
1s,tc \Tdutla



RrIKsDrENSl vooR DI:  MoNUNI !NTnNzoRG

Uittreksel uit  de Obiecten Ddta Bank

0nderstaand object is
EEN R I J KSI'IONUI,1ENT,

opgenomen in het Regjster van beschermde monumenten
ingevolge art ikel 6 van de l4onumentenwet 1988.

l4onumentn r
509863

a

Provi nci e
Gemeente
0bj ectcode
Aandui dj ng

Secti  e
Nummer

:1"1
: 4249

0veri j  ssel
Zwol I e
8000M-00000-34
RdlYz

PLMTSEL IJKE

f4onurnentnummer : 509863
Besl ui tnummer : 97 71212
Beslui tddtum :  07-10-1998

MNDUID]NG

Pl aats :  Zwol I  e
Locati e : Spool derbengweg

KADASTRALE MNDUIDING

Kad. Gemeente : Zwol lerkersPel

OI.,ISCHRIJV I NG

Inl  e i  d i  ng
De VERKEERSBRUG, de IJsselbrug, werd op 15 ianuari 1930 feestel j ik
geopend. Zwolle had in 1862 de boot gernist door deelname aan een
gecombineerde trein- en verkeerbrug te weigeren. In 1905 zamelde de
Zwolse burgeri j  geld 1n en r ichtte de "Commissie tot overbruggrng van
den lJssel nabi i  het Katerveer" op. Onder Minister Ir .  C. Lely werd in
1917 een wetsontwerp aangenomen tot overbrugging van de lJssel bi i  het
Katerveer. Toen bovendien mr. H. van den Vegte, afkomstig ujt  Zwolle,
in 1927 l4inister van Waterstaat werd, kon de brug gebouwd gaan worden.
De IJsselbrug was de tweede brug in het grote r i  v ierbruggenprogramna '
Het Bruggenbureau van Riikswaterstaat werd jn 1928 opgericht '  terwii l
de bouw van de lJsselbrug tn 1927 startte Riikswaterstaat had nog
geen eigen ontwerpen achter de hand, waardoor het ontwerp van de
middenbrug nog gebaseerd is op Duitse voorbeelden. De stalen
middenbrug van hel "Duitse type" markeert een overgangsfase in de
Nederlandse bruggenbouw, waanbii  men zich nog moest r ichten op
buitenlandse voorbeelden. De vakwerkboog met trekband en vert icale
eindportalen is na 1930 nauwelj iks of niet meer gebruikt Het ontwerp
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van de betonnen aanbruggen is karakterist iek voor de betonbouw in de
jaren twint ig. De overspanning van de boogbruggen die toeneemt naar de
mi ddenoverspann i  ng geeft bl i jk van aandacht voor het uiterl i jk van de
brug.
Ook bl j  de stalen rniddenbrug speelden esthetische overwegjngen een
rol .  Er werd afgeweken van de Duitse voorbeelden bi j  het ontwerp van
de stalen hoofdl iggers.  De esthet isch adviseur,  i r .  J.  Emmen die hoofd
!l /as van de constructjeafdel ing van de Ri j  ksgebbuwendj enst ,  was
aangesteld om mede hierover advjes te geven. Het betonwerk voor
onderbouw en aanbruggen werd uitgevoerd door de Hollandsche
Beton - l" la atschappi j  te Amsterdam. De N.V. F. Kloos en Zonen's
Werkpiaatsen ujt  Kinderdi jk vervaardigde en monteerde de stalen
middenbrug in samenwerkjng met De Pletteri j  v/h Enthoven en Cie
Delft  en l^J. Bi jker 's Aannemersbedri j  f  te Haarlem.
Omsch r i  jv i  ng
De lJsselbrug bestaat uit  twee betonnen aanbruggen en een stalen
middenbrug. De brug steunt op betonnen pi j lers. De landhoofden en
-pj j lers z i jn gefundeerd op houten palen, de oeverpi j lers op staal .  De
oeverpi j lers en het groolste deel van de pj j ler l ichamen van de
landpij lers zi jn ongewapend, de oplegblokken van de middenbrug en de
pi j  I  ervoeten zi jn gewapend
De aanbruggen worden gevormd door boogbruggen van gewapend beton. 0p
het westel i jke winterbed, adn de kant van Gelder land, staan zeven
bogen. aan de oostkant drie. Iedere brug heeft vler boogribben, die
via vert lcale schot len de r j jv loer dragen. De r i jv loer is afgedekt met
asfal tv i l t  jn mast iek,  vulbeton en een r i jv lak van speciale beton,
goudali te. De voetpdden kragen over de buitenste boogribben uit .
De stalen middenbrug overspant het zomerbed in 66n keer. De
hoofdl iggers zi jn vakwerkbogen naar het voorbeeld van de Duitse
bruggen. De pi j lhoogte van de onderrand van de bogen js echter groter,
evenals de afstand tussen de onder- en bovenrand van de vakboog.
Daardoor verandert  de hel l ing van de diagonalen van het ln idden naan de
uiteinden rninder. Er zi jn geen dwarsverbanden met diagonalen
aangebracht voor het koppen van de onder- en de bovenranden van de
bogen: ze z i jn ui tgevoerd als volwdndige portalen. De bogen hebben
tr"ekbanden, die ieder uit  twee helften bestaan waartussen de I-vorrnige
hangers z i jn aangebracht.  De r i jv loer bestaat uj t  dwars- en
' langsdragers waarop het r i jdek van hout; een onderdek van Surinaams
basra-locus met een bovendek van houtblokies in asfaltmastiek. De
voetpaden zj jn vervaardigd uit  gewapend beton.
|^]aa rderi ng
De lJsselbrug is van algemeen archi tectuurhistor isch en
stedenbouwk und 1 g belang vanwege:
-  de stalen middenbrug, die fungeer l  a ls 66n van de weinige
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voonbeelden van een brug van het "Duitse type"
- de veranderingen ten opzichte van de Duitse
van het aanzicht van de brug
- het ontwerp van de betonnen aanbruggen, dat
de jaren twi nt i  g
- de combinatie van betonnen aanbruggen en een
- de beeldbepalende l iggjng over de lJssel
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Kantoor bewaarder : Zwol I e
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voorbeel den ten behoeve

karakteri stiek is voor

sta I en mi ddenbrug
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