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Hierbij deel ik u mede, dat ik heb ontvangen uw verzoek tot aanwijzing als beschermd
monument in de zin van artikel 1, aanhef en onder d, van de Monumentenvret 1988 (Staatsblad
1988, 638) van 6dn of meer objecten met bovenvermelde adresgegevens; om welke objecten het
precies gaat is in uw verzoeVvoorstel aangegeven.
Inmiddels heb ik advies gevraagd aan de raad van de gemeente waarin het monument is gelegen,
aan de Raad voor Cultuur en, indien het object is gelegen buiten de bebouwde kom, aan
gedeputeerde staten van de betrokken provincie. De adviestermijn bedraagt ten hoogste vijf
maanoen.
Een brief met onderstaande inhoud is verzonden aan alle bii het Kadaster bekende eiqenaren en
beperkt gerechtigden.

Ingevolge anikel 5 van de Monumentenwet 1988 (de zogenoemde voorbescherming) ziln vanaf
heden de anikelen 11 tot en met 33 van de Monumentenwet 1988 van toepassing op het
bovenvermelde object. Dit betekent dat voor iedere wijziging aan het object een vergunning op
grond van de Monumentenwet 1988 moet worden aangevraagd bij burgemeester en wethouders
van de gemeente waarin het object is gelegen. De voorbescherming gaat over in de definitieve
bescherming wanneer het object wordt ingeschreven in het register als bedoeld in anikel 6 o{
anikel Z van de Monumentenwet 1988. Het object wordt ingeschreven wanneer een besluit tot
aanwijzen als beschermd monument onherroepelijk is geworden, dat wil zeggen wanneer de
beroepstermijn van 6 weken is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep negatief is
beslist.
Een besluit tot alwljzsn van uw verzoek leidt tot opheffing van de voorbescherming wanneer de
beroepstermijn van 5 weken is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep negatief is
oesIsl.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het object is gelegen zullen u in de
gelegenheid stellen te worden gehoord.

Biizondere omstandigheden daargelaten, zal de beslissihg op uw verzoek binnen tien maanden
vorgen.

De tekst van de Monumentenwet 1988 kunt u aantreffen op de Internet-site van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg (www.monumentenzorg.nl).
Een exemplaar van de Monumentenwet 1988 is te verkrijgen bij de afdeling voorlichting
(doorkiesnummer 030-6983456).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en \0etenschap,
mr. Medy C. van der Laan,
namens oeze,
de Directeur van de Rijlsdienst voor Monumentenzorg,
voor deze.
het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,

(mr. M.P. Otteo)
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Hierbij deel ik u mede, dat ik heb ontvangen uw verzoek tot aanwiizing als beschermd
monument in de zin van artikel 1, aanhef en onder d, van de Monumentenwet 1988 (Staatsblad
1988, 638) van 6in of meer objecten met bovenverme.lde adresgegevens; om v/elke obiecten het
precies gaat is in uw verzoeVvoorstel aangegeven.
Inmiddels heb ik advies gevraagd aan de raad van de gemeente waarin het monument is gelegen,
aan de Raad voor Cultuur en, indien het object is gelegen buiten de bebouvrde kom, aan
gedeputeerde staten van de betrokken provincie. De adviestermijn bedraagt ten hoogste vijf
maanden.
Een brief met onderstaande inhoud is verzonden aan alle bii het Kadaster bekende eigenaren en
beperkt gerechtigden.

Ingevolge anikel 5 van de Monumentenwet 1988 (de zogenoemde voorbescherming) zijn vanal
heden de anikelen 11tot en met 33 van de Monumentenwet 1988 van toepassing op het
bovenvermelde object. Dit betekent dat voor iedere wi.jziging aan het object een vergunning op
grond van de Monumentenv/et 1988 moet vrorden aangevraagd bij burgemeester en wethouders
van de gemeente waarin het object is gelegen. De voorbescherming ga.at oter in de definitieve
bescherming wanneer het object wordt ingeschreven in het register als bedoeld in anikel 6 of
anikel 7 van de Monumentenwet 1988. Het object wordt ingeschreven wanneer een besluit tot
aanwrjzen als beschermd monument onherroepelijk is geworden, dat wil zeggen wanneer de
beroepstermijn van 6 weken is verstreken o{ indien beroep is ingesteld, op het beroep negatie{ is
beslist.
Een besluit tot alwijzen van uw verzoek leidt tot opheffing van de voorbescherming wanneer de
beroepstermijn van 5 weken is verstreken o{, indien beroep is ingesteld, op het beroep negati€f is
beslist.
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Burgemeester en v,rethouders van de gemeente waarin het objea is gelegen zullen u in de
gelegenheid stellen te worden gehoord.

Bijzondere omstandigheden daargelaten, zal de beslissing op uw verzoek binnen tien maanden
vorBen.

De tekst van de Monumentenwet 1988 kunt u aantreffen op de Internet-site van de BJjhsdienst
voor de Monumentenzorg (www.monumentenzorg.nl).
Een exemplaar van de Monumentenwet 1988 is rc verkrijgen bij de afdeling voorlichting
(doorkiesnummer 030-6983456).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en \[etenschap,
mr. Medy C. van der Laan,
nalnens cez€,
de Directeur van de Rijksdienst voor Monumentenzorg,
voor oeze,
het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,
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Uw kenmerk:

Plaatselijke aanduiding:

Kadastlale aanduidins:

Exacte omYang:

t936 - 1978

MS-2005-4342

Brug over het Hollandsch Diep gelegen in de Rijksweg .416 en
gemeenten Dordrecht en Moerdijk

Dordrecht V 782, 229
Zevenbergen O 885

-kokervornrige hooldligger uit 1978, lengte 1000 meter, breedte 42,9
meter
-twee landhoofden verbreedt in 1978
-negen rivierpijlers uit 1936
-monument op ztridoever ten oosten van de 4.16
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inleiCing
De oeververbinding in tujksweg 16 over het Hollandsch
Dep nabij Moerdijk is ongetwijfeld 6dn van de bekendste
oevewerbindingen in ons land.
De in 1936 voor het wegverkeer opgengestelde brug kon de
toeg€nomen verkeersintensiteit de afgelopen jaren nauwe-
lijks meer verwerken en in het kader van de reconstructie
van de A l6 (Rotterdam - Dordrecht - Breda) werd besloten
de verbreding van de Moerdijkbrug op te nemen.

De noodzaak van reconstructie van de Moerdijkbrug moge
bli jken uit het volgende:
In 1950 passeerden per etmaal gemiddeld 5200
motorvoertuigen de verbinding over het Hollandsch Diep-
In 1960 waren di t  er  12.430, in 197030.650enin 1973
3 7.9 10.

fn het.laar 1980 verwaclrt men 47.000 motowoertuigen op
oe Drug.
Reconstructie echter van de bestaande brug was vanwege
het type geen eenvoudige zaak; aan beide zijden werd de
brug namelijk begrensd door vakwerkliggers. De
mogelijkheid tot uitbouwen was hierdoor zeer beperkt.

