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Geachte mijnheer van Sijl,

Op 29 augustus 2006 heeft ons college van burgemeester en wethouders besloten om
Hffiief{H.ad$ffi6/tnet betrekking iot de aanwijzing van de brug over de Oude Maas tot
beschermd monument.

Hierbij zend ik u een afschrift van de brief van ons college aan de Staatsecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarin dit advies kenbaar wordt gemaakt. Ook zend ik u
kopieen van de adviesnota, het besluit en het verslag van de hoorzitting die de gemeenten
Dordrecht en Zwijndrecht gezamenlijk hebben gehouden.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u mij telefonisch
bereiken op nummer (078) 620 66 28.

,*tw;
Ffrlruta/cJt",
Stedenbouwkundig medewerker

Bijlage(n): afschrift advies mbt aanwijzing brug over de Oude Maas als beschermd
monument en biibehorende stukken
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In uw brief van 30 januari 2006 verzocht u om advies met betrekking tot de aanwijzing tot
rijksmonument van de Brug over de Oude Maas (monumentnummer 529919), kadastraa
bekend gemeente Zwijndrecht, sectie C nummer 3358. WU kunnen u daarover het volgende
mededelen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht is overtuigd van
de cultuurhistorische betekenis van de brug als onderdeel van een ensemble van 12
bruggen, die gebouwd zijn ter uitvoering van het Rijkswegenplan uit 1927. De brug over de
Oude Maas verkeert bovendien nog bijna in de oorspronkelijke staat en bevat nog
waardevolle oorspronkelijke details.

Op 29 augustus 2006 heeft ons college van burgemeester en wethouders daarom besloten
om positief te adviseren met betrekking tot de voorgenomen aanwijzing.
Bijgaand vindt u een kopie van het voorstel en besluit, het verslag van de hoorzitting die de
gemeenten Dordrecht en ZwUndrecht gezamenlijk hebben gehouden en een memo van de
eigenaar van de brug.



De Brug over de Oude Maas bevindt zich binnen de bebouwde kom.

Dattm

3 november 2006

aanwijzing beschermd

monument Brug over de

Oude Maas te Zwijndrecht

529919

Paglna
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Wanneer u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen
met de behandelend ambtenaar Paul de Gooijer, tel. (078) 620 66 28.

g roet,
en wethouders
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VERSLAG HOORZITTING EX ARTIKEL 3, LID 4 MONTJMENTENWET 1988
D.D. 3 APRIL 2OO5 MET EEN VERTEGENWOORDIGER VAII DE STICHTING BOOGBRUG
VIANEN. VERTEGENWOORDIGERS VA}I RIJKSWATERSTAAT EN VA-I[ DE GEMEENTE
ZWIJNDRECHT INZAKE IIET VERZOEK TOT DE AA}IWIJZING VAII DE BRUG O\.ER DE OUDE
MAAS, DE I'ERKEERSBRUG TUSSEN ZWIJNDRECHT EN DORDRTCHT, KADASTR-A-AL
BEKEND GEMEENTE DORDRECHT, SECTIE D, IIUMMER 6299, SECTIE K NUMMER 7552 EN
SECTIE L, IIIJMMER 2805 TOT RIJKSMONIJMENT

Aanwezig: De heer W. van Sijl - Stichting Boogbrug Vianen
Mevr. K.H.E. Rosmulder - Rijkswaterstaat Noord-Brabant
Mevr. F.S. de Waal - Rijkswaterstaat
Dhr. M. van Hagen - Rijkswaterstaat, Hoofdafdeling Projectuitvoering en Diensten
Dhr. P. de Gooijer - gemeente Zwijndrecht .
Mevr. L.K. de Koekkoek - Stadsontwikkeling, Bureau Monumentenzorg & Archeologie
gemeente Dordrecht (verslag)
Mevrouw J.E. Ossewaarde - Stafdiensten, juridisch beleidsadviseur gemeente
Dordrecht

Conform aftikel 3, lid 4 van de Monumentenwet 1988 stellen burgemeester en wethouders de indiener
van het verzoek tot aanwijlng tot ijksmonument van de Brug oier de dude Maas, te weten de
verkeersbrug tussen Dordrecht en Zwijndrecht, en de eigenaar in de gelegenheid zich te doen horen.
Het verslag van deze bijeenkomst is ter goedkeuring aan aanwezigen voorgelegd.

