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Uittreksel uit de 0bjecten Data Bank

Onderstaand object is
EEN RIJKSMONUMENT,

opgenomen in het Register van beschermde monumenten
ingevolge artjkel 6 van de Monumentenwet 1988.

RrJKsDrENsr vooR DE

Monumentnr
516075

Provincie :  Zuid-Hol land
Gemeente : Al bl asserdam
objectcode : 2952AR-00001-01
Aanduiding : RdMz

l-lonumentnummer : 516075
Besluitnufimer : 99434
Besluitdatum : 04-07-2000
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VERKEERSBRUG van geklonken staal uit  1939 over de r ivier de Noord. De
rotdle overbrugging bestddt r , ' t  een boogbrug, een ro-bascule brug en
een aanbrug. De aanbrug aan de westzi jde is gebouwd omdat de
grondgestel dhei d aan het eind vdn de boogbrug te slecht was voor het
bouwen van een landhoofd. Dit is namelj jk de rand van het zomerbed van
de Noord.
De overbrugging maakte deel uit  van de r i jksweg Rotterdam- Ni jmegen (de
huidige A15) en verving een pontveer. Brug werd op 14 november 1939
voor het verkeer geopend. In 1945 werd de brug door oorl  ogshandel i  ngen
beschadigd. De huidjge brug is vr j jwel  in oorspronkel i jke vorm
aanwezig. In 1990 werd het trac6 van de r i jksweg gewijzigd en de
grootsle verkeersstroom door een tunnel onder de Noord geleid. De brug
behield z i jn funct ie voor lokaal  verkeer.
0msch r i  jv i  ng
De afstand tussen de pi j lers van de boogbrug bedraagt 178 m. waarrnee
de vol le breedte (175 m) van het zornerbed van de Noord wordt
overspannen. De boogbr"ug heeft een doorvaarhoogte van 9,4 m. (bl j  hoog
ti j) .  Ien oosten van de boogbrug bevindt zich een rolbasculebrug rnet
een doorvaarwijdte van 42 n. De aanbrug aan de westzi jde van de
overspanning heeft een openjng van 45 m. Boogbrug, aanbrug en
rolbasculebrug vormen een symmetrische overbrugging van een middenbrug
met twee ge] i jkwaardige zi jbruggen. Het r i jdek is 12 m.
breed, de middenbrug is bovendien voorzien van twee schampkanten van
0,5 m. binnen de hoofdl iggers en heeft daarbuiten nog zi jpaden lnet een
breedte van 2,5 rn. De middenbrug heeft twee vakwerkbogen van 33 m.
hoog en bi j  de opleggingen samenkomende boogranden. Het
stabi l i tej tsverband tussen de bovenranden van de vakwerkbogen heeft
een K-vorm. De twee pi j lers en. bejde landhoofden zi jn gemetseld en van
betonnen dekp' laten voorzien. De bdsculebrug en de aanbrug hebben onder
het wegdek evenwijdige V-l iggers rnet vert icalen naar de boven- en
onderrand.
l,,ld a rderi ng
De brug is van algemeen belang wegens cul tuurhistor ische waarde als
typologisch voorbeeld van een stalen boogbrug met tnekband die vanaf
1927 net de ujtvoering van het Ri ikswegenplan in Nederland op djverse
lokat ies werden gebouwd. En als belangr i ike brugverbinding in di t
waterr" i  j  ke deel van Nederland.
De boogbrug is van algemeen belang wegens architectuur-historische en
industr ie le waarde als onderdeel  van de technische ontwjkkel ing van de
Nederl andse bruggenbouw.
De brugverblnding heeft stedebouwkundi ge en landschappe' l  i jke waarde
vanwege de fraaie en beeldbepalende l igging tussen de Alblasserwaard
en ]Jsselmonde. De brug is gaaf in hoofdvorm, detai l ler ing en
materi  aa lgebrui k .
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