
REDENGEVENDE BESCHRIJVING                                                              ULFT  OVERSLUIS Z.N.    
 

Monumenten Advies Bureau  blad 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

gemeente  : Oude IJsselstreek  

postcode + plaats : 7071 DA  Ulft 

straat + huisnr.  : Oversluis z.n.  

naam object  : Ulfter brug 

 

bescherming  : gemeentelijk monument 

eigenaar/gebruiker(s) :  

kadastrale gegevens : 

 

oorspr. functie  : hefbrug 

huidige functie  : hefbrug 

 

bouwjaar  : 1953  

architect  :  

bouwstijl/type  : functionalistische trant 

 

beschrijver  : Monumenten Advies Bureau (drs. J.H.J. van Hest) 

datum beschr.  : 22-08-2012 

datum foto  : 21-08-2012 

bronnen  : H. de Jong & N. Muyen, Bruggen in Nederland, Alphen-a/d-Rijn 2001 

opmerking  :  
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Typering: 

 

De uit 1953 daterende Ulfter brug is een zogeheten hefbrug, een brugtype waarvan het eerste 

Nederlandse voorbeeld uit 1846 dateert (bij Kethel over de Poldervaart). Pas in 1915 zou over de Schie 

in Rotterdam een tweede hefbrug worden gebouwd. De meest bekende Nederlandse hefbrug bevindt 

zich in Rotterdam over de Koningshaven (1927).  

Karakteristiek voor een hefbrug is de opzet met heftorens waardoor het val (brugdek) verticaal kan 

worden bewogen, terwijl dit dek zelf juist horizontaal blijft. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de in 

Nederland populairdere ophaalbruggen, of een draaibrug. In de vier heftorens kwamen de 

evenwichtskabels, die in de top over wielen lopen en met contragewichten zijn verbonden. De 

contragewichten maken uiteraard het evenwicht met het gewicht van het val.  

De Ulfter brug is een karakteristiek voorbeeld van een naoorlogse hefbrug, uitgevoerd in een 

functionalistische trant zonder bijzondere stijlkenmerken. De heftorens zijn uitgevoerd in beton, met in 

het zicht gelaten bekistingssporen. Een identiek voorbeeld is in Apeldoorn te vinden (Welgelegenbrug), 

als één van de bruggen over het Apeldoorns Kanaal.   

                                                    

Historie en ligging 

 

De Ulfter brug is gelegen aan de oostzijde van de bebouwde kom van Ulft. Hier vormt de brug een 

verbinding over de Oude IJssel vlakbij de aansluiting op het riviertje de Aastrang. Vanuit de bebouwde 

kom gezien sluit de F.B. Deurvorststraat aan op de aan de overzijde van de rivier gelegen Oversluis. De 

Oversluis behoort met de hierop aansluitende Ulftseweg en de Bongersstraat tot de belangrijkste 

toegangswegen van het dorp. Door zijn ligging markeert de UIfter brug de oostelijke entree van Ulft.            

 

Op het einde van de 16
de

 eeuw is op de westoever van de Oude IJssel bij het Huis Ulft de gelijknamige 

nederzetting ontstaan. Bij de hier aanwezige brug moest tol worden betaald. Het is deze brug die op 

een kaart uit 1754-1755 wordt aangeduid als ‘de lange brugge’, ter hoogte van de huidige Ulfter brug. 

Rond 1840 ging de brug een belangrijke schakel vormen in de nieuwe rijksweg van Doesburg naar 

Duitsland. Toen de Oude IJssel in de late 19
de

 eeuw werd gekanaliseerd kwam op de plek van de 

vroegere brug een stuw met een schutsluis te liggen, gecombineerd met een ijzeren ophaalbrug. De 

nabijgelegen houtzagerij en ijzergieterij maakten voor hun aan- en afvoer dankbaar gebruik van zowel 

de brug als de rivier. 

Toen de ophaalbrug in 1926 bij een tramongeluk zware schade opliep, is er daarna een houten 

noodbrug geplaatst. Pas in 1936 kwam er een nieuwe en ditmaal bredere ophaalbrug. Deze brug is in 

maart 1945 door het terugtrekkende Duitse leger opgeblazen. Nadat opnieuw van een noodbrug 

gebruik was gemaakt, is in 1953 de huidige brug gebouwd. De schutsluis werd afgebroken, de stuw 

verplaatst en er kwam een hefbrug met vier imposante betonnen torens.  

