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IJESCHRIJ!'ING VAN HET OBJECT

L
De stalen overbrugging hccft ccn totalc lengtc van 913 mctcr. Hct zomcrbcd wordt overbrugd
met doorgaando vakwcrkliggcrs dic gcdragen worden door twee ivicrpijlcrs cn lwcc IaDdpij'
lsrs. Dc dric hoofdovcrspaDningen bedragen elk 127.4 ]trLeter. In het winterbcd, aan dc
Doordzijdc vaD het zomcrbed, zijn er achl openingen. overspann€n door vakwcrkhggrrs,
tclkens doorgaande over twee openingen, net overspanningen van 60,3 meter.
De hoogte van de vakwerkliggers boven het zomerbed bedraagi 10 meter, boven het winter-
bed meet deze 4,5 meter. Het hoogteverschil is gerelateerd aan de lengte van de overspan-
nlng.
De breedte tussen de hooldliggers is 12 Inetcr. Buitcn de hoofdlissers liggen verhoogde
padcn voor hct langzaam verkecr net een breedte van 2 neter.
Dc vloor van het rijdek en van de zijpaden is van belon. algedekl nret asfall.

2.
De stalen overbrugging is uitgevoerd als geheel geklonken constructies. Hoewel in de jaren
dertig de techuiek van het elektrisch lasseD sterk in opkonst was, heeft men er wegens
oDvoldocnde ewarhg van algczien dozc vcrbindingswijze toc te passcn.

3.
De aannemer van de grote rivierbrug was Werkspoor te Amsterdam, de aanbruggen werden
vervaardigd door De Plelterij v/h L.J. Enthoven, Cie te Delft, BauduiD te Dordrecht en F.
Kloos cn Zonen te Khderdijk.
h verband nlct dc bccncndc wcrkeloosheid lvcrd hcl BruggenprogramNa voor dc rwaalf
bruggen ovcr de grole licr€n. die in het kader van het Rijkswegenplan 1927 wcrdcn gc
boulvd, destijds veNneld uilgevoerd en werden de werkzaanrheden onder de Nederlandsc
aanncn1ers cn fabrikanten verdeeld.

4.
Mct dc bouw van dc ovcrbruggiDg wcrd cind 1930 bcgonrcr. Dc
en vcfr'ing de veerponl tusscn ZaltbomDrel en Tuil,
In 1940 en 1945 wcrden dc bruggen over hel zonerbed vemield

brus kwam screed tu 1933

en in dezclfde construclic

' voor uitgebreide beschriivnrscD vaD het obiect, zie bijlage IIL en IV -
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aanvraag tot aanwijzing beschermd nonumenr van de stalen verkeersbrug over
de Waal bij Zaltbommel
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p/a Riiksdienst voor de Monumentenzorg
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Excellcntic.

Stichting Boogbrug Vianen, zctelend te IJsselslein aan Walkade 15 ter huize van haar voor-
zitter. doet hierbij een aanvraag tor aanwijzing bcscbermd monument van de stalen verKeers-
bl.ug over de Waal bij Zallbonmcl op grond van de Monumentenwer 1988.

De stalen overbrugging waar het in deze om gaat is gelegen op de percelen mer kadastrale
aanduidingen: Zal ibommel B 488 cn Waardenburg E 294,279,2i t1.280. -zie bi j lage I

Stichting Boogbrug Vianen heelt blijkens arrikel 2, lid 1 van haar sratuten onder nccr tcl
doel:
''het behouden vaD de boogbrug bij Vianen en he! onder de aandacht brengen van haar
schoonheid en voorts al hergeen met een en amder rechlslrecks oI zijdelings vcrband houctr of
daartoe bevorderlijk kaD zijn, alles in de ruimste zin des woords". - zie bijtage IL

De verkccrsbrug over de Lek bij Vianen (1936) en de verkeersbrug over de Waal bij Zalr-
bonrmel (1933) naken decl uit var een grocp van twaalf verkecrsbruggen ovcr de grote
rivicrcn die geborwd zijn iD hei kader van hot RiikswegenptaD 792'/. Omd^t bcidc bruggcn
onlworpcD zijn jn het kadcr van genoend plan en omdar de brug over de Waal middels de
,42 vcrbonden is nrel dc brug over de Lek is Stichring Boogbrug Vianen gerechtigd om deze

ID 1999 heeii dc stichtiDg een aanvraag ingediend tot aanwijzing beschennd monument voor
de boogbrug over de Lek bij VianeD. Naast deze cD onderhavige aanvraag zet cte stichting
zich in om alle twaalf bruggcD over de grole rivicren, die in her kader van her Rijkswcgenplan
1927 gebouwd zijn. als een sanenbangcnd complex te beschermen.
Op grond van navolgende onstandigbeden meent aarvraagsrer dat beschcrning van dc
verkeersbrug ovcr de Waal bij Zaltbonmel gewetrigd is.



W,dARDENSTELLINGEN

cultuurhiltlorische ivdarden

l
Dc stalen vcrkeersbrug over cle Waal bij Zaltbonrnel is in zecr hoge matc van belang voor dc

geschiedcnis van Nedcrland, de rcgio en de stad Zaltbomnel Zij bchoort tot eer rccks van

t .uggcn uno, g"".r,rn ucrkeer die in het kader van bet Rijkswegenplan 1927 werdcn gebo"w'l

Hct Rijkswegenplan 1927 is een buitengewoon onvangriik plan van natiorale waatde en mct

visionaire uitgangspunteD. Qua omvaDg kan bet Rijkswegenplan 1927 zich nlctcn nret inira

structurele projecten vaD nationale aard zoals dc Hollandse Walerlinie Zuidcveewcfken cn

Deltawerkcn. Qua histoischc importnnt ic is hct Ri jkswcgenplan 1927 cchtcr van oDgekcn' le

w arde doordat het z ich dccennitr  laDg hccft  onlrvikkeld tot  ccn zeer ui tgcbrcidc inirastruc

rrur waa, cle Nccler landse economic vnn alhankcl i ik gewofdcn 
's

FIct  pl I |n kwa r tot  strn. l  doordat dc :LLLtor rbi l i tc i t  in het bcgin valr  de 20c ccuw snel tocDaDr

cn hiervoor betcre hnclwcgon n1ocstcn wo,den aargelcgd. Dc bestaando lanclwcgen rv.tren

voor hct tocncncnde autovcrkcer tc snal cn hct wcgdck te slecbt hr de 19e eeuw lvlrs cr
v.rur. . ,  g-nr\( .1( .  rJ i '  spout cn w r tetut  gctr .
Hct Rijkswegcrpln11 1927 omvnlle onderDccr een liist voor vorbetcfing van bestaan.le wcgcn

eD voor het aarlcggcn van niouwe wegeD. Om dc wegeD cen gocde doorgnng tc vclzckercn
wefdcn twa.rlf nieulvc bfuggen ovct dc grotc rivierer gepland. Dcze tNatrli bruggen volll.cn

d€ kroon van het Rijkswcgenphn 1927. Allerccrst was er ccrr dietal noord zuid vcrbmdlngcn:

' De weg vI|n IlotterdaN narr Bredtr met bmggen bij Dordrecht ovcr de Oudc
Mnas cD bij lvloeMUk over het Hollandsch Diep.
De wcg vrn Utfccht Daar 's-Hcrtogcnbosch met bruggen bij Vian€n ovcr de L€k,

bij Z.tltbonDrel ovcr de waal cD bii Hedel ovcr de Maas.

- De weg van Arnhcnr naar \-FlcftogeDbosch n1et bruggcn bij A heln ovcr de
Rij , bij Nij'rcgc over dc W.lll cn bij Grnl'c over dc Maas De laatstc was:Ll 1r
1928 gerccd gckonren.

Vcrdcr was cr ecn weg van Vi i tncn narr Brod vi l l  Gorinchcm gepland. De bfrg ovcr dc

Mcrwedc bi j  Gorinchcm ksrm pas na 1945 Lot stand, wcl werd in 1931 bi j  Kcizersveer de

Bergsche Maas ovcrbrLrgd.
Ook l$v.rn cr vrn:rf Rottctdan ecn wcg oostwaarts naaf de Betulvc dic de Noord bt

Hcndrik-Ido-A rbacht krurstc.
Voor dc verbirding van het niddcn vaD hct l r lnd nlet de dr ic noordel i jkc Provincies, Ovcri is

scl  cn de Achtcrhoek moestcn ct  ovef de Ussel bruggen konen bi i  Zwol le,  Devenler cn

Docsburg. Bi j  Wcslervoort  was sinds 1901 al  ccn verkeersbfug, die in 1936 wcrd I 'crbfecd. cn

ook in Zutpber bcsloncl reeds ccn vefkeenbNg r i t  1864, cvcnals die te Wcslcrvoolt  op

dczclfde pi j lcrs ls de spoorbrug tcr plaalsc.(1) Ook Dcvenier had al  ccD verkccrsverbiDding
op clc oudc spoorbrug Inanr dezc wasvcrrc 1'^n voldocnde De bruggcn bi j  Zwol le en Dcvcn
rcr lsanlcr respcctievclijk tot staDd in het bcgir cn het eind van de pefiode dat dc 12

bruggcn gebouwd wcrden. De brug bij Doesburg wcrd nr deze poiode in 1952 gcbou\rl
In Lirnbufg waren er ovcr dc Maas al vcrkeersbruggen ui1 de negeDljoDdc eeuw tc

Venlo en Rocrlnond. h Maaslricht kwalll in 1932 dc nieulvc Wilhclminabrug ov€r de Maas.

