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Figuur 1. Clessebrug (foto genomen in 2020) 

 

 
Figuur 2. Demeerbrug (foto genomen in 2020) 
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1. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 

De Clesse- en Demeerbruggen overbruggen beide het Thurn & Taxispark in Brussel. Ze dateren 

uit 1903 en werden gebouwd om de toenmalige spoorwegen die naar het “Gare Maritime” 

leidden, te overbruggen. 

De Clessebrug bevindt zich in de Jean Dubruqlaan, tussen de Verhoevenstraat, Antoine 

Clessestraat en de Scheldestraat. De brug bevindt zich in het grondgebied van de stad Brussel 

en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. 

De Demeerbrug bevindt zich in de Charles Demeerstraat, op het grondgebied van de stad 

Brussel. Het kruist zowel over het stadspark van Thurn & Taxis als de trein- en metrosporen. 

Beide bruggen zullen gerestaureerd worden met als doel het comfort en de veiligheid van de 

gebruikers wordt verbeterd, rekening houdend met het originele ontwerp van de bruggen. De 

brugconstructies worden gerenoveerd om de duurzaamheid van deze structuren te 

waarborgen. 

2. HISTORISCHE ACHTERGROND 

De bruggen werden in 1903 ontworpen om de spoorwegen te kruisen die het Brusselse 

Maritieme Station bereikte. 

 
Figuur 3. Plan daterend van 1903 van de verzameling van maritieme installaties van Stad Brussel (Ref. 

http://uurl.kbr.be/1259783). 
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Figuur 4. Positie van de Clesse- en Demeerbruggen (Ref. http://uurl.kbr.be/1259783). 

 

Op de dag van vandaag zijn de Clesse- en Demeerbruggen niet meer in hun originele staat. 

Ze zijn ondertussen reeds meerdere restauraties ondergaan. 

 

De Clessebrug is gerenoveerd in 1947, 1954 en 1970 door de NMBS Groep Brussel. De renovatie 

van 1947 omvatte de trottoirs, een deel van de rijstroken en de metalen leuning. Het doel van 

de overige renovaties was voornamelijk onderhoud van de metalen structuur. 

 

De Demeerbrug is gerenoveerd in1937 en 1952 door de NMBS Groep Antwerpen en Brussel. In 

1937 zijn er renovatiewerken uitgevoerd en in 1952-1955 heeft de NMBS de metalen leuning en 

het stalen dek vervangen door gewapend beton. 

 

  

Clessebrug 

Demeerbrug 
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17.079 PERM 02.01 VERKLARENDE NOTA CLESSEBRUG 

1. OORSPRONKELIJKE SITUATIE 

De brug werd in 1903 gedetailleerd ontworpen met een geoptimaliseerde structuur. De 

volgende afbeeldingen zijn uittreksels van de originele plannen met een aanzicht, een detail 

van zijn leuning en een dwarsdoorsnede.  

De stalen structuur van de brug (vakwerk) is zichtbaar voor de gebruikers van de brug: 

 
Figuur 5. Aanzicht van de Clessebrug (uittreksel van de originele plannen uit 1903). 

De leuning werd in gietijzer en strekmetaal gemaakt. Het bevat tevens gedetailleerde 

motieven en afwerkingen, die typisch aan hun tijd waren. 

 
Figuur 6. Detail van de leuning van de Clessebrug (uittreksel van de originele plannen uit 1903). 
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De dwarssnede toont dat de structuur anders is voor de zone van het trottoir dan voor de zone 

met rijstroken. Er was een klein hoogteverschil tussen de rijweg, waar koetsen reden, en het 

trottoir met de voetgangers. Het trottoir bestond uit asfaltbeton met een laag asfalt erover, 

terwijl de rijweg uit asfaltbeton met asfalt en vervolgens een laag zand en uiteindelijk houten 

bestrating 

 
Figuur 7. De helft van symmetrische dwarssnede van de Clessebrug (uittreksel van de originele plannen uit 1903). 

