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Voorwoord

ln Nederland rs thans in urfvoering het Monu-

menten Selectie Project (MSP) waarbij door

hiertoc gevormde teams in ieder der twaalf pro-

vincies en de vier grole steden Amsterdam, De1

Haag, Rotterdam en Utrecht voorstellen worden

gedaan voor het plaatsen van obJecten op mo-

numentenlijsten. Het rverk is gebaseerd op het

l\{onumenten Inventarisatie Project (MIP), een

grootscheepse tnventarisatie van jongere stede-

bouw en bouwknnst uit de periode 1850-1940'

welk project thans vrijwel is afgerond Het rverk

van de MSP-teams vordert snel, in enkele

vincies is binnenkort, wat de voorstellen
gen'reenten betreft, zelfs voltooiing te ver-

",'nsb1s1
.l het opstellen van de monumentenvoorstellen

Foet zich de omstandigheid voor dat er enerzrjds

moet worden gehandeld volgens een strak tijd-

schema, anderzrjds bi1 een aantal categoriedn

van objecten onvoldoende kennis aanwezig is

om tot een verantwoord oordeel te komen Tot

deze categoriedn behoren ook de bruggen

Destijds werd dit kennisprobleem reeds voorzlen

met betrekking tot de objecten die worden ge-

rekend tot het industrieel erfgoed ln 1989 ver-

scheen er een rapport 'Het industrieel erfgoed en

dr: kunst van het vernietigen' op basts waarvan

cloor de Minister van WVC aanvang 1992 het

Projectbureau Industr icel  Er lgoed (PlE) werd

ingesteld. Een van de werkzaamheden van het

Projectbureau is het verstrekken van opdrachten

^1n een aartal instellingen om onderzoek te ver-
|!rhten. Zo werd er ook een opdracht gegeven

aan de Nederlandse Bruggen Stichting (NBS)

voor een onderzoek 'Bruggen als industrieel erf-

goed'. Een van de belangrijkste onderdelen van

dit onderzoek is het onderwerp 'Waardestelling

en selectle'.
Nederland is een bijzonder bruggenland Ntet

r l leetr  otndal  er  vele bruggen ln voorkomen

rnaar ook vanwege de vele grachtensteden dle

het herbergi en die unielt zijn in de wereld l{et

is daarom opmerkeh1k dat in ons lard ten op-

: . r rchte van de ons omrineende landen nog wel-

nig rs gedaan aan de gesch iedschrijving van de

l l ruggcnbouw. In die lccrntc moest t t l  c ic eerste

Dlaats worden voorzien

Tijdens de uitvoering van het onderzoek kwa-

men er al spoedig contacten met de MSP-teams,

meestal gebaseerd op vtagen van die zijde over

bepaalde bruggen. Uiteindelijk leidde dit tot het

bezoeken van vrijwel alle teams door degenen

die het onderzoek uitvoeren. Brj de gesprekken

bleek er. naast informatie over afzonderlijke

bruggen, ook behoefte te bestaan aan voorlich-

ting over het hanteren van juiste benamingen

voor de verschillende typen van bruggen en on-

derdelen daarvan.
Dit leidde tot het besluit om met voorrang een

boekje samen te stellen dat in het bijzonder in-

formatie zou bevaHen voor de uiwoertng van

het Monumenten Selectie Project op het gebied

van bruggen, Het heeft de naam 'Compendrum

Bruggen' gekregen omdat het op beknopte w{ze

kennis wil overdragen. Het ls echter niet een
gecomprimeerde opsomming van gegevens.

