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Aanvraag atnwi'1zing beschermd monument

Gemeente : Zaltbommel
over de \Vaal te Zaltbommel
Verkeersbrug over de \faal

Gelet op de anikelen 3 en 4 van de Monumentenwet 1988 besluit ik het verzoek tot aanwijzing

als besclermd monument van bovenvermeld object aI te wijze.n en het object niet aan te wrlzen

als beschermd monument.
Voor de overwegingen die aan dit besluit ten grondslag liggeq wordt verwezen naar de hierbij

gevoegde billagei dii geacht moet worden in dit besluit te zijn herhaald en opgenomen'

Een afschrift van dit besluit zend ik aan de raad van de betrokken.gemeente!. aan gedeputeerde

staren van de betrokken provincie en, indien van toepassing' aan de oveflge belanghebbenden'

Op grond van :rtikei 7:l van de Algemene wet bestuursrecht kan degene-wiens belang .
..ihir,r..k, bij een besluit is betrokLn daartegen binnen zes.wekel 11 

dt d"c waaroP het.

;;;; i.ir"liC.rc"a is gemaakt, een bez?aarschrift.indienen bii het bestuursot?7",d!

heriesluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient u te .adresseren ,aan 
het Mi4islqrie

Postbus 606, 2200 ML Zoetermeer
il,"irr* d.* b.*hikking of een kopie daarvan moet bii het bez-aarschrift worden gevoegd'

De St a-atssecretaris van Onderwi.js, Cultuur en Wetenschap'

mr. Medy C. van der Laan,
namens deze,
de Directeur van de Riiksdienst voor de Monumentenzorg,

voor deze,
het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,

MoNUMENTENZoRG

fi-,. M.P. on.,')
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Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Monumentenwet 1988 besluit ik het verzoek tot aanwijzrng

J, f...ir..-d monument van bovenvermeld object af te wiizen en het object niet aan te wilzen

als beschermd monument.
Voo, d. o.r..*.gingen die aar d^it besluit ten grondslag liggen, wordt verwezen naar de hierbry

gevoegde bijlage] di-e geacht moet worden in dit besluit te zijn herhaald en oPgenomen'

Een afschrift van dit besluit zend ik aan de raad van de betrokken.gemeente', aan s;d;gut1de

staten van de betrokken provincie en, indien van toepassing, aan de ovenge belangheDoenoen'

Op grond van anikel 7;1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene-wiens belang ,
*Inli*".r.. Ui; ..n b..luit is betrokien daanegen binnen zes.vekei .11 

dt d'8 waarop het 
,

onderwerp biilage

Aanvraag aanwijzing beschermd monument

Gemeente : Neerijnen
over de \(aal te \Taardenburg
verkeersbrug over de Waal

datum l lMEl l f t { i r :

;;;]*." ;;:l"tt b.fi is gemaakt, een beJwaarschrift. indienen bij het besuursorgaan 
-dat

hetiesloit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient u te.adresseren,aan het Mi4islqrie

Postbus 505. 2700 ML Zoetermeer.
T.,,*i*,. d.r. b.drtkLt"g 

"i-een 
kopie daarvan moet bij het bezwaarschrift worden gevoegd'

De Staatssecretaris van Onderwiis, Cultuur en -{Uetenschap,
mr. Medy C. van der Laan,
namens deze,
de Directeur van de Riihsdienst voor de Monumentenzorg,

voor deze,
het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,

MoNUMENT!NZoRG

l \ .  aLlrr-r t
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BESLTIITMOTIVERING

- bijlage bij besluit op verzoektot aanwijzing als besctennd monument als bedoeld in artikel3' zesde lid 
"an 

de

Monumen(enad 1988 -

betrelfende

Obiecc

: verkeersbrug over de \7aal
: Zahbommel
: Zahbornmel
: Neerijnen
: Vaardenburg

J^
MEt t_r,U4

Naam
Gemeente
Plaats
Gemeente
Plaaa

VERZOEKER

FIer verzoektot bescherming ds rijlsmotrument is bij brief dd 23 okober 2002 ingediend

door de Stichting Boogbrug Vianen Aanleiding voor het verzoek is de dreigende sloop van de

brug. Volger:s ve-rzoelar dienen alle betrokken-panijen-nog eens goed "a te denlen over de

cuftuurhistorische waardea vormgevingswaarden, gaaf]eidswaarden, u ldzaamherdswaarden'

ensemblewaarden en landschappeliila waarden van de bnrg. Verzoeker pleit voor een 
-..

beoordeling van de bnrg in samenhang met 11 andere brugBen over de grote nvreren. Zii zet

de tnaaff bruggen als een samenhangend complex, waarvan een aantal reeds wordt bescherrnd.

