmetrisch park met diverse bomen
- (spui en rijswijkseweg beplant met linden bomen)

Laan van Hoornwijck en rotterdamse weg en Delftweg:
- verbinding met snelweg
- nieuwe weg, infrastructuur dominant met open ruimte voor tram
- beplanting: italiaanse populier en diversen

Huis te Hoornkade:
- diverse soorten bijzondere bomen
- parkachtige, arboretum-omgeving
-groene oever

voor de directe omgeving van de Hoornbrug is een bomenplan 
gemaakt dat bijdraagt aan de ruimtelijke beleving van het gebied 
en de leefbaarheid vergroot. De structuur van de gescheiden 
bruggen maakt het mogelijk de groenstructuur van het oeverpark 
Huis te Hoornkade onder en tussen de bruggen voort te zetten. 
een zorvuldige uitvoering met voldoende groeiplaats versterkende 
maatregelen garanderen een volwaardige groenstructuur. 

Delen van de groenstructuur zijn geen onderdeel van het contract. 
vanwege de noodzakelijke raakvlakken in ontwerp en in de 
uitvoering zijn deze onderdelen iNFOrmAtieF opgenomen in dit 
beeldkwaliteitsplan. per onderdeel wordt aangegeven.
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Acer saccharinum ‘Laciniatum Wierii’ - ZILVERESDOORN (herfstkleur)

Liriodendron tulipefera - TULPENBOOM

Platanus orientalis - OOSTERSE PLATAAN Robinia pseudoacacia ‘Frisia’-  GELE ACACIA Metasequoia glyptostroboides - MOERASCYPRES

Quercus coccinea ‘Splendens’  - SCHARLAKEN EIK (herfstkleur)

Cedrus libanii ‘Glauca’ - ATLASCEDER Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ - RODE BEUK

iN
FOrmAtie

F
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Beplantingsplan omgeving Hoornbrug

CONCEPT VERSIE 0.1 13GROEN HAAGWEG RIJSWIJK

BOmENPLAN
Transformatie van verhard oppervlak naar oeverpark
Het verplaatsen, eventueel kappen en herplaasten van de bomen 
is geen onderdeel van het contract. De ruimtereservering in platte-
gronde en in de ondergrond reserveren en het technisch mogelijk 
maken van de groeiplaatsen behoort tot de werkzaamheden. 
verhardingen, kabels en leidingen trace’s en funderingen, op 
voldoende diepte, dienen zodanig uitgevoerd te worden dat een 
volwaardig wortelpakket voor de diverse bomen en beplantingen 
mogelijk is. in de ontwerpuitwerking dient dit aangetoond te 
worden. Dit is voorwaardelijk voor de uiteindelijke 
landschappelijke beeldkwaliteit.

Schets bomen oever Rijswijk centrum zijde tussen en naast de bruggen, 
aansluitend op oeverpark  uis te Hoornkade
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SEMPERGREEN BV
PO BOX 987

NL-3700 AZ
ZEIST

SYSTEEMOPBOUW 

INFRA - RAIL 
WATERBERGEND 2˚- 5˚

E  INFO@SEMPERGREEN.COM
W  WWW.SEMPERGREEN.COM

T  +31 (0) 343 539 699
F  +31 (0) 343 539 485

Naturally

ZONE 1-18 
• HELLING:    2˚- 5˚ WATERBERGEND
• ONDERGROND:   BETON, MET VOLDOENDE  
    AFWATERING 
• FIXATIE:    MECHANISCH AAN BETON  
                 M.B.V TENAX NET  
    (OPTIONEEL BIJ SNELHE- 
    DEN VAN VOERTUIG  
    BOVEN 80 KM/UUR)
• DIKTE INCLUSIEF SEDUM:  80-90 mm
• VERZADIGD GEWICHT:  75-80 kg/m2

1  SEMPERGREEN® SEDUMMIXMAT TYPE T 30MM
Sempergreen® voorbegroeide Sedummixmat Type T 
(30 mm)
Kokosdrager aan boven- en onderzijde voorzien van  
Tenax net ter versteviging van vegetatiemat
Gekweekt op biologisch afbreekbare drager
Mix van 10-12 verschillende Sedums
Begroeiïngspercentage bij levering minimaal 95%

