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OI4SCHRIJVING

Inl  e i  d i  ng
VERKEERSBRUG over de r ivier de lr laa] gelegen in de r i iksweg
Arnhem- Ni jmegen , rn de jaren 1932-1936 geconstrueerd ter vervanging
van een pontveer dat sinds 1657 voor de oeververbinding zorgde. De
brug over de l , , laal was in de ontstaansti id een van de breedste
wegdekbruggen in Nederland en op het Europese vasteland de boogbrug
met de gnootste overspanni ng.
Het ontwerp voor de brug was afkomstig van het Bruggenbureau
Rijkswaterstaat. dat in 1928 speciaal was opgericht ten behoeve van de
te bouwen verkeersbruggen over de grote r ivieren. Het ontwerp werd
verzorgd door de aan het bureau verbonden ingenieur P. STELLING. Deze
werkte samen met de drchitect A.J. VAN DER STEUR en hoofdingenieur
l, l .J.H. HARI4SEN. Voor de staa I const ruct i  e tekenden een verscheidene
bedri jven, de montage geschiedde door Werkspoot .  Bi i  het ontwerpen
heeft men zich georidnteerd op Duitse boogbruggen. maar ook op
Nederlandse boogbruggen. Het ontwerp volgt een in die iaren veel
toegepast type, maar dan zonder trekband, die bi i  andere r jvierbruggen
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in Neder land wel werd toegepast.  Bj j  de vormgevjng van de brug js in
l^oge rare reker ing gehouder met oe 'andschappel i jke i ' rpassing var oe
brug 1n de omgeving. Het zjcht op het ui terwaa ndengebi ed mocht door de
brug niet teveel verstoord worden. 0m dit  te bereiken is afgezien van
hoge l iggers met bovengelegen r i jv loer,  d ie de construct ies van veel
andere Neder landse r iv ieroverspdnningen ui t  deze t i jd l -^ ie l  kenmerkt .
De plaatsing van de l .^Jaalbrug betekende ontsluit ing van de steden
Nl jmegen en Arnhem, mel verstrekkende sociaal-economische gevolgen
voor de stad, zoals de ontwikkel ing van de binnenstad tot
wl nkel gebi ed . Voor de bouw van de brug heeft de Njjmeegse fotograaf en
ondernemer C.A.P. Ivens zich ui termate ingezet;  b i j  de vol tooi ing van
de brug in 1936 is ter ere van hem een bank geplaats naar ontwerp van
Char ' les Estourgie op het ta luud van het Hunnerpark,  langs de opr l t  vdn
de brug. De brug. die een belangr i jke strategische rol  heeft  gespeeld
aan het einde van de Tweede i . ,Jere]door' l  og. 1s enige jaren geleden iets
verbreed. Ze heeft echter haar oorspronkel i jke vorm en constructie
behouden.
Omsch r i  jv i  ng
De VERKEERSBRUG sluit  aan Nijmeegse zi jde adn op het Ni jrneegse
Singelgebied. De op- en afr j t  van de brug is hier als entree naar de
stdd aangelegd. met het Hunnerpark.  het  Valkhof en de tr /aalkade rechts
en l jnks het westel i jk  stuwwalgebied. De overspanning bevindt z ich ter
hoogle vdn een bocht in de !{aal .  Aar Lentse zl jde s 'u i t  de br.rg aan oo
de r i jksweg, lussen twee straatwanden.
- lp n- | |n . rcaf t  pcn tnt , r lp lpnnrp var 604 mefer en bestaat ui t  twee
betonnen landhoofden, twee aanbruggen aan elke zi jde en een
middenbrug. De vl j f  overspanningen zl jn ui tgevoerd met
boogconst ruct  i  es in staal  .  Het geheel  rust  op v ier pl j lers.  De
hoofdoverbruggi ng met een lengte van 244,1 meter, heeft een
overspdrnrng met vakwe'kboger van 1et tweescha rr i  e'ertyDe zonder
trekband. De bogen slui ten aan weerszi iden tegen de pi j lers.  De
halfhooggelegen r i jvloer hangt aan hangers aan deze bogen. De bogen
snijden a1s het ware door het wegdek heen. De aanbruggen zi in gebouwd
als zuivere boogbruggen, met volwandige bogen tussen de pi j lers,  en
een hooggelegen r i jv loer dle op staanders op de bogen rust .