De bnrg is eei-van de vijf vakwetHigg.ts ot .i d. g-te rivieren. De brug zou gebruik kunnen
'worden als fietsbrug en als brug voor lokaal verkeer.

HOREN VAN BE LANGHEBBENDEN

Ter voldoening aan het bepaalde in anilal 3, vierde lid van de Monumentenwet 1988,

hebben de gerieenten Neeriinen en Zalbommel belanghebbenden op de hooge gesteld van

het beschermingsverzoek en hen in de gelegenheid gesteld zich te doen horen'

Op een hoorzitiing op t2 &cember 2002, gehouden door de gemeenten Zahbommel en

Nierijnen tezamen, heeft Ri.ilswatemaat, D;ectie Oost-Nederland ?iin z'r€nswijze gegeven'

De visie wordt gegeven als wegbeheerder vanuit her oogprmt van een veilige doorstroming

van het weg- ..i],rr*.rLr.t De oude Vaalbnrg is een st€rk sraaftje van technische expenise.

F{et behoul en de inpassing is bij de planvor:ning voor de A2 zorgr'n:ldig "fgewogen' 
De .

culruurhistorie is daarbij terdege betrokken. Men hee{r daar uiting aan willen geven door de

naamgeving van de nieuwe brug. Inpassing van de oude brug was vanuit verkeerstechnisch

oogpint niet haalb"rr. De pJ.a'nnen hebben hierdoor uiteindelijk vorm gehegen met de bouw

van de Maninus Nijhoffbrug.
Gewezen wordt op het feit dat de nieuwe bnrg het verkeenaanbod na 10-15 iaar niet.meer

kan verwerken en dat bii het onwelp ervan al relaning is gehouden met een uitbliding van

de brug. Deze uitbreiding za.l dan moeten plaatsvinden op de plaats van de oude brug 
- -

\rerbani met de geluidscilals ten opzichr van \flaanCenburg en Zakbommel' Tevens heeft de
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nieuwe brug een grotere. doorvaarbreedte voor de veiligheid van de scheepvaan en ontstaat

meer rulmte voor oe nvrcr.
Bii het ontwerp voor de nieuwe brug is ervan uit gegaan dat de oude brug gesloopt zou

*i.d.o. Dooih.t handhaven *ondihet beeld van de nieuwe bnrg belemmerd'

Gewezen wordt tevens op het feit &t de brug al iaren niet meer in gebruik is en er sprake is

van achterstallig onderhoud Een nieuwe functie zal niet binnen het beheer van

Riikwarerstaat"plaaavinde n. Voor het overige geldt nog dat bij ho ontwerpen van de

#rn r**.,* d. Lefbaarheid een grore rol hleft gespeJld. Rerckend is bovendien dat uir &

beschikbare gelden voor de sloop geen voldoende groot onderhoudsfonds is te credren.

Namens de aanvrager wordt gewezen op hg1 l6lang van de brug !l het l2-bruggencomplex

uit het Rijlswegenilan van igZ7. De bnrg is edn van de laarste vijf vakwerkliggerbruggen .
o.r., de g'rot. rit ielo too. g.*oon verlseer. Daaruan is de brug bij Grave reeds beschermd

Daama.ait 
-ondt 

geanen&e.d op het uniele bruggenersemble van verschillende brugqpen

uit venchillende ferioden waawan de brug deel uitrnaak. De bnrg is gaaf e.n kan m9t

minimale onderhoodskosten nog honderden iaren dierst doen' In overweging wordt gegeven

de brug voor lokaal verkeer open te stellen, hetgeen een ontlasting voor de A2 zou lnnnen

betekeien, waardoor min&r snel behoefte zou zijn aan uitbreiding van de nieuwe brug'

Verder worden aandachtspunten genoemd als de toeristisch-anractieve waarde, de

mogelijkheid om uit de geresewee-rde sloopkosten een on&rhou&fon& te vormen, het

belang-om de waarde ,ran dit soon objecten integraal te bezien, in dit geval in het kader van

het Rijlswegenplan.

Bii brief dd 13 ianr:ari 2003 heeft het Ministerie van verkeer en \uaterstaat, Directie oost-

N.d..land ..htirt.lijk een zienswiize ingediend, zowel bii de gemeente Neerijnen als de

semeente Zahbommel
in hoofdzaak 

-orden 
hierin de volgende bezwaren aangeduid.