Waar dit nodig leek is ook tekst gewijd aan het

geven van inzicht in achtergronden van de brug-
genbouw die van'belang leken voor de monu-
mentenselectie. Zo is een hoofdstuk gewijd aan

de levensduur van bruggen om begrijpelijk te

maken waarom bruggen ten opzichte van de

meeste andere bouwwerken slechts een beperkte
bestaansduur hebben. Zo'n constatering leldt tot
de conclusie dat bepaalde brugtypen snel ver-

dwrjnen hetgeen een overweging dient te ziln

bij het besluit om nog bestaande exemplaren
van deze typen al dan niet te behouden.
In het Compendium Bruggen zal men geen ln-

formatie vinden over hoe men tot waardestelling
en selectie van bruggen kan geraken. Over dit
onderwerp wordt nu nog studie verricht die bin-
nenkort zal resulteren in een rapport van aanbe-
vel ing.
Uit  de t i te l  van hel  onderzoek, 'Bruggen als in-
dustrieel erfgoed', waarop dit compendium is
gebaseerd, blrjkt al dat niet alle Nederlandse
bruggen bij dit onderzoek worden betrokken.
Het is in het bijzonder gericht op bruggen van
ijzer en staal (de eerste ijzeren brug werd tn
Niederland vermoedelijk in lB36 gebouwd) en

van beton (de bouw van betonnen bruggen
l<wam omstreeks 1900 tot ontploolng). V6or
1836 rverden bruggen gebouwd van steen (bak-

steen, natuursteen) en van hout. Ook bij deze

bruggen vonden ontwikkelingen plaats in het
kader van de industrialisatie van Nederland

pro-
nde



6

maar toch werden zij tot 1940 overwegend ge-

bouwd in t radi t ronele vormen en volgens van

oudsher bekende uitvoeringsmethoden' reden om

er in dit compendium weinig of geen aandacht

aan te schenken.
ln het compendium is datgene op het gebied

van de bruggenbouw behandeld wat in Neder-

land gebrurtei;jk is en was Vooral bij de ty-

f"no.i"ning"n is dat het geval slechts bij urt-

)ondering zijn brugvormen opgenomen die niei

in Nederland maar wel in het buitenland voor-

komen. Zo worden bijvoorbeeld wel hangbrug-

sen en zweefbruggen genoemd' om het beeld

ian de brugtypen volledig te maken Deze typen

,,1n in ru"a1rtund echter niet gebouwd' wel ztln

er niet uitgevoerde ontwerpen voor gemaakt'

It"i 
"o-p'"naiurn 

is vooral gencht op de.uit-

voering van het Monumenten Selectie Prolect'

Maar i'et ts ook bruikbaar voor historici die zich

rn een of ardere vorm bezig houden met de ge-

,ifri"i"^i= van de bruggenbouw in Nederland'

voor de meclia als naslagwerk voor benamtngen

en voor geinteresseerde leken' voor wie bruggen

fascinerende bouwwerken zUn

Bij het opstellen van de tekst was het ononl-

koombaar om termen te gebruiken die.ln de

bruggenbouw gebrurkel i jk maar voor bul ten-

,ruii"., welliiht minder duidelijk zijn.Deze

hebben vooral betrekking op krachten dle 1n

"onrt.u"ti". 
werken Hierover is informatie te

ri"J"" ;" het boek 'Kracht en vorm'var J Oos-

t".ttofl a""t 4 in de serie 'BouMechniek in Ne-

;;;i;;, een uitgave van de Rijksdienst voor de

Monllmentenzorg en de Delftse Universttatre

p"r. 
"i, 

tSqO Oot ta" het naslaan van het boek

'Constructies va-n UZer en beton' Gebouwen

1800-i940. Overzicht en typologie' {deel I tn

dezelfde serie, i9B8) nuttig zqn'

Het compendium kwam tot stand op basls van

het ondeizoek dat in opdracht van het Prqeci-

bureau lndustrieel Erfgoed werd T erricht Voor

het Frojectbureau tracl dr' E Nijhof op als on-

clerzoekco0rdinator' Ook voor dii compendlum

saf hii richtlijnen en zorgde lrt.l voor het in drult

irlnn"n 
"n 

ie 'zcrspreicling crvan De inhoud

re.J samengestcld dooi trvce iverkgroepen van

cle Nederlandse Rruggen Stichting' de werk-

uro"o 'S,ugg"" vtuT r jzct  
' - r  

s laal '  l l r  C I

Aiends. ing B i I  { loel lnal l  r i  H de Jon^g'  :ng

H l\4.C.M. van M aaischaliretwaart' prol:r' !