 

Oorspronkelijk had de brug 4 verlichtingsmasten, één op elke hoek. Deze verlichtingsmasten 

werden uitgevoerd in gietijzer volgens zoals in de volgende figuur:  

  
Figuur 8. Originele verlichtingsmast (uittreksel van de originele plannen uit 1903). 
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2. HUIDIGE SITUATIE 

De Clessebrug overbrugt het Thurn & Taxispark, een zone waar vroeger de sporen lagen die 

naar het “Gare Maritime” leidden (zie Figuur 4).  

 
Figuur 9. Inplaningsplan Clessebrug. 

 

De huidige situatie van de indeling op de brug is niet optimaal voor de gebruikers. De structuur 

van de Clessebrug bevindt zich in een geroeste staat (op sommige plaatsen ernstig) en heeft 

dus nood aan herstellingen. De waterdichting van de brug is beschadigd, waardoor de stalen 

elementen onder de brug verroest zijn, deze vervullen niet meer hun functie en moeten 

vernieuwd worden. 

Clessebrug 
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Zowel de barriers die nu dienen als scheiding tussen rijweg en trottoir, als de leuning, laten te 

wensen over aan de voetgangers. Bovendien zijn er geen verlichtingsmasten of andere 

verlichting voorzien. 

De samenstelling van de rijweg en trottoirs is gerenoveerd geweest in 1947. Ze is dus niet meer 

dezelfde als die van origine. De rijweg bestaat uit een beton met een laag asfalt en rust op de 

originele metalen tongewelfjes. De trottoirs bestaan uit gewapend beton bedekt met asfalt. 

De rijweg en trottoirs hebben nu hetzelfde niveau. 

De scheiding tussen rijweg en trottoir is momenteel een scheiding door middel van betonnen 

barriers. Deze nemen veel ruimte in op het trottoir (zie Figuur 8 en 9). Ze worden tevens ook 

soms verschoven zodat ze niet meer parallel aan de weg staan, en zo obstakels voor de 

voetgangers worden. 

 
Figuur 10. Clessebrug : toegang deels verhinderd door een Jersey barrier  

 



 

         
                                  
 

9 | P a g e  
 

 
Figuur 11. Foto van de Jersey barriers op de Clessebrug. 

 

De oorspronkelijke leuning werd vervangen in 1947 door een andere (zie afbeeldingen 

hieronder). Deze leuning is niet meer conform de normen (CEN/TR 16949:2016). De openingen 

tussen de baren zijn te groot (dit laat toe dat mensen hierop kunnen klimmen of dat er zaken 

naar beneden vallen door deze openingen). Zie Figuur 9. De leuning voldoet niet aan de 

huidige normering. 

 
 

Figuur 12. Leuning van de huidige toestand (2020), die in 1947 de originele leuning verving.  
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Figuur 13. Dwarsdoorsnede van de leuning in de huidige toestand (2020). 

 

  
Figuur 14. Links : foto van de huidige leuning (2020). Rechts: afval dat door de leuning is gevallen op de onderste 

element van de vakwerkligger. 
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In de huidige toestande bestaan de 4 originele verlichtingsmasten niet meer. Het blijkt wel 
dat de originele masten vervangen zijn geweest op een zeker moment. Deze masten staan 
er momenteel wel nog, maar zijn defect en worden niet gebruikt (Figuur 13). 

 
Figuur 15. Eén van de verlichtingsmasten van de brug.   
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3. TOEKOMSTIGE SITUATIE 

De voorgestelde renovatie van de Clessebrug tracht enerzijds de actuele stedelijke context te 

respecteren, en anderzijds de historische context van de brug zelf. 

Eerst zal de indeling van het brugdek gewijzigd worden om het comfort en de veiligheid van 

alle gebruikers van de brug te garanderen (voetgangers, fietsers en voertuigen). 

