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L
De stalenoverbrugginghccft ccn totalc lengtcvan 913 mctcr. Hct zomcrbcdwordt overbrugd
met doorgaandovakwcrkliggcrsdic gcdragenworden door twee ivicrpijlcrs cn lwcc IaDdpij'
lsrs. Dc dric hoofdovcrspaDningen
bedragen elk 127.4 ]trLeter.In het winterbcd, aan dc
DoordzijdcvaD het zomcrbed, zijn er achl openingen.overspann€ndoor vakwcrkhggrrs,
van 60,3meter.
tclkensdoorgaandeover twee openingen,net overspanningen
De hoogte van de vakwerkliggersboven het zomerbedbedraagi 10 meter, boven het winterbed meet deze 4,5 meter. Het hoogteverschilis gerelateerdaan de lengte van de overspannlng.
De breedte tussen de hooldliggers is 12 Inetcr. Buitcn de hoofdlissers liggen verhoogde
padcnvoor hct langzaam
verkecrnet eenbreedtevan 2 neter.
Dc vloor van het rijdek en van de zijpadenis van belon. algedeklnret asfall.
2.
De stalen overbruggingis uitgevoerdals geheelgeklonkenconstructies.Hoewel in de jaren
dertig de techuiek van het elektrisch lasseDsterk in opkonst was, heeft men er wegens
oDvoldocndeewarhg van algcziendozc vcrbindingswijze
toc te passcn.
3.
De aannemervan de grote rivierbrugwas Werkspoorte Amsterdam,de aanbruggenwerden
vervaardigddoor De Plelterij v/h L.J. Enthoven,Cie te Delft, BauduiDte Dordrecht en F.
Kloos cn Zonen te Khderdijk.
h verband nlct dc bccncndc wcrkeloosheidlvcrd hcl BruggenprogramNavoor dc rwaalf
bruggenovcr de grole licr€n. die in het kader van het Rijkswegenplan1927 wcrdcn gc
boulvd, destijdsveNneld uilgevoerd en werden de werkzaanrhedenonder de Nederlandsc
aanncn1ers
cn fabrikantenverdeeld.
4.
Mct dc bouw van dc ovcrbruggiDgwcrd cind 1930bcgonrcr. Dc brus kwamscreedtu 1933
en vcfr'ingde veerponl tusscnZaltbomDrelen Tuil,
In 1940en 1945wcrden dc bruggenover hel zonerbed vemield en in dezclfdeconstruclic

' voor uitgebreidebeschriivnrscD
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Excellcntic.
StichtingBoogbrugVianen, zctelendte IJsselsleinaan Walkade 15 ter huize van haar voorzitter. doet hierbij een aanvraagtor aanwijzingbcscbermdmonumentvan de stalenverKeersbl.ugover de Waal bij Zallbonmcl op grond van de Monumentenwer1988.
De stalen overbruggingwaar het in deze om gaat is gelegenop de percelenmer kadastrale
aanduidingen:ZalibommelB 488cn Waardenburg
E 294,279,2it1.280.-ziebijlageI
Stichting Boogbrug Vianen heelt blijkens arrikel 2, lid 1 van haar sratuten onder nccr tcl
doel:
''het behouden vaD de boogbrug bij Vianen en he! onder de aandachtbrengen van haar
schoonheiden voorts al hergeenmet een en amderrechlslrecksoI zijdelingsvcrbandhouctrof
daartoebevorderlijkkaD zijn, alles in de ruimste zin deswoords". - zie bijtageIL
De verkccrsbrugover de Lek bij Vianen (1936) en de verkeersbrugover de Waal bij Zalrbonrmel (1933) naken decl uit var een grocp van twaalf verkecrsbruggenovcr de grote
rivicrcn die geborwd zijn iD hei kader van hot RiikswegenptaD
792'/. Omd^t bcidc bruggcn
onlworpcDzijn jn het kadcr van genoend plan en omdar de brug over de Waal middelsde
,42 vcrbonden is nrel dc brug over de Lek is StichringBoogbrugVianen gerechtigdom deze
ID 1999heeii dc stichtiDgeen aanvraagingediendtot aanwijzingbeschenndmonumentvoor
de boogbrugover de Lek bij VianeD.Naast deze cD onderhavigeaanvraagzet cte stichting
zich in om alle twaalf bruggcDover de grole rivicren,die in her kader van her Rijkswcgenplan
1927gebouwdzijn. als een sanenbangcndcomplexte beschermen.
Op grond van navolgendeonstandigbedenmeent aarvraagsrerdat beschcrning van dc
verkeersbrugovcr de Waal bij Zaltbonmel gewetrigdis.

