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Hierbij zend ik u mijn besluit waarbij ik, gelet op de artikelen 3 en 4 van de
Monumentenwet 1988, positief beslis op het verzoeUvoorstel om het
bovengenoemde object aan te wijzen als beschermd monument. Het
bovengenoemde object zal definitief een beschermd monument zijn wanneer
het wordt ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 6 van de
Monumentenwet 1988. Een monument wordt ingeschreven wanneer de termijn
voor het indienen van bezwaar/beroep ongebruikt is verstreken of wanneer
hierop onherroepelijk is beslist. Mocht door u of door andere
belanghebbende(n) bezwaar worden gemaakt, dan blijven gedurende de
bezwaartermijn en gedurende de behandeling van het bezwaarschrift, vanaf de
datum van deze brief de artikelen 11 tot en met 31 van de Monumentenwet
1988 van toepassing.

Het doel van de wet is om monumenten van bouwkunst en archeologie te
behouden. De wettelijke bepalingen zijn er op gericht dat daarbij steeds het
algemeen belang tegen het particulier belang wordt afgewogen. Het is dus niet
zo dat aan het beschermd monument niets meer mag worden veranderd, maar
wel dat voor iedere wijziging vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988
dient te worden gevraagd bij burgemeester en wethouders van de gemeente
waarin het monument is gelegen.

Voordat bijgaand besluit is genomen, heb ik advies gevraagd aan de gemeente,
de Raad voor cultuur en, indien van toepassing, aan gedeputeerde staten van
de provincie.
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De tekst van de Monumentenwet 1988 kunt u aantreffen op de internetsite van
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (www.cultureelerfgoed.nl). Een
exemplaar van de Monumentenwet 1988 is te verkrijgen bij de afdeling
comm unicatie (doorkiesnummer 0334217 456).

De minister van Ondenrijs, Cultuur en Wetenschap,
dr. Ronald H.A. Plasterk,
namens deze,
het hoofd Monumentenregistratie & Subsidies,
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Verkeersbrug met aanbrug, v iaduct en trapopgang met
monument

John Frostbrug
Arnhem
Arnhem
n. v,  t .

529907

-  b i j lage bi . l  beslui t  op verzoek tot  aanwi jz ing als beschermd monument als bedoeld in
art ikel  3,  zevende l id,  van de Monumentenwet 1988 -

betreffende

naam
gemeente
plaats
straat en huisnummer

nummer

AANLEIDING

Het verzoek tot  bescherming als r i jksmonument is bi j  br ief  d.d.  29 september 2005
ingediend door de St icht ing Boogbrug Vianen. De aanwi jz ingsprocedure,  bedoeld in
art ikel  3 van de Monumentenwet 1988, is gestart  op 30;anuar i  2006.

In 2007 heeft  de minister een select ie bekendgemaakt van monumenten die behoren tot
de ongeveer 100 meest waardevol le monumenten die z i jn gebouwd in de per iode van
1940 tot  en met 1958, met als doel  deze aan te wi jzen als beschermd monument.
De minister heeft  de lohn Frostbrug opgenomen in deze select ie.

AANWIJZINGSBELEID

Vanaf 1 januar i  2009 geldt  de Beleidsregel  aanwi jz ing beschermde monumenten 2009,
beleidsregel  van de Minister van OCW van 18 december 2008, Staatscourant 5 januar i
2009, nr.  169 (hierna: Beleidsregel  2009).

In art ikel  10,  eerste l id,  van de Beleidsregel  2009 is bepaald dat de art ikelen 4 tot  en
met 9 niet  van toepassing zi jn op een monument of  een archeologisch monument ten
aanzien waarvan voor 1 januar i  2009:
a.  een verzoek als bedoeld in art ikel  3,  eerste l id,  van de Monumentenwet 1988,

zoals dat art ikel l id op 31 december 2008 lu idde, is ingediend,
b.  de procedure als bedoeld in art ikel  3 van de Monumentenwet 1988, zoals dat

art ikel  op 31 december 2008 lu idde, is aangevangen, of
c.  door of  namens de minister bi j  een belanghebbende dan wel door een provincie of

een gemeente het gerechtvaardigde vertrouwen is gewekt dat het voornemen
bestaat het monument of  het  archeologisch monument op grond van art ikel  3 van
de Monumentenwet 1988, zoals dat op 31 december 2008 lu idde, aan te wi jzen als
beschermd monument.
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In het onderhavige geval is de procedure als bedoeld in aftikel 3 van de
Monumentenwet 1988, zoals dat artikel op 31 december 2008 luidde, aangevangen
voor 1 januar i  2009.

In artikel 10, tweede lid, van de Beleidsregel 2009 is bepaald dat de Tijdeli jke
beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2007 van overeenkomstige
toepassing is op een monument of een archeologisch monument als bedoeld in adikel
10, eerste l id, van de Beleidsregel 2009.

Op 1 juli 2007 is de Tijdeli jke beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2007,
beleidsregel van de Minister van OCW van 13 juni 2007, Stcrt. 20 juni 2007, nr. 116,
in werking getreden (hierna: Tijdeli jke beleidsregel 2007).