1. In de planstudiefase voor de niiuwe brug is zorgvddig afgewogen of de- oude brug kon

worden behouden. Vanuit (verlaen-)rcchnisch oogpunt is behoud niet haalbaar

ge-bleken. De waarde van de brug is ook niet zodanf dat deze behouden zou moeten

Dqve[.
2. De reeds bij de bouw van de Maninus Nijhof{brug ingecalculeerde mogeiijkheid van een

rweede brug op de plaats van de oude, buiten de geluidscirkels van Zahbommel, in de

hoo{dverkeers ader A2.
3- Reeds verleende sloopvergunningen door beide gemeenten. Het voeren van een

discussie over de cuftuurhistorische waarden in deze situatie is uit oogpunt van

rechts zekerheid laat.
4. Een nieuwe flnctie voor de oude brug zal impact hebben op de woonlem

Vaardenburg. De geluidsschermen zijn reeds anticiPerend op een nieuwe brug geplaatst'

Dn maak onslGing van de oude brug erg moeilillc
5. F{et architectonische ontwery voor de nieuwe brug is toegesneden op het uitgangspunt

dat de oude bnrg zou worden gesloopt. Voonbestaan van de oude bnrg doet albreuk aan

de beeldkqz.liteit.
5. Door de ligging van de oude brug russen de spoorbrug en de nieuwe brug wordt

beleving van de oude brug beperlc.
/. De vermeende cukuurhistorische waarde van de 12 bnrggen die ziin a.angelegd in het

kader van het wegenverkeenplan 1927 is enl'el en alleen in samenhang te beleven. Nu
dit fpiek niet mogelijk is, leven het behoud van de Oude Bommelse Brug hier geen

- - - -  
L; : , l - - -  

- - -
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8. Fiet is qoed mogeliik om door middel t'an documentatie en materiaal kennis over &

culrurr]ristorische waarde van de bnrg re behouden'

9. De naastliggende sPoorbn€ vertegenwoondigt een nagenoeg geliji<e cuhuurhistorische

waarde. FIet behoud in fi:nctie hiervan is voorgenomen'

iO. In relatie tot de 66nmalige sloopkosten zijn dejaarlijlse bliivende kosten van onderhoud

en herstel hoog. Bii behoud zal het beheer worden overgedragen, omdat voor

Rrilswaterstaai de brug baar functie verloren heeft.

t 1. Behoud van de brug lieeft een nadelige invloed op de veiftheid van & scheepvaan. De

middenpiiler leven een extra belernmering oP.
12. Sloop van de oude brug heeft ookeen gursttge u-ttwerking op de ruimte die de rivier

krijgt in het winterted bij hoog water.

AD\TES GEMEENTERAAD

De raad van de gemeente Zahbommel heeft bij besluit dd 13 maan 2003 geadviseerd

negatief te beslissen inzake het verzoek tot bescherming als rijlsmonument.

Beicherming van de oude verkeenbrug over de \7aal bij de gemeente Zahbommel wordt

orrge*.*t gi"cht .ranwege & miliernelhnische en ruimtelijke conseq.enties die het besluit

toib.r.het-iog met zich meebrengt bii verbreding van de 42 in de toekomst.

De raad van de gemeente Neerijnen heeft bij besluit dd 13 maart 2OO3 geadviseer'd negatief

te bes[ssen inzake het verzoek tot beschenning als rij]rsmonument'
De raad is van mening dat het antwoord op de vraag of de oude \flaalbrug behoon te .
worden aangewezen als een beschermd (riils)momrment niet meer los kan worden gezien

van andere 6elangen die spelen rond het behouden van de brug, zoals:
- de veiligheidsbelangen van de scheepvaan;
- de financidle belangen;
- de inJrastructurele belangen.
Met name die andere genoemde belangen moeten - nu het ook niet de enige ett laatste

vakwerkbrug in ons land betreft- naar de mening van de raad prevaleren. .Overigens . meent
l-,ii l.r ".. .1. 

