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Ceacht college,

In het kader van het venoek van de Stichting Boogbrug Vianen tot aanwijzing van deOude Bommelse brug tot Rijksmonument, geef ik hierbij onderstaano schriftelijk mijnzienswijze.

Zienswijze

1.

2.

In de planstudiefase is zorgvuldig afgewogen of de oude brug kon worden behouden.In relatie tot het zoeken van een oplossing voor. u"rk""rrprobl'l".atiek, is vanuittechnisch oogpunt behoud niet haalbaar gebleken. Oaarbi.l is afgewogen dat dewaarde van de brug niet zodanig was dat de brug fysiek behouJen moest blijven.

De 42 vormt 6dn van de hoofdverkeersaders van Nederland. Op basrs van verkeers_prognoses is reeds in de planstudiefase voor de aanleg van de Martrnus Nijhoff_brugnaar voren gekomen dat de aanleg van een tweede brug in de toekomst noodzakelijkzal 
,zijn.. 

Bij het gekozen landschapperijk en verkeerskundi"g ont*"rp u"n de MartinusNijhoff-brug is met dit gegeven rekening gehouden. tn dit ontwelp is de tweedebrug geprojecteerd op de locatie van de huidige Oude Bommelse brug. Behoud vande brug levert een spanning op met de eerdeigekozen oplossing. De nieuwe brug iszodanig gepositioneerd dat de 42 buiten de geruidscirkeli van z;ltbommer brijft.Het realiseren van een tweede brug aan de andere kant van de Martinus Nijhoff_brugstuit op geluidstechnische bezwaren.

Telefoon (026) 368 89 1 1
Fax (o26) 3Gj 48 97
E mail  info@don.rws.minvenw.nl
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Er zijn reeds door beide gemeenten sloopvergunningen verleend die onherroepelijk
zijn. Als vergunninghouder vertrouw ik erop dat daarbii tevens door beide gemeenten

een oordeei is ge'-,e!d ovei ,je verl-reen'ie r'.onumeniale waaide vat de bi-ijg in ielatie

tot de sloopaanvraag. Hoewel het voeren van een discussie over de cu ltu u rhistorische

waarde van bruggen in algemene zin door ons als waardevol wordt ervaren, komt
deze discussie in deze situatie uit oogpunt van rechtszekerheid mij als laat voor.

tk verwacht dat een door de stichting Boogbrug Vianen beoogde nieuwe tunctie voor

de brug zijn impact zal hebben op de woonkern Waardenburg. De aansluiting van de

oude brug op het wegennet is reeds opgeheven. De geluidsschermen langs de 42 ter

hoogte van Waardenburg staan reeds oP de plaats anticiperend op de tweede nieuwe
brug. Dit maakt ontsluiting van de oude brug voor bepaalde functies erg moeilijk.

Een situatie waarin de brug behouden blijft, doet in miin ogen ievens afbreuk aan de
nagestreefde landschappelijke beeldkwaliteit. Het architectonisch ontwerp van de
nieuwe brug is immers toegesneden op het uitgangspunt dat de oude Bommelse
brug zou worden gesloopt.

Daar komt bij dat door de ligging van de Oude Bommelse brug tussen de Martinus
Nijhoff-brug en de spoorbrug de potent!6le beleving van de vermeende monumentale
waarcjen in belangrijke mate wcrCi beperkl.

De vermeende cultuu rhittorische waarde van dc 12 bruggen die zijn aangelegd in het
kader van het wegenverkeersplan 1927 is in miin ogen enkel en alleen in samenhang
te beleven. Nu dit tysiek niet mogelijk is, levert het behoud van de Oude Bommelse
brug hier geen extra bijdrage aan.

Daarbij zijn er in mijn ogen goede andere mogelijkheden om de door de stichting
vermeende cu ltu u rhisto rische waarde van de brug in relatie tot de geschiedenis van
het wegennet te benadrukken. lk denk hierbii aan het beschikbaar stellen van kennis
e n maieraai aan de ileceriancse Sruggen Stichting. Dit dr:3Bi il l l l l l ir o5el l-ll j aa!-!
een goede manier van behoud van kennis en geeft zo nodig de mogelijkheid tot het
tentoonstellen van de beschikbare kennis en materiaal over de bouw, functioneren en
ui ter l i lk  van de Oude Bommelse brug.

Daarbij geldt dat de naastliggende, in functie bliivende spoorbrug In miln ogen in
vergelijking met de Oude Bommelse brug een nagenoeg gelijke cultu u rhistorische
waarde vertegenwoordigt. Beide aanbruggen zijn identiek en kennen een sterk
repeterend karakter. Het in de toekomst in functie houden van de spoorbrug is
voorgenomen: door vervanging van het rijdek ter plaatse is het mogelijk ook in de
toekomst deze brug te laten functioneren in relatie met de daartoe gestelde
verkeerstechnische en nrilieutechnische uitgangspunten.
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10. De.iaarlijkse brijvende kosten van.onderhoud en herster ziin in reratie tot de eenmarigesloopkosten hoog. Een eerste in-dicatie van de investeringskosten om de brug weereen functie te geven_ bedraagt € 3 5OO OOO,0O Hierbil ieldt een afschriivingsteimiin
van '15 jaar. Voor Rijkswaterstaat heeft de brug haar fun-ctie verloren. Bil hei
handhaven van de brug zal het beheer van deie brug overgedragen worden.

