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Situatie

Het jaagpad op de rechteroever van de Dender wordt 
veelvuldig gebruikt door recreanten.
De dorpskern van Denderleeuw op de linkeroever is voor 
de fietsers en wandelaars vrij moeilijk bereikbaar via grote 
omwegen en drukke verkeerswegen.

Door de bouw van deze nieuwe fietsbrug over de Dender 
wordt een directe verbinding tussen het jaagpad en de 
dorpskern gerealiseerd.

Project

Het project bestaat uit meer dan het bouwen van een 
fietsbrug. Deze werken werden aangegrepen om ook de 
onmiddellijke omgeving van de brug op te waarderen. 

Het bouwen van een slipway en een kleine aanlegsteiger 
voor pleziervaartuigen werd in het project geïntegreerd. 
De slipway, in de eerste plaats ten behoeve van de 
brandweer, zal ook door recreanten (pleziervaart) kunnen 
gebruikt worden.
Een wandelpad in dolomietverharding biedt toegang 
tot de aanlegsteiger. Hier werden eveneens een aantal 
zitbanken geplaatst waarmee een aangenaam rustpunt 
voor wandelaars wordt gecreëerd. 

De opritten naar de brug werden grotendeels open 
uitgewerkt en aangepaste beplanting zorgt voor de 
integratie in de omgeving.

Brugconstructie

Voor de Schiptrekkersbrug werd geopteerd voor een 
metalen boogbrug met tussengelegen rijvloer.

De symmetrische opbouw van de Schiptrekkersbrug bestaat 
uit twee gebogen rechthoekige kokers die elkaar snijden in 
de top. bestaat uit twee gebogen rechthoekige kokers die 
elkaar snijden in de top.

De vorm van de brug is geïnspireerd op de naburige 
spoorwegbrug en gebaseerd op het idee dat de zwakke 
weggebruiker moet worden beschermd.

In die context werd gezocht naar een combinatie van een 
fysiek vermogen met een ogenschijnlijk licht constructief 
karakter door de haarfijne kabels waaraan de rijvloer is 
bevestigd. Het resultaat is een elegant bouwwerk dat sterk 
contrasteert met de nabije forse vakwerkbrug

De gekruiste bogen drukken een geborgen karakter 
uit en symboliseren de bescherming van de zwakke 
weggebruiker. 

De toegangshellingen werden uitgevoerd als open stalen 
structuur in tegenstelling tot de klassieke massieve 
ophoging.
Zo loopt de lichtheid van de brug verder aan de oeverzijdes 
en wordt de visuele barrière die de voetgangersbrug in het 
vlakke landschap vormt zoveel mogelijk afgezwakt.

De rode kleur van de bogen van de brug werd ingegeven 
door het recreatieve karakter van de site. De kiezelgrijze 
kleur van het wegdek werd gekozen om het begaanbare 
gedeelte in het gamma van de aardetinten te houden en 
eenheid met de dragende betonstructuren van de pijlers te 
creëren.

Bij duisternis wordt de draagstructuur en het brugdek 
sfeervol verlicht door middel van hedendaagse 
verlichtingselementen.

De naam van de brug verwijst naar de bijnaam van de 
Denderleeuwenaars: de schiptrekkers. Toen de scheepvaart 
nog niet gemechaniseerd was, verdienden veel inwoners 
immers de kost met het voorttrekken van de boten over de 
Dender langs het jaagpad.

Enkele cijfers en gegevens

 aanvang van de werkzaamheden: 1 maart 2006

 uitvoeringstermijn: 150 werkdagen

 einde van de werkzaamheden: 10 april 2007

 kostprijs: 700.000 euro (excl. BTW)
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