Door de Dienst Verkeenkunde is een onderzoek ingesteld
naar de dimensionering van een nieuwe Moerdijkbiug-
Dt onderzoek heeft geleid tot de conclusie dat rond het
jaar 2000 gerekend moet worden op een verkeersbelasting
van circa 55.000 motorvoertuigen p€r etmaal.
In verband hiermee werd voor de nieuwe Moerdijkbrug een
dwarsproefiel nodig geacht van 2x3 rijstroken met een
vluchtstrook op ied€re rijbaan en twee langzaamverkeers-
stroken aan weerszijden.
Zonodig moest in de toekomst de wegindeling gewijzigd
kunnen worden in 2x4 djstroken door opoffering van de
vluchtstroken.

ft t *"r de taak van de directie Bruggen om tot een
delinit iefontwerp van de nieuwe oeververbinding over het
Hollandsch DieD te komeo.

vorlonten
Uitgaande van hierboven aangegeven uitgangspunten heeft
de directie Bruggen een aantal mogelijke oplossingen
uitgewerkt, te weten:
l Een nieuwe brug tussen de bestaande verkeersbrug en

de spoorbrug, met daarop een aantal variaties.
2. Een geheel nieuwe brug op de pijlers van de bestaande

verkeersbrug.

ad l. fun nieuw te bouwen verkeersbrug tussen de
bestaande verkeersbrug en de spoorbrug.
Voor het bepalen van het dwarsprofiel van deze brug
werd uitgegaan van 3 rijstroken plus vluchtstrook,
breedte 16.30 m tussen de vangrails en een weg voor
secondair verkeer (breedte 7.00 m).
De nieuw te maken brug zou gebruikt worden voor
het verkeer op de A l6 van zuid naar noord, terwijl
de bestaande brug in gebruik zou blijven voor het
noord-zuid verkeer.
De bestaande brug had echter een breedte yan

I I .00 m tussen de schampstroken en was geschikt
voor maximaal 3 smalle djstroken zonder
vluchtstrook.
Gezien de uitgangspunten zou dit betekenen dat de
brug in de toekomst vervangen zou moeten worden
door een nieuwe brug zodra dit met het oog op een
goede verkeenafwikkeling noodzakelijk zou zijn.
Omdat de bouw van een nieuwe brug op korte
afstand van de bestaande een aantal bezwaren met
zich meebracht o.a. betrekking hebbend op de
scheepvaart, de ijsafvoer op het Hollandsch Dep en
de stabiliteit van de rivierbodem, zijn er van de
hiewoor genoemde oplossing een aantal
variantoplossingen in beschouwing genomen (blz. 4)
waarbij de ovenpanningen ter plaatse van de
hoofdvaarroute zijn vergroot.
l.l Een brug met twee hoofdovenpanningen van

200 m met ter weerszijden hiervan 2x3
zij-overspanningen van elk 100 m-

1.2 Een brug met i6n hoofdoverspanning van
300 m met ter weerszijden dde, resp. vier
zij-overspanningen van etk 100 m.

1.3 E€n brug met 66n hoofdoverspanning van
400 m met ter weerszijden 2x3 zij-over-
spanningen van elk 100 m.

ad 2. Een andere mogelijkheid was de vervanging van de
bestaande brug, door nieuwe brugdelen waarbij
gebruik gemaakt zou kunnen worden van de oude
pijlers (zie blz. 2).
Het dwanprofiel van deze brug werd gebaseerd op
2x3 rijstroken plus vluchtstrook (breedte 2x16.30 m)
met ter weerszijden hiervan twee langzaamverkeers-
stroken (breedte 2x3.50 m), die tevens geschikt
zouden zijn vool secondair verkeer.
De totale breedte van de brug zou tussen de leuningen
42.90 m bedragen.
Het was mogelijk het bovengenoemde dwarsproefiel
te wijzigen in 2x4 rijstroken zonder vluchtstroken
(met langzaamverkeenstroken) resp. in 2x4 rijstroken
met vluchtstroken €n inspectiepaden.
In dit laatste geval gaat deze indeling ten koste van de
twee langzaamverkeersstroken.
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Na intensieve bestudering van de mogelijkheden en rekening
houdend met de omstandigheden dat:

- de definitieve oplossing yolgens variant 2 (nieuwe

brug op oude pijlers) iets lagere kosten met zich mee
zou brengen als de voorlopige oplossing volgens 1.1
(geheel nieuwe brug naast bestaande met twee
hoo fd overspanningen van 200 m)-

- de riviertechnische problemen van het maken en
hebben van een nieuwe onderbouw, bij toepassing van
variant 2 geheel zouden vervallen.

- ook landschappelijk de variant 2 beter zou voldoen,
werd definitie f gekozen voor het plan om op de pijlers van
de bestaande brug, een nieuwe, modem€ verkeersbrug te
bouwen. van een seheel andere vorm en constructie dan de

]"rt""nj" brug. 
-

foto I
Offici€le opening van de Moerdijkbrug door H.M. Koningin
Wilhelmina op l2 december 1936.

foto 2
De Moerdijkbrug vlak voor de werkzaamheden ten behoeve
van de verva!ging een aanvang namen (november 1975).

', .i
' , t . r .  : :
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foto l
Bi j  hun terugtocht in 1944 hebben de Duitsers4van de 10
overspdnningen van de Moerdi jkbrug vernield. Van op korte
termijn vernieuwen was geen sprake wegens het ontbreken
van het benodigde materiaal.

foto 4 en 5
Aangezien de uit  1872 daterende spoorwegbrug bi j  Moer-
di jk nog emstiger beschadigd was heeft men voor t i jdel i jk
herstel van de verkeersbrug in I946 twee hrugdclen van de
spoorhrug gehrurkl .  Voor Je ovrr ige overspanningen zi . 'Jn in
Engeland aangekochte z.g. Callender Hamilton-bnrggen ge-
bruikt (vakwerkbru!€en uit  eenheidsnrateriaal).

foto 6
Het uitvaren van de t i jc lel i jke overspanningen voor de Moe.-
di jkbrug in 1946. Het nieuwe brugdeel l igt gereed om inge-
varen te woroen.



knelpunten kaizers\eer en spijkanisse
Niet alleen de in de dertiger jaren geconstrueerde
Moerdijkbrug kon in deze tijd geen zorg meer dragen voor
een vlotte verkeenafwikkeling, ook de ongeveer uit
dezelfde tijd daterende brug over de Bergsche Maas bij
Keizersveer was een knelpunt voor het tegenwoordige
wegYe rkee r.
De helbrug over de Oude Maas te Spijkenisse verkeerde in
slechte staat (fundering, bewegingsmechanisme) en was tot
voor kort voor de scheepvaart, met name de duwvaart, een
moeilijk t€ nemen hindemis.
De rijwegbreedte van de brug bedroeg slechtJ 5.40 m.

