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Naar aanleiding van het themanummer over stalen 
spoorbruggen van Holland Railconsult van september 
2001 werd de redactie benaderd door ir. Reusink van 
het Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam 
(IGWR) om ook een themanummer over hun activiteiten 
met betrekking tot de bruggenbouw door hen te laten 
samenstellen. Hoewel de NBS een van ingenieurs-
bureaus onafhankelijke instelling is en dat ook graag 
zo wil houden, juicht de redactie deze ontwikkeling toch 
toe, omdat hierdoor de gelegenheid wordt geboden 
dat u als lezer en belangstellende in de bruggenbouw-
wereld kennis kunt nemen van wat er door de diverse 
ingenieursbureaus in den lande allemaal wordt gedaan 
om het Nederlandse bruggenbestand op peil te houden. 
Meestal blijven deze activiteiten onbekend, tenzij er 
iets mis gaat. Alleen dan wordt er in de pers aandacht 
aan het werk van de ingenieursbureaus besteed. Dat is 
voor iemand, die geïnteresseerd is in de bruggenbouw 
ten enenmale onvoldoende. Integendeel! Het is juist in-
teressant te weten welke aspecten voor de ontwerpers, 
constructeurs en beheerders van bruggen een rol spelen 
bij de dagelijkse gang van zaken. En hoe kunt u beter 
hierover worden geïnformeerd dan door diegenen, 
die rechtstreeks met het werk voor de bruggen belast 
zijn? 
De redactie heeft overigens het voornemen om echter 
hoogstens één maal per jaar een nummer uit te geven, 
waarin een bepaald thema of het werk van een bepaalde 
instelling aan de orde is. Zo blijven voldoende gelegen-
heden over voor incidentele bijdragen van NBS-leden.
De redactie stelt het namelijk ook op prijs dat mensen 
uit diverse hoeken van het bruggenbouwvak artikelen 

Themanummer IngenIeursbureau gemeenTewerken roTTerdam.
kunnen inbrengen. Daardoor ontstaat de mogelijkheid 
in ons blad een breed scala van wetenswaardigheden 
over bruggen te etaleren. En dat komt het nog steeds 
groeiende aantal lezers van dit blad ten goede. Vandaar 
dat u in dit nummer ook een artikel aantreft van een 
van onze begunstigers drs.E.J.D. Uittenbroek over een 
bijzondere wijze van conserveren van een brug.
In dit nummer is het werk van het Ingenieursbureau 
Gemeentewerken Rotterdam het hoofdthema.
Het IGWR is een veelzijdig ingenieursbureau, dat zich 
ook buiten Rotterdam met grote projecten bezig houdt. 
In het eerste artikel wordt de ontstaansgeschiedenis 
van dit ingenieursbureau beschreven. Daarbij komt 
deze veelzijdigheid duidelijk aan het licht. In de daarop 
volgende acht artikelen krijgen vrijwel alle aspecten, 
die met het ontwerp, de bouw en het onderhoud van 
grote en kleine bruggen te maken hebben de aandacht. 
Aldus is er een weer een zeer afwisselend nummer tot 
stand gekomen. 
De auteurs zijn J.H. Reusink (artikelen 1 t/m 7 en 9) 
en R.C.J.H. Heller (artikel 8) met medewerking van 
mevrouw C. Post van Voorlichting. Er is gebruik gemaakt 
van eerdere publicaties in “Stadstimmernieuws” en het 
boek “Op de groei gemaakt”.
In het midden van dit nummer treft u op vier pagina’s 
een register aan van de artikelen, die in de eerste negen 
jaargangen van het NBS-Nieuws zijn verschenen. Ook 
is een lijst bijgevoegd van de in die artikelen vermelde 
of beschreven bruggen, gerangschikt naar plaatsnaam. 
Desgewenst kunt u dit register afzonderlijk bewaren. 
Daarom is het op de middelste pagina’s afgedrukt.
Ook in deze aflevering is er voor iedereen wel iets van 
zijn gading te vinden. De redactie wenst u veel plezier 
bij het lezen van dit nummer.
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