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Het idee Namen en Jambes via een voetgangers- en fietsersbrug over de Maas met elkaar te verbinden, is niet nieuw. Het
eens worden over de exacte inplanting en typologie van dit
kunstwerk blijkt echter niet makkelijk te zijn.

schillende inplantingen verder uitgewerkt. Vervolgens werden
deze vier aan een multicriteria-analyse onderworpen om een
inplanting en typologie te kiezen waarvoor een voorontwerpstudie uitgevoerd werd.

Daarom schreef de stad Namen in het tweede semester van
2011 een offerteaanvraag uit voor schetsontwerpstudies van
voetgangers- en fietsersbruggen en voor de uitvoering van
een multicriteria-analyse. Op basis daarvan zou dan worden
bepaald voor welk voorstel een voorontwerpstudie zou worden
gerealiseerd.

Tijdens de voorontwerpfase bleek de Grognon-site de beste plek
en een portaalbrug met schuine benen het beste type te zijn.
Het kunstwerk zal bestaan uit een metalen koker van 2 m breed
met een variabele hoogte tussen 1 m en 40 cm in het midden
van het kunstwerk en aan de voet van de portaalconstructie. De
hoofdoverspanning over de Maas is 100 m lang, met een totale
lengte van 184 m. De nuttige breedte bedraagt 5,8 m ter hoogte
van de doorgaande sectie, 3,8 m op de toegangshellingen, en
1,6m in de trappen.

Zo bestudeerde het bureau Greisch – in samenwerking met
het Collectief ipé, Transitec en Professor Vansnick - een tiental
summiere schetsontwerpen voor vier verschillende inplantingen. Daarna werden er vier schetsontwerpen voor twee ver-

Het totale nuttige vloeroppervlak bedraagt 900 m².
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