Procedure

Gezien een wetswijziging per 8 maart 2006 is het voldoende als het gemeentelijk advies door
burgemeester en wethouders wordt bekrachtigd en is het niet nodig dit door de Gemeenteraad te
laten doen. Daarmee kan de Drocedure sneller verlopen.

Zienswijzen

Stichting Boogbrug Vianen
De heer Van Sijl wil graag een mondelinge toelichting op het verzoek geven, mede omdat er recent
een publicatie is verschenen over de 12 bruggen Rijkswegenplan 1927. Dit boekje is gemakkelijk te
lezen en te interpreteren. Hij verzoekt de gemeenten om het boekje voor hun College te kopieren en
mee te sturen bU het advies aan de Staatssecretaris.

Enkele (cultuur)historisch waardevolle feiten rond de bruggen zijn:
. Het Rijkswegenplan uit 1927 laat een blauwdruk zien van het huidige wegennet. Een

zelfstandig onderdeel van het plan is de bouw van 12 bruggen over de grote rivieren. Dit om
de doorstroom van auto's te bevorderen. Voor de bouw van de bruggen werd zelfs een
speciaal bureau opgericht.

. Het verzoek tot aanwijzing beoogt de erkenning van de 12 bruggen als samenhangend
complex, net als bijvoorbeeld de Hollandse Waterlinie. De samenhang bestaat o.a. uit het feit
dat door een bruggenbureau aan de bruggen is gewerkt. Vooral door 6en architect: ingenieur
Harmssen. Hij zorgde voor een ontwikkeling in de bruggenbouw. Onder zijn invloed ontstond
de boogbrug met vakwerkliggers. Dit nieuwe type is binnen 15 jaar ontwikkeld en was een
ware revolutie is de bruggenbouw.

. De 12 bruggen laten de ontwikkeling in de bruggenbouw zien. De bouw van bijvoorbeeld de
verkeersbrug tussen Dordrecht en zwijndrecht vond in de jaren dertig van de vorige eeuw
plaats. Het was toen crisistijd. De aanleg van wegen en bruggenbouw werd toch doorgezet.
Vanwege een staalcrisis was er voor staal een door de Nederlandse Staat vastgestelde
quotumregeling. Zestien bedrijven mochten aan de bouw van de bruggen werken. Deze
samenwerking bleek zo'n succes dat de samenwerking met deze bedrijven ook in de
wederopbouwperiode na WOll bleef bestaan. Deze bedrijven opereerde ook internationaal.

. Alle bruggen zijn in Nederland gebouwd. Daarvoor werden bruggen vaak in het buitenland
gebouwd.



. Alle bruggen, met uitzondering van de verkeersbrug tussen Dordrecht en Zwijndrecht, raakten
in de Tweede Wereldoorlog beschadigd, brugdekken werden vernietigd. De meest bekende
brug is in dit verband natuurlijk de brug bij Arnhem. De herbouw van de bruggen vond plaats
met zoveel mogelijk behoud van nog bestaande onderdelen.

. De volgende bruggen zijn reeds als rijksmonument beschermd: Nijmegen, Hendrik ldo
Ambacht, Zwolle. De brug bij Arnhem is een gemeentelijk monument. In alle gevallen is de
complete brug beschermd.