Brug bij Keizenveer

_ De brug bU Keizersveer vormt een schakel in de weg Vianen

f - Corin.t ' .. - Breda ( tujksweg 27).

In 1950 passeerden per etmaal 830 motorvoertuigen deze
o€v€rverbinding, in 1960 2.O2O.
ln 1970 waren het er 18.000 en mbdio 1974 al meer dan
20.000.

De oude brug te Keizersveer bestond uit drie
overspanningen elk met een lengte van 90 meter. De
breedte van de brug bedroeg 15.34 meter tussen de
leuningen-
De rijwegbreedte was 8,5 meter €n aan weerszijden waren
djwielpaden van 2 meter breedte.

Bij een in 1972 uitgevoerde reparatie aan het brugdek bleek
dit ter plaatse van de reparatie slechter te zijn dan op grond
van een visuele inspectie kon worden verwacht. Aangezien
dit mogelijk ook op andere plaatsen het geval zou kunnen
zijn is aan T.N.O. een diepgaand onderzoek opgedragen.

Inderdaad werd op vele plaatsen verwering van de bovenste
betonlaag geconstateerd zodat de veiligheidsfactor
belangdjk kleiner was geworden. Bovendien bleek dat het
brugdek, dat vlak na de oorlog is hersteld, volgens de
huidige inzichten te licht was uitgevoerd.
Het toelaatbare vermogen van het dek kon daardoor slechts
worden gesteld op verkeenklasse 30 van de V.O.S.B.
ln verband hiermee is de bestaande brug tot aan de
vervanging gesloten geweest voor voeftuigen met een asdruk
groter als l3 ton.

foto 7
Ook de brug bij Keize6vecr ontkwam in 1945 niet aan
vemieling door de Duitsen.

foto 8
De verkeersbrug over de BerSsche Maas bij Keizerweer werd
voltooid in 1931.
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Brug te Spijkenisse

De oude hefbrug ortr de Oude Maas in Rijksweg 218 te
Spijkenisse had een doorvaartbreedte tussen de dukdalven
van 54 m.
De laatste jarcn is het transport te water met
duwvaartkonvooien aanmerkelijk toegenomen. Regelmatig
passeren duweenheden de Spijkenisserbrug. Door de
realisering van de Deltawerken is ook de stroomsnelheid
o"a. in dit riviergedeelte aanzier ijk toegenomen- Door
metingen, tijdens het varen ter plaatse, verricht door de
directie Benedenrivieren in samenwerking met het
Nederlands Scheepvaartkundig Proefstation is komen vast
te staan dat de duwkonvooien bij harde zuidwestelijke wind
onder een aanzienlijke koers varen.

In het ongunstigste geval resteerden bij het passeren van de
brug tussen de bakken van een duwkonvooi en de
dukdalven slechts enkele meters.
Het was dan ook niet te verwonderen dat in het recente
verleden de dukdalven verschillende malen zijn aangevaren.

foto 9
Foto van de draaibrug te Spijkenisse na de voltooiing in
1904.

foto l0
De Spijkenisserbrug werd oorspronkelijk geboul'd voor de
stoomtnmverbinding die van Rotterdam (Rozenstraat) via
een aantal plaatsen reed naar Oostvoome. De tramlijn is van
1904 tot I 965 in gebruik geweest.

foto I I
In 1933 werd de draaibrug vgrvangen door een hefbrug,
terwijl tevens het dwarsprofiel weld gewijzigd. De foto
toont de reeds geplaatste heftorens, De oude draaibrug is
nog niet vervangen door een hefbrug



De kosten voor de vervanging en verbetering van de
dukdalven en geleidewerken bedroegen enkele miljoenen
guldens.
In de afgelopen jaren zijn zowel voor de Spijkenisserbrug als
ook voor de brug bij Keizersveer in overleg met andere
waterstaatsdiensten plannen gemaakt voor vervanging.
Dvene oplossingen met bijbehorende kostenramingen zin
bestudeerd.
Voor de brug bij Keizerweer is o.a. de oplossing bestudeerd
van een nieuwe brug in voorgespannen beton met
oyenpanningen van 80, 150 en 80 metei.

Voor de Spijkenisserbrug is o.a. sprake geweest van
vervanging door een tunnel-
Mede op grond daarvan zijn de hentellingen en onderhoud
aan de brug steeds gericht geweest op het in bedrijf blijven
voor die tijdsduur.
Indien de brug niet binnen afzieFbare tijd zou worden
vervangen zou met name het bewegingswerk met de gehele
elektrische installatie moeten worden vemieuwd.
Bovendien zou dan ten beho€ve van een ter plaatse van de
brug uit te voeren rivierverruiming de bestaande oeverpijlers
tussen de twee vaste bruggen gezien de ondiepe
paalfundering moeten worden vervangen.

foto l2
Oude heftrug te Spijkenisse (foto d.d. november 1975).

hergebruik oude'delen moerdi ikbrug
O"", o ,n oJ"wegwerpmaatschappij" zo langzamerhancl zijn beweegbaar gemaald (hefbruggen).

wel duidelijk geworden dat we te nonchalant omspringen
met allerlei materialen. Veel materialen zouden na
bewerking opnieuw in een produktieproces kunnen worden
opgenomen en dus opnieuw worden gebruilx.
Waarom dan geen hergebruik van bruggen?
Naar aanleiding van deze vraag werd bij de directie Bruggen
een plan uitgewerkt om de bij de vervanging van de
Moerdijkbrug vrijkomende en in uitstekende staat
verkerende tien brugdelen van elk 100 m, te gebruiken voor
de vewanging van de brug bij l(eizerweer dn van de
Spij kenisse rb rug.

zes brugdelen zijn naar Keizersveer getransporteerd en
fungeren daar in de vorm van 2x3 overspanningen als een
nieuwe oeververbinding.
De vier overige brugdelen zijn inmiddels naar Spijkenisse
gegaan en dienen als vervanging van de oude brug.

Twee van deze vier voormalige brugdelen van de Moerdijk

De eerste drie brugdelen die achtereenvolgens bij de
vervanging van de Moerdijkbrug vrijkwamen, werden
getransporteerd naar Keizersveer.

De volgende vier brugdelen die achtereenvolgens werden
uitgewisseld waren bestemd voor de nieuwe oeververbinding
te Spijkenisse.
De laalste drie brugdelen tenslotte, zijn weer naar
Keizersveer ge tran spo rtecrd .

Op deze manier is binnen betrckkeli jk korte ti jd op een
relatief goedkopere en zeker unieke wijze, gerealiseerd dat
nog eens twee knelpunten voor weg- cn scheepvilartverkecr
tot het verleden zijn gaan behoren.

