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Onderhoudsstaat van de bruggen Vijzelstraat 

 Naar aanleiding van een onderzoeksrapport naar de 

onderhoudsstaat van de bruggen in de Vijzelstraat, heeft wethouder 

Litjens de raad geïnformeerd. (december 2015). Meteen daarop is de 

directe omgeving Vijzelgebied geïnformeerd over:  

 Brug 31 en brug 41 moeten worden vervangen, van brug 70 moet het 

brugdek worden vernieuwd 

 De bruggen zijn veilig en worden door monitoring in de gaten 

gehouden 

 Vanaf januari tot medio maart vindt een informatie – en 

consultatieronde plaats waarbij met vele stakeholders word 

gesproken. 

 





Een stukje historie: 17e eeuw 

1656- 1663: de vierde uitleg: aanleg 

grachtengordel vanaf de Leidsegracht  

tot en met de oostelijke  eilanden.  

 

In 1663 zijn de eerste overkluizingen 

gemaakt over de:   

     Herengracht  

     Keizersgracht  

     Prinsengracht   

     Vijzelgracht (bij de Prinsengracht) 

het betrof vaste houten bruggen. 

 



18e en 19e eeuw 

 Brug 30:  1727 boogbrug met drie doorvaarten 

 Brug 41:  1738 idem 

 Brug 70:  1775 idem 

 

1881-82 

 Maken bruggen over Lijnbaansgracht (1872) en Singelgracht (1875)  

 Het verlagen en verbreden van de bruggen over de Heren-, Keizers- 

en Prinsengracht ten behoeve van een tramlijn (1881-1882) 

 De relatief verkeersluwe Vijzelradiaal verandert in een belangrijke 

uitvalsweg.  

 

 



Vijzelstraat 1891 



20ste eeuw 

 

Begin 20ste  eeuw 

 Transformatie tot hoofdverkeersader : verbreding van de Vijzelstraat 

      1917 tracé Singel-Herengracht ; 1919 Herengracht-Keizersgracht ; 

     1925/26 Keizersgracht-Prinsengracht 

 Demping van de Vijzelgracht 

 Vernieuwing van de bruggen 



Rijksmonumenten 

 Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) 

dat van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor 

de wetenschap of de cultuurhistorische waarde 

 

 Twee bruggen hebben de status van rijksmonument: Herengrachtbrug 

(30) en Keizersgrachtbrug (41)  

  

 Brug 70 is geen rijksmonument maar heeft samen met brug 30 en 41 

een beeldbepalende waarde  

 

 

 



Brug 30: brug over de Herengracht 

 Vaste plaat- of balkbrug met drie doorvaarten, uit 1922 naar een 

ontwerp in Amsterdamse School-stijl van P.L. Kramer  

 Landhoofden van baksteen en natuursteen met gebeeldhouwde zuilen 

van natuursteen.  

 Pijlers van baksteen en natuursteen in verticaal getrapte vorm en 

overgaand in uitkragingen.  

 Stalen randliggers en decoratieve smeedijzeren balustrade. 



Brug 30 uit 1727 



Brug 30 na modernisering in 1881-1882  



Brug 30 nu 





Brug 41: brug over de Keizersgracht 

 Vaste plaatbrug met drie doorvaarten, uit 1922-23. Ontwerp in 

Amsterdamse School-stijl van P.L. Kramer  

 Landhoofden van baksteen met beeldhouwwerk van natuursteen. 

 De vleugels zijn op de uiteinden verzwaard met gedecoreerde pylonen 

van natuursteen waarop gebeiteld staat:   

     SPQA: Senatus Populus Que Amstelodamensis =   

     de Senaat en het Volk van Amsterdam 

 Pijlers in getrapte en gedecoreerde vorm van natuursteen en baksteen 

en stalen randliggers met decoratieve smeedijzeren balustrade 





Brug 41: 1881- 1882 



Brug 41 na de verbreding in 1922 



1944 Trap naar de openbare schuilplaats onder de brug 

 
Op de achtergrond de Vijzelstraatflat (Van der Meij 1929).  
Berucht als de Vijzelstraataffaire, de instorting van een deel van het  
gebouw in 1955 en later nog in 1961.  ( Daarna Duijntjer en nu Prins & Keizer) 





 

 

  

Brug bij de Vijzelgracht over de Prinsengracht 1693 



Brug 70, ná brugmodernisering in 1881-1882.  



Brug 70, 1934 : nieuwbouw 



Brug 70, Kort voor de nieuwbouw in 1934 





Hoe verder? 

 

 Januari, februari, begin maart: informatie- en consultatieronde 

    

 Vanaf medio maart: start Begeleidingscommissie Bruggen (BB)  

      In de consultatieronde wordt tevens gepeild wie zitting willen  

      nemen in de BB en met welk belang 

 

 De BB bespreekt in alle openheid de onderzoeksvragen  over de 

bruggen 

 

 En brengt een advies uit aan B&W 



  
 Monumentale status:  

     wat betekent dit voor de constructie en ontwerp? 

 

 Toelichting technische onderzoeken bruggen  

     waaronder uitkomst verder onderzoek brug 70,  

      eisen bouwen boven de Noord/Zuidlijn 

      mogelijke uitvoeringswijzen of faseringen 

 

 

 

 

  

 

Onderwerpen BB  



 Bespreken mogelijke maatregelen in relatie tot 

bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid (input voor BLV 

kader) 

     Doel is: overlast uitvoering zo veel mogelijk beperken 

 

 Wat is de beste inkoopstrategie voor de uitvoering van zowel  

     de straat als de bruggen 

 

 Planning uitvoering 

 

 Relatie met VOM: Verkeersmaatregelen omgeving Munt 

 



Planning 

 Vanaf medio maart: Begeleidingscommissie Bruggen (BB) 

 

 Inspraak concept DO maaiveld Vijzelstraat , inclusief maaiveld 

bruggen: 2 juni -14 juli 

 

 Voor het zomerreces onderzoeksvragen beantwoord> B&W juli 

 

 Uitvoeringsbesluit  DO maaiveld en bruggen: in 2017 

 

 Start uitvoering vanaf 2018/2019, afhankelijk van advies BB en 