Deze werd boold4kelijk iD belon uitgevocrd. Alleen ovcr de scheepvaartgeul kwam een

strlen brug met ecn overcpanning van ruim 50 ln EeD soorlgolijke brug wcrd in du Sini'

Serr'a.rsbrug gebouwd bij de rcstaumlie van 1934

(t). Rii ttc owtlnrysnry \,.n dc Llsscl lc Zutphen vetd na dc wn1ieh18 door ootlosshnndctttlsu
ii Is10 eutl b)Lts ne! vJtstii,iussslat{boq scPlaotst die .wtvnkclijk betloekl vas t'oot ]a

Anstcrlant Rijnkanaul bii Btvukclo. ln 1915 tvc tlc Zutphcnsc bnry opnielLA' rcttttukl en tvecr

kxrut cr cenze$lc boosbrug dic it1 lc oolos vu BkukcLen in u(tnbotLw was senonth De

ovcrbrugsing tm dc Llssct b4 Dttcsbrtg, wnr al so s tLc acluientlc euLw een schiphn1t lart

ktrdn ce}t in 1952 bt stund. Oak .l.zc brug, net .'l!/stUvttrgssllulboa|. was ootsPk'lkcltjk
hcsrenct gevecsr toot Btlukclen (dc .lat1lc) naat de nnlhu sal \an.b ot'c rrtst:i|1s bij D"\



2.
Dc strlcD vcrkcc$brug ovef clc Waal bij Zallbonnel is in hoge natc vaD bclang voor de
geschiedcnis vrn de snehvegcn. Vanaf 1920 studeerde eer connissic met leden van on.ler
audere ANWB en ingenieurs van Riikswt'tcntart ran ecn wettelijkc rcgclil]g die een Riikswe-
gcnplan mogelijk noest maken. JtLt'rlijks werden ef congresseD gcorganiseerd otn ondermeer
over dc onl*, ikkel ingen ir  hct bui tcnland te discussieren en dc nat ionale behoelte te toetsen.
De Ncdcrlandse Regering trad traag op. Als belangriikste aandeclhouder van de in financiele
noodvcrkcrende spoorwegen koD zc naar moeilijk beslisscn om !e investeren jn een groot'
schnlige nieuwe inliastructuur die de spoorwegen nogelijkeNijs zou bedreigen. Door ccn
wcgcnlrclastingstelscl drt in 1926 lvefd hgevocrd k'vnm er financiele ruimte om hct Rijkswe
gcoplan ui t  tc vocrcn. De geschatte opbreDgs! van de belast ing was 6 nr i l jocD guldcn per j i r r .
De totalc onkoslen van het plan warcD gcscbal op 200 tot 300 ni l iocn gulden. Men gints er
lnvrrkcl i ik van ui t  dat het plan binnen 30 inar ecreed zou zi j t l .

Er wcrd bepaald dat het plaD om de t ien iaaf moest wordcD hetzien. Dit  om de dyraDiscbe
onrrvikkel ingcn van dc autunlobi l i te i t  m.b.t .  de verkccrswcgcn le k nnen bl i iven sturcn. Door
cl .  srcl lc onlwikkel ingcn was cr in 1932 reeds ccn centc hctzicni  g l loodzakel i ik.  Wcgcn lncl
ongclijkvloerse kruisirgcn olivel de ecrstc \nchvogcn \terdcn hierrn aangewezcD.
In 1937. 19,17, 1957. 196? \ ,olge dc r ieuwe Ri ikslvcgenpl i rnne ,  elk Inet een cjgeD dynanrek,
vis ic cn belerdsshlrctuur.
Sinds dc 70c, jaren werclcn dc orfwikkclingcn van de riikswegen gcintcgrccrd iD Nota's
I tuirntcl i jkc Ordeni l rg.  -  z ie bi i lage V.

Dc slnlcn verkecrsbrug over dc Wirl bij Zaltbo Inel is van hogc nralc van belang als uitdruk-
king van bouwlechnische ontwikkelingcn. Zii behoort tot een reeks vaD bruggcn voor gewoon
!crkccr dic il1 het kader van het Rijkswcgcnplan 1927 werden gebouwd. Tcn behoeve van het
ontwcrp on de litvoerjrg van dc in di! plin opgcno en overbruggingcn wetd door Riikswa-
tcrsl i rat  in 1928 ecn Bruggenburc r  opgericht-
Na hct xr 1890 gcreedgekoDrcr prognnma voor de spoorbruggen was er in Nederlard werllig
verderc kennis opgcdaaD ovcr het onhverpen en uitvoercD van grole bruggen. Het Bruggenbu
rerr mocst deze kcnnis allereersi op peil breDgeD onl ve olgens nieuwe voorschriften op tc
sicllen voor de verkeersbclasting, de toelaatbare spanDiDgcn cn eisen ten aanzien vaD op druk
bclnsre dclcn. Voorts krcgcn do ingenieurs vaD het Bruggcnbure u cle opdracht om bi j  hct
ontwcrpcD van de bmggcn nieriwe oonstructie ontlvikkoljngcn re onclerzoeker en zonodjg bc
tc prsscr,  rekeDing houdcnd nret de esthet ischc vornlgeving en irpasbaarheid biDncn hct

Uit het BNggciburcau is dc huidisc Bourvdjcnst Riikswaterstaat voortgekomon. Thans
bcprald dezc dicnst voor een groot decl hct bceld en de vormgeving var wegcn cD kunslwer_

Dc plarrnatige opzct voor de bollw van twaalf bruggcD bclekende eer belargrijke loorurtgang
biDncn dc Nederlandse bnrggcnbouu,met ccn zcer posit icvc ui tstral ing naar cle staal indusnic
cn mc1 nrtnc de Nederlandsc schcepsborw.

De staler verkecnbrug ovcr de waal bii Zaltbonnncl is in hoge mate van belang nls uildruk-
klrg !an typologischc ontwikkelirger. Dc onfwcrpers van het Bruggenbureau zochtcn naar
cigcDtiidsc brugvornen. In navolging vaD hct buitenland en als vervolg op dc brug over .le
lJsscl bij Zwolle werd er voof dc brug over de Waal bij ZaltboNrcl gekozen voor een
valvcrkliggcr.

5.
Dc stalen verkcersbrug over de waal bii Zaltbonnrcl is in redclijke mate van belang voor het
ocuvrc van de ingenieurs eD Ri ikswalerstaat als bedri i f .  Hct ontrverPen geschiedde onder
vcrantwoordcl j jkheid van hoofdingcnicur i r .  w.J.FI.  Harl l lsen dic iD 1928 met de lejding van
hct Bruggunburcau van Ri ikswatcntaat wcrd bel^st.  l r .  A.J.  vaD dcr Stcur was dest i jds i r
c lccl t i jd r ls csthct isch adviscur. lan het Bruggcnburcru vcrborclen.



6.
De staleD verkccrbrug over de waal bi j  Zal$onnnel  is in zeer hoge matc vrrn belang i i  dc

Nederhndsc lcf tcrkundc. De brug is expl ic ict  door de Necler landse dichlcr  Ma(inus Ni jhof f

bezorgen in hct  gedicht  De oeder de vrouw. geschreven iussen 3 en 17 api l  1934 en in ht)r

zelfdc iaar gebundcld ir1 Niuutk gedil e .
Hel  gedicht  lu jdr  a ls volgt :

De nloelet tu vouw

lk gulg Mar dc Bonuncl all dc btug tc zte .
Ik zag de icu,rc bt1tg. Twec otctziJdcn
die ctka vtocsd schenctl tc t)ennijden,
ttoden wccr burcn. Een nluluut of tien
.lat ik da(t !ag, ut 't grus. nijtl tlue ge.ltonket1,
, , t t t , t  Luo! ta l  wtt  lLt  t ,1,r1"1,q 

" 'n l  
,  zt" ]

tuat nij daar nid.len in de onundigheid
ccn sten ventene] dat tltijn orcn klonken.