W,dARDENSTELLINGEN
cultuurhiltlorischeivdarden
l
Dc stalenvcrkeersbrugover cleWaal bij Zaltbonrnel is in zecr hoge matc van belangvoor dc
geschiedcnisvan Nedcrland,de rcgio en de stad Zaltbomnel Zij bchoort tot eer rccks van
t .uggcnuno, g"".r,rn ucrkeerdie in het kader van bet Rijkswegenplan1927werdcn gebo"w'l
Hct Rijkswegenplan1927is een buitengewoononvangriik plan van natiorale waatde en mct
visionaireuitgangspunteD.
Qua omvaDgkan bet Rijkswegenplan1927 zich nlctcn nret inira
vaD
nationale
aard zoalsdc HollandseWalerlinie Zuidcveewcfken cn
projecten
structurele
1927cchtcrvan oDgekcn'le
is hct Rijkswcgenplan
importnntic
histoischc
Deltawerkcn.
Qua
laDghccft onlrvikkeldtot ccn zeer uitgcbrcidcinirastruc
w arde doordathet zich dccennitr
economicvnn alhankcliikgewofdcn
rrur waa, cleNcclerlandse
's
rbilitcitin het bcginvalrde 20cccuwsneltocDaDr
FIctplI|nkwa r tot strn.l doordatdc :LLLtor
cn hiervoor betcre hnclwcgonn1ocstcnwo,den aargelcgd.Dc bestaandolanclwcgenrv.tren
voor hct tocncncndeautovcrkcertc snal cn hct wcgdckte slecbt hr de 19eeeuwlvlrscr
v.rur..,g-nr\(.1(.rJ i' spoutcn w rtetutgctr.
1927omvnlle onderDccr een liist voor vorbetcfingvan bestaan.lewcgcn
Hct Rijkswegcrpln11
eD voor het aarlcggcn van niouwe wegeD.Om dc wegeDcen gocde doorgnngtc vclzckercn
wefdcn twa.rlf nieulvc bfuggen ovct dc grotc rivierer gepland.Dcze tNatrli bruggenvolll.cn
d€ kroon van het Rijkswcgenphn1927.Allerccrst was er ccrr dietal noord zuid vcrbmdlngcn:
De weg vI|n IlotterdaN narr Bredtr met bmggen bij Dordrecht ovcr de Oudc
'
Mnas cD bij lvloeMUkover het HollandschDiep.
met bruggenbij Vian€n ovcr de L€k,
De wcg vrn Utfccht Daar 's-Hcrtogcnbosch
bij Z.tltbonDrelovcr de waal cD bii Hedelovcr de Maas.
De weg van Arnhcnr naar \-FlcftogeDboschn1etbruggcn bij A heln ovcr de
Rij , bij Nij'rcgc over dc W.lll cn bij Grnl'c over dc Maas De laatstcwas:Ll 1r
1928gerccdgckonren.
Vcrdcr was cr ecn weg van Viitncn narr Brod vill Gorinchcmgepland.De bfrg ovcr dc
de
Mcrwedcbij Gorinchcmksrm pas na 1945Lot stand,wcl werd in 1931bij Kcizersveer
BergscheMaas ovcrbrLrgd.
Ook l$v.rn cr vrn:rf Rottctdan ecn wcg oostwaartsnaaf de Betulvc dic de Noord bt
Hcndrik-Ido-Arbachtkrurstc.
Ovcriis
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2.
Dc strlcD vcrkcc$brug ovef clc Waal bij Zallbonnel is in hoge natc vaD bclang voor de
geschiedcnisvrn de snehvegcn.Vanaf 1920 studeerdeeer connissic met leden van on.ler
audereANWB en ingenieursvan Riikswt'tcntart ran ecn wettelijkc rcgclil]gdie een Riikswegcorganiseerdotn ondermeer
gcnplan mogelijk noest maken. JtLt'rlijkswerden ef congresseD
en dc nationalebehoeltete toetsen.
ir hct buitcnlandte discussieren
overdc onl*,ikkelingen
De NcdcrlandseRegeringtrad traag op. Als belangriiksteaandeclhoudervan de in financiele
noodvcrkcrendespoorwegenkoD zc naar moeilijk beslisscnom !e investerenjn een groot'
schnligenieuwe inliastructuur die de spoorwegennogelijkeNijs zou bedreigen.Door ccn
wcgcnlrclastingstelscl
drt in 1926lvefd hgevocrd k'vnm er financieleruimte om hct Rijkswe
van de belasting
was6 nriljocDguldcnper jirr.
gcoplanuit tc vocrcn.De geschatte
opbreDgs!
De totalconkoslenvan het plan warcDgcscbalop 200 tot 300 niliocn gulden.Men gintser
lnvrrkcliik van uit dat het plan binnen30 inar ecreedzou zijtl.
Er wcrd bepaalddat het plaDom de tien iaaf moestwordcDhetzien.Dit om de dyraDiscbe
le k nnenbliivensturcn.Door
m.b.t.de verkccrswcgcn
van dc autunlobiliteit
onrrvikkelingcn
Wcgcnlncl
wascr in 1932reedsccn centc hctzicnig lloodzakeliik.
cl. srcllc onlwikkelingcn
ongclijkvloersekruisirgcn olivel de ecrstc \nchvogcn \terdcn hierrn aangewezcD.
In 1937.19,17,
1957.196?\,olgedc rieuwe Riikslvcgenplirnne
, elk Inet een cjgeDdynanrek,
visiccn belerdsshlrctuur.
Sinds dc 70c, jaren werclcn dc orfwikkclingcn van de riikswegengcintcgrccrd iD Nota's
ItuirntclijkcOrdenilrg.- zie biilageV.
Dc slnlcn verkecrsbrugover dc Wirl bij Zaltbo Inel is van hogc nralc van belangals uitdrukking van bouwlechnischeontwikkelingcn.Zii behoort tot een reeksvaDbruggcnvoor gewoon
!crkccr dic il1 het kader van het Rijkswcgcnplan1927werdengebouwd.Tcn behoevevan het
ontwcrp on de litvoerjrg van dc in di! plin opgcno en overbruggingcnwetd door Riikswatcrsliratin 1928ecn Bruggenburcr opgerichtwas er in Nederlard werllig
Na hct xr 1890gcreedgekoDrcrprognnma voor de spoorbruggen
verderckennisopgcdaaDovcr het onhverpenen uitvoercDvan grole bruggen.Het Bruggenbu
rerr mocst deze kcnnis allereersiop peil breDgeDonl ve olgensnieuwevoorschriftenop tc
cn eisenten aanzienvaDop druk
de toelaatbarespanDiDgcn
sicllen voor de verkeersbclasting,
u cleopdrachtom bij hct
vaD het Bruggcnbure
bclnsredclcn.Voorts krcgcndo ingenieurs
ontwcrpcDvan de bmggcn nieriweoonstructieontlvikkoljngcnre onclerzoekeren zonodjgbc
vornlgeving
en irpasbaarheid
biDncnhct
tc prsscr, rekeDinghoudcndnret de esthetischc
Uit het BNggciburcau is dc huidisc Bourvdjcnst Riikswaterstaatvoortgekomon.Thans
bcprald dezc dicnst voor een groot decl hct bceld en de vormgevingvar wegcn cD kunslwer_
Dc plarrnatigeopzct voor de bollw van twaalf bruggcDbclekendeeer belargrijkeloorurtgang
naarclestaalindusnic
ccn zcer positicvcuitstraling
bnrggcnbouu,met
biDncndc Nederlandse
schcepsborw.
cn mc1nrtnc de Nederlandsc
De staler verkecnbrug ovcr de waal bii Zaltbonnnclis in hoge mate van belangnls uildrukklrg !an typologischcontwikkelirger. Dc onfwcrpersvan het Bruggenbureauzochtcn naar
cigcDtiidscbrugvornen. In navolgingvaD hct buitenland en als vervolg op dc brug over .le
lJsscl bij Zwolle werd er voof dc brug over de Waal bij ZaltboNrcl gekozen voor een
valvcrkliggcr.
5.
Dc stalenverkcersbrugover de waal bii Zaltbonnrcl is in redclijke mate van belangvoor het
geschiedde
onder
als bedriif.Hct ontrverPen
ocuvrc van de ingenieurseD Riikswalerstaat
ir. w.J.FI.Harlllsendic iD 1928met de lejdingvan
van hoofdingcnicur
vcrantwoordcljjkheid
wcrd bel^st.lr. A.J. vaD dcr Stcur was destijdsir
van Riikswatcntaat
hct Bruggunburcau
vcrborclen.
clccltijdrls csthctisch
adviscur.lanhet Bruggcnburcru