Oosterhoffl en de werkgroep 'Bruggen van be-

ton' (ir. G.J. Arends, prof.ir' J H Loenen,

orof.ir. J. Oosterhoff, prof.ir. G Scherpbler,

A.A. van der Vlist, ir. H. de Vriend, ir' H de

Vries). Ook de Technische Universiteit Delft

werkte mee aan het onderzoek (ir' G J Arends,

J.S.D. Dijkslra) terwrjl als begeleidingscommis-

sie functioneerde het bestuur van de Nederland-

se Bruggen Stichting (ir. G. Hardenberg' ir' H P

Klooster, prof.ir' J. Kuipers, prof ir' JH van

Loenen, Prof.ir. J Oosterhoff).
Ongetwijfeld geeft het compendium geen ant-

woord op alle vragen die bij het Monumenten

Selectie Project naiu voren komen Aan be-

knoptheid en overzichtelijkheid is voorrang ge-

gerren boven volledigheid De Nederlandse

Bruggen Stichting is waar mogelijk gaame be-

reid tot nadere inFormatie Hiervoor kan men

zich wenden tot ir. G.J Arends' Gebouw voor

Bouwkunde, kamer 7014 Berlageweg 1, 2628

cR Delf t ,  te l  015 -  784 886 0f 01820 -  20 915
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6.2.9. Booghruggen
Bi1 een stenen boogbrug vindt de krachtwerking
urtslultend plaats door drukoverdracht. B11 de
eersle giehjzeren boogbruggen is dit ook het geval
en de vormgeving doet sterk denken aan die van
de stenen boogbruggen. De eerste ijzeren brug is
de in 1779 gebouwde gietijzeren boogbrug over
de Sevem bij Coalbrookdaie in Engeland.
In Nederland verschijnen de eerste gietijzeren
boogbruggen omstreeks 1850. Het zijn dan meest-
al kleinere stadsbruggen. Bij de stenen boogbrug-
gen had men de en aring opgedaan dat er bij
slanke bogen scheuren konden ontstaan. Ook brj
bogen van gietijzer kon dit gebeuren. De oorzaak
hiervan was dat de buigwerking tengevolge van
de belasting door het verkeer zo groot was dat de
drukspanning in de boog niet groot genoeg was
om te verhinderen dat er aan de randen van de
boog trekspanningen konden ontstaan. Steen en
ook gietijzer zrjn slecht bestand tegen trekspan-
ningen.
Bij bogen van welijzer en van het latere staal
waren fiekspanningen geen probleem en zo
ontstonden er in de tweede helft van de l9e eeuw
en het begin van de 20ste eeuw vooral in het
buitenland grote slanke boogbruggen. De bogen
van ijzeren en stalen boogbruggen, meestal para-
bolisch van vorm, vrordgn zowel op druk als op
buiging belast. Een verticale belasting op een
boogbrug resulteert niet alleen, zoals bij een
balkbrug in verticale reacties, maar veroorzaakt
ook horizontale reacties bij de boogeinden. De
boog wil zich als het ware strekken. Voor het
opnemen van verticale en ook horizontale krach-
ten zijn zware funderingen nodig. Om de grote
horizontale krachten tengevolge van de boogwer-
king te vermijden, ging men er toe over de boog-
einden met een trekbaid aan elkaar te verbinden
waardoor de horrzontale krachten inwendig wor-
den opgenomen.
Het type boogbruggen waarbij horizontale krach-
ten op de funderingen ontstaan, noemt metl
'zuivere boogbruggen'. Het type boogbruggen
r,vaarbrl de horizontale l<rachten ten gevolge van
de boogwerking rnwendig worden opgenomen,
heten 'boogbruggen met trekband'. Deze laatste
zijn zijn hiermede eigenlijk teruggebracht tot het
type'balkbrug'

De Iron-bridge te Coalbrookdale: voorbeeld van een

ntivere boogbntg in Engelond, ttitgevoerd in gietijzer'

'o
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a. Zuivere boogbruggen
De boog wordt zowel op druk als op buiging
belast. Bij de opleggingen terplaatse van de
boogeinden ontstaan verticale en horizontale
reacties. Dil type wordt in de literatuur ook wel
boogliggerbrug genoemd.