Niet e€rdcr is in Nederland het opnieuw gebruiken van
bruggen op ecn dergeli jk grotc schaal toegepastl



de nieuwe moerdiikbrug
Alvorens in te gaan op de constructie en de assemblage van

de nieuwe Moerdijkbrug zullen eerst de werkzaamheden

besproken worden die noodzakelijk waren voordat de

b-rugdelen op de bestaande pijlers geplaatst konden worden.

Deze werkzaamheden betroffen onder meer het omhoog

brengen van de bestaande brug i.Y.m' het verschil in

constructie-hoogte tussen ds nieuwe en de oude brugdelen

en het aanpasen van de bestaande landhoofden.

Onrhoogbrengen van de bestaande brug

De nieuwe Moerdijkbrug is van een heel andere vorm en

constructie geworden dan de bestaande brug.

Bij de bestaande brug bedroeg de afstand van de onderkant

tot het wegdek 1.90 meter; de totale constructie-hoogte Yan

de nieuwe brug is 3.50 meter.
Door dit verschil in constructiehoogten zouden gedurende

het etappegewijze uitwisselen van nieuwe en oude

brugdelen ontoelaatbare hoogteversch.illen ontstaan zijn

Yoor het doorgaande verkeer.

Om dez€ hoogteverschillen te vermijden is de bestaande

brug zodanig omhoog gebracht dat de ni€uwe en

aansluitende brugdelen op gelijke hoogte kwamen.

In figuur I zijn de dwandoorsneden van de oude en nieuwe
brug door elkaar getekend. Hieruit blijkt het niveau ve$chil
tussen de djdekken van de bestaande en de nieuwe brug.

De onderkant van de oude brug lag in de middelste twee

overspanningen op N.A.P.+ 10.271 meter.
Voor de nieuwe brug bednagt deze waarde N.A.P.+
10924 meter.
DentOngevolge bedroeg de maximale afstand die de twee
middelste oude brugdelen op de pijle$ omhoog moesten

worden gebmcht ca.2,20 meter,ln deze afstand was niet

alleen het verschil begepen in constructiehoogte tussen de

oude en de nieuwe brugdelen, maar ook een bepaa.lde
hoogte tengevolge van de hierna beschreYen noodzakelijke

aanpassing van de landhoofden.
Het omhoogbrcngdn van de oude brugdelen over de gehele

Iengte van de brug is geschied in twee perioden,

ln de eerste periode (september-oktober 1975) zijn de vijf

overspanningen aan de zijde van Dordrecht (noordzijde van

de brug) omhoog gevijzeld. Deze ee$te vijzelP€dode

bedroeg ca.6 weken.
Medio november 1975 werd aangevangen met de tweede

vijzelperiode waaftij de oyerige overspanningen van de oude

figuur I
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brug definitief op de benodigde hoogte zijn gebracht.

Het vijzelen geschiedde onder de brug, op elke pijler
afzonderlijk en met behulp van hyclraulische vijzels en
vijzelframes die om de opleggingen waren geplaatst.

Het verkeer heeft tijdens de vijzelwerkzaamheden normaal
doorgang kunnen vinden zij het met de noodzakelijke
snelheidsbeperking.

Oro,o, ,
Vijzelopstelling op €6n det pijlets van de brug.

foto 14
Een aantal overspanningen zijn reeds op de juiste hoogte
gebracht (zijde Dordrccht na de e€rste Yijzelperiode oktober
l97s).
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Aanpassing van de landhoofden

Aargczien de nieuwe brug ca. 24 meter bredcr is dan de
oude moesten de landhoofdcn worden aangepast.
Ter weenzijden van de bestaande lardhoofden zijn twee
verbredingen gebouwd van clk ca. l2 meter.
Over deze verbredingen, die l. l0 meter hoge. zijn aangelegd
dan de oude landhoofden is het verkeer ti jdeli jk per richting
omgelegd totdat de aangrenzende oude brugdelen waren
uitgewisseld voor nieuwe, waarvan het wegdek, I . l  0 meter
hoger l igt dan bij de oude brugdelen.
Daama is het tussenliggende oude landhoofd aangepast.

Constructie en assemblage

De nieuwe brugdelen bestaan uit cen geheel elektrisch
gelaste trapeziumvormige kokerconstructie waarbij de
rijvloer ter weerszijden is uitgcbouwd. De brugdelen van elk
100 meter Itng zijn nagenoeg aan elkaar geli jk. De
toegepaste staalsoort is Fe 510 volgens Eurononrr 25.

foto 15
Overzichtsfoto assemblagehal,

De kokervorrrrigc hoofdligger van elk brugclcel is
opgebouwd uit 5 geli jke secties van I6.667 meter lang cn 2
venchil lende eindsecties die een Iengte hebben van rcsp.
9 .3'l 5 en 7 .292 ncter .
De ri jvloer, bodcm on zijwanden van een sectie zijn
opgebouwd uit panelen. De panelen bestaan uit stalen
platen met opgelaste trogvormige versti jvingsprofi elen.
Met h€t oog op het repetit ie-element is gekozen voor een
paneel van 2.40 meter breed en een lengte van 16.667
meter.
De plaatdikten van de panelen zijn niet in elke sectie geli jk;
deze varidren van 22 mm in de eindsecties (bodem t-p.v_
eind dwarsdrager) tot I 0, 12 en l4 mm in de tussenliggende
s€ctles.
Over.Je trogvormige versti jvingspro,lelen zijn aun de
panelen bevestigingsstrippen gelast voor de aansluit ingen
aan de dwarsdragers.
Elke nornlale sectie is voorzien van vier dwarsdragers, h.oJr.
4-1666 n, De dwarsdrager bestaat uit een dwarsschot nlet
een plartdikte van 8 mm en opgelaste versti jvingsstrippen.
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foto l6
Het eerste brugdeel geheel buiten de assemblagehal.

Alleen de einddwarsdragers en de dwarsdragers waar ter
plaatse de steunpunten gesitueerd zijn i.v.m. het transport
van het brugdeel op een vaarstelling, hebben afwijkende
plaatdikten.
ln het midden is de kokerconstructie versti jfd door een
middenschot. Het middenschot is in delen samengesteld; elk
de€l bestaat uit een stalen lijfplaat met horizontale en
vertikale veNtijvingen. De uitkagende vloerdelen zijn in .'

hun geheel opgebouwd uit aaneengelaste platen met daarop

Conservering

In de assernblage-hal zijn de brugdelen tevens volledig
geconseweerd. De conservering bestaat uit een laag
epoxy-koolteer-zwart ( 150 mu) waarover vewolgens een
deklaag van epoxy-koolteer-ijzerglirnmer ( 150 mu ) van een
donkerbruine kleur is aangebracht.
Op het assemblage terrein is onder een verrijdbare
overkapping, op het rijdek van de brugdelen gedeeltelijk een
laag gietasfalt van ca. 5 cm dik aangebracht.