-.*.&ntel& architectonische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische

waarde van de bnrg albreuk wondt gedaan door de ingeklemde ligging van de brrg russen de

nieuwe Maninus N.ihoffbng en de spoorbrug (eveneens een vakwerkbrug)'

ADVIE S GEDEPUTEERDE STATEN

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben bii brief d.d 20 maan 2C03

geadviseerd positief te beslissin inzake het verzoek tot bescherming als riilsmonument' .
b..o*tut..rd 

-ordt 
dat de brug een hoge lan&chappelijla waarde bezit en van belang is

voor de karakeristiek van het rivierenlandschap. Daamaast is de bnrg in zeer hoge mate van

belang vanwege de vormgeving en de oorspronlelijke staat waarin de brug thans verkeen'

De brug heeft wegens uniciteit, zeldzaarnheid en constmctie een bijzonder hoge

cultu,rrhistorischJwaarde. Opgemerk wordt dat het voor het behoud van de bt rg 
"11

belang is de brug een functieii geven in de plaatselijke in{rastnrctuur. Gewezrn wordt op de

in de aanvraag om bescherming genoemde optie van hergebruik voor lokaal verkeer en

recreatief fietsverkeer.
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ADVIES RAAD VOOR CULTUTJ'R

De Raad voor 6u6uur heeft bij brief dd- 18 juni 2OO3 geadviseerd positief te beslissen inzal<e

het verzoek tot bescherming als rijksnonument'
De raad is van mening drt, fu tu.ib".e h.rinnering aan de bruggenbouw uit het

Rijlawegenplan, naasid. t ed. beschermde boog6tuggtn ttrlt* een. vakwerkbrug bewaard

-u -oJ,.o 
blilu.o. Van de oorspronke [jk"ier vak*eikbrWgen uit,het Riilswegenplan is er

ti6n niet meer aanwertg M*ndiiL) en 66n vervangen (Keizenveer). [n wiiwel originele staat

overgebleven vakwerltruggen ziin de brug over de-Olde Maas bii Dordrecht en de brug

ou..'d. ltt"r] bil Zahbornmel Ffierdoor virkrijgen laastgenoemde rwee bnggen een.hoge

rypologische zeidzaamheidswaarde. Een belrogtijke me.r-"rtd. van de bnrg bii Zaltbommel

is de eisemblewaarde met & twee naastgelegen bruggen Vijftig meter ten oosten van &ze

verkeenbrug lig een treinbnrg, gebouwd in 1869, uitgevoerd ds twee enlalsporige
'rrakwerkliggin. Denig meter weitelijk ligt de Maninus Niihoffbrug, een belo*tn . .
u.rL...sb:rrig uitgeuoe-nd als ruibn:g meritalen kabels, gcbouwd in 1996. Dit ensemble van

d.ie brugg.i oit 
"u.nchillende bouiperioden is cubuurhistorisch van belang omdat hierin de

g.t.hie&-rir lr* de bn:ggenbouw duidelijk zichtbaar is. Een bijzonder cubuurhistorisch
Lpict is dat de vetL..nb.ug 

"it 
1933 is onrworpen in relatie met de spogrbnlg uit ]!e_f . De

spoorbn:g heeft de plaars van de pi.ilen en landhoof&n van de verlaenbrug.bepaald voor

e"o ,*tig'b..ld *.id .roor de ver'i<eenbrug besloten tot een rweede vakwerkbrug,.de vorm
van de bi:g werd echter bewust afwijlrend-van de spoortrug uitgevoerd de spoorbrug had
vakwerkiig[en met gebogen randen, de verkeersbrug verkreeg rechte ran&n'

AA}I''{NIZINGSBELEID

F{et onderhavige object dateen van v66r 1940.
Bliilans de "dleidsregels aanwijzing beschermde monumenten oP verzoeli, die per 25
febnrari 2OOO in werking zijn getre&rL wordt een verzoektot aanwijzing van een object dat
dateert van v66r 19 40 algewezen, tew)i het een monument betreft dat:
a- niet eerder is beoordeeld;
b, eerder is beoordeeld en ten aanzien waawan nieuwe feiten of veranderde omstandigheden

zijn geblelan of
c. een |nderdeel normr van een complex dat voor het overige of voor een aantal onderdelen

reeds is aangewezen als beschermd monument.
Deze beteidsreiels zijn bekend gemaak, middels publicarie in de Staatscourant van 24 februari
2000, nummer 39.
De brug was opgenomen in het Monumenten Inventarisatie Projea (MP). Tijders het-
Monumenten Seiectie Project is overwogen het monrrment in de selectie op te nemen Mede
gezien de grore belangen wend daawoor echrer nader landeliik onderzoek noodzekeliik gerchr.
*o. .. d. 