11. Tenslotte nog een opmerking in het kader van de veiligheid van het scheepvaart_
verkeer en het beleid voor Ruimte voor de Rivien HanJhaving van de oude bruglevert uit oogpunt van de verkeersveiligheid, doorstroming van het verkeer entoezicht extra belemmeringen op. Om de veiligheid en hei zicht van het sterktoegenomen scheepvaartverkeer te vergroten is ervoor gekozen de oude brug tevervangen en een nieuwe brug te bouwen zonder middenpijler. Hierdoor ontstaatmlnder gevaar voor de schepen en neemt het radarzicht van schepen toe.

12. Sloop van de oude brug heeft ook een gunstige uitwerking op de ruimte die de rivierkrtgt in het winterbed bij hoogwate r.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT.
nam ens deze,
DE HOO FDING EN IEUR-DIRECTEUR,
namens deze,
het plaatsvervangend hoofd van de afdeling
Juridische Zaken en Bcstuur,
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mr R.C. Hoogewerf f -schiotz@
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Gemeente Neerijnen

Van Pallandtweg 1'1
4182 CA Neeri jnen

Telefoon 0418 656565
Telefax 0418 656566
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4180 BA Waardenburg NEERIJNEN
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Stichting Boogbrug Vianen
Walkade 15
34OI DR IJSSELSTEIN UT

Ondenverp
Ons kenmerk
Paraaf
Inlichtingen bij
Doorkiesnummer

: Bescherming Waalbrug bij Zaltbommel
: Q]TVR02 3897
, l t
: M. Smit
:0418 656 551

Neerijnen, 29 november 2002

Geachte heer/mevrouw,

Van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ontvingen de gemeenteraad van
Zaltbommel en de gemeenteraad van Neerijnen een afschrift van het verzoek van de Stichting
ll'--,.gt'i:ig V:allen om de c.JCe .t'jrkee::;bnig i v*r do 1,Va:i bij i{alttrcr:r;ncl aan te ivNzen al:; be:che$iC
monument zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 van de Monumentenwet 1988. De Staatssecretaris heeft de
beide gemeenteraden gevraagd hem over deze aanvraag te adviseren voor 7 april 2003.

Voordat wij de gemeenteraad een voorstel doen over deze aanvraag stellen wij u als belanghebbende
in persoon of bij gemachtigde in de gelegenheid om te worden gehoord. Indien u zich laat
vertegenwoordigen door een gemachtigde, dan dient deze in het bezit te zijn van een door u
ondertekende machtiging.

Wij geven er de voorkeur aan dat u uw mening, over het verzoek om bescherming, schriftelijk aan ons
bekend rnaakt.

h.rdien u, uw mening niet schriftelijk bekend wilt maken stellen wij u in de gelegenheid om dit te doen
tijdens de hoorzitting die wij dan op 12 december 2002 van 9.00 - 10.3 0 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Neerijnen houden. Indien u van deze gelegenheid gebruik wilt maken verzoeken wij
u dit voor 6 december 2002 aan ons bekend te maken.

Deze uitnodiging zenden wij aan de volgende belanghebbenden;
De Staat, postbus 635, 8000 AP Zwolle (eigenaar),
Stichting Boogbrug Vianen, p/a Walkade 15, 3401 DR IJsselstein (verzoeker),
Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland, postbus 9070, 6800 ED Amhem (sloopvergunninghouder).

i
Jhr

f i l  EEd$l

A
ln l

ffi
Waaadenburg

-J_mm:
:.l{I[4r..

Tuil

A
/,h

d#
] """-"

:L
"rffi€,Hellouw

^rH.{ffrffi
l :1.H?

Neerijnen



Het horen vindt plaats in samenwerking met de gerneente Zaltbommel. Wij verzoeken u, indien u uw
mening schriftelijk aan ons bekend maakt deze eveneens separaat aan de gemeente Zaltbommel,
postbus 10002 5300 DA Zaltbommel te zenden.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Neerijnen &
Burgemeester en wethouders van Zaltbommel,

wethouders van
de



Hoorzitting aanvraag bescherming Waalbrug

Donderdag l2 december 2002

Aanvang 9.00 uur eind 10.30 uur

Partijen

De Staat (Verkeer en Waterstaat)
Postbus 635
8OOO AP ZWOLLE

Rij kswa tersta a t, directie Oost-Nederland (RWS)
Postbus 9070
6800 ED ARNHEM

Verlegenwoordigd door

Stichting Boogbrug Vian€n
p/a Walkade 15
3401 DR IJSSELSTEIN

Vertegenwoordigd door

Gemeente Zaltbommel
Postbus 10002
5300 DA Zaltbommel

Vertegenwoordigd door

Gemeente Neerijnen
Postbus 30
4180 BA Waardenburg

Vertegenwoordigd door

De heer
De heer
De heer

De heer
De heer

De heer J. Raes

De heer M. Smit

mr. H.G.J. Buursen
ing. l. Blok
drs. F.S. Terpstra (contactpersoon)

W.J. van Sijl (contactpersoon)
ir. L.M.M. Oolschot

Aan partijen is, gelet op de voorbereidingstijd, de gelegenheid geboden om tot l4januari 2003 hun mondelinge
zienswijze schriftelijke aan te vullen.