Transport van een brugdeel vanuit de fabriek ruar de
vaarstelling

Het brugdeel was geplaatst op een aantal rolkarren en werd
over een railbaan m.b.v. een lier uit de assemblagehal naar
het voor de hal gelegen terrein getransporteerd
(la n gs tran sp ort ).
Dwars op de railbaan van het langstransport lagen
rollenbanen die naar boven de oever gesitueerde onderheide
steigers leiden (dwarstransport). Ten behoeve van het
venollen in dwarsrichting werden onder het brugdeel ter
plaatse van de einddwarsdragers transportframes geplaatst.

Deze transportframes waren voorzien van een
vijzelconstructic die het brugdeel van de rolkarren tilde.
Op de steigeN bevorrden zich vijzeltorens met behulp
waarvan het brugdcel een bepaalde afstand omhoog
gebracht werd.
Vervolgens is het brugdcel door de tussen de steigers
gemanoeuvreerde vaarstell ing overgcnomen.

O 
gelaste ventijvingsprofielen.

De panelen zijn bij zes verschillende constructiewerkplaat-
sen volgens van te voren vastg€stelde toleranties vewaardigd
en over de weg aangevoerd naar de assemblageplaats op het
Krabbegors, in de splitsing van de Oude Maas en de
Dordtsche Kil.
In ecn speciaal voor dit werk daar ter plaatse opgezette
fabriek m€t afmetingenvan 122 x 59 meter zijn de
brugsecties samengesteld in bouwrallen. Daarbij was de
langsnaad tussen de panelen een veel voorkomende
lasverbinding.

Het grootste deel var de langsnaden van de brugdelen is
gercaliscerd lnet behulp van de combinatie lasmachine en de

z.g.n. kantclmal. De kantelmal is een hulpconstructie ten
behocve van het tweezijdig aan elkaar lassen van een aantal
panelen. Tenslotte zijn de secties samengelast tot een
volledig brugdeel van 100 meter lang.
l let totaal gewicht van een brugdeel bedraagt ca. 2150 ton
(ntct sli j t laag).



Transport naar het Hollandsch Diep

Het transport van een bmgdeel vanaf de assemblageplaats
via de Dordtsche Kil naar het Hollandsch Dep, geschiedde
met behulp van een, door sleepboten getrokken vaa$telling.

De vaarstelling bestond uit twee aan elkaar gekoppelde
bakken met tezamen een afmeting van 67 x ca.22,5 metet.
In elke bak waren twee stalen onde$teuningsconstructies
gemonteerd.
Elke ondersteuningsconstructie had twee oplegpunten.
Het bovenste gedeelte van deze constructie bestond uit
zogenaamde wiegstukken die zich bij belading konden
instellen naar de in het brugdeel optredende doozalking.
Op deze mader was men er zeker van dat gelijkmatige
verdeling van de oplegdrukken werd verkegen.
De brugdelen rustten tijdens h€t transport op totaal acht
oplegpunten.

tJitwisselen van de brugdelen

Met behulp van de sleepboten en aan de pij lers bevestigde
haalkabels werd de vaarstell ing zodanig tussen de pij lers
gemanoeuvreerd dat de opleggingen die zich onder de
einddwarsdragen van het brugdeel bevinden, boven de
oplegblokken op de pij lers kwamen.

De vaarstelling was voorzien van een pompinstallatie

waarmee naar believe water in of uit de bakken kon worden

Sepompr.
Door vervolgens de bakken met water te ballasten werd het
brugdeel op de definitieve opleggingen geplaatst.
De procetlure voor het verwtderen van een overspanning
van de b€staande brug was dezelfde als hierboven
beschreven, met dien verstande, dat de vaarstelling in
geballaste toestand onder het betreffende brugdeel werd
gebracht waarna de bakken werden leeggepompt.
Het principe van op deze manier plaatsen van brugdelen is
niet nieuw, ook de oude brugdelen van de Moerdijk zijn
m.b.v. vaarstell ingen geplaatst, zi j het dat men in 1936
zoveel mogelijk gebruik heeft gemaakt va:r het opkomende
en dalende water op het Hollandsch Diep.
Tegenwoordig bedraagt het venchil in eb en vloed bij
Moerdijk door de afsluiting van de zeearmen nog slechts ca.
25 cm (open verbinding met zee via Dortsche Kil) zodat de
getijdebeweging bij het in- en uitvaren nauwelijks nog €en
belangrijke rol speelde.
Tijdens het uitwisselen van de brugdelen werd de houten
onderstopping, die tijdens het vijzelen van de brug was
aangebracht, in zijn geheel verwijderd en vervangen door
een prefrb betonncn oplegblok waarop nu de nieuwe
overspannmg rust-
De oplegblokken zijn voorzien van vier gaten die
corresponderen met gaten die in de pij ler geboord zijn
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voordat de vijzelopstelling geplaatst werd.
De bloklen zijn op de pijlerkoppen gefixeerd met behulp
van ankers die in de betreffende gaten werden gelijmd
middels een epoxyhars-
Ook de onderkant van het blok en de bovenkant van de
pijlerkop werden met deze lijmsoort ingesmeerd.
Na enkele uren (afhankelijk van de temperatuur van de
buitenlucht), was de lijmlaag sterk genoeg om de
oplegkracht te kunnen overbrengen.

De eerste van tien

Op zaterdag 3 apnl 1976, na een week uitstel vanwege
slechte weersomstandigheden is het eerste van de tien oude
vakwerkoverspanningen van de Moerdijkbrug vervangen
door een nieuw brygdeel.
De gehele operatie is vrijwel probleerfoos en binnen de
gestelde ti jd verlopen.

De uitwisseling van een brugdeel van de bestaande brug
voor een nieuw brugdeel gebeurde ongeveer elke twee en
een halve maand en heeft gedurende alle bruguitwisselingen
nooit meer dan 24 uur in beslag genomen.
Om verkeersstremmingen op werkdagen te voorkomen
hebben de werkzaarnheden steeds plaats gevonden op
zaterdagen.
Het wegl.erkeer was dan gestremd van zaterdagochtend half
zes tot zondagochtend omstreeks zes uur,
Gedurende deze tijd werd de rijksweg afgesloten bij
Dordrecht en direct ten zuiden van de Moerdijkbrug.
Er waren twee orr eidingsroutes vastgesteld, aangeduid door
oranje borden met zwart nummer.

Laatste ui twisseling

Onder grote belangstelling is op zalerdag26 november 1977
het laatste bmgdeel van de nieuwe Moerdijkbrug ingevaren.
Voor de vele betrokkenen betekende deze gebeurtenjs de
afsluiting van een spectaculair werk. Door een
voortreffelijke samenwerking van allen die bij dit project
betrokken waren en niet in de laatste plaats door de
gunstig€ weersomstandigheden op de beslissende
zaterdagen, heeft de tiende en laatste uitwisseling eerder
plaats kunnen vinden dan in de oorspronkelijke plannhg
was voorzlen.