2  LAVASUBSTRAAT EXTENSIEF 40MM
Lavasubstraat extensief (40mm)
Conform FLL richlijnen

3 DRAINAGE INCL. FILTERVLIES
Drainage 

1

2

3

SEDUm OP NIEUW SPOOR

STEDELIJK ECODUCT
Transformatie van verhard oppervlak naar stedelijk ecoduct.
Het tramviaduct is uitgevoerd met een sedumpakket van circa 
150-200 mm dik tussen de sporen. Dit draagt bij aan een 
vertraagde afwatering, geluidsabsorptie van het tramgeluid, 
versterking van de stedelijke ecologische structuur en een groene 
beeldkwaliteit voor de omgeving. Dit systeem sluit aan bij de 
groene grasbaan tramsporen zoals Htm deze elders in beheer 
heeft. Op de toerit constructie kan het sedum pakket overgaan 
in een traditionele grasbaan. Het is noodzakelijk de volwaardige 
groeiomstandigheden voor het gras en sedum pakket op brugdek 
en landhoofd te realiseren om de groene beeldkwaliteit tot stand 
te brengen.

opbouw sedum pakket op trambrug opbouw sedum pakket op trambrugbestaande grasbaan landhoofd trambrug

bestaand verhard oppervlak brugdek groen brugdek aansluitend op groene landhoofden
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GROENE WANDEN
De bakstenen wanden van het noordwestelijke landhoofd zijn 
begroeid met wilde wingerd. Het betreft de Haagweg (laag) aan 
weerszijden van de noordwestelijke toe-en afrit van de brug. De 
groeiplaats ondergronds dient minimaal 0,75 meter diep t.o.v 
maaiveld te zijn en vrij van constructies en voorzien te worden van 
teelaarde. Deze begroeiing draagt bij aan de opname van fijnstof 
en een kwalitatief natuurlijk beeld van de opgaande constructieve 
keerwanden voor met name de woningen en kantoren aan de 
eiklaan, Haagweg en Nassuakade. Het leveren van de beplanting 
is geen onderdeel van het contract.

Begroeiing bakstenen muren keerwanden met wilde wingerd (herfstkleur)

0 10 20m

Schaal 1/200

markering Fossa Corbulonis
print op onderzijde kunstwerk
15m breed

markering Romeins schip
2,7m breed

markering Via Corbulonis
print op onderzijde kunstwerk
6m breed

6.00m 15.00m

‘mijlpaal’:
pijler met inscriptie
namen van medewerkers project 
Leefbaarheid Haagweg-Hoornbrug
ZIE DETAIL

R I J N -S C H I E K A N A A L 

H A A G W E G

‘mijlpaal’:
pijler met inscriptie
toelichting verhaal
Kanaal van Corbulomuur rode baksteen/

tegels: opschrift ‘via/fossa corbulonis’
en lijn met plaatsaanduidingen
ZIE AANZICHT

muur rode baksteen
begroeid met wilde wingerd
(parthenocissus quinquefolia)

muur rode baksteen
begroeid met wilde wingerd
(parthenocissus quinquefolia)

OVERZICHT INRICHTING ‘BELEEFBAAR 
ROMEINS VERLEDEN’ HOORNBRUG
ARCADIS Kees Neven 11-7-2013

bakstenen keerwand Haagweg laag Zuidzijde voor eventuele gedeeltelijk begroeiïng

bakstenen keerwand Haagweg laag Noordzijde voor eventuele gedeeltelijk begroeiïng

iN
FOrmAtie

F

locatie Landhoofd keerwanden met tekst ‘‘Haagweg’’ en begroeiïng
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HERBELEVING
Het beleefbaar maken van de historie in het nieuwe ontwerp wordt 
beschreven in dit hoofdstuk. Dit als onderdeel van de 
.De keus is gemaakt de oudst bekende historie van deze unieke 
locatie te laten herbeleven. Door de mens aangelegde infrastruc-
tuur op deze plek is vanaf de romeinse tijd bekend. Deze ge-
schiedenis voor de bewoners en gebruikers in dit stadsdeel van 
rijswijk beleefbaar maken is onderdeel van het ontwerp en de 
cultuurhistorische inpassing behorende bij de beeldkwaliteits- en 
duurzaamheidseisen. 

inschrijvers dienen deze voorstellen in de aanbieding uit te werken 
en op te nemen. 

schets verbeelding van het kanaal van Corbulo en de bijbehorende hoofd-
weg (via fossa CORBULONIS) onder de nieuwe Hoornbrug

Detail romeinse mijlpaal gevonden in gemeente Rijswijk, museum Rijswijk

passage uit archeologisch onderzoek gemeente:

Op basis van de geologie en de historie van de Hoornbrug kunnen we een archeologische 

verwachting weergeven voor het onderzoeksgebied. Het plangebied beslaat een klein oppervlak. 

