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Werelderfgoed: bruggen en rivieren

Handleiding

1 Opzet
We hebben een lessenreeks ontworpen over bruggen. Deze lessenreeks zal drie lesuren in
beslag nemen. Deze lessenreeks gaat door tijdens de vaste geschiedenislessen. Het zal
hoofdzakelijk gaan over bruggen en hun militair - politieke, socio-culturele en/of socioeconomische belangen. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de architecturale/
esthetische componenten van het bouwen van bruggen.
Deze lessenreeks is ontworpen voor een tweede jaar uit de tweede graad. Dit kan in een
ASO– TSO– KSO- of BSO-klas. Het resultaat van de uitwerking van de actieve opdracht zal
erg verschillen in de verschillende richtingen. In het ASO en TSO is het wenselijk om meer
op het theoretische aspect te focussen. In KSO en BSO kan er meer aandacht gaan naar het
praktische aspect. Beide aspecten komen aan bod, maar het is mogelijk om de les aan te
passen aan de doelgroep.
Als aanknoping gaan we het hebben over de Krim. Daarna zullen we als voorbeeldcasus de
Donau en zijn ‘Vrijheidsbrug’, ‘Elizabethbrug’ en ‘Kettingbrug’ gebruiken, die alle drie
Buda en Pest in Hongarije met elkaar verbinden. De Donau én de 3 genoemde bruggen
staan allemaal op de Unesco Werelderfgoedlijst.
Nadat we de leerlingen via de Donau en de bruggen, onze casus, getoond hebben wat ze
moeten te weten komen over een brug gaan ze zelf aan de slag en maken ze hun eigen
casus over een andere brug.
De leerlingen zullen een brug onderzoeken, waarbij gerichte vragen gesteld zijn. Ze
moeten deze vragen beantwoorden en zo een biografie van de brug uitwerken. Daarnaast
moeten ze zich richten op de bouw van de brug, want ze gaan hem ook reconstrueren.
Uiteindelijk zullen ze hun biografie en ontwerp (ieder met andere materialen) presenteren
voor de rest van de klas.

Er worden op voorhand enkele afspraken gemaakt met de leerlingen waar ze zich aan
moeten houden tijdens de actieve werkvorm, namelijk:
•

Je gedrag moet naar behoren zijn, zoniet stopt het werk voor jou.

•

Je hebt respect voor het materiaal.

•

Je werkt samen, je laat niemand alleen werken.

•

Houd het als klas rustig.
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2 Probleemstelling
Rivieren en bruggen: grens en/of verbinding?
DPS: Wat is het belang van rivieren en bruggen bij de ontwikkeling van een stad?

3 Doelstellingen
3.1 Algemeen doel
De leerlingen kunnen aan de hand van een voorbeeld zelfstandig bruggen of rivieren die op
de werelderfgoedlijst staan zoeken en het historische belang voor de stad erbij uitwerken.
Daarnaast kunnen de leerlingen het politieke, economisch en/of socio-culturele belang
van bruggen en rivieren in de ontwikkeling van een stad beschrijven.
3.2 Lesdoelen
C De leerlingen kunnen drie grote Europese rivieren benoemen en het (voornaamste) land
waardoor ze stromen aanduiden.
C De leerlingen kunnen drie kenmerken van de loop van de Donau benoemen.
C De leerlingen kunnen in eigen woorden de uitdrukking "bruggen slaan" uitleggen en
illustreren aan de hand van een voorbeeld.
C1: De leerlingen kunnen op een historische kaart (19de eeuw) drie steden langs de Donau
aanduiden en historische gebeurtenissen linken aan deze steden.
C2: De leerlingen kunnen aan de hand van een tekstuele bron informatie linken aan de
probleemstelling.
C3: De leerlingen kunnen kritisch werken met verschillende soorten bronnen.
C4: De leerlingen kunnen een brug onderzoeken en belangrijke informatie over een brug
verwerken.
C5: De leerlingen kunnen een overzichtelijk geheel maken met de gegevens die ze over de
brug verzamelen.
C6: De leerlingen kunnen concluderen of de brug en rivier als grens of verbinding voor een
stad dienen.
C7: De leerlingen kunnen de politieke, sociale, economische en culturele invloed van de
bouw van een brug bij de ontwikkeling van een stad in eigen woorden en aan de hand
van een voorbeeld uitleggen.
C8: De leerlingen kunnen op een creatieve manier de onderzochte brug presenteren.
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C9: De leerlingen kunnen uit bronmateriaal (ook uit eenvoudige teksten in het Frans of in
het Engels) gerichte informatie verwerven.
P1: De leerlingen kunnen na het onderzoeken van architecturale/esthetische kenmerken
een brug reconstrueren.
DAS1: De leerlingen kunnen met het oog op de te bereiken doelen taken uitvoeren.
DAS2: De leerlingen tonen bereidheid om te luisteren naar de presentatie van
medestudenten, zonder storend gedrag te vertonen.
DAS3: De leerlingen kunnen op een ernstige wijze hun werk presenteren aan de
medestudenten.
Situering in het leerplan, ET en VOET
Leerplan VVKSO geschiedenis, tweede graad (zie bibliografie).
3.3 Eindtermen
De leerlingen
8. geven het verband aan tussen een aantal categorieën van tijd en historische ruimte
voor enkele ontwikkelingsfasen van de westerse samenleving.
8.1.1 Kennis, inzichten en vaardigheden in verband met tijd, historische ruimte en
socialiteit geven enkele verklaringselementen voor eenzelfde fundamentele
maatschappelijke probleemstelling voor elk van de ontwikkelingsfasen van het historisch
referentiekader.
8.1.2 Lichten uit de bestudeerde samenlevingen enkele elementen toe die in latere
samenlevingen of vandaag invloed uitoefenen.
8.1.3 Kennis, inzichten en vaardigheden in verband met de integratie tussen het historisch
referentiekader en de samenlevingen tot ca. 1800
8.2 Vaardigheden in verband met de methodologische onderbouwing
8.2.1 Verzameling van historisch informatiemateriaal
De leerlingen kunnen:
1. Doelgericht informatie opzoeken over het verleden en het heden op basis van duidelijk
afgebakende opdrachten met gevarieerd en gedifferentieerd leermateriaal. tekstuele,
auditieve, visuele, audiovisuele en multimediale informatie ordenen op basis van de
criteria historische bron of historiografisch materiaal, met vermelding van de referentie.
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2. Aan de hand van vragen en op hun niveau geformuleerde opdrachten de nodige
gegevens voor het beantwoorden van een historische probleemstelling halen uit het
informatiemateriaal zoals tekeningen, schema's, tabellen, diagrammen, kaarten, cartoons,
dagboekfragmenten, brieven, reisverslagen, memoires.
3. In historische informatiehoofd- van bijzaken onderscheiden in een duidelijk op hun
niveau omschreven probleem.
8.3 Attitudes
*22 Brengen waardering op voor de creatieve kracht waarmee samenlevingen uit het
verleden de uitdagingen waarvoor ze stonden hebben aangepakt.
*23 Zijn bereid waarden en normen uit heden, verleden en andere culturen vanuit de
historische en actuele context te benaderen.
*24 Hebben belangstelling voor het historisch en actueel spanningsveld individugemeenschap.
*25 Brengen waardering op voor de manier waarop individuen en emancipatiebewegingen
strijd voer(d)en tegen machtsstructuren en gevestigde orden voor de realisatie van de
rechten van de mens.
3.4 Vakoverschrijdend werken
In de eerste graad wordt vaak intensief aan de vakoverschrijdende eindtermen gewerkt.
De leerlingen en de leraren zijn vertrouwd met leren leren, het aanbrengen van sociale
vaardigheden en het meegeven van burgerzin. Ook de binnen de geschiedenisles minder
relevante eindterm milieu- en gezondheid seductie is voor de meeste leraren niets
nieuws. Vakoverschrijdende eindtermen dienen ook in de tweede graad in lessen
geschiedenis geïntegreerd te worden. Daarnaast kunnen geschiedenisleraren en hun
leerlingen ze ook nastreven in vakoverschrijdende projecten.
VOET (vakoverschrijdende eindtermen)
•

•

Gemeenschappelijke stam (sleutelcompetenties). Vooral volgende competenties:
•

creativiteit in de zin van ondernemend en innoverend, soepele geest en
inventiviteit;

•

esthetische bekwaamheid in de zin van schoonheid in cultuur- en kunstuitingen
kunnen waarderen en schoonheid naar eigen smaak kunnen creëren;

•

exploreren in de zin van actief zoeken naar situaties om de eigen capaciteiten te
verbreden en verdiepen, leergierig zijn, durven en een actief aftasten van
handelingsmogelijkheden;

Contexten. Vooral:
•

Context 3: socio-relationele ontwikkeling (zie uitbreidingsmogelijkheden)
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•

•

Context 4: omgeving en duurzame ontwikkeling

•

Context 5: politiek-juridische samenleving

•

Context 6: socio-economische samenleving

•

Context 7 = socioculturele samenleving.

