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De voetgangersbrug ‘Ooypoort’ 
In februari is de voetgangersbrug “Ooypoort” officieel geopend. (zie afb.2) De brug verbindt ter 

plaatse het zuidelijke landhoofd van de Waalbrug [5] Nijmegen met de Ooypolder over ’t Meertje. 

Wandelaars kunnen nu het natuurgebied in de uiterwaarden van de Waal bereiken. De 

draagconstructie bestaat volledig uit glasvezelversterkt kunststof (VVK). Met zijn vrije 

overspanning van 56 meter is dit de grootste VVK-brug ter wereld. 

Vanwege de afmetingen is ervoor gekozen om de brug in drie segmenten in de fabriek te 

vervaardigen om vervolgens buiten tot één brug samen te stellen. De brug is daarna per 

binnenschip naar Nijmegen getransporteerd en in november 2013 op de reeds aanwezige 

landhoofden geplaatst. In de weken daarna zijn de leuningen geplaatst, en is de brug verder 

afgewerkt met een slijtlaag. De brug is zo ontworpen dat de woonboten die in de zijtak van de 

Waal liggen, ook bij hoogwater onder de brug door zouden kunnen wegvaren voor onderhoud. 

Bij extreem hoge waterstanden kan de brug ook nog tijdelijk van de landhoofden gehesen 

worden om de woonboten te laten passeren. Passend binnen de nieuwe aanpak om de rivieren 

weer meer de ruimte te geven, is de brug zo ontworpen dat hij bij een hoge rivierstand deels 

onder water kan komen te staan. 
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Delft Infra Composites tekende voor het constructief ontwerp en realisatie; de fa. Meerdink 

Bruggen heeft de brug gefabriceerd. 

 
NOTE: Wij proberen van teksten en beeldmateriaal de rechthebbende te achterhalen om het materiaal met 
diens toestemming te kunnen gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen gelukt is. Mocht er 
materiaal zijn waarvan je kunt aantonen rechthebbende te zijn en wil je niet dat wij dit materiaal op deze 
op onze website gebruiken, neem dan contact op via www.nh-openruimte.nl. 
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