-"rtd. "- 
drr" b^g o"d"r beoordeeld zou kunnen worden. Dit onderzoek heeft

destijds nia plaatsge.ronden en opname van de brug in de selectie is nier verder overwogen. In
dit geval is het hierboven genoemde punt a- daarom van toepassing.

OMSCHRITVING/ \TAARDE RING

De oude verkeenbrug over de \Vaal bii Zahbommel is gebouwd in 1933 in het kader van het
Riilswegenplan uit 1927, het eente grote wegenplan uit de 20" eeuw waarin onder meer 12
b-ggen"over de grote rivieren warei gepland Fi.r betreft een stalen, geklonken
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CONCLUSIE

Aan de overwegingen van de Monumentenwet 1988 ligt onder meer ten grondslag het meer
betrekken van lagere overhe&n bii het behoud van rnonumenten. In de Memor-ie van

, Toeliclrting wordt het grote belang gememoreerd dat in de huidige wet wordt gehecht a.tr de

-:bIel*,1r+ 
y.qsd de-gpmqenl.-prr.t de aanwijzing. Hoewel op rijlsniveau over het al &n

niet beschemren wordt beslist, komr aan de adviezen van de lagere overheden een
invloedrijla plaats toe. Slechts op zwaarwegende gronden zal de minister van die adviezen
kunnen afwijken. In dit geval bestaat daanoe geen aanleiding.

Aan de brug kunnen monumentale waarden worden toegelrend. Er is echter:riet in hoge
mate sprake van !gc-lt+is- -c}r9--v-erliernatlg in de bn4genbouw en e".ootin-t* o-ld= nhtld.
Er zrjn immers in Nederland meer (grote) vakwerkliggerbn:ggen, waarvan enlele beschermd
zijn. Van de bruggen in het fuilswegenplan 1927 ziin eveneens enicle reeds beschermc-
hoewel die niet van dit qpe zijn. De oude brug bij Zahbommel maak bovendien niet meer
herkenbaar deel uit van het hoofdwegennet, ook niet warueeer deze voor lokaa.l verkeer n
gebruik zou worden genomen.

Geconcludeerd moet worden dat de monumentale waarden NIET voldoende ziin om
aanwrjzing ais beschermd monument in de zin van de Monumentenwet 1988 te
rccllwaardrge n.

vakwerklisse$rus, in totaal 913 nreter lang, waarvan de drie hoofdovenpanningen elk ruim

127 meteibedragin. In het aan de noordzijde gelegen wimerbed zijn aclrt openingen van

circa 6 1 meter, oienpar:nen door vals*erkliggers tellens doorgaande over twee openingen.

De breedte tussen dehoofdliggen beibaagt 11 meter. De buiten de hoofdliggers gelegen

verhoogde paden voor het langzaam verkeer zijn 2 meter breed..

De bru; he;ft cukuuiaistoriscLe waarde als bebLngriik onderdeel van het Riilswegenpian urt

1927, eivarnege het feit dat het de eeme vakwerkbn:g is waar ftgen doorgaand over

-..rd.re 
.t.l-fltnten zijn toegepast. Daamaast is de brug betrekleliik gaaf; hentel van

oorlogsschade is gebeurd volgens de oonpronlelijke vonn en constructie en deels met

afkomend materiaal
Van zeldzaa.rrheid is echter geen sprake omdat andere grote vakwerkliggerbruggen in

Nederland behouden zijn, waawan ook enkele bescherrnd zijn als rijlsmonument.

Behouders het toepassen van liggers over meerdere steunpr.rnten is er geen sprake van

bouwtechnische vemieuwing.
Er is sprake van een ze}ere architecnrurhistorische/vormgevingswaarde vanwege de 

-
,omenl*g itr omlrerp met de naastliggende oudere spoorbnrg, waarop-men enerzijds heeft

willen aarsluiten en waarrnee men anderzijds een duideliik ondencheid heeft vdllen
aanbrengen, wat geresuheerd heeft in een harrnonisch nog herlcnbaar geheel. Van
vemieuwing in architecnrurhistorische zin kan echter niet gesproken *orden.
De brug he-eft ensemblewaarde als onderdeel van een complex van drie bruggen, dat gespreid

over een periode van circa 130 jaar is gebouwd en daarmee een staalkaan van bnrggenbouw
te zien geift. Blj de vormgeving van de nieuwe brug is er echter ervan uitgegaan dat in het
eindbeeld de oude bng gesloopt zou zij4 zo&t in die zin de oude brug als storetrd element
voor de beleving van & nieuwe kan worden gezien.
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