Een groot deel van dat gebied bestaat uit de huidige Vliet of de funderingsconstructie van de 

huidige Hoornbrug. Deze delen van het plangebied zijn zodanig geroerd dat archeologische resten 

niet meer aanwezig zijn. Aan de noordzijde van de Vliet is de loop van de ‘oude’ Vliet aanwezig. 

In het tracé van de oorspronkelijke Vliet zijn resten van de oude bruggen mogelijk nog aanwezig. 

De resten kunnen bestaan uit palen, funderingsbalken en bakstenen constructies. Onderzoek van 

dergelijke resten geeft inzicht in de wijze van bruggenbouw in het verleden. 

bron: ‘‘Over de Hoornbrug van rijswijk’’ een archeologisch bureauonderzoek concept 10-06-2013 
J.m. Koot gemeente rijswijk afdeling monumentenzorg en Archeologie

vermoedelijk tracé kanaal van Corbulo en de hoofdweg langs het kanaal
bron ‘‘Over de Hoornbrug van rijswijk’’ een archeologisch bureauonderzoek concept 10-06-2013

Cavaleriemasker, gevonden in kanaal van Corbulo bij Matilo
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HOORNBRUG

tracé kanaal van Corbulo noordoostelijk richting Leiden
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6. ArCHeOLOGie &
CULtUUrHistOrie
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INRICHTING ‘BELEEFBAAR ROMEINS VERLEDEN’ HOORNBRUG
ARCADIS Kees Neven 11-7-2013

AANZICHT E-E’
VIA-FOSSA CORBULONIS
HET KANAAL VAN CORBULO ALS INFRALIJN
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‘mijlpaal’:
pijler met inscriptie
namen van medewerkers project 
Leefbaarheid Haagweg-Hoornbrug
ZIE DETAIL

R I J N -S C H I E K A N A A L 

H A A G W E G

‘mijlpaal’:
pijler met inscriptie
toelichting verhaal
Kanaal van Corbulomuur rode baksteen/

tegels: opschrift ‘via/fossa corbulonis’
en lijn met plaatsaanduidingen
ZIE AANZICHT

muur rode baksteen
begroeid met wilde wingerd
(parthenocissus quinquefolia)

muur rode baksteen
begroeid met wilde wingerd
(parthenocissus quinquefolia)

OVERZICHT INRICHTING ‘BELEEFBAAR 
ROMEINS VERLEDEN’ HOORNBRUG
ARCADIS Kees Neven 11-7-2013

KANAAL VAN CORBULO
HOOfDWEG VAN CORBULO
Op de kopwand van het landhoofd rijswijk, Haagweg zijde is de 
tekst ‘‘via/Fossa Corbulonis’’ opgenomen. Dit is de latijnse 
benaming voor de ‘‘weg’’ en de ‘‘sloot’’ van het kanaal van 
Corbulo. De tekst is in ‘‘bas-relief’’, 50 mm diep, in de wand op-
genomen. 

Daarboven is in een geglazuurd tegel/baksteentableau het kanaal 
van Corbulo weergegeven als een Ov-lijn met ‘‘halteplaatsen’’. 
elke ‘‘halteplaats’’ symboliseert een archeologische vindplaats van 
objecten behorende bij het kanaal van Corbulo. Op deze wijze 
worden historische plaatsen uit romeinse tijd verbonden aan de 
hedendaagse locaties op het vermoedlijke oude trace van het 
kanaal.

De teksten en afbeeldingen zullen in overleg met de 
opdrachtgever, gemeentelijke diensten (o.a.bureau monumenten-
zorg en archeologie) en architect definitief bepaald worden.

tableau: circa 32000 x 1200mm
teksthoogte ‘‘viA & FOssA’’: 600mm
teksthoogte ‘‘COrbULONis’’: 1800mm
tekstdiepte: 50 mm ( halve steen)

De baksteen (kop-en zij) wanden van de beide landhoofden en to-
eriten dienen middels een ‘‘leerwerktraject’’ uitgevoerd te worden.
metselverbanden, belettering en tegelwerk nader uit te werken en 
en in proefopstelling te beoordelen. 

