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OI4SCHRIJVING

Inl  e l  d i  ng
VERKEERSBRUG over d-" r ivier de lJaal gelegen 1n de r i jksweg
Arnhem - Nl jmegen , jn de jaren 1932-1936 geconstrueerd ten vervanglng
van een ponlveer ddt slnds 1657 voor de oeververbtndlng zorgde De
brug over de l , ' laa I was ln de ontstaanstl id een van de breedste
wegdekbruggen ln Nederland en op het Europese vasteland de boogbrug
met de grootste oversPanni ng.
Het ontwerp voor de brug was afkomstlg vdn het Bruggenbureau
Rrjks\ , /atefstdat,  dat  in 1928 speciaal  ! {as opger lcht  t -"n behoeve van de
te bouwen verkeersbruggen over de grote [ ivieren Het ontwerp werd
verzorgd door de aan het bureau verbonden ingenieur P STELLING. Deze
werkle samen met de drchi lect A.J. VAN DER STEUR en hoofdingenieur
l i  J.H. HARI'4SEN. Voor de staalconstructie tekenden een verscheidene
bedri jven, de monLage qeschiedde door [ ' ]erkspoor. Bi i  het ontwerpen
heel ' t  men zich qeori6nteerd op Dujtse boogbruggen maar ook op
Neder' landse boogbruggen. Het ontwerp volgt een in die iaren veel