Zienswijze over aanvraag bescherming Waalbrug door de Staat
Van de staat is geen reactie ontvangen. Tot 14 januari 2002 staat de mogelijkheid open om een schriftelijke
reactle te geven.

Zienswijze over aanvraag bescherming Waalbrug door Rijksrvaterstaat, directie Oost-Nederland
Woordvoerder de heer Buursen.

De visie van RWS wordt gegeven als wegbeheerder vanuit het oogpunt van een veilige doorstroming van het
weg- en vaarverkeer. De oude Waalbrug is een sterk staaltje van technische expertise. Het behoud en de
inpassing is bij de planvorming voor de 42 zorgvuldig afgewogen. De cultuurhistorie is daarbij terdege
betrokken. Zij hebben daar uiting aan willen geven door de naamgeving van de nieuwe brug. Inpassing van de



Hoorzitting aanvraag bescherming Waalbrug

Donderdag l2 december 2002

oude brug was vanuit verkeerstechnisch oogpunt niet haalbaar'. De plannen hebben hierdoor uiteindelijk vorm
gekegen met de bouw van de Martinus Nijhoffbrug.
De nieuwe brug is zo ontworpen dat deze het verkeersaanbod voor de komende 10 - l5 jaar kan verwerken. Dan
zal opnieuw bekeken worden ofde capaciteit voldoende is en op welke wijze een eventuele wijziging volm moet
krijgen. Bij het ontwerp van de nieuwe brug is al rekening gehouden met een uitbreiding van de brug. Indien een
uitbreiding noodzakelijk is dan zal dit op de plaats van de oude brug moeten plaatsvinden in verband met de
geluidcirkels ten opzichte van Waardenburg en Zaltbommel.
De nieuwe brug heeft een grotere doorvaarbreedte voor de veiligheid van de scheepvaart tevens ontstaat er meer
ruimte voor de rivier.
Bij het ontwerp van de nieuwe brug is er vanuit gegaan dat de oude brug gesloopt zou worden. Door het
handhaven van de oude brug wordt het beeld van de nieuwe brug belemmerd.
De oude brug is al jaren niet meer in gebruik. Er is geen onderhoud aan de brug uitgevoerd. Indien de brug een
nieuwe functie kijgt, zal dit niet binnen het beheer van RWS plaatsvinden. Wie de kosten dan moet dragen rs
niet duideli jk. Mogeli jk zullen de gemeenten hierin een rol moeten spelen.
Bescherming is vanuitjuridisch oogpunt niet gepast. De sloopvergunningen zijn in augustus en september van
dit jaar verleend. Er zijn meerdere momenten geweest waarin de beschenningsprocedure aan de orde had
kunnen komen. Op het moment van de planvorming in de tachtigerjaren, bij de bouwplannen rond 1995 en bij
de aanvraag om sloopvergunning begin 2002.
Het welk bevindt zich momenteel in de gunningsprocedure. Het stopzetten hiervan kan een schadeclaim to1
gevolg hebben.
Voor de doelstellingen van de stichting heeft RWS alle begrip. Zij willen hun kennis gmag aan de stichting
beschikbaar stellen.
ln verband met eerdere toezeggingen aan een stichting zullen er tijdens de sloop delen van de oude brug naar
Alpen aan de Rijn gaan. Met de gemeente Neerijnen zijn soortgelijke afspraken gemaakt- Hierdoor zal een klein
deel van de stalen constructie behouden blijven.

Doordat de Stichting Boogbrug in de gelegenheid was om direct te reageren op de zienswijze van RWS is
deze partij, na het aanhoren van de zienswijze van de stichting, nogmaals in de gelegenheid gesteld om
kort op de zienswijze van de stichting te reageren.

RWS constateert een wederzijdse liefde voor bruggen. Het hergebruik van de oude brug binnen een hjnmazig
wegenplan zal goed en gedegen onderzocht moeten worden. Wat laatje toe en wat voor gevolgen heeft e.e.a.
voor de ontsluiting op het nu aanwezige wegennet.
De monurnenten die RWS in eigendom heeft hebben alle nog een functie in het beheer.
Het is een interessante gedachte dat behoud van de oude brug, de noodzaak voor het uitbreiden van de nieuwe
brug kan temperen. Hiemee mag niet uit het oog verloren worden dat de oude brug dan regionaal verkeer zal
verwerken en de nieuwe brug het doorgaande verkeer over de 42.
Bij het ontwerpen van de infrastructuur voor de nieuwe brug heeft RWS rekening gehouden met de
leefbaarheid. Dezc kan bij handhaving van de oude brug onder druk komen te staan. RWS bouwt wegen en
kunstwerken toekomstgericht. Hieryoor wordt bij de ontwikkeling en realisatie gebouwd/gerekend met een
uitbreidingsstrook. De huidige brug is tot 2010 voldoende. Indien de capaciteit dan nog voldoende is komt er
geen nieuwe brug.
De berekening betreffende een instandhoudingsfonds gaat niet op, indien de brug blijft zijn de geschatte
renovatiekosten € 2.500.000,00 voor de staalconstructie en € L000.000,00 voor het herstel van het wegdek
Voor de sloop is eveneens € 3-500.000,00 beschikbaar, er zijn dan geen middelen beschikbaar voor een
eventueel onderhoudsfonds. De te verwachten onderhoudskosten zijn op termijn niet uit een londs van
€ 3.500.000,00 (sloopkrediet) te realiseren.
RWS heeft geen middelen voor het behoud van de brug.