De fundering van de brug uit twee landhoofden in metselwerk, ondersteund op een 

betonplaat en houten palen. De stabiliteit van de originele brug en fundering is geverifieerd 

en er is geen vervanging nodig. Kleine scheurtjes in het metselwerk van de landhoofden 

worden hersteld. 

De samenstelling van het brugdeel zal worden aangepast om het comfort en de veiligheid 

van alle bruggebruikers (voetgangers, fietsers en wegverkeer) te waarborgen. De betonnen 

Jersey barriers zullen verwijderd worden. De afscheiding tussen de voertuigen en de andere 

gebruikers zal gebeuren door middel van een borduur en een hoogteverschil, zoals in de 

oorspronkelijke verdeling van de brug. De voorgestelde scheiding bestaat uit een 

asymmetrische anti-parkeerborduur van 25 cm hoog (fietsvademecum in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest van de OCW).  Dit passen we toe om zowel de veiligheid van de fietsers 

en de voetgangers te garanderen, alsook voertuigen te weren op het trottoir aangezien diens 

structuur daar zich niet toe leent. In deze oplossing worden de gewenste breedtes, voorgelegd 

door het OCW, van de trottoirs, fietspaden en rijbanen gerespecteerd.   

 

 
Figuur 16. Positie van de rand. 
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Figuur 17. 3D zicht van de bordsteen. 

 

Het oppervlak van de bestrating wordt afgewerkt met 15cmx15cm betonklinkers (op een 

waterdichte laag), hetzelfde als de aangrenzende trottoirs. Op deze manier wordt de 

brugstoep een verlengstuk van de aangrenzende stoepen (Figuur 20). 

 
Figuur 18. Klinkers op de trottoir 

 

De stalen structuur zal gereinigd worden en in een lichtgrijze kleur geverfd worden (inschatting 

van de originele kleur). Het onderste element van de vakwerkligger zal gekuist worden (zie 

Figuur 12) en vervolgens afgedekt met een geplooide plaat, die zal voorkomen dat de vuile 

situatie van vandaag niet meer kan voorkomen. 

 
Figuur 19. Onderste deel van de vakwerkligger zal afgedekt worden met een geplooide plaat. 
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Onder de nieuwe asfaltlagen wordt een nieuw waterdichtingsmembraan aangebracht. De 

samenstelling van de brug blijft hierdoor hetzelfde als in de bestaande situatie, maar wel 

opgeknapt. De trottoirs hebben een dwarshelling van 2% naar de weg toe en het water zal de 

rand doorsteken door holtes die op de langsgoot van de weg uitkomen (zie Figuur 16 en Figuur 

17). Dankzij de lichte helling in de lengterichting van de brug zal het water naar het begin en 

het einde van de brug worden geleid, richting de kolken, deze worden vervangen of 

gerenoveerd. De link met de bestaande situatie na de brug is ontworpen om het comfort en 

de veiligheid van fietsers en voetgangers te verzekeren (Figuur 19). 

 

Figuur 20. Verbinding met de bestaande situatie 

De leuning van de Clessebrug zal gerenoveerd worden in de laatste fase van het project. Het 

ontwerp van de nieuwen leuning is gebaseerd op het oorspronkelijk ontwerp. De leuning zal 

identiek zijn aan de leuning die ook voorgesteld wordt voor de Demeerbrug en zal in gietijzer 

uitgevoerd worden met strekmetaal (om een transparante borstwereing te bekomen) en 

tevens geverfd worden in een kleur die gelijkaardig is aan de originele kleur (zie Verklarende 

Nota Demeerbrug).  