Inzoomend op de Brug over de Oude Maas, de verkeersbrug tussen Dordrecht en Zwijndrecht

Stichting Boogbrug Vianen
De brug is nog gaaf, er zijn nauwelijks wijzigingen. Ook het basculedeel van de brug is nog in tact.
Alleen de trappartij voor fietsers en voetgangers is veMijderd en vernieuwd. Een van de vele details
die van waarde zijn is bijvoorbeeld het bedieningshuis. Deze brug is ook los van de nationale
ensemblewaarde beschermingswaardig.
In deze brug bevindt zich nog een geklonken vakwerkligger van de oude Moerdijkbrug.
Verder is de brug zowel onderdeel van een nationaal ensemble als van een regionaal ensemble:
samen met spoorbrug en tunnel.

Rijkswaterstaat:
Wat is de rol van de Stichting bij de monumentenvergunningprocedure?
Gemeente:
In de huidige procedure verleent de gemeente de vergunning. De Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, de Welstands- en Monumentencommissie en Gedeputeerde Staten (als het buiten
de bebouwde kom is) brengen hierover advies uit en belanghebbenden kunnen hun zienswijzen naar
voren brengen op de ter inzage komende ontwerpbeschikklng. Ook kan er bezwaar door
belanghebbenden worden gemaakt als de beschikking is afgegeven.

Rijkswaterstaat
Hoe wordt met vervanging van mechanische onderdelen omgegaan als de brug is beschermd?
Gemeente Dordrecht:
In overleg wordt gekeken hoe praktische gebruiks- en veiligheidswensen gecombineerd kunnen
worden met het behoud van de cultuurhistorische waarde.

Rijkswaterstaat:
Gezien de huidige belasting van de verkeersbrug kan het zijn dat de brug moet worden versterkt. Hoe
zit dat met de andere bruggen. ls gekeken df ze qua gebruik nog wel voldoen voor de komende jaren?
Stichting Boogbrug Vianen:
Dit is bij de brug bij Vianen berekend. Deze voldoet en kan nog jaren mee. De overige bruggen
leveren waarschijnlijk ook geen probleem op. Ze zijn gebouwd uitgaande van lang en intensief
gebruik.

Rondvraag

Mevrouw Ossewaarde merkt op dat de Staatssecretaris een tijdelijke beleidsmaatregel heeft
afgekondigd waarin staat dat zij voorlopig geen monumenten aanwijst die vOor 1940 tot stand zijn
gekomen. Dit gezien het feit dat het Monumenten Registratie Plan 1850-1940 onlangs juist is afgerond
en dat alle stedenbouw en bouwkunst uit die periode dus al onder de loep is genomen. Dit met
uitzondering van zeer bijzondere omstandigheden. Wat zijn hier die zeer bijzondere omstandigheden?
De heer Van Sijl: De samenhang tussen de bruggen, de benadering als complex. Er is nog niet eerder
op deze manier naar gekeken. Ook de rechter heeft dit als nieuw feit geaccepteerd bij de stillegging
van de sloop van de oude brug bij Zaltbommel. De Stichting wil de brug bewaren en zorgen dat
onderdelen niet zomaar worden veMijderd.
Overigens is de brug niet aangewezen als rijksmonument.

Rijkswaterstaat:
ls de Stichting Boogbrug Vianen belanghebbende in de zin van de wet?
Stichting Boogbrug Vianen :



Ja, is geregeld via statutenwijziging.

Rijkswaterstaat:
Levert schriftelijke zienswijzen in. Deze zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd.
Algemene strekking:
De landelijke dienst Weg- en Waterbouw maakt momenteel een inventarisatie van al haar
kunstwerken en de monumentale waarde ervan. Rijkswaterstaat hecht hieraan en reserveert hier ook
middelen voor. Rijkswaterstaat heeft daamaast de zorg voor het praktisch en veilig functioneren van
de bruggen en wil van een eventuele monumentenstatus geen hinder ondervinden bij praktisch
noodzakelijke ingrepen.