Hoorzitting aanvraag bescherming Waalbrug

Donderdaq l2 december 2002

Zienswijze over aanvraag bescherming Waalbrug door Stichting Boogbrug Vianen
Woordvoerdcr de heer Van Sij l

De oude brug over de Waal maakt onderdeel uit van 12 bruggen over de grote livieren die gebouwci zijn in het
kader van het Rij kswegenp lan 1927 . De 12 bluggen zij n als samenhangend complex uniek in Nederland. De
cultuurhistorische waarde van dit conplex is vooralsnog algemeen onderschat. Het l2 bruggencomplex moet als
zodanig behouden bli jven.
De brug over de Waal tussen Zaltbommel en Waardenburg is ddn van de 5 laatste vakwerkliggers over de grote
rivieren voor gervoon verkeer. De vakrverkligger brug bij Grave is reeds beschermd. Als de oude brug over-de
Waal gesloopt wordt resteren er nog maar vier. Dit roept de vraag op: "waar zal dit eindigen."
De oude brug maakt nu onderdeel ujt van een uniek bruggenensembie. l- let ensemble bestaat uit drie
verschil lende brugtypen uit drie verschil lende perioden. De spoorbrug uit 1884, de oude brug uit 1933 en de
nieuwe brug uit 1996.
De brug maakt deel uit van een zeldzame Iandschappeli jkheid.
De brug is gaafen kan met minimale onderhoudskosten nog honderdenjaren dienst doen.

Door openstelling van de brug voor lokaal verkeer wordt er een alternatieve doorgangsroute geboden voor het
autoverkeer. Discnssie over een lokaal hjnmazige infrastructuur is actueel. Er bestaat landelijk behoefte aan
alternatieve doorgangloutes.
De lokale bevolking hoeft met een alternatieve autoroute over de stalen verkeersblug minder kilometers te
ri jden.
Door openstell ing van de stalen verkeersbrug ontslaat een prettige oeververbinding, een betere ontsluit ing en een
goede onderlinge verbilding van de twee gescheiden regio's, waar regionale en plaatseli jke ondernemers van
kunnen profiteren.
Openstelling van de brug voor lokaal verkeer zal een ontlasting voor de ,42 betekenen, waardoor er minder snel
behoefte zal komen aan verdere uitbreiding op dit traject.
In de aanvraag is vermeld dat de Marlinus Nijhofibrug uit verkeersveilighejdsoverwegingen rnet twee
vluchtstroken kan worden uitgebreid wanneer de fietsstroken worcien verplaatst naar de stalen verkeersbrug.

De brug zal als cultuurhistorisch rijksmonument toeristen aantrekken. De attrcctieve waarde r'vordt gekennrerkt
door, een unieke landschappelijke setting: een zeldzaam ensemble van drie bruggen, een stalen verkeersbrug met
een bijzondere potentie om toeristen aan te trekken, mogelijk wordt er een " l2-bruggenroute" uitgezet
(toeristische routes van de Hollandse Waterlinie dienen hier als voorbeeld).
Sloop van de brug kost rrinimaal 3 rnil joen euro. Bij openstell ing van de stalen velkeersbrug kan dit
gereserveerde geld gebruikt worden voor een fonds waaruit de onderhoudskosten betaald kuunen wordeu.
Er zijn meer voorbeelden bekend dat RWS een nronurnent in beheer houdt.
Het historisch bewustzijn m.b.t. hct industfieel erfgoed is in Nederland aanzienli jk minder ontwikkeld dan
bijvoorbeeld in Engeland en Duitsland. Discussie wordt te veel versnipperd en per object gevocrd. De waarde
van industri6le objecten dient vaak integraal beschouwd te worden (Rijkswegenplan 1927, A2, Al2,
Deltawerken, Zuiderzcewerken).
Dc stichting is blij te horen dat RWS gckeken heell naar de cultuurhistorische waarden. Er is echter bij de
planontwikkeling gekeken naar de brug op zichzelfen niet vanuit het l2 bruggenplan. Er is nu meer inzicht en er
zijn nu nog maar vijf bruggen over. De waarde wordt daardoor anders. Tevens was toen de discussie over hct
industrieel erlgoed nog niet gevoerd.
De veiligheid van de scheepvaart is niet relevant omdat de spoorbrug gehandhaafd blijft.
De ontrverpgedachte voor de nieuwe brug waarbij de oude brug moet verdwijnen is door de stichting voorgelegd
aan diverse deskundigen. Zrj zijn van mening dat het handhaven van de oude brug geen afbreuk doet aan de
nieuwe brug.
De stichting is zich bewust dat de aanvraag aan de late kant is. De stichting heeft pas vorigjaar gekozen voor
het l2 bruggen traject. Pas in augustus ditjaar heeft de RDMZ aangegeven dat de stichting gerechtigd is om een
verzoek in te dienen. Door de plaatselijke onbekendheid was de stichting niet op de hoogte van de



Hoorzitting aanvraag bescherming Waalbrug

Donderdag 12 december 2002

sloopvergunningsprocedure. Binnen het l2-bruggenplan zijn een aantal bruggen beschermd en de oude brug
over de Waal is op dit moment als enige bedreigd.