 
Figuur 21. Strekmetaal (Ref : https://www.cqfd-international.com/Toles-et-credences/Toles-acier/Metal-deploye-16-x-8-mm-Acier-

brut,  16-04-2020). 
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De 4 verlichtingsmasten zullen gereinigd, hersteld en geverfd worden. Er wordt een nieuwe 

verlichting voorgesteld volgens de voorschriften van Sibelga. Deze wordenbovenop masten 

bevestigd en garandeerd een combinatie van diffuus en functioneel licht richting de trottoirs 

en rijweg. Het is een hedendaagse variant van een lamp, die de modernste 

verlichtingstechnologie integreert. Dit zal een opmerkelijk contrast vormen met de oude 

structuur en op die manier deze weer in de verf zal zetten. Het is belangrijk dat, om dit 

verlichtingsconcept tot zijn recht te laten komen, dat de oorspronkelijke situatie zich herstelt, 

opdat ze hun signalerings-/herkenningsfunctie weer kunnen hernemen. 

 
Figuur 22. Voorstel van verlichting op de bestaande masten (Design de Urban Lighting). 

 

De twee functies (direct functioneel en ambient licht) zullen gecombineerd worden in één 

enkel volumen : een metalen geperforeerde bol die in zijn onderste deel directionele micro 

LED verlichtingspuntjes bevat die perfect het oppervlak van de rijweg en trottoir verlichten. 

Tevens zal een verscholen lichtbron de bol van binnenuit verlichten en zal een diffuus licht 

geven met een zacht en mysterieus effect. 
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Figuur 23. Detail van de verlichting (Design de Urban Lighting). Wegverlichting en zachte sfeerverlichting om de 

nacht fauna van de site te beschermen. 

 

Deze nieuwe verlichtingsbollen zullen samengesteld worden uit metalen onderdelen die door 

middel van klinknageltjes verbonden worden, net zoals de structuur van de bruggen. Deze 

lichte, stevige, doch elegante bollen zullen geen glazen elementen hebben en zullen dus 

vandalismeveilig zijn (Figuur 14 toont een conceptuele voorstelling van de voorgestelde 

verlichting). 

 
Figuur 24. Conceptuele voorstelling van de voorstelede verlichting (Design de Urban Lighting). 

De bolvormige verlichting respecteert de verhoudingen van de bestaande verlichtingsmast. 

De sokkel van de verlichtingsmast is even breed als de diameter van de bol. De materiaalkeuze 

en de architectuur vormen een coherent geheel, waarmee het verleden zijn glorie weer mee 

krijgt. Het systeem zal zo gemaakt zijn de LED-modules standaard zijn en dus op ieder moment 

gemakkelijk te vervangen zullen zijn.  
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17.079 PERM 02.02 VERKLARENDE NOTA DEMEERBRUG 

1. OORSPRONKELIJKE SITUATIE 

De Demeerbrug werd ook ontworpen in 1903. De volgende afbeeldingen zijn uittreksels uit de 

originele plannen van de brug, waarin het aanzicht, een detail van de leuning en de 

dwarssectie worden getoond. 

De stalen structuur van de brug bevindt zich aan de onderzijde van het dek en is dus niet 

zichtbaar voor de gebruikers op de brug: 

 
Figuur 25. Snede in de langsrichting van de as van de Demeerbrug (uittreksel van de originele plannen van 1903). 

 

De leuning werd in gietijzer en strekmetaal gemaakt. Het bevat tevens gedetailleerde 

motieven en afwerkingen, die typisch aan hun tijd waren. 

 
Figuur 26. Detail van de leuning van de Demeerbrug (uittreksel van de originele plannen uit 1903). 
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De dwarssnede toont dat de structuur anders is voor de zone van het trottoir dan voor de zone 

met rijstroken. Het trottoir bestaat uit een kleine uitkraging. Er was een klein hoogteverschil 

tussen de rijweg, waar koetsen reden, en het trottoir met de voetgangers. Het trottoir was 

gemaakt van beton bedekt met asfalt terwijl het weggedeelte bestond uit een laag beton, 

bedekt met een laag asfalt, vervolgens een laag zand en uiteindelijk houten bestrating . 

 
Figuur 27. Helft van de symmetrische dwarssnede van de Demeerbrug (uittreksel van de originele plannen uit 1903). 

