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Colofon 

Bouwhistorisch onderzoek: 
Object:   Verkeersbrug 
Adres:   Tussen de Lange Geldersekade en het Blauwpoortsplein (ongenummerd) 
Monumentstatus: Rijksmonument; nr. 522361 
Kadastraal:  Gem. Dordrecht; sectie F, nr. 2924 
 
Opdrachtgever: 
Naam:   Gemeente Dordrecht 
Contactpersoon: Dhr. P.A.J.M. de Vet 
Adres:   Spuiboulevard 300 
   3311 GR Dordrecht 
Telefoon:  078-7705029 
E-mail:   pajm.de.vet@dordrecht.nl 
 
Adviseur: 
Naam:   Polderman, Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies 
Contactpersoon:  Dhr. R. Polderman 
Adres:   Eendrachtsweg 67 
   3012 LG Rotterdam 
Telefoon:  010-4363250  
E-mail:   rutger@bureaupolderman.nl 
 
Status:   Definitief 
Datum:   17 juli 2019
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Inleiding 

De als rijksmonument beschermde Engelenburgerbrug, gelegen over de monding van de Nieuwe 
Haven, moet worden gerestaureerd. De gemeente Dordrecht heeft aan Polderman, Bureau voor 
Monumenten- en Restauratieadvies gevraagd een bouwhistorisch onderzoek naar de brug uit te 
voeren, met als doel te komen tot een onderlegger voor het opstellen van plannen, alsmede voor de 
beoordeling van deze plannen door het bevoegd gezag. 
 
Onderhavige rapportage geeft de resultaten van het bouwhistorisch onderzoek naar de brug weer. 
Het betreft een bouwhistorische verkenning als bedoeld in de Richtlijnen voor Bouwhistorisch 
Onderzoek 2009 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze rapportage bevat daartoe de 
volgende onderdelen: 
- Achtergrond en omgeving; 
- Beschrijving van de bestaande situatie; 
- Beschrijving van de bouwhistorische sporen; 
- Conclusie bouwgeschiedenis;  
- Globale waardenstelling en aanbevelingen; 
- Bronnen en verantwoording illustraties; 
- Bijlagen: 

1. Opnametekeningen bouwhistorische sporen; 
2. Grafische weergave van de globale waardenstelling. 

 
De inspectie is beperkt gebleven tot de thans zichtbare en toegankelijke delen van de brug.  
 

         Rotterdam, 17 juli 2019  
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Achtergrond en omgeving 
 
Het Nieuwe Werck en de voorgangers van de huidige Engelenburgerbrug 
De geschiedenis van de Engelenburgerbrug gaat terug tot het begin van de 15e eeuw. De Thuredrith, 
een door de stad meanderende stroom, vormt dan de hoofdhaven van Dordrecht, maar is door de 
aanleg van een sluis en de gedeeltelijke overkluizing als gevolg van de bouw van een koopmanshal 
(het latere stadhuis) minder geschikt voor scheepvaartverkeer geworden. Tevens biedt de 
Thuredrith weinig bescherming tegen slechte weersomstandigheden en ijsgang, wat tot veel beklag 
bij de van buiten de stad afkomstige schippers en handelaren leidde. Het stadsbestuur besloot 
daarop een tweede haven aan te leggen en diepte daarvoor het water tussen de noordwestzijde van 
de stad en de zich daar bevindende zandplaat uit. Het werd een langwerpige steekhaven met een 
stroomafwaarts gerichte monding net ten noorden van de Grote Kerk. De haven werd aangeduid 
als “Nieuwe Haven” en de loop van de Thuredrith werd voortaan aangeduid als de Oude Haven. 
De bij het graven van de Nieuwe Haven opgebaggerde grond werd gebruikt om de aangrenzende 
zandplaat op te hogen. De zandplaat, die met een dam aan de noordzijde met de stad was 
verbonden, leende zich goed voor uitbreiding van de stad, maar historische kaarten laten zien dat 
er hier, op verdedigingswerken en enkele utilitaire gebouwen na, in eerste instantie nauwelijks 
gebouwd werd.  
Door een vermindering van de oorlogsdreiging in Holland aan het einde van de 16e en het begin 
van de 17e eeuw kon Dordrecht zijn handelsactiviteiten uitbreiden en trok de economie aan. Als 
gevolg hiervan werd de zandbank in deze periode alsnog bebouwd. Langs de rivier werden statige 
woonhuizen gebouwd en aan de noordwestelijke kade van de Nieuwe Haven ontstonden pakhuizen 
en andere bedrijfsgebouwen. Om het gebied beter toegankelijk te maken werden er over de Nieuwe 
Haven ook enkele bruggen aangelegd, waaronder ook een beweegbare brug over de monding van 
de haven. Het exacte bouwjaar van de brug is niet bekend, maar zeker is dat de brug in de tweede 
helft van de 16e eeuw moet zijn voltooid. De brug kwam bekend te staan als de Engelenburgerbrug 
of de Blauwbrug, naar het rondeel Engelenburg en de stadspoort de Blauwpoort, die beiden de 
brug flankeerden.     
 

 
Dordrecht gezien vanuit het noorden op een plattegrond van Georg Braun en Frans Hogenberg uit 1581. Op de voorgrond 
is de nog onbebouwde, opgehoogde zandplaat te zien, alsmede de Nieuwe Haven. Bij de monding van de Haven is al 
een overspanning over het water, die mogelijk de Engelenburgerbrug zou kunnen voorstellen. (Regionaal Archief 
Dordrecht) 
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De Nieuwe Haven omstreeks het midden van de 18e eeuw. Centraal op het schilderij is de toenmalige Engelenburgerbrug 
te zien, tussen het inmiddels niet meer als verdedigingswerk herkenbare rondeel Engelenburg (links) en de grote 
Blauwpoort (rechts). (Regionaal Archief Dordrecht) 
 

 
De oude Engelenburgerbrug, kort voor de afbraak in 1910. Op de voorgrond en rechts op de kade is men bezig met het 
inrichten van de bouwplaats ten behoeve van de vervanging van de brug. Op de achtergrond wordt de Blauwpoort 
afgebroken. (Regionaal Archief Dordrecht) 
 
Afbeeldingen laten zien dat de oude Engelenburgerbrug een dubbele houten ophaalbrug was, die 
ongetwijfeld in de loop der eeuwen meerdere malen vervangen of ingrijpend gewijzigd is geweest. 
De brug lag op een belangrijke toegangsroute tot het Nieuwe Werck, zoals het nieuwe stadsdeel op 
de zandplaat werd genoemd. Het Nieuwe Werck ontwikkelde zich gedurende de 17e en 18e eeuw en 
bood onder andere plaats aan industriële activiteit, de pontonnierskazerne en diverse 
patriciërshuizen, die tot de fraaiste woonhuizen van de stad behoorden.  
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Vanaf de kade nabij de Blauwpoort aan de zuidwestzijde van het Nieuwe Werck werd op enig 
moment een veerpontdienst met Zwijndrecht onderhouden. Deze veerdienst vormde lang 
onderdeel van een van de belangrijkste routes die het zuiden met de steden van Holland 
verbonden. Door de aanwezigheid van de veerpont werd de Engelenburgerbrug een van de meest 
gebruikte bruggen in de buurt. Aan het einde van de 19e eeuw was de verkeerdrukte zodanig 
toegenomen dat de brug een belemmering voor de doorstroming ging vormen. Ook voor de 
grotere schepen die de Nieuwe Haven aandeden vormde de krappe, handbediende 
Engelenburgerbrug een obstakel, zodat de wens ontstond om de brug te vervangen.  
 
In 1907 stelde het college van B&W voor om de Engelenburgerbrug te vervangen door een grotere 
brug, de doorvaart tussen de Nieuwe Haven en de rivier te verbreden en de Blauwpoort te 
vervangen door een toegangsweg naar de kade. In de daaropvolgende jaren werd er over allerlei 
aspecten van het plan gediscussieerd. In het voorjaar van 1910 werd het voorstel gepresenteerd om 
de brug als een moderne, elektrisch bedienbare rolbasculebrug uit te voeren, waarbij de 
bouwcommissie enige weerstand bood omdat deze veel duurder was dan een traditionele, 
handbediende brug. Zonder tot een beslissing te komen werd de discussie gestaakt, toen de 
bekende Dordtse koopman en voorzitter van het Dordrechts Museum, Hidde Nijland, voorstelde 
om de gehele Nieuwe Haven te dempen, waardoor de noodzaak om de brug te vervangen zou 
komen te vervallen. Hij meende dat de toenmalige onderhoudskosten van de haven, in combinatie 
met de investering die met een verbetering van de situatie gemoeid was, de opbrengsten van de 
haven zouden overtreffen. Daarnaast liep het gebruik van de Nieuwe Haven volgens hem terug en 
zou de stad gebaat zijn bij de ontstane ruimte, omdat hier dan een nieuw marktplein zou kunnen 
worden aangelegd. Indien men ook nog enkele panden aan de Groenmarkt en bij de Visbrug zou 
slopen zou zelfs een doorgaande weg vanaf het station naar de veerpont aangelegd kunnen 
worden. Hoewel het voorstel goed ontvangen werd besloot het college om bij het oorspronkelijke 
plan te blijven. De kosten zouden te hoog zijn en de demping zou een nadelig effect hebben op de 
doorstroming van de aangrenzende Wolwevershaven. Daarnaast benoemde het college als 
argumenten dat de Nieuwe Haven nog van belang was voor de scheepvaart en dat er diverse 
bedrijven waren die voor hun transport van de haven afhankelijk waren. Het belangrijkste argument 
was echter dat de schoonheid van de oude binnenstad door het dempen zou worden aangetast. In 
een krantenartikel werd dit argument vurig bepleit: “De kwestie zou van zuiver lokalen aard zijn, 
wanneer het hier niet gold een der meest teekenende Hollandsche stadsgezichten, vereeuwigd op 
menig beroemd en kostbaar doek, o.m. door Jaap Maris. Wie die in Dordt is geweest, heeft niet vol 
verrukking gestaan voor het breede watervlak, omzoomd door het zwaar geboomte, met den 
forschen toren der Groote Kerk op den achtergrond? Wie heeft niet de mooie oude gevels langs de 
gracht bewonderd, welker arme bestorven tinten zich nog in kleur verdiepten bij de weerkaatsing in 
het water? En dat zeldzaam schoone stadsgezicht zou verdwijnen!  Men spreekt van een breeden 
boulevard met plantsoen; maar men vergeet, dat deze enorme oppervlakte te breed is voor een 
boulevard en te smal voor een plein. Men vergeet, dat de huizen, de mooie, oude huizen trotsch 
doen aan een gracht, maar kleintjes en nietig zullen lijken als die gracht gedempt is. Men vergeet, 
dat wij de prachtige weerspiegeling van de ondergaande zon, die heel de haven tot vloeibaar goud 
maakt, zullen missen, als deze gedempt is. Men heeft zich op steden als Amsterdam en Rotterdam 
beroepen, om deze dempingsplannen er door te krijgen. Alsof daar de meeste gedempte grachten 
mooie boulevards zijn geworden!” 1 
 