VIA textuur 566100 GRANIT I FOSSA textuur 568500B GRANIT I

fo
rvm

 h
ad

rian
i

castellvm
 

m
atilo

rh
en

u
s

rietvinklaan

h
elin

iu
m

landlustlaan

veursestraatweg

parnashofweg

park cronestein - 

leiden lam
m

enschans 

room
beek - leiden

landlustlaan

windlustsingel

dam
plein

vliettunnel

winston churchillaan

naaldwijk

wateringen

hoornbrug

xii
xii

32.00 m

4.
50

m

INRICHTING ‘BELEEFBAAR ROMEINS VERLEDEN’ HOORNBRUG
ARCADIS Kees Neven 11-7-2013

AANZICHT E-E’
VIA-FOSSA CORBULONIS
HET KANAAL VAN CORBULO ALS INFRALIJN

textuur  VIA en FOSSA onderzijde brugdekken

Hoornbrug op trace kanaal van Corbulo referentie geglazuurd tableau in bakstenen kopwand

referentie geglazuurd tableau in bakstenen kopwand
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INRICHTING ‘BELEEFBAAR ROMEINS VERLEDEN’ HOORNBRUG
ARCADIS Kees Neven 11-7-2013

AANZICHT E-E’
VIA-FOSSA CORBULONIS
HET KANAAL VAN CORBULO ALS INFRALIJN

kopwand landhoofd noordzijde + verbeelding VIA FOSSA CORBULONIS en archeologische vindplaatsen langs trace in geglazuurd tegel/baksteentableau  

impressie kopwand landhoofd 
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DETAIL ‘MIJLPAAL’
INSCRIPTIE NAMEN MEDEWERKERS PROJFECT LEEFBAARHEID 
HAAGWEG-HOORNBRUG

mIJLPAAL
BOUWJAAR
Op de brugpijler nabij het voetgangersstijgpunt aan de noordwest 
zijde van de zuidelijke wegbrug zijn het bouwjaar en de 
opdrachtgevers opgenomen. 

tekst oppervlak:   circa 3000 x 3750 mm
jaartal (romeins):   hoogte 150 mm
naam opdrachtgever:   hoogte 100 mm 
namen medewerkers:   hoogte 30 mm
tekst diepte 15 mm

impressie mijlpaal + jaartal opening nabij stijgpunt zuidelijke brug 

21 STE EEUWSE mIJLPALEN
Alle teksten zullen in overleg met de opdrachtgever, gemeentelijke 
diensten (o.a.monumentenzorg en archeologie) en architect defini-
tief bepaald worden en dient in een in proefopstelling beoordeeld 
te worden. De letters worden in de bekisting, door middel van 
Noeplast bekistingsmatten of gelijkwaardig in de kolom ingestort. 
Letters dienen lossend gedetaillleerd te zijn.
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fossa corbulonis
via corbulonis

   
historische bronnen plaatsen de aanleg van het kanaal van 
corbulo, oftewel de fossa corbulonis, in het jaar 47 na chr. of kort 
daarna. de romeinen hadden hun pogingen om de noordelijke 
germaanse gebiedsdelen te veroveren, opgegeven en trokken zich 
terug op de zuidoever van de rijn, die vanaf die tijd de noordgrens 
van het romeinse rijk vormde. de romeinse legeraanvoerder gnaeus 
domitius corbulo werd in 47 na chr. benoemd tot gouverneur van 
de romeinse provincie germania inferior. oorlog voeren mocht niet 
meer, dus bedacht bevelhebber corbulo volgens de geschiedschrijver 
tacitus een andere manier om zijn manschappen bezig te houden, 
namelijk door ze een kanaal te laten graven tussen de maas en de 
rijn. hierdoor hoefden de romeinse schepen niet langer over de 
noordzee te varen.

 

fossa corbulonis
via corbulonis

   
historische bronnen plaatsen de aanleg van het kanaal van 
corbulo, oftewel de fossa corbulonis, in het jaar 47 na chr. of kort 
daarna. de romeinen hadden hun pogingen om de noordelijke 
germaanse gebiedsdelen te veroveren, opgegeven en trokken zich 
terug op de zuidoever van de rijn, die vanaf die tijd de noordgrens 
van het romeinse rijk vormde. de romeinse legeraanvoerder gnaeus 
domitius corbulo werd in 47 na chr. benoemd tot gouverneur van 
de romeinse provincie germania inferior. oorlog voeren mocht niet 
meer, dus bedacht bevelhebber corbulo volgens de geschiedschrijver 
tacitus een andere manier om zijn manschappen bezig te houden, 
namelijk door ze een kanaal te laten graven tussen de maas en de 
rijn. hierdoor hoefden de romeinse schepen niet langer over de 
noordzee te varen.
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DETAIL ‘MIJLPAAL’
INSCRIPTIE TOELICHTING OP KANAAL VAN CORBULO OP DEZE PLEK

mIJLPAAL 
fOSSA & VIA CORBULONIS
Op de brugpijler nabij het landhoofd is een toelichting over het 
romeinse verleden ingestort.  

tekst oppervlak:  circa 1200 x 3750 mm
titel:    hoogte 150 mm
hoofdtekst :    hoogte 30 mm 
tekst diepte   15 mm

impressie mijlpaal + toellichting romeinse historie
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verLiCHtiNGspLAN Dek niveau

doorlopende LED-lijn, in handrail fietsbrug, Fietsvlak wordt aangestraald.