Met de officiele openstelling van de nieuwe Moerdijkbrug
door Hare Majesteit Koning.in Juliana op I I oktober 1978
zal opnieuw een knelpuht in de A l6 voor het wegverkeer
tot het verleden behoren.

De totale kosten van de nieuwe Moerdijkbrug bedroegen
(incl. Ioon en prijsverekening) rond 130 miljoen gulden.



Aansluitende weggedeelten

De verbreding var de Moerdijkbrug is uiteraard geen op
zichzelf staande aangele genheid.
Ook de aansluitende weggedeelten van de A l6 in
Zuid-Holland en Noord-Brabant moesten ingrijpend worden
aangepast aan het nieuwe dwarsprofiel van 2x3 rijstroken
plus vluchtstrook met aan beide zijden een fietspad.
Het lengteprofiel van deze aansluitende weggedeelten
onderging in de directe nabijheid van de brug eveneens een
belangrijke wijziging, in veftand met de nieuwe
hoogteligging van het brugdek.
Met de verb redingswerken van de A 16, vanaf Dordrecht tot
en met de noordelijke toerit naar de brug bij Willemsdorp,
over een lengte van ca.9 km, was een bedrag gemoeid
van f.55 miljoen.
Aan de zuidzijde van de brug, vanaf de brug tot aan de
aanduiting met de A 17, over een lengte van ca. 1,5 km,
was een bedrag gemoeid van f. l5 miljoen.

Monument

Bij de opening van de oude Moerdijkbrug in 1936 is door de
gezamelijke Kamers van Koophandel van Noord Bmbant en
Zuid Holland een bronzen plastiek geschonken voor-
stellende een vrouwenfiguur. Het plastiek was bevestigd
in het midden van de oude brug tussen twee overspanningen

en heeft veertig jaar larg de totstandkorning van deze zo
belangrijke oeververbinding tussert noord en zuid
gesymboliseerd.

De ca. 7 nleter hoge plastiek, beter bekend als "Moeder
Theresia" is verwerkt in een monument dat naast de
zuidelijke oprit naar de Moerdijkbrug geplaatst is en
herinnert aan de vakwerkconstructie van de oude
Moerdijkbrug.

Het monument is opgebouwd uit delen van eindportalen
met diagonalen die vrijkwamen bij het inkorten van d€n der
middenoverspanningen van de oude Moerdijkbrug bestemd
voor de nieuwe brug t€ Keizersveer. Deze staalconstructie is
met twee oorspronkelijke opleggingen bevestigd op een
betonnen sokkel. ,
De bronzen plaquette op de sokkel, die op 11 oktober 1978
door Hare Majesteit Koningin Juliana zal worden onthuld
herinnert aan de officidle openstelling van de eerste brug
voor het wegverkeer over het Hollandsch Diep door Hare
Majesteit Koningin Wilhelmina op l2 december 1936.

Voor een in 1936 door de Koninklijke Nederlandse
Automobiel Club geschonken bronzen model van de laatste
veerpont Moerdijk - Willemsdorp zal eveneens een passende
bestemming worden gezocht.
Ook dit model was aan de oude brug bevestigd.

Het monument is samengesteld uit een bronzen plastiek en delen van een eindportaal met diagonalen van 66n der oude
Moerdijk-oveNpanningen die t.b.v. de middenove$panning yoo! de nieuwe brug bij Keizersveer moest worden ingekort. De
bronzen plastiek werd in 1936 door de Kamersvan Koophandel van Noord-Brabant en Zuid-Holland geschonken ter gelegen-
heid van de opening van de oude Moerdijkbrug.

" ,  r , .n
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foto
Het
rcns.

l7
nieuwe brugdeel in gevijzelde toestand op de vijzelto_

foto 18
De vaarstellinS is onder het brugdeel gemanoeuvreerct.



'/.|

foto 19
Een overzichtsfoto van 66n der vaarstel l ingen.

foto 20
Het vertrouwde beeld van de t ien overspanningen van de
oude Moerdi jkbrug. In de periode aq:d 1976- november
1977 heeft dit  beeld ongcveer elke twee en een halve maand
een wijziging ondergaan toen de oude overspanningen stuk
voor stuk zi jn uitgewisseld voor nieuwe brugdelen.

,E::i;t: .-{i
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foto 2l
Het uitvaren van een oude overspanning.

foto 22
De oude overspanning is verwijderd. De sleepboten halen de
vaarstelling met het nieuwe brugdeel op van de tijdelijke
ankerplaats in de Roode Vaart.  Intussen wetden de houten
onderstoppingen van de pijlers verwijderd en vervangen
door prefab betonnen oplegblokken.

18



Ioto 2'7
Het brugdeel l igt op de juiste plaats. Door nu de bakken van
de vaarstel l ing met water te bal lasten is het brugdeel op z'n
definit ieve oplegging komen te rusten.

foto 28
Op 3 april 1976 werd de eerste van de tien bmgdelen uitge-
wisseld.
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niegwe brug o\er de bergsche moos
bij keizersveer
Ten behoeve van de nieuwe oeververbinding bij Keizersveer
werden zes voormalige brugdelen van de Moerdijkbrug
gebruikt, die als twee brugeen naast elkaar liggen.
Hierdoor zullen twee hoofdrijbanen voor het snelverkeer
ontstaan, van elk I I meter breed.
De buitenste fietspaden werden gehandhaafd, terwijt de
binnenste fietspaden zijn vervangen door een baan voor
landbouwverkeer.

Omdat ook hier gebruik werd gemaakt van de bestaande
rivierpil'len, zij het dat deze zijn uitgebcid, moesten de
twee middenoye$panningen ten behoeve van de nieuwe
oeververbindingen worden ingekort tot 87,50 meter.
De andere brugdelen hebben hun oorspronkelijke lengte van
100 meter behouden. Het transport van de brugdelen van
Moerdijk naar Keizersveer geschiedde eveneens met behulp
Yan een vaarstelling.
Dit transport kon echter niet laqgs de kortste weg in
oostelijke richting plaats vinden, daar de Moerdijk-spoor-
brug een obstakel vormd€,
Er moest een aanmerkelijke omweg worden gemaakt via de
Dordtsche Kil, de Beneden M€rwede en de Amer.

foto 3l
Vijf van de zes brugdelen van de meuwe
zijn gemonteerd (november l9'l'l). Het
werd op 7 december 1977 geplaatst.