6.
De s ta l e Dv e rk c c rb ru g o v e r d e w aal bi j Zal $onnnel i s i n zeer hoge matc vrrn bel ang i i dc
Ned e rh n d s c l c ftc rk u n d c . D e b rug i s expl i ci ctdoor de N ecl erl andsedi chl cr Ma(i nus N i j hof f
bezo rg e n i n h c t g e d i c h t D e o e der de vrouw . geschreveni ussen3 en 17 api l 1934en i n h t ) r
zelfdc iaar gebundcld ir1Niuutk gedil e .
Hel g e d i c h t l u j d r a l s v o l g t:
De nloelet tu vouw
lk gulg Mar dc Bonuncl all dc btug tc zte .
Ik zag de icu,rc bt1tg. Twec otctziJdcn
die ctka vtocsd schenctl tc t)ennijden,
ttoden wccr burcn. Een nluluut of tien
.lat ik da(t !ag, ut 't grus. nijtl tlue ge.ltonket1,
, zt" ]
, , t t t ,tL u o ! ta l w tt l L t t,1 ,r1 " 1 ,q
" ' nl
tuat nij daar nid.len in de onundigheid
ccn sten ventene] dat tltijn orcn klonken.
Het tw\ eetl vk,trt'. Het schip dat zij beroel
kwant kutszaant suoontal door cle buLsgcvatzn.
Zij rns tllean tan tltk, zij stotLtl,t.u1 '1tocr.
cn \tet zri zo S Inade ik dat psaltncn wan:n.
O, Llacl tk. o, dtLt datt tnijn noc.tct |oeL
Lijs Col, zols zij, Zijn hantl zul u bewarcn.