Gietijzeren boogbrug
Dit type bestaat uit een opengewerkte boog van
gietijzer. Een voorbeeld van een nog bestaande
Nederlandse gietijzeren boogbrug is de in 1850
gebouwde Nieuwbrug over de Wijnhaven in Dor-
drecht.

l/ollev'andboog of uitgetoerd als koker
llij dit type bestaat de boog uit een
vollewandligger of gebogen kokerligger.
l(omt voor met hooggelegen rijvloer
halfhoog gelegen rijvloer.

De Nieuwbrttg over de Wiinhaven te Dordrechl: voor-

beeld v.tn een z Nere gieli.izeren boogbrug, in Neder-

land.

Zuitere boogbrug mel een wlv'andig,e boog en hoog'

gelegen rijvloer.

Dc aanbrug van de hmg ovar dc l(oql tc Nilnegcn

zuivere boogbnrg mcl een \ulv'andige hoog en hoog-

!:elegen ri i\!oer.

7-uitera boog,hnry, mcl can vtlvwtdiga hoog en een

nc(r naar ond?ren gelegcn riivlocr'

gebogen
Het type
en met

- Bt.1 een boogbrug met hooggelegen rilvoer rusl
de rijvloer door middel van staanders op de boog.
Een voorbeeld hiewan zijn de aanbruggen van de
overbrugging voor gewoon verkeer over de Waal
br1 Ni.ymegen. De brug werd gebouwd in | 936.

o

- Bij een boogbrug met een meer naar onderen
gelegen ri.jvloer wordt de rrjvloer door middel van
'hangers' aan de boo.c opgehangen
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ltaku,erkboog
Boogbruggen waarbij de boog bestaat ult een

vakwerk. Het type komt voor met hooggelegen

riivloer en met halfhoog gelegen rijvloer'

- Bij een brug met hooggelegen rijvloer kunnen

staanders ter plaatse van de knooppunten van het

vakwerk worden geplaatst waarop de rijvloer rust'

- Het kan ook zijn dat het vakwerk van de boog

zodanig is uitgevoerd, dat een hooggelegen rij-

vloer op gelijke hoogte ligt met de bovenrand van

de boogconstnrctie.

- Bij een boogbrug met een laaggelegen rijvloer

hangt de rijvloer aan hangers die aan de knoop-
punten van het vakwerk van de boog zijn beves-

tigd. Bi1 een half-hooggelegen of verzonken

rijvloer hangt de rijvloer in het midden van de

bog aan hangers, maar rust deze bij de steunpun-
ten op staanders.
Een voorbeeld van dit tyPe is de hoofdoverspan-
ning van de brug over de Waal bij Nryrncgen uit

1936, met een lengte vn 244 m Hier ligt de

rijvloer hoger dan de steunpunten van de boog

Zuivere boogbrug met een vakwerkboog; de hoogge-

Iegen rijvloer rust oP slaandets'

Zttivere boogbrug met een tnkwerk v'aawan de

bovenrand samenvall mel de hooggelegen riivloer'

Zuivere boogbntg mel een boog beslaande ltit een

valaeerk. Verzonken riivloer aan hangers die aqn de

knooppwten van he! vokwerk zijn bevestigd'

De hoofdoverspanning van de Waalbrug voor getvoon

verkeer le Niimegen met half-hooggelegen riidek



b. Boogbruggcn ntcl lrckhontl 
!f'

De boog wordt op druk en op burgrng belast. De
boogeinden rvorden verhonden door een trekband

waardoor dc horizontale reacties inwcndig lvorden

opgenomen en br1 de opleggrngcn alleen verttcale
reacties ontstaan. Het merendeel van de tn Neder-
land aanwezige boogbruggen is van dit type. Veel
daarvan zijn geboulvd in het kader van het

Ri;kswegenplan van 1928. Het type wordt ook

thans nog toegepast, met name voor spoorbrug-
sen.
be situatie dat de horizontale kracht inwendig

door een trekband wordt opgenomen waardoor

seen zware landhoofden worden vereist' is vooral

in een gebied met een slappe ondergrond een

groot voordeel. Boogbruggen met trekband wor-

ien alleen toegepast voor het type met laaggele-

gen rijvloer. De njvloer ligt dan op dezelfde

) /

Boogbntg met trekband en een koken'ormige boog.

hi.l [rianen.