Leren leren: cf. infra

Bij vakoverschrijdend werken wordt gedacht aan het aanbrengen van specifieke leerstof
uit andere vakken, liefst in samenwerking met de betrokken leerkrachten. In dit project
kan er vakoverschrijdend gewerkt worden naar verschillende vakken, onder meer:
•

Naar techniek

•

Naar STEM
•

•

•

•

De workshops bieden de mogelijkheid om een link te leggen (een brug te
slaan … ) naar andere vakken zoals techniek en STEM. Zoals bijvoorbeeld bij
de workshop bruggen bouwen met spaghetti.

Naar taalvakken
•

Zowel informatieve teksten tijdens les 1 als instructies tijdens les 2
(workshop) kunnen in een andere taal (bv. Frans, Engels of Duits)
aangeboden worden. Aanpassing aan het taalbeheersingsniveau van de
leerling is dan wel noodzakelijk.

•

In scholen die een CLIL programma uitgewerkt hebben is dit project een
uitgelezen kans om inhoud (content) en vreemde taal (language) met elkaar
te linken.

Naar wetenschappen, milieu, duurzame ontwikkeling
•

Duurzame materialen, doordachte mobiliteitsvormen.

•

Ecoducten en andere bruggen met positieve impact op het milieu.

•

Bijdrage van bruggen bij ontsluiting van socio-economisch achtergestelde
gebieden.

Naar andere betekenissen van “bruggen bouwen”
•

Van de letterlijke betekenis naar een meer figuurlijke betekenis: bruggen
bouwen, bruggen slaan. De stap naar de multiculturele maatschappij kan
ook gelegd worden, eventueel in samenwerking met leerkrachten
godsdienst/zingeving.

•

Voor leerlingen in klassen met verschillende culturele achtergronden kan
het ook leuk en leerrijk zijn om bruggen te laten opzoeken uit eigen land en
met elkaar te vergelijken (waar, hoe, waarom zijn ze gebouwd).
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3.5 Doelstellingen
2 De leerlingen kunnen systematisch verbanden leggen tussen de dimensies tijd, ruimte en
socialiteit, tussen de verschillende domeinen binnen de socialiteit, tussen de 'nationale' en
de algemene geschiedenis, de westerse cultuur en de niet-westerse culturen, de
eigentijdse levensproblemen en deze van vroeger (E 2, 5, 6, 8).
5 Leerlingen koppelen nieuwe inzichten aan reeds verworven inzichten, krijgen een
duidelijk beeld van de weg die is afgelegd, ontwikkelen stilaan een wetenschappelijk
historisch inzicht (E 3, 9).
6 Leerlingen kunnen aantonen dat verleden en geschiedenis twee verschillende dingen zijn
en dat elke 'historische' waarheid een voorlopig en onvolledig eindproduct is.
7 De leerlingen verdiepen, verfijnen en verruimen de vaardigheden van de eerste graad
die verband houden met het formuleren en toepassen van elementaire aspecten van de
historische methode (heuristiek, kritiek en synthese) en met het ordenen van informatie in
tijd, ruimte en maatschappelijk kader (E 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19).
8 De leerlingen plaatsen evenementen op een conjuncturele en/of structurele
langtermijnlijn.
10 De leerlingen onderscheiden oorzaak en gevolg, continuïteit en discontinuïteit, feit en
fictie, gewilde en ongewilde gevolgen, gelijktijdigheid en ongelijktijdigheid.
11 De leerlingen kunnen historische gebeurtenissen en ontwikkelingen op het heden
betrekken ('actualiseren') (E 11).
13 De leerlingen kunnen aantonen dat mensen in andere tijden keuzen moesten maken
zonder de gevolgen ervan te kennen, met andere woorden aantonen dat de beleefde tijd
(van de tijdgenoot) verschilt van de 'geconstrueerde' tijd (van de historicus).
16 De leerlingen zijn nauwkeurig bij het verzamelen, ordenen, analyseren en
interpreteren van informatie over de historische en actuele werkelijkheid.
17 De leerlingen geven blijk van een kritische houding bij het gebruik van informatie over
de historische en actuele werkelijkheid (E 21*).
18 De leerlingen beseffen dat de kennis van het verleden niet exact de historische
werkelijkheid weergeeft en dat onze historische kennis onvolledig en voorlopig is.
19 De leerlingen beseffen dat de fundamentele problemen van mens en samenleving
dezelfde blijven maar dat de oplossingen veranderlijk zijn en met de historische context
verbonden (E 23*).
20 De leerlingen tonen belangstelling voor de overblijfselen uit het verleden en voor de
actuele samenleving (E 24*).
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4 Eerste les
Lesfase 1: Instap (5’)
De krim:
Als lesopstap hebben we het over de brug tussen de Krim en Rusland. De Russische
president Poetin opende op dinsdag 15 mei 2018 de nieuwe overzeese brug naar de Krim.
Het bouwen van de brug zorgt enerzijds voor een fysieke verbinding met Rusland maar
anderzijds is het ook een politieke boodschap. De Krim werd in februari 2014 namelijk
geannexeerd door Rusland (daarvoor behoorde het tot Oekraïne) maar er was nog geen
directe toegang tot het schiereiland daar het ten noorden grenst aan Oekraïne en ten
zuiden aan de Zwarte Zee.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/05/15/president-poetin-opent-nieuwe-brug-naar-dekrim-achter-het-stuur/
De leerlingen krijgen het filmpje van VRT NWS te zien. De leerkracht in kwestie stelt
vervolgens onderstaande vragen in een onderwijsleergesprek.
Welke persoon staat centraal in dit filmpje en welke functie bekleedt hij?
Poetin (president van Rusland)
Waarom ligt het openen van deze brug zo gevoelig bij Oekraïne?
De Krim behoorde tot begin 2014 tot het grondgebied Oekraïne. Dit gebeurde in de
naslaap van massale protesten in heel Oekraïne. Het Parlement van de Krim stemde op
een gegeven moment in om een referendum te houden over de toekomst van de Krim. Het
merendeel van de bewoners van de Krim zijn effectief Russen dus de uitkomst van het
referendum was vrij voorspelbaar. De bewoners kiezen ervoor om terug deel uit te gaan
maken van Rusland. Dit referendum werd echter enkel door Rusland en Wit-Rusland
erkend. Voor de Europese Unie en de Verenigde Staten was het referendum namelijk
ongeldig. De Russen trokken zich hier echter niets van aan en in maart 2014 werd de Krim
officieel geannexeerd.
Welke boodschap stuurt president Poetin volgens jullie uit met de constructie van
deze brug?
Het bouwen van de brug is een bevestiging van de annexatie van de Krim door Rusland.
Het schiereiland is nu ook definitief fysiek verbonden met het Russische vasteland.
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Lesfase 2: Rivieren (10’+15’ = 25’)

Dit onderdeel dient als inleiding voor het onderdeel ‘rivieren’. De leerlingen gaan
nadenken over rivieren en de voor- en nadelen ervan.
Focus op Donau (10’):
Film en opdracht:
https://schooltv.nl/video/de-donau-de-enige-rivier-in-europa-die-van-west-naar-ooststroomt/

Vragen (T):
•

Noteer drie grote rivieren in Europa, noteer door welk(e) land(en) ze stromen: Rijn
en Maas in Nederland, Seine, Rhône en Loire in Frankrijk, Ebro in Spanje, Taag in
Portugal, Po in Italië, enz.

•

Waar ontspringt de Donau? In het Zwarte Woud, Duitsland.

•

Wat is er zo speciaal aan de loop van de Donau? Noem twee bijzonderheden. Op
één na langste rivier in Europa, loopt door 10 landen, enige rivier in Europa die in
oostelijke richting stroomt.
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De Wolga is de langste rivier van Europa. Weetje: de Wolga verbindt meerdere
grote Russische steden (Novgorod, Kazan, Wolgograd, Samara, etc.) met elkaar.
Ook Moskou bevindt zich in het stroomgebied van de rivier. De rivier maakt deel uit
van de Russische identiteit. Ze wordt ‘Moeder Wolga’ genoemd. Daarnaast is ze ook
vanwege haar lengte ook altijd een belangrijk geweest op sociaal-economisch
gebied voor het transport van mensen en goederen.
•

Noem een belangrijke functie van grote rivieren: goederen en grondstoffen
vervoeren.