vorngevingslvaarden
De stalenverkecrcbrugover de waal bij Zaltbonnel is ir zccr boge mate van belangwegcns
en consiructievevonngcvirg er inpassingin het lancide hvaliteit van de architcctoDische
Voof de overbruggingovcr dc Waal bij Zaltbomnel werd bij het onlwcrpen veel aandacht
besteed aan de architsctonischeen esthetischevonngeving.De plaats van de pijlers en
landhoofclenwerd in vorbandDrel de stromingvan het water bepaalddoor die van dc spoot'_
lag.
brug uit 1869die 50 mctcr oostelijkvan dc verkeersbrug
vlln
het uitgnngspuntbcpaaid
de bovcnbouw
Ook bij het laststcllcn vNn de hoofdvofn
'vcrd
door deze spoorbfugdic besk)rd uit vakwcrkliggers.Er mocst samcn ncl de spoorbrugecn
h&oonijk bccltl lvordcn vcrkLegen.Tcvcrs werd beslotoD,om tcneinde venr'arfingtc vennjjdcn, aan dc vcrkccrsbrugeen eigcn vorln te gcveD.Daarom koos men voor vaL:werkliggers
met cven'vijdigcrandcn, teruiji de grote rivicrbruggcnvan de spoorbrug gebogenrandcn
hadden. Voorts wcrd gostreefdnaar eenvoudige,rustigc slavenpalronen.Gokozenwerd hct
\ -n-lr.on rrLt v.rtiL..l((n \ch'rn, hiii']dig Ig.|r
Er is een duidelijk hoogtcvclschil!warneembaartussende aanbruggenen dc lloofdovcr'span
Het hoogteverschil
is ontstaantltxr
ning.Dczc is kankteristiekvoor de stalcnvcrkccrsbrug.
v.rDdc aanbruggenen de hooidoversparnrng.Dc
dc lergtcvcIschillcr varr de ovefspanningen
hoogtcvan ccn brug $,ordt gfotcr raarrnatede ovcrspanninggroter wordt.

graftcidslvaarden
1_
Dc stalcnverkecrsbrug
olcf de Waal brt ZaltbooDelin zccr hogc ff:Ltc van belangvrnwcgc
staatlvairrinzij thansvcrkccrt.De vakwcrkliggcn bovcn hc1 zonrerbed
de oofspfonkclijke

_lweedc
rvcfddnii de
Wcrcldoor']og
doof oortogshaDdclingcn
twcc nraalvernield.In 1941en
$crd dc brug weer in de oorspronkelijkevorln hcrctcldgebruikmakendvan overgebleveD
19:16
cn Dicuwgcnrnnkre
brugdelen.
L
Dc brug wtls ooLspfonkelijkgfijs gcverta. Dc laatste decenDiais dc brug in blauw cn wir
gcverid. op zon
aricr dat de ve$chillerde onderdelcDvaD hct vakwerk zich duideljjk

zeldz:l.lmheidswaarder
Dc st.rlenvcrkccrsbrug
ovef de waal bil Zaltbonnnclis in zcer hogenate van bclangwegens
De brug behoorttot dc rccks bruggenvoor gcwoonverkeerdie in hct
haaf zoldzaanrhcid.
Dit plan onvatte ondcmccr ccn
1927wcrden gcbouwcl.
kallLjr!an he1 Rijkswcgenplan
'pfogrrnnn:r'voor
dc bouwvan 12 vcrkcersbrggcnovcr de grotc rivicron.AIs ccrstcvan dil
bruggcnpLograrnna wcrd lll 1930dc brug ovcr de Usselbij Zlrolle gerc:rlisccrd(boogbrugn]et
vllDdc Bcrgsche
Maas
r.kbrnrl cn vakwcrkbogcD).
Daa,navolgdenin 1931de ovefbrugging
l)ij lieizersveer(vakNcrkliggc4.in 1932.le overbruggingvan do Maas bij Maaslricht (betonvan de Waalbrj Zrltbommel
ir 1933de overbruggiDg
ncn gcwcltbrug
Inct strlcn porliralbfug),
(ukrvcLkliggeL),in 1935 de brug ovcr de Rijn bii A rhen (verstijfde staattoogbrug)!n in
1936rlc ovcrbruggirgvan de Lck bij Viatren(boogbrugmet lrekbaDden vollcwflndbogcn).Ii
hclzelidc iaxf hvamen de ovcrbruggingenvan de Waal bii NUmegen(zuivcrc boogbrugnet
v!kwcrkbogen)en die van het Hollands Diep bij MocrdUk (vakwerkliggcr)tol sland. Ver',olgcrs kwam in 1937 dc ovcfbfuggingvan cle Maas bii Hcdcl (boogbrug met trekband en
vollc\landbogcD)gcrcod. Dxrrna volgder h 1939 dc overbruggingvan de Oude Maas bij
Dordrccht (vakwcrkligger)en die over de Noord bij He drik ldo-Anbacht (boogbrugmet
trckband en vakwcrkbogen).Tot slot kwam er ir 1943 de brug over de IJsselb{ Deventer
(verstilldestaaflroogbrug).
Vrr de twaalfbruggenverkerenef thans negeniD dc ooNpronkeLjkestaat.Dric bLuggenzrjn
!emicuwd: de bolenbouw van de Moerdiikbrug en delcn van dc Wilheln]inabrugziin verancr de bmg bij Kcizcfloer is vcrvangendoor 6
dcfd iu stalcn\4akkcslalcn liggerbruggen
dclc,r!an dc oolsPl!nkcliikcMoe ijkbLug.
Vrn de tw|rll bruggcn zijn cf vicf brrggeD onnvorpcn als vakwerkligger.Thans zijn er nog
dric lysick aanrvczigi(dc bfug bii Zaltbolnmcl, Kcizcrsveeren Dordrecht). Als berinnernrg
ran dczc cr)nslr ctievorn is de stalcn vcrkccrsbrugbrj Znltbon el in zeer hoge matc vrur
haarzeldzaanheid.
bclang$,cgens