Boogbrug me( trekband vaarbil de boog bestaal uil

een taht,erk: tle onderrand van cle boog en de trek-

hancl eintligen ler plaatse van de onclerkanl van de

einclslijL

l)c \,.n. lramhr g ot'er da l'laardingervaa bi.i 'Schip

luit len (rhans.fietshrug): vakv,'erk hooghrug met lrek'

(3s," als de trekband

L'ollewandboog of uitgevoerd als hoker

Etoogbruggen met trekband waarbij de boog

bestaat uit een vollewandligger of een koker'

\/oorbeelden van dit type zrln:

- De in 1936 gebouwde brug voor gewoon

verkeet over de Lek bij Vianen met een overspan-

ning van 160 m.
- De in 1983 gebouwde spoorbrug over de Lek

bij Culemborg met een overspanning van 140 m,

ter vervanging van het vroegere wefijzeren drie-

voudige vakwerk.

{ffiil'li1ll mer trekbancl waarbij de boog
Dest;at uit een vakwerk Bij dit type treft men

dikwijls nog enige vartatie aan betreffende de

beeindiging van het boog-vakwerk'

- De meest gangbare be€indiging rs de vorm

waarbij de onderrand van de boog en de trekband

beide eindigen ter plaatse van de onderkant van

cle eindstiji Een voorbeeld van dit type is de

omstreeks 191 2 gebourvde trambiug mcl e cn

overspanning van (r0 m over de Vlaardingervaart

bi t  Schipluiden De brug is thans tn gebruik als

l'ietsbfug

uilgevoerd als



- Een beeindigtng die esthetisch een goede
aansluiting geeft op aanbruggen met een hoogge-
legen rryvloer is het samenvallen van de lrekbancl
met het eerste knooppunt van de onderrand r..an dc
boog na de oplegging.
Een voorbeeld daarvan is de in
brug voor gewoon verkeer
Zwolle (Katen eer), met een
circa 130 m.

1930 gebouwde de
over de IJssel bij
overspanning van

lloogbrug mel trekband u'aarbij de boog bestaat uil
een vaku'erk. De trekbancl valt samen met het eersle
knooppunt van de onderrand van de boog na de
oplegging.

- Een andere mogelijkheid is het naar elkaar toe
laten lopen van de boogranden en btj de opleg-
ging laten samenvallen met de trekband.
Een voorbeeld daarvan is de in 1938 gebourvde
brug voor gewoon verkeer over de Noord ie
Hendrik Ido Ambacht met ecn overspanning van
185 m.

Kalerveerbrug voor gewoon verkeer over de lJssel bt1
Zwolle.

Boogbrug met trekband waarbi.l de boog bestaat uil
een vaku'etk. I)e boogronden lopen naar elkaar toe.
Het sniidpunt ter plqatse van de oplegging valt semen
mel het aongrij ptngspunt van cle trekband.

Bnrg t,ortr gev'oon verkeer oyer tlc Noord le Hendrik-
Ido-Anhacht hooghrug net trckhontl tn hi1 de opleg-
gi n,! t ttnt <:n A om c n dc h oogrut dan.



c. l"erstiilite staaftoalhnrgglr? 15'

,,, 
"* 

u..uqtat staalboogblug rvoldt 
"en 

balk

i""ti"tu, J""t..n boog De balk' verst4r'rngshg-

t"t"*""tr"ta is vergeleken ntet de slanke troog'

i*^i, 
'r, i t . t  

.".o l i  rege:rsellrng l(rt cc stalen

ffiil;;;:;";'r '1" 
b"alk ran een zrth over de

hr,'o vemlaatsende belasllnp eett deel op als

;;;'";- il;t oretrge deel wordt via de hangers

oD[enonren door cle boog ote claardoor op drul<

ffiil;;,;;ordar deialk tevens als trekband

;r:';;;;en van de boogkracht werkl'