•

Waarom wilden mensen altijd graag aan een rivier wonen? Noem twee voordelen.
Vervoer van goederen, zichzelf verplaatsen, vruchtbare grond (vooral in delta).

Na de film worden de vragen overlopen en volgt eventueel nog een reflectiemoment aan
de hand van volgende vragen (I) (A):
•

Waarom kan je zeggen dat de Donau in Boedapest tegelijk een grens maar ook een
verbinding vormt?

•

Wat heeft ertoe bijgedragen dat Boedapest nu één grote stad is aan de Donau?

•

Bruggen zijn van alle tijden. Bruggen werden over rivieren gebouwd, maar ook over
andere obstakels: geef een paar voorbeelden.

•

We gebruiken wel eens de uitdrukking "bruggen bouwen" of "bruggen slaan": wat
wordt hier onder verstaan? Kan je een concreet voorbeeld geven?
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Focus op steden langs de Donau (15’)
De leerlingen krijgen een werkwijzer en per twee werken zij aan de opdracht.
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Lesfase 3: Bruggen (20’)
Dit onderdeel van ongeveer twintig minuten dient als inleiding op het onderdeel
‘bruggen’. De leerlingen gaan nadenken over de functie en het belang van bruggen.
Hierbij kan onderstaande dia een hulpmiddel zijn om het thema aan te brengen:

Via een virtuele boottour varen we over de Donau onder de 3 bruggen door. Bij elke brug
staan we telkens een moment stil. Bij elke brug wordt door middel van specifieke vragen
en afbeeldingen (OLG) uitgemaakt wat de politieke, economische en socio-culturele
belangen zijn van de brug in kwestie.
Link boottour:
Casus: Budapest https://www.budapesttips.nl/bezienswaardigheden/unescowerelderfgoedlijst/

Vrijheidsbrug/ Liberty bridge
• Welke plaatsen in Buda en Pest worden door deze brug verbonden? [plein

met hotel en plein met markthal en universiteit / nu verlenging van de
kleine ring] => leerlingen leren aandacht te hebben voor het aspect
“verbinding” (tussen wijken, publieke ruimtes, belangrijke stadsgebouwen),
voor het aspect "mobiliteit" (hoe zouden de mensen er geraken zonder de
brug), etc.
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•

Wanneer werd deze brug gebouwd en waarom? [eind 19de eeuw, gebouwd
ter gelegenheid van het millennium van de Hongaarse "Landname" en in
1896 in gebruik genomen] => leerlingen leren aandacht te hebben voor de
reden waarom een brug gebouwd wordt: naast verbinding, vaak ook
prestige, nationale trots, herdenking, enz. ]

• Van welk materiaal is de brug gemaakt en hoe? [Aandacht voor materiaal en

technieken] een hangbrug, vooral in ijzer. De brug is 333,6m/20,1m.
• Welke naam draagt de brug? Waarom volgens jou? Is het altijd zo geweest?

[Aandacht voor benaming en mogelijke symboliek]. De brug droeg
aanvankelijk de naam van koning Frans Jozef, de Habsburgse vorst die de
brug ook opende. Nadat de brug in 1945 door de Duitsers was verwoest en
als eerste herbouwde brug op 20 augustus 1946 weer in gebruik werd
genomen, kreeg de brug zijn huidige naam Vrijheidsbrug.

Bedoeling van de vragen (focus kan verschillend zijn naargelang van de brug):
leerlingen ontdekken het belang van de bruggen op politiek-militair, sociocultureel en economisch vlak.
Elizabethbrug/ Elizabeth bridge
• Welke plaatsen in Buda en Pest worden door deze brug verbonden? Tabàn in

het 1° arrondissement en Belvàro in het 5°. Deze infrastructuur is volledig
bestemd voor het verkeer tussen het oosten en westen van de stad. Tot 1973
was er ook tramverkeer over de brug.
• Wanneer werd deze brug gebouwd en waarom? De brug dateert

oorspronkelijk uit 1903, op de plek waar de Donau het smalst is (290m), de
brug overspande deze afstand in één keer.
• Van welk materiaal is de brug gemaakt en hoe? Op 18 januari 1945 werd de

brug evenals de andere Donaubruggen opgeblazen door terugtrekkende
Duitse troepen. De brug werd pas tussen 1961 en 1964 herbouwd, waarbij de
oorspronkelijke pijlers werden gebruikt. De kettingen werden vervangen door
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dikke, zware kabels. Het is de enige herbouwde brug die een modern uiterlijk
kreeg.
• Welke naam draagt de brug? Waarom volgens jou? Is het altijd zo geweest?

De brug kreeg de naam van koningin Elisabeth (“Sisi"), die in 1898 in Genève
was vermoord.
Kettingbrug/ Chain bridge
• Welke plaatsen in Buda en Pest worden door deze brug verbonden? De brug

ligt vlakbij het Hongaars Parlementsgebouw aan de kant van Pest en komt
uit in het centrum van Boeda.
• Wanneer werd deze brug gebouwd en waarom? De brug werd gebouwd

tussen 1842 en 1873, omdat de rijke graaf István Széchenyi een vaste brug
wilde tussen Boeda en Pest, toen hij dringend naar de overkant moest en het
pondje buiten werking was.
• Van welk materiaal is de brug gemaakt en hoe? Gewelfde stenen pilaren

dragen de robuuste ijzeren constructie die bijna 5200 ton weegt.
• Welke naam draagt de brug? Waarom volgens jou? Is het altijd zo geweest?

Officieel heet deze druk bereden brug sinds 1899 de Széchenyi-Kettingbrug
(Széchenyi-Lánchid), naar graaf Istvàn Széchenyi, de man die het initiatief tot
de bouw nam. Széchenyi, bijgenaamd de "Grootste Hongaar”, nam, toen
Hongarije nog onder Oostenrijk viel, veel initiatieven tot verbetering van de
welvaart van Hongarije.
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5 Tweede les (50’)
De leerlingen kiezen zelf een rivier (of een zeestraat) uit die hen aanspreekt. De klas
wordt verdeeld in zes groepen en er zijn zes sites. Elke groep kiest dus een andere rivier.
Ze gaan op zoek naar meer informatie over de rivier en selecteren één brug die de rivier
overbrugt. Ze bespreken vervolgens minstens één domein van de brug. Heeft de brug
voornamelijk politiek/militair belang? Of eerder een socio-cultureel of een economisch
belang?

De leerlingen kunnen kiezen uit:
Werelderfgoed
1 De Seine (Parijs, Rouen, Le Havre, …)
2 De Rhône (Avignon)
3 De Drina (Sarajevo)
4 De Arno (Firenze)
(Nog) geen werelderfgoed
1 De Theems
2 De Golden Gate (Zeestraat)
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Concrete uitwerking opdracht
Voor elke rivier/brug is er een aparte takenkaart met enkele specifieke richtlijnen. Deze
takenkaarten vindt u achteraan dit document terug. Bij takenkaart 1 & 3 is er sprake van
anderstalige tekst- en/of videobronnen. Indien nodig en indien mogelijk begeleidt de
vakleerkracht van Frans of Engels de opstart van deze taak (vakoverschrijdend). Op elke
takenkaart staan de te volgen stappen vermeld.

Iedere groep krijgt een ander soort materiaal:
•

Minecraft -Ipad/laptop

•

The Sims (mits een leerkracht dit heeft) – Ipad/laptop

•

IJsstokjes

•

Sateprikkers

•

Papier

•

Spaghetti
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De leerlingen krijgen richtlijnen bij het gebruik van het materiaal. Tips voor
vakoverschrijdend werken worden gegeven (mogelijke uitbreiding in functie van de
richting).
Voorbeeld: spaghettibruggen
1/ korte introductie:
Materiaal: ongekookte spaghetti en lijmpistool
Theorie: krachtenverdeling (algemene principes)
Eindresultaat moet stevig zijn. De bruggen zullen getest worden: de groep
die de brug bouwt, die het meeste gewicht kan dragen, is de winnaar.
2/ aan de slag
Groepjes van 2-3 leerlingen maximum
De leerlingen krijgen geen vast voorbeeld, eventueel foto's ter illustratie
van mogelijkheden.
Ze proberen de kenmerken van de gekozen brug (zie takenkaart) op een
creatieve manier tot uiting te laten komen. De leerlingen moeten zelf
nadenken, testen en probleemoplossend te werk gaan. Ze moeten
samenwerken en overleggen.
3/ tips voor specifieke uitbreiding: website van TU Delft: https://
www.metaalmagazine.nl/wp-content/uploads/2009/04/
Spaghettibruggen_voor_dummys.pdf

N.B. Instructies voor bouwen met papier vindt u achteraan het document terug.
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6 Derde les
Tijdens de derde les geven de leerlingen in hun groepje de presentatie. De leerkracht(en)
gingen tijdens les twee rond om ideeën te geven of om de leerlingen aan te sturen hun
presentatie op een creatieve manier aan te pakken. De leerlingen presenteren in les drie
de biografie van hun brug/casus en laten zien wat ze zelf ontworpen hebben.
Richtlijnen voor de leerlingen:
Timing: maximum 10'
Aanwezige elementen:
✓ de rivier: welke rivier? Door welk land stroomt deze rivier?
✓ de brug: welke brug wordt uitgebeeld? Kenmerken? Welk aspect/domein wordt
uitgediept?
✓ de zelfontworpen brug: hoe gemaakt (materiaal, techniek)? Link met de gekozen
brug (welk aspect wordt getoond?) Zwakke en sterke punten?

