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Betreft aanwizing beschermd monument
Monumentnummer : 529907
Gemeente : Amhem
brug over de Rijn te Amhem

Hierbij zend ik u mijn besluit waarbij ik, gelet op de artikelen 3 en 4 van de
Monumenlenwet 1988, positief beslis op het verzoeuvoorstel om het
bovengenoemde object aan te wijzen als beschermd monument. Het
bovengenoemde obiect 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 onhenoepelijk 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 1'l 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 wetteli.ike bepalingen zijn er op gericht dat daarbi 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 le worden gevraagd bi.i 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 intemetsite van
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (www.cultureelerfgoed.nl). Een
exemplaar van de Monumentenwet 1988 is te verkrijgen bij de afdeling
communicatie (doorkiesnummer 03342174561.

De minister van Onden /ijs, Cultuur en Wetenschap,
dr. Ronald H.A. Plasterk,
namens oeze.
het hoofd Monumentenregistratie & Subsidies,

Onze referende
MS-20054339
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Verkeersbrug met aanbrug, v iaduct en trapopgang met
monument

: iohn Frostbruq
:Arnhem
:Arnhem
: n.v. t .

| 529907

biJ lage bi j  beslui t  op verzoek tot  aanwi jz ing als beschermd monument als bedoeld in
art ikel  3.  zevende l id.  van de I \4onumentenwet.  19BB -

betreffende

naam
gemeente
plaats
straat en huisnummer

nu mmer

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
adakel  3 van de Monumentenwet 1988, is gestart  op 30 januar 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 John Frostbrug opgenomen in deze select ie,

AANWIJZI N GSB E LEI D

Vanaf l  januar i  2009 geldt  de Beleidsregel  aanwi jz ing beschermde monumenten 2009,
beleidsregel  van de Minister van OCW van 18 december 2008, Staatscourant 5lanuar 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 waaTvan voor l  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 januari 2009.

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

Op l juli 2007 is de Tijdelijke beleidsregel aanwuzing beschermde monumenten 2007,
beleidsregel van de Minister van ocw van 13 juni 2007, Stcrt. 20 juni 2007, ff. 776,
in werking qetreden (hierna: Tijdelijke beleidsregel 2007).

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

Op grond van artikel 3 van de Tudelijke beleidsregel 2007 vindt alleen aanwijzing als
beschermd monument plaats van gebouwde objecten die zijn vervaardigd vanaf 1940,
indien het monument:
a. vanwege ztn 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 lid, van de Tijdelijke 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 ruimteqebonden
kunst in Nederland, wat onder meer blijkt 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
wederoDbouwDeriode in Nederland.

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

HOREN VAN BELAI{GHEBBENDEI{

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

Tijde i jk Beleld 2007. gestort nd 23107/04 - gebouwd VANAF 1940 - T0P100



CONCLUSIE

waarde voor de historie der techniek als eerste Nederlandse Langerse brug
(verstijfde staafboogbrug);
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 ruimtelijke
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 ligging
in het open uiterwaardgebied.

Aan de overwegingen van de Monumentenwet 1988 ligt onder meer ten grondslag het
meer betrekken van lagere overtreden 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 aanwuzing. Hoewel op
rijksniveau over het al dan niet beschermen wordt besllst, 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 artikel 3 van de Tijdeluke beleidsregel 2007,
en niet is gebleken van overwegende bezwaren, wordt het object, conform artikel
3 van de Tijdel0ke beleidsregel 2007, WEL aanqewezen als beschermd
monument.

De bugevoegde kaart maakt deel uit van dit besluit. De daarop aangegeven contour is
een indicatieve weeBave van de omvang van het beschermde monument.
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ADVIES GEMEENTE

Burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem heben bij brief d.d. 26 oktober
2006 geadviseerd positief te beslissen inzake het verzoek tot bescherming als
rijksmonument. Daarbij wijzen burgemeester en wethouders erop dat de brug niet
alleen in aanmerking komt voor njksbescherming 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 li9t.