In artikel 6, eerste l id, van de Tijdeli jke beleidsregel 2007 is bepaald dat de artikelen
2, 3, 4 en 5 van toepassing zijn op een monument, ten aanzien waaruan na 23 juli
2004 de aanwijzingsprocedure is gestaft, In het onderhavige geval is de
aanwijzingsprocedure gestart na 23 juli 2004, Op het aanwijzingsverzoek is de
Tijdeli jke beleidsregel 2007 dan ook van toepassing.

Op grond van artikel 3 van de Tijdeli jke beleidsregel 2007 vindt alleen aanwijzing als
beschermd monument plaats van gebouwde objecten die zijn vervaardigd vanaf 1940,
indien het monument:
a. vanwege zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische

waarde kan worden aangemerkt als een nationaal of internationaal erkend
kenmerkend monument van de Nederlandse architectuur, stedenbouw,
landinrichting, bouwtechniek of ruimtegebonden kunst; en

b. in verband met de kwaliteiten, genoemd onder a/ behoort tot de ongeveer 100
meest waardevolle monumenten die zijn gebouwd in de periode 1940 tot en met
1958.

Het object is vervaardigd vanaf 1940.

Op grond van artikel 4, eerste l id, van de Tijdeli jke beleidsregel 2007 past de
minister bij de selectie, bedoeld in artikel 3, de volgende criteria toe:
a. het monument is een evidente mijlpaal in de ontwikkeling van de

architectuur, stedenbouw, landinrichting, bouwtechniek of ruimtegebonden
kunst in Nederland, wat onder meer bli jkt uit een vooraanstaande positie en
duiding in de nationale en internationale vakliteratuur; of

b, het monument is een essentieel toonbeeld van de belangrijkste
cultuurhistorische of sociaalhistorische ontwikkelingen van de
wederopbouwperiode in Nederland,

Ingevolge artikel 4, tweede lid, van de Tijdeli jke beleidsregel 2007 houdt de
minister bij de selectie bedoeld in aftikel 3, rekening met de mate waarin het
monument;
a. een positief behoudsperspectief heeft, zowel technisch als functioneel; en
b. een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de ruimteli jke omgeving

HOREN VAN BELANGHEBBENDEN

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3, vierde lid, van de Monumentenwet 1988,
zoals dat aftikellid op 31 december 2008 luidde, heeft de gemeente belanghebbenden
op de hoogte gesteld van het beschermingsveaoek en hen in de gelegenheid gesteld
zich te doen horen.
Van bezwaar is niet gebleken.
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ADVIES GEMEENTE

Burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem heben bij brief d.d. 26 oKober
2006 geadviseerd positief te beslissen inzake het verzoek tot bescherming als
ri jksmonument, Daarbij wijzen burgemeester en wethouders erop dat de brug niet
alleen in aanmerking komt voor ri jksbescherming op grond van de cultuurhistorische
referenties aan het Rijkswegenplan, maar ook als icoon voor de wederopbouw van
Nederland na de Tweede Wereldoorlog.

ADVIES PROVINCIE

Aan gedeputeerde staten is niet gevraagd te adviseren omdat het object binnen de
bebouwde kom ligt,

ADVIES RAAD VOOR CULTUUR

De Raad voor Cultuur heeft bij brief d.d. 16 december 2009 geadviseerd positief te
beslissen inzake het verzoek tot bescherming als ri jksmonument.
De Raad voor Cultuur heeft eerder over de brug geadviseerd als onderdeel van het
Rijkswegenplan t927. Bij brief van d.d. 12 april 2007 adviseerde de Raad naar
aanleiding van een vezoek tot aanwijzing van zeven bruggen uit het Rijkswegenplan
L927. Een belangrijke rol in dat advies speelde het toen geldende aanwijzingsbeleid en
het ontbreken van een beoordelingskader. De John Frostbrug wordt nu als afuonderli jk
object voorgedragen en is opgenomen in de selectie van ongeveer 100 meest
waardevolle gebouwen en ensembles die in de periode 1940 tot en met 1958 tot stand
kwamen. In uw brief van !7 oktober 2007 aan de Raad voor Cultuur gaf u aan het
voornemen te hebben om de objecten op deze li jst aan te wuzen als ri jksmonument.
De Raad is over deze selectie om advies gevraagd. Bij brief van 13 februari 2008
(kenmerk:mon-2007,041992/2) heeft hij positief geadviseerd.
De Raad voor Cultuur sluit zich aan bij de inhoud van de omschrijving van de John
Frostbrug, Hij acht de brug een icoon van de wederopbouw en van nationale
betekenis. De Raad stemt daarom in met uw voornemen de John Frostbrug aan te
wijzen als beschermd monument.