Uiteindelijk werd besloten om, ondanks de hogere kosten, te kiezen voor een moderne 
rolbasculebrug met een elektrische aandrijving, omdat het college van mening was dat een 
elektrische aandrijving de brug sneller zou doen openen en sluiten; een belangrijke kwaliteit van 
een brug op deze locatie. Daarnaast was volgens een bron ook uit “welstandsoogpunt” wenselijk 

                                                           
1 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 april 1910 



477/ Polderman, Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies 

 
7 

om voor een dergelijke brug te kiezen 2. Het is aannemelijk dat men op dit drukke verkeerspunt een 
moderne, representatieve brug wel op zijn plaats vond. De kosten voor de vervanging van de 
Engelenburgerbrug en het aanpassen van de kademuren werden geraamd op 98.000 gulden. 
 
De huidige Engelenburgerbrug 
Na het definitieve besluit om de brug te vervangen werd de dienst Gemeentewerken Dordrecht in 
het voorjaar van 1910 opgedragen de nieuwe brug te ontwerpen en aanbestedingsgereed te maken. 
 
De ontwerpers van de Engelenburgerbrug 
Over de ontwerpers van de brug is weinig gedocumenteerd. Op de oorspronkelijke tekeningen 
staan steeds drie handtekeningen; die van directeur Gemeentewerken Dordrecht J.N. van Ruijven, 
van opzichter en ingenieur Gemeentewerken Dordrecht H. van der Kaa en van aannemer J.C. 
Schotel.  
 
Johannes Nicolaas van Ruijven (1859-1925) was tussen 1899 en 1925 directeur van 
Gemeentewerken te Dordrecht. Aan het begin van zijn carrière werkte hij samen met de toenmalig 
directeur Gemeentewerken J.A. van der Kloes, bekend van onder andere zijn ontwerpen voor het 
Gemeenteziekenhuis aan het Beverwijcksplein uit 1877 en de gebouwen voor het 
drinkwaterleidingbedrijf uit 1882. Zelf gaf Van Ruijven in zijn tijd als directeur leiding aan de 
realisatie van een groot aantal gebouwen en civiele bouwwerken, waaronder de aanleg van de 
Zeehaven en de Merwedehaven, diverse schoolgebouwen, openbare gebouwen, grootschalige 
woningbouw, stadsuitbreidingen en bruggen. Tot een van de voornaamste gebouwen daaronder 
wordt het in 1908 opgeleverde markante gebouw van de Hoogere Burgerschool aan het Oranjepark 
gerekend. In hoeverre Van Ruijven betrokken was bij het ontwerpproces, is niet bekend, maar van 
van zijn voorgangers en van directeuren van gemeentewerken in andere steden is bekend dat zij 
vaak grote invloed hadden, zodat het aannemelijk is dat dat hier ook het geval is geweest. Enkele 
andere bruggen die onder van Van Ruijven zijn opgeleverd zijn de Visbrug uit 1901, de Vlijbrug en 
de Prins Hendrikbrug uit 1910 en de Johan de Wittbrug uit 1924. In 1925 ontving Van Ruijven een 
gouden eremedaille van de gemeente Dordrecht als dank voor zijn verdiensten. 
 

 
 

                                                           
2 Algemeen Handelsblad, 30 maart 1910 

Directeur J.N. van Ruijven (links) en 

ingenieur en opzichter H. van der Kaa  

(rechts) van de Gemeentewerken 

Dordrecht bij de bouw van de Prins 

Hendrikbrug in 1909. (Regionaal 

Archief Dordrecht) 
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Visbrug. (Regionaal Archief Dordrecht)          Johan de Wittbrug. (Regionaal Archief Dordrecht) 
 

  
Vlijbrug en de Prins Hendrikbrug. (Regionaal Archief Dordrecht) 
 
Hendrik van der Kaa (1881-1947) startte zijn carrière in 1906 als ingenieur en opzichter bij de dienst 
Gemeentewerken in zijn thuisstad Dordrecht. Hij werkte onder leiding van directeur J.N. van 
Ruijven aan diverse projecten, waaronder in ieder geval de bouw van de Prins Hendrikbrug uit 1910 
en de Engelenburgerbrug uit 1911. Als ingenieur en opzichter zal hij zowel bij het ontwerpproces en 
de uitvoering van de projecten van Gemeentewerken betrokken zijn geweest. In 1911 verliet hij 
Dordrecht, waarna hij een gelijkwaardige functie bij de dienst Gemeentewerken van Arnhem ging 
bekleden. In 1914 werd hij hoofd Bouw- en Woningtoezicht in Amsterdam, waar hij vier jaar later 
ook directeur werd. In 1920 werd hij door de regering gevraagd bij te dragen aan het oplossen van 
het nijpende nationale woningtekort en werd hij benoemd tot hoofdinspecteur van de dienst 
volkshuisvesting. In 1941 werd hij voorzitter van de vaste commissie van de Rijksdienst voor het 
Nationaal Plan, voorloper van de Rijksplanologische Dienst. Later werd hij waarnemend directeur 
van diezelfde dienst. Voor zijn verdiensten ontving hij de persoonlijke titel van inspecteur-generaal 
voor de volkshuisvesting en werd hij benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.  
 
De op de tekeningen genoemde J.C. Schotel was een uit Dordrecht afkomstige aannemer, waarvan 
uit krantenartikelen uit het begin van de 20e eeuw blijkt dat hij zich regelmatig inschreef voor met 
name civieltechnische werken. De initialen komen overeen met die van Johannes Cornelis Schotel, 
de jongere broer van de bekende architect-ingenieur Jan Schotel. Van Johannes Cornelis Schotel 
(1860-1922) is bekend dat hij ten tijde van de bouw van de Engelenburgerbrug als bouwkundige in 
Dordrecht actief was, maar of hij ook de rol van aannemer vervulde is niet bekend. Het is daarom 
niet met zekerheid te zeggen of hij daadwerkelijk de aannemer van de Engelenburgerbrug was of 
dat de namen slechts toevallig overeenkomen. 
 
