Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Monumentnummer*: 524341

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

Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

24 juni 2002

Kadaster deel/nr:

22308/27

Monumentnaam**
Boogbrug Heemraadsngl Mathenesserln

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Rotterdam

Rotterdam

Zuid-Holland

Locatienaam

Locatieomschrijving

Rotterdam

Heemraadsingel, Nieuwe Westen

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Delfshaven

C

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
5490

Delfshaven

C

5492

Delfshaven

C

5493

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
BOOGBRUG (Heemraadsbrug), een vaste verbinding vormend over de Heemraadsingel in de Mathenesserlaan in
1903 gebouwd in Jugendstil trant naar ontwerp van S.J. Rutgers, architect bij de Dienst van Gemeentewerken.
N.B. In het oorspronkelijk ontwerp uit 1903 bevonden zich op de pijlers, aan weerszijden van het begin van het
eigenlijke brugdeel, gedecoreerde gietijzeren lantaarns.
Omschrijving
De vaste boogbrug over de Heemraadsingel met een totale overspanning van 12,5 meter heeft twee bogen rustend
op drie brede pijlers, één in het midden en twee aan weerszijden van het water. De brug is gefundeerd op houten
palen, grotendeels geconstrueerd uit beton en met natuursteen bekleed. Tussen de massieve brugpijlers, in het
totaal vijf aan beide zijden van de brug, bevindt zich een natuurstenen balustrade, die per brugdeel bestaat uit vijf

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 21 september 2021

Pagina: 1 / 2

hekpijlers met tussenliggend smeedijzeren hekwerk. De natuurstenen brugpijlers, de balusters van de balustrade en
het smeedijzeren hek ertussen zijn voorzien van Jugendstil-ornamentiek, waaronder reliëfs met florale motieven.
Waardering
Vaste boogbrug over de Heemraadsingel, van algemeen belang wegens architectuurhistorische en bouwhistorische
waarde, alsook van belang uit stedenbouwkundig oogpunt.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Weg- en waterbouwkundige werken

Brug(C)

Verkeersbrug
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