Het tw\ eetl vk,trt'. Het schip dat zij beroel
kwant kutszaant suoontal door cle buLs gcvatzn.
Zij rns tllean tan tltk, zij stotLtl ,t.u1 '1 tocr.

cn \tet zri zo S Inade ik dat psaltncn wan:n.
O, Llacl tk. o, dtLt datt tnijn noc.tct |oeL
Lijs Col, zols zij, Zijn hantl zul u bewarcn.

vorngevingslvaarden

De stalen verkecrcbrug over de waal bij Zaltbonnel is ir zccr boge mate van belang wegcns
de hvaliteit van de architcctoDische en consiructieve vonngcvirg er inpassing in het lanci-

Voof de overbrugging ovcr dc Waal bij Zaltbomnel werd bij het onlwcrpen veel aandacht
besteed aan de architsctonische en esthetische vonngeving. De plaats van de pijlers en
landhoofclen werd in vorband Drel de stroming van het water bepaald door die van dc spoot'_
brug ui t  1869 die 50 mctcr oostel i jk van dc verkeersbrug lag.
Ook bij het laststcllcn vNn de hoofdvofn vlln de bovcnbouw 

'vcrd 
het uitgnngspunt bcpaaid

door deze spoorbfug dic besk)rd uit vakwcrkliggers. Er mocst samcn ncl de spoorbrug ecn
h&oonijk bccltl lvordcn vcrkLegen. Tcvcrs werd beslotoD, om tcneinde venr'arfing tc vennjj-
dcn, aan dc vcrkccrsbrug een eigcn vorln te gcveD. Daarom koos men voor vaL:werkliggers
met cven'vijdigc randcn, teruiji de grote rivicrbruggcn van de spoorbrug gebogen randcn
hadden. Voorts wcrd gostreefd naar eenvoudige, rustigc slavenpalronen. Gokozen werd hct
\  -n- l r .on rrLt v.r t iL. . l (  (n \ch'r  n,  hi i i ' ]d ig Ig. |r
Er is een duidelijk hoogtcvclschil !warneembaar tussen de aanbruggen en dc lloofdovcr'span
ning. Dczc is kankter ist iek voor de stalcn vcrkccrsbrug. Het hoogteverschi l  is ontstaan t l txr
dc lergtcvcIschillcr varr de ovefspanningen v.rD dc aanbruggen en de hooidoversparnrng. Dc
hoogtc van ccn brug $,ordt gfotcr raarrnate de ovcrspanning groter wordt.

graftcidslvaarden

1_
Dc stalcn verkecrsbrug olcf  de Waal brt  ZaltbooDel in
de oofspfonkcl i jke staat lvairr in zi j  thans vcrkccrt .  De

zccr hogc ff:Ltc van belang vrnwcgc
vakwcrkliggcn bovcn hc1 zonrerbed



rvcfddn i i  de _lweedc Wcrcldoor ' ]og doof oortogshaDdcl ingcn twcc nraal vernield. In 1941 en
19:16 $crd dc brug weer in de oorspronkelijke vorln hcrctcld gebruikmakend van overgebleveD
cn Dicuw gcnrnnkre brugdelen.

L
Dc brug wtls ooLspfonkelijk gfijs gcverta. Dc laatste decenDia is dc brug in blauw cn wir
gcverid. op zon aricr dat de ve$chillerde onderdelcD vaD hct vakwerk zich duideljjk

zeldz:l.lmheidswaarder

Dc st.r len vcrkccrsbrug ovef de waal bi l  Zal tbonnncl is in zcer hoge nate van bclang wegens
haaf zoldzaanrhcid. De brug behoort  tot  dc rccks bruggen voor gcwoon verkeer die in hct
kal lLjr  !an he1 Ri jkswcgenplan 1927 wcrden gcbouwcl.  Dit  plan onvatte ondcmccr ccn
'pfogrrnnn:r 'voor dc bouw van 12 vcrkcersbr ggcn ovcr de grotc r iv icron. AIs ccrstc van di l
br uggc npLograrnn a wcrd lll 1930 dc brug ovcr de Usselbij Zlrolle gerc:rlisccrd (boogbrug n]et
r .kbrnr l  cn vakwcrkbogcD). Daa,na volgden in 1931 de ovefbrugging vl lD dc Bcrgsche Maas
l)ij lieizersveer (vakNcrkliggc4. in 1932 .le overbrugging van do Maas bij Maaslricht (beton-
ncn gcwcltbrug Inct str lcn porl i ralbfug),  i r  1933 de overbruggiDg van de Waal br j  Zr l tbommel
(ukrvcLkliggeL), in 1935 de brug ovcr de Rijn bii A rhen (verstijfde staattoogbrug) !n in
1936 rlc ovcrbruggirg van de Lck bij Viatren (boogbrug met lrekbaDd en vollcwflndbogcn). Ii
hclzelidc iaxf hvamen de ovcrbruggingen van de Waal bii NUmegen (zuivcrc boogbrug net
v!kwcrkbogen) en die van het Hollands Diep bij MocrdUk (vakwerkliggcr) tol sland. Ver',ol-
gcrs kwam in 1937 dc ovcfbfugging van cle Maas bii Hcdcl (boogbrug met trekband en
vollc\landbogcD) gcrcod. Dxrrna volgder h 1939 dc overbrugging van de Oude Maas bij
Dordrccht (vakwcrkligger) en die over de Noord bij He drik ldo-Anbacht (boogbrug met
trckband en vakwcrkbogen). Tot slot kwam er ir 1943 de brug over de IJssel b{ Deventer
(verstillde staaflroogbrug).
Vrr de twaalf bruggen verkeren ef thans negen iD dc ooNpronkeLjke staat. Dric bLuggen zrjn
!emicuwd: de bolenbouw van de Moerdiikbrug en delcn van dc Wilheln]inabrug ziin veran-
dcfd iu stalcn \4akkc slalcn l iggerbruggen cr de bmg bi j  Kcizcf loer is vcrvangen door 6
dclc,r  !an dc oolsPl!nkcl i ikc Moe i jkbLug.
Vrn de tw|rll bruggcn zijn cf vicf brrggeD onnvorpcn als vakwerkligger. Thans zijn er nog
dric lysick aanrvczigi (dc bfug bii Zaltbolnmcl, Kcizcrsveer en Dordrecht). Als berinnernrg
ran dczc cr)nslr ctievorn is de stalcn vcrkccrsbrug brj Znltbon el in zeer hoge matc vrur
bclang $,cgens haar zeldzaanheid.

ensemblerYaarde

I
Dc stalen vcrkccrsbrug over de waal bii Zaltbonlnlol is van zeer hoge mate van belang omdat
zij .leel uitnlarkt ccn groep va bruggeD die visuocl ccn geheel vornen. Vijtiig nleter oostelijk
Iigt de df. ir. w. Hupkes treinbrug, uitgevocrd rls twee enkelsporige val:werliggers. Deriig
meter wcstclijk ligl de Martinus Niihoftbrug, ccn belonnen verkeersbrug uitgevoerd als
tuibnrg rnet stalcn kabels.
De hoofclvorm van een vakwerligger is ccD drichock. Aan clkaar verbondeD vormon dc
clr ichockcn ccn vornrvnsl c lemcnt met borizontalc.  vcr l icale cn diagonale I i inen. De ondcr
rrncl  er de bovcnrand bepal,Jn dc horizoDtale l i jD. dc tussenl iggende staven bepalen de
vcrt icale cn diagonale f icht ingcn. Dc hoofdvorm van een tuibfug is tevens een dr iehoek. De
vicr pybicn vomen hier de vort icale l i jnen, hct wegdek mafkccrt  dc horizontale l r jn en de
tuikabcls bepalen hcl  schul l le l i iDcnspcl.
Het l i jDcDspcl vrn de tuibrug cD de vakwcrkl iggers refcreren aan elkaar.  Dc konplexi lc i t  von



het l i incnspcl vornrt  een harnonieuze cenbeid eD vornt v isueel 66n gehccl.
L.cn vcrgclijkbaxf erse$ltc wnarii de hoollvornen van meerdefe bruggen nct clkaar
fctcrcren is ie vinden bij dc dLic vcLkeersbrugscn over de Lek bii Viancn Ook hier vonni hct
l i jnenspelvar cle bruggcD een cenbeid. Dc booidvorn wordt hier cchtcr bepaald door boogl i j -
nen in plaats van diagonale l j jneD.

