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Na bijna 150 jaar trouwe dienst is de gietijzeren Nieuwbrug 
gerenoveerd. De Nieuwbrug vormt de verbinding tussen 
de Voorstraat en de Wijnstraat over de Wijnhaven in de 
gemeente Dordrecht. Het is één van de vier toegangswegen 
tot het buitendijkse gebied van het oude stadshart.

Historie
De eerste “Nieuwbrug” dateert al uit het jaar 1312 en 
bestond toen uit niet meer dan een smal houten brug-
getje dat in 1544 door een nieuwe brug werd vervangen. 
Deze “Nieuwbrug” hield het tot 1698 uit waarna er een 
stenen brug met bogen verrees. De huidige vorm van 
de Nieuwbrug dateert alweer van 1851 en is ontworpen 
door de toenmalige stadsbouwmeester George Nicolaas 
Itz. (1799-1869).
Itz was één van de eerste en ook één van de beste 
leerlingen van de in 1812 in ’s Hertogenbosch opgerichte 
Académie Impériale et Royale de Peinture, Sculpture et 
Architecture. Deze academie werd in 1828 omgedoopt tot 
Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten.
In 1832 aanvaardde Itz de functie van stadsbouwmees-
ter en zou deze 35 jaar, tot 1867, uitoefenen. In deze 
periode is een groot aantal nu nog bestaande bruggen 
zoals de Nieuwbrug, de Tolbrug, de Damiatebrug, de Lange 
IJzerenbrug en de Binnenkalkhavenbrug gerealiseerd.

Renovatie
De Nieuwbrug heeft drie doorvaartopeningen waarvan 
de middelste is uitgevoerd met een zogenaamd oorgat, 
een klep voor het doorlaten van zeil-schepen met een 
staande mast. Het wegdek wordt gedragen door fraai 
geornamenteerde 
gietijzeren liggers met 
een gebogen onder-
rand en cirkelvormige 
vullingen. Het ijzer-
werk is in Leiden ge-
goten door de Firma 
Weduwe D.A. Schret-
len en Zoon. Onder 
invloed van de toe-
nemende verkeers-
belasting is de brug 
technisch gespro-ken 
aan vervanging toe. 
De brug valt echter 
onder de Rijksmo-
numenten en als zo-
danig kan er geen 
sprake van vervan-
ging zijn.

Onzichtbaar
Uitgangspunt bij de renovatie is dat de nieuwe construc-
tieve elementen niet zichtbaar mogen zijn in het visuele 
beeld van de brug. Er is gekozen voor een stalen brug-
dek, dat wordt gesteund door een betonnen constructie 
welke binnen de bestaande pijler en landhoofden wordt 
gemaakt. Met deze oplossing worden er geen belas-
tingen op de bestaande constructie afgedragen en 
is de nieuwe “Nieuwbrug” geheel opgenomen in het 
historische beeld van de brug.
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Gietijzeren liggers van de Nieuwbrug.