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 rijksmonument.
De Raad voor cultuur heeft eerder over de brug geadviseerd als onderdeel van het
Rijkswegenplan 1927. Bij brief van d.d. 12 april 2007 adviseerde de Raad naar
aanleiding van een verzoek tot aanwijzing van zeven bruggen uit het Rijkswegenplan
1927. Een belangrijke rol in dat advies speelde het toen geldende aanwijzingsbeleid en
het ontbreken van een beoordelingskader. De John Frostbrug wordt nu als atuonderlijk
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 17 oktober 2007 aan de Raad voor Cultuur gaf u aan het
voornemen te hebben om de objecten op deze lijst aan te wijzen als rijksmonument.
De Raad is over deze selectie om advies gevraagd. Bij brief van 13 februari 2008
(kenmerk:mon-2007.O4f99212) heeft hU positief geadviseerd.
De Raad voor Cultuur sluit zich aan bij de inhoud van de omschrijving van de lohn
Frostbrug. Hij acht de brug een icoon van de wederopbouw en van nationale
betekenis. De Raad stemt daarom in met uw voornemen de John Frostbruo 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:

. vanwege de cultuurhistorische waarde als (inter)nationaal gedenkteken voor de
strijd tegen onderdrukking en als symbool voor bevrijding en herrijzenis van
Nederland. Daarbij is de brug jaarlijks 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;

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

. vanwege cultuurhistorische waarde als brug uit het Rijkswegenplan 1927, een
nationaal project ter verbetering van de infrastructuur van Nederland en ter
arbeidsverschaffin g in crisistijd;

. vanwege architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de bruggenbouw en
ingenieursbouwkunst uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, in het bijzonder uit
de periode van het in 1928 opgerichte Bruggenbureau van Rukswaterstaat; ook van

Tijdel i jk Be eid 2007- gestort no 23/07/04 - gebouwd VANAF 1910 - T0P100
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KENNISGEVING BESLUIT

DATUM: 2 5 JAll.20t0

DE I',IINISTER VAN ONDERWIJS. CULTUUR EN WETENSCHAP.

celet op de artikelen 3 en 4 van de Monumentenwet 1988 istaatsblad 1988
nr.  638);

Gehoord de gemeente waarin de hierna te noemen onroerende zaak is gelegen;
Gehoond gedeputeende staten van de provincje waarin de hierna te noemen
onroerende zaak is gelegen, indien dit  zich bevjndt buiten de in art ikel 20a.
eerste l jd, van de Wegenvenkeerswet 1994 (Staatsblad 1994 nr. 475) bedoelde
bebouwde kom;
Gehoord de Raad voor cultuur;

BESLU IT

De als volgt aan te duiden onroerende zaak aan te wijzen als beschermd
monument :

Provi nc i  e :  Gel derl  and
Gemeente : Arnhem

Monumentnufimer : 529907

PLMTSELIJKE MNDU]DING

Pl aats : Arnhem
Locatie :  brug over de Rjjn

KADASTRALE MNDUIDING

Kad. Gemeente
Secti e
Numrner

Kad. Gemeente
Secti e
Nufimer

Arnhem
E
2678

Arnhem
E
2679

Riksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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Kad. Gemeente
Secti  e
Nummer

