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 Bruggen 

Een brug vormt een verbinding tussen twee kanten 
voor het verkeer.  
Een brug kan vast of  beweegbaar zijn.  
Het kan een verbinding zijn over een rivier, een kloof, 
een dal of  een weg. 
Andere bruggen zijn gemaakt voor het spoorverkeer.  
Weer andere bruggen dragen een kanaal of  water-
leiding, maar de meeste bruggen zijn ontworpen voor 
auto– en treinverkeer. 
In dit boek lees je meer over bruggen.  
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Hoe zagen de eerste bruggen eruit. 

 Van welke materialen kun je een brug maken? 

 Welke soorten bruggen zijn er? 

 Wat zijn bekende bruggen? 

 Wat is de langste brug? 



De eerste bruggen 
De eerste bruggen werden door de natuur zelf  
gemaakt. Een boom viel om over een beek of  
een kleine rivier (1).  
Zo ontstond voor mensen een natuurlijke brug. 
Men kon zonder natte voeten te krijgen de 
overkant bereiken. 
De eerste bruggen gemaakt door mensen 
waren simpel. Ze werden gemaakt van planken 
en boomstammen. 
 
Romeinse bruggen 
De Romeinen waren de grootste bruggen-
bouwers. Veel van die Romeinse bruggen 
waren oersterk. Zo sterk dat ze er na 2000 jaar 
nog staan. Ze werden vooral aangelegd om het 
Romeinse leger snel te kunnen verplaatsen. 
Het Romeinse geheim was het ontwerp van de 
boogbrug (2). De boogbrug bestond uit natuur-
steen. Doordat de Romeinen al cement 
gebruikten, konden ze het ontwerp al flink 
stevig maken. Elke boog in de brug ving de 
kracht op van het verkeer dat over de brug 
ging. Na de Romeinse tijd worden bruggen van 
baksteen gemaakt.  

 1. Bruggen van vroeger 
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Touwbruggen 
In Zuid-Amerika bouwden de Inca’s rond 
1200 al touwbruggen over kloven en 
rivieren. 
De touwbrug (1) bestond uit twee 
bodemtouwen van gevlochten planten.  
Tussen die touwen werden takken of  
planken vastgemaakt met touw.  
Boven de bodemtouwen kwamen aan 
weerszijde nog twee touwen als leuning. 
Alle vier de touwen werden stevig 
vastgemaakt in de rotsen. 
Een touwbrug slingerde flink heen en 
weer als je hem overging. 
 
 

De gietijzeren brug 
De allereerste brug, die niet van steen, 
hout of  touw was, gemaakt werd in 1779 
gemaakt van gietijzer.  
Gietijzer was in die tijd heel erg duur en 
bovendien nog niet zo sterk als het nu is. 
Het was een kleine brug over een smalle 
rivier in Engeland (2).  
De lengte van de brug was 60 meter  
met een boog van 30 meter lang. 22  
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De brug van staal 
Rond 1880 gaat men het veel sterkere 
staal gebruiken. Door het staal kan 
men veel langere bruggen maken. 
Zeker na de uitvinding van het lassen 
kan men later nog veel grotere bruggen 
gaan bouwen. 
Gustave Eiffel (1), beroemd van de 
stalen Eiffeltoren in Parijs, was een 
bouwer met staal. Hij ontwierp veel 
stalen bruggen. 
 
De brug van beton 
Begin 1900 wordt steeds meer beton 
ge-bruikt. Beton is eigenlijk kunststeen 
dat bestaat uit cement, grind en zand.  
Het beton is vloeibaar en kan in allerlei 
vormen gegoten worden. Later wordt 
het hard. Vooral gewapend beton (2) is 
oersterk, doordat het verstevigd is met 
staaldraden. 
Ontwerpers gaan ook vaak staal en 
beton in hun ontwerpen van bruggen 
gebruiken. 

 2. Moderne bruggen 
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Bruggen kunnen op heel verschillende 
manieren gebouwd worden.  
Het belangrijkste is om het bouwwerk 
zo sterk mogelijk te maken.  
Door de eeuwen heen zijn bruggen 
veranderd, maar de volgende soorten 
worden nog steeds gebouwd. 
 
 
 
A. De boogbrug 
De eerste boogbruggen (1) hadden een 
zuivere boog van gestapelde en later 
gemetselde stenen.  
De bogen stonden in het water.  
De weg lag boven op de boog of  bogen. 
Later verscheen de boogbrug met trek-
band (2).  
Door de trekband kon de brug veel 
langer worden. De boog lag nu boven 
het wegdek dat omhoog getrokken 
werd door spijlen of  trekbanden die 
aan de boog vastzaten. 

 3. Soorten bruggen 
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B. De hangbrug 
Hangbruggen kunnen heel lang zijn.  
Deze bruggen moeten rusten op een 
rotsachtige bodem anders zullen ze 
snel verzakken.  
Dit soort brug vind je niet in 
Nederland met haar zachte grond. 
Hangbruggen zijn meestal licht en 
daardoor goedkoop om te maken. 
Doordat het wegdek en de brug licht 
zijn, kan een hangbrug bij zware 
storm gaan schommelen. 
Als de storm erg zwaar is, kan de 
brug in een bepaald ritme gaan 
schommelen. Dan gebeurt eigenlijk 
hetzelfde wanneer jij op een 
schommel zit. Je gaat steeds hoger.  
De kans bestaat dat de hangbrug 
daardoor instort. 
Hangbruggen worden daarom bij 
zware storm gesloten voor het 
verkeer. 
 