Het evaluatieformulier voor deze opdracht vindt u achteraan terug.
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7 Achtergrondinformatie
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Informatie Donau:
Boedapest, met inbegrip van de oevers van de Donau, het Buda Castle Quarter en Andrássy
Avenue.

Deze site heeft de overblijfselen van monumenten zoals de Romeinse stad Aquincum en
het gotische kasteel van Buda, die een aanzienlijke invloed hebben gehad op de
architectuur van verschillende periodes. Het is een van 's werelds opmerkelijke stedelijke
landschappen en illustreert de grote periodes in de geschiedenis van de Hongaarse
hoofdstad.
Boedapest, met inbegrip van de oevers van de Donau, het Buda Castle Quarter en
Andrássy Avenue © Nicolas Economou Photography

Uitzonderlijke universele waarde
Korte synthese
Dit stuk van de Donau is sinds het paleolithicum de locatie van menselijke nederzetting
geweest. Het was de site van de Romeinse stad Aquincum, gelegen ten noorden van het
ingeschreven eigendom dat delen van twee oorspronkelijk vrij afzonderlijke steden omvat:
Buda op de uitloper op de rechteroever en Pest op de vlakte op de linkeroever. Pest was
het eerste middeleeuwse stedelijke centrum, verwoest in 1241-2. Een paar jaar later werd
het kasteel van Buda gebouwd op een rotsachtige uitloper op de rechteroever door koning
Bela IV. Daarna weerspiegelde de stad de geschiedenis van de Hongaarse monarchie. Na
het einde van de Turkse bezetting begon het herstel pas echt in de 18e eeuw. In de 19e
eeuw werd de rol van de stad als hoofdstad versterkt door de oprichting van de Hongaarse
Academie, gehuisvest in 1862 in een neorenaissance paleis, en door de bouw van het
imposante neogotische parlementsgebouw (1884-1904). De hangbrug van WT Clark,
voltooid in 1849, symboliseerde de hereniging van Buda en Pest, die pas in 1873 tot stand
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kwam. Het symbool van de ontwikkeling van de stad als moderne metropool was de
radiale Andrássy Avenue, die was opgenomen in het pand in 2002. Vanaf 1872
transformeerde de Avenue radicaal de stedelijke structuur van Pest, samen met de bouw
van de eerste ondergrondse spoorweg van het Europese continent eronder in 1893-6.
Als een centrum voor het ontvangen en verspreiden van culturele invloeden, is Boedapest
een uitstekend voorbeeld van stedelijke ontwikkeling in Centraal-Europa, gekenmerkt
door perioden van verwoesting en revitalisering. Boedapest heeft de afzonderlijke
structurele kenmerken van de voormalige steden Pest, Buda en Óbuda behouden. Een
voorbeeld daarvan is de Buda Castle Quarter met zijn middeleeuwse en karakteristiek
barokke stijl, die zich onderscheidt van de uitgebreide en uniek homogene architectuur
van Pest (met zijn historiserende en art nouveau-stijlen) die wordt gekenmerkt door
opmerkelijke openbare gebouwen die zijn ingepast in de radiale stadsstructuur. Dit alles is
georganiseerd in een eenheid die voortkomt uit de gevarieerde morfologische kenmerken
van het landschap en de Donau, waarvan de twee oevers met elkaar verbonden zijn door
een aantal bruggen. Het stedelijke architecturale ensemble van de Andrássy Avenue ('De
Avenue') en zijn omgeving (Heldenplein, het stadspark, historische binnenstadsdelen en
openbare gebouwen) zijn architecturale en artistieke realisaties van hoge kwaliteit van
stedenbouwprincipes die tendensen weerspiegelen, werd wijdverspreid in het tweede deel
van de 19e eeuw.
Aquincum speelde een essentiële rol in de verspreiding van Romeinse architecturale
vormen in Pannonia en vervolgens in Dacia. Buda Castle speelde een essentiële rol in de
verspreiding van gotische kunst in de Magyar regio vanaf de 14e eeuw. Tijdens de
heerschappij van Matthias Corvinus was Buda een artistiek centrum dat, vanwege zijn
invloed, vergelijkbaar was met dat van Krakau. Als gevolg van de unificatie van Pest, Buda
en Óbuda in 1872-73, werd Boedapest opnieuw een belangrijk centrum in het tweede deel
van de 19e en aan het begin van de 20e eeuw vanwege de hoeveelheid en de kwaliteit van
het erfgoed dat tijdens die periode werd gebouwd. Het was een centrum dat uitstekende
en vooruitstrevende Europese invloeden van stedenbouw en architectuur, alsmede
moderne technologische ontwikkelingen zoals de Millennium Underground Railway,
gebouwd onder de Andrássy Avenue, opnam, integreerde en verspreidde.
Buda Castle is een architecturaal ensemble dat, samen met de nabijgelegen oude wijk
(het Buda Castle Quarter), twee belangrijke perioden van geschiedenis illustreert die
werden gescheiden door een interval dat overeenkomt met de Turkse invasie. Het
Parlement is ook een uitstekend voorbeeld van een groot officieel gebouw dat
vergelijkbaar is met dat van Londen, München, Wenen en Athene, een voorbeeld van de
eclectische architectuur van de 19e eeuw, terwijl het tegelijkertijd de politieke functie
symboliseert van de tweede hoofdstad van de Oostenrijks-Hongaarse rijk. Andrássy Avenue
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(1872-1885) en de Millennium Underground Railway (1893 - 1896) zijn representatieve
voorbeelden van de implementatie van planningsoplossingen in verband met de nieuwste
technische voorzieningen van de dag om te voldoen aan de eisen van een opkomende
moderne samenleving.
Integriteit
De afbakening van het uitgebreide eigendom voldoet aan de integriteitsvereisten, omdat
het de attributen van Outstanding Universal Value bevat en hun historische en structurele
rol in het stedelijk weefsel behouden blijft. Ondanks de ruïneuze of ontbrekende
gebouwen in bepaalde delen en met name in de Buda Castle Quarter, en ondanks de
reconstructies in het panorama van de Donau-banken na de Tweede Wereldoorlog, blijft de
algehele integriteit van het pand behouden. Om de integriteit te versterken, is het
gerechtvaardigd om de afbakening aan de Buda-zijde te herzien, evenals de opname van
Margaret Island en de uitbreiding van het beschermde gebied tot aan de Grand Boulevard
(Nagykörút). De oorspronkelijke vorm van Andrássy Avenue met zijn gebouwen is redelijk
goed bewaard gebleven in termen van zijn conceptie en zijn relatie met de omliggende
stedelijke omgeving, evenals de bouwstof. Er wordt ook aandacht besteed aan het behoud
en het juiste ontwerp van kleine elementen die deel uitmaken van het straatmeubilair. Er
zijn enkele problemen, bijvoorbeeld in de fysieke staat van de gebouwen: houten
dakconstructies hebben te lijden gehad van vocht en metalen constructies zijn
gecorrodeerd, waardoor onderhoud en reparaties nodig zijn. Er zijn ook enkele
veranderingen in de bezetting geweest, kantoren die het vroegere residentiële gebruik
trachten te vervangen, wat een veel voorkomend probleem is in centrale stedelijke
gebieden. Er zijn problemen geweest met de ontwikkeling van de werelderfgoedlocatie,
zowel wat betreft sloop als ongepaste nieuwe structuren.
Echtheid
In de attributen en de som van de samenstellende delen behoudt de eigenschap de
bepalende karakters van het architecturale erfgoed gecreëerd door opeenvolgende lagen
van historische perioden. De restauratie en gedeeltelijke reconstructie van de Buda Castle
Quarter na de Tweede Wereldoorlog, voornamelijk uitgevoerd tussen 1960 en 1980,
evenals de mate van authenticiteit van de overgebleven historiciserende gebouwen zijn in
overeenstemming met de vereisten van de Operationele Richtlijnen. De meeste van de
vervangen gebouwen in het panorama van de Donau-banken voldoen aan hun
oorspronkelijke schalen. De grote openbare gebouwen, zoals het parlement, het
operagebouw, de Hongaarse Academie van Wetenschappen en de markthal, hebben ook
hun oorspronkelijke functie behouden. Drie van de vier bruggen over de Donau in het pand
zijn authentiek gerenoveerd. Het ontwerp uit de 20e eeuw van de nieuwe Elisabethbrug
past goed in de lijn van bruggen die het authentieke beeld behouden. Andrássy Avenue,
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met zijn bomen ernaast en zijn omgeving, behoudt zijn historiciteit in zijn conceptie en
samenstellende delen. De meeste openbare gebouwen hebben hun oorspronkelijke functie
behouden, maar de transformatie van woongebouwen naar kantoren is een ongunstige
trend. De gerenoveerde Underground Railway speelt een functionele rol in de
stadsinfrastructuur. De stations onder de Avenue hebben hun oorspronkelijke kenmerken
behouden, terwijl die in het Stadspark zijn veranderd van hun oorspronkelijke positie
bovengronds en nu onder de oppervlakte zijn gebouwd, wat een zekere mate van
compromis vertegenwoordigt met betrekking tot de authenticiteit van de spoorweg.
Bescherming en beheer eisen
Het terrein van de Werelderfgoed met zijn bufferzone is sinds 1965 wettelijk beschermd
als een historisch monumentengebied; dit beschermde gebied werd in 2005 - na de
uitbreiding van het onroerend goed in 2002 - in het kader van de Wet op de bescherming
van het cultureel erfgoed uitgebreid. Een groot aantal historische gebouwen, evenals de
bruggen en de dijken worden ook individueel beschermd. De voorgestelde herziening van
de grenzen van het onroerend goed wordt niet alleen ingegeven door beslissingen van het
Werelderfgoedcomité, maar ook door de recente evolutie in de waardering van de
erfgoedwaarden van het onroerend goed en zijn omgeving, evenals door het verschijnen
van nieuwe dreigingen. Het eigendom en de bufferzone liggen binnen negen
administratieve districten van Boedapest, een andere gemeente is die van de hoofdstad
van Boedapest zelf.
Jury's op het gebied van bouwkunde, zowel op het niveau van de districten als op het
niveau van de hoofdstad van Boedapest, faciliteren architecturale ontwikkelingen van
hoge kwaliteit in overeenstemming met de waarden van het onroerend goed. Het National
Centre for Cultural Heritage Management van Gyula Forster is het World Heritage
Management Body. Op basis van de nationale Werelderfgoedwet van 2011 worden de staat
van instandhouding van het onroerend goed, evenals bedreigingen en bewarende
maatregelen regelmatig gecontroleerd en gerapporteerd aan de Nationale Assemblee,
terwijl het beheersplan minstens om de zeven jaar opnieuw wordt bekeken. Eenmaal
gefinaliseerd en goedgekeurd, bieden het managementplan en het leidinggevend orgaan
transparante governanceafspraken met duidelijke verantwoordelijkheden.
Een managementvereiste is het opstellen van een stedelijk instandhoudings- en
ontwikkelingsplan voor de bufferzone, waarbij de belangrijkste architectonische en
stedelijke waarden van elk kwartaal volledig worden gerespecteerd met een strikte
handhaving. Op complementaire wijze moet aanvullende financiering (bijvoorbeeld fiscale
prikkels en subsidies) worden gezocht, en op een dynamische manier moeten
investeringen in privé-gebouwen worden gericht op rehabilitatieoperaties en -herstel in
plaats van sloop en wederopbouw. Vanwege de complexiteit van het onroerend goed en de
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context ervan, moet speciale aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van geschikte
monitoringinstrumenten en -mechanismen, alsmede aan de juiste toepassing ervan.

