
Inrichtingselementen bruggen, hekwerken 
en meubilair centrum Houten



Het stedenbouwkundig 
masterplan en het daaruit volgende ontwerp 

voor de openbare ruimte van Rein Geurtsen & Partners 

voorzien in de groei die Houten sinds de jaren ’70 door-

maakt. Van een landelijk gelegen dorp naar een kern 

met een stedelijke kwaliteit. 

Blom&Moors ontwikkelde voor het centrum diverse 

inrichtingselementen die het levendige karakter van 

het centrum versterken en nieuwe vormen van gebruik 

 bieden. De reeks inrichtingselementen bestaat uit brug-

gen, hekwerken en drie verschillende banktypen. 



Bruggen en hekwerken
Zes verschillende bruggen maken toegankelijke verbin-

dingen als pleintjes over het water. De plattegronden 

van de bruggen zijn gebaseerd op de ideale looproutes. 

Er zijn vlakke en geknikte bruggen waarbij de knik in 

het brugdek zich subtiel doorzet in het staalwerk van de 

leuningen. Het te overbruggen hoogteverschil is mini-

maal gehouden ten behoeve van het gebruiksgemak. 

Vijf bruggen voor voetgangers en fietsverkeer zijn 

uitgevoerd in staal, voorzien van een donkergrijze 

gietvloer en stalen balusters. Tussen de balusters zijn de 

horizontale strips als lamellen onder een hoek geplaatst 

waardoor het zicht op het water behouden blijft. 

Houten brugleuningen met roestvast stalen beëindi-

gingen zorgen voor markante accenten. Voor zowel 

de brugleuningen als banken is dezelfde houtsoort 

gebruikt. Bij de horecagelegenheid, midden op Het 

Rond is de zesde stalen brug voorzien van een breed 

granieten brugdek. Deze brug vormt de belangrijkste 

doorgang voor fietsers over het plein en is ook geschikt 

voor autoverkeer.

Langs de kades zijn op cruciale plekken robuuste 

hekwerken geplaatst met eenzelfde vormgeving als 

de brugleuningen. Ze hebben een iets opener karakter 

zodat het doorzicht naar het water wordt vergroot.  

De hekwerken zijn voorzien van brede stalen leuningen.

‘Zes verschillende bruggen maken toegankelijke 
verbindingen als pleintjes over het water’



Banken
Het Rond wordt gezien als de huiskamer van  Houten. 

Twee gebogen en comfortabele houten banken 

 omarmen het plein aan de noordzijde. De royale cirkel-

boog bevestigt de ronde vorm van het plein. De banken 

worden aan weerszijden beëindigd door middel van 

betonnen koppen. Het aanwezige hoogteverschil in het 

maaiveld wordt opgevangen in de betonnen plint.  

Door de hoge rug worden de geparkeerde fietsen achter 

de banken grotendeels aan het oog onttrokken. 

Een reeks rechte banken zonder rug benadrukt de 

verbinding tussen het station en Het Rond. Ze bestaan 

uit betonnen steunen en stevige houten delen op een 

stalen frame, waardoor ze tegen een stootje kunnen op 

drukke marktdagen. Op loopafstand van Het Rond ligt 

Het Wed, een klein driehoekig winkel- en horecaplein. 

Hier biedt een cirkelvormige bank rondom een boom 

een beschutte zitplek aan winkelend publiek. Door de 

lage stenen accenten nodigt de bank uit tot spelen.

‘Twee gebogen en comfortabele houten banken 
omarmen het plein aan de noordzijde’



ontwerp openbare ruimte - design for public space

Project

Bruggen, hekwerken en meubilair voor Houten

Locatie

Houten

Opdrachtgever

Rein Geurtsen & partners

Jaar ontwerp

2006

Producent

• meubilair: VCP streetcare 

• bruggen: Roelofs

Jaar realisatie

2007-2009

van een 

landelijk 

gelegen 

dorp naar 

een kern 

met een 

stedelijke 

kwaliteit

Blom & Moors bv

Veemarktkade 8

5222 AE  ‘s-Hertogenbosch

Nederland 

KVK 1725 4263

lid bno/bni

073 623 50 49 

info@blom-moors.nl

www.blom-moors.nl