 

Oorspronkelijk had de brug 4 verlichtingsmasten, één op elke hoek. Deze verlichtingsmasten 

werden uitgevoerd in gietijzer volgens zoals in de volgende figuur:  

  
Figuur 28. Originele verlichtingsmast (uittreksel van de originele plannen uit 1903). 
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2. HUIDIGE SITUATIE 

De Demeerbrug steekt over het Thurn & Taxispark, overbrugt het Thurn & Taxispark, een zone 

waar vroeger de sporen lagen die naar het “Gare Maritime” leidden (zie Figuur 4). 

 
Figuur 29. Inplaningsplan Demeerbrug 

 

De huidige situatie van de indeling op de brug is ver van optimaal voor de gebruikers en vooral 

voor fietsers. Voor de voetgangers  kan het comfort verbeterd worden:  het zicht op het park, 

dat onder renovatie is,  is nu volledigbelemmerd door de leuning die momenteel uit gewapend 

beton is. Ook liggen de straatstenen op het trottoir los. Voor de fietsers is er dan in de huidige 

situatie geen plaats : er is geen zone voorzien voor een fietspad op de brug. Verder wordt het 

vlotte verkeer op de rijbanen op hun beurt verhinderd door wildparkeren  aan een zijde van 

de rijweg.  

Demeerbrug 
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Figuur 30. Wildparkereerders aan één zijde van de rijbaan. 

 

 

Figuur 31. Losliggende straatstenen in het trottoir. 
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De samenstelling van de rijweg en trottoirs is gerenoveerd geweest, ze is dus niet meer dezelfde 

als die van origine. De rijweg bestaat uit een laag mager beton met een asfalt erop en rust op 

de originele bakstenen tongewelfjes. Er is een klein niveauverschil tussen de weg en het troittoir 

door middel van een kleine borduur.  

De stalen structuur van de brug is licht geroest. Ze is hoofdzakelijk geroest in het gedeelte onder 

de rijbaan, en is dus niet zichtbaar voor de gebruikers op de brug. Maar is wel zichtbaar  

vanonder voor de wandelaars in de park. De waterdichting van de brug is beschadigd, Dit 

veroorzaakt het roesten van de stalen elementen. Deze is dus niet meer operationeel en moet 

opnieuw aangebracht worden. 

De originele leuning is vervangen geweest in 1952 door een leuning in beton, zoals getoond in 

de afbeeldingen hieronder. De stijlen van de originele leuning zijn nog aanwezig in de nieuwe 

betonnen leuning. 

 
Figuur 32. Leuning van de bestaande toestand (2020), die de originele leuning verving in 1952. 
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Figuur 33. Dwarssnede van de leuning in gewapend beton met de stijlen van de originele leuning er in geïntegreerd. 

 

 
Figuur 34. Foto van de bestaande leuning (2020).  

 

In de huidige toestand bestaan de 4 originele verlichtingsmasten niet meer. Ze zijn vervangen 
geweest door nieuwe verlichtingsmast (zie Figuur 29).  
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3. TOEKOMSTIGE SITUATIE 

De voorgestelde renovatie van de Demeerbrug tracht enerzijds de actuele stedelijke context 

te respecteren, als anderzijds de historische context van de brug zelf. 

Eerst zal de indeling van het brugdek gewijzigd worden om het comfort en de veiligheid van 

alle gebruikers van de brug te garanderen (voetgangers, fietsers en voertuigen). 

. De afscheiding tussen de voertuigen en de andere gebruikers zal gebeuren door middel van 

een borduur en een hoogteverschil, zoals in de oorspronkelijke verdeling van de brug. De 

voorgestelde scheiding bestaat uit een asymmetrische anti-parkeerborduur van 25 cm hoog 

(zie Figuur 17) (fietsvademecum in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de OCW).  Dit passen 

we toe om zowel de veiligheid van de fietsers en de voetgangers te garanderen, alsook 

voertuigen te weren op het trottoir aangezien diens uitkragende structuur daar zich niet toe 

leent. 