WAARDERING

De verkeersbrug genaamd John Frostbrug, met aanbrug en viaduct met trapopgangen
en monument, is van algemeen belang als essentieel toonbeeld van de vroege
Wederopbouw;

r vdnw€g€ de cultuurhistorische waarde als (inter)nationaal gedenkteken voor de
stri jd tegen onderdrukking en als symbool voor bevrijding en herri jzenis van
Nederland. Daarbij is de brug jaarli jks middelpunt van de herdenkingsbijeenkomst
van de Slag om Arnhem en de Operatie Market Garden. De bouwhistorie van
tweevoudige vernieling en drievoudige (her)bouw draagt hieraan bij;

o Vdnw€9€ de historische en herinneringswaarde door de uiterst belangrijke en
cruciale rol die de brug heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog (slag om
Arnhem) en in het bevrijdingsoffensief;

o Vdr]w€9e cultuurhistorische waarde als brug uit het Rijkswegenplan 1927, een
nationaal project ter verbetering van de infrastructuur van Nederland en ter
arbeidsverschaffing in crisisti jd;

r Vaow€g€ architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de bruggenbouw en
ingenieursbouwkunst uit het tweede kwaft van de 20ste eeuw, in het bijzonder uit
de periode van het in 1928 opgerichte Bruggenbureau van Rijkswaterstaat; ook van
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waarde voor de historie der techniek als eerste Nederlandse Langerse brug
(verstijfde staafboog brug ) ;
vanwege stedenbouwkundige waarde voor de ontwikkeling van Arnhem in het
tweede kwart van de 20ste eeuw, als onderdeel van de verbetering en
modernisering van de infrastructuur op nationaal niveau en vanwege de ruimteli jke
en functionele relatie met het eveneens uit de wederopbouw stammende
Airborneplein;
als beeldmerk van de stad Arnhem;
vanwege situationele waarde door omranding met groenplantsoenen en de l igging
in het open uitenrlaardgebied.

Aan de overwegingen van de Monumentenwet 1988 ligt onder meer ten grondslag het
meer betrekken van lagere overheden bij het behoud van monumenten. In de
Memorie van Toelichting wordt het grote belang gememoreerd dat in de huidige wet
wordt gehecht aan de inbreng van vooral de gemeente over de aanwijzing. Hoewel op
rijksniveau over het al dan niet beschermen wordt beslist, komt aan de adviezen van
de lagere overheden een invloedrijke plaats toe. Slechts op zwaarwegende gronden zal
de minister van die adviezen kunnen afwijken, In dit geval bestaat daartoe geen
aanleiding.

De waarde die door de gemeente naar voren is gebracht, te weten de waarde als icoon
voor de herrijzenis en gedenkteken voor de Slag om Arnhem, is bij de bescherming
erkend als de meest relevante waarde van de brug.

Het tot het tot dusver bestaande gemeentelijke monument John Frost brug c.a,
behorende Airborneplein en de groenaanleg op de taluds worden niet bij de
rijksbescherming betrokken; hierin schuilt niet de herinneringswaarde die de brug zelf
heeft, In het kader van de bescherming van de brug worden plein en groenaanleg dan
ook niet van nationaal belang geacht.

Nu het een gebouwd object betreft dat is vervaardigd vanaf 1940 en er sprake is
van een monument als bedoeld in aftikel 3 van de Tijdelijke beleidsregel 2007,
en niet is gebleken van overwegende bezwaren, wordt het object, conform artikel
3 van de Tijdelijke beleidsregel 2007, WEL aangewezen als beschermd
monument.

De bijgevoegde kaart maakt deel uit van dit besluit. De daarop aangegeven contour is
een indicatieve weergave van de omvang van het beschermde monument,

a

a

CONCLUSIE
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KENNISGEVING BESLU]T

DATUM, 2 5 JAf{. 2010

Dt MINISTTR VAN ONDtRt^llJS. CULTUUR EN WETENSCHAP.

Gelet  op de art ikelen 3 en 4 van de Monumentenwet 1988 (Staatsblad 1988
nr.  638);

Gehoord de gemeente waar in de hierna te noemen onroerende zaak is gelegen;
Gehoord gedeputeerde staten van de provincie waar in de hienna te noemen
onroenende zaak is gelegen, indien di t  z ' ich bevindt bui ten de in ant jkel  20a,
eenste l id,  van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994 nr.  475) bedoelde
bebouwde kom:
Gehoord de Raad voor cul tuur:

BESLU]T

De als volgl  aan te duiden onroerende zaak aan te wi jzen a' ls beschenmd
m0numenl:

Monumentnummer : 529907Provi  nci  e
Gemeente

Gel der l  and
Arnhem

TtddL5

I 
^^ 

1+ i  
^LULOLIC

Kad. Gemeente
Secti e
Nummer

Kad. Gemeente
Sect i  e
Nummer

PLMTSEL]JKE MNDUIDING

Arnhem
bnug over de Ri jn

KADASTRALE MNDUIDlNG

Annhem
E
2678

Arnhem
E
2679

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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Kad. Gemeente : Annhem
Sect ie :  0
Nummen : 8683

