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Aan het besruur van de
Stichting Boogbrug Vianen
Walkade 15
3401 DR TJSSELSTETN

uw briefdatum

29 septembet 2005

MS-2005-4338

uw kenmerk

bchandeld door

P.M. Schreudets

doorkiesnummer

384

onderwerp

aanwijzingsverzoek brug over de lWaal bij
Zaltbomrnel

Geacht bestuur,

biilagen

Geen | 3 ori. zoor

Naar aanleidhg van uw bovenvetmelde brief besluit ik hierbij op gond van anikel 4:6 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) de brug over de WaaJ bij Zaltbommel niet aan te wijzen als
beschermd rijksmonument onder verwijzhg naar mijn eerdete a6vijzende beschitking
d.d. 13 mei 2004.
Uw verzoek de 12 bruggen van het fujkswegenplan 1927 als goep aan te wijzen acht ik niet een
zodanig nieuw feit dat uvr verzoek tot aanwijzing van de bmg over de Waal als onderdeel van
deze groep in behandeling moet worden genomen, omdat dat aspect in de afweging,
vootafgaande aan rnijn beschikking van 13 mei 2004, al is meegenomen.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang
rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag rvaarop het
aangevallen besluit bekend is gemaalit, een bezwaarschtift indienen bij het bestuwsorgaan dat
het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschdft dient u te adresseren aan het Ministerie
van Onderwijs, Culnrur en Wetenschap, C"/i/FJZ t.a.v. de Comrnissie voor de
bezwaarschdften. Postbus 606. 2700 ML Zoetermeer.
Tenminste deze bescbikking of een kopie daalvan moet bij het bezwaarschrift worden gevoegd.

Een afschrift van deze beschilking zend ik aan het college van gedeputeerde staten van
Geldedand en aan de raad van de gemeenten Zaltbommel en Needjnen.

Met wiendelijke groet,

De Staatssecretads van Onderwijs, Culruur en Wetenschap,
mr. IvIedy C. r'an der Laan,

tenzorg,

ML)N t  t \ r  !NTFNTr) l ( i

namens deze,
de Directeur van

Monumentenreg'istratie en Subsidies)
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c.c. Gedeputeerde staten van Gelderland
Gemeente Zaltbommel

" Gemeente Neerijnen
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BRUG BIJ ZALTBOMMEL

Urv kenmerk:

Plaatseli jke aanduiding:

Kadastralczrnnduiding; Zaltbommel
Waardenburg

Exacte oDrvaDg:

1933

MS-2005-4338

Brug over de Waal gelegen in de Rijksweg ,A2 tussen de Waaldijk
van de gemeenten Zaltbommel en de Waaldijk van de gemeente
Neerijen

B 488
E 294, 279, 281,280

-doorgaande vala /erkliggers: totale lengte 930 meter, breedte tussen
dc hooidliggcrs 12 meter, breedte fietspaden 2 mctcr, hoogtc bovcn
zomerbed 10 neter, hoogte boven winterbed 4,5 neter
-twee landhootden
-twee rivierpijlers
-acht landpij lers



DE OVXRDRUCGINC VAN DT WAAL BIJ ZALTBOMMEI, 1933

Deze overbrugging was gelegen in de rijksweg van Hedel naar
Culemborg en verying een ponweer te Zaltbommel. De plaats van
de overbrugging was 5o m westeltk van de spoorbrug uir t869.

De plaars van de pijlers en de landhoofden van de nieuwe brug
werd geheel bepaald door die van de spoorbrug. Zo loramen er
over het zomerbed drie openingen met rwee rivierpijierc die wer-
den overbrugd met doorgaande vakwerkliggers met overspannin-
gen van r27,4 m. In het winrerbed, aan de noordzijde, waren er
acht openingen, overspannen door vakwerldiggers, telkens door,
gaande overtwee openingen, met overspanningen van 6o,3 m. De
doorvaanhoogre in het zomerbed was gelijk aan die van de spoor-
brug (ruim 9 m boven de hoogsr voorgekomen riviersrand).

De overbrugging keeg een djdekbreedte van lr m, met aan
weerszijden schampsrroken van 0,5 m zodat de breedte russen de
hoofdliggers ru m was. Buiren de hoofdliggers waren verhoogde
paden voor langzaarn verkeer mer een breedte van 2 m.

Bij her vastsrellen van de hoofdvorm van de bovenbouwwas
hetuitgangspunt dat samen mer de spoorbrug een behoorlijk
beeld moestworden verkregen. Er werd echterwel besloten om,
Ieneinde verwarring te vermijden, aan de verkeersbrug een eigen
vorm te geven. Daarom koos men voor vakverkliggers met even-
wijdige randen (parallelliggers), terwijl bij de spoorbrug de grote
rivierbruggen een gebogen bovenrand hadden. Voorrs werd ge-
streefd naar een eenvoudig, lustig stavenpatroon. Dit werd het
v-patToon met venicalen en schuine bedindigingen.