Informatie Vrijheidsbrug:
De Vrijheidsbrug is één van de negen bruggen op de Donau in Boedapest (hoofdstad van
Hongarije), de zesde brug als men stroomafwaarts. Ze is 331 m lang en 20,1 m breed en
dateert uit 1896.
De brug bevindt zich tussen het Sint-Gellértplein op de rechteroever van de Donau (Buda,
met het Gellért-hotel en de zuidkant van de Gellértberg) en het Fővám-plein op de
linkeroever (Pest, met de Markthal en het gebouw van de Corvinus-universiteit). Gezien
vanuit Pest vormt de brug de voortzetting van de Kleine Ring (Kiskörút).

De brug is ontworpen door János Feketeházy en werd ter gelegenheid van het millennium
van de Hongaarse “Landname” [stichting van de staat Hongarije] in 1896 in gebruik
genomen, iets eerder dan de noordelijker Elisabethbrug. De brug droeg aanvankelijk de
naam van koning Frans Jozef, de Habsburgse vorst die de brug ook opende. In 1898 reed
ook de eerste tram over de Frans Jozefbrug. Nadat de brug in 1945 door de Duitsers was
verwoest en als eerste herbouwde brug op 20 augustus 1946 weer in gebruik werd
genomen, kreeg de brug zijn huidige naam.

Karakteristiek voor de stalen, groen geverfde brug zijn de beelden van vier roofvogels op
de beide torens: de Turul is een vogel die een belangrijke rol speelt in de Hongaarse
voorchristelijke mythologie. Ook is de brug voorzien van het Hongaarse wapen.

Informatie Elizabethbrug
Elizabeth Bridge was named after Queen Elizabeth, the spouse of Francis Joseph I
assassinated in Geneva in 1898. With only one 290-meter span stretching over the
Danube, the original bridge built in eclectic style was known as the longest suspension
bridge of the world.
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Empress Elizabeth (1837-1898)
The international design competition for its construction was launched 1894 together with
that of the present Liberty Bridge (originally called the Franz Joseph Bridge). In total,
there were 74 design concepts coming in for the two bridges, 53 of which concerned the
Elizabeth Bridge. Among the 74 applicants there were 15 Hungarians, even more
Americans (16), some Italian, Austrian, German and French engineers as well as one
participant each from Belgium, the Netherlands, Russia and Algeria. The prize-winning
plans were submitted by German engineer Julius Kübler and his architect colleagues
Eisenlohr and Weigle. However, their draft for a suspension bridge could not be realized
from Hungarian materials. For this reason, new plans had to be developed, on the basis of
which the Elizabeth Bridge became a three-span chain bridge.
The construction of the bridge was started in 1897 to the plans of Aurél Czekelius and
Antal Kherndl. At that time, it was considered a most up-to-date solution to place the
pillars supporting the portal of the bridge onto the river bank instead of the river bed.
Thus the middle span of the bridge amounted to 290 meters, making the old Elizabeth
Bridge the public bridge with the largest span in the world for 23 years.

17-meter tall socle-like stone buildings
At the beginning of 1902, construction works were disturbed by an unexpected incident: a
33-millimeter slip of the main-chain mountings was noticed at the Buda end. The
installation was suspended until the complete investigation of the causes and the
utilization of the necessary preventive measures. In order to prevent further slips, the
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abutments were propped by 17-meter tall socle-like stone buildings at both ends. Further
support was provided by the installed cast iron weights as well as by gullet tooth-like
basements enabling for the buildings to be attached to the riverside even more. Thus
further slips could be prevented. In the course of investigations it had been found that the
slips at the Buda end were provoked by the heating effect of Gellért Hill's thermal springs.
The bridge was inaugurated on 10 October 1903. The complete length of the bridge
structure amounted to 378.6 meters, with the driveway being 11.0 meters wide, the
pavements 3.5 meters each. The suspension bridge was ornamented with Art Nouveau
elements. At the beginning, a wood brick road connected the rapidly developing Pest to
the romantic Buda. Four lanes were available for public traffic, so that two rows of cars
were able to proceed in each direction.

For 23 years, until 1926, the Elizabeth Bridge was the suspension bridge with the largest
span of the world.
Initially, there was no public tramway line crossing the bridge, although its proportions
would have enabled this. The first trams appeared on the bridge only on 14 August 1914,
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over 10 years after its inauguration. At that time, trams were essential to the traffic of
Budapest. From 15 October 1928, there have been buses in service on the bridge, as well.
The wood brick pavement of the Elizabeth Bridge had been rather used up by the end of
World War I so that its renovation became due. The work was hampered by the fact that
there were no wood bricks available at that time so a decision was made to replace the
wood bricks by a cobblestone pavement.