Rond 1992 kwam een einde aan de beweegbare functie van deze brug, waarbij de hefinstallaties zijn 

uitgeschakeld. In 2011 is de brug ingrijpend gerenoveerd en kwam er aan de zuidoostzijde een 

afzonderlijke voetgangersbrug te liggen.     

 
Beschrijving 

 

Het betreft een hefbrug met vier betonnen heftorens op een dito voet, een brugdek op stalen 

onderslagbalken, en met betonnen brughoofden. Aan de kant van het brugdek hebben de heftorens een 

gesloten zijde, met afgeschuinde hoeken. Aan de ‘buitenkant’ van de brug zijn de torens juist open en is 

er een zicht op de sleuven van het vroegere hijsmechanisme. Katrolhuizen met een zadeldakje met 
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ongelijke schilden beëindigen de torens en zijn gecombineerd met een betonnen balkon met een stalen 

hekwerk. Stalen klimbeugels leiden naar de balkons. Op de torens bevindt zich ijzeren belettering: 

ULFTER BRUG ANNO 1953.  

De betonnen voeten van de torens ofwel de pijlerhoofden zijn aan de uiteinden afgerond en hebben 

stootranden. Langs het brugdek bevinden zich eenvoudige ijzeren hekwerken. Verder is de brug 

gecombineerd met houten remmingswerken.       

      

 

Reden van plaatsing 

 

Architectuurhistorische criteria 

- De over de Oude IJssel gelegen Ulfter brug heeft architectuurhistorische waarde als een 

karakteristiek voorbeeld van een zogeheten ‘kunstwerk’ ofwel een voor verkeers- en 

waterdoeleinden bestemd technisch bouwwerk uit het begin van de jaren 1950. Karakteristiek is 

de voor de bouwperiode kenmerkende modern-functionalistische vormgeving met hoge 

betonnen heftorens met bekistingssporen en eenvoudige ijzeren hekwerken.   

- Als een hefbrug waarvan de oorspronkelijke opzet nog steeds goed herkenbaar is heeft het 

object belangrijke typologische waarde.      

- Het bouwwerk vertegenwoordigt esthetische kwaliteiten, zoals deze tot uiting komen in zijn 

functionalistische vormgeving, met onder meer markante hoge heftorens met katrolhuizen met 

ongelijke daken.        

- Zowel in de detaillering als de hoofdvorm is deze hefbrug overwegend gaaf behouden 

gebleven. Weliswaar vond er enige (noodzakelijke) vernieuwing plaats, maar zonder geweld te 

doen aan de oorspronkelijke opzet.          

 

Stedenbouwkundige criteria 

- Aan de oostelijke rand van het dorp Ulft vormt de Ulfter brug een markant object dat al op grote 

afstand in het zicht valt, en daardoor grote stedenbouwkundige waarde vertegenwoordigt. Het 

object markeert de oostelijke entree van deze plaats.  

- Door zijn markante hoofdvorm en detaillering is de op het kruispunt van de Bongersstraat, de 

F.B. Deurvorststraat en de Oversluis gelegen Ulfter brug een opmerkelijke blikvanger met 

belangrijke oriëntatiewaarde.     

 

Algemeen historische criteria 

- Het object vertegenwoordigt hoge cultuurhistorische waarde door zijn betekenis als naoorlogse 

representant van een overbrugging die in oorsprong op zijn minst teruggaat tot de late 16
de

 

eeuw. In zijn betekenis verwijst deze locatie naar de oorsprong van het dorp Ulft dat ter hoogte 

van het vroegere Huis Ulft is ontstaan, nabij ‘de brug over de Oude IJssel’.     

- Door zijn vormgeving en opzet weerspiegelt de hefbrug de contemporaine ideeën over de 

uitvoering van een dergelijk bouwwerk.  
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afb. 1  Eén van de voorgaande bruggen, opname rond 1940.  
 

 
afb.  2  De nieuwe Ulfter brug, opname rond 1970.  
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afb. 3 Opname in noordelijke richting, met op de voorgrond de voetgangersbrug uit 2011.   
 

 
afb. 4  Ligging aan de rand van de bebouwde kom van Ulft.  
 



REDENGEVENDE BESCHRIJVING                                                              ULFT  OVERSLUIS Z.N.    
 

Monumenten Advies Bureau  blad 6 

 
afb. 5 Zicht op het brugdek met heftorens.   
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afb. 6 Onderzijde van de brug.  
 

 
afb. 7  Aansluiting van het brughoofd op het talud langs de AAstrang.  
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afb. 8  In beton uitgevoerde heftoren met balkon en katrolhuis.  
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afb. 9 & 10  Enkele detailopnames.  