OMSCHRlJV]NG

Inl  e i  d i  ng
John-Fr"ostbnug, voonheen Ri jnbrug, stalen VERKEERSBRUG over^ de Ri jn
bi j Arnhem met MNBRUG en VIADUCT met TRAPOPGANGIN en MONU|\4ENT,
gebouwd tn 1932-1935, vernield in i940, hersteld en wederom vernield
in 1944/45; heropend op 9 ntei  1950. De brug is een tastbare
heninnenjng aan het geal l ieerde bevr i jd ingsoffensief  in de Tweede
Wereldoor log en geldt  a ls een monument voor de Slag om Arnhem - een
dramat isch dieptepunt en eindpunt van de Operat ie Market Garden, een
poging Neder" land te bevr i jden, die het ' leven kost le aan meer dan 1700
geal l ieerden en een maanden' lange venlenging van de oor log en de
Hongerwinler tot  gevolg had. Deze her inner ingswaarde heeft
internat ionale betekenis.  Tevens is de brug een icoon van de
wederopbouw: deze der"de br^ug binnen andenhalf decenn'ium staat symbool
voor de her"r i jzenis na de Tweede Wereldoor log in het algemeen en van
het zwaar getrof fen Arnhem in het bi jzonden.
0p 10 mei 1940 was de jonge Ri jnbrug door de Neder ' landse Genie en
Ri jkswaterstaat opgeblazen om de Duitse opmans te stoppen, waarna de
br^ug t i jdens de bezett ing werd hersteld.  Kort  na de heropening werd de
bnug hef centnum van hevige gevechten in de Slag om Annhem. In deze
laatste fase van de Openatie Market Gar^den in september 1944 bleek de
br"ug "een brug te ven",  zoals Cor"nel ius Ryan het zou ui tdt"ukken in
zi jn gel i jknamige boek: de poging de brug te venoveren mis ' lukte.  Naasl
onverwachte ster^kle van de Duitsers in Arnhem, droeg daaraan bi3 dat
de nog vni j  n ieuwe verf  van de brug zel f ,  d ie in brand was geraakt,
het str i jdtoneel  a ls een fakkel  ver l icht te.  0p 7 oktober '1944 werd de
brug door de Amerikaanse luchtmacht gebombandeerd. t, iat er nog
resteerde werd in februar i  1945 door de Duitsers opgeblazen. Na de
bevr i jd ing werd naast de gehavende brug een Bai leybrug gelegd en na
verwijder"ing van de nestanten van de boogbr"ug en herstel van de
noordel i jke pi j len,  kwam een Baj leybnug op de oude brugpi j lers
(geopend 6 februar i  1946).  Door de directeur-generaal  van
Ri jkswaterstaat,  dr .  i r .  l , 'J .J.H. Harmsen, werd op 9 mei 1950 de derde
vaste Ri jnbrug t i jdens een korte p ' lecht igheid geopend. Als toonbeeld
van een belangr i jke fase van de Nedenlandse geschjedenis wend de brug
het belangr i jks le herdenkingsmonument van de Slag om Annhem en zi j
speel t  jaar l i jks een rol  in de internat iona' le herdenkingsact iv j le i ten
voor de s1ag. A1 in 1949 wend door B en t, ' l  van Arnhem bij
Ri jkswaterstaat enop aangedrongen de opening van de nieuwe brug op de
Airborne-hendenkingsdag te laten plaatshebben en de bnug een naam ten
her inner jng aan de gebeurtenissen te geven. Ri jkswaterstaat vond het
niet  gebnuikel i jk  bruggen namen te geven, anders dan naar de