OIYSCHR]J V I NG

Inleiding
John-Frostbrug, voorheen Rijnbrug, stalen VERKEERSBRUG over de Rljn
bi j Arnhem met MNBRUG en VIADUCT met TMPOPGANGEN en i"IONUMENT,
gebouwd in 1932-1935, vennield 1n 1940, hersteld en wedqrom vernield
in 1944/45: heropend op 9 mei 1950. De brug js een tastbane
herinnening aan het geal l ieerde bev r i  jdi  ngsoffens i  ef in de Tweede
l, lere' ldoor1og en geldt als een monument voor de Slag om Arnhem - een
dramatisch dieptepunt en eindpunt van de Operatie l4anket Ganden, een
poglng Neder ' land te bevri jden. die het leven kostte aan meer dan 1700
geall leerden en een maandenlange verlenging van de oorlog en de
Hongerwinter tot gevolg had. Deze heri nneri ngswaa rde heeft
internal ionale betekenis. Tevens is de brug een icoon van de
wederopbouw: deze derde brug binnen anderhalf decennium staat symbool
voor de herni jzenjs na de Tweede |/ . lereldoorlog in hel algemeen en van
het zwaar getroffen Arnhem in het bi jzonden.
0p 10 mei 1940 was de jonge Rijnbrug door de Nederlandse Genie en
Rljkswdterstaat opgeblazen om de Duitse opmans te stoppen, waarna de
brug t i jdens de bezett ing werd hersteld. Kort na de heropening werd de
bnug het centrurn van hevige gevechten in de Slag om Arnhem. In deze
ladtsle fdse van de Operatie l4arket Garden 1n september 1944 bleek de
brug "een brug te ver", zoals Cornel ius Ryan het zou uitdrukken in
zi jn gel i jknamige boek: de poging de brug te veroveren mislukte.  Naast
onverwachte sterkte van de Duitsers in Arnhem, droeg daaraan bi j  ddt
de nog vr i j  n ieuwe verf  van de brug zel f .  d ie in bnand wds geraakt.
hel str i jdloneel als een fakkel verl ichtte. 0p 7 oktober 1944 werd de
brug door de Amenikaanse luchtmacht gebombardeerd. i , iat er nog
resleende werd 1n februari 1945 door de Duitsers opgeblazen. Na de
bevrj jding wend naast de gehavende brug een Baileybrug gelegd en na
verwijdering van de restanten van de boogbrug en herstel van de
noondel i jke pi j ler ,  kwam een Baj leybnug op de oude brugpi j lers
(geopend 6 februari 1946). Door de di recteur- generaa l  van
Ri j  kswalensla at ,  dr ' .  i r .  hl .J.H. Harmsen. werd op 9 mei 1950 de derde
vdste Rijnbrug t i jdens een korte plechtigheid geopend. Als toonbeeld
van een belangri jke fase van de Nederlandse geschiedenis werd de bnug
het belangri jkste herdenki ngsmonument van de Slag om Arnhem en zi j
speelt jaar ' l  i jks een rol in de internationale herdenk i  ngsacti  v l  tei  ten
voon de s1ag. Al in 1949 werd door B en l , l  van Arnhem bi j
Ri jkswatenstaat erop aangedrongen de opening van de nieuwe brug 0p de
Ai rborne- herdenki ngsdag te laten plaatshebben en de brug een naam ter
heninnering aan de gebeuntenissen te geven. Ri jkswaterstaat vond het
niet gebruikel i jk bruggen namen te geven, anders dan naar de

Rrjksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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desbetneffende r ivier. In het noordel i jke landhoofd is in 1951 een
door de provincie Gelder' land geschonken herdenki ngspl aquette onthuld
door^ lultenant-kolonel John Frost (1912-1993) die met zi jn 2nd
Parachute Battal  ion,  onderdeel  van de 1st  Br i t ish Airborne Divis ion,
had gepoogd het noordel i jke bruggenhoofd te houden. De
herdenklngsplaat is vervaardigd door de N.V. f4elaalgieteni j  Hol land te
Amsterdanr, en draagt een opschrif t  ter herdenking aan de str i jd. 0p
17 december 1978 wend alsnog in een passende naam voor de bnug
voor zien. De Rljnbrug werd vernoemd naar John Frost. Een bronzen
heri nneri ngspl aquette met een Lekst van Jan H. de Groot boven aan de
fietsopgang bi j  de viaducl aan de noordzi jde herinnent hienaan.
De huidige brug js geconstnueerd overeenkomstig de eerste brug a1s
vensti j fde slaafboogbrug. Deze eerste vaste brug over de Rijn bi j
Arnhem, ter vervanging van een pontonbrug, was gebouwd tussen 1932 en
1935. De Rijnbrug maakte als vlerde brug deel uit  van het eerste
Rijkswegenplan (\921) dat tol doel had de nationale infrastnuctuur te
moderniseren, 1n dit  geval de route van Den Bosch naar Arnhem, en
revens voor werkgelegenheld te zorgen. In 1928 werd voor di l  projec[.
dat voorzag in de bouw van 12 grote verkeersbruggen , het Bruggenbureau
opger icht  a ls onderdeel  van Ri j  kswatefstaat .  Dj t  stond o. l .v.  i r .
| ,J .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
hoofdoverspann 1 ng werd uitgevoerd door F. Kloos en Zonen (Kinderdi jk)
en De Plet teni j  v/h/  L.J.  Enthoven en Cie (Del f t ;  aanbrug aan de
zuldzi jde). In Nederland was dit  de eerste vaste verkeersbrug die
werd uitgevoerd als verst i j fde staafboogbrug. een zogenoemde "Langerse
brug" naar een eerste toepassing door de Oostenri jkse ingenieur Langer
in 1882. Bi j  di t  brugtype wonden de hoofdkrachten opgevangen door een
volwandige l jggen van geklonken staal  .  h ier  u i tgevoerd met een
doorgaande l igger op vier pi j ' lers. De boog dient dls ontl  ast ingsboog .
Het bnugtype werd toegepast voor spoorbruggen en ten versterking van
beslaande bruggen. Na Arnhem werd het 1n Nederland gebruikel j jk type
(0.a.  sterk op Arnhem gel i jkende IJsselbrug Deventer) .  Bi j  de opening
van de lang verwachte Rijnbrug in 1935 zongen al le Arnhemse
schoolk inderen "Het Bruggenl ied".  De of f ic ie le openlng doon Koningin
l , , l i lhelmlna had plaats in 1936, gel1jk met de R!, lP-brug in Ni jmegen. In
de oorlog werd de brug hersteld onder leiding van de
" Arbei Lsgemei nscha f l  Rheinbrucke Arnhelm". Hoofdaannemer was de f irma
tggens ult  Hamburg, de Arnhemse Stoomsleephell ings l4aatschappij
(A.S.M.) -  d ie de vernielde brug a1 gedemonteerd had -  was een van de
Nederlandse onderaannemers. Na de oorlog is de brug met gebruikmaking
van de ovengeb' leven pi j lers weer in de oorspronkel i jke vorm hersteld
door de f irma Swarttouw uit  Schiedam. Daarbi j  is staal van de grote
Britse staalproducent en bruggenbouwen Donrnan Long (0.a. de Sydney
Harbour Br idge) gebnuikt :  in gekionken brugdelen is o.a.  de naam
"Dorman Long" gewalst  en "Br i t ish Steel" .  Van de pi j lers ui t  de jdren
'30 behoefde slechts de noordel i jke pi j ler ingri jpender herslel .
De brug is thans een van de drie grote verkeersaders over de Rijn jn
Arnhem, was na de eerste voltooi ing de belangri jkste verbinding en
maakte de grote stadsui tbrei dl ngen ten zuiden van de Rijn mogeli jk.