Stichting Boogbrug Vianen en de vertegenwoordiging van Rijkswaterstaat, vezoeken de gemeenten Zaltbomrnel
en Neerijnen het volgende:
Zij stellen het op prijs om in de toekomst m.b.t. de brug geinformeerd te blijven over de procedurele
ontwikkelingen;
Zij verwachten van onderhavige hoorzitting een afschrift van het verslag te kijgen en inzage te krijgen in
adviezen van Monumentencommissies indien deze m.b.t. de bmg gegeven worden;
Zij vragen uitdrukkelijk uitgenodigd te worden voor Raadsvergadering en Commissievergaderingen RO wanneer
daarin adviseren m.b.t. de brug behandeld worden.

Stichting Boogbrug Vianen stelt kopie€n van het boek Bruggen in Nederland 1800-1940 ter beschikking als
bijlagen. Dit boek geeft inzicht in het unieke karakter van de 12 bruggen uit het Rijkswegenplan 1927.

Beide partijen maken gebruik van de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij de behandeling van de aanvraag door
de Monumentencommissie op dinsdag 17 december 2002 te Neerijnen en op donderdag l9 december 2002 te
Zaltbommel.

Het gemeentebestuur van Zaltbommel
Namens dezen,

J. Raes

Het gemeentebestuur van Neerijnen
Namens dezen,

M. Smit



IJsselstein, 11 december 2002

aandachtspunten voor de hoorzitting over de stalen verkeersbrug blj Zalt'
bommel

Gemeente Zaltbommel
Gemeente Neerijnen

AANDACHTSPUNTEN

SAMENVATTING AANVRJd{G

- De brug maakt onderdeel uit van L2 bruggen over de grote rivieren die gebouwd
zijn in het kader van het Rijkswegenplan 1927 .
De 12 bruggen zijn als samenhangend complex uniek in Nederland.
De cultuurhistorische waarde van dit complex is vooralsnog algemeen onder-
schat.

- De brug is 66n van de 5 laatste vakwerkliggers over de grote dvieren voor ge-
woon vetkeer. De vakwerkligger bij Grave is reeds beschermd.

- De brug maakt onderdeel uit van een unieke bruggen-ensemble.
Het ensemble bestaat uit drie verschillende brugqpen uit drie verschillende
perioden.

- De brug maakt deel uit van een zeldzame landschappelijkheid.

- De brug is gaaf en kan met minimale onderhoudskosten nog honderden jaren
dienst doen.



AANVULLINGEN

1. 1. Door openstelling van de brug voor lokaal verkeer wordt er een alternatie-
ve doorgangsroute geboden voor het autoverkeer.
Discussie over een fijnmazige infrastructuur is actueel.
Er bestaat landelijk behoefte aan altematieve doorgangsroutes.

2. De lokale bevolking hoeft met een altematieve autoroute over de stalen
verkeersbrug minder kilometers te rijden.

3. Door openstelling van de stalen verkeersbrug ontstaat een prettige oever-
verbinding, een betere ontsluiting en een goede onderlinge verbinding van
de twee gescheiden regio's, waar regionale en plaatselijke ondernemers van
L r  rnnen nrnf i te ren,\surr !  r ,  

Hav!rvr !

2. Openstelling van de brug voor lokaal verkeer zal een ontlasting voor de .A2
betekenen, waardoot er minder snel behoefte zal komen aan verdere uitbreiding
op dit traject.
-in de aanvraag is vermeld dat de Martinus Nijhoffbrug, uit verkeersveiligheids
overwegi.ngen, met fwee vluchtstroken kan worden uitgebreid, wanneer de fietsstroken
worden verplaatst naar de stalen verkeersbtug-

3. De brug zal als cultuurhistorisch rijksmonument toeristen aantrekken.
De attractieve waarde wordt gekenmerkt door;

1. Een unieke landschappelijke setting
2. F,en zeldzaam ensemble van drie bruggen.
3. Een stalen verkeersbrug met een bijzondere potentie om toeristen aan te

trekken.
4. Mogelijk wordt er een "12 bruggenroute" uitgezet.

-Toeristische routes van de Hollandse Waterlinie dienen hier als voorbeeld.-

4. Sloop van de brug kost minimaal 3 miljoen euro.
Bij openstelling van de stalen verkeersbrug kan dit gereseweerde geld gebruikt
worden voor een fonds waaruit de onderhoudskosten betaald kunnen worden.