De doorgaande vakwetkJiggers over de drie openingen in het
zomerbed, harr op hart r2,9 m gelegen, hadden schamieropleggin-
gen op 66n van de rivierpijlers en op de andere drie pijlers rolop-
leggingen. In iedere overspanning waren er r2 veiden van lo,6 m
lengte. De bovenrand had een bakprofiel, de onderrand wetd ge-
vormd door rwee geconsmteerde u-profielen, de diagonaJen had-
den dubbele wanden, gekoppeld doorvakwerken, de venicalen
waren geconsmreerde t-prodelen. De dwa6drage6 waren ge-
consrmeerd, de langsiiggers gewalste rrvr-balken. Her bovenstabi
liteitsverband was een rhombenvakwerk, het onderverband een
diagonalenvakwerk. De vloervan het rijdek en van de zijpaden
was van gewapend beton, afgedekt met asfalt. Het staal van de gro-
te rivierbruggen was St.52, Union Bausrahl van de Donmunder
Union. Alleen voor ondergeschikte delen werd het normale Sr.37
gebruikt.

De aanbrug, met overspanningen van 6 o,3 m en veldlengten
van 6m. hadden een soortqeli ike constmctie. Hier was her mareri-

!  aalsr.tz.
Mer de bouw werd eind l9 30 begonnen. Op 18 november t933

werd de brug voor her verkeer opengesreld door de ministervan
waterstaar ir. J.A. Kalff.

De grote rivierbruggen werden gemaakt doorWerkspoor te
Amsterdam, de aanbmggen door De Plenenj v/h t.J. Enthoven en
Cie Ie Delft, samen met Penn en Bauduin te Dordrechr en F. Kloos
en Zonen re Kinderdijk.

Een bijzonderheid bij de uiwoering was dat bij de drie grote
overspanningen de methode van wije uirbouw werd gebruikt.
Eerst werd de brug over de noordeiijke opening, die voor de
scheepvaart van weinig betekenis was, op een eenvoudig steiger-
werk gebouwd. Van de beide andere openingen moesr er etin ge-
heelvrij blijven terwrjl tegehjkerrijd in de andere opening een vak
van ten mlnste 6o m voor de scheepvaart o?en moestworden ge-
houden. Her bruggedeelte in de zuidelijke opening werd gedeeite-
lijk gemonteerd op een sreiger en verder met behulp van twee

vooraf gereedgemaakrehulpbruggen onder de hoofdliggers. De
montage van de zuidelijke en de noordelijke brug werd in de zo_
mer vaB 1932 uirgevoerd. V66r de wintet van 1932_1933 werden de
stergerwerken uir de rivier verwijderd {een algemene voorwaarde
voor de bouw van rivierbruggen). De monrage van de middenbrug
werd toen voortgezet doorwije uitbouwvan yiervelden van
weemztden waama de hulpbruggen, die voor de zuidelijke ope_
ning waren gebruikt, aan de bejde uireinden van de uitkagende
brugdelen mer behuJp va n een drijvende bok werden ingeiangen.
Vervolgens werd het middengedeelte, besraande uir zes velden, als
schamierend bmgdeel russen de beide kraagarmen gemonteerd.
De sluitingvan de scharnieren vond plaars nadat de bmg het volle
eigen gewichr droeg.'

In l940 en 1945 werden de drie grote zomerbedbruggen door
oorlogshandelingen vernield en weer in dezelfde constructie her_
bouwd.In t99 6 werd de overbrugging vervangen door een rui_
b.ug. .

Bronnen: Hannsen ry3t: Hqmsen ry34; Witteveen-lansen t9 9 5.

t. Hqrmsen )939 t, p.8.45.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers
Gegaven$ uit de kadastrale registratie inzakts
BEtrEfI ZALTBOMMEL B 488

Waalbandijk
Toestandsdatum: 1-12-2005

-hadaster

ZALTBOMMEL

Kadastraal obiect
Kadastrale aanduiding:
ZALTBOMMEL B 488
Er bestaan op de toesiandsdatum met betrekking tot h6t hierboven genoemde object geen
inschriivingen inzakg hypotheken en bEslagen.