Riksdienst voor hel Cultureel Erfgoed
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Zij  komt direct ten oosten van de het centrum binnen op de brede
singel .  De keuze voor een l ichte boogconstructie was gemaakt om
esthetjsche redenen: de brug moest de lage stadsbebouwing niet
domineren. In 1935 doorsneed de brug nog op drastische wijze een
huizenblok, waarbi j  de goten van de resterende huizen op bnugdekhoogte
lagen. De door 1r. Harmsen van R|.JS geuite wens dat die situatie niet
le lang zou duren, werd ironisch genoeg vervuld door de
bombardementen: de brug komt nu vri j  de stdd in en eindlgt op het in
1954 modern vormgegeven Airborneple' in. De aanbrug aan de zuidzi jde
' loopt door de onvenanderd landelj jk ogende uiterwaard met winterbed.
De brug 1s beeldbepalend voor het aanzicht van Arnhem: brug en
Eusebjustoren vormen de belangr i jkste " landmarks" van de binnenstad.
De brug 1s 1n opdracht van de regionale direct ie 0ost-Neder land van
Rijkswalerstaat gerenoveerd. In 2000 werd gestart met onderhoud aan de
betonconst ruct i  e. in 2003 werd de brug met grl t  geslraald en voorzien
van een aantal verf ' lagen en een laag met een harsachtige stof tegen
zoninwerklng. Ook werden onderdelen van de brug vervangen. zodls de
betonnen dekken van de paden voor de f ietsers en voetgangers (thans
staal  ) .  Onder de brug zi jn nieuwe rai lbanen aangebracht.
0msch r i  jv i  ng
De geklonken stalen VERKEERSBRUG is met aanbrug en viaduct over de
Rijn bi j  Annhem in totaal ongeveer 600 m 1ang. De hoofdoverspann i  ng is
een verst i j fde staafboogbrug. Deze wordt gevormd door een rniddenbrug
mel lwee doorgaande volwandige verst i jvingsl lggers. dat wlI zeggen de'I  iggers lopen voorbi j  de brugpjj lers en voorbi j  het einde van de boog.
De l iggers van 3.4 tot 4 m hoogte met hoeddoorsnede l lggen symmetrisch
over drie overspanningen van 50 m, 120 m (zomerbed met vaargeul) en 50
m l iggen. De wanden van de doorgaande l iggers zi jn onderl ing gekoppeld
door onder meer dwarsdragers, met daartussen secundaire dwarsdragers
en langs' l  iggers en K-verbanden. In de dwarsdragers bevinden zich
diverse ronde openingen ten behoeve van bulzen en leidingen. Aan de
bullenzi jde van de doorgaande l iggens zi jn zogenaamde "consoles"
bevestjgd, stalen ondersteuningen voor de balken die de betonnen vloen
van het r i jwiel- en voetpad dragen. De boog en de l iggers rusten op
lwee el l ipsvormige r iv ierpi j lers,  waartussen de vaargeul  1oopt.
Daarbuiten rusten de l iggers op het zware noorde' l i jke landhoofd en een
zwane zuidel i jke overgangspi j  I  er. De hoofdoverspanni ng 1s vensti j fd
door een l lchte staafboog van 17.5 rn hoogte aan elke zi jde van de
ri jweg, waarlussen bovenwi ndverbanden in K-patroon. Hangers verbinden
de boog met de l iggers. De brug biedt rui lnte voon vier r i jstnoken in
beton ( in 1935 was di t  hout) .  Bui len de hoofdl iggers z i jn 4 m brede
voetgangers- en f ietsstroken geplaatst .  De totale breedte is 23,2 m.
Voor de vooroorlogse r ivierpi j lens en landhoofden is gebruik gemaakt
van duurzame, weer- en s l  i  j tagebestendi ge natuunsteen a1s bekledlng en
afwenking van de betonnen pi j lers; bi j  de landhoofden 1s deze keuze in
sterke mate esthetisch bepaald. De landhoofden zi jn vervaardigd van
zeen zware blokken rode granjet met afgeronde hoekblokken. De wanden
van de trapopgangen zi jn van zwart graniet omli jst met rood graniet.
Voor de treden is gekozen voor basalt lava. In de vormgevjng van
Inappanti jen en baluslrades is invloed te bespeuren van de robuuste,
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expressieve vormentaal van de Amstendamse school .  De in stampbeton
uitgevoende pi j lerkernen van de twee zware r ivienpi j lens met
spi lsbogig gevormde uiteinden, zl jn bekleed met zwart grdniet en aan
de uitejnden en bovenop met gebosseende blokken rood graniet. De forse
granielblokken ver lenen de pl j lers stevigheid bi j  een aanvar jng of  b i j
i jsgang. Het noordel i jke landhoofd heeft bi j  het gedeelte, waarop de
