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KADASTMLE MNOUIDING

Kad. Gemeenle : Al bl asserdam
Secti  e :  B
Nummer : 3953

OI'ISCHRIJVING

Inleiding
VERKTERSBRUG van geklonken staal  u l t  1939 over de niv ier  de Noord. De
totale overbruggrng bestdat ui l  een boogbrug, een rolbascule brug en
een aanbrug. De aanbrug aan de [ iestzj jde is gebouwd omdat de
grondgestel dhei d ddn het eind van de boogbrug te slecht was voor het
bouwen van een ldndhoofd. Dit is nameli  ik de nand van het zomerbed van
de Noond.
De overbrugging maakte deel uit  van de ni jksl ieg Rotterddm- Ni jmegen (de
hu.ldlge A15) en vervjng een pontveer. Brug werd op 14 november 1939
vOor het verkeer geopend. In 1945 werd de brug door oor' logshandel lngen
beschadigd. De huidlge brug is vr i jwel  in oorspronkel i jke vorm
adnweziq.  In 1990 werd hel  t rdc6 van de r i jksweg gewi jz igd en de
grootste verkeersstroom door een tunnel onder de Noord geleld. De brug
behield z i jn funcl  ie voor lokaal  verkeer.
Omsch rr Jvt nq
De afs land tussen de pr. l1ers van de boogbrug bedraagt 178 m. wddrmee
de vol le breedte ( l /5 m) van het- zomerbed vdn de Noond wordt
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overspannen. De boogbrug heeft een doorvaarhoogte van 9.4 m. (bi j  hoog
ti j) .  Ten oosten van de boogbrug bevindt zich een rolbasculebrug met
een doorvadrwijdte van 42 n. De aanbrug aan de westzi jde vdn de
overspanning heeft een opening van 45 m. Boogbrug, aanbrug en
rolbasculebrug vormen een sytnrnetr ische overbrugging van een middenbrug
met twee gel j jkwaardige zi jbruggen. Het r l jdek js 12 m.
breed. de middenbrug is bovendien voorzien van twee schampkanten van
0,5 m. blnnen de hoofdl iggers en heeft  daarbui ten nog zi jpdden met een
breedte van 2,5 m. De middenbrug heeft t \dee vakwerkbogen vdn 33 m.
hoog en b1j de oplegglngen samenkomende boogranden. Het
stabi l i tel tsverband tussen de bovenranden van de vakwerkbogen heeft
een K-vorm. De twee pj j lers en beide landhoofden zi jn gemetseld en van
betonnen dekplaten voorzien. De basculebrug en de aanbrug hebben onder
het wegdek evenwi jd ige V- l lggers met vert icalen naar de boven- en
onderrand.
l,ia a rderi ng
De brug js van algemeen belang wegens cul tuurhistor i 'sche waarde als
typologlsch voonbeeld van een stalen boogbrug met trekband dje vanaf
1921 net de uitvoerlng van het Ri jkswegenplan in Nederland op diverse
lokat ies werden gebouwd. En als belangr i jke brugverbinding in di t
wdterr j  Jke deel  van Nederland.
De boogbrug is van algemeen belang wegens archi tectuur-hlstor ische en
lndustr id le waarde als ondendeel  van de technische ontwikkel ing van de
Neder I  andse bruggenbouw.
De brugverblnding heeft stedebouwk und j  ge en landschappell jke waarde
vanwege de fraaie en beeldbepalende l lgging tussen de Alblasserwaard
en IJsselmonde. De brug is gadf in hoofdvorm, detdj l ler ing en
mater i  aa I qebrlr k .
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