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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desbetneffende r iv jer .  In het noordel i jke landhoofd js in 1951 een
door de provincie Gelder land geschonken herdenkingsplaquette onthuld
door lu i tenant-kolonel  John Frost  (1972-1993) die met z iJn Znd
Parachute Battal ion,  onderdeel  van de 1st  Br i t ish Air^borne Div ' is ion,
had gepoogd het noordel i jke bruggenhoofd te houden. De
her"denkingsplaat is vervaardigd door de N.V. Metaalgieter i j  Hol land te
Amsterdam, en draagt een opschr i f t  ter  herdenking aan de str i id.  0p
17 december I97B werd alsnog in een passende naam voor de brug
voorzien. De Ri jnbrug werd vernoemd naar John Frost .  Een bronzen
her inner ingsplaquette met een tekst  van Jan H. de Groot boven aan de
f ietsopgang bi j  de v iaduct aan de noordzi jde her innert  h ieraan.
De huidige brug is geconstnueerd oveneenkomst ig de eerste brug als
verst i j fde staafboogbr^ug. Deze eerste vaste brug over de Ri jn bi j
Arnhem, ter vervanging van een pontonbrug, was gebouwd tussen 1932 en
1935. De Ri jnbrug maakte als v ierde brug deel  u i f  van hef eerste
Ri jkswegenplan (1927) daL tot  doe' l  had de nat iona' le infrastrucluun te
moderniseren, in di t  geval  de route van Den Bosch naan Arnhem, en
tevens voor werkgelegenheid te zorgen. In 1928 werd voor di t  project ,
dat voorzag i n de bouw van 12 grote verkeensbruggen, het Bnuggenbureau
opger icht  a ls onder"deel  van Ri jkswatenstaat.  Di t  stond o. l .v.  i r .
|n l .J.H. Harmsen. Anchi tect  i r .  A.J.  van der Steur was esthet isch
adviseur voor de Arnhemse brug en de landhoofden. De bovenbouw van de
hoofdoverspanning werd ui tgevoend door F.  Kloos en Zonen (Kinderdi jk)
en De Plet ter i l  v /h/  L.J.  Enthoven en Cie (Del f t ;  aanbnug aan de
zuidzi jde).  In Nedenland was di t  de eerste vaste verkeensbnug die
werd ui tgevoerd als verst i j fde staafboogbrug, een zogenoemde "Langerse
br^ug" naar een eenste toepassing door de Oostenr i jkse ingenieur Langer
in 1882. Bi j  d i l  bruglype worden de hoofdkr"achten opgevangen door een
volwandige l igger" van geklonken staal ,  h ier  u i tgevoerd mel een
doorgaande l igger op vien pi j lens.  De boog dient als ont last ingsboog.
Het brugtype werd loegepast voor spoorbruggen en ter versterking van
bestaande bruggen. Na Annhem werd het in Neder land gebnuikel i jk  type
(0.a.  sterk op Arnhem gel i jkende lJsse' lbrug Deventer) .  Bj j  de opening
van de lang verwachfe Ri jnbrug in 1935 zongen al le Arnhemse
school ki nderen "Het Bruggenl i ed" . De offi ci 6l e openi ng door^ Kont ngi n
l , ,J i lhelmina had plaats in 1936. gel i jk  met de RWP-br"ug in Ni jmegen. In
de oor log werd de brug hersteld onder le id ing van de
"Arbei tsgemeinschaft  Rheinbrucke Arnhejm".  Hoofdaannemer was de f i rma
Eggers ui t  Hamburg, de Arnhemse Stoomsleephel l ings l '4aatschappi j
(A.S. |V1.)  -  d je de vernielde bnug a1 gedemonteerd had -  was een van de
Nedenlandse onderaannemers.  Na de oor log is de bnug met gebrujkmaking
van de over"gebleven pi j lers weer in de oorspronkel i jke vonm herste ' ld
door de f i rma Swart touw ui t  Schiedam. Daarbj j  is  staal  van de grote
Bnitse staalproducent en bruggenbouwen Dorman Long (0.a.  de Sydney
Harbour Br idge) gebruikt :  in geklonken brugdelen is o.a.  de naam
"Dorman Long" gewalst  en "Br j t ish Stee1".  Van de pl j lers ui t  de jaren
'30 behoefde s ' lechts de noor"del  i  jke pi  j ler  ingr i  jpenden herste ' l  .
De brug is thans een van de dr ie grote verkeensaders over de Ri jn in
Arnhem, was na de eerste vol tooi ing de belangr i jkste venbinding en
maakte de grote stadsui tbreidingen ten zuiden van de Ri jn mogel i jk .