Adviseert Gedeputeerde Staten ook?
Ja, voor zover bruggen buiten de bebouwde kom liggen. Hier zit de gemeente overigens niet tussen.
Zie artikel 3, lid 2 van de Monumentenwet 1988. Dit gaat rechtstreeks naar het Riik.

Vervolg

Alle aanwezigen ontvangen het verslag van de bijeenkomst om commentaar. Binnen een week
reageren.
Verder worden de adviezen van de gemeenten aan de Staatssecretaris in afschrift aan de
aanwezigen gezonden. De adviezen van eventuele Welstands- bn Mon0mentencommissies ziin hierin
opgenomen.
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concept besluit

Het college besluit:

positief te adviseren ten aanzien van plaatsing van de Brug over de Oude Maas, kadastraal bekend
gemeente Zwijndrechl, seciie C nummer 3358, op de rijksmonumentenlilst.



Adviesnota

Aan burgemeester en wethouders

Inleidinq

De Stichting Boogbrug Vianen heeft bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) een vezoek ingediend om de (verkeers)brug over de Oude Maas op de
rijksmonumentenlijst te plaatsen, als onderdeel van een nationaal ensemble van '12
bruggen, gebouwd tussen 1930 en 1943 ter uitvoering van het Rijkswegenplan 1927.
Op 30 januari 2006 heeft de Staatssecretaris van OCW de raad van de gemeente
ZwUndrecht schriftelijk om advies gevraagd inzake de aanwijzing. Inmiddels heeft er op I
maart 2006 een wetswijziging plaatsgevonden, die bepaalt dat het college van
burgemeester en wethouders bevoegd is om advies uit te brengen. Daarmee is het niet
meer nodig dit door de gemeenteraad te laten doen. '
Het advies ten aanzien van de aanwijzing dient vergezeld te gaan van verslagen van het
horen van belanghebbenden en het gegeven of het object binnen of buiten de bebouwde
kom ligt.
Overigens is ook advies gevraagd aan de gemeente Dordrecht, gezien het feit dat de brug
over de Oude Maas voor de helft op het grondgebied van deze gemeente ligt. Burgemeester
en wethouders van de gemeente Dordrecht hebben inmiddels besloten om positief te
adviseren ten aanzien van de voorgenomen plaatsing op de rijksmonumentenlijst.
In deze nota stellen wij u voor om eveneens te besluiten een positief advies uit te brengen
aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Beooqd resultaat

Behoud van de brug over de Oride iUlaas als cultuurhistorisch waardevol object. Met het
behoud van de 12 in het voorstel van de Stichting Boogbrug Vianen genoemde bruggen blijft
een deel van de Nederlandse cultuurgeschiedenis bewaard.

Arqumenten

1. De brug maakt deel uit van het ensemble dat de geschiedenis laat zien van de
planmatig aangelegde hoofdinfrastructuur van Nederland.
De 12 bruggen, gebouwd in de periode 1930-1943 ter uitvoering van het
Rijkswegenplan 1927, vormen een groep bruggen die cultuurhistorisch onlosmakelijk
met elkaar zijn verbonden. De groep bezit voor Nederlandse geschiedenis en
geografie een onmisbare ijkwaarde en is toonaangevend voor de belangrijkste
stromingen in de Nederlandse bruggenbouw.
Enkele (cultuurhistorische) waardevolle feiten ten aanzien van de bruggen zijn:
- Het Rijkswegenplan uit 1927 laat een blauwdruk zien van het huidige wegennet.
Een zelfstandig onderdeel van het plan is de bouw van 12 bruggen over de grote
rivieren. Dit om de doorstroom van auto's te bevorderen. Voor de bouw van de
bruggen werd zelfs een speciaal bureau opgericht.