At the Pest side, the pylon and the riverside span were preserved
Unfortunately, the Elizabeth Bridge, along with many other bridges, was blown up by
German troops at the end of World War II, on 18 January 1945. Payloads were placed in
the two chain-lockers of the Buda end. However, only the southern chain-locker exploded,
the payloads in the northern chain-locker were found later, during the demolition of the
bridge. Due to the explosion, the pylon contorted and was deformed to an unidentifiable
mass by the chains. At the Pest side, the pylon and the riverside span were preserved and
went on to be a sad spectacle in the view of Budapest. For quite a long time, no
replacement could be built for the old Elizabeth Bridge.
Some period photos and spared parts of
the original Elizabeth Bridge can be seen
at the Transport Museum of Budapest in
the City Park.
The new Elizabeth Bridge:
The Elizabeth Bridge is the only Danube
bridge in Budapest that would not be
rebuilt after the devastations of World
War II. Instead, a completely new bridge
was built between 1960 and 1964, nearly two decades after the destruction of the original
Elizabeth Bridge.
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Pál Sávoly designed a new suspension bridge with modern lines
During the planning phase, the chain bridge vs. suspension bridge dilemma was brought up
again. One side wanted the nice old bridge, others opted however for a new modern one
saying that the original Elizabeth bridge was also quite up-to-date in its day. Finally, the
latter idea was to be realized. Pál Sávoly designed a new suspension bridge with modern
lines but also using the original pillars. As to the measures, the only difference between
the old and the new bridge is that in the case of the new bridge, both pavements were
added to the edges so that it is slightly wider than the old one. To commemorate the
reconstruction of the bridge, two identical plaques have been placed at the southern part
of the pillars in Pest and in Buda: "There has always been a favorable crossing-place here.
From the 16th century on, there had been a boat-bridge. Later on, between 1898 and
1903 the Elizabeth Bridge, the fourth vehicular bridge of the new metropolis, Budapest
was constructed here. This gem of the Hungarian bridge-building was blown up by the
already defeated and pointlessly all-destroying fascists on 18 January 1945. The new
Elizabeth Bridge had been constructed with three years' work and was completed in 1964.
Preach this work the living will and the peaceful, creating labors of our people building
the socialism."

The public resistance test
The public resistance test was a spectacular "dress rehearsal" for the bridge. 126 vehicles,
buses loaded with sandbags, trams and lorries would drive up onto the bridge. The bridge
was loaded with 2 000 metric tons, the sinking measured at the central part amounted to
90 centimeters. Evertyhing went according to plan. The rebuilt bridge was inaugurated on
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21 November 1964. The length of its span - 290 meters - is identical to that of the old
Elizabeth Bridge.
After the first stage of the underground line number 3 (M3) had been the completed in
1972, the tramway traffic on the bridge was suspended based on traffic studies. The
removal of the tramway line and the reconstruction of the pavement were carried out in
1973.

Most elegant bridge of Budapest
Till this day, the Elizabeth Bridge is the most elegant bridge of Budapest, attracting the
well-deserved attention of tourists due to its charming shape and snow-white color. The
Március 15-e Square hosting the most ancient church of Budapest and the famous
restaurant "Mátyás Pince" are situated at its Pest end. From here, the M3 station
"Ferenciek tere" is no more than a five minutes' walk.
The Buda end of the bridge runs straight into the foot of Gellért Hill with the statue of St.
Gellért who was thrown to his death from the hill by rebellious heathens in 1046. At the
northern side, there is a nicely arranged park with a bronze statue of the eponym Queen
Elizabeth. The baths Rác and Rudas are also to be found in this neighborhood.

Elizabeth Bridge (old:
1903 – 1945)
Architect

Aurél Czekelius, Antal Kherndl,
István Gállik, József Beke

Total length:

380 m

Building period:

1897-1903

Width:

18.0 m

Roads:

2x2 lanes

Rails:

2x1

Opening date:

10 October 1903

Elizabeth Bridge (new:
1964)
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Architect:

Pál Sávoly

Total length:

380 m

Building period:

1960-1964

Width:

27.1 m

Roads:

2x3 lanes

Rails:

-

Opening date:

21 November 1964

Informatie Kettingbrug:
Kettingbrug Boedapest
Eén van de bekendste attracties in Boedapest is de kettingbrug met de naam Széchenyi
Lánchíd die over de Donau loopt. De stenen brug met de prachtige leeuwenhoofden is
gebouwd in het midden van de 19de eeuw en was de eerste permanente verbinding tussen
de twee stadsdelen Boeda en Pest.
Op de brug wordt ieder jaar een zomerfestival gehouden genaamd ‘De Zomer op de
Kettingbrug’. Tijdens dit kleurrijke festival dat plaatsvindt in de weekenden in juli en
augustus, kan de brug uitsluitend door voetgangers. Een absolute aanrader wanneer jij
Boedapest in deze periode een bezoekje brengt!
De Donau Promenade – ook onderdeel van het UNESCO World Heritage programma – loopt
langs de rivier tussen de kettingbrug en de Elizabeth brug. Een wandeling langs de
promenade, bij de plaatselijke bevolking bekend als Duna Korzo, biedt een prachtig
uitzicht op de Donau en de ‘Boeda’ kant van de stad met de Géllert en de Kasteelheuvels.
Indien je meer wilt zien van de prachtige Donau Promenade kun je gebruiken maken van
de tram die langs de Donau loopt.

Geschiedenis van de Kettingbrug van Boedapest
Eeuwenlang was er slechts een pontjesbrug aangesloten die Boeda en Pest verbond. Graaf
István Széchenyi (1791-1860) kwam met het idee om een permanente brug te bouwen over
de prachtige Donau. In december 1820 ontving hij het nieuws dat zijn vader in Wenen was
overleden. Vanwege de strenge winter was de pontjesbrug buiten gebruik. Gestrand aan
de Pest kant voor een week, zwoer graaf Széchenyi dat hij de bouw van een permanente
brug over de Donau zou financiëren, ongeacht de kosten. Het kostte hem bijna 50 jaar om
dit te bereiken. In 1836 stelde hij William Clark, een Engelse ingenieur, aan om de plannen
voor de bouw van de brug te maken. De bouw begon in 1842. De laatste fase van de bouw
vond plaats tijdens de revolutie en onafhankelijkheidsoorlog van 1848-1849.
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Een van de eerste wandelaars over de brug waren de soldaten van het Hongaarse
Onafhankelijkheidsleger. Zij trokken zich terug van de Oostenrijkse troepen in 1849. De
Oostenrijkers probeerden de brug vervolgens op te blazen, maar de explosieven gingen
niet af. De brug vergemakkelijkt de vereniging van Boeda, Pest en Óbuda in 1873 en heeft
bijgedragen aan de groei van Boedapest. Széchenyi overleed in 1848 waardoor hij zijn
droom nooit tot werkelijkheid heeft zien komen. Helaas zijn de Duitsers erin geslaagd het
vernietigen van de brug tijdens de belegering van Boedapest in 1945. De wederopbouw
van de Kettingbrug begon in 1947 en in 1949 was hij in oorspronkelijke vorm herbouwd.
De Kettingbrug in getallen
Aangezien de Donau dusdanig breed was, moest er een hangbrug worden gebouwd om de
verbinding mogelijk te maken. Twee gewelfde stenen pilaren dragen de robuuste ijzeren
constructie die bijna 5200 ton (!) weegt. De brug is 375 meter lang, 16 meter breed en de
spanwijdte tussen de pilaren is 202 meter. Twee stenen leeuwen bewaken beide
bruggenhoofden.