2.
De dric brugtypen die ontwo,pen zijn in vercchillcnde perioclen met verschillcnde rcchnnrkcn
cn vcrschillende malerialcn leveren een unick lolaalbceld op. De coDrbiDalie van clezc clool
tijd behcefste ontwikkclingen is het stcrkst waarneembaar vanaf dc bruggen zelf, lllet namc
vanai de stalen vcrkccnbr g.
Dc grootsheid in Drartvoering geconbincerd n1et de verfiindc dctailontwerpen versterken de
sanenbaDg tussen de drie brugtypcn.
Hc! totaalbeeld van de d c b,'ugtypen is een gocdo r€presentant van de Nederlandsf hruu_

3.
Dc enscnrblewaarde rvordt versterkt door hct feil dat de drie verschillcndc bruggen sancn
133 iaar geschiedeDis vcrtcgenwoordigen. Dc trcinbrug is gcbouwd in 1869. dc stalcr vcl
kccrsbrug itl 1933 en dc bclonnen vcrkcersbrug iD 1996.

laDdschappclijkc waarde

Dc drie bruggen ovcr de Waal bij Zaltbonncl liggen op een zeer uitgcsproken locarn: \',n
Nederland. Het r iv icrcnlandschap heet i  hicr haar authent ieke ui tz ichten bchouden rn zin
karakteristiek voor de Hollandse landschappclijkc ideniiteit waarir brecdstroircDde uitrnon_
dnigen van grote rivicrcn bepalend z'jn.
flct aanzicht op waardenburg en Zaftbonnrel vanaf de positie van dc bruggen is van een
zeldzame schoonhcid. Bi j  het passeren vaD de Waalwordt men de grootsheid van de r iv ie,  cn
de daarmee verboDdcD Hollandse delta'strucluur gewaar. Het kleine Nedorland wordl hier
groots iD haar geschicderis, geografie en iDfrastructurcle krachlenspel. Vanuit de trein ol aulo
ewaart nen deze grootshcid ir een kort moment. Lopcnd of fietsend over de oude verkcers
brug hecil men alle iijd onl in ooslclijkc ichting de histoischc slalen kracht var de trenrbrug
te ewarcn dic een eenheid vornl t  Inct hel  wxter,  de di ikcn cn de ui lerwaarden. Westcl i lk
\ !ordt mcn gccorl i rontecrd met de lutur is l ische ui tz irnigheicl  van dc Marl inl ls Nrrhol l l rug nrct
bcrvcgingen van Zaltbon1nlcl  en landschappcl i ikc bossages op dc achtergrond. Botcn van al lc
sooften cn Drrlcn ploegen onder dc bruggen door. Geruis vaD s[elverkeer en gcr.tas v:"r
treinverkccr wcI1elcn naiuurgctn)uw in de voorui tgrng van dczc spoclac laire oeververbiDdin'
gc'r.
Er zijl1 nr Nedcrlard wciDig pl atsen waar zulks ecn wjjds ivierenlandschap eD haar infm
structurele wefken zo als totaalbeeld is tc cfr'aren.
Dc stcrkste beleviDg vaD bel totaalbceld vindt plaats op cle oude staleD vcrkcolsblug. Dc
landsch,rppcl i jke waarde vanaf dczo posit ie is in zeer bogc nale belangr{k.



REDENEN VOOR HET VERZOEK

L
N.rdar dc Martinus Nijhoftbrug in 1996 is opengesteld als nieuwe verkeersbrug wordt de oude
stalen verkeersbrug over de Waal bij Zaltbommel door tijdelijke overcapaciteit bcdrcigd met

2.
Ilnkclc buitenlandsc gegadigden hebben iilercsse voor de oudo brug gctooDd. ID allc gevallen
blcck de bouw van €en nicuwe brug \,oor hen rendabclcr. AlvocrcD val1 dc brug was voor hen
Lc conlplcx cn te koslbaar"

L
Stichting Boogbrug ViaD€n plcit vooL hct bchoud van de oude verkeersbrug op grond van
gcDocndc wanrdcstellirgen. Zij is zich tordcgc bewust dat behoud en bescherming van dit
obiccl allccn mogclijk is waDnccr dc brug nicuwc fuDctics krijgt. Zij geeft daarom hierbij
optics oln dc brug te hergcbruikcn als fietsbrug cD als brug voor lokaal verkeer.

hergebruikals fietsbrug
De Martinus Nijhoilbrug bestaal ujt 2 x 3 rjstroken snelverkeer en twcc rijbanen voor fietsers
en langzaaDr verkeer. Ov€r d€ totale lengtc van de brug, ongcveor 1000 neter, heeft het
sDclvcrkcer gecn vluchtstrokcn. De 2 x 3 rijstrokcn vomcn hicr ccn gevaarlijke situatie die in
dc lockomst onacccpt|bcl zNl zi.jD.
Voor 2015 is ccn twccdc nicuwc brug op hc! hec6 vAD dc oudc verkeersbrug geplard, dit orn
uitbrciding naar 2 x 4 r i istrokcD snclvcrkccr,  2 x 2 vluchtstrokcn cn fwee r i ibanen voor f ietsers
cn langzairnr vcrkccr nrogcliik tc Drakcn. Dczc twccdc Dicuwc vcrkccrsbrug zou het probleem
!ln dc vluchlstroken dus oplossen. Slichting Boogbrug Vianen bctwijfclt cchtcr of uitbreiding
narf I x'l rijstroke op dit traiect va. de A2 voor 2015 uitgevoerd zal worden.
Hct pfobleem van de vlucbtstroken kan op zeer korte iermijn worden opgelost door dc
rijbanen die nu door fietsers en langzaamverkeer gebruik wordt, als vluchlsUokcn voor hct
sielvcrkeer te gebruiken. Het fiels en langzaam verkeer zou dan gebruik kurncr maken vaD
dc oude verkcer'sbrug.

h€rsebruik voor lokaal v€rkeer
Mcl dc konrst van dc nieuwc Martinus Nijhoflbrug is dc afslag Zaltbonnrel enkele kilometers
naar hct zuid€n verlegd waardoor de stad Zaltbonnncl nlcer gcisolocrd is komen te liggen.
Om dc bcrcikbaarhcid vaD Zaltbommcl tc vcrbotcrcr is ooD openstelling van de oude veF
kccrsbrug aan tc bcvclcD. Hct opcrstcllcD van dc oudc vcrkeersbrug voor lokaal verkecr,
iiotsc,'s cn langzaam vcrkccr bctckcnt ccD kwalilaticvc opcnstolliDg van de Bommelerwaard.
Toerislcn cn lokale bcvolkirg zullcD biclaaD kunncn profitcrcn. Tovens zal een sfeervolle
oversl€ck door ccn icdcr als zccr waardcvol wordcD craaroD,
De oude vcrkeersbrug is in go€de conditie en kaD nog hondcrdcn jarcD dienst doen voor
rvrndclaars, f ie lsers. langzaan en lokaal verkcer,

Stichting Boogbrug Vianen bepleit het behoud van de lysieke herinneringen van dc vakwerk-
liggcfs.
Oude vakwerkliggers voor het gewone verkeer ovcr de grote riviorcn zijn schaars. Er liggen er
tlraDs nog vtf: dric uit het Riikswcgcrplar 1927 te welen bij Zaltbomnel, Keizersveer en
Dordrecht, een van v66r de het Rijkswegenplan 1927, te weten de verkeersbrug over de Maas
bij Grave uit 1928 en een hergebruikt deel van de Moerdijkbrug ovcr dc Oudc Maas bij
Spi jkcrnissc.
In de periodc v66r het Rijkswegenplan 1927 wordcn over dc grotc ivicrcn reeds 11 vakwerk'



|ggers voor hc! gcwonc verkeer gebouwd. Alleen de brug bij Grave is in orginele staat iysiek
aanwozig. Door de nieuwe eisen van de ttd werden de overige 10 bruggen gesloopt.
De twee vahxerkliggers bij het historische vestingstadie Heusden werden vewangen door
modeme brugtypen. Ook de vakwerkliggers bij Roermord, Kampen, Rotterdam, Barcndrecht
en Westervooort zijn vedoren gsgaan. Bij dc vcrdwcncn vakwerkliggers zrjn op enkclc loka
ties resten van de constructic tc vinden. Zij fungeren als nonument en dienen als schaarsc
herinnering aan hot irdusticelc tijdperk. Directe beleving van het object werd hier door sloop
definiticf vcrnictigt. Op veel bruggen die gesloopt ziin kijkt men nu met weemoed tcrr!.
Dc Ncdcrlandse Bruggen Stichting, de belangrijkste autoriteit op het gebied van docu cntrlic
cr invenrar isat ie van de Nederlandse bruggen. stel t  in deel I  van haar dr iedel ig standaard-
werk 'Bruggen in Nederland 1800-1940" ps.27-,  het volgoDdc:
'Door een goatle dacunentatie oJ doot nn$aatu behandehls kan de waarde wn een brue ruak
beto \rotLlcn tustgclegd cn adtl een btud publiek Betootl.l .lan door behou.l tet ptaatse'.
Stichting Boogbrug Viancn is bct mct dezc slelUng niet eens als het gaat om het behoud van
de twaalf bruggcD ovcr dc grotc rivier€n die in het kader van het Rijkswegenplan 1927
gobouwd zijn. Onl dc 

'vaarden 
van deze objecten op haar nerites te kunnen beoordelcn is

rysieke aaDwczighcid vaD nateriaal en vorm onmisbaar- De herinneringen worden hier hel
storkst bolcofd wanDccr dc bruggen lysiek aanwezig zijn- On de lysieke kracht van de oudc
geklonken brusgcn in sancnhang met de rivier en de ongeving te ervaren js documcntJtic
al l6iD nic!  voldoonde.
wanneer een historisch belangrijke brug ter plaatse kan worden hergebruikt dan is ecn extra
inspanning om zo'n bLug ie beboudeD op zijn plaats.