ensemblerYaarde
I
Dc stalenvcrkccrsbrugover de waal bii Zaltbonlnlolis van zeer hoge mate van belangomdat
zij .leel uitnlarkt ccn groep va bruggeDdie visuoclccn geheelvornen. Vijtiig nleter oostelijk
Iigt de df. ir. w. Hupkes treinbrug, uitgevocrd rls twee enkelsporigeval:werliggers.Deriig
meter wcstclijk ligl de Martinus Niihoftbrug, ccn belonnen verkeersbruguitgevoerd als
tuibnrg rnet stalcn kabels.
De hoofclvormvan een vakwerliggeris ccD drichock. Aan clkaar verbondeDvormon dc
vcrlicalecn diagonaleIiinen.De ondcr
clrichockcn
ccn vornrvnslclemcntmet borizontalc.
stavenbepalende
rrncl er de bovcnrandbepal,Jndc horizoDtalelijD. dc tussenliggende
vcrticalecn diagonalefichtingcn.Dc hoofdvormvan een tuibfugis tevenseen driehoek.De
lrjn en de
vicr pybicn vomen hier de vorticalelijnen,hct wegdekmafkccrtdc horizontale
tuikabclsbepalenhcl schullleliiDcnspcl.
refcrerenaanelkaar.Dc konplexilcitvon
vrn de tuibrugcD de vakwcrkliggers
Het lijDcDspcl

cenbeideDvornt visueel66ngehccl.
het liincnspclvornrteen harnonieuze
L.cn vcrgclijkbaxf erse$ltc wnarii de hoollvornen van meerdefe bruggen nct clkaar
over de Lek bii Viancn Ook hier vonni hct
fctcrcren is ie vinden bij dc dLic vcLkeersbrugscn
eencenbeid.Dc booidvornwordthier cchtcrbepaalddoor booglijlijnenspelvarclebruggcD
ljjneD.
nen in plaatsvan diagonale
2.
De dric brugtypendie ontwo,pen zijn in vercchillcndeperioclenmet verschillcndercchnnrkcn
cn vcrschillendemalerialcn leveren een unick lolaalbceldop. De coDrbiDalievan clezcclool
tijd behcefsteontwikkclingenis het stcrkst waarneembaarvanaf dc bruggenzelf, lllet namc
vanaide stalenvcrkccnbr g.
Dc grootsheidin Drartvoeringgeconbincerdn1etde verfiindc dctailontwerpenversterkende
sanenbaDgtussende drie brugtypcn.
Hc! totaalbeeldvan de d c b,'ugtypenis een gocdo r€presentantvan de Nederlandsf hruu_

3.
rvordt versterkt door hct feil dat de drie verschillcndcbruggensancn
Dc enscnrblewaarde
vcrtcgenwoordigen.Dc trcinbrug is gcbouwd in 1869.dc stalcr vcl
133 iaar geschiedeDis
kccrsbrugitl 1933en dc bclonnenvcrkcersbrugiD 1996.

waarde
laDdschappclijkc
Dc drie bruggenovcr de Waal bij Zaltbonncl liggen op een zeer uitgcsprokenlocarn:\',n
heeti hicr haar authentiekeuitzichtenbchoudenrn zin
Nederland.Het rivicrcnlandschap
karakteristiekvoor de Hollandselandschappclijkcideniiteit waarir brecdstroircDdeuitrnon_
dnigenvan grote rivicrcn bepalendz'jn.
flct aanzichtop waardenburg en Zaftbonnrel vanaf de positie van dc bruggen is van een
van de rivie,cn
vaDde Waalwordtmen de grootsheid
zeldzame
schoonhcid.
Bij het passeren
de daarmeeverboDdcDHollandse delta'strucluurgewaar.Het kleine Nedorland wordl hier
grootsiD haar geschicderis,geografieen iDfrastructurclekrachlenspel.Vanuit de trein ol aulo
ewaart nen deze grootshcidir een kort moment.Lopcnd of fietsendover de oude verkcers
brug hecil men alle iijd onl in ooslclijkc ichting de histoischc slalenkracht var de trenrbrug
Westclilk
te ewarcn dic een eenheidvornlt Inct hel wxter,de diikcn cn de uilerwaarden.
van dc MarlinllsNrrholllrugnrct
uitzirnigheicl
met de luturislische
\!ordt mcn gccorlirontecrd
Botcnvan allc
bossages
op dc achtergrond.
van Zaltbon1nlcl
en landschappcliikc
bcrvcgingen
sooften cn Drrlcn ploegen onder dc bruggendoor. Geruis vaD s[elverkeer en gcr.tasv:"r
van dczcspoclaclaireoeververbiDdin'
in de vooruitgrng
wcI1elcnnaiuurgctn)uw
treinverkccr
gc'r.
Er zijl1 nr Nedcrlard wciDig pl atsen waar zulks ecn wjjds ivierenlandschapeD haar infm
structurelewefken zo als totaalbeeldis tc cfr'aren.
Dc stcrkste beleviDgvaD bel totaalbceld vindt plaats op cle oude staleDvcrkcolsblug. Dc
waardevanafdczopositieis in zeerbogcnale belangr{k.
landsch,rppclijke