opleggingen zj jn geplaatst,  afgeronde hoeken en is geheel bekleed met
gebosseerde granieten blokken. Pl jnten, afgeronde hoekblokken en
afslui tende l j js ten z i jn jn f i jner bewerkte granieten blokken
uitgevoerd. Schade door oorlogsgeweld is nog wadrneembaar. Aan elke
zi jde sluit  een vierkante betonnen loren aan. waarvan de onderbouw uit
de jaren 1930 dateert en de boven het brugdek uitstekende opbouw na de
oorlog gewijzigd 1s uitgevoerd: aan beide zi jden werden.de tonens
hoger en voorzien van een plat dak in plaats van een tentdak. De
tonens zi jn gebouwd over trap- en f ielsopgangen: hiertoe hebben de
torens in noord- en zuidzi jde een rechthoekige doorgang met granieten
omlj js l ing.  In de zl  jgeve' ls k le ine l ichtopeningen met smeedi jzeren
sjerroosters. De torens wonden afges' loten door een ui l  de jaren '50
daterende betonnen bekroning met geblokte st i j len en kwarthol le
hoekbeeindigingen, waantussen vlakke betonnen platen zi jn aangebracht.
De oostel i jke bekroning heeft in drje zi jden een rechthoekig venster
met vlakke omli jst ing en betonnen roosterwerk voor de i jzeren ramen.
Aan de brugzi jde bevindt zich een getoogde jngang met i jzeren hekwenk.
De westel l jke bekronlng bevat in de naar de bnug gekeerde zi jde een
oveneenkomstige deur. Aan de noordzi jde bevindt zich hier een getoogde
opening naar de open binnenruimte. waanin tegen de achterwand de
herdenkjngsplaat aan de slag om Arnhem is aangebracht. De binnenruimte
heeft een leistenen vloer en wandbekieding met afgeronde hoekpart i jen.
Ten behoeve van de herdenk ingspl aats 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 zich aan weerszi jden van de trapopgang een bnede
betonnen tnapwang met granieten pl inlen en dekp]aten. De betonnen
trappen, die noorde' l i jk van de torendoorgangen met een sierl  i jke boog
naar het brugdek worden geleid, hebben betonnen treden, een centrale
f letsgeul  van graniet  en stalen buisbalustrades. De overgangspi j ler
aan de zuidzi jde van de Rijn is eveneens geheel bekleed met
gebosseerde granieten blokken. Dekl l jsten en afgeronde hoeken zl jn
overeenkomstig hel noordel i jke landhoofd uitgevoerd. Tegen de
c0nslnuctie zi jn zeer zwaar ultgevoerde bordestnappen mel
halfrondgesloten, met granieten blokken beklede muren gebouwd. Deze
slui ten af  met dekl i js ten.  Nabi j  de aanslui t ing op de stalen
balustrades van de brug bevinden zich forse granielen ornamenten in
Amsterdamse schoollrant. Aan de buitenzi jde van de trapl ichamen
bevlnden zich wdterafvoeren. De traptreden zi jn van basal t lava. de
fletsgeulen van gnaniet, de balustrades zi jn voorzien van granieten
dekplaten met f lauwe ezelsrug. Voorts z i jn er stalen buls]eunlngen.
Tegen de noordel l jke muur van dit  landhoofd bevindt zich de bergplaats
voor de authenl ieke stalen "venfwagen",  d ie langs stalen I-balken
onder de brugconstructie kan worden gerold.
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Ten noorden van het noordel i jke landhoofd sluit  het betonnen VIADUCT
mel TRAPOPGANG en I4ONUMENT aan: di l  viaduct heeft de functie van
aanbrug. Het bestaat uit  vier zware betonnen l iggers op r i jen van
vierkante pi j lers met verbindende betonnen dekbalk als
dwa rsverbi ndi ng . Voor de oplegging is gebrujk gernaakt van stalen
scharnieropl eggi ngen. De vierkante pi j lers hebben jnspringende hoeken.
De betonnen l iggers zi jn onder' l  1ng verbonden door stalen I-balken. De
vladuct bledt doorgang aan de 0ranj ewachtstraat /Westervoortsedi j  k
(vroeger l" larktstraat).  De pi j lers bi j  de onderdoorgang van deze
vierbaansweg zi jn bekleed met forse gebouchandeerde blokken graniet.
De kolommenreeksen verdelen de brugdoorgang in een centrale vienbaans
verkeersweg en smalle gecombi neerde f iets- en voetpaden aan
weerszi jden. De betonnen zl jwanden in de voelgangensdoorgangen hebben
gnanielen pl inten. In de noordwand bevindt zjch een stalen deun. Ten
noorden van de onderdoorgang ten behoeve van de