Eind6 ov6rzicht

De Dienst voor h€t kadaster en de opBnbare registers behoudt zich het recht voor al6 b€doeld in artikel 2 lid 1
juncto artikal 6 lid 3 van de Databankenwet.

l{ct Kirt ilFr' lrolotdt:rL dr rcchtf, z!:ll:lhcilL

l t i j  hel  mIulsc] l i r l le l i lk  vcrkc(,r  in vr3t6ged



lladaster
Kadaseazl bericht obj ect

Dienst voor het kadaster en de openbare registens tB
Gegovens uit de kadasttale tegistratits, met
Betreft; ZALTBOMMEL B 48E

waalbandi.ik
Toestandsdatum: 112-2005

pagina 1 vart I

,hadaster
inzako hypolheken en beslagen

2-1?-2005
15:04:37ZALTBOMMEL

Kadastraal obiect
Kadastrale aanduidl ng:

Grootta:
Coordinaten:

ZALTBOMMEL ts 488
2ha4a
146298-425264

Waalbandijk
ZALTBOMMEL
1 1-8- 1989

Omsohrijving kadastraai object:
WEGEN

Locatie:

Ontstaan oP:

O 
GereehtiEde

EIGENDOM
DE STAAT IVEFIKEEFI EN WATERSTAAT)

POSTBUS 9O7O
6800 ED ARNHEM
'S.GRAVENHAGE

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde btj andere objectan)

Hanzelaan 31 0
8017 JK ZWOLLE
Postadres:

Zetel:

Recht ontlesnd aan: 84 ZBM00/ 4393
Eerct genoemde object ln brondooument:

ZALTBOI4UEL E 488

lt-tvir4-JzL

d.d.  11-84 989

d.d. 30"1 1-2005
d.d. 29-1 1.2005

Eindo overzicht

De Dienst voor h6t kadaster en de openbare registers behoudl zich het recht voor als bedoeld in artikel2lid 1

(t juncto adikel 6lid 3 van de Databankenwet.

H0t l ( i r r l i rs l t , ) '  bevor 'd l :a l  Ul  rechl i t r rkcrh$id

bt1 har mdalsshiU)ULfI i j l (  va*ccr i  ! i t l lF9(n



-hadaster
Hypothecair bedcht object

Dienst voot het kadaster en da openbare registgrs
Gegevens uit de kadastEli3 registratie inzake
Betrett: WAARDENBURG E 294

Waalbandiik WAARDENBUFG
Toestandsdatum: 1-12-2005

.hadaster
pagina 1 van I

2-12-2005
15iO7;67

Kadastraal obiect
Kadastrale aanduiding:
WAABDENBUEG EzE[
Et b€staan op de toestandsdatum mBt betrekking tot het hierboven genoemde object geen
inschrijvingen inzake hypotheken sn beslagen-

Eind€ overzicht

De Dienst voor het kadasier en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bsdo8ld in artikel 2 lid '1
juncto attikel 6 lid 3 van de Databankenwel.

l l r l  l iad^$tcr bcvordc. l  dI  r t tct t lsz ' .krr ] re id

hij hcr miluls(happeliih y{:rkr:cr ia vrstgoc0



lladaster
Kadastrarl bericht object

Dienst voor het kadastel En de openbare reglstors te
Gagevens uit de kadastrale regi$ralie, met
Betreft: WAARDENBUBG E 294

Waalbandijk
Toestandsdatum: 1-12-2005

pagina I val I

.hadaster
inzake hypothBken en heslaganvan

WAABDENBU RG

Kadastraal object
Kadastraia aanduiding;

G rootte:
Coordinaten:
Omschrijvlng kadastraal

Locaiie:

Onlsiaan op:

WAARDENBURG E 294
4ha64a65ca
146148-426422

object:
BOUWWERKEN - WATEBWERKEN TERREIN (GFASLAND)

Waalbandijk
WAARDENBURG
15-2-1990

a 
Gerechtigde

EIGENDOM
DE STAAT ffERKEEB EN WATERSTAAN
Hanzelaan 310
EOl7 JK ZWOLLE
Postadres:

Zetel:

POSTtsUS 9O7O
6800 ED ABNITEM
.S-GRAVENHAGE

4 1191/ 65
brondocument:
WAARDENBURG E€I24
411A61 114

brondocum6nt:
WAABDENBU BG E 294

(Gerechtigde is betrokk€n als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan:
Eersl genoefide object in

Recht ontleend aan:
Earst genoemde object in

4 309221 1?f,
d.d. 30-1 1 -2005
d.d. 29-1 1"2005

Einde overzicht

De DiBnsr voor het kadaster en de openbare regisiers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid I

iuncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

l l ( ,1 Kr 'd;rs lsr  bevordcf l  do fcchErf  l (er 'helr i

h i l  l rc l  r l la i r tsdrul lc l j i i (  vFr l .eer in ra$lgo(r l ,



lladaster
Kadastraal bcricht obi ect

Dienst voor hel kadaster en de openbare regist6n3 te
Gegevens uit de kadastrale registratits, mat
Eetreft: WAARDENBURG E 279

Toestandsdatum: 1-12-2005

pagina I van 1

-hadaster
inzake hypoth€ken 9n beslagen

2-12-2005
1 5:08:3'1

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

Groott6:
Coordinaten:
Omschrijving kadastraal object:

Onistaan op:

WAAFDENBURG E 279
3a92ca
146244'425843

ERF - TUIN
7-3-1990

Gerechtlgde
EIGENDOM
DE STAAT /VEFKEEF EN WATERSTAAT)
Hanzelaan 310
8017JK ZWOLLE
Postadres:

7 6lal,

(Ger€chligde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Ftecht ontleend aan: E4 wDB01/ 51 66
Eerst 96no€mdB object in brondocumBnl:

WAAFDENBURG E.-229

POSTBUS 9O7O
6800 ED ARNHEM
,S.GRAVENHAGE

4 30922t 127

d.d. 7.3.1990

d.d. 30-1 1-2005
rl A )A-1'l -Dnnq'

Einde overzicht

DE Dienst voor hot kada$ter en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bgdoeld in artikel e lid 1
juncio artikel 6 iid 3 van de Databankenw€t.

llcL liudr(sl(!t lr!v(rdpr.l. dc rcchr.$zrk(irtild

lJ i  j  l te l  n lst ischIppcl i i l i  v( ! r1( tY.t  i I t  vBr i tFo(,r1,



"hadaster
Kadastraal bericht obj ect

Dienst voor het kadaster en de openbare leglslBr5
Gegevens uit de kadastraie registratis, met
Betreft; WMRDENBUFIG E 2E1

DE WAAL WAARDENBUFIG
Toestandsdatum: 1-12-2oos

pagina i val I

,hadaster

inzake hypotheken en beslagen
2-12-?'W5

l5:09:09

Kadastraal obiect
Kadastrale aanduiding:

Grootte:
CoOrdinatsn:
Omschrijvin g l€da.straal obi6ct:

Locatie:

Koopsom:

WAARDENBUEAE?EL
41 a53ca
148244^425815

TEFIREIN (GRASLAND)

DE WAAL
WAARDENBU RG
q o.Jz I Jaar: 199O

Oorspronkelijke koopsom is NLG 18.337
(Met m66r onroerend goed verkr6gen)
Ont$aan op: 16-2n 990

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (VEBKEEEIN \^/ATEESTAA )
Hanzelaan 310
8017 JK ZWOLLE
Postadreg:

Zatel:
(Gerechtigde is bBtrokken als gerechtigde bij andere objeden)

POSTBUS 9O7O
6800 ED ARNHEM
,S-GRAVENHAGE

4 30922J 127

d.d. 27-6-1990

d.d. 30-1 1-2005
d.d. 29-1 1-2005

Recht ontleend aan: !J!2961l6
E6r$ genoemde object in brondocument:

WAABOENBUEG E?81

Einde overzicht

D€ Dienst voor het kadester en de openbate t€gisters behoudt zich hat recht voor al6 bedoeld in artikel 2 lid 1
juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet

l lc t  l iuddst( , r  l r ( , ! , , rd. i r t  de rcnhtsz(:ktThr id

bt l  hel  f l48lrctrulrPcl i j l (  v(r l$nf  iD vasI.goc! l



./.radaster
Kadaslraal bericht obj ect

Dienst voor het kadast€r en de openbare rogisters
Gegevens uit de kadastrale registratie' met
tsetrett; WMRDENBUFG E 280

DE WAAL WAARDENBUFIS
Toestandsdatum:' l -12-2005

pagina I var I

.[radaster
inzake hypoth6ken en beslagen

4- t1-1lJlJ0

J l .1n an

Kadastraal obiect
Kadastrale aanduiding:

G rootte:
Co6rdinatan:
omschrijving kada$raal object:

Locati€:

Ontstaan op:

WAARDENBUFG E z_El]
9a
1 46?52-425777

DE WAAL
WAARDENBURG
15-2-1990

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (VERKEEBfN-\A/ATEESTAAT)
Hanzeiaan 3'lo
8017 JK ZWOLLE
Postadreg;

Zelel:
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij arrdere oblecten)

Recht ontleend aan: 84 WDB01/ 2573
Ear$ genoemde objBct in brondocument:

WAMDENBUFG E zEO

POSTBUS 9O7O
6800 ED ARNHEM
'S-GRAVENHAGE

4 309?2IlE

d.d.  15-2-1S90

d.d. 30.11.2005
d.d, 29-1 1-2005

Einde ovetzicht

De Dienst voor h6t kadaster en de openbare registers behouCt zich het recht voor als badoeld in artikel2lid 1

iuncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet

I . ln!  l iudtstcr  l ) t .  vr l f l  l i { i1 ' lo |?(hlFzekcrhcid

bi j  l re l  r r rnarschAPPcl i ik  vcrhccr i . l l  v f ls t i lu( i t l .
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