LED in lichtmast type ‘‘Nicole’’ INNOLUMIS o.g.

LED in leuning en LED lichtmast LED in leuning Striplite Ducth Design tbv voetpad en fietspad

LED in lichtmast type ‘‘Nicole’’ INNOLUMIS o.g. 
op wegbrug

doorlopende LED-lijn, in handrail fietsbrug en voetpad
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CONCept

7.verLiCHtiNGspLAN

VERLICHTINGPLAN
‘‘Licht waar het moet, donker waar het kan’’
De verlichting is terughoudend, functioneel en in duurzame (LeD) 
systemen uitgevoerd zodat de functionele en sociale veiligheid 
gegarandeerd is. Het verlichtingsniveau is onder het motto: ‘‘licht 
waar het moet, donker waar het kan’’uitgevoerd. Dit betekent dat 
niet altijd voldaan hoeft te worden aan de aanbevelingen con-
form de de landelijke richtlijn voor openbare verlichting (de rOvL 
2011). rijswijk heeft op onder andere de burgemeester elsenlaan 
met dit soort licht concepten en LeD sysstemen ervaring.

De verlichting is geintegreerd uitgevoerd in delen van de 
leuningen van de wegbrug en over de gehele lengte in de 
leuningen van de fietsbrug. Het rijd- en loopvlak dient functioneel 
voldoende verlicht te worden.  Alle leidingwerk ten behoeve de 
verlichting is integraal uit het zicht uitgevoerd, zowel op als onder 
de brug. 

Op de voetgangerszones op de zuidelijke wegbrug is verlichting 
opgenomen in de 3 zitelementen op de brug. De stijgpunten aan 
beide zijden van de wegbrug en fietsbrug zijn goed verlicht met 
het oog op de sociale veiligheid.

Onder de bruggen wordt het lichte gekleurde betonnen brugdek 
indirect verlicht ter plaatse van de wegen, fiets- en voetpaden.

Verkeers Veiligheid

in de aanrijdbeveiliging en in het wegdek is ledverlichting 
opgenomen ter verhoging van de verkeersveiligheid. Dit om de 
wegsnelheid op de gehele brug te reduceren tot maximaal 50 km 
per uur. met name op de brug rijswijk in ter hoogte van de 
dalende helling naar de Hoornbruglaan is dit noodzakelijk.

burgemeester elsenlaan, rijswijk LeD verlichtingsysteemindirecte LED verlichting onderzijde brugdekken.
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BESTAANDE KABELS & LEIDINGEN  IN PLANGEBIED

SCHETS TRAfOSTATION ROTTERDAmSE WEG TRAfOSTATION BASISPLATTEGROND TRAfOSTATION GEVELS IN BAKSTEEN & BETON
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8.iNstALLAties & 
trAFOstAtiON

INSTALLATIES
Installaties = Beeldkwaliteit
Alle leidingwerk ten behoeve de verlichtingsinstallaties, 
wegsystemen, trambekabeling dient integraal uit het zicht en 
vandaalbestendig uitgevoerd te worden, zowel op als onder de 
brug. Leidingwerk heeft grote invloed hebben op de beheers- en 
beeldkwaliteit als dit niet zorgvuldig integraal is ontworpen in de 
detail- en uitvoeringsdetaillering.

KABELS & LEIDINGEN 
Alle ondergrondse kabels en leidingen dienen in de nieuwe 
situatie zo gebundeld mogelijk uitgevoerd te worden. vanuit 
beheer- en exploitatieoogpunt dient bij verleggingen beoordeeld 
te worden of de verhardingen opneembaar dienen te zijn. er dient 
rekening gehouden te worden met de aanplant van nieuwe bomen 
en de groeimogelijkheden van bestaande boomopstanden. 

TRAfOSTATION
voor de voeding van de tramsporen wordt een trafostation 
gerealiseerd aan de noordoostzijde van de rotterdamseweg op 
korte afstand van het tram spoor. Naast een bestaand bakstenen 
onderstation dient een functioneel en sober gebouw in roodbruin 
baksteen met betonaccenten te worden gebouwd. Het bouwvlak is 
circa 10 x 7m. en de bouwhoogte is 3 meter.

TRAfOSTATION  LOCATIE ROTTERDAmSE WEG
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