5. Het historisch bewustzijn m.b.t. het industrieel erfgoed is in Nederland aanzien-
lijk minder ontwikkeld dan bijvoorbeeld in Engeland en Duitsland.
Discussie wordt te veel versnippert en per object gevoerd.
De waarde van industriele objekten dient vaak integraal beschouwd te worden.
(Rijkswegenplan 1927 , M, A12, Deltawerken, Zuiderzeewerken)



AIGEMENE OPMERKINGEN

Stichting Boogbrug Vianen verzoekt de gemeenten Zaltbommel en Neerijen het
volgende:

l. Zij stelt het op prijs om in de toekomst, m.b.t. de brug, geinformeerd te blijven
van de procedurele ontwikkelingen.

2. De stichting hoopt van onderhavige hoorzitting een afschrift te krijgen.
3. Stichting Boogbrug Vianen hoopt inzage te krijgen van adviezen van Monumen-

tencommissies indien deze m.b.t. de brug gegeven worden.
4. Zil vraagt uitdrukkelijk uitgenodigd te worden voor "Raadsvergaderingen" en

"Commissievergaderingen Ruimtelijke Ordening" wanneer daarin advisering
m.b.t. de brus behandeld wordt.

Stichting Boogbrug Vianen stelt copieen van het boek Bruggen in Nederland 1800-1940
ter beschikking als bijlagen die inzicht geven van het unieke karakter van de 12
bruggen uit het Rijksweger'plan 1927.

Met dank voor de zorgvuldigheid.

Is getekend namens Stichting Boogbrug Vianen

Wim van Sijl
Walkade 15
3401 DR IJsselstein
030 68'72934

Bij de hoorzitting was voor Stichting Boogbrug Vianen tevens aanweztg;
dhr. ir. L.M.M. Oorschot



Agendanummer:

VOORSTEL

Aan de Raad

Neerijnen, l4 januari 2003

NEERIJl\EN
om de Staatssecretaris van OC & W te adviseren over de mogelijke bescherming

van de oude brug over de Waal op grond van de artikel 3 van de

Monumentenwet 1988-

Bij de Staatssecretaris van onderwijs, cultuur en welenschappen is door de Stichting Boogbrug

Vi-anen een verzoek ingediend ofir de oude brug over de Waal aan te wijzen als beschemd monument

als bedoeld in de Monumentenwet 1988. De brug is eigendom van het rijk als voormalig onderdeel

van het ri j kswegennctlverk.

Deze stalen vakwerkbrug is in buitengebfuik gesteld na de ingebruikname van de nieuwe Martinus

Nijhoff brug in 1997 . Op 29 augustus 2002 is de sloopvergunning voor de oude brug afgegeven. Deze

(tweede) sloopvergunning is aanleiding geweest voor de Stichting om het verzoek aan de

Staatssecretaris te richten.

De Stichting heeft het verzoek gericht om deze brug uit 1933, als onderdeel uit het Rijkslvegenplan uit

1927, te beschemen. De motivatie is weergegeven in het vezoek en he1 verslag van de hoorzitting

van 12 december 2002 dat ter inzage Iigl.

De eigenaar is tegen de aanwijzing als beschermd monfment omdat deze brug moet wijken voor de

toekoinstige uitbreiding van de rijksweg 42 waarbinnen de huidige brug niet ingepast ka. worden.

Voor de scheepvaaii over de Waal is een brede doon aa!'t gewenst. Deze brede doorvaart is bereikt na

sloop van de oude verkeersbrug en het vervangen van de spoorbrug. De uitgebreide motivatie is

*...g"g.u"r., in het verslag van de hoorzitting en de briefvan de eigenaar van 19 december 2002 aan

de gemeente Zahbonrmel. Beide stukken liggen ter inzage'

Na de besclrerming zal de brug een nieuwe besternming moeten krijgen rvaarvoor de nodige studre

verricht zal moeten worden. Een gebruik voor lokaai verkeer is daarbij denkbaar. Dit zal voor de

infrastructuur in Waardenburg zijn gevolgen hebben.

Het beheer van deze brug is alleen mogelijk indien het rijk eigenaar blijft. Bij een nieuwe wet
.,herverdeling wegen" mag deze brug niet betrokken worden omdat de genleente niet in staat is om

voor het jaarlij ksonderhoud het geld en/ofkennis beschikbaar te stellen. De jaarlijkse

onderhoudskosten zijn hoger dan € I.000.000,00 perjaar daamaast is he1 noodzakelijk om het

achterstallig onderhoud weg te werken. Deze werkzaamheden zijn begroot op €3.500.000,00.

De brug is van bijzondere architectonische waarde mede door zijn goede kwaliteit. Door zijn

,am"nliang m"t de spoorbrug en als onderdeel van de infrastructuur is het van stedenbouwkundige

waarde. De brug is tevens van cultuurhistorische waarde vanuit de onfwikkeling van de mobiliteit van

de bevolking. Door de bescherming van de brug blijft de bruggenontwikkeling waarbij eens in de 70

jaar een bru! gebouwd is gehandhaafd. De brug is eveneens van belang doordat deze midden in de

crisistijd is geLouwd. Een dergelijk initiatief was een gedurfde oplossing om de werkeloosheid te

bestriiden.



