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Inleiding
Geklonken stalen HEFBRUG met bijbehorend brugwachtershuisje uit 1935-1936 over de Gouwe, gebouwd door de
N.V. De Vries Robbé & Co. uit Gorinchem ten behoeve van de verbreding en kanalisering van de Gouwe in het kader
van de verbetering van de waterweg van Amsterdam naar Rotterdam. Identieke bruggen bevinden zich in Boskoop
en, met verschillen van een grotere brugbreedte en doorvaarthoogte, over de Gouwsluis te Alphen aan den Rijn.
Omschrijving
De hefbrug is opgebouwd uit twee konisch toelopende heftorens, bestaande uit open geklonken
vakwerkconstructies, waartussen het val wordt geleid tijdens het openen en sluiten van de brug. Het val bestaat uit
een rijvloerconstructie en twee geklonken vakwerkhoofdliggers met daartussen een bovenwindverband. Het val
wordt uitgebalanceerd door betonnen ballastblokken in de heftorens; het val is daartoe door middel van staalkabels
via kabelwielen bovenin de heftorens verbonden met de ballastblokken. De doorvaartwijdte bedraagt 25 meter, de
breedte tussen de leuningen 9 meter. De doorvaarthoogte in gesloten toestand is 2,5 meter en in geopende
toestand 35 meter. De betonnen landhoofden zijn bekleed met gele baksteen, voorzien van betonnen dekplaten en
hoekstenen. Betonnen veelhoekig brugwachtershuisje onder met koper bekleed dak aan de zuidzijde, waarvan de
kozijnen van de vensters en deur zijn gemoderniseerd. Aan de Waddinxveense zijde een viaduct met betonnen
kolommen en plafond voor 2 rijbanen en een voetpad tussen in lichtblauwe geglazuurde baksteen gemetselde
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wanden. Aan weerszijden van de langgerekte aanbrug aan de westzijde gemetselde muurtjes met stalen
leuningregel. Van de oorspronkelijke straatlantaarns is er één bewaard gebleven. Aan de noordzijde een betonnen
trap naar de brug.
Waardering
De hefbrug is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als expressie van de infrastructurele
ontwikkeling rond de verbreding en kanalisering van de Gouwe. De hefbrug is tevens van algemeen belang vanwege
de architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een stalen hefbrug uit het midden van de jaren
dertig. De hefbrug is in hoge mate gaaf. In stedenbouwkundig opzicht is de hefbrug van belang vanwege de unieke
samenhang met de bruggen in Alphen aan den Rijn en Boskoop, de beeldbepalende situering en de indrukwekkende
silhouetwerking in het landschap. De hefbrug heeft inmiddels een hoge zeldzaamsheidswaarde, als één van de
weinig gaaf bewaard gebleven hefbruggen en in samenhang met de identieke hefbruggen in Alphen aan den Rijn en
Boskoop.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Weg- en waterbouwkundige werken

Brug(C)

Verkeersbrug

Weg- en waterbouwkundige werken

Brug(C)

Brugwachterswoning (C)
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