Ri.iksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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Zi j  komt dinect ten oosten van de het centrum binnen op de brede
singel .  De keuze voor een l ichte boogconstruct ie was gemaakt om
esthet ische redenen: de brug moest de lage stadsbebouwing niet
domineren. In 1935 doorsneed de brug nog op drast ische wi jze een
huizenb' lok,  waanbi j  de goten van de resterende huizen op brugdekhoogte
lagen. De door i r .  Harmsen van Rt, ' lS geui te wens dat die s i tuat ie niet
te lang zou duren, werd i ronisch genoeg vervuld door de
bombardementen: de brug komt nu vr i j  de stad in en eindigt  op het in
1954 modern vormgegeven Airborneplejn.  De aanbrug aan de zuidzi jde
loopt door de onvenanderd landel i jk  ogende ui terwaard met wintenbed.
De brug is beeldbepalend voor het aanzicht  van Arnhem: brug en
Eusebiustonen vormen de belangr i jkste " landmarks" van de binnensfad.
De bnug is in opdracht van de neg' ionale direct ' ie Oost-Neder land van
Ri jkswaterstaat genenoveerd.  In 2000 wend gestart  met ondenhoud aan de
betonconstruct ie.  In 2003 werd de brug met gr i t  gesfraa' ld en vootzien
van een aantal  verf ' lagen en een laag met een harsacht ige stof  tegen
zoninwerking. Ook werden onderdelen van de brug vervangen, zoals de
betonnen dekken van de paden voon de fietsers en voetgangers (thans
staal) .  Onder de brug zi jn nieuwe nai lbanen aangebracht.
0mschr i  jv i  ng
De geklonken stalen VERKEERSBRUG is met aanbrug en viaduct over de
Ri;n bi j  Annhem in totaal  ongeveer 600 m 1ang. De hoofdoverspanning is
een versti jfde staafboogbrug. Deze wordt gevonmd door een middenbrug
met lwee doorgaande volwandige verst i jv ingsl iggers,  dat .  wi l  zeggen de
'I i ggers 1 open voor"bi j de bnugpi j ' l  ens en voor"bi j het ei nde van de boog .
De l iggens van 3,4 tot  4 m hoogte met hoeddoorsnede l iggen symmetr isch
over dr ie overspanningen van 50 m, 120 m (zomenbed met vaargeul)  en 50
m l iggen. De wanden van de doorgaande l iggers z i jn onder l ing gekoppeld
door onder meer dwarsdnagens, met daantussen secundaire dwarsdragers
en langsl iggers en K-venbanden. In de dwarsdragens bevjnden zich
divense ronde openingen ten behoeve van buizen en' le id ingen. Aan de
bui tenzi jde van de doorgaande l iggers z i jn zogenaamde "consoles"
bevesl igd,  sta ' len ondersteuningen voon de balken dje de betonnen vloer"
van het r i jwiel-  en voetpad dragen. De boog en de l iggens nusten op
twee e' l l ipsvonmige niv ierpi j lers,  waartussen de vaargeul  1oopt.
Daarbui ten rusten de l iggers op het zware noondel i jke landhoofd en een
zt,vare zuidel i jke ovengangspi j len.  De hoofdoverspanning is verst i j fd
door een l ichte staafboog van 17,5 m hoogte aan elke z j jde van de
r i jweg, waartussen bovenwindverbanden in K-patnoon. Hangers verbinden
de boog met de l iggers.  De brug biedt ruimte voor v ier  r i js t roken in
beton ( in 1935 was di l  hout) .  Bui ten de hoofdl iggers zt ln 4 m bnede
voetgangens- en f ietsstroken geplaatst .  De totale bneedte is 23,2 m.
Voor de vooroor logse niv ienpi j lens en landhoofden ' is  gebruik gemaakt
van duurzame, weer-  en s l i j tagebestendige natuursteen als bekleding en
afwerking van de betonnen piJ lers;  b j j  de landhoofden is deze keuze in
sterke mate esthet isch bepaald.  De landhoofden zj jn vervaandigd van
zeer zr,vare blokken r^ode gr^aniet met afgeronde hoekblokken. De wanden
van de trapopgangen zi jn van zwart  graniet  oml i js t  met rood graniet .
Voor de tneden is gekozen voon basal t lava. In de vormgeving van
tr^appart i jen en balustnades is ' invloed te bespeuren van de nobuuste,
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expressieve vormentaal van de Amsterdamse school. De in stampbelon
ui tgevoende piJ ' lerkernen van de twee zware r iv ierpi j lers met
spi tsbogig gevormde ui te inden, zt jn bekleed met zwart  gnaniet  en aan
de ui te jnden en bovenop met gebosseende blokken rood gnaniet .  De fonse
granietblokken ver lenen de pi3 ' lers stevigheid bj j  een aanvanjng of  b i j
i jsgang. Het noordel i . lke landhoofd heeft  b i j  het  gedeel te,  waarop de
opleggingen zi jn geplaatst ,  afgeronde hoeken en is geheel  bek' leed met
gebosseerde granieten b ' lokken. Pl ' inten, afgenonde hoekblokken en
afslui tende I  i js ten z i jn ' in f i jner bewenkte granieten blokken
ui tgevoerd.  Schade door oor logsgeweld is nog waarneembaan. Aan e1ke
zi jde s lu i t  een vierkante betonnen toren aan, waarvan de ondenbouw uj t
de jaren 1930 dateert en de boven het brugdek uitstekende opbouw na de
oor log gewi jz igd is ui tgevoerd:  aan beide zj jden werden de torens
hoger en voorzien van een plat  dak in plaats van een tentdak. De
lorens zi jn gebouwd over t rap- en f ietsopgangen; hiertoe hebben de
torens jn noord- en zuidzj jde een rechthoekjge doorgang met granieten
omli jst ing.  In de zi jgevels k le ine' l ichtopeningen met smeedi jzeren
sierroosters.  De torens worden afges' loten door" een ui t  de jaren '50
daterende betonnen bekroning met geblokte st i j len en kwarthol le
hoekbe€indigingen, waartussen v ' lakke betonnen platen zi jn aangebracht.
De oostel igke bekroning heeft  in dr ie z i jden een rechthoekig venster
met v lakke oml i js t ing en betonnen roostenwerk voor de i jzeren ramen.
Aan de brugzi :de bevindt z ich een getoogde ingang mel i jzenen hekwerk.
De westel i jke bekroning bevat in de naar de brug gekeerde zi jde een
overeenkomst ige deur.  Aan de noordzi jde bevindt z ich hien een getoogde
opening naar de open binnenruimte,  waar in tegen de achterwand de
herdenkjngsplaat aan de slag om Arnhem is aangebracht.  De binnenruimfe
heeft  een le istenen v ' loer en wandbekleding met afgeronde hoekpart i jen.
Ten behoeve van de herdenkjngsp' laats in de torenbeknoning is een
betonnen "balkonplaat" toegevoegd, rustend op twee hoge betonnen
pi j lers aan weerszi jden van de trapopgang. Aan de zuidel i jke voet van
beide torens bevindt z ich aan weerszj jden van de trapopgang een brede
betonnen trapwang met granieten pl inten en dekplaten. De betonnen
trappen, die noordel i jk  van de torendoorgangen met een sien' l i jke boog
naar het brugdek worden geleid,  hebben betonnen treden, een centnale
f ietsgeul  van graniel  en stalen buisba' lustnades. De ovengangspi j ler
aan de zutdztjde van de Rijn is eveneens geheel bekleed met
gebosseende granieten b ' lokken. Dekl i js ten en afgeronde hoeken zi jn