Wij stellen u voor om de Staatssecretaris

en wethouders van Neeriinen.



Gemeente NeerUnen

Van Pallandtweg 11
4182 CA Neeri jnen

Postbus 30
4180 BA Waardenburg

Telefoon 04'18 656565
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Neerij nen, 24 naart 2003

Geachte heer/nrevrouw,

Op 13 maart jl. heeft de raad unaniem besloten ons voorstel om de Staatssecretaris van OC & W re
adviscren over de mogelijkc beschenning van de oude brug over de waal op grond van de artikel 3
van de Monurnentenu,et 1988 niet te aanvaarden. voor urv informatie voegen u,ij een kopie van het
voolstel bij deze brief.

Hij is van mening dat het antlvoord op de vraag ofde oude waalbrug behoofl te rvorden aang€\,ezen
als een beschermd (rijks)monument niet meer los kan worder gezien van andere belangen di"e spelcl
rond het behouden van de brug, zoals:
- de veiligheidsbelangen van de scheepvaart (de oude brug kent nog een middenpeiler in de

vaarroute van de Waal):
- de financidle belangen (de enorme bedragen die zijn gcmoeid zijn met het plegen van
achterstallig onderhoud en vervolgens me1 het jaarlijks onderhoud) en

- de infrastructurele belangen (het vinden van een goede bestemming voor de oude brug *et
de gevolge' daarvan voor de kern waarde'burg en het tijdig kunnen reariseren van een
tweede nieuwe Waalbrug).

Bij de keuze van de plaats en de constructie van de Martinus Nijhoffbrug is min of rneer gelijktijdig
een keuze gemaakt de oude bmgte amoveren. Die keuze is door niemand ter discussie ses-teli. 

-

De afuifte van een noodzakelijke sloopvergunning in 2002 vormde voor de stichting Bo'ogbrug
Vianen eerst de aanleiding een verzoek tot het beschermen van de brug in te dienen.
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Met name die andere genoemde belangen moeten - nu het ook niet de enige en laatste vakwerkbrug in
ons land betreft - naar de mening van de raad prevaleren. Overigens meent hij dat aan de
verondersteide archiiecionische, siecienbouwkunriige en cuituurhisiorische waartie van rie brug
afbreuk wordt gedaan door de ingeklemde ligging van de brug tussen de nieuwe Martinus
Nijhoffbrug en de spoorbrug (eveneens een vakwerkbrug).

FIet verslag van de op 12 december 2002 gehouden hoorzitting en de schriftelijk ingediende
zienswijze treft u hierbij.

De oude brug over de waal ligt buiten de bebouwde kom van Waardenburg"

I{oogaclrtend,

Burgemeestsr en van N



Agendanummer:

De raad van de gemeente Neerijnen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 januari 2003;

gelet op artikel J.5 van de Monumenlenwet l ggg;

beslui t :

Vastgesteld in de openbare
van 13 maart 2003.

, griffier

De staatssecretaris van oc & w te adviseren de oude bmg over de waar 
'iet 

aa* te wijzen
als beschennd monument als bedoeld in de Monumentenwet lggg
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STICIITING tsOOGBRI,TG \iIANEN
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IJsselstein, 12 maart 2003

datum voordracht Gerleenteraad Neerijnen

oodcrwerp Gemeente Neetrlnen
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Geachte Raadsleden, Burgemeester en Wethouders.
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IJsselstein, 6 maart 2003

voordracht Commissie Ruimte

Gemeente Neerijnen

Geachte commissieleden,

75 jaar geleden werd bij Koninklijk Besluit het Rijkswegenplan L927 aangenomen.
Dit Rijkswegenplan moest er voor zorgen dat de grote steden werden veibonden
middels goede en doorgaande wegen. Hiervoor dienden oude wegen te worden ver-
breed en nieuwe wegen te worden aangelegd. om de brede Hollindse rivieren te
kruisen werden 12 nieuwe grote bruggen gepland. Een speciaal daarvoor opgericht
bruggenbureau kreeg opdracht de bruggen te ontwerpen en te realiseren: een uiterst
omvangrijk project dat nationale en internationale waardering kreeg.
De waalbrug bij Zaltbommel werd in 1933 als vierde in de reeks vin 12 door de
minister geopend. Tien jaar later kwam de 12e brug bij Deventer gereed waarmee het
b_ruggenproject werd afgesloten. vanaf dit moment vormde de 12 bruggen binnen de
Nederlandse infrastruktuur een samenhangend complex.
Door de snelle ontrvikkelingen, de vele aanpassingen en uitbreidingen van het wegen-
net raakte de cultuurhistorische betekenis van dit samenhangend complex in de
vergetelheid.
Stichting Boogbrug vianen heeft vorig jaar de herinnering aan de 12 bruggen nieuw
leven ingeblazen. Deskundigen op gebied van bruggen, infrastructuur en industrieel
erfgoed waren enthousiast over de hewonden waardenstellingen.
Als Stichting hebben wij daarom besloten ons in te zetten voor het behoud van her
gehele complex.
omdat de waalbrug bij Zaltbommel bedreigd werd met sloop hebben wij hiervoor zo
snel mogelijk een aanwijzingsprocedure gestart.
Yan de 12 bruggen zijn er thans 3 beschermd, lopen er voor 2 bruggen aanwijzings_
procedures en moeten er voor 7 bruggen nog aanwijzingsprocedures volgen.