Onanj ewachtst ra at /Westervoortsed i j  k bevindt zich aan weerszi iden van
de viaduct een forse trapopgang. De trapopgangen zi jn S-vormig
aangelegd en bestaan uit  drie rechte vluchten en lwee zeshoekige
bordessen. De trapoen hebben treden van basalt lava. in het tnldden
onder"br"oken doon een f ietsgeul van hetzelfde materiaal .  De tnapwangen
zi jn gemetseld jn quasi handvormsteen in Vlaams verband en worden
dfgesloten door forse basaltblokken, die trapsgewijs in het lnetselwerk
gr i jpen. Voonts z i jn er i jzeren buis leuningen. Ook de bordessen worden
omgeven door vergel i jkbare gemetselde muurt jes met dekplaten van
basalt lava. Bovenaan bevinden zich eveneens bordessen met gemetselde
muurt jes, min of meer driezi jdig gesitueend en op de uiteinden
voorzien van wat hoger opgemetse' lde posten (staand verband) met
di dmanlkopvormi ge dekplaten van basalt lava. Aan de westzi jde is op de
gemelselde muur een vierkant raamwerk van basalt geplaatst.  waanjn de
bronzen tekstplaat is aangebracht rnet vernoeming van de brug naar John
Frost.
De AANBRUG aan de zuidzi jde 1s uitgevoerd met volwandige l iggers. De
aanbrug overspant zes openingen van 42 m. waarmee een totale lengte
van 270 m wordl bereikt,  beeindigd door het zuidel i jke landhoofd. De
llggers worden ondersteund door een vi j f tal  brugpij lers van het type
van de r iv ierpi j lers,  echler in hoogte afnemend. Aan de zuidzi jde
bev' indt zich het zuldel i jke landhoofd, voorzien van een bekleding van
gebosseerde granieten blokken en afgeronde hoeken met granieten
blokken. De zi jwanden slui ten aan de bovenzi jde af  met een rol laag van
granieten blokken en een dekl i js t ,  waarop nabi j  de aanslui tende
brugbalustrades forse granieten hoekblokken aansluiten jn Amsterdamse
schooltrant. De constructie van l iggers, dwarsverbanden en hangers is
deze- fde al s bl j  de hoofdoverspann 1 ng .
Over de gehele ' lengte van de brug zi jn aan de bui tenzi jde van de voet-
en r i jwielpaden balustrades geplaatst.  Ten noorden van het noordel i jke
landhoofd bestaan deze ult  een betonnen borstwering, waarop een laag
stalen buishek is geplaatst (twee horizontale buizen met aan de
onderzi jde sierl i jk gekromde steunen). De hoofdoverspanni ng heeft
geheel sta'1en balustrades met drie horizontale buizen en door]opende
vlakke stalen panelen. De zuidel i jke aanbrug heeft  eenvoudige stalen
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balustrades met. vert icale spl j len. Aan weerszi jden van de vierbaans
rl jweg en de eindportalen staan lantaarnpaien met 1n de periode na de
Tweede l . ,Jerel doorl og vernieuwde armaturen (bolvormige kappen).
Vergel i jkbane lampen zi jn ook aangebracht aan de vert icale staven van
de hoofdovenspann i  ng . Onder de aanzetten van de staafbogen bevlnden
zich aan belde zi jden tegen de staven onderhoudstrappen. Ter
nagedachtenjs aan de gesneuvelde Britse parach'ut isten 1s de brug 1n de
kleuren van de 1st  Br i t ish Ajrborne Divis ion geschi lderd:  de onder-  en
bovenbouw l ichtgr l js ,  oplegglngen, leuningen en wegmeubi la i r  in
"maroon red".
lrla a rderi ng
De VERKEERSBRUG genaamd John Frostbrug, met MNBRUG en VIADUCT met
TRAPOPGANGEN en MONU|4ENT, ' is van algemeen belang als esqentieel
toonbeeld van de vroege llJederopbouw:
- vanwege de cu I tuurhi stori  sche waarde als ( i  nter ) nati  onaa I
gedenkteken als teken voon de str i jd tegen onderdrukking en als
symbool voor bevr i jd ing en herr i jzenls van Nederland. Daarbi j  is  de
brug jaarl i jks mlddelpunt van de herdenki ngsbi j  eenkomst van de Slag om
Arnhem en de Operatie lvlarket Garden. De bouwhistorie van tweevoudige
verniel ing en dr ievoudige (her)bouw draagt hienaan bi j ;
-  vanwege de historische enheri nneri ngswaa rde door de uiterst
belangri jke en cruciale rol die de brug heeft gespeeld in de Tweede
Wereldoor' log (slag om Arnhem) en in het bevri jdingsoffensief;
- vanwege cul tuurh i  storj  sche waarde als brug uit  het Ri jkswegenplan
1q27 pon n^i inna^l  nrniac+ f^F vdFhd+^r ih^ \ , .h .1d i r t f faStfUCLUUf Van