5.
Stichting Boogbrug Vianen pl.-it in deze aanvraag niet alleen voor het behoud van de stnlcn
verkeersbrug ovcr dc Waal bij Zaltbommel maar ook voor bescherming van alle twaall
bruggen over dc grotc rivicrcn die in hel kader van hel Rijkswegenplan 1927 gebouwd zrjn.
Vestingwcrkcn vaD ccD vcstingstad die vr'oeger sanenhang bezaten worden tegenwoordig ais
conplex bcscbcrmd. Op nalionale schaal zijn de vestingwerken van de Hollandse Waterlinie
als srlncDhangcnd conrplex beschernd. De rwaalf bruggen dienen vanuit dit perspectief van
nonuncntcnzorg ook als samenhaogeDd complex beschernd te worden. De rwaalf bruggen
vormen dc krcor van bct Rijkswegenplan 1927 en bezitten als complex onschatbare nationalc
waarde. Dc bruggcn bi.j Nijmcgen. Zwolle en Llendik Ido Ambacht hebben reeds de strtus
Beschernld MoDulnoDt.

6.
Dc stalen verkee$brug over de waal bij Zaltbommel wordt nu bedreigd net sloop. DeskuDdi-
ge discussie met alle belanghebbende partijen heeft onvoldoende plaats gevonden. Wanreer
de brug in een eerder stadiun als beschend noDument zou zijn aangcwczcrl, was dislussic
over de sloop van de brug andors vcrlopcn.

,7

Rijkswatcrstaet gccft als beheerder van water en verkeerswegen visjonaire toekomstbeelden
on daarnlee haar beleid te kunncn bopalcn. Hct gctuigt van ccn vcrgaandc visic dat Rijkswa
terstaat een infrastruktuur voor het iaar 2040 durft tc govcn. Middels nrtistiekc inprcssLs
zien wij dat er Hoge Snelheids Autowegen zulleD zijD. Gescheiden van dc traditionclc snelwe-
gen zullen deze wegen gebruikt worden voor de lange afstaDd waar snelheden van 250 kntu
gehaald kunnen worde.. -zje bijlage VI -
Als wij ons verplaatsen in het geschetste futuristische beeld dan mogen daarin gccn cultuur'
historische monunenten ontbfeken die de beginperiode van de automobilteit veriegenwoordr-
gcn. De vakwcrkbrug over de Waal zal in 2040 een onvervangbaar nationaai nloDument zijn.
In de visionaire wereld van Rijkswaterstaat dient daarom extra aandacht besleed te worden
aan deze loretsbare maierie.



Hoogachl4
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w.J. vanisl

Wanneer wij in de huidige snelle samenleving niet gauw een rem zetten op de gemaakte
sloopplannen van de stalen verkee$b g over de Waal bl Zaltbommel, ons niet bezinnen
over de waarde van deze brug en wij niet voldoende tijd nemen om een wetoveMogen
beslissing te nemen, dan zal de toekomst spoedig geen brug meer hebben om terug te keren
naar onze archetlpen die vertellen over onze ee$te stalen poorten en alles wat daaraan

Stichting Boogbrug Vianen hoopt met voormelde infbrmatie en bijlagen een compleet beeld
te hebben gegevcn van een object met grote schoonheid en belangdjke hjstorische waarden
voor de Nederlandse cultuur.

Stichting Boogbrug Vianen vertrouwt op een deskundig oordeel van alle betrokken partijen.

bjjlagen:

L Kadastrale gegevens van het te beschermen object.
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Europese Bibliotheek; 1995; ISBN 90 288 6208 0
V Beleid en planning in de weqenboute,1989

Studierapport van Rijkswaterstaat; D.M. Ligtermoet
VL Bouwen aan de poot van Eutopa;
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Knooppunt van water en wegen,
enkele historisch-geografi sche beschouwingen

D. <hrpbiu3d !  h Leee 6Lj zrdoddd@erdewir

w.d r!*d on b j eei hneFrhg dqar sp-Ee ttue

!e!p. i  wi i  pn! i rurE,db aide iood. i jdewri

d.w.r %Ei eLed (d4J vri e.i eawd. wai

FD LqybD(r&lr711)_D. * !3rh3wri .odnd h

Nederland ii een klein hod,maar kent

binnen zijn grenzen grore regionale v.6chil-

l€n. Her gaa! d3arbij nier alleen om land-

sdlppelijke, maar ook om soci:lp en.uiruF

le veKhillen. NedenandeE tjn dair zelf dn

gewend,ma.r vele buiienlandeB valt die veF
(heideoheid wel op. Twee grenrzones spelen

daarbii een belangrijke rcl: id het noordeiijk

deel vai her lan! de grcre inhan van dp

oude Zuidenee en even zuidelijk,lairv!n de

ooi weszone van de grcte rivieren.Men

soonr in Nederland ten noord€n ol En zui

den van "de grcre rivieren", ot vinuir eeo

Hoilandr gezichEpunr"bovei or b.noden de

Strat€Ak.he ward€ van d€ grcte rivieren

Door het relarief lage 
"'ebipd 

rusen de

Geldetse en Brubantse andgrond€n bundel€n

zich d€ drie grcle rivieren die wesNaans in

de Nooilzo? uitmooden.In de middeleeuwen

.on.enrerd€ zich ten 2uiden da.daD een

E.abrnre polnieke eenheid en ren noorden

d.arvan een GeldeN macht,de UrEdse

bisschop mer srote polirieke invio€n,€n de

opkomende m:.hr van d€ Hollandse gr.ven,

Het rivierengebied %s het ;eetr omsEden
gebied ru$en Brabanr en Gelderland, van her

midd?n der derti€nde eeuw toi a.n de eei'

wording van de Nederlanden onder de

Her gebied belemn€rde he! verkeer over

land ru$pn hpt noorde! en her.uiden en

w.s daanm v.n $r.tesLch bplang.ln ons

larsseleg€n land met v€elal rl€.hre landwe-

sen waren de watefr€s€n bebngriik, De rjvie-

ren u!ren dr:om, zeker voor he! vrachtveF

voer, van biizonde; crcte beiekenis en ha,jden

Her eeErgenoemde aspeci komt v@ral

naar voen bijde vooduende srijd tu$en

Brabanr en GelE in de deniende en veertien-

de e€uw De Braband€d hebben bijvoorbeeld
gedurende de.pnnia hun geag doen celden
in llel ei be!.eigden €en moment r€lfj
Ar.hem, Her $eede asp€q rpeelde €en dl

biide Bourgondische polki?k m€r aL idea3l
een h.chtisp Rijnsaar re veiisen in Eorop..

&relde Sout. van Bourgoidib heeit in

d€ viiftiende eeuw tijdeliik de m.cht ungeoe'

lend in Celrc, Ook in d€ reniende eeuw

drcngei de Bourgondiaro door ror Nijmegen,

Iei en Zakbommel.D. Gpldetse h€i(ogen

hebben her r€n dotre noor€n aRessen teeen

keiza KdelVne Habsburss dgenarm En

de Eourgondirch€ poliiiek-Van.f her midden

van de z€{iende eeuw speeiden de .ivieren

s€.n ol meer bij gewe$elijke oorlogen, maar

kori drarn. zou de batiEre van de goie

.ivieren weer een dominante olga.n spelen

tijdens de grcie opsand tegen de

Habsburge6 v.n het Spaanse koninkriik. Her

venet con.enireede rich in de ,even gewe!

ren,die,voor wie over lrnd uir her ruiden

hoe$ konen,be<hermd llgen achrer de
grore rivieren.Weer werd genreden ond

Zahbommel,Iel en Nijmegen. Pai roen

!-Heitosenbo(h ln 1629 d@r FEderik

Hendrik werd hebverd, was Zlltbommel liin

Ten opzi.hte van die u.htigj:.ige ooF

lossoesand selden de rqee iaar v.n de

Fr.n5e iivasie (1672-16741 niei veel voo., maar

de rivierveringen werden er weer alle bij

berckken.ln de Napol€onrkche jd vormde

her rivi€Ensebi€n opnieus een belangriike

sreni Hei sedeelte van het bnd d:i feitelijk

bii FGnkrijk zelf serd ingelijfd lag t€n zuidpn

van 'ie Waal.Als in hei begin van dit hoofd-

nuk de gensve$ingen waren genoemd v.n

de Romeinse ove.heetsing v.n de?e $Eken

lansr de Rijn,die toei nog bij Kaiwijk uit-

mondde,dan w.r mer die inlijving in lSll de

oorsprong van het ;Yiereng€hied

De oos-w?stb: niare door N.denlnd

vindr haar oo6prons in de voorlaaa!. ij*ijd

van de vi.r di€ l0O.00O tot l2O.00O jaar

geleden in hei Plekoceen het klimaat in

onze ongevins bepaalden, Deze iisrijd,aanse

duid met de naam Ri$ of Salien, heefi her

reliii in onr hnd roalr wii dar nu kenoen,

voor een belangrijk d.e bep..ld.Ijsm:sal

uit Scandinavie en schorland kwam€n op n.