REDENENVOOR HET VERZOEK
L
N.rdardc Martinus Nijhoftbrug in 1996is opengesteldals nieuweverkeersbrugwordt de oude
stalenverkeersbrugover de Waal bij Zaltbommel door tijdelijke overcapaciteitbcdrcigd met

2.
Ilnkclc buitenlandscgegadigdenhebbeniilercsse voor de oudo brug gctooDd.ID allc gevallen
blcck de bouw van €en nicuwe brug \,oor hen rendabclcr.AlvocrcD val1dc brug was voor hen
Lcconlplcxcn te koslbaar"

L
StichtingBoogbrug ViaD€n plcit vooL hct bchoud van de oude verkeersbrugop grond van
gcDocndc wanrdcstellirgen.Zij is zich tordcgc bewust dat behoud en beschermingvan dit
obiccl allccn mogclijk is waDnccr dc brug nicuwc fuDcticskrijgt. Zij geeft daarom hierbij
optics oln dc brug te hergcbruikcnals fietsbrugcD als brug voor lokaal verkeer.
hergebruikals fietsbrug
De Martinus Nijhoilbrug bestaalujt 2 x 3 rjstroken snelverkeeren twcc rijbanenvoor fietsers
en langzaaDrverkeer. Ov€r d€ totale lengtc van de brug, ongcveor 1000 neter, heeft het
sDclvcrkcergecn vluchtstrokcn.De 2 x 3 rijstrokcn vomcn hicr ccn gevaarlijkesituatiedie in
dc lockomst onacccpt|bclzNlzi.jD.
Voor 2015is ccn twccdc nicuwc brug op hc! hec6 vADdc oudc verkeersbruggeplard, dit orn
uitbrcidingnaar2 x 4 riistrokcD
snclvcrkccr,
2 x 2 vluchtstrokcn
cn fweeriibanenvoor fietsers
langzairnr
vcrkccr
vcrkccrsbrug
cn
nrogcliiktc Drakcn.Dczc twccdc Dicuwc
zou het probleem
!ln dc vluchlstrokendus oplossen.SlichtingBoogbrugVianen bctwijfclt cchtcr of uitbreiding
narf I x'l rijstroke op dit traiect va. de A2 voor 2015 uitgevoerdzal worden.
Hct pfobleem van de vlucbtstrokenkan op zeer korte iermijn worden opgelost door dc
gebruik wordt, als vluchlsUokcnvoor hct
rijbanen die nu door fietsers en langzaamverkeer
gebruiken.
te
Het
fiels
langzaam
verkeer
sielvcrkeer
en
zou dan gebruik kurncr maken vaD
verkcer'sbrug.
dc oude
h€rsebruikvoor lokaal v€rkeer
Mcl dc konrstvan dc nieuwc Martinus Nijhoflbrug is dc afslagZaltbonnrel enkelekilometers
naar hct zuid€n verlegd waardoor de stad Zaltbonnncl nlcer gcisolocrdis komen te liggen.
Om dc bcrcikbaarhcidvaD Zaltbommcl tc vcrbotcrcr is ooD openstellingvan de oude veF
kccrsbrug aan tc bcvclcD.Hct opcrstcllcD van dc oudc vcrkeersbrugvoor lokaal verkecr,
iiotsc,'scn langzaamvcrkccr bctckcnt ccD kwalilaticvcopcnstolliDgvan de Bommelerwaard.
Toerislcn cn lokale bcvolkirg zullcD biclaaD kunncn profitcrcn. Tovens zal een sfeervolle
oversl€ckdoor ccn icdcr als zccr waardcvolwordcDcraaroD,
De oude vcrkeersbrugis in go€de conditie en kaD nog hondcrdcn jarcD dienst doen voor
rvrndclaars,
fielsers.
langzaanen lokaalverkcer,