Een interessant verhaal over de beeldhouwer Marschalko János is dat hij is vergeten om de
tong van de leeuwen uit te beelden. Een jongen maakte deze opmerking gedurende de
openingsceremonie waarop de beeldhouwer dusdanig verdrietig werd dat hij van de brug
in de Donau sprong.
Activiteiten in de buurt van de Kettingbrug
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De omgeving rondom de brug wordt ook wel Széchenyi Lánchíd genoemd. In de buurt van
de Kettingbrug in Boedapest zijn diverse activiteiten vindbaar. De volgende activiteiten
zijn absoluut de moeite waard:
– Sikló (Kabeltrein) in Boedapest
– Hongaarse Nationale Galerie in Boedapest
– Boedapest Historisch Museum in Boedapest
De bruggen van Boedapest
De stadsdelen Boeda en Pest worden door negen bruggen met elkaar verbonden. De eerste
brug werd pas aangelegd tussen 1839 en 1849. Deze Kettingbrug (Lánchíd) geldt als de
mooiste van de stad. De brug verbindt het Adam Clarkplein (Clark Ádám tér) in Boeda met
het Rooseveltplein (Roosevelt tér) in Pest. Adam Clark bouwde de brug naar een ontwerp
van William Tierney Clark, die overigens geen familie waren.
De brug dreigde nog voor de officiële opening opgeblazen te worden tijdens de opstand
van de Hongaren tegen de Habsburgers. Wat toen niet gebeurde deden de Duitsers alsnog
in 1945. Om de oprukkende Russen tegen te houden bliezen ze de bruggen over de Donau
op. De Kettingbrug werd snel gerestaureerd en in 1949 heropend, precies honderd jaar na
de eerste officiële opening.
De twee pijlers van de brug hebben de vorm van antieke triomfbogen en aan beide kanten
wordt de brug bewaakt door stenen leeuwen. Vooral ’s avonds heeft u vanuit Pest een
prachtig gezicht op de brug en de verlichte Burchtheuvel erachter.
De Elizabethbrug (Erzsébet Híd) werd gebouwd tussen 1897 en 1903. Het was bij de
opening de langste hangbrug ter wereld. Na de vernietiging door de Duitsers werd de brug
opnieuw gebouwd naar het originele ontwerp. Dat gebeurde ook met de Vrijheidsbrug
(Szabadság híd) die oorspronkelijk de Franz Jozef-brug heette, naar de keizer van
Oostenrijk. Bij de restauratie werden alle versieringen behouden. Zo zie je op de
brugpilaren zogeheten Turul vogels, symbolen uit de Hongaarse mythologie.
Tussen de Elizabethbrug en de Vrijheidsbrug heeft u langs de boulevard aan de Pest-kant
het mooiste uitzicht op het stadsdeel Boeda.
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Takenkaart 1
Bruggen: grenzen of verbindingen?
Rivier 1: La Seine
1 Lees het artikel via onderstaande link en bekijk het bijhorende filmpje.
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-40-tonnes-d-amour-a-la-ferraille-03-04-2018-7644360.php
Waarom hangen er ‘Cadenas’ (hangsloten) aan de Parijse bruggen?

Waarom is dit een probleem? Waarom haalt men ze weg?

Oriënteren

Over welke rivier gaat het hier? Waar bevindt de rivier zich? Welke (bekende)
bruggen lopen over de rivier? Op welke manier komen deze bruggen in de
media?

2 In het filmpje heeft men het over de Pont des Arts en de Pont Neuf, twee bekende Parijse
bruggen. Kies één van beide bruggen en zoek er meer informatie over op. Stel een beknopte maar
volledige biografie (1) op van de de brug en duid het belang van de brug (2) op militair, politiek,
socio-cultureel of socio-economisch gebied aan. Bestudeer ook de architecturale/esthetische
kenmerken van de brug. Bij stap drie moet je namelijk de brug zelf gaan reconstrueren (3). Elke
groep krijgt een materiaalsoort toegewezen waarmee jullie de brug mogen nabouwen.

Verkennen

Kies een brug die je aanspreekt. Ga op zoek naar meer informatie over de
brug. Let op de (voormalige) functie van de brug, architecturale/esthetische
kenmerken, etc.

Uitvoeren

Stel een biografie op van de brug. Duid het belang van de brug op militair,
politiek, socio-cultureel of socio-economisch gebied.
Bouw de brug na met het toegewezen materiaal.
Presenteer je brug (inclusief biografie, belang en reconstructie) aan de rest van
de klas.

Reflecteren

Stel jezelf de vraag: is onze brug een grens of een verbinding?

Takenkaart 2
Bruggen: grenzen of verbindingen?
Rivier 2: La Rhône
1 Beluister het liedje via onderstaande link en beantwoord bijhorende vragen.
https://www.youtube.com/watch?v=ZJfP9TiLoZA
Sur le pont d’Avignon,
L’on y danse, l’on y danse,
Sur le pont d’Avignon
L’on y danse tout en rond.
Les belles dames font comme ça
Et puis encore comme ça.
Sur le pont d’Avignon
L’on y danse tout en rond.
Sur le pont d’Avignon,
L’on y danse, l’on y danse,
Sur le pont d’Avignon
L’on y danse tout en rond.
Les messieurs font comme ça
Et puis encore comme ça.
Sur le pont d’Avignon,
L’on y danse, l’on y danse,
Sur le pont d’Avignon
L’on y danse tout en rond.
Over welke brug gaat het hier? Hoe heet deze brug oﬃcieel?

Waarom heeft men volgens jullie een nummer geschreven over deze brug?

Oriënteren

Over welke rivier gaat het hier? Waar bevindt de rivier zich? Welke (bekende)
bruggen lopen over de rivier? Op welke manier komen deze bruggen in de
media?

2 In het filmpje heeft men het over de Pont d’Avignon, ook wel de ……………………. genaamd.
Ga online op zoek naar meer achtergrondinformatie bij de brug. Stel een beknopte maar volledige
biografie (1) op van de de brug en duid het belang van de brug (2) op militair, politiek, sociocultureel of socio-economisch gebied aan. Bestudeer ook de architecturale/esthetische
kenmerken van de brug. Bij stap drie moet je namelijk de brug zelf gaan reconstrueren (3). Elke
groep krijgt een materiaalsoort toegewezen waarmee jullie de brug mogen nabouwen.

Verkennen

Kies een brug die je aanspreekt. Ga op zoek naar meer informatie over de
brug. Let op de (voormalige) functie van de brug, architecturale/esthetische
kenmerken, etc.

Uitvoeren

Stel een biografie op van de brug. Duid het belang van de brug op militair,
politiek, socio-cultureel of socio-economisch gebied.
Bouw de brug na met het toegewezen materiaal.
Presenteer je brug (inclusief biografie, belang en reconstructie) aan de rest van
de klas.

Reflecteren

Stel jezelf de vraag: is onze brug een grens of een verbinding?

Takenkaart 3
Bruggen: grenzen of verbindingen?
Rivier 3: De Drina
1 Lees onderstaande tekst en beantwoord de bijhorende vragen.

In the small Bosnian town of Visegrad the stone bridge of the novel's title, built in the sixteenth
century on the instruction of a grand vezir, bears witness* to three centuries of conflict. Visegrad
has long been a bone of contention* between the Ottoman and Austro-Hungarian Empires, but the
bridge survives unscathed until 1914, when the collision of forces in the Balkans triggers the
outbreak* of World War I. The bridge spans generations, nationalities and creeds, silent testament
to the lives played out on it. Radisav, a workman, tries to hinder its construction and is impaled*
alive on its highest point; beautiful Fata leaps from its parapet* to escape an arranged marriage;
Milan, inveterate gamble, risks all in one last game on it. With humour and compassion, Andric
chronicles the lives of Catholics, Muslims and Orthodox Christians unable to reconcile their
disparate loyalties. (korte inhoud, geraadpleegd op bol.com)
*to bear witness: getuige zijn van
*a bone of contention: een twistpunt
*outbreak: het uitbreken (van)
*impaled: gespietst (geëxecuteerd doormiddel van spiesen)
*leaps from its parapet: springt van de afrastering
Over welke brug gaat het hier? Wat is de oﬃciële naam van de brug?

Waar bevindt deze brug zich?

Oriënteren

Over welke rivier gaat het hier? Waar bevindt de rivier zich? Welke (bekende)
bruggen overlappen de rivier? Op welke manier komen deze bruggen in de
media?

2 Stel een beknopte maar volledige biografie (1) op van de de brug en duid het belang van de
brug (2) op militair, politiek, socio-cultureel of socio-economisch gebied aan. Bestudeer ook de
architecturale/esthetische kenmerken van de brug. Bij stap drie moet je namelijk de brug zelf
gaan reconstrueren (3). Elke groep krijgt een materiaalsoort toegewezen waarmee jullie de brug
mogen nabouwen.

Verkennen

Kies een brug die je aanspreekt. Ga op zoek naar meer informatie over de
brug. Let op de (voormalige) functie van de brug, architecturale/esthetische
kenmerken, etc.

Uitvoeren

Stel een biografie op van de brug. Duid het belang van de brug op militair,
politiek, socio-cultureel of socio-economisch gebied.
Bouw de brug na met het toegewezen materiaal.
Presenteer je brug (inclusief biografie, belang en reconstructie) aan de rest van
de klas.

Reflecteren

Stel jezelf de vraag: is onze brug een grens of een verbinding?

Takenkaart 4
Bruggen: grenzen of verbindingen?
Rivier 4: De Arno
1 Lees onderstaand filmpje en beantwoord de bijhorende vragen.
https://www.youtube.com/watch?v=Os5G1mX9NPo
In welke stad bevindt de Arno zich?