www.zwi jndrecht.nl
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- De samenhang van de bruggen bestaat o.a. uit het feit dat door 66n bureau aan de
bruggen is gewerkt en vooral door 66n architect, ingenieur Harmssen. Hij zorgde
voor een ontwikkeling in de bruggenbouw. Onder zijn invloed ontstond de boogbrug
met vakwerkliggers. Dit nieuwe type is binnen '15 jaar ontwikkeld en was een ware
revolutie in de bruggenbouw.
- De 12 bruggen laten de ontwikkeling in de bruggenbouw zien.
- Alle bruggen zijn in Nederland gebouwd. Daarvoor werden bruggen vaak in het
buitenland gebouwd.
- Alle bruggen, met uitzondering van de brug tussen Dordrecht en Zwijndrecht,
raakten in de Tweede Wereldoorlog beschadigd. De herbouw vond plaats met zoveel
mogelijk behoud van nog bestaande onderdelen.
- De volgende bruggen zijn reeds als rijksmonument beschermd: Nijmegen, Hendrik
ldo Ambacht en Zwolle. De brug bij Arnhem is een gemeentelijk monument. In alle
gevallen is de complete brug beschermd

De brug is, op enkele kleine wijzigingen na, een zeer gaaf bewaard gebleven brug.
De brug over de Oude Maas is 66n van de weinige bruggen die nog bijna in
oorspronkelUke staat verkeerd en zelfs de Tweede Wereldoorlog ongeschonden is
doorgekomen. De brug bestaat uit een vakwerkligger met twee overspanningen,
respectievelijk van 84 en 74 meter. Aan de Zwijndrechtse zijde een aanbrug als
volwandige ligger met 3 overspanningen van 30 meter en aan de Dordtse zijde een
dubbele basculebrug met een doorvaartwijdte van 48 meter. Het basculedeel van de
brug is nog intact, hetgeen vrij bijzonder is. De brug bevat nog waardevolle
oorspronkelijke details, zoals het bedieningshuis. Alleen de hardstenen trappartij
voor fietsers en voetgangers aan de Dordtse zijde is verwijderd en vernieuwd.
De intrinsieke waarde van de brug is van dien aard dat de brug ook los van de
nationale ensemblewaarde beschermenswaardig is.

Plaatsing op de rijksmonumdntenlijst heeft geen grote nadelige gevolgen
De brug ligt in het plangebied van het project Maasterras. Plaatsing van de brug op
de rijksmonumentenlijst heeft geen nadelige gevolgen voor de ontwikkeling van het
Maastenas.
De nadelige gevolgen voor de eigenaar beperken zich tot langere procedures en
wellicht hogere kosten in het geval er werkzaamheden aan de brug noodzakelijk zijn.
Door goed overleg tussen gemeente en eigenaar kunnen deze hobbels beperkt of
vezacht worden. Het doel dat met bescherming wordt gediend, namelijk behoud van
een cultuurhistorisch waardevol object, is groter dan de nadelige gevolgen die de
eigenaar zal ondervinden.

(Extern) draasvlak

Op 3 april 2006 zijn, conform artikel 3, lid 4 van de Monumentenwet 1988, de indiener van
het verzoek en de eigenaar in de gelegenheid gesteld om zich te doen horen. Het verslag
van deze hoorzitting is bij deze nota gevoegd.
De eigenaar en beheerder van de brug, Rukswaterstaat, laat de beoordeling van de
monumentale waarde van de Brug over de Oude Maas over aan de colleges van Dordrecht
en Zwijndrecht, maar constateert wel dat de vergelijkbare brug bij Vianen bliikbaar niet
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voldoende waarde had om op de rijkslijst te komen. Verder vooziet Rijkswaterstaat
belemmeringen door aanwijzing in de vorm van hogere kosten en langere procedures bij het
beheren en onderhouden van de brug.
De indiener van het verzoek, de Stichting Boogbrug Vianen, is van mening dat deze brug,
mede gezien zijn gaafheid, in zijn geheel beschermd dient te worden als onderdeel van het
ensembfe van de 12 bruggen uit het Rijkswegenplan 1927. Het verzoek wordt onderbouwd
door een uitgebreide studie naar deze bruggen. Deze is als bijlage bij deze nota gevoegd.