#;;"r'il behalve <le eerder genoemde

;;;;; ";t :* ":ul' "11 -5,"iii:";f; ";1,'ll,''., il
de brug wordt nagenoeg ullsl

booe en itek in de balk opgenomen

b,'.!'.J"'ut staml d11 tty1""'6$;fi l::
eeuw en werd in 1882 dt

inJ"n,*t Langer voor het eerst toegepast voor

...#i*i*.,"*'a'}f*?i,'tJsL1'"lx"+ll
;;;;";;. en inmiddels te zwak geworden brug-

len te versterken

Verstijfte staafboogbrtrggen lenen zich uitstekend

uoo, aoorg"-ae liggers.in situaties rvaarbil er

;ft; tt i- 
""n 

grote hoofdoverspanntng met

kieinere zijoverspanningen Door de grote over-

."l"nino te versrilven met een boog is het moge-

ii't 
""n-aoorgu-dc 

ligger toe te passen met voor

:i;;;";;;;"een 
-de'elfde liggerhoogte Het

*i" 
"t"t.irra" 

Jtaafboogbrug. 'n" :"" ":^:t1:
iltsigg"i van het vollewandtype kan woroen

to"l"p*t voor overspanning:'o'# 
ih,* 

tl,t 
il

Voor oversPanningen groter

r"it, 
"a" 

l"tttijvlngsligger uit te voeren als

vakwerkligger'
Het voordeel van een versnjfde staafboogbrug is

i-r"i t"."tr."riirer fu1ne1 
monteren dan een

boog-b-g De verstijvingsligger kan dienst doen

als montagestelger'

t"ersti jvingsligger trttgeyoerd als vollatunr!- of

'\okerligget
Dit  ry; ;  is  in de Jaren lg l0 en ook omstreeks

inso'J"*"r voor spoorbruggen als voo-r bruggen

""", ""*""" 
verkee' "eel 

loegePast Fjr hestaan

' 1"." ii*o",ing"n'

- Staafboogbrug op twee steunpunten

Een voorbeeld htervan ls de spoorbrug over' de

IJssel bij Zwolle met een overspannlng van clrca

;;-; ;"t" brug r'verd in 1935 gebor'rrvcl

Ve rs ti.lfcle s t aa.lb oogb rtt g oP,

s I i j vi ngsl i gge r i s ui t gevoe r (1

kerligget.

l\,t'ae steunpunlen: de ver'

als vollewond- of als ko-

,\poorhrttg ovct de I ' lssel hii 7'\! 'ol lc met

Iigt<ct oP lwec sleutTPtttl lclT '



- Staafboogbrug mel doorgaande verstijvingslig-
ger.
Voorbeeld voor gewoon verkeer: de brug over de
fujn te Arnhem. Hoofdoverspannrng 120 m.

Verstijvingsligger uitgevoerd als vakwerkligger
Ook van dit brugtype bestaan lwee uitvoeringen:
- Staafboogbrug op twee steunpunten.

- Staafboogbrug met doorgaande verstijvingslig-
ger
Voorbeelden hiervan zijn de in de jaren 1970
gebouwde spoorbruggen over het Amsterdam -
Ri jnkanaal mel hoofdoverspann ingen van clrca
170 tot  180 m.

Versrijlde staaftoogbrug met versliivingsligger it'

gevoerd als doorgaande ligger; de verstijingsliSger

bestaal uit een vollewand- of een kokerligger'

Verkeersbrug over de Rijn te Arnhem met doorgaande

verstijvingsligger.

VerslijJile staaJboog op twee steunpunlen; de verstl-

vingsligger is ttitgevoerd als vakwerkliSger'

I' e rs t qftle s t a aJb o ogb tug
get'oerd als tloorgaande
hestaal uit een vaku'erk.

met veKtiivingsliqget uil-

lig,ger ; de ve rstiivingsliSger

I)e sportrhrug ovtr lrcl A tnslerdatn-RijnkanaoI ht1

,\ch a I ku i i li m c I clo o r ga a tt dc vc rs I i i v i n 8: I i gUc r, u i | 8a -

vtenl trlt vtk.r t 'r l ,