Keizerweerbrug
laatste brugdeel



Eind maart 1976 werden de werken ten behoeve van de
nieuwe landhoofden en de verbreding van de rivierpijlen in
westelijke richting voltooid.
Het eerste brugdeel dat bij de uitwisseling van de
Moerdijkbruggen wijkwam en nu fungeert als
middenoverspanning, werd tijdelijk in een zij-ove$panning
naast de oude brug geplaatst.
Daar ter plaatse werd een veld terug een nieuw eindportaal
in het brugdeel gemaakt, waarbij tevens in het nieuwe
eindveld een aantal diagonalen werden versterkt.

D€ oonpronk€lijke betonnen rijvloer is gesloopt en
vervangen door een rijvloer van prefab lichtbetoffIen
elementen. Vervolgens werd het versterkte brugdeel met
behulp van een vaantelling opgenomen waama het laatste
veld werd verwijderd.
Na deze werkzaamheden werd het brugdeel op beide
dvierpijlen geplaatst. De twee brugdelen die daarna
achtereenvolgens bij de Moerdijk werden uitgewiseld zijn
rechtstreeks als zij-overspanningen geplaatst.

Ook hier werden lichtbelonnen rijvloeren aangebracht.
In februari 1977 werd het verkeer naar de ("halve") nieuwe
brug omgelegd waarna de drie oude brugdelen van
Keizersveer werden verwijderd en gesloopt,

Een volgende fas€ in de realisering van deze nieuwe
oeververbinding was de aanpassing van die gedeelten van de
rivierpijlers waarop de oude brug was opgelegd, en de bouw
van twee nieuwe landhoofden.

Nadat ook deze werkzaamheden warcn voltooid zijn op 24
september 1977 de drie voorlopig geplaatste brugdelen met
behulp van een vaarstelling geplaatst op de aangepaste
rivieryijlers en de nieuwe landhoofden.
Tegelijkertijd werd een vierde brugdeel (tijdelijk) in de
vrijgekomen noordelijke ziloverspanning geplaatst. Dit
gehele karwei werd in ca- 28 uur geklaard, waarna het
verkeer naar de andere rijbaan werd omgelegd.
De procedure voor het plaatsen van de tweede midden
overspanning en het plaatsen van de laatste twee
zij-overspanningen isop dezelfde manier gebeurd als
hiervoor beschreven- Het laatste brugdeel werd op 7
december 197 7 ngevaren.

Als in december 1978 de brug en bijkomende werken
gereed zijn zal het wegverkeer de beschikking hebben over
twee gescheiden hoofdrijbanen met ieder twee rijstroken en
een vluchtstrook.

De rivierpijlers zijn gefundeerd op stalen kokerpalen en een

bouwkuip, samengesteld uit stalen damwand en stalen
kokerdamwand.

In de bouwkuipen is een waterafsluitende laag beton gestort
waardoor de verdere pij leropbouw in den droge heeft
kunnen plaats vinden. Het basement van de pij lers is
samengesteld uit twee verdiepingen. De onderste verdieping
is ingericht als ruimte voor de elektrische installatie, terwijl
op de bovenste verdieping het machinewerk is opgesteld.
Op elk basement zijn met behulp van gliibekisting twee
heftorens met eetr U-vonnige doorsnede opgetrokken. Op

de rniddenpij ler hebben de heftorens een dubbele
U-vormige doorsnede gekregen.

nieuwe hefbrug over de oude rnaas
ote spijkenisse

De nieuwe dubbele hefbrug, die is samengesteld uit vier
voormalige brugdelen van de Moerdijk, ligt 45 meter
noordwestelijk van de inmiddels gesloopte oude hefbrug.

Ten behoeve van deze oeververbinding is een geheel nieuwe

onderbouw met heftorens gemaakt.

Onderbouw

De onderbouw voor de nieuwe hefbrug bestaat uit twee
landhoofden en drie rivierpijlers met heftorens.
De landhoofden zijn gefundeerd op palen van
voorgespannen beton en bestaan uit een rechthoekige
funderingsplaat en een grondkerende wand met aan d€
uiteinden twee naar achter uitkagende vleugelwanden,



Kadastraal bericht object pagina I van I

hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ROTTERDAM
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen
Betreft: DORDRECHT V 782

Rijksweg 416
Toestandsdatum: 22-11-2OO5

DORDRECHT
2005

9:48:06

Kadastraal obiect
Kadastrale aanduiding:

G rootte:
Coordinaten:

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Omschrijving kadastraal object:
WEGEN

DORDRECHT V 782
2 ha 65 a 10 ca
1Q2851-415377

Rijksweg A16
DORDRECHT
7-1 -1999

DORDRECHT V 318 gedeelteliik

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (FINANCIEN. DOMEINEN)
Schipholweg 1 1 A
2316 XB LEIDEN
Postadres:

Zetel:

POSTBUS 740
23OO AS LEIDEN
S GRAVENHAGE

d.d. 29-9-1986

2Bt 194
AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDER BEPAALDE AANWIJZING
2Bt 350 d.d.  2-10-1990
AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDER BEPAALDE AANWIJZING

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 DDT00/ 6282
Eerst genoemde object in brondocument:

DOBDRECHT V 318

d.d.22-11-2005
d.d. 27-9-1990

c
Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
juncto artikel 6lid 3 van de Databankenwel.



Hypothecair bericht object pagina I van

hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ROTTERDAM
Gegevens uit de kadastrale registratie inzake hypotheken en beslagen
Betreft: DORDRECHT V 782

Rijksweg 416
Toestandsdatum: 22-11 -2005

DORDRECHT

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
DOFDFECHT V 782
Er bestaan op de toestandsdatum met betrekking tot het hierboven genoemde object geen
inschrijvingen inzake hypotheken en beslagen.

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
juncto artikel 6lid 3 van de Databankenwel.

23-11
2005

9:48:29
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.hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ROTTERDAM
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen
Betreft: DORDRECHT Z 29

HOLLANDS DIEP
Toestandsdatum: 22-11-2OO5

DORDHECHT
2005

9'.49:17

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

G rootte:
Coordinaten:
Omschrijving kadastraal object:

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

DORDRECHT Z 29
115ha99a
103759-41 5085

BIVIER GED VERKEERSBRUG GED SPOO BBRUG

HOLLANDS DIEP
DORDRECHT
29-5-1995

DORDRECHT Z 12 gedeeltelijk

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (FINANCIEN. DOMEINEN)
Schipholweg 1 1 A
2316 XB LEIDEN
Postadres:

Zelel:

POSTBUS 740
23OO AS LEIDEN
S GBAVENHAGE

d.d. 29-9-1986

4 4og40t 39
zBt 194
AKTE M.B.T. BECHTEN ZONDER BEPAALDE AANWIJZING
28t 350 d.d.  2-10-1 990
AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDEB BEPAALOE AANWIJZING

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 DDT00/ 6282
Eerst genoemde object in brondocument:

DORDRECHT Z 12

d.d. 22-1 1-2005
d.d.  27-9-1990

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.