 

 



C. De tuibrug of  kabelbrug 
Bij tuibruggen of  kabelbruggen is 
het wegdek opgehangen aan 
dikke kabels of  tuien.  
De tuien (1) lopen naar één of  
meer pylonen (2).  
Een pyloon is een grote stalen of  
betonnen pijler die hoog  boven 
de brug uitsteekt. Op de pyloon 
komt alle druk van de brug.  
De pyloon moet oersterk zijn.  
Het wegdek van tuibruggen is 
niet zo dik. Dat is een voordeel 
van deze bruggen. Daardoor kan 
het wegdek ook plat blijven en 
hoef  je niet echt omhoog de brug 
op. 
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De liggerbrug 
De liggerbrug is de oudste soort brug. 
Heel vroeger bestond de ligger uit boom-
stammen die over het water lagen.  
Die stammen zijn vervangen door liggers 
van staal of  beton. Liggerbruggen zijn 
goedkoop en snel te maken.  
Je vindt de liggerbrug daarom veel in 
ons waterrijke land. 
 
 
 
De vakwerkbrug 
Bij een vakwerkbrug wordt de brug extra 
verstevigd door een vakwerk.  
Het vakwerk bestaat uit driehoeken. 
Deze middelgrote bruggen worden ge-
maakt van staal. 
Vakwerkbruggen zijn de eerste bruggen 
die in de moderne tijd gebouwd werden. 
Nu zijn vakwerkbruggen verouderd, 
omdat ze duur zijn, 



 4. Beroemde bruggen 

Bruggen kunnen zo lang gemaakt worden 
als mensen maar willen.  
Bruggenmakers moeten goed rekening 
houden met de afstand tussen twee pijlers. 
Dat deel noem je de overspanning (1) van 
de brug.  
Op deze en de volgende bladzijden vind je 
enkele bijzondere bruggen. 
 
 
 
 
De Parelbrug 
De Parelbrug ligt bij de stad Kobe in Japan. 
Deze hangbrug heeft de langste over-
spanning (1991 meter) ter wereld.  

De brug heeft in totaal drie 
overspan-ningen. De brug heeft  
maar liefst zes rijbanen en is in 
totaal bijna vier kilometer lang. 

de overspanning 
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Kobe 



De  Towerbridge 
De Towerbridge werd in 1894 geopend. 
Veel toeristen gaan deze brug over de 
rivier de Theems bekijken als ze de stad 
Londen bezoeken. 
De brug is beweegbaar om de schepen 
over de rivier doorgang te geven. 
De Towerbridge heeft zijn naam te 
danken aan de Tower die naast de brug 
ligt. Het zijn oude gebouwen die 
vroeger gebruikt werden als paleis, 
gevangenis en museum. 

 
De Brug der Zuchten kun je vinden in de 
stad Venetië in Italië. De brug verbindt het 
paleis met de gevangenis.  
Vroeger gingen veroordeelden over deze 
brug naar de gevangenis.  
Door de kleine raampjes konden  
ze voor het laatst het daglicht zien.  
Ze verdwenen daarna in een 
donkere, vochtige gevangenis. 
Vandaar dat de brug de naam 
“Brug der Zuchten” kreeg.  

Londen 

 

Venetië 

 



San Francisco 

De Zeelandbrug 
De Zeelandbrug (1) is de langste brug in 
Nederland. De brug over de Ooster-
schelde is ruim 5000 meter lang. 
In 1965 ging deze brug open voor 
het verkeer. Voor die tijd ging 
je de Oosterschelde over 
met een veerboot. 
De brug is lange tijd de 
langste brug van Europa 
geweest. 
 
 
 
 
De Golden Gate brug 
Deze brug van ruim drie kilometer over de 
baai van San Francisco bevindt zich bij de 
stad San Francisco in de Verenigde Staten.  
De brug werd in 1937 geopend en is 
daarmee een oude brug geworden.  
Deze bejaarde brug staat 
daarom regelmatig in de 
steigers voor onderhoud. 
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De langste brug 
De langste brug op dit moment is een enorm 
viaduct van bijna 165 kilometer lang in China. 
De brug is een onderdeel van de hogesnelheids-
lijn van ruim 1300 kilometer van Peking naar 
Shanghai.  
De brug zelf  bevindt zich tussen Nanking en 
Shanghai. Daar overbrugt het bouwwerk een 
groot meer en de rivier de Jangtsekiang. 
 
 

Peking  

Shanghai 

Nangking 



 5. Filmpjes 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-bruggen-

1/#q=bruggen  

Het Klokhuis: Bruggen 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-constructie-van-

bruggen-liggerbruggen-boogbruggen-en-

De constructie van bruggen 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-bruggen-1/#q=bruggen
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-bruggen-1/#q=bruggen
https://schooltv.nl/video/de-constructie-van-bruggen-liggerbruggen-boogbruggen-en-tuibruggen/#q=bruggen
https://schooltv.nl/video/de-constructie-van-bruggen-liggerbruggen-boogbruggen-en-tuibruggen/#q=bruggen






 Bronnen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bridge 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brug_%28bouwwerk%29 



 Colofon en voorwaarden 
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