StichtingBoogbrugVianen bepleit het behoudvan de lysiekeherinneringenvan dc vakwerkliggcfs.
voor het gewoneverkeerovcr de grote riviorcn zijn schaars.Er liggener
Oude vakwerkliggers
tlraDsnog vtf: dric uit het Riikswcgcrplar 1927 te welen bij Zaltbomnel, Keizersveeren
Dordrecht,een van v66r de het Rijkswegenplan1927,te weten de verkeersbrugover de Maas
bij Grave uit 1928 en een hergebruikt deel van de Moerdijkbrug ovcr dc Oudc Maas bij
Spijkcrnissc.
In de periodc v66r het Rijkswegenplan1927wordcn over dc grotc ivicrcn reeds 11 vakwerk'

|ggers voor hc! gcwoncverkeer gebouwd.Alleen de brug bij Grave is in orginelestaat iysiek
aanwozig.Door de nieuweeisenvan de ttd werden de overige10 bruggengesloopt.
De twee vahxerkliggersbij het historischevestingstadieHeusden werden vewangen door
modeme brugtypen.Ook de vakwerkliggersbij Roermord, Kampen, Rotterdam,Barcndrecht
en Westervooortzijn vedoren gsgaan.Bij dc vcrdwcncnvakwerkliggerszrjn op enkclc loka
ties resten van de constructictc vinden. Zij fungeren als nonument en dienen als schaarsc
herinneringaan hot irdusticelc tijdperk. Directe belevingvan het object werd hier door sloop
definiticf vcrnictigt. Op veel bruggendie geslooptziin kijkt men nu met weemoedtcrr!.
Dc NcdcrlandseBruggenStichting,de belangrijksteautoriteit op het gebiedvan docu cntrlic
van de Nederlandse
bruggen.stelt in deel I van haar driedeligstandaardcr invenrarisatie
ps.27-,het volgoDdc:
werk 'Bruggenin Nederland1800-1940"
'Door een goatledacunentatieoJ doot nn$aatubehandehlskan de waardewn een brue ruak
beto \rotLlcn tustgclegdcn adtl een btud publiek Betootl.l .lan door behou.l tet ptaatse'.
StichtingBoogbrugViancn is bct mct dezc slelUngniet eensals het gaat om het behoudvan
de twaalf bruggcD ovcr dc grotc rivier€n die in het kader van het Rijkswegenplan1927
gobouwdzijn. Onl dc
van deze objectenop haar nerites te kunnen beoordelcnis
'vaarden
rysieke aaDwczighcidvaD nateriaal en vorm onmisbaar-De herinneringenworden hier hel
storkst bolcofd wanDccrdc bruggenlysiek aanwezigzijn- On de lysieke kracht van de oudc
geklonkenbrusgcn in sancnhang met de rivier en de ongeving te ervaren js documcntJtic
all6iDnic! voldoonde.
wanneer een historischbelangrijkebrug ter plaatsekan worden hergebruiktdan is ecn extra
inspanningom zo'n bLugie beboudeDop zijn plaats.

5.
StichtingBoogbrugVianen pl.-it in deze aanvraagniet alleen voor het behoud van de stnlcn
verkeersbrugovcr dc Waal bij Zaltbommel maar ook voor beschermingvan alle twaall
bruggenover dc grotc rivicrcn die in hel kader van hel Rijkswegenplan1927gebouwdzrjn.
VestingwcrkcnvaD ccD vcstingstaddie vr'oegersanenhangbezatenworden tegenwoordigais
conplex bcscbcrmd.Op nalionale schaalzijn de vestingwerkenvan de HollandseWaterlinie
als srlncDhangcndconrplexbeschernd. De rwaalf bruggendienen vanuit dit perspectiefvan
nonuncntcnzorg ook als samenhaogeDd
complexbeschernd te worden. De rwaalf bruggen
vormen dc krcor van bct Rijkswegenplan1927en bezittenals complexonschatbarenationalc
waarde. Dc bruggcn bi.j Nijmcgen. Zwolle en Llendik Ido Ambacht hebben reeds de strtus
BeschernldMoDulnoDt.

6.
Dc stalenverkee$brugover de waal bij Zaltbommelwordt nu bedreigdnet sloop.DeskuDdige discussiemet alle belanghebbende
partijen heeft onvoldoendeplaats gevonden.Wanreer
de brug in een eerder stadiun als beschend noDument zou zijn aangcwczcrl,was dislussic
over de sloop van de brug andorsvcrlopcn.
,7
visjonairetoekomstbeelden
Rijkswatcrstaetgccft als beheerdervan water en verkeerswegen
gctuigt
van
vcrgaandc
visic dat Rijkswa
on daarnleehaar beleid te kunncn bopalcn.Hct
ccn
voor
govcn.
terstaat een infrastruktuur
het iaar 2040 durft tc
Middels nrtistiekc inprcssLs
zien wij dat er Hoge SnelheidsAutowegenzulleDzijD.Gescheidenvan dc traditionclc snelwegen zullen deze wegen gebruikt worden voor de lange afstaDdwaar snelhedenvan 250 kntu
gehaaldkunnen worde.. -zje bijlage VI Als wij ons verplaatsenin het geschetstefuturistischebeeld dan mogen daarin gccn cultuur'
historischemonunenten ontbfekendie de beginperiodevan de automobilteitveriegenwoordrgcn. De vakwcrkbrugover de Waal zal in 2040 een onvervangbaarnationaainloDumentzijn.
In de visionairewereld van Rijkswaterstaatdient daarom extra aandachtbesleedte worden
aan deze loretsbaremaierie.