Geachte commissieleden,

De Gemeentelijke Monumenten commissie van Neerijnen heeft over de oude waal-
brug een positief oordeel geveld. Dit positieve advies is met zo maar gegeven. Ze rs
gegeven omdat de oude Waalbrug voor een belangrijk deel s)rmbool siait voor onze
Nederlandse identiteit en omdat de 12 bruggen, als samenhangend complex, vergele-
ken kan worden met de Hollandse waterlinie, de zuiderzeewerken en ie Deltaiver-
ken: allemaal grootschalige infrastructurele werken die voor een groot deel onze
Nederlandse identiteit beoalen.
De 12 bruggen uit het Rijkswegenplan 1927 horen dus thuis in dit belangrijke rijtje.
Sloop van een der bruggen zal de samenhang onherroepelijk aantasten en ls oaarom
net zo onacceptabel als het slopen van een fort uit de Hollandse waterlinie.

Geachte commissieleden,

De waalbrug bij Zaltbommel is niet zomaar een brug. we spreken over een brug
waaraan tijdens de ontwerpfase bijzonder veel aandacht besteed is aan de inpasbaar-
heid van het object in het rivierenlandschap. De esthetische vormgeving is diarom van
zeer grote waarde. Deze esthetische waarde wordt nog eens benadrukt door de spoor-
brug en de Martinus Nijhoffbrug. Het ensemble van deze drie bruggen is van onge-
kende klasse. Hier ligt 140 jaar bruggengeschiedenis naast elkaar. Ineebed in ee;
ongerept rivierenlandschap zien we hier een unieke lokatie, een loka-tie waarin
constructieve elementen samen komen en waarin de schuine lijnen van de tuidraden
en de diagonale staven van de vakwerkliggers kenmerkend zijn.

Als we over de oude waalbrug spreken dan spreken we over 66n van de laatste viif
vakwerkliggers voor gewoon verkeer. Het is thans, met 900 meter lengte, de langsie en
voornaamste vakwerkligger in Nederland. sloop van deze brug is een onverant'woorde
aa nslag op onze geschiedenis.

Als we over de oude waalbrug spreken dan spreken we over een monument van
nationale waarde dat behoort tot de categorie "Jong Industridl Erfgoed,'. Deze carego-
rie heeft het moeilijk in Nederland. Veel waardevolle industiele objecten zijn in het
verleden zonder deskundige beoordelingen gesloopt. Gelukkig wordt er tegenwoordig
meer aandacht aan het industriele erfgoed besteed. Maar helaas heeft de oude waal-
brug deze aandacht nog niet voldoende gekregen.
Helaas... want de brug beztt alle voorwaarden om aangewezen te worden als Riiksmo-
nument. ze is in zeer hoge mate van belang vanwege cultuurhistorische waarden,
vormgevingswaarden, gaaflreidswaarden, ensemblewaarden en zeldzaamheidswaarden.



Geachte commissieleden

Vanavond vergadert u over het voorstel van B & W waarin zij de Staatssecretaris het
advies geeft de brug aan te wijzen als Rijksmonum ent. Zij vindt het behoud van de
brug gewenst vanwege de eerder genoemde waardestellingen.
Stichting Boogbrug Vianen is zeer verheugd met dit voorstel.
Een positief advies van de gemeente Neerijnen aan de Staatssecretads brengt een
wettelijke bescherming immers dichterbij.

Wanneer de oude Waalbrug behouden blijft dan zal deze een nieuwe bestemming
dienen te krijgen.
Stichting Boogbrug Vianen heeft de Staatssecretaris geadviseerd om de oude Waal-
brug te herbestemmen voor het lokale en regionale verkeer.
Uitgebreide studie naar de consequenties van deze herbesteming is daarbij in zeer
hoge mate gewenst.
Openstelling van de oude Waalbrug zou wellicht een nieuwe brug voor het snelverkeer

-- overbodig maken. Het regionale en lokale verkeer dat in de toekomst over de oude
brug kan gaan rijden zal tenslotte geen extra belasting meer vormen voor de A2.

Geachte commissieleden

Behoud en herbestemming van de oude Waalbrug versterkt uw regionale cultuurhisto-
rische identiteit.
Tijdens een autorit over de M zal de automobilist de samenhang van de bruggen bij
Vianen, Waardenburg en Hedel eenvoudig weten te herkennen als bruggen die gebou-
uwd zijn in het kader van het Rijkswegenplan 1927 . Op een relatief kort traject
brengen deze bruggen onze Nederlandse bruggengeschiedenis in beeld.

geachte commissieleden

Wij hopen dat u voldoende geinformeerd bent over de waarde van de oude Waalbrug.
Ter ondersteuning willen wij u thans een copie van onze aanvraag en een fotoboek
aanbieden.

Tenslotte wil ik u vragen om het raadsvoorstel over de brug in het begin van de
vergadering te behandelen.

Ik dank u voor uw aandacht.
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