Noordzee ren noorden van oni hnd bij



h rfl 1EgslduErdcro^.ridsridrv.cryc3h

elkaaiHet warer 5tuwde da:rdoor op en

zoch! zi.h w€rM:atu een uitw€g naar de

Adantis.he Oce..n,vh het sebied dr wij nu

keonen.k hei Nauq v.n C2lais. Ten 4o(e

vormde zich een ijdam van rulm $eehon-

derd merer dik waarvoor 5amen mer h€!

shekwarer Elbe,Weer, Emr Rijn en f,1!ai

hun oude beddingen moesen verlaten pn

hun weg niar ha wesen zochten. De naar

voEn dringende glesche(ongen rtuwden het

ainwedge rivienind op ror eeo:anral"iuw-

wallen",die rii nu nos aanrcffen op de

Veluwe,rond Nijmesen en Elten en io

Utrecht iu$en Rhenen,Am.ong€n €n hei

Gooi.Vhk r€n ruiden d!an:. trefi m€n hei

g€bied aan wlarbngr .v€nwiidig aan het iir-

frcnt, het sm€isater en rivietuater wen

wa.rts afvloeiden: het gebi€d dar wii nu ken'

Dn gote 'OeKrcomdai werd in larere
perioden geleideliik weer opsevuld met

srind, and en klei die voortduEnd d.or de

rivieren w€rdeD aang€vo?rd en die zo de

larsne sedeehen opvulden, bunen de f-.helii

ke $oomgeul v.n dat monenr;een prcces

dar v@itging zolang vegetatie en menieliike

activireiren, ,oalr dijkbouUdar nier verhin

lerden, Her gesloen diikyseem dar qij nu

kennen vrces een be{uurlijke krachr en *n

eenheid van besulr die pa in de veedende

eeuw resuharen kon boeken.

De rivieren ontwikkeld€i zich daarmee

.or $eedi belpre scheepv,anwegen, mrar ook

to! en roen.mend sev.ar !oo. de achrer de

diiken gel.g€n rivierpolded en lor $eed5 gb

tere batriares voor hei oveRrekende laidveF

k€er zo werdeniii @reB meer en m@r En

De rivierpolde6 bleven Flari€i hag gele

gen,omdar zijd@r de dijken wlren arsesne

d€n v.n de toevoer kn sediment door de

nvieBtumei.Zij waren ze,4 5lecht onBloren

doordai eeuwenlang de wegenbouw primnief

bleei's WinteE n@{ m.n v..lal via diiken

een ondtekkende omweg maken, of gebruik

maken van de 5chaa6e oevetuailen die ?o'i

pold€r doorsneden en uir pEhntori5che dj'

den waren overgebleven.Voor eeivoudig

vrachoerke€r kon men gebruik naken van

kl€ine wereringen, bijvoorbeeld die ru$en

Hedel en Zalrbomnel en tu$en Haaftpn en

culemborg. Hoe kl.ioschalis d;r vervoer wrs,

B nog t? zien arn een slunie in een delgelii-

ke werering, i€n noorden van de hoofd$raa!

Het oversteken van de rivieren

Om het noordruidverkeer door middei-

Nedenand te EaliieEn wEn dur oee

dincen nodig: het ov€r5tpken van de dri€

rivi.En, nameliik de Nedeiiiin ol Lek, de

Wa.l en de Maai,en een wegverbinding die

de drie oveKeekphasen verbond.

Her ovedeken kon plaaiivinden mer

een rceiboor een :eilveen een gierponreen

sdipbrug of en va5te brug;jn de loop van

de ge(hiedeni5 vrak in €en dergeliik€ volgoF

de toe,.ppist. De rceiboot n h€r €nvoudi,.i,

m:ar k:n veplal nier meer vervoeren dan

voergangpF mer hun basase- In de vermelde

volgord€ neemt de cap..iteit roe, maar ook

de behoeft. aan voodieninsen a.n de wal.

Omdai hei rivie.peilkrk kai wisselen,riio

voor paa.den, veeuagens en krrren een aan-

iai veeBtoepei nodig. Bij her"gieren"maakr

nen gebruik van de fioomkra<hr van de

riv'erdie de ponr als een vlieger voorrdriift,

ierwiil zij 4n eind boven{@ms veronk.rd

ligt, Waar legetijden de afio6ins tijdelijk

ond*breken, biiooibeeld ondei 6oinchem,

kan her syneem €chrer nier worden ioege'

De schipbrug,een w€gdek over verun-

kerde <hepen, blokkpeit de riviervaart.Een

bs geneke kln men derom tijdelijk m{ de

sDom liten vieEn €n lat.r mer lieren er



doqr hd noombooqc dn hislij r3r, 4dB w-rt de

.'5:!-

Vane bruggen moeren de doorvarit

voor (veelal zeil-) i.h€p.0, mogeliik maken,

Men dienr ?i<h d:arbii te Ealiseren da( zo'n

i.hipbrug of vase brug de beheder Grld of
gewe$) mrcht gafde scheepvaan iaar belie

ven door re lat.n ol dir juist te verhinderen.

Van deze techniek werd dankbaar cebruik
gemaakt bij sekhillen tusen sede. en

se'osen, bijvoorbeeid bij de lliselb.ugsen.

V:se o€v€rverbindingen of schipbrug-
gen wdden oEr de ll$el auwen mder
geFalireerd dln over de Beiu{eromen: bij
Kampen al in 144€ bchjpbrugj, bijZurphen

in 1478 (pdlbrusl en bii Daemtr in l4€2.

Deze biuceen rijn er indsdien nier pern:-

nenr geweert, Z'i hadd en veel re verduren en

speelden in de vele oorlog€n €en esendeb

rolen werlen vaak vernield.Voor de her

bouw wis een ?ekeE welv.art nodis.In de

lchttiende eeuF qaren er riviercvergangen

bij Doerburg, Zurphen en Deveorer, maar

zowel bijNijmegen ak bijZakbomhel las

een sierpont. Hoewel in Nijmegei al in 1648

de wetueliikheid van een vane brug we.d un-
gesprken, werd d? brug p:5 in 1935 gercali-

seed.In 1927 we.d .dvie, uitgebra.ht ov€r

de prioriter van een brug bij Doesbuq

Arnhem of Nijmegpn.Zo zijn llle va$e brug-
gen voor het weeaerk.er in her rivierenge

bied pas ia 1t30 gebo/wd.ln 1933 war de

verkee$rug bij Zalrbomnel s.Eed, Een ver
k.eEbrug ove. de llsel kon derhalv€ ruim
vier e€usen e.rder roi $and komen drn d€

brussen die de volledige oveRteek van d€

drie rivieren in de Setuwe nogeliik m.akten.

h w€ike noord-zuidioures door fridden,

Nedetund zouden de ponten ol brug:sen

moeien pasenlvoor l80t geeft de
'Alsemene porkaan van Holl.nd"m€t daar-

op de po$bure, een an$oord,Voor dn

betoog rjn van belang de roures Urre.h!

Vianen{orinchen Beda/ UirechlBeusi.h€m-

TielTuil-Z!lrbomhel'!Hertogenbos.h,

Wageningen-Len!Ni jmegen-Kle€f en Arnhem-

El5.Ni jmegen-Gravel-HertogeDbosch.

De wesen loor de Betuwe waren de.hr

begaanbaar ln 1809 kla:sde llel ,lar de rcure

naar Maurik/waa. vrachten op de Npderijn

moe$en worden gebrachrnog ma,r gedeel,

telijk was beend.ln Zalrbommel conr!reerde
nen bijdie selegenheid dar m?n !lleen
's rcmets rechBeeks naar Hedel kon riiden,



's winteB diend€ men om .e rijden ov€r de

dijken. Bii Niimesen was op e.n rcure d@r

het Land van Maas en W:,1 bii Beuningen en

Evijk sprake v,n begrinding,a15 hend v:n

de (hade v,n de srci€ ovedrbming in 1805.

In Celderland werd befiarinc van d€ buiten-

wege. als 8€6re v€rmeld v:n de Beg v.n

ameBfoori naar her Loo bijApdd@rn in

1816. Na de <on{,iering in her voorgaaode

dat de vaste oeververbindinsen hier laai tot

rand kwamen,volgt nu d€ va$teuing dat zij

@k schakek saren in een ,eer primkief

weg€nnei sa.r de verhading nog nauwelijkr

aan de ode sas, Her rou ror de periode

18251850 duren voor de wegbenFiingen wat

neer algemeen in dir deel van het land weF

den ger$liseerd.In l84l blijkt de oute

UtEchl-Zaltbommel besnnd t zijn en buigr

dez€ bi jBupn naa. Zal tbomhelat  Bi jde

b€$raring van 1846 koos nen voor hei eeBt

de rcute over Geldermalsen en Culefrborg.