t.Oeqepdsl type. maar dan zonder l .rekband dje bl. i  dndere r ivierbruggen
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in Neder land wel werd toegepast.  Bj i  de vormgeving vdn de brug is in
hoge mate rekenjng gehouden met de landschappeli ike inpassing van de
br ug rn de omgeving. Het zicht op het ui terwa a rdengebi ed mocht door de
brug nlet teveel verstoord worden. 0m dlt  te bereiken is afgezlen van
hoge l lggers met bovengelegen r i iv loer,  d ie de construct ies van veel
andere Nederlandse r i  vi  eroverspann i  ngen uit  deze t i id wel kenmerkt.
De plaatsing van de l , , laalbrug betekende ontsluit ing van de steden
Nljmegen en Arnhem, met verstrekkende socj aa I -  economi sche gevolgen
voor de stad, zoals de ontwikkel ing van de binnenstad tot
wlnkelgebied.Voor de bouw van de brug heeft de Niimeegse fotograaf en
ondernemer C.A.P. Ivens zich ui termate ingezet:  b i j  de vol tooi ing van
de brug in i936 is ter ere van hem een bank geplaats naar ontwerp van
Charles Estourgie op het td luud van het Hunnerpark.  langs de opr i t  van
de brug. De brug, dle een belangr i ike strategische rol  heeft  gespeeld
adn het einde van de Tweede i , , /erel door 1og , is enige jaren geleden lets
verbreed. Ze heeft  echter haar oorspronkel i ike vorm en construct ie
Denouoen.
Omschr igvl  ng
De VTRKEERSBRUG sluj t .  aan Nrimeegse zl ide aan op het Ni imeegse
Slngelgebled. De op- en afr i t  van de brug 1s hler als entree naar de
stad aangelegd. met het Hunnerpark. het Valkhof en de l , , ladlkade rechts
en I inks het westel i jk  stuwwalgebied. De overspannlng bevindt z jch ter
hoogte van een bocht in de t^Jaal .  Aan Lentse zi ide sluit  de brug aan op
de r i jksweg, tussen twee straatwanden.
De brug heeft een totale lengte van 604 meter en bestaat uit  twee
betonnen landhoofden. twee aanbruggen aan elke zi ide en een
mlddenbrug. De vl j f  overspanningen zj in uj tgevoerd met
boogconstruct i  es in staal  .  Het geheel  rust  op v jer pi i lers.  De
hoofdoverbruggi ng met een lengte van 244.1 meter, heeft een
overspanning met vakwerkbogen van het tweescha rn I erentype zonder
trekband. De bogen slui ten aan weerszi iden tegen de pl i lers De
halfhooggelegen rr jvloer hdngt dan hangers aan deze bogen De bogen
snr. jden als hel ware door het wegdek heen. De aanbruggen zi in gebouwd
als zuivere boogbruggen, met volwandige bogen tussen de pi i lers en
een hoogqelegen r i iv loer die op stadnders op de bogen rust
De construcl le rusl  op v ler,  ln plat tegrond ovaalvormrge pl i lers dle
zich naar boven Loe verJongen, en naar het water toe iets ui tzwenkend.
De pi j lers z i jn bekleed met blokken steen, die aan de bui tenzi ide ruw
behouwen zt jn, wat '"en rusticd effect geeft.  Doordat het brugdek
verdrept l lg l  1n de pr i lers.  steken de pi i lers aan weerszi iden vdn net
r i jdek urt  en vormen daar hal f ronde torenacht ige ui tbouwen afgesloten
door overslekende donkere dekpl aten.
De belonnen landhoofden zl in uitgevoerd als viaducten met doorgangen
voor v.^rkeer. Deze doorgangen wotden gevormd door segment booqvorml ge
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tongewelven. Aan de binnenzl jde z i in de doorgangen hiervan tot  de
danzet van de boog voorzien van een bossage-achtige bekleding in
banden van graniet en basalt.  In de doorgdng aan de Lentse zi ide geeft
een deur toegang tot het landhoofd.
Het brugdek met een totale breedte van 23, 5 meter, is ingedeeld 1n
een r i jdek ten behoeve van snelverkeer blnnen de hoofdl iggens van 12
meter breed en buiten de l jggers voetgangers- en f ietsstroken. Het
brugdek is aan de westzi ide lets verbreed om pladts te mdken voor een
aparte busstrook. Ten gevolge van deze verbreding zi jn aan de
westzi jde de hal f ronde torendcht ige ui tbouwen van de pl i lers,  ver loren
gegaan. Ook de brugba' lustrade is niet  oorspronkel i ik .
De kleur van de boogconstruct ie van de mjddenbrug was oorspronkel i jk
groen, tegenr4oordlg ts deze belge geschi lderd.
l,,Ja a nderi ng
VERKTTRSBRUG uit i932-1936, ontworpen binnen het Bruggenbureau van
Ri jkswaterstaat door ingenr 'eur P.Ste111ng, in sdmenwerking met A.J.
van der Steur en l ' ' l .J.H. Hdnmsen
-Van archl tectuurhistor ische waande als gaaf en goed voorbeeld van een

1."1 verkeersburg d1e in de iaren dert ig vdn deze eeuw over de grote
Nederlandse rrvieren werden gebouwd. De brug draagt de algemene
kenmerken van deze boogbruggen en valt  hierbinnen op doordat geen
trekbanden zi jn gebruikt,  dle bi j  veel andere boogbruggen wel werden
gebruikt .  De goede jnpassing van deze archi tectonische en
constructieve vormgeving in het omringende landschap. zorgde dat het
zicht op het ulterwaardenlandschap behouden bleef en maakt de brug tot
een van de meest geslaagde voorbeelden van dit  type.
-Van stedenbouwk und i  ge waarde als structurerend en kenmerkend
onderdeel  van het r iv ierenlandschap tussen Nl jmegen en Lent,  waar de
brug een grote beeldbepalende nol  speel t .
-Van cul tuurhistor ische waarde. als ui tdrukkjng vdn een ontwikkel jng
op infrastructureel  gebred. een r iv ieroverspanning ten behoeve van het
snelverkeer, die grote gevolqen heeft gehad voor de
sociaal  economische ontwlkkel ' ing vdn de stad Ni imegen en de oml lggende
reglo.De brug heeft  tevens een be1angr1, lke st fdtegische fol  gespeeld
aan het ernde van de Tweede lr lere l  door' log .
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