Over welke brug die in het filmpje aan bod komt, vind je het meeste informatie terug op
internet?

Oriënteren

Over welke rivier gaat het hier? Waar bevindt de rivier zich? Welke (bekende)
bruggen overlappen de rivier? Op welke manier komt deze bruggen in de
media?

2 Stel een beknopte maar volledige biografie (1) op van de bekendste brug van Firenze en duid
het belang van de brug (2) op militair, politiek, socio-cultureel of socio-economisch gebied aan.
Bestudeer ook de architecturale/esthetische kenmerken van de brug. Bij stap drie moet je
namelijk de brug zelf gaan reconstrueren (3). Elke groep krijgt een materiaalsoort toegewezen
waarmee jullie de brug mogen nabouwen.

Verkennen

Kies een brug die je aanspreekt. Ga op zoek naar meer informatie over de
brug. Let op de (voormalige) functie van de brug, architecturale/esthetische
kenmerken, etc.

Uitvoeren

Stel een biografie op van de brug. Duid het belang van de brug op militair,
politiek, socio-cultureel of socio-economisch gebied.
Bouw de brug na met het toegewezen materiaal.
Presenteer je brug (inclusief biografie, belang en reconstructie) aan de rest van
de klas.

Reflecteren

Stel jezelf de vraag: is onze brug een grens of een verbinding?

Takenkaart 5
Bruggen: grenzen of verbindingen?
Rivier 5: De Theems
1 Bekijk onderstaand filmpje en beantwoord de bijhorende vragen.
https://www.youtube.com/watch?v=NObu5VXfTVI
De ‘Thames’ of de Theems is de op één na langste rivier van het Verenigd Koninkrijk. Door
welke belangrijke stad stroomt ze?

Spoel door naar 2:40. Welke brug komt hier in beeld?

Oriënteren

Over welke rivier gaat het hier? Waar bevindt de rivier zich? Welke (bekende)
bruggen overlappen de rivier? Op welke manier komen deze bruggen in de
media?

2 Stel een beknopte maar volledige biografie (1) op van de de brug en duid het belang van de
brug (2) op militair, politiek, socio-cultureel of socio-economisch gebied aan. Bestudeer ook de
architecturale/esthetische kenmerken van de brug. Bij stap drie moet je namelijk de brug zelf
gaan reconstrueren (3). Elke groep krijgt een materiaalsoort toegewezen waarmee jullie de brug
mogen nabouwen.

Verkennen

Kies een brug die je aanspreekt. Ga op zoek naar meer informatie over de
brug. Let op de (voormalige) functie van de brug, architecturale/esthetische
kenmerken, etc.

Uitvoeren

Stel een biografie op van de brug. Duid het belang van de brug op militair,
politiek, socio-cultureel of socio-economisch gebied.
Bouw de brug na met het toegewezen materiaal.
Presenteer je brug (inclusief biografie, belang en reconstructie) aan de rest van
de klas.

Reflecteren

Stel jezelf de vraag: is onze brug een grens of een verbinding?

Takenkaart 6
Bruggen: grenzen of verbindingen?
Rivier 6: De Golden Gate
Lees onderstaand artikel en beantwoord bijhorende vragen.
https://www.sfchronicle.com/news/article/Chronicle-Covers-When-the-Golden-GateBridge-7754315.php
Over welke brug gaat het hier? Waar bevindt deze brug zich (werelddeel, land, stad, … )?

Zoek op: wat overspant deze brug? Is het een rivier of niet?

Oriënteren

Over welke rivier gaat het hier? Waar bevindt de rivier zich? Welke (bekende)
bruggen overlappen de rivier? Op welke manier komen deze bruggen in de
media?

2 Stel een beknopte maar volledige biografie (1) op van de de brug en duid het belang van de
brug (2) op militair, politiek, socio-cultureel of socio-economisch gebied aan. Bestudeer ook de
architecturale/esthetische kenmerken van de brug. Bij stap drie moet je namelijk de brug zelf
gaan reconstrueren (3). Elke groep krijgt een materiaalsoort toegewezen waarmee jullie de brug
mogen nabouwen.

Verkennen

Kies een brug die je aanspreekt. Ga op zoek naar meer informatie over de
brug. Let op de (voormalige) functie van de brug, architecturale/esthetische
kenmerken, etc.

Uitvoeren

Stel een biografie op van de brug. Duid het belang van de brug op militair,
politiek, socio-cultureel of socio-economisch gebied.
Bouw de brug na met het toegewezen materiaal.
Presenteer je brug (inclusief biografie, belang en reconstructie) aan de rest van
de klas.

Reflecteren

Stel jezelf de vraag: is onze brug een grens of een verbinding?

Evaluatieformulier presentatie
Teamleden:
Onderwerp: Brug bouwen
●

1 staat voor “zeer zwak”;

●

2 staat voor “zwak”;

●

3 staat voor “voldoende”;

●

4 staat voor “goed”;

●

5 staat voor “zeer goed”.

Deze scores zijn voor de begeleider hulpmiddelen bij het bepalen van de
totaalscore, en hebben geen kwantitatieve waarde voor het eindtotaal.

Presentatie
De brug is goed geïntroduceerd en de aandacht is gewekt.

12345

De opbouw van de presentatie is logisch.

12345

De onderzoeksvragen komen duidelijk aan bod.

12345

De constructie van de brug is verzorgd/geslaagd en het resultaat is
overtuigend.

12345

Er worden heldere conclusies geformuleerd (weerstand,…).

12345

Er kan adequaat geantwoord worden op alle gestelde vragen.

12345

De presentatie is boeiend en aantrekkelijk.

12345

Het taalgebruik is helder en correct.

12345

De beschikbare tijd werd gerespecteerd.

12345

De presentatie heeft een zekere impact op het publiek.

12345

Verdere opmerkingen:
Bijsturing:
Score : ______/ 15
Geëvalueerd door :
Op :

Brug in papier: instructies
Doel: jij maakt een brug in papier, die een afstand over een rivier
overspande. Je brug moet weerstaan aan een maximumgewicht.
Schema en instructies
Wat
-

heb je nodig:
Golfkarton (of een kartonnen doos)
Een schaar
Een liniaal
Plakband
Lijm

Wanneer je allemaal driehoeken aan elkaar plakt kun je zelf een
vakwerk maken. Met twee vakwerken en een stevig stuk karton heb je
een brug.

De vakwerken

1. Knip 14 stroken van 14 cm bij 2cm.
Let goed op, de banen in het karton moeten in de richting van de
stippellijn lopen. Zo krijg je een extra stevige driehoek.
2. Zet met een liniaal twee streepjes 5 cm vanaf elke zijkant.
3. Nu moet je precies op deze lijn het karton vouwen.
4. Plak het driehoekje met plakband vast.

5. Knip nu twee stroken van 22cm lang en 2cm breed. Let weer op de
richting van de banen in het karton.
6. Knip ook twee stroken van 16cm lang en 2cm breed.
7. Plak de driehoeken op het langste strook karton. Plak de driehoeken
ook aan elkaar vast.
8. Er boven op kan je de kleine stroken plakken. Nu heb je een
vakwerk. Als de lijm droog is kan je het vakwerk voorzichtig proberen
te buigen. Het is al best stevig he!

De weg
Nu moeten we nog een weg hebben. Hiervoor hebben we dik karton
nodig van 12 bij 22 cm. Als je dit niet hebt, kan je twee stukken op
elkaar plakken. Zo wordt de weg lekker stevig.
Let op de banen in het karton.
Plak nu de twee vakwerken aan de zijkanten van de weg.

Als de lijm droog is kan je hem uit proberen. Probeer de brug eens uit
tussen bijvoorbeeld twee stapels boeken.
Hoe stevig is jouw brug? Hoeveel dingen kun je erop leggen?
Om de brug nog steviger te maken kan je er nog een vakwerk
opplakken. Je kan natuurlijk ook proberen een langere of grotere
brug te maken.

Auto-evaluatie
Bij welk gewicht is de brug gebroken? .................................................
Ben je tevreden over het resultaat? Waarom (niet)? Wat kon beter?

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Heb je in andere presentaties goede ideeën kunnen vinden?

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Bron:
Docentenhandleiding-Bruggen bouwen met papier. Geraadpleegd op 24
mei 2018 van:
https://maken.wikiwijs.nl/.../4262a8dcbdc56a9e24fc748f1b10228d95f696c3.docx

Werkmap voor leraren SO met documenten- KSLeuven. Geraadpleegd op 24 mai
2018 van:
www.ksleuven.be/wp-content/uploads/.../Map-co-Âperatief-leren-techniek-in-SO-1. pd...