Her oponihoud bij de overgansln wn

de rivieen was aantenliik, marr dir moet

worden gezien tegen de a.hr€rg@nd vrn veel

hngeE Fistijden.VolgeN de postkaan van

l809l8lo Ek€nde men voor U!E.hF

rHertogenborch vjjrtiotr uur, w,aryan rien

uur voor de ktuwe, en voor arnhem-Gr.te

De ee6t€ oveBp.nningen van de gbie

rivi.En in dir g€bied beircfen gen bruggen

vmr her re9erkeer haar spoorbruggen.

De €eKe ip@rliin vindt nen in

tngeland in 1825, na een v@rge<hiedenis

ven her railvervoer in de miinen,Toen

An$erpen na l83O de havenrtld w€rd van

het zellitandig wordende &lei. en de moge

lijkhed.n zae van een khelde-Riinverbinding,

werd men hier wakker gerchud t€n .anzien

v.n dere mogeliike concurrenr van

Am$erdam en Rotrerdam, Het g€volg sas

dar piannen werden ontwikk€ld voor een

Dme Amssdam'Keul€n, het "Rijn5p@r".

DaaFm w€rd iuiten?nrkolon€l W-A. Bake

naar Enseland gestuurd on de zakeD da.. te

bstuderen ler gelesenheid v:n de opening

van d€ liin Liverpool-Manche$eiA15 milltair

ek geiiEre$erd in de ontwikkeling van

ei neiomh iizerindstrie,dje voomameliik

wis g4oncentEed in d€ Gebe6e

a<hrerhoek, on$ierp hijzijn €€6re spooF

wegplannei en liet de A<hFrhoek daann een

olspelen: van Amrerdam via Naaden-

Ahetsfoon-Dieren-Doe nchem of via

U@chFArnhem-Westery@rt{end.ingen.

Hei proce, verliep moeizaam. Sinds 1820 @s

ook de stoofrvalrt .i.h saan ontwikkelen,

M€n kEec de indruk dat Ronedan

Anrserp€n Bel a:n @u khnen en wilde

zo'n haasi ni€t m:ken. Er werden ook pkn-

nen onMikkeld om ahserdam aan een bele

re warerverbinding mer de Riin te helpen.

To.h begon men het werk aan hei

Rijnspoor en wel via her traca Amsterdam-

UrEcht-Arn hen-We{efl oorr7evenaai

Dir allei war voortgekomei uit de sfeer

vin het vra.hrvervoet mar. iniusen kregei

de moseliikh€den va. her perbnenvervoer

ook de aandachr,Als glvolg daaryan werd

een spoorlijn aangelegd van Amsrerdan naar

Haanem in lS3tseixplolteerd door de

Hollandse llzeren spooru.e Maats.happii.

Her Riinrp@r beEikte in 1843 UtRhr eh iD

1845 Arnhem. Na 1845 vermindede de Duitse

belangsteilins, omdat men da.. een voorkeur

ontsikkelde v@r de eigen zeehavenr

kmburg en BFmen. Pas in 1856 werd de

lanslu'ring bij Oberhau5en geea|neerd.

Intu$n kwlm in Holhnd ei uirecht de Iiin

tor ltand di€ wij iu de"Randnadlijn"rcuden

kunnen no.men.ln 1859 wa, in Selgid ruim

Evenri€nhonded kilonerer 5poorliin aance

lesd,her in oB hnd,dd vel binnenvlarr

hrd, was dar slechts ruim driehond.!d kilo-

meier, mer $acas die de g@re rivieEn

In 1852 werd *n :tspraak g€maakt met

B€lgio voor €en verbinding Amnerdam-

Roft€rdan mer een soomveerdienrt bij

Moerdiik,Het had hier tot dan ioe onibo-

kei arn een *ructuEle vi5ie op he! toekom-

$ige spoorwegnet mede omdat de Egering

hei idee van staa6aanleg en *xploibrie

reds hld afgewezen.ln 185/ kran {hter

een Koninklijk Beduit ror $and mer een
overicht van de gewenne liinen,als ri.h.
snoer bii het verlenen van conces'er aan !e
!eii<hillende maaschappijen. Op die lijst

$.at onder andere een liin Utrcht-Vianen-

Gorinchen-Breda. Om$reeks 1860 werkte

nen aan en ahakking van het Riinspoor

naar h€t nerden van Duitsland,namelijk

Amhen-Dieren'Zurphen'Enschede ner daann

de 3p@rbrug over de ll$el bijZutphen.Dere

werd gebouwd op staaGkosten €n in 1865 in

cebruik genomen, Her uar de rwe€de

llsslbrus na die van wscnoort.

Het wa5 duidelijk d,t de goie rivieren

moesten softleo oveBp.nnen,frarr men e*

b€vEed voor de diikli.hihen die de over

spanningen hoesen !ragln,ln 1860 bestu

d*de men een racd U@ch!

t-Heirogenbos.h over Amercngen nel, maar

de Kaher k@s uheindelijk voor de Duie

over Culemborg/ Zahbommel en Hedel, di€ in

1868 werd geEaliseerd.In 1870 kw:m de

Merdijkbrus roi sand en ii 1879 de sp.oF

v.rbinding Arnhem-Nijme9!n. Het bliikt dus

dat onsreeks l8.lo de spoorwegaanieg vrii

aadelend op grng kwam en dar ongeveer

veenig jaar larer de drie noord{uidverbin-

dingen in her spoorner ovei het rivie€nse

bied waEn aangelegd met een negental ij!e-

en brug:€n op rtenen piileF in de dviei

Het zou nog vijftig jalr duEn v@rdat

deze techni€k seld toegepa{ ten behoev€

van het we*erkeer Dir tijdsven@p vraagt

om een nadere verkli.ing, worbii Ne aken

de aandacht verdienen.ln de e€6re plaats

speelde d. auro br in het middei van de
jaren Ninrig een onberekeneide rol bii her

vefrer over de weg.ln de !s4de pl$ts

tagen in de EeKe Wereldooriog de grre

werken aan de infrastruflur stil. Na een

koite bloeiperiod-r brachten de .risisi:En
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De nieuqe m€elijkhed.n van her 5p@r
verkeer bewerkten immense veranderinsen

ten oprichie van de n.arloor benaande

mogelijkheden rot mobiiiteii Hei revolurio-

n,iF eriecr daarvan wordt tegenwoordig

w&6chijnlijk onds(hat. De rci$iid/ nodig

om her rivier€igpbied over !e iteken, b al

even vermeld. De afsEnd Culsmbors-Hedel

over de oude rijkswegen bedraagt deiiis kilG

neEi Met een riirelheid van lijf oi tien

kilometer per uur kos dat drie tot ,es uur

Teh men da.rbijd€ rcch. en vaartijden op

van de drie veerponten v.n elk een half tor

een uur,dad Esuheen dat in een risiijd van

viereneenhelt ror negen uui He! rreihtiajed

i5 achEniwiirig kilofrerer laig en met een

ktuisnelheid vin respectievelijk derig of

ze$ig kilometer komt hen tot een eistijd

van een hrlf ror een heel uuiclobaal rou

men du5 kunnen regsln dar de Fi$iiden

door de komst van de !rein waren gedeci

meed. Het zou iot n: de Ee6te WeEldooiog

duEn voordat d,arin verandering kwan

door de onrwikkeling van.uroverker

Her etrecr wa, dlr weg- en spootue9eF

ker elkaar in roenemeide naie aanvulden,

Riituis.n, bodedien$en en tramweg€n orien-

teerd€n zi.h op hei n.a$bijziinde Grion en

van draruit weden go€deren en mensen
gednnibueerd. Men ziei in die tijd zelfs dai

mei de unbEiding van her spoorwegnet de

wegenranleg en wegenbouw zich richrten op

de opening van nieuwe ,taiont

Werd in 1648 in Nijm€gen een va{€

bruc al w€nelijk geachr, in 186? gebeunle

dai opni€uq,nu bijde inzendingen ak ant-

roord op een prijqraag voor v?rbeterins

van d. verbinding met de gierpont.In 1906

da.ht m€n aan een v€rke.Gbrug n,a5t de

spoo.brus, met sebruikmaking van dezelfde
pijleii. Da.rcp volgde een debat ove. de
piaaa w.ar de verkeeBbrug.ou moeten woF

den gelegd.ln de notllen van de Povin.iale

Siaien en de biibehorende bijlagen kan men

dar alles in deiail volgen, als een $edebouF

kundige rohan,die eigenlijk in geen leerb@k

over nedebouw zou mogen onrbreken.ln l9ll
gaf de minisrer zijn toenemming voor een

brug/"@5! v:n de !!ad/ aanslultend op de

sinsel bij de BelvedaE".In Arnh?m rpeelde

,ich een deeelijk deb.r af omnreeks l9l0/

waar hen Tich eed richre op hei

Roermondsplein. De auto duiki daar ook

voor he! ee6t op in het verkeBbeld bii een

verkeeEt€lling op :ondag I en woensdag

4.ugustui l?26.Over de schipbrug gingen

toen Bpectieveliik 3 en 271 aurc's. Uir

deze .iife6 over zondag en werkdag komr

het roonm:lige luxe hrakte. van d€.uro rot

uitins.Op het moment d* men .an de

bolw v.n de bruggen over de gpte rivieEn

toeklam, doeg de coniunctuur om. D€ glori-

eure naoonoge hen waren voorbij en d€

.rkirjaren reisFrden de weeld. De c.isis zeri?