 

Wat betreft de verdeling van de ruimte (in dwarsdoorsnede) voor de verschillende gebruikers, 

respecteert het voorstel twee belangrijke beperkingen: 

- een minimale afstand van 1,50 m ter hoogte van de pilasters 

- fietspad van1.50m vanaf de rand (Vademecum Mobiliteit Brussel). 

 

 

Figuur 34. Verdeling van afstanden in Demeer's doorsnede waar het trottoir het smalst is. 
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Figuur 35. Bovenaanzicht van een kwart van de brug: verdeling van dwarsafstanden 

 

In naleving hiervan zullen de rijbanen 3 meter breed zijn voor iedere rijrichting (wat voldoende 

is volgens de OCW, Op deze manier is de stoep (behalve lokaal ter hoogte van de pilasters) 

2,4m breed, ruim genoeg volgens de OCW. De voorgestelde oplossing vermijdt ook het 

parkeren langs de zijkanten van de brug. De waterdichte laag wordt over het hele dek 

vervangen. De betonklinkers op het trottoir worden gedemonteerd om de waterdichting te 

plaatsen, en worden hierop weer goed teruggeplaatst. Anderzijds wordt het oude asfalt op 

de wegen vervangen door nieuwe asfaltlagen volgens de richtlijnen van de OCW. De 

fietspaden worden gemarkeerd met stippelijnen, logo's en dubbele punthaken, zoals 

aanbevolen door de OCW. 

Bij gebrek aan gemarkeerde fietspaden in de bestaande situatie buiten het interventiegebied, 

wij raden managers aan de markeringen voort te zetten om de veiligheid van de fietsers te 

waarborgen.  

 

Axe central longitudinal du pont 
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Figuur 36. Verbinding met de bestaande situatie 

 

De metalen structuur onder het brugdek is niet zichtbaar voor de gebruikers op de brug, maar 

wel voor de mensen in het park dat eronder ligt. De structuur zal gereinigd worden en geverfd 

in een lichtgrijze kleur geverfd worden (inschatting van de originele kleur). 

Het belangrijkste doel van de renovatie van de Demeerbrug is om de bestaande 

ondoorzichtige en massieve borstwering te vervangen door een andere, meer transparante, 

die zicht geeft op het park dat in renovatie is onder de brug. 

De leuning van de Demeerbrug zal gerenoveerd worden, het ontwerp van de nieuwe leuning 

is gebaseerd op het oorspronkelijk ontwerp. De leuning zal identiek zijn aan de leuning die ook 

voorgesteld wordt voor de Clessebrug. Op die manier zal het feit dat deze bruggen deel 

uitmaken van hetzelfde geheel en in dezelfde tijd gebouwd werden, in de verf gezet worden. 

De leuning zal in gietijzer uitgevoerd worden met strekmetaal en tevens geverfd worden in een 

kleur die gelijkaardig is aan de originele kleur. Om deze originele kleur van de leuning te 

identificeren, zal de huidige betonnen leuning lokaal verwijderd worden, aangezien er in deze 

betonnen leuning nog de originele stijlen van de originele leuning omkapseld zitten (zie Figuur 

37). 
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Figuur 37. Dwarssnede van de bestaande leuning die de veticale stijlen van de originele leuning omhullen. 

 

Er wordt voorgesteld door om de borstwering met een  goudachtige tinti te schilderen, wat 

een speelse helderheid aan de plek zal geven. Er is een visualisatie aangemaakt om de 

esthetiek van een gouden leuning te ervaren (Figuur 38).  

E- E 

Verticale stijl van de originele 

leuning is aanwezig in de 

huidige betonnen leuning. 
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Figuur 38. Render met de voorgestelde leuning. 

 

De vier verlichtingsmasten zullen worden vervangen door nieuwe masten, identiek aan die 

voorgesteld voor de Demeerbrug. Ze zullen een diffuus en functioneel licht werpen op de 

rijbanen en het trottoir. 