Hypothecair bericht object pagina 1 van 1

hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ROTTERDAM
Gegevens uit de kadastrale registratie inzake hypotheken en beslagen
Betreft: DORDRECHT Z 29

HOLLANDS DIEP
Toestandsdatum: 22-1'l -2Q05

DORDRECHT

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
DORDRECHT Z 29
Er bestaan op de toestandsdatum met betrekking tot het hierboven genoemde object geen
inschrijvingen inzake hypotheken en beslagen.

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
iuncto artikel 6lid 3 van de Databankenwet.

2005
9:49:37



Aaclaster-
Kadastraal bericht obiect

Dienst voor het kadaster en de openbare registers
Gegevens uit de kadastrale registratie, met

pagina 1 van 1

,hadaster
inzake hypotheken en beslagen

2-12-2005
13:58:11

Betrefl: ZEVENBERGEN O 885
BUITENDIJK

Toestandsdatum: 1-12-2OOs
LAGE ZWALUWE

Kadastraal object
Kadastrale aanduidino:

Grootte:
CoOrdinaten:
Omschrijving kadastraal object:

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

ZEVENBERGEN O 885
153ha78a
102484-414094

Ol-IU\'(.:IE'\ TII V IETI

BUITENDIJK NABY
LAGE ZWALUWE
4-6-1997

HOOGE EN LAGE ZWALUWE E 904

Gerechtigde
EIGENDOM
REGIONALE DIFIECTIE DOMEINEN ZUID
Stationsplein 3
4811 BB BREDA
Postadres: POSTBUS 2222

48OO CE BREDA
ZETEI: BREOA
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 ZLW11| 119 d.d. 18-6-1 986
Eerst genoemde object in brondocument:

HOOGE EN LAGE ZWALUWE E 797

701 15 d.d. 21 -8- 1 990
AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDEB BEPAALDE AANWIJZING
28l 80021 d.d.  21-8-1990
AKTE M.B,T. RECHTEN ZONDER BEPAALDE AANWIJZING
28l 80061 d,d.  21-8-1990
AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDEFI BEPAALDE AANWIJZING
2BI 80018 d.d.  21 -8-1 990
AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDEH BEPAALDE AANWIJZING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeid in artikei 2 lid 1
juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

I l I l  h ( t r ' \ l (  r  b. \ofr l f r l  ( l ,  r ' i  l ' lsz(  l , r ' f l ' (  i ( i

b i i  l r r I  r r r r lsr l r t | t ) t ) (  l i i l ,  \ r fk.er i I  \ rs ls, !  {1.



lr.adaster
Hypothecair bericht object

Dienst voor het kadaster en de ooenbare reaisters te
Gegevens uit de kadastrale registratie inzake
Betreft: ZEVENBEBGEN O 885

BUITENDIJK
Toestandsdatum:'l-12-2OO5

LAGE ZWALUWE

pagina I van I

2-12-2Q05
13:58:35

hadaster

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
ZEVENBERGEN O 885
Er bestaan op de toestandsdatum met betrekking tot het hierboven genoemde object geen
inschrijvingen inzake hypotheken en beslagen.

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in anikel 2 lid 1
iuncto artikel 6 Iid 3 van de Databankenwet.

I lc l  hrr( laslcr  l )c!or( lcr1 ( lc rcchlsz( l i r ' .hcir l

l i i j  hcl  Drralschrt) l l . l i i l i  \cr l . . r I  i r !  \ ls ls, ! . ,1.
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RI. i \Dtf  N\T ro,)R DI MONUNII ]N' I !NZORC

Broederplein 41.3703 CD Zeir  t

Posrbus 1001.3700 BA Ze;st

\  |  o3o.6e 83 2l l

( !  I  o.ro.or ro ror

@ | info@mon!meDtcrzo'r .nr

e I 
w w w . m o n u m e n I e n z o , 8 . n l

Rrbobrnk 19.21.21.757

Stichting Boogbrug Vianen
\{ralkade 15
3401 DR IJSSELSTEIN

uw brief/kenmerk
d.d. 29 september 2005

ons nummer
IVIS-2005-4342

: Brug over het Ftrollandsch DieP bij
Moerdijk

behsndeld door
A van der Meulen

doorkiesnummer
030-6983389

ond€rwerp
Verzoek aanwijzing beschennd monument
Gemeenten Dordrecht, Moerdi.ik

bijhge
Tijdelijke beleidsregel
aanwijzing beschermd
monument

Qbjescgegpl4e4l:
naam

13 o|(r ,2005

Hiermede bevestig ik de ontvangst van uw verzoek om bovenvermeld object onder de

bescherming van le Monumentenwet 1988 te brengen'

op erond van het bepaalde in artikel 3, wee& en derde lid, van de Monumentenv/et 1988 dien ik

;id, i",. #"";o bll de b.trokL.r, gemeehten, bij & betroklen provincies als het obiect is

eeleeen buiten de bebouwde kom en bij de Raad voor Cukuur' Ook dren dr de egenaren' bePerxr

;;;:hild.i;i;; hypothecaire schuldeile(s) van de adviesaanvraag op de hoogte rc stellen'

Omdat de gegevens betreffende het object nog niet toereikend ziin om aan het bovenstaande te

f"rr-., 
".iaJ." 

; het mii thans niet mogelijk-de proced're als bedoeld in de Monumentenwet

1988 in werking te stellen'

Ik stel u in de gelegenheid uw verzoek binnen een terrniin van een maand na datum van deze

brief te completeren.

Aan uw verzoek ontbreek het volgende:

-Dejuisteenvolledigeplaatseliikeaanduidiog:gemeente,plaats,postcode'stra(a)t(en)'
huisnummer(s)
(Als het obieci eeen adres heeft dan moet worden vermeld de postcode van het laagste

por.b*nu--.i i' de betreffende plaas en de aanduiding 'gelegen bii... .'ol 'gelegen

tegenover. . . ,

- De extcte omvang van hetgeen voor bescherming wordt voorgedragen, toegelicht met

kadastraal- en an&r kaanmateriaal



a
Rrtr<sor l rsr  vooR DE MoNUMENTINZoRG

De Staatssecretaris van Onderwijs, G:huur en Vetenschap,
mr. Medy C van der Laan,
namens oeze.
de Directeur van de Rijlsdienst voor de Monumentenzorg,
voor oez€,
het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,

bladzijde
2
nummer
.Oostregistratie
nrt

- Namen en adressen van alle gettchtigden op de betreffende percelen en van eventuele
hypothecaire schuldeisen, zoals die bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers
bekend ziin

- Recenteoriginelekleurenfoto's:
- overzichtsfoto's
- detailopnamen van architectuur- of bouwh.istorisch interessante on&r&len.

Als de ontbrekende gegevens mij niet binnen de gestelde termijn hebben bereik, kan ik uw ver-
zoek niet in behandeling nemen en zullen de reeds ingediende stukken worden teruggezonden.
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