overeenkomst ig het noordel i jke landhoofd ui lgevoerd.  Tegen de
construct ie z i jn zeer zwaan ui tgevoende bondestrappen met
hal f r"ondgesloten. met granieten blokken beklede muren gebouwd. Deze
slui ten af  met dekl i js ten.  Nabi j  de aans' lu i t ing op de stalen
baluslrades van de brug bevinden zich forse granieten onnamenten ' in
Amsterdamse school t rant.  Aan de bui tenzi jde van de tnapl ichamen
bevinden zich watenafvoenen. De traptreden zi jn van basa' l t " lava, de
f ietsgeulen van graniet ,  de ba' luslrades zi jn voorzien van granieten
dekpTaten met f lauwe ezelsnug. Voorts z i jn er stalen buis leuningen.
Tegen de noordel i jke muur van di t  landhoofd bevindt z ich de bergplaats
voon de authent i  eke sta ' len "verfwagen" ,  d i  e l  angs stal  en I  -ba' l  ken
onder de brugconstrucl ie kan worden gerold.
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Ten noonden van het noordel i jke landhoofd s lu i t  het  betonnen VIADUCT
met TRAPOPGANG en MONUMENT aan: dit viaduct heeft de functie van
aanbnug. Het bestaat ui t  v ier  zware betonnen l iggers op r i jen van
vierkanfe pi j lers met verbindende betonnen dekbalk als
dwarsverbinding. Voor de oplegging is gebruik gemaakt van sta ' len
scharnieropleggingen. De vjerkante piglers hebben lnspningende hoeken.
De betonnen l iggens zi jn onder l ing verbonden door" sta ' ien I -balken. De
viaducf biedt doongang aan de Oranjewachtstraat/Westervoortsedi  jk
(vroeger Marktstraat) .  De pi j lers bi j  de onderdoorgang van deze
vierbaansweg zi jn bekleed met fonse gebouchardeende blokken gnaniet .
De kolommenreeksen ver^delen de brugdoorgang in een centnale v ierbaans
verkeersweg en smal1e gecombineerde f iets-  en voetpaden aan
weerszi jden. De betonnen zi jwanden in de voetgangersdoorgangen hebben
gnanieten pl inten. In de noondwand bevindt z ich een stalen deur.  Ten
noorden van de onderdoor^gang ten behoeve van de
Oranjewachtstraal /Westenvoortsedi  jk  bevindt z ich aan weerszi jden van
de viaduct een forse trapopgang. De trapopgangen z ' i jn S-vormig
aangelegd en beslaan ui t  dr je rechte v luchten en twee zeshoekige
bondessen. De trappen hebben treden van basal t lava, in het midden
ondenbroken door een f ietsgeul  van helze' l fde mater iaa'1.  De trapwangen
zi jn gemetseld in quasi  handvormsteen in Vlaams verband en worden
afgesloten door forse basal tb lokken. die t rapsgewi js in het metse' lwerk
gr i jpen. Voorts z i jn er i jzeren buis leuningen. Ook de bordessen wonden
omgeven door vergel i jkbare gemetselde muurt jes met dekplaten van
basal t ' lava. Bovenaan bevinden zich eveneens bordessen met gemetselde
muurt jes,  min of  meer dniezi jd ig gesi tueerd en op de ui te jnden
voor^zien van wat hogen opgemetselde posten (staand verband) met
diamantkopvormige dekplaten van basal t lava. Aan de westzi jde is op de
gemetselde muun een vierkant raamwerk van basal t  geplaatst ,  waar in de
bronzen tekstplaat js aangebnacht met vernoeming van de bnug naar John
Fr^ost.
De AANBRUG aan de zutdzi jde is ui tgevoerd met vo" lwandige l iggers.  De
aanbrug overspant zes openingen van 42 m. waarmee een totale lengte
van 270 m wordt bereikt ,  bedindigd doon het zuidel i jke landhoofd.  De
l iggers worden ondensteund door" een vi j f ta l  bnugpi j lers van het type
van de r iv ierpi j lers,  echten in hoogte afnemend. Aan de zujdzj jde
bevindt z ich het zuide' l i jke landhoofd,  voorzien van een bek' leding van
gebosseerde granieten blokken en afgeronde hoeken met granieten
blokken. De zi jwanden s ' lu i ten aan de bovenzi jde af  met een nol laag van
granieten blokken en een dekl i js t ,  waarop nabi j  de aansluj tende
brugbalustrades forse granieten hoekblokken aanslui ten in Amst.erdamse
school t rant.  De construct ie van l iggers,  dwansvenbanden en hangers is
dezel fde als bi j  de hoofdoverspanning.
Over de gehele lengte van de brug zi jn aan de bui tenzi jde van de voet-
en ni jwielpaden balustrades geplaatst .  Ten noonden van het noordel i jke
landhoofd bestaan deze ui t  een betonnen borstwer ing, waarop een laag
stalen buishek is geplaatst  ( twee hor izontale buizen met aan de
onderzi jde s ier l i jk  gekromde steunen).  De hoofdovenspanning heeft
gehee'i sta'len bal ustnades met dri e hori zontal e bui zen en door'lopende
vlakke sta ' len panelen. De zuidel i jke aanbrug heeft  eenvoudige stalen
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balustnades met vert icale spiJ len.  Aan weenszi jden van de vierbaans
r i jweg en de eindpontalen staan lantaarnpalen met in de per iode na de
Tweede ldereldoor log vernieuwde armaturen (bolvormige kappen).
Verge' l i jkbare lampen zi jn ook aangebracht aan de vert icale staven van
de hoofdoverspanning. Onden de aanzetten van de staafbogen bevinden
zich aan beide zi jden tegen de staven onderhoudstrappen. Ter
nagedachtenis aan de gesneuvelde Br i tse parachut ' is ten' is de brug in de
kleuren van de lst  Br i t ish Ainborne D' iv is ion geschi lderd:  de onder-  en
bovenbouw l ichtgr i js ,  opleggingen, ' leuningen en wegmeubi ' la i r  in
"manoon red".
l,rJaander"i ng
De VERKEERSBRUG genaamd John Frostbrug, met MNBRUG en VIADUCT met
TRAP0PGANGEN en MONUMENT, is van algemeen belang als essent ieel
toonbeeld van de vroege Wederopbouw:
- vanwege de cu' l tuurhistor ische waarde als ( inter)nat ionaal
gedenkteken als teken voor de str i jd tegen ondendnukking en als
symboo' l  voor bevr i jd ing en herr i jzenis van Nederland. Daarbig is de
bnug jaar l i jks middelpunt van de hendenkingsbi jeenkomst van de Slag om
Arnhem en de Openat" ie Market.  Ganden. De bouwhistor ie van tweevoudige
venniel  ing en dr ievoudige (hen)bouw draagt hieraan bi j ;
-  vanwege de histor ische enher inneningswaarde door de ui ters l
belangr i jke en cruciale rol  d ie de brug heeft  gespeeld in de Tweede
Wereldoor log (s lag om Arnhem) en in het bevr i jd ingsoffens' ief ;
-  vanwege cul tuurhistor" ische waarde a1s br^ug ui t  het  Ri jkswegenplan
1927. een nat ionaa' l  project  ter  verbetening van de infrastructuur van
Nederland en ter arbe' idsverschaff ing in cr is is l i jd;
-  vanwege archi tecluurh' istonische waande als voorbee' ld van de
bruggenbouw en ingenieunsbouwkunst uit het tweede kwant van de 20ste
eeuw, in het bi jzonder ui t  de per iode van het in 1928 opger ichte
Bruggenbureau van Ri jkswaterstaaf;  ook van waarde voor de his lor^ ie der
techniek a ' ls  eerste Neder landse Langense brug (versl i j fde
ci : : fhnnnhnr rn\  .
J uuv 