Kanttekeninqen

Plaatsing op de rijksmonumentenlust levert enige beperkingen op, met name in procedurele
zin. Naast een bouwvergunning is na plaatsing bij wijzigingen ook een
monumentenvergunning vereist. Dit leidt over het algemeen fot een langere proceduretijd.
Bij de beslissing op de vergunningaanvraag dienen burgemeester en wethouders het advies
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te laten meewegen. Verder zijn de
subsidiemogelijkheden voor restauratie en onderhoud momenteel minimaal.
De belangrijkste beperking is dat de brug niet mag worden gesloopt. Wijzigingen, met zoveel
mogelijk behoud van de cultuurhistorische waarden, blijven gewoon mogelijk. De
monumentenpraktijk laat zien dat functionele wijzigingen doorgaans goed in
overeenstemming zijn te brengen met het behoud van monumentale waarden.

Aanpak/uitvoerinq

Nadat de adviezen van de colleges van beide gemeenten zijn ontvangen, neemt de minister
een besluit omtrent de plaatsing. van de brug over de Oude Maas op de
rijksmonumentenlijst.

Communicatie

Het besluit zal worden medegedeeld aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de
aanvrager en de eigenaar.

Evaluatie en verantwoordinq

Personeel en oroanisatie

www,zwiindrecht.nl



Brief aan de raad

Advies inzake aanwijzing "Brug over de Oude Maas" tot beschermd rijksmonument

Aan de leden van de raad,

De Stichting Boogbrug Vianen heeft bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) een verzoek ingediend om de (verkeers)brug over de Oude Maas op de
rijksmonumentenlijst te plaatsen.
Op 30 januari 2006 heeft de Staatssecretaris van OCW de raad van de gemeente
Zwijndrecht schriftelijk om advies gevraagd inzake de aanwijzing. Inmiddels heeft er op 8
maart 2006 een wetswijziging plaatsgevonden, die bepaalt dat het college van
burgemeester en wethouders bevoegd is om advies uit te brengen. Daarom was het niet
meer nodig dit door de gemeenteraad te laten doen. Uiteraard willen wij u hierbij toch
informeren over het door het college ingenomen standpunt.

De Staatssecretaris van OCW heeft ook advies gevraagd aan de gemeente Dordrecht,
gezien het feit dat de brug over de Oude Maas voor de helft op het grondgebied van de
gemeente Dordrecht ligt. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Dordrecht heeft inmiddels besloten om positief te adviseren ten aanzien van de
voorgestelde plaatsing op de rijksmonumentenlijst.

De fractie van Groenlinks heeft zich in het verleden ingezet voor deze kwestie en heeft
zodoende bijgedragen aan dit voorstel.

Ons college heeft in haar vergaderiFg van 29 augustus 2006 besloten om positief te
adviseren ten aanzien van plaatsing van de Brug over de Oude Maas, kadastraal bekend
gemeente Zwijndrecht, sectie C nummer 3358, op de rijksmonumentenlijst. De volgende
argumenten liggen ten grondslag aan dit besluit.

'1. De brug maakt deel uit van het ensemble dat de geschiedenis laat zien van de
plan m atig aangelegde hoofdinfrastructu ur van Nederl and.
De 12 bruggen, gebouwd in de periode '1930-1943 ter uitvoering van het
Rijkswegenplan 1927, vormen een groep bruggen die cultuurhistorisch onlosmakelijk
met elkaar zijn verbonden. De groep bezit voor Nederlandse geschiedenis en
geografie een onmisbare ijkwaarde en is toonaangevend voor de belangrijkste
stromingen in de Nederlandse bruggenbouw.
Enkele (cultuurhistorische) waardevolle feiten ten aanzien van de bruggen zijn:
- Het Rijkswegenplan uit 1927 laat een blauwdruk zien van het huidige wegennet.
Een zelfstandig onderdeel van het plan is de bouw van 12 bruggen over de grote

