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Op 19 december is door onze collega  melding gemaakt van schadevorming aan de 
Maliebrug. Als mogelijke reden wordt hierbij aangegeven dat: 
 

Naar aanleiding van je verzoek heb ik op basis van deze melding op maandag 2 januari 2017 de 
Maliebrug visueel geïnspecteerd. 
 
De volgende constateringen zijn gedaan: 
 

   
Landhoofd NO     Landhoofd ZW 
 

1) Op de overgang van de bogen naar de vleugelwanden is enige onregelmatigheid in het 
metselwerk te zien. De wijking in de voegen zijn minimaal, maar zouden een aanwijzing 
kunnen zijn van een beperkte verplaatsing van de brugfundering. Het is overigens ook 
mogelijk dat de vleugelwanden iets wijken ten opzichte van de brug. 
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Vleugelwand NW    Boog NO 
 

2) De dekzerk van de vleugelwand aan de NW zijde van de brug wijkt ten opzichte van de brug. 
3) In de boog van de NO zijde missen op de wind-waterlijn 2 stenen. 

 
Naast deze beperkte gebreken is ook geconstateerd dat centrisch onder de rijbaan een 
betonconstructie is aangebracht, welke voor de Stadsverwarming blijkt te worden gebruikt. 
 
De algemene indruk van de brug is dat deze zich in een goede conditie bevind. De waargenomen 
onregelmatigheden tussen de brug en de vleugelwanden laten mogelijk een beginnende verplaatsing 
zien van de brugfundering, maar hier is met de beschikbare informatie te weinig over te zeggen. 
 
Om dit beter in beeld te brengen wordt geadviseerd om een monitoring aan te brengen, bijvoorbeeld 
met rekstroken. 
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Beoordeling aslastbeperking van 10 ton op de brug 
Naar aanleiding van de melding en het bezoek heb ik enig archiefonderzoek gedaan om de vrij hoge 
aslastbeperking van 10 ton te kunnen achterhalen die op de brug van kracht is. 
 

    
Aslastbeperking van 5 Ton [anno 2006]     Huidige situatie 10 Ton [bron: Google Street View] 
  
Op basis van de door jou geleverde mailwisseling, betreft een verkeersbesluit Lepelenburg welke rond 
juni 2015 speelt, blijkt dat de aslastbeperking is vertaald uit de aantekening in het Bruggenboek 
waarin een belastbaarheid van Verkeersklasse 30 staat vermeld. Deze totaalbelasting is door de 3 
assen van het voormalige ontwerpvoertuig gedeeld om zo op 10 ton aslast te komen. 
 
Het archief van de Maliebrug is zo goed als leeg. Het resultaat is dat de maatvoering van de brug 
onbekend is en de dikte van de bogen en de wijze van fundering zijn nergens vastgelegd. 
Naar aanleiding van de bovenbouw heeft aannemer Boshuis wel een doorsnede samengesteld van de 
middenboog, zie onderstaand. 
 

 
Doorsnede brug [reconstructie n.a.v. renovatie door  Restauratie Maliebrug 34 SW 07] 
 
 
Op basis van het aanwezige (of afwezige) archief moet geconcludeerd worden dat de Verkeersklasse 30 
die in het Bruggenboek staat vermeld niet te verifiëren is. 
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Bij gebrek aan nadere gegevens zal de belastbaarheid van de brug bepaalt moeten worden aan 
referentieberekeningen die van de boogbruggen beschikbaar zijn. 
 
Maatgevend voor de maximale belastbaarheid van deze brug is de middenoverspanning. 
Kenmerkend voor deze overspanning is de platte boogvorm met een klein pijl, wat hem in de 
elliptische boogvorm plaatst. 
 

 
Aanzicht vanuit het zuiden 
 
In de conclusie van de berekening “Belastbaarheid monumentale boogbruggen Utrecht” van  

 d.d. 25 oktober 2005] blijkt dat bruggen met een klein pijl een belasting 
van 8 ton kunnen dragen gecombineerd met een voertuiggewicht beperking van 150 kN.   
 
Daarnaast is in het midden van de boog een betonkoker voor de stadsverwarming aangebracht die de 
spreiding van de belasting in de boog verbreekt. 
 
Conclusie 
De huidige aslastbeperking op de brug van 10 ton kan niet worden geverifieerd.  
Naar aanleiding van de bureaustudie zou een aslastbeperking van 8 ton gecombineerd met een 
voertuiggewicht beperking van 150 kN (15 ton) nog verantwoord zijn. 
 
Aanbeveling 
De huidige aslastbeperking van 10 ton dient naar beneden bijgesteld te worden. Vanuit het project 
Herijken Bruggen zal nog een nader advies volgen waarbij de beperkingen worden vertaald naar de 
NEN 8701. In afwachting hiervan wordt geadviseerd om de belasting in elk geval terug te brengen naar 
een maximale aslast van 8 ton aslast en een 15 ton voertuiggewicht aan te houden. 
 
De platte boogvorm, de aanwezigheid van de leidingkoker en het ontbreken van gegevens over de 
fundering geven aanleiding om ook terughoudend te zijn met een 8 tons aslastbeperking. 
Het terugbrengen van de oude aslastbeperking van 5 ton zou voor de brug een aan te bevelen veilige 
aanname zijn en ook beter aansluiten op de binnenstadsroute van 5 ton die tussen de Abstederbrug en 
de Herenbrug loopt.  
In dat geval zou de 8 tons aslast voor ontheffingen kunnen worden gehanteerd als een maximale 
belasting voor de brug. 
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