Wie het ontwerp voor de Engelenburgerbrug opgesteld heeft is niet met zekerheid te zeggen, maar 
het is waarschijnlijk dat Van Ruijven de brug in hoofdlijnen heeft ontworpen, hierin bijgestaan door 
Van der Kaa.  Of Schotel een bijdrage aan het ontwerp heeft geleverd is niet bekend, maar 
aangezien het plan ten tijde van de aanbesteding al gereed was zal zijn rol naar verwachting tot de 
uitvoering van het ontwerp beperkt zijn geweest. 
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De rolbasculebrug 
Het college van B&W van de gemeente Dordrecht besloot al vrij snel om de nieuwe 
Engelenburgerbrug als een moderne, elektrisch bedienbare rolbasculebrug uit te voeren. De opzet 
van de brug contrasteerde daarmee met de diverse andere door de Dienst Gemeentewerken 
ontworpen bruggen uit het eerste decennium van de 20e eeuw, die relatief eenvoudig van opzet 
waren. 
Het kenmerk van een basculebrug is dat deze over een in het verlengde van de val geplaatst 
contragewicht beschikt, dat omlaag komt als de brug geopend wordt. Door het gewicht van het 
contragewicht af te stemmen op het gewicht en de lengte van de val is er relatief weinig energie 
nodig om de brug te bewegen. Het draaipunt van een normale basculebrug wordt gevormd door 
een vaste as tussen de val en het contragewicht. Basculebruggen werden al voor het begin van de 
19e eeuw sporadisch in hout gebouwd, maar de eerste moderne, ijzeren basculebruggen dateren uit 
het tweede kwart van de 19e eeuw. In 1856 werd er over de Nieuwe Haven al een dergelijke 
voetgangersbrug gebouwd: de Lange IJzeren Brug.  
De rolbasculebrug is van oorsprong een Franse uitvinding, maar de moderne rolbasculebrug werd 
aan het einde van de 19e eeuw door de Amerikaanse ingenieur William Scherzer ontwikkeld. In 
tegenstelling tot een normale basculebrug heeft een rolbasculebrug geen vaste as, maar rolt de val 
met het contragewicht middels een kwartronde constructie, genaamd een kwadrant, over een 
getande, horizontale rolbaan op de vaste onderconstructie. Het voordeel van deze constructie is 
dat de last over een grote oppervlakte gedragen wordt en dat de doorvaart groter is, doordat de 
constructie naar achteren rolt. Er zijn twee subtypen rolbasculebruggen te onderscheiden. Bij het 
eerste type bevinden de kwadranten zich boven het brugdek; bij het tweede type zijn de kwadranten 
onder het brugdek aangebracht. In deze laatste variant is een kelder voor het contragewicht en de 
kwadranten noodzakelijk. De eerste twee rolbasculebruggen werden gebouwd in Chicago en 
kwamen gereed in 1895.  
De meeste rolbasculebruggen in Nederland werden tussen 1900 en 1940 gebouwd; door bezwaren 
van technische aard werden de meeste naoorlogse basculebruggen weer met een vaste as 
uitgevoerd. De eerste Nederlandse rolbasculebrug was de in 1904 gebouwde Wiegbrug over de 
Kostverlorenvaart in Amsterdam. Twee rolbasculebruggen die in deze periode in de regio van 
Dordrecht gebouwd werden, waren de Ruigeplaatbrug uit 1905 en de spoorbrug over de 
Delfshavensche Schie uit 1911, beide in Rotterdam. Een andere, bekende rolbasculebrug in de regio 
is de brug over de Noord bij Alblasserdam uit 1939.  
 

 
 

Twee typen rolbasculebruggen; met boven 
het dek gesitueerde kwadranten en onder het 
dek, in een kelder geplaatste kwadranten. 
A= de val   
B= het kwadrant 
C= contragewicht 

(Bruggen in Nederland 1800-1940 deel 3) 
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Het ontwerp voor de Engelenburgerbrug 
In het Regionaal Archief Dordrecht zijn de oorspronkelijke bestekken en tekeningen van de 
Engelenburgerbrug bewaard gebleven. Deze documenten geven samen met bewaard gebleven 
foto’s een goed beeld van de oorspronkelijke toestand van de brug.  
 
Overzichtstekeningen laten zien dat de brug twee overspanningen kreeg, waarbij de val van de brug 
zich tussen de pijler en het noordoostelijke landhoofd bevond. Over de andere overspanning lag 
een vaste aanbrug met een doorvaarhoogte van circa twee meter. De brug werd ontworpen als een 
rolbasculebrug, met de kwadranten onder het brugdek. In het noordoostelijke landhoofd waren 
twee kelders opgenomen waarin de val bewoog en aangedreven werd. Waarom men voor dit type 
brug koos is niet bekend, maar de verwachting is dat men de voorkeur gaf aan kwadranten onder 
het brugdek omdat hierbij het mechaniek van de brug vrijwel geheel aan het straatbeeld onttrokken 
werd, wat een fraaier beeld op deze markante plek opleverde. Aan de oostzijde van de kelders stond 
een bedienhuisje voor de brugwachter. 
 

 
Zijaanzicht en doorsnede over de bewegingskelder en de machinekelder. (Regionaal Archief Dordrecht) 
 



477/ Polderman, Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies 

 
11 

 
Plattegrond met in stippellijnen de omtrek van de bewegingskelder en de machinekelder. (Regionaal Archief Dordrecht) 
 
Onder de pijler, beide landhoofden, de kelders en het brugwachtershuisje lag een met houten palen 
onderheide fundering van stampbeton. De wanden, keermuren en vloeren werden opgetrokken in 
metselwerk. Op de tekeningen is te zien dat er onder de machinekelder drie tunnels in het 
metselwerk werden uitgespaard, waarvan de functie niet geheel duidelijk is; waarschijnlijk waren ze 
om op materiaal en gewicht te besparen. Waarschijnlijk was het metselwerk onder de rolbanen om 
diezelfde reden als een reeks van vier consoles uitgevoerd in plaats van als een massief basement. 
In het metselwerk werden ter versterking ook enkele stalen liggers en ankers ingelaten; de 
tekeningen laten zien dat er onder andere onder de rolbanen en in de keermuur tussen de 
bewegingskelder en de doorvaart een staalconstructie ingemetseld werd. De dekzerken, 
hoekblokken en haalkommen werden van hardsteen uit de Belgische gemeente Écaussinnes 
gehouwen. De dekzerken van de pijler en de hoekblokken werden voorzien van een rustica-
afwerking, naar de heersende mode van die tijd.  
De kelder werd afgewerkt en waterdicht gemaakt met een dikke cementpleister en was toegankelijk 
door een onder een stalen luik gesitueerde trap naast het brugwachtershuisje. Tussen de trap en de 
kelder werd een kozijn met een stalen deur geplaatst. De toegankelijkheid van de bewegingskelder 
was belangrijk voor het onderhoud van de brug en het reinigen van de kelder zelf, aangezien er bij 
een geopende brug vuil van het dek in de kelder viel. In het diepste punt van de kelder was ook een 
elektrische pomp ontworpen, waarmee regenwater weggepompt kon worden. De machinekelder 
diende beter tegen de elementen en vuil beschermd te worden en lag daarom onder een vast deel 
van het brugdek. Deze kelder bevatte de aandrijving van de brug en werd beschouwd als een 
enigszins representatieve en schoon te houden ruimte, zodat deze van een tegelvloer en een 
lambrisering van wandtegels werd voorzien. De machinekelder was toegankelijk via een trap in het 
brugwachtershuisje.    
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Horizontale doorsnede over de fundering van het noordoostelijke landhoofd. (Regionaal Archief Dordrecht) 
 

  
Aanzicht noordoostelijk landhoofd. (Regionaal Archief Dordrecht) 
 

   
Links; doorsnede over de zuidoostelijke wand van de bewegingskelder. 
Midden; doorsnede over de kelderruimte onder het brugwachtershuisje met links een deel van de machinekelder. 
Rechts; doorsnede over de keermuur aan de zuidoostzijde van de brug. (Regionaal Archief Dordrecht) 
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Links; doorsnede over de machinekelder. (Regionaal Archief Dordrecht) 
Rechts; doorsnede over de machinekelder en de bewegingskelder. (Regionaal Archief Dordrecht) 
 

  
Links; gedetailleerde doorsnede over beide kelders, waarop ook het in te brengen staal is weergegeven. (Regionaal Archief 
Dordrecht) 
Rechts; werktekening voor het bewerken en plaatsen van hardsteen blokken in de kop van de pijler. (Regionaal Archief 
Dordrecht) 
 
Zowel de val als de aanbrug werden opgebouwd uit een balklaag van vier hoge, in de lengteas van 
de brug geplaatste stalen hoofdliggers en een reeks kleinere, in de dwarsrichting geplaatste 
dwarsliggers. De balklaag werd met kruisverbanden geschoord. Het deel op en om de 
machinekelder bestond uit velden met in één richting opgelegde stalen balken. Het dek lag op een 
secundaire stalen balklaag en bestond uit een onderdek van eiken delen en een bovendek van 
geteerd jarrahhout. Het dek werd door middel van niveauverschillen opgedeeld in een rijdek en 
twee trottoirs. De trottoirs kraagden uit en werden daar ondersteund door consoles. De trottoirs 
werden aan de zijkanten van de brug voorzien van een smeedijzeren balustrade in een aan de art 
nouveau verwante overgangsstijl. De balustraden werden onderbroken en geflankeerd door 
hardstenen balusters in dezelfde stijl. Dezelfde balustraden werden ook op de aangrenzende 
kademuren toegepast.  
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Aan het staartstuk van de val was een deel tussen de balken met plaatwerk dichtgezet. De hierdoor 
ingesloten ruimte vormde de ballastkist die als contragewicht fungeerde. Onder de vier 
hoofdbalken waren vier samengestelde kwadranten aangebracht waarover de brug kon kantelen. De 
kwadranten rolden tijdens het openen en sluiten van de brug over stalen rolbanen die op consoles 
in de bewegingskelder waren aangebracht. Overeenkomende pennen in de rolbanen en gaten in de 
loopvlakken van de kwadranten zorgden ervoor dat de val tijdens het kantelen niet in zijwaartse 
richting kon bewegen. 
 

 
Doorsneden over het brugdek, waarop de stalen balklaag en het dek zijn ingetekend. (Regionaal Archief Dordrecht) 

 

 
Doorsnede en bovenaanzichten van de val. (Regionaal Archief Dordrecht) 
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Links; verdeling van de stalen liggers op en om de machinekelder. Het lege veld aan de linkerkant van de tekening is de 
sparing waarin het staartstuk van de val kan draaien. (Regionaal Archief Dordrecht) 
Rechts; hardsteen balusters in en langs de balustraden van de brug. (Regionaal Archief Dordrecht) 

 

 
Rolbaan waarover de kwadranten de val kon doen kantelen. (Regionaal Archief Dordrecht) 
 
Naast de kwadranten lag de val in gesloten toestand ook op vier oplegpunten op de pijler. De 
balans van de val was zodanig dat de val zelf iets zwaarder was dan het contragewicht, zodat de val 
zonder interventie door de zwaartekracht naar beneden viel, waardoor de brug altijd berijdbaar 
bleef. Om het kantelen van de val onder bijvoorbeeld de ongelijke belasting door het wegverkeer te 
voorkomen bevond zich in de bewegingskelder een mechanisch systeem dat het staartstuk van de 
val omhoog duwde en daarmee het andere einde van de val op de oplegblokken op de pijler drukte. 
Dit zogenaamde opzetwerk was in de machinekelder gekoppeld aan de aandrijving van de brug. 
 