portefeuillehouder: Steekelenburg, P. van
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rivieren. Dit om de doorstroom van auto's te bevorderen. Voor de bouw van de
bruggen werd zelfs een speciaal bureau opgericht.
- De samenhang van de bruggen bestaat o.a. uit het feit dat door 66n bureau aan de
bruggen is gewerkt en vooral door 66n architect, ingenieur Harmssen. Ht zorgde
voor een ontwikkeling in de bruggenbouw. Onder zijn invloed ontstond de boogbrug
met vakwerkliggers. Dit nieuwe type is binnen 15 jaar ontwikkeld en was een ware
revolutie in de bruggenbouw.
- De 12 bruggen laten de ontwikkeling in de bruggenbouw zien.
- Alle bruggen zijn in Nederland gebouwd. Daarvoor werden bruggen vaak in het
buitenland gebouwd.
- Alle bruggen, met uitzondering van de brug tussen Dordrecht en Zwijndrecht,
raakten in de Tweede Wereldoorlog beschadigd. De herbouw vond plaats met zoveel
mogelijk behoud van nog bestaande onderdelen.
- De volgende bruggen zijn reeds als rijksmonument beschermd: Nijmegen, Hendrik
ldo Ambacht en Zwolle. De brug bij Arnhem is een gemeentelijk monument. In alle
gevallen is de complete brug beschermd.

De brug is, op enkele kleine wijzigingen na, een zeer gaaf bewaard gebleven brug.
De brug over de Oude Maas is 66n van de weinige bruggen die nog bijna in
oorspronkelUke staat verkeerd en zelfs de Tweede Wereldoorlog ongeschonden is
doorgekomen. De brug bestaat uit een vakwerkligger met twee overspanningen,
respectievelijk van 84 en 74 meter. Aan de Zwijndrechtse zijde een aanbrug als
volwandige ligger met 3 overspanningen van 30 meter en aan de Dordtse zijde een
dubbele basculebrug met een doorvaartwijdte van 48 meter. Het basculedeel van de
brug is nog intact, hetgeen vrij bijzonder is. De brug bevat nog waardevolle
oorspronkelijke details, zoals het bedieningshuis. Alleen de hardstenen trappartij
voor fietsers en voetgangers aan de Dordtse zijde is verwijderd en vernieuwd.
De intrinsieke waarde van de brug is van dien aard dat de brug ook los van de
nationale ensemblewaarde beschermenswaardig is.

Plaatsing op de rijksmonumentenlijst heefr geen grote nadelige gevolgen.
De brug ligt in het plangebied van het project Maasterras. Plaatsing van de brug op
de rijksmonumentenlijst heeft geen nadelige gevolgen voor de ontwikkeling van het
Maasterras.
De nadelige gevolgen voor de eigenaar beperken zich tot langere procedures en
wellicht hogere kosten in het geval er werkzaamheden aan de brug noodzakelUk zijn.
Door goed overleg tussen gemeente en eigenaar kunnen deze hobbels beperkt of
verzacht worden. Het doel dat met bescherming wordt gediend, namelijk behoud van
een cultuurhistorisch waardevol object, is groter dan de nadelige gevolgen die de
eigenaar zal ondervinden.

Dit positieve advies zal worden gecommuniceerd aan de Minister van OCenW,
Rijkswaterstaat als eigenaar, de Stichting Boogbrug Vianen als verzoeker en de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg. De Minister neemt op basis van de adviezen van de colleges van
Dordrecht en Zwijndrecht een besluit omtrent de plaatsing van de brug op de
rijksmonumentenlijst.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geinformeerd.
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