Wanneer wij in de huidige snelle samenlevingniet gauw een rem zetten op de gemaakte
sloopplannenvan de stalen verkee$b g over de Waal bl Zaltbommel, ons niet bezinnen
over de waarde van deze brug en wij niet voldoende tijd nemen om een wetoveMogen
beslissingte nemen,dan zal de toekomstspoediggeen brug meer hebbenom terug te keren
naar onze archetlpen die vertellen over onze ee$te stalen poorten en alles wat daaraan

StichtingBoogbrugVianen hoopt met voormeldeinfbrmatie en bijlagen een compleetbeeld
te hebbengegevcnvan een object met grote schoonheiden belangdjkehjstorischewaarden
voor de Nederlandsecultuur.
StichtingBoogbrugVianen vertrouwt op een deskundigoordeelvan alle betrokkenpartijen.

Hoogachl4
chting Boogbrug Vianen

li
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w.J. vanisl
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Kadastralegegevensvan het te beschermenobject.
Notarieel vastgesteldestatutenvan SticbtingBoogbrugVianen.
Btusqen in Nede and I8a0-1944 ;
NederlandseBruggenStichting,199?; ISBN 90 5345 1005
De WaalbruEbij zattbommel: knooppunt van |9ater,wegenen wonen;
EuropeseBibliotheek;1995; ISBN 90 288 62080
Beleiden planningin de weqenboute,1989
Studierapportvan Rijkswaterstaat;D.M. Ligtermoet
Bouwenaan de poot van Eutopa;
EuropeseBibliotheek;1995; ISBN 90 288 6155 6
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dar v@itgingzolangvegetatie
en menieliike
activireiren,
,oalr dijkbouUdarnier verhin
lerden,Hergesloendiikyseem dar qij nu

de behoeft.aanvoodieninsen
a.n de wal.

Het overstekenvan de rivieren
Om het noordruidverkeer
door middei-

sDom liten vieEn€n lat.r merlierener
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Vanebruggenmoerende doorvarit
voor (veelalzeil-)i.h€p.0,mogeliikmaken,

Arnhemof Nijmegpn.Zozijn llle va$ebruggenvoor het weeaerk.er
in her rivierenge

Men dienr?i<hd:arbii te Ealiseren
da( zo'n

bied pasia 1t30 gebo/wd.ln1933warde

i.hipbrugof vasebrugde beheder Grld of
gewe$)mrchtgafde scheepvaan
iaar belie
vendoor re lat.n ol dir juistte verhinderen.

verkee$rugbij Zalrbomnels.Eed,Eenver
k.eEbrugove. de llsel kon derhalv€ruim
vier e€usene.rderroi $and komendrn d€

Van dezetechniekwerddankbaarcebruik
gemaaktbij sekhillentusen sede. en

brussendie de volledigeoveRteek
vand€
drie rivierenin de Setuwenogeliikm.akten.

bij de lliselb.ugsen.
se'osen,bijvoorbeeid
V:se o€v€rverbindingen
of schipbruggen wddenoEr de ll$el auwen mder
geFalireerd
dln overde Beiu{eromen:bij
Kampenal in 144€bchjpbrugj,bijZurphen
in 1478(pdlbrusl en bii Daemtr in l4€2.
Dezebiuceenrijn er indsdiennierpern:nenrgeweert,
Z'i hadden veelre verdurenen
speelden
in de veleoorlog€n€enesendeb
rolen werlenvaakvernield.Voor
de her
bouwwis een?ekeEwelv.artnodis.Inde
lchttiendeeeuFqarener riviercvergangen
bij Doerburg,
Zurphenen Deveorer,
maar
zowelbijNijmegenak bijZakbomhellas
eensierpont.Hoewelin Nijmegeial in 1648
de wetueliikheid
vaneenvanebrug we.dungesprken,werdd? brug p:5 in 1935gercaliseed.In 1927we.d.dvie, uitgebra.htov€r
de prioriter vaneenbrug bij Doesbuq

h w€ikenoord-zuidioures
door fridden,
Nedetundzoudende pontenol brug:sen
moeienpasenlvoor l80t geeftde
'Alsemeneporkaan vanHoll.nd"m€tdaarop de po$bure, eenan$oord,Voordn
betoogrjn vanbelangde rouresUrre.h!
Vianen{orinchenBeda/UirechlBeusi.h€mTielTuil-Z!lrbomhel'!Hertogenbos.h,
jmegen-Kle€f
Wageningen-Len!Ni
enArnhemEl5.Nijmegen-Gravel-HertogeDbosch.
De wesenloor de Betuwewarende.hr
begaanbaar
ln 1809kla:sdellel ,lar de rcure
naarMaurik/waa.vrachtenop de Npderijn
moe$enwordengebrachrnogma,r gedeel,
telijk wasbeend.ln Zalrbommel
conr!reerde
nen bijdie selegenheid
dar m?n!lleen
's rcmetsrechBeeksnaarHedelkon riiden,

's winteBdiend€menom .e rijdenov€r de
dijken.Bii Niimesenwasop e.n rcured@r
en
het LandvanMaasenW:,1 bii Beuningen
v:n
Evijk sprakev,n begrinding,a15
hend
de (hade v,n de srci€ ovedrbmingin 1805.
In Celderland
werdbefiarincvand€ buitenwege.als8€6rev€rmeldv:n de Begv.n
ameBfoori naarher Loo bijApdd@rn in
1816.