e.hrer ook her apparaat in werking ier ni-

dolering van overheidiwerken om de rerke

loosheid @ be5tijden. Dn h.d ak re5ulraar de

ru,liserins van de bruggen over de sot.
rivieEn in de Beluwe en lus ook ii

Spootue8en en altdegen

Met deze ontwikkeling r.akren de
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spoo.wegen hun monopolieporirie voor het

verkeer over land kwijt- Hei ir te".enwoo.dis

mkschien nroeilijk vootstelbaar dat de$ijdr

het Nedensnd$ spoorwesner voor €en soed
de€l toi stnd knam op eigen finan.iEle

kracht.ln de laak ve6m.de negenriende

eeuw $onden de ondernemets in de rlj om

conce$ier re vercvercn in her rpoorwegner.

D,r n€r brcidn€ zkh in veenis iaar uk over
gpheel Nederhnn, reem.n me! d€ loka:lspo

ren en tramrYegen. ln deze eeuw var welvaai.

en te.hnisch kunn€n k dasreniesen uir zui-

nisheid de rpoorlijn v.n de AfsLuir!ijk.fse-
pr:ir en kon d€cenn a lang een spoorweg

:ann0iting op S.hiphol ni€t ror 5tand kohen.

De direcrie v:n d€ Nedprlrnds€ spoorwegen

wekt de indruk zi.h veel re l::r r. hebban

serealiieerd d:t n: It2O e€n €ind w:r s€ko-
nren aan ha:r nD.htsporitje in h€r vervoer

op bris van een monopolie. De handelsagen'

kn,nie over de:ln5luitlngen op fabriek$eF

rcin€n no?sten:dvirercn lan de direcie, ble-

v€n v:nuk die nonopolieposirie on,jerhrnd*

len. Zij{uurnen hun porentiale khn!en ak

het w:re de vn.hhuto in-Vra.hlruro'5, bur

ma*.happijen en het parti.uli.f auiog.

bruik holden zo de rendabiliieit v:n her

spoorverkeer vera$end snel uit. De popuhri

ren/ vhk na de oorlos versorven op basn

van d€ rpoorw€grak igrtr$ snellveer veF

$eeld en is nog niet herwonnen. De,jruk op

het net v:o snelwegen n€emr nog s€€lr nier

af,ondank5 alle posinsen :liernrieven d:aF

voor re vinden.TEsEn de.chtee.ond y.n

deze rpannins dlent hen ook de werkzaam-

heden !e zien @nd !e veriieuring van de

biug voor h€r we9erkeer te Z.lrbommel.
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Op weg naar de toekomst

\i

Hoeveel sti jgt het zeewater? Hoe snel groeit de bevolking? Waar ontstaan infrastructurele
knelpunten? Dit zijn slechts enkele vragen, waarmee ontwerpers van toekomstige infra-
structuur rekening houden. Hedendaagse plannenmakers moeten nu alvoorui t  k i jken. Tien,
twintig of zelfs viift ig jaar. Hoe de toekomst er precies uitziet weet niemand. Wel zijn er
ideedn voor de nabije en verre toekomst, waarvan er hier enkele voor het voetl icht treden,
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scheppen. Daarvoor bestaan enkele idee-
en. Zo voorzet het 'Plan Waterman' in
drooglegging van and rn de Noordzee,
tussen Den Haag en Hoek van Hol land.
Een ander idee is de verdere inpoldering in
het lJsselmeergebied. De aanleg van d€
lvlarkerwaard zo! metname kunnen bildra-
gen aan het opLossen van ruimteproble
rnen rond Amsterdam. De landhorger ten
behoeve van woningbouu industrleter
reiren en wegen zou gesU d worden ien
gunste van het Groene Had, als dat dan
nog bestaat.  En wanneer Schipholte kleir
zo! worden, kan een tweede grote uchf
haven in de lvlarkerwaard of n zee worden
aangelegd.

EFFICI iNTER GEsRUIK

De toenernende mo bil ieitsbehoefte wordt
gedeeltelijk opgevangen met het uitbrei-

den van de infraslructuur. Daarnaast zal
efficjAnter gebruik van bestaande jnJra-

structuur ui tkomst beden. Dit  kan op ver
schi l lende manieren. Eff ic idf ter gebruik
van weger kan bijvoorbeeld door meer
verkeersbeheersing, zoaLs invoering van
?ekeningriiden', verkeerssignalerjng, toe
ritdosering en betere inforrnatie over de
actLrele verkeerssituatie. Automobilisien
zullen if de nabije ioekornsi weten hoe-
lang een file duurt er of het de moeiie
loont een andere roLte te kiezen.
0nderhoudswerkzaamheden moeten snel-
er worden algehandeld er rneer met el-
kaar worden gecornb neerd, zodatbepaal-
de rijstroken of wegen zo kort mogelijk
afgesloten bLijven.Tevens moeten er meer
voorzieningen komen voor specif eke
weggebruikers, 2oalseen aparte r istrook
voor vrachtverkeer, vanwege het grote

economisclre belang van goederenver-
voer,  di€ntdi t  zo weinig mogel i jk hinderte
hebben van opstopprngen.
Eilici0nter gebrulk van bestaande infra-
strLctuur betekent bovend en dat de ver'
sch l lende vervoersmogel i jkheden op het
water,  perspoorenvia de weg beter op el
kaar moeten word€n afgestemd. Goede'
renvervoer per schip en pertrein heeJt lm'
mers wernig last van files.
Knelpunten tijd€ns spitsurer zulien verder
structureelmoeten worden opge ost door
het bevorderen van carpoolen, verDete'
r ing van het openbaar vervoer en betere
mogelijkheden om over te slappen naar
een ander vervoermidde. Bovendien kun
nen elektron sche vernieuwingen een rol
spelen bij een structurele op osslng. Met
de 'elektronische sne weg' kan een com_
puter thurs via een netwerk in contact
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staan rnet de complter op de werkplek.
0ok kunnen gebruikers vra de 'electron.
sche snelweg' wrnkelen. Veelmensen hoe
ven dan niet al i i jd meer l i j fe l i jk aanwezigte
zijn op kantoor, in een bedrif of n een

HOGE SNEIHEIDS AUTOWEG

n de verre toekomsi za er meer en Tneer
sprake zlnvaneenindel lng n afstands er
vervoersklassen. Het verkeer beweegl
zich op dr ie niveaus: woon-werkverkeer in
de regloi  nterregonaal verkeer;  Eufo
pees ange afstandsverkeer.  ln 2050 die-
nen de snelwegen n de Randstad nog uit-
s lLiend voor lokaal verkeer.  Het arge-
alstandsverkeer beweegt z ch voort over
een geleidera geplaatst boven de rn d
denberm van bestaande autosnelwegen.
De kruissnelheid van di t  vervoer bedraagt

ongeveer 250 km,/u. Het is voledg ge'
automatrseerd; rernmen en gasgever zijr
overbodig.
Naast de zogenoemde Hoge Snelhe ds
Autoweg, kan de middenberrn ookworden
gebruikt voor conta nervervoer. De main-
ports Rotterdam, Schiphol ei industriele
cenira zjn met ekaar verborden door
transportbanden, die ongehinderd door f
les volledig computergestuurd conta ners

MILIEU

Het m eubelang drukl steeds zwaarder
op Inkastructurele projecten. HergebrLrik
van grondstoffen za daarom steeds meer
i fgang vinden. Di geidt niet  al leei  voor
beton en staal, maar ook voor het herwin
nen van maier alen ui t  veroi i reir igd r iv ier-
slrb.  Verder zLl len er midde envanvefvoer

en van bolwen ontwikkeld zljn, d e vervui
lrng van water, bodem en lLcht tot een

Hoe de toekomst er ook u tziet, overheid
en bevoik ng zul ler samen moeten zoeken
naar de best mogel i jke oplossingen, zo.
dat ons and leefbaar ef werkbaar bi j f t
voor onszelf  en voor de generat ies na ons.
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