De aandrijving van de brug werd gevormd door een elektromotor die bij activatie een reeks kleinere 
tandwielen in beweging bracht, om uiteindelijk de twee aan de kopse kanten van de machinekamer 
gesitueerde tandwielen te laten roteren. Op deze tandwielen lag een horizontale heugelstang die 
door een sparing in de wand doorliep in de bewegingskelder en daar aan een astap op de val 
gekoppeld was. Wanneer het tandwiel onder de heugelstang draaide bewoog de heugelstang in 
horizontale zin en trok of duwde deze vervolgens aan de val om de kwadranten over de rolbanen te 
doen rollen. In geval van een defect aan de elektromotor of bij stroomuitval was de brug ook met 
behulp van een slinger handmatig te bedienen. 
 
  



477/ Polderman, Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies 

 
16 

De bediening van de brug vond plaats vanuit het brugwachtershuisje. Het betrof een gebouwtje op 
een vierkante plattegrond, met één bouwlaag en een zolder. De gevels werden in chaletstijl 
vormgegeven en doen sterk denken aan de grotere brugwachterswoning bij de Prins Hendrikbrug, 
die in 1910 werd opgeleverd. De ruimte op de begane grond bevatte een privaat, een 
bedieningspaneel voor de brug, een trap naar de zolder en een trap naar de machinekelder. De 
ruimte werd met een stookplaats verwarmd en deed ook dienst als wachtlokaal voor de 
brugwachter. Volgens tekeningen had het gebouwtje ook een kelder, waarvan niet geheel duidelijk 
is hoe deze toegankelijk was; het lijkt erop dat er onderaan de trap naar de machinekelder nog 
enkele dwarsgeplaatste treden aanwezig waren. 
 

    
Twee gevels, een doorsnede en globale plattegronden van de brugwachterswoning. (Regionaal Archief Dordrecht) 
 
De aanbesteding van het werk voltrok zich in de zomer van 1910. De onderbouw, omvattende het 
maken van de funderingen, de kelders, de pijler, de kademuren en het brugwachtershuisje, werd 
gegund aan J.C. Schotel voor het bedrag van 51.648 gulden. De bovenbouw, omvattende de 
aanbrug, de val en de mechanische en elektrische onderdelen van de bediening werden gegund aan 
Kloos en Zonen’s Werkplaatsen te Kinderdijk voor 31.240 gulden. De elektrische installatie werd 
geleverd door Willem Smit en Co. Later dat jaar werd met de uitvoering aangevangen, waarna de 
brug in maart 1911 werd opgeleverd. 
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Foto uit het najaar van 1910; de oude Engelenburgerbrug is inmiddels afgebroken. De foto is richting het noordoosten 
genomen en toont de tijdelijk drooggezette bouwput waarin de restanten van de oude kademuren worden ontmanteld. 
De foto laat duidelijk zien dat de doorvaart van de nieuwe brug groter werd dan die van de oude brug. (Regionaal Archief 
Dordrecht)  
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Een in zuidwestelijke richting genomen foto uit de winter van 1910-1911. Op de voorgrond zijn de drie gewelven te zien 
waarop later de machinekelder gebouwd werd. Daarachter is het keldergedeelte waarin het staartstuk kwam te draaien al 
voor een groot deel opgetrokken. De twee mannen staan op de consoles waarop de rolbanen geplaatst werden; de linker 
zou ingenieur en opzichter H. van der Kaa kunnen zijn. Direct achter de personen is de noordoostelijke keermuur al voor 
een deel gemetseld en in de drooggelegde vaargeul is men met een stoomheimachine bezig een fundering voor de pijler 
te maken. Geheel op de achtergrond zijn nog restanten van de oude kademuren te zien. (Regionaal Archief Dordrecht) 
 

 
De bijna voltooide Engelenburgerbrug in het voorjaar van 1911. Men is nog bezig met het dek en de hulpbrug is nog in 
gebruik. (Regionaal Archief Dordrecht) 
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Foto van de Engelenburgerbrug gezien in noordelijke richting, vermoedelijk kort na oplevering. Op te voorgrond is te zien 
hoe de balustrade doorloopt op de vernieuwde kademuur. Aan weerszijden van de val zijn heel vaag draaihekken te zien 
waarmee dit deel van de brug afgegrendeld kon worden. Rechts staat het brugwachtershuisje met een klein hek. Tussen 
het brugwachtershuisje en de kademuur lijkt het luik open te staan waaronder zich de trap naar de bewegingskelder 
bevindt. Het luik lijkt uit twee delen te bestaan, waarbij op de foto slechts één deel geopend is. (Regionaal Archief 
Dordrecht) 

 

 
Foto van de Engelenburgerbrug, gezien richting het noordoosten. (Regionaal Archief Dordrecht) 



477/ Polderman, Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies 

 
20 

 
Foto uit noordoostelijke richting met op de voorgrond het brugwachtershuisje. (Regionaal Archief Dordrecht) 
 

 
Foto van de machinekelder, waarschijnlijk kort na de oplevering. De vloer en de wanden zijn betegeld. Op de voorgrond 
en helemaal achteraan zijn de stalen schragen te zien waarin de tandwielen die de heugelstang aandrijven zijn gesitueerd. 
In het midden van de ruimte staat een betonnen opstorting waarop de donkergekleurde elektromotor alsmede de eerste 
tandwielen en drijfassen gesitueerd zijn. Boven de opstorting hangt een stellage waarin onder andere een deel van het 
opzetmechaniek is ondergebracht. (Regionaal Archief Dordrecht)      
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De verdere ontwikkeling van de Engelenburgerbrug 
Door middel van vergunningsaanvragen en foto’s is een globaal beeld van de wijzigingen te krijgen 
die in de loop der jaren aan de Engelenburgerbrug zijn doorgevoerd. De meeste 
vergunningsaanvragen die in het Regionaal Archief Dordrecht beschikbaar zijn, betreffen de 
vervanging van het bovendek en delen van het onderdek. Ze dateren uit 1916, 1921, 1933 en 1938 en 
tonen aan dat de brug intensief gebruikt werd.  
 

 
De brug op een foto die vermoedelijk uit de jaren ’20 dateert. Het brugwachtershuisje is deels met klimop begroeid en op 
de stoep ervoor staat een benzinepomp. (Regionaal Archief Dordrecht) 
 

 
De brug gezien vanuit zuidelijke richting waarop de zuidwest- en zuidoostgevel van het brugwachtershuisje te zien zijn. 
Links van het huisje is het openstaande luik van de bewegingskelder zichtbaar. De foto dateert waarschijnlijk uit de jaren 
’20. (Regionaal Archief Dordrecht) 
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Foto uit vermoedelijk het midden van de jaren ’30. Op de voorgrond nog een benzinepomp en een door architecten 
Brinkman en Van der Vlugt ontworpen model telefooncel. (Regionaal Archief Dordrecht) 
 

 
Op de pont naar Zwijndrecht wachtende weggebruikers in de jaren ’30. Links op de voorgrond is nog het oorspronkelijke 
draaihek te zien waarmee de Engelenburgerbrug afgegrendeld kon worden. (Regionaal Archief Dordrecht) 
 
 
 
 



477/ Polderman, Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies 

 
23 

 
 

 
Plattegrond en doorsnede van de trap tussen het brugwachtershuisje en de machinekelder. Deze tekening uit de 
oorspronkelijke bouwperiode is op een later moment voorzien van een wijziging. Het betreft het optrekken van een klamp 
in 1942 als gevolg van een waterlekkage in de noordoostelijke wand van de machinekelder. (Regionaal Archief Dordrecht) 
 
Een aantekening op één van de oorspronkelijke bouwtekeningen geeft een in 1942 aangebrachte 
klamp langs de noordoostelijke wand van de machinekelder weer, die volgens de tekening na een 
waterlekkage werd opgetrokken.  
Een foto uit de jaren ’60 laat zien dat er naast het oorspronkelijke brugwachtershuisje een nieuw 
brugwachtershuisje gebouwd is. Het gebouwtje heeft een lage borstwering, rondom kozijnen en 
een plat dak met een flink overstek. Het brugwachtershuisje lijkt ongeveer op de plaats van de trap 
naar de bewegingskelder te staan. Andere foto’s laten zien dat het oorspronkelijke 
brugwachtershuisje kort daarna gesloopt moet zijn. De foto’s laten tevens zien dat de brug een 
modernisering onderging; zo werden de draaihekken vervangen door slagbomen. 
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Foto uit de jaren ’60 met het nieuwe en het oorspronkelijke brugwachtershuisje. (Regionaal Archief Dordrecht) 
 

 
 
  

De Engelenburgerbrug medio jaren 

’60. Het oorspronkelijke 

brugwachtershuisje is gesloopt en de 

draaihekken zijn vervangen door 

slagbomen. (Regionaal Archief 

Dordrecht) 
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In de winter van 1979-1980 onderging de brug een grote renovatie. In het in het Regionaal Archief 
Dordrecht bewaard gebleven opzichtersdagboek is te lezen dat het mechanische deel van de 
brugbediening geheel gereviseerd werd. Daarnaast werden delen van de staalconstructie 
vervangen, waaronder alle trottoirconsoles. De aannemer die de herstellingen uitvoerde was Kloos 
Kinderdijk, die 70 jaar daarvoor ook de originele brug had geleverd. 
 
