
 

 

Lesbrief  Week van de Techniek 
Hardenberg-Ommen 2018  

Van 12 maart t/m 16 maart vindt de Week van de Techniek Hardenberg-Ommen plaats. De gemaakte 
bruggen worden tentoongesteld bij één van de bedrijven in Hardenberg tijdens de Ondernemersdag 
op zaterdag 17 maart.1 Als je de opdracht van de lesbrief uitvoert en inlevert, maak je kans op mooie 
prijzen!  

Opdracht: ontwerp een moderne brug of een brug van de toekomst 
Stappen of onderdelen die hierbij aan de orde komen, kunnen zijn: 
 

A: Vooronderzoek en ideevorming       
 
Waar dient een brug voor? 
Een brug dient veelal als een verbinding tussen 2 gebieden 
waar meestal iets tussen zit waar je niet gemakkelijk te 
voet of met een voertuig doorheen kunt. Denk aan water 
maar in het buitenland kunnen het ook 2 bergen of 
hoogvlaktes zijn. Bij water kan je denken aan het kanaal, 

een wetering, een rivier, een meer etc. 
Een viaduct is ook een brug! 
 
Kijk eens op internet voor verschillende soorten bruggen en maak een collage met foto’s, 
beschrijvingen en de functies van deze bruggen. 
a. Ken je voorbeelden van bruggen in je eigen omgeving en schrijf ze op? 
b. Kun je enkele grote bruggen in Nederland en het buitenland noemen en hun functie 

beschrijven?  
c. Kun je bruggen vinden die speciaal voor fietsers zijn of bruggen waar de fietsers gescheiden 

zijn van de rest?  
 
Wanneer is een brug stevig?  
Over een brug hoeven soms alleen maar voetgangers maar veel vaker moeten er ook auto’s over 
heen en ook zwaar vrachtverkeer. De brug moet dan wel heel stevig zijn. 
Op welke manier worden bruggen sterk gemaakt?  

                                                             
1 Scholen uit de voormalige gemeente Hardenberg kunnen hun ideeën, ontwerpen en constructies brengen op 
vrijdagmiddag 16 maart tussen 15.00 uur en 16.30 uur. Het bedrijf waar dit komt te staan wordt later bekend 
gemaakt. Voor Dedemsvaart is het 3 weken laten n.l. vrijdag 6 april tussen 15.00 uur en 16.30 uur. Voor 
scholen uit de gemeente Ommen wordt nog naar een oplossing gezocht omdat hier geen Ondernemersdag 
plaatsvindt rond de techniekweek. 



Probeer eens op een rij te zetten wat een brug allemaal sterk maakt. Daarbij kun je uiteraard ook 
foto’s of plaatjes gebruiken die je op internet tegenkomt. Let l op:  probeer bij de plaatjes vooral die 
onderdelen van een brug in beeld te brengen die de brug sterk maken. 
 

Open of beweegbare bruggen 
Veel bruggen zijn vaste bruggen maar er zijn ook bruggen die open en dicht kunnen. Dit is bijv. nodig 
bij een brug over een water waar (grote) boten door het water moeten. Deze boten kunnen er dan 
niet onderdoor en de brug moet tijdelijk open kunnen. 
d. Kijk eens op internet en zoek naar bruggen die open en dicht kunnen. Probeer na te gaan hoe 

deze bruggen open en dicht gaan. Schrijf dit op en zet er eventueel plaatjes bij. 
 
B: Programma van eisen voor de brug van de toekomst 
Als je opdracht A hebt uitgevoerd, heb je al nagedacht over allerlei dingen die te maken hebben met 
bruggen zoals de stevigheid en het eventueel open en dicht gaan. Probeer hieronder eens goed op 
een rij te zetten, welke eisen allemaal gelden voor jouw brug van de toekomst die je wilt gaan 
maken. We noemen dit een programma van eisen. De brug moet wel heel modern zijn; welke 
moderne technieken zou je bij de brug van de toekomst willen gebruiken. Misschien denk je wel aan 
iets dat nu nog niet bestaat. 

Let op: Besteed aandacht aan de fietsers die gebruik maken van deze brug!  

C: Ontwerp  
Als je stap A en B hebt doorlopen is het nu tijd voor jouw ontwerp. Hoe komt jouw brug er uit te zien. 
Natuurlijk kun je niet alle ideeën en eisen laten zien, dat hoeft ook niet. Het gaat erom dat we een 
beeld krijgen van jouw ideeën. 

Je kunt een fotocollage maken met foto’s van jouw ideeën, je kunt een brug maken/construeren 
waarin enkele ideeën terug komen.  

D: Maken van de brug 
Het wordt extra gewaardeerd wanneer je een nieuwe brug werkelijk maakt/construeert. Het is 
helemaal mooi wanneer de brug beweegbaar is, dat de brug dus omhoog en omlaag kan of kan 
draaien door bijv. op een knop te drukken of een hendel te gebruiken. 
 

D: Wat heeft dit met  techniek te maken? 

 Wat je nu allemaal hebt gedaan, heeft dat met techniek te maken en waarom? 
 Wanneer is iets techniek? 

Interessante link 

http://www.kidzlab.nl/content/view/94/57.html 

Tip: wil je er een spel van maken bij bruggen: gebruik dan de vrij beschikbare app 
Bridgeconstruction; 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.headupgames.bridgeconstructorfreeversion  



Foto’s van bruggen 

 

 

  

  



 