Nederland en ter a rbei  dsverscha f f i  ng in cr is ist i jd;
- vanwege a rch i  tectuurh j  stori  sche waarde als voorbeeld van de
bruggenbouw en i ngen 1 eursbouwkunst uit het tweede kwart van de 20ste
eeuw. in het bi jzonder ulr de periode vdn het in 1928 opgerichte
Bruggenbuneau van Ri j  kswaterstaat :  ook van waarde voor de histonie den
techniek als eenste Neder' landse Langerse brug (verst i j fde
slaafboogbrug):
- vanwege stedenbouwkundi ge wadrde voor de ontw' ikke' l ing van Arnhem in
hel tweede kwant van de 20ste eeuw, als onderdeel van de verbetering
en modernisening van de infrastuctuur op nal jonaal niveau en vanwege
de rulmtel i jke en functionele relat ie met het eveneens uit  de
wederopbouw starnmende Ai rbornepl ei n;
- als beeldmerk van de stad Arnhem:
- vanwege situatjonele waarde door omranding met groenpl antsoenen en
de l igging in het open ul terwaardgebied.

Voor de overwegingen die aan dit  besluit  ten grondslag i iggen, wordt
verwezen naar de bi j  di t  besluit  gevoegde bi j lage. die geacht moet
worden in dit  besluit  te zi jn herhaald en opgenomen, alsmede naar de
bovengeme'lde omschri jvi  ng.

Een afschr i f t  van di t  beslui t  zal  .  onder gel i jke dagtekening, worden
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verzonden aan de overjge bel anghebbende( n ) .

Burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het monument is
gelegen, leggen dit  besluit  op de secretanie ter inzage. De
burgemeester maakt de terinzagel eggi ng op de gebruikel i jke wijze
bekend .

Een belanghebbende kan tegen djt besluit binnen zes weken na de dag waarop
het besluit hem is toegezonden schriftelijk bezwaan maken. De bel anghebbende
dient daartoe een bezwaarschrif t  in bi j  de minjster van,OCtl,  onden vermelding
van "Bezwaar", ter attentie van CFI , Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Fleer
informatie over het maken van bezwaar vindt u op wtw. bezwaarschri ftenocw. nl .

De minister van Onderwjjs, Cultuur en I ' letenschap,
dr.  Ronald H.A. P lasterk,
namens deze,
het hoofd Monumentenregi stratj e & Subsidies,

w.g.

mr. Tjeu Otten
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