De construct ie rust  op v ien, jn plat tegrond ovaalvormlge pi i lers,  d ie
zich naar boven toe verjongen, en naar het water toe iets uitzwenkend.
De pj j lers z l jn bekleed met blokken steen, die aan de bui tenzl jde ruw
behouwen zi jn, wat een rustica effect geeft.  Doordat het brugdek
verdr 'ept  I1gt  r 'n de pi j lers,  steken de pi i lers aan weerszj iden van het
r j jdek uit  en vormen daar halfronde torenachtige uitbouwen, dfgesloten
door overstekende donkere dekpl aten.
De betonnen landhoofden zi in uitgevoerd als viaducten met doorgangen
voor verkeer. Deze doorgangen worden gevormd door segmentboogvormi ge
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tongewelven. Aan de binnenzi jde zi jn de doorgangen hiervan tot de
aanzet van de boog voorzjen van een bossage-achtige bekleding in
banden van gnaniet en basalt.  In de doorgang aan de Lentse zi jde geeft
een deur toegang tot het landhoofd.
Het brugdek met een totale breedte van 23, 5 meter, is ingedeeld jn
een r i jdek ten behoeve van snelverkeer binnen de hoofdl iggers van 12
meter breed en buiten de I1ggers voetgangers- en f ietsstroken. Het
brugdek is aan de westzi jde iets verbreed om pladts te maken voor een
aparte busstrook. Ten gevolge van deze verbreding zi jn aan de
westzi jde de halfronde torenachtige ujtbouwen van de pi j lers, verloren
gegaan. Ook de brugbalustnade is niet  oorspronkel i jk .
De kleur van de boogconstructje van de middenbrug was oorspronkel i jk
groen, tegenwoordi g is deze beige geschi lderd.
i,laa rderi ng
VERKEERSBRUG uit 1932-1936, ontworpen binnen het Bruggenbureau van
Rj jkswaterstaat door ingenieur P.Ste1 1ing, in samenwerking met A.J.
van der Steur en W.J.H. Harmsen
-Van a rchi tectuu rh istori  sche waarde als gaaf en goed voorbeeld van een
verkeensburg die in de jaren dert ig van deze eeuw over de grote
Nederlandse r jvieren werden gebouwd. De brug draagt de algemene
kenmerken van deze boogbruggen en valt  hjerbjnnen op doordat geen
trekbanden zi jn gebruikt,  die bi j  veel andere boogbruggen we1 werden
gebruikt.  De goede inpassjng van deze a rchi tecton i  sche en
conslruct jeve vormgevjng in het omringende landschap. zorgde dal het
zicht op het uiterwaardenlandschap behouden bleef en maakt de brug tot
een van de meest geslaagde voorbeelden van dit  type.
-Van stedenbouwkundi ge waarde als structurerend en kenmerkend
onderdeel van het r i  vi  eren I andschap tussen Niimegen en Lent, waar de
brug een grote beeldbepalende ro1 speelt.
-Van cul  tuu rhi  stor i  sche waarde. als ui tdrukking van een ontwikkel ing
op i  nfra st ructu reel gebied, een r i  vi  eroverspanni ng ten behoeve van het
snelverkeer, die grote gevolgen heeft gehad voor de
soci aa I -  economi sche ontwikkel ing van de stad Nijmegen en de omliggende
regio.De brug heeft tevens een belangri jke strategische rol gespeeld
aan het ejnde van de Tweede Wereldoorlog.
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