'  
vvv:rvr  uY /  ,

- vanwege stedenbouwkundige waande voor de ontwikkeling van Arnhem in
het tweede kwart van de 20ste eeuw, als onderdeel van de venbetering
en moderniser ing van de infrastuctuur op nat ionaal  n iveau en vanwege
de nuimlel i jke en funct ionele relat ie met het eveneens ui t  de
wedenopbouw stammende Ai nborneplein;
-  a ls beeldmerk van de stad Arnhem;
- vanwege sj tuat ione' le waarde door omranding met groenplantsoenen en
de l igging in het open ui terwaardgebied.

Voon de overwegingen die aan di t  beslui t  ten gronds' lag l iggen, wor"dt
verwezen naar de bi j  d i t  beslui f  gevoegde bi j lage, die geacht moet
worden in di t  bes' lu i l  te zt jn herhaald en opgenomen, alsmede naan de
bovengemel de omschnj jvi ng.

Een afschr i f t  van di t  beslui t  zal ,  onden gel i jke dagtekening, worden
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verzonden aan de over ige belanghebbende(n).

Bungemeester en wethouders van de gemeente waarin het monument is
gelegen. leggen di t  beslui t  op de secretanie ter  inzage. De
burgemeester maakt de ter inzagelegging op de gebruikel i jke wi jze
bekend.

Een belanghebbende kan tegen di t  beslui t  b innen zes weken na de dag waarop
het beslui t  hem is toegezonden schr i f te l i jk  bezwaar maken. De belanghebbende
dient daartoe een bezwaarschr i f t  in bi j  de minister van OCW, onden vermelding
van "Bezwaar",  ter  at tent ie van CFI,  Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer.  Meen
informatie over het maken van bezwaar vindt u oD ww,/.bezwaarschriftenocw.nl.

De minister van Onderwi js,  Cul tuur en Wetenschap,
dr.  Ronald H.A. Plasterk.
namens deze.
hel hoofd Monumentenreg'i strati e & Subsi d'ies ,

w. g.

mr.  Tieu Otten
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