Een tekening uit 1999 laat zien dat de brug in deze periode opnieuw een renovatie onderging. Op 
de tekening is zichtbaar dat het landhoofd en een deel van de kademuur aan de zuidwestzijde van 
de brug werden versterkt met ankers, de bovenzijde van de pijler door een betonnen opstorting 
vervangen werd en dat er langs een deel van de kelders een betonnen randbalk werd gestort. Ook 
werd de cementlaag onder het boven de kelders gesitueerde brugdek vervangen in beton, waarbij 
ook de luiken werden vervangen.  
 
Door de bouw  van de nieuwe en grotere verkeersbruggen over de rivier is het belang van de 
Engelenburgerbrug inmiddels afgenomen, maar de brug vormt nog altijd een belangrijke schakel in 
de ontsluiting van dit deel van de Dordtse binnenstad.  
 
 
  

Het koninklijk jacht “De Groene 

Draeck” vaart voorbij de geopende 

Engelenburgerbrug. Opnamedatum 

onbekend. (Regionaal Archief 

Dordrecht) 
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Renovatie in 1999 waarbij delen van de onderbouw van de brug met betonconstructies en ankers verstevigd werd. 
(Collectie gemeente Dordrecht) 
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Beschrijving van de bestaande situatie 
 
De Engelenburgerbrug is een brug over de monding van de Nieuwe Haven te Dordrecht en bestaat 
uit een zuidwestelijk en een noordoostelijk landhoofd, een pijler, een aanbrug en een val. Aan de 
zijde van het noordoostelijk landhoofd zijn er meerdere kelders en een brugwachtershuisje 
aanwezig. 
 

  
De Engelenburgerbrug gezien vanuit het zuiden en het noorden. 
 

De fundering is uitgevoerd in stampbeton en is onderheid met houten palen. Het metselwerk van 
de Engelenburgerbrug is opgetrokken in roodbruine baksteen in kruisverband. Het zuidwestelijke 
landhoofd is opgenomen in een kademuur die strekt vanaf een naar het water leidende trap tot aan 
het woonhuis aan de Engelenburgerbrug 1. Het metselwerk bevat hardstenen haalkommen en 
wordt beëindigd onder hardstenen afdekkers. Op de hoeken zijn hardstenen hoekblokken 
opgenomen die van een afwerking met frijnslag en rustica zijn voorzien. Op de hoeken bevinden 
zich zware hardstenen balusters in een aan art nouveau verwante overgangsstijl. Op de kademuren 
bevinden zich smeedijzeren balustraden in een aan art nouveau verwante overgangsstijl. Aan de 
zuidoostzijde van de brug maakt de kademuur een sprong. Onder de brug is een uitsparing in de 
kademuur gemaakt die de oplegging van de aanbrug vormt. Bij het begin van de aanbrug staat een 
slagboom. 
 

  
Zuidwestelijk landhoofd.  
 

De pijler in het water is opgetrokken in metselwerk en eindigt aan weerszijden spitsvormig met een 
reeks hoekblokken. De dekzerken zijn voorzien van een rand met rustica-patroon. Op de hoeken 
staan hardstenen balusters. De aanbrug en de val zijn met gietijzeren stoelen op de pijler opgelegd. 
Op de pijler is een betonnen opstorting aangebracht.   
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Pijler met hardstenen balusters. 

 
De kademuren van het noordoostelijk landhoofd zijn qua opzet hetzelfde als die aan de overzijde. 
In de muur tussen de bewegingskelder en het water zijn er vier sparingen voor de stalen balken van 
de val aangebracht. Achter het landhoofd bevinden zich achter elkaar de bewegingskelder en de 
machinekelder, waarvan de wanden in metselwerk opgetrokken zijn, met gedeeltelijk een betonnen 
randbalk. De bewegingskelder heeft een rechthoekige plattegrond en bevat een verdiept gedeelte 
waarin het staartstuk van de val kan kantelen. Het overige deel van het vloerveld bestaat uit 
consoles waarop gietstalen rolbanen zijn aangebracht. De ruimten tussen de consoles zijn 
dichtgelegd met roostervloeren. De wanden van de bewegingskelder zijn gepleisterd. De 
machinekelder heeft eveneens een rechthoekige plattegrond en is afgewerkt met een 
cementtegelvloer en een lambrisering van geglazuurde keramische wandtegels, met een zwarte 
plinttegel en een beëindiging van siertegels. Twee betonnen basementen ondersteunen een 
gietijzeren constructie waarin de tandwielen zijn opgenomen die de heugelstangen aandrijven. In 
het midden staat een derde betonnen basement met daarop een elektromotor, remwerk en diverse 
drijfassen en tandwielen. Het plafond bestaat uit een stalen balklaag met stalen platen waarop het 
betonnen rijdek ligt.      
 

  
Noordoostelijk landhoofd.  
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De bewegingskelder. 

 

   
De machinekelder. 

 

  
Kelder naast machinekelder.          Kelder naast bewegingskelder. 

 
De kelder naast de machinekelder heeft gemetselde en afgepleisterde wanden en een betonvloer. 
De wanden staan op een betonnen fundering die deels in het zicht is. Het plafond van de ruimte 
wordt gevormd door een betonvloer waarin een stalen luik is opgenomen. De kelder naast de 
bewegingskelder heeft een betonnen vloer, wanden en plafond en bevat een trap naar het 
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brugwachtershuisje. Tussen de kelder en de bewegingskelder is een kozijn met een stalen deur in 
een getoogde doorgang opgenomen. Achter de trap is nog een toilet aanwezig. 
 

  
Brugwachtershuisje. 
 
Het brugwachtershuisje heeft een betonnen vloer. De borstwering wordt gevormd door een 
buitenspouwblad van in halfsteens verband gemetselde roodbruine stenen. Het binnenspouwblad 
is steenachtig en gepleisterd. Het dak wordt gedragen door stalen kolommen, waartussen stalen 
puien met vaste en draaiende ramen zijn geplaatst. In de zuidoostgevel is een deurkozijn met 
stalen deur opgenomen. Het gebouw heeft een flauwhellend tentdak met overstek waarvan de 
onderzijde met houten deeltjes is afgewerkt. Het dak is uitgevoerd in bitumen; het overstek is 
bekleed met koper.   
 

  
Aanbrug. 
 
De aanbrug is opgelegd op de pijler en het zuidwestelijke landhoofd. De draagconstructie bestaat 
uit geklonken stalen langs- en dwarsbalken. Het rijdek was niet bereikbaar voor inspectie, maar 
bestaat waarschijnlijk uit een op een vloer van geprofileerde stalen platen gestorte betonplaat. Het 
dek is ingedeeld in een rijdek en twee trottoirs. Langs de trottoirs staan smeedijzeren balustrades 
in een art nouveau verwante overgangsstijl. Nabij de pijler staat aan een zijde een straatlantaarn. 
De val is in hoofdlijnen hetzelfde opgebouwd en rust op oplegpunten op de pijlen en op vier 
kwadranten in de bewegingskelder. De kwadranten zijn opgebouwd uit geklonken staalprofielen. In 
gesloten toestand sluit het brugdek van de val aan op het dek boven de kelders en wordt het daar 
gezekerd door de vier rollen van het opzetwerk, dat op de wand tussen de bewegingskelder en de 
machinekelder is gemonteerd. Ter hoogte van de kwadranten heeft de val twee astappen waarop de 
heugelstangen aangrijpen. Het staartstuk tussen de astap en het einde van de val bevat een 
geklonken ballastkist. 
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De val in geopende en gesloten stand. 
 

   
Kwadranten, astap en heugelstang. 
 

  
Opzetwerk en aansluiting op aangrenzend brugdek.       Staartstuk met ballastkist. 
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Beschrijving van de bouwhistorische sporen  
 
Voor een nadere aanduiding van de aangetroffen bouwhistorische sporen wordt verwezen naar de 
tekeningen in bijlage 1.  
 
Exterieur 
1) De balustrade op het zuidwestelijke 

landhoofd is op enig moment verlengd. 
Op een foto van kort na de oplevering van 
de brug is slechts één heksegment 
zichtbaar, nu is er ook een hek aanwezig 
dat om een trap naar het water gesitueerd 
is. De bijgeplaatste heksegmenten lijken 
oorspronkelijk, maar omdat er geen 
hekwerksegmenten lijken te ontbreken 
moeten deze zijn bijgemaakt. De foto laat 
zien dat de trap naar het water ook op 
enig moment toegevoegd is.  

 
 

 
(Regionaal Archief Dordrecht) 

 

2) De slagbomen zijn later toegevoegd; 
oorspronkelijk beschikte de 
Engelenburgerbrug over draaihekken aan 
weerszijden van de val. De slagbomen zijn 
vermoedelijk in dezelfde periode als de 
bouw van het nieuwe brugwachtershuisje 
in de jaren ‘60 geplaatst. 
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3) De lantaarnpaal is volgens foto’s pas in 
een relatief recent verleden toegevoegd. 
De uitvoering van de console sluit niet aan 
op de consoles van het trottoir en ook de 
stijl van de lantaarnpaal zelf sluit niet aan 
op de ontwerpstijl van de brug.  

 
 

 
 

4) De in het verleden vervangen onderdelen 
van de draagconstructie van de val zijn 
duidelijk herkenbaar doordat ze geen 
klinknagels bevatten. 
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5) Het brugdek is meermaals vervangen. 
Oorspronkelijk bestond het brugdek uit 
een onderdek van eiken delen en een 
bovendek van geteerd jarrah-hout. Nu lijkt 
het brugdek uit profileerde staalplaten met 
geasfalteerd beton te bestaan.   

 
 

6) Een van de palen waarop de 
oorspronkelijke draaihekken gemonteerd 
waren is nog aanwezig. 
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7) De baluster naast de noordoostelijke 
slagboom laat een aansluiting voor een 
balustrade zien, die er thans niet meer is. 
Op oude foto’s is te zien dat hier een 
balustrade aansloot die aan de andere 
zijde aan het oorspronkelijke 
brugwachtershuisje gemonteerd was. 

 
 

 
(Regionaal Archief Dordrecht) 
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8) Het huidige brugwachtershuisje wijkt qua 
stijl duidelijk af van de rest van de brug. 
Foto’s laten zien dat dit 
brugwachtershuisje in de jaren ’60 ter 
vervanging van het oude 
brugwachtershuisje kwam. Het huidige 
brugwachtershuisje staat dichter bij het 
water dan het oorspronkelijke huisje.  

 
 

9) Door het verschil in metselwerk en de 
bewerking van de hardsteen elementen is 
de overgang tussen de kademuren die 
tegelijkertijd met de Engelenburgerbrug 
zijn gebouwd en de oudere kademuren 
goed te herkennen. 

 
 

10) Een foto van de machinekelder, die 
volgens het Regionaal Archief Dordrecht 
niet lang na de oplevering gemaakt moet 
zijn, toont enkele verschillen met de 
huidige situatie; zowel bouwkundig als 
voor wat betreft de installaties. Zie 
hiervoor de onderstaande punten. 

 
(Regionaal Archief Dordrecht) 
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11) De vloer van de machinekelder is nog 
oorspronkelijk, maar is op enig moment 
wel voorzien van sleuven, waarschijnlijk 
bedoeld om lekwater af te voeren. 

 
 

12) De tegellambrisering in de machinekelder 
is nog oorspronkelijk. De noordoostelijke 
wand van de kelder heeft geen 
lambrisering, al laat de historische foto 
zien dat die er oorspronkelijk wel was. 
Wanneer en waarom de lambrisering is 
verwijderd is niet bekend. 
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13) De schragen voor de heugelstang 
aandrijvende tandwielen zijn ingestort in 
beton. Volgens de historische foto was dit 
oorspronkelijk niet het geval. De vlakke 
structuur van het beton laat zien dat deze 
in een uit platen samengestelde bekisting 
moet zijn gestort en daarom in de tweede 
helft van de 20e eeuw of in een recentere 
periode aangebracht moet zijn. 

 
 

14) De elektromotor is uit een relatief recent 
verleden, vermoedelijk 1999. Op de 
historische foto is een groter, 
donkerkleurig exemplaar te zien. 

 
 

15) Het remwerk is op enig moment 
vernieuwd. Veel informatie over het 
oorspronkelijke remwerk is niet 
voorhanden, behalve dat het houten 
remblokken had. 

 
 

16) Op de middelste opstorting in de 
machinekamer ligt een deel van de 
aandrijflijn van de brug. Een deel van het 
mechaniek is ook op de historische foto te 
zien, maar er zijn ook delen later 
toegevoegd of vervangen.  

 



477/ Polderman, Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies 

 
39 

17) In de onderflenzen van een aantal balken 
boven de middelste opstorting is een 
reeks gaten aangebracht die thans geen 
functie meer hebben. Volgens de 
historische foto hing hier in de 
oorspronkelijke situatie een stellage 
waarin een horizontale schuif zich 
bewoog. Ook is te zien dat het mechaniek 
in de schuif middels een verticale as en 
tandwielen aan de aandrijfas van de brug 
gekoppeld was. Vermoedelijk was in de 
stellage oorspronkelijk het opzetwerk 
gesitueerd, dat toen nog direct door de 
aandrijfas van de brug aangedreven werd. 
In de huidige situatie vormt het 
opzetmechaniek een op zichzelf staande 
installatie met een eigen elektromotor.  

 
 

 
(Regionaal Archief Dordrecht) 
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18) In de wand tussen de machinekelder en de 
bewegingskelder is een dichtgezette 
sparing met daaronder een dubbele 
console aanwezig. De oorspronkelijke 
functie ervan is niet bekend, maar 
vermoedelijk houdt deze verband met het  
oorspronkelijke opzetwerk. 

 
 

 
 

19) In de wand tussen de machinekelder en de 
kelder van het oorspronkelijke 
brugwachtershuisje is een sparing 
aanwezig en zijn overblijfselen van twee 
staalprofielen aanwezig. Mogelijk betreft 
het hier een restant van een voorziening 
die het regelpaneel in het oorspronkelijk 
brugwachtershuisje met de installatie in 
de machinekelder verbond. 
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20) In de doorgang van de machinekelder is 
een restant van een kozijn aanwezig. De 
scharnieren tonen dat het kozijn 
oorspronkelijk over een naar de 
machinekelder draaiende deur bevatte. 
Het kozijn is ingekort door de gemetselde 
klamp die hier in 1942 is opgetrokken. 
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21) In de noordoostelijke wand van de kelder 
van het oorspronkelijke 
brugwachtershuisje tekent de vroegere 
trap tussen de machinekelder en het 
brugwachtershuisje nog steeds af. 

 
 

22) Boven de kelder van het oorspronkelijke 
brugwachtershuisje ligt een betonvloer ter 
hoogte van waar oorspronkelijk een 
grenen balklaag lag. De betonvloer zal 
aangebracht zijn toen het oorspronkelijke 
brugwachtershuisje in de jaren ‘60 
gesloopt is. Het feit dat de bekisting met 
plaatmateriaal is uitgevoerd sluit aan bij 
deze datering.  

 
 

23) De positie van het luik in het plafond van 
de kelder van het oorspronkelijke 
brugwachtershuisje en de traplijn die in de 
noordoostelijke wand is aangetroffen (zie 
punt 20) komen niet overeen, waardoor 
met zekerheid te zeggen is dat het luik 
geen connectie met het oude 
brugwachtershuisje heeft.   
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24) De kelder onder het huidige 
brugwachtershuisje staat niet op de 
oorspronkelijke tekeningen; op die plek 
was oorspronkelijk een trap vanaf de 
straat naar de bewegingskelder gesitueerd. 

 
 
 
 
 

25) De kelders van het oude en het huidige 
brugwachtershuisje zijn onderling 
verbonden via een doorgang, die in de 
tussenliggende wand lijkt te zijn uitgehakt. 
De vloerniveaus sluiten niet op elkaar aan. 
De sporen benadrukken dat de kelders 
niet uit eenzelfde bouwfase dateren. 

 
 



477/ Polderman, Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies 

 
44 

26) De doorgang naar de bewegingskelder 
beschikt nog over een oorspronkelijke 
getoogde doorsnede en een kozijn met 
stalen deur. 

 
 

27) Het toilet bevat enkele treden. Uit 
archiefmateriaal is geen aanleiding om te 
denken dat deze treden een restant van 
een trap vormen. Waarschijnlijk zijn de 
treden nodig om het toilet op niveau van 
de straatriolering te kunnen plaatsen. 
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Conclusie bouwgeschiedenis 
 
De huidige Engelenburgerbrug werd in 1910-1911 gebouwd over de Nieuwe Haven, op de plaats van 
een uit de tweede helft van de 16e eeuw daterende voorganger. De brug verbindt het gebied om de 
Grote Kerk met het stadsdeel Nieuwe Werck.  
 
In het middeleeuwse Dordrecht vormde het riviertje de Thuredrith de belangrijkste haven in de 
stad. Aan het begin van de 15e eeuw werd de Thuredrith door de aanleg van een sluis en 
overkluizende bebouwing minder geschikt als haven. Het stadsbestuur ging daarom over tot het 
aanleggen van een nieuwe haven. Daartoe werd het water tussen de stad en een zandbank ten 
noordwesten van de stad uitgediept en met havenvoorzieningen ingericht. De vrijkomende grond 
uit deze “Nieuwe Haven” werd gebruikt om de aangrenzende zandplaat op te hogen, waardoor 
deze geschikt werd voor bebouwing. Nadat de bebouwing zich in eerste instantie slechts beperkte 
tot vestigingswerken en enkele utilitaire gebouwen werd de zandplaat vanaf het einde van de 16e 

eeuw ook daadwerkelijk gebruikt voor de uitbreiding van de stad. In dit nieuwe stadsdeel verrezen 
voorname huizen, pakhuizen en later ook enkele belangwekkende gebouwen als de 
pontonnierskazerne. Om het nieuwe stadsdeel, dat de naam het “Nieuwe Werck” kreeg, goed 
bereikbaar te maken werden er in aanvulling op de bestaande dam in de tweede helft van de 16e 

eeuw ook een aantal bruggen gebouwd. Een van de bruggen kwam over de monding van de Nieuwe 
Haven te liggen, tussen het rondeel “Engelburg” en de Blauwpoort; deze brug kwam bekend te 
staan als de Engelenburgerbrug of de Blauwpoortbrug.  
 
Lang functioneerde de smalle, houten ophaalbrug goed als ontsluiting voor de gebruikers en 
bewoners van het Nieuwe Werck, maar met het drukker worden van het verkeer van en naar de 
veerpont naar Zwijndrecht in de loop van de 19e eeuw werd de brug een knelpunt. De pont en de 
brug maakten in deze periode deel uit van een van de hoofdwegen tussen het zuiden van 
Nederland en de steden in Zuid-Holland, wat het probleem nog nijpender maakte. Ook voor de 
grotere schepen die de Nieuwe Haven aandeden werd de over de monding van de haven gelegen 
brug een obstakel; de doorvaart was krap en de brug was handbediend en daardoor slechts 
langzaam te openen. In 1907 stelde het college van B&W daarom voor om de brug te vervangen 
door een groter exemplaar en de doorvaart naar de haven te verbreden. Tegelijkertijd zou ook de 
oude Blauwpoort gesloopt worden om een brede weg vanaf de brug naar de kade aan te kunnen 
leggen. Hoewel ook demping van de Nieuwe Haven nog even overwogen werd, waardoor er geen 
brug nodig zou zijn, werd uiteindelijk in 1910 besloten tot vervanging van de brug.  
 
In het voorjaar van 1910 kreeg de dienst Gemeentewerken Dordrecht de opdracht om de nieuwe 
Engelenburgerbrug te ontwerpen en aanbestedingsgereed te maken. Het basisontwerp werd 
hoogstwaarschijnlijk gemaakt door directeur Johannes Nicolaas Ruiven en uitgewerkt door 
ingenieur en opzichter Hendrik van der Kaa. Ze ontwierpen een brug bestaande uit twee 
landhoofden en een pijler waarover een aanbrug en een val lag waardoor er een doorvaart van tien 
meter ontstond. Qua technische opzet werd ervoor gekozen de nieuwe brug als een elektrisch 
aangedreven rolbasculebrug uit te voeren; hoewel de brug daardoor duurder dan een traditionele 
ophaalbrug zou worden woog het belang dat de brug sneller te openen en te sluiten was zwaarder. 
Waarschijnlijk vormden de grotere doorvaart die met een rolbasculebrug bereikt kon worden en de 
moderne uitstraling van de brug, doordat alle bewegingstechniek in een kelder ondergebracht kon 
worden, eveneens belangrijke argumenten om voor de duurdere brug te kiezen. Het 
aandrijfmechaniek van de brug werd in twee kelders in het noordoostelijke landhoofd 
ondergebracht; een machinekelder herbergde een elektromotor en een reeks tandwielen en 
aandrijfassen en een bewegingskelder de kwadranten, de heugelstangen en een uitsparing waarin 
het staartstuk van de val kon bewegen. Naast de machinekelder werd een brugwachtershuisje in 
chaletstijl ontworpen, van waaruit de brug bediend kon worden en waarin de brugwachter tijdens 
zijn dienst kon verblijven. De machinekelder was via een trap in het brugwachtershuisje te bereiken; 
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de bewegingskelder via een trap onder een in de straat geplaatst luik. De brug werd met balusters, 
balustraden en hardsteen blokken in een aan art nouveau gelieerde overgangsstijl gedecoreerd. De 
aanbesteding vond plaats in de zomer van 1910, waarna de Dordtse aannemer J.C. Schotel in 
samenwerking met Kloos en Zonen’s Werkplaatsen te Kinderdijk en Willem Smit en Co de brug in 
het najaar van 1910 en het voorjaar van 1911 bouwde. De oplevering vond plaats in maart 1911, 
waarna de brug openging voor het verkeer.  
 
In de eerste decennia na de opening werden vrijwel geen aanpassingen aan de brug gedaan. Wel 
werden als onderdeel van het normale onderhoud het jarrahhouten bovendek en delen van het 
eiken onderdek in een regelmatige cyclus van vijf jaar vervangen werden, waaruit wel blijkt dat de 
brug intensief gebruikt werd. In 1942 werd na een lekkage een klamp bij de toegangsdeur van de 
machinekelder opgemetseld. In de jaren ’60 onderging de brug een ingrijpende renovatie, waarbij 
er naast de bewegingskelder een vierde kelderruimte werd gemaakt, waarop een nieuw 
brugwachtershuisje werd gebouwd. Het oude brugwachtershuisje werd daarna tot net onder het 
maaiveldniveau gesloopt. In de nieuwe situatie waren alle kelderruimtes intern met elkaar 
verbonden en was er een centrale trap die naar het nieuwe brugwachtershuisje leidde. Bij de 
renovatie werden de draaihekken die de brug oorspronkelijk afsloten vervangen door slagbomen en 
werden delen van de aandrijving van de brug vervangen. Mogelijk werd ook het brugdek toen al 
vervangen door een staalplaat-betonvloer.  
Ook in de winter van 1979-1980 werd een restauratie van de brug uitgevoerd, waarbij met name 
veel stalen onderdelen uit het oogpunt van technische kwaliteit vervangen werden, waaronder alle 
trottoirconsoles. Voor zover bekend werd er weinig aan de brug gewijzigd of toegevoegd. In 1999 
werden delen van de landhoofden en kademuren versterkt door het aanbrengen van grondankers 
en werd het bovenste deel van de pijler vervangen in beton. Ook werd er een betonnen randbalk 
om een deel van de buitenste kelderwanden aangebracht en werd een deel van het brugdek 
vervangen. Tot slot werden de elektrische installatie en aansturing vernieuwd. 
 
Door de aanleg van snelwegen en nieuwe bruggen en tunnels heeft het verkeer zich grotendeels 
naar buiten de stad verplaatst. Het belang van de brug en de intensiteit van het verkeer daarover 
zijn daardoor verminderd; thans vervult de Engelenburgerbrug weer zijn oorspronkelijke functie als 
ontsluiting van het Nieuwe Werck voor het binnenstedelijk verkeer.  
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Globale waardenstelling en aanbevelingen 
 
De Engelenburgerbrug is in 2001 aangewezen als rijksmonument. In bijlage 2 is de redengevende 
beschrijving bij dit aanwijzingsbesluit opgenomen. 
 
Het vastleggen van de waardenstelling van de brug geschiedt volgens de Richtlijnen voor 
Bouwhistorisch Onderzoek 2009 en bestaat uit een externe en een interne waardenstelling.  
 
Externe waardenstelling 
De externe waardenstelling geschiedt volgens de volgende vijf aspecten: 
- algemene historische waarden; 
- stedenbouwkundige of ensemblewaarden; 
- architectuurhistorische waarden; 
- bouwhistorische waarden; 
- gebruikshistorische waarden. 
 
Elk van deze aspecten wordt, voor zover relevant, getoetst aan de hand van de criteria gaafheid, 
authenticiteit en zeldzaamheid. Bij het opstellen van de waardering wordt geen rekening gehouden 
met de bouwtechnische toestand, gebruikersbelangen, eventuele ontwerpoverwegingen of 
financiele aspecten.  
 
Algemene historische waarden 
De brug heeft een hoge algemene historische waarde vanwege de relatie tot de sociaaleconomische 
en ruimtelijke ontwikkeling van de stad Dordrecht vanaf het einde van de 16e eeuw, waarin de 
Nieuwe Haven en het Nieuwe Werck belangrijke elementen vormen. De brug maakte lange tijd deel 
uit van een van de belangrijkste verkeersroutes die het zuiden van Nederland met de Zuid-
Hollandse steden verbond en heeft daardoor in zekere zin ook bijgedragen in de ontwikkeling van 
de regio. 
 
Stedenbouwkundige of ensemblewaarden 
De Engelenburgerbrug heeft een hoge stedenbouwkundige waarde door zijn markante ligging over 
de monding van de Nieuwe Haven, die ook de oude noordwestelijke stadsgrens tot het einde van 
de 16e eeuw markeert. De Engelenburgerbrug ontsluit het Nieuwe Werk waardoor sprake is van een 
zekere ensemblewaarde met de andere brug over de Nieuwe Haven; de eveneens als 
rijksmonument beschermde Lange IJzeren Brug uit 1856. De architectuur van de brug is destijds 
welbewust afgestemd op de historische omgeving, in die zin dat deze beoogde het historische 
karakter daarvan zo min mogelijk te verstoren en rijk doordat de brug een voor de stad 
vertegenwoordigende rol in een van de hoofdwegen tussen het zuiden en de Zuid-Hollandse 
steden had.    
 
Architectuurhistorische waarden 
Hoewel bruggen vaak strikt utilitaire bouwwerken zijn, is er bij het ontwerp van de 
Engelenburgerbrug veel aandacht besteed aan de vormgeving. De technische opzet werd zodanig 
gekozen dat alle technische elementen uit het zicht bleven om het historische karakter van de 
omgeving niet te verstoren. Daarnaast werd veel aandacht besteed aan decoratieve elementen. De 
balusters en de balustraden zijn in een rijke, aan art nouveau gelieerde overgangsstijl 
vormgegeven, veel hardsteen blokken zijn in een voor die periode kenmerkende rustica-stijl bewerkt 
en het brugwachtershuisje werd in een eveneens in die periode populaire chaletstijl ontworpen. De 
rijkdom van het ontwerp lijkt verband te houden met de markante ligging van de brug over de 
monding van de Nieuwe Haven en het belang van de brug als onderdeel van de hoofdweg naar de 
veerpont. De brug is verder van belang in het oeuvre van de dienst gemeentewerken, in het 
bijzonder de werken van directeur J.N. van Ruijven en ingenieur en opzichter H. van der Kaa, die in 
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de bouwperiode van de Engelenburgerbrug ook andere belangwekkende bruggen, gebouwen en 
andere bouwwerken tot stand hebben gebracht. De brug zelf is gaaf bewaard gebleven, maar het 
oorspronkelijke brugwachtershuisje ontbreekt; desondanks heeft de brug een hoge 
architectuurhistorische waarde. Hoewel het oorspronkelijke brugwachtershuisje niet meer aanwezig 
is, is het huidige brugwachtershuisje door zijn ontwerp duidelijk aan een bepaalde tijdsperiode toe 
te schrijven en vormt het an sich een eigen fase in de ontwikkelingsperiode van de brug, waarin de 
brug een ingrijpende modernisering onderging. Vanwege de herkenbaarheid van de stijl waarin het 
brugwachtershuisje ontworpen heeft, heeft het gebouwtje in zekere zin eveneens een zekere 
architectuurhistorische waarde. 
 
Bouwhistorische waarden 
De Engelenburgerbrug heeft een hoge bouwhistorische waarde als representatief voorbeeld van een 
rolbasculebrug, een weinig en in een relatief korte tijdsperiode toegepast brugtype. Doordat in de 
loop der tijd een groot deel van deze bruggen gesloopt is, vormt de Engelenburgerbrug een in 
Nederland zeldzaam geworden voorbeeld van een rolbasculebrug. Hóe zeldzaam is thans niet met 
zekerheid te zeggen, omdat een overzicht van ooit gebouwde en thans nog aanwezige brugtypen in 
Nederland ontbreekt. Ook de in de brug toegepaste materialen, waaronder giet- en smeedijzer en 
natuursteen, hebben een hoge bouwhistorische waarde.  
 
Gebruikshistorische waarden 
De Engelenburgerbrug is nog steeds in gebruik en oefent daarmee nog zijn oorspronkelijke functie 
uit. De brug is als geheel relatief gaaf bewaard gebleven en de technische werking van de brug is 
eveneens grotendeels ongewijzigd. De wijze waarop de brug functioneert en hoe de verschillende 
onderdelen van de brug gebruikt worden is daardoor nog steeds waarneembaar, zodat de brug een 
hoge gebruikshistorische waarde vertegenwoordigt.  
 
Interne waardenstelling 
De interne waardenstelling is op de tekeningen in bijlage 3 gedetailleerd weergegeven. Hieruit is 
herleidbaar welke delen van het gebouw welke cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de volgende waarden: 
- Hoge cultuurhistorische waarde (blauw aangeduide onderdelen): behoud noodzakelijk 
- Positieve cultuurhistorische waarde (groen): behoud wenselijk 
- Onbekend (paars): Nader onderzoek wenselijk 
- Indifferente cultuurhistorische waarde (geel): behoud niet noodzakelijk 
 
Waardestelling exterieur bouwmassa 
Alle oorspronkelijke onderdelen van de brug, inclusief de tegelijkertijd gebouwde kademuren 
vormen de hoofdstructuur van de brug en zijn van een hoge cultuurhistorische waarde. Het huidige 
brugwachtershuisje is niet oorspronkelijk, maar het zorgvuldige ontwerp ervan heeft een zekere 
kwaliteit en herkenbaarheid, zodat hieraan een positieve cultuurhistorische waarde is toegekend. 
De kelder onder het huidige brugwachtershuisje ontbeert architectonische kwaliteit en 
herkenbaarheid, zodat deze een indifferente cultuurhistorische waarde heeft. Het brugdek is 
meermaals vervangen en heeft daarom een indifferente waarde. De afdekking van de kelder van het 
oorspronkelijke brugwachtershuisje is aangebracht na de sloop van het gebouwtje en is van 
indifferente waarde. De lantaarnpaal, de slagbomen, de bijgemaakte balustraden op het 
zuidwestelijke landhoofd en verspreid aanwezige later toegevoegde betonconstructies zijn niet 
oorspronkelijk en zijn eveneens niet van waarde; de lantaarnpaal heeft door zijn vormgeving in 
neoclassicistische stijl en rommelige plaatsing zelfs een negatieve waarde.     
 
Waardestelling interieur 
Alle oorspronkelijke bouwdelen zoals de bouwkundige hoofdstructuur van wanden en vloeren, 
alsmede de nog bewaard gebleven interieurelementen en -afwerkingen zijn van hoge 
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cultuurhistorische waarde omdat deze de tastbaar bewaard gebleven herinnering aan de opzet en 
het gebruik van de brug vormen en een hoge bouw- en architectuurhistorische waarde hebben. De  
later toegevoegde elementen als de betonnen basementen onder de schragen, de vloerroosters in 
de bewegingskelder en de wanden van het toilet zijn van indifferente cultuurhistorische waarde. 
 
Aanbevelingen 
Achter de huidige, niet-monumentale afwerkingen van het object kunnen zich nog bouwsporen  
bevinden, die meer over de bouwgeschiedenis van de brug kunnen vertellen. Het is aan te bevelen 
om een aanvullende inspectie naar bouwhistorische sporen te doen op het moment dat er bij een 
eventuele toekomstige verbouwing niet-monumentale afwerklagen worden verwijderd en er 
verborgen sporen aan het licht komen.  
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Bijlage 1: Aanduiding bouwsporen op tekening  
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Bijlage 2: Redengevende beschrijving   



Monumentnummer*: 522361 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 24 december 2001
Kadaster deel/nr: 21795/31

Monumentnaam**

Engelenburgerbrug

Woonplaats*

Dordrecht

Gemeente*

Dordrecht

Provincie*

Zuid-Holland

Locatienaam Locatieomschrijving

Dordrecht Lange Geldersekade ongd, Blauwpoortsplein ongd.

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

DORDRECHT F 2924

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

In 1910-1911 gebouwde beweegbare VERKEERSBRUG van het type dubbele basculebrug, die werd geplaatst ter 
vervanging van een veel smallere voorganger, die verouderd was. De Engelenburgerbrug verbindt de Lange 
Gelderse Kade met onder meer het Blauwpoortsplein en de Nieuwe Haven en sluit de Nieuwe Haven af van de Oude 
Maas. De brug is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan de Art Nouveau verwante bouwstijl. De brug 
bevindt zich in het beschermde stadsgezicht van Dordrecht.

Omschrijving

Het overbruggende deel van de brug bestaat uit twee delen die beide zijn vastgezet. Deze brugdelen zijn voorzien 
van een geasfalteerd brugdek en rusten op stalen balken, die door middel van dwarsbalken met elkaar zijn 
verbonden.

De onderdoorgang wordt in het midden gescheiden door een brede, in schone baksteen opgetrokken pijler, waarvan 
de koppen zijn verstevigd met en geaccentueerd door rustiek behakte hardstenen blokken en wordt afgedekt door 
een eveneens hardstenen profielrand. Deze brugdelen zijn verbonden met hardstenen blokken aan de 

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 25 juni 2019

Pagina: 1 / 2

https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/www.cultureelerfgoed.nl
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/info@cultureelerfgoed.nl


bruggehoofden. De kaden en de vertikale delen van de bruggehoofden zijn ook bekleed met blokken ruw behakte 
hardsteen en worden afgedekt door moddel van hardstenen dekplaten. De brug is voorzien van in Art Nouveau stijl 
vormgegeven smeedijzeren hekken en buizen leuningen, die staan tussen elf zware granieten hekpalen, waarvan er 
vijf aan havenzijde en zes aan rivierzijde van de brug staan. Deze zijn verbonden met de middenpijler, de hoeken 
van de bruggehoofden en de kademuren. De palen hebben zich verjongende schachten en uitkragende koppen. De 
met de middenpijler verbonden palen hebben tussen brugdekniveau en de middenpijler een bredere vierkante basis, 
waartegen omgekeerde consoles met voluten zijn geplaatst. In de kadenmuren en de middenpijler bevinden zich 
hardstenen haalkommen. Ook de kademuren en de hoeken van de bruggehoofden worden geaccentueerd door ruw 
behakte hardstenen blokken en dito dekplaten.

Waardering

De Engelenburgerbrug is van algemeen belang vanwege de (cultuur)historische, de stedenbouwkundige en de 
architectuurhistorische waarde.

- De brug heeft (cultuur)historische waarde als een belangrijke verbinding tussen twee van de van oudsher, in 
sociaal-economisch opzicht, belangrijke delen van het Dordse havengebied.

- De brug heeft architectuurhistorische waarde vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke vormgeving, de 
constructie en het materiaalgebruik.

- De brug heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de prominente ligging en als een belangrijke verbinding in het 
havengebied.

- De brug is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C) Verkeersbrug

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 25 juni 2019

Pagina: 2 / 2



477/ Polderman, Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies 

 
53 

Bijlage 3: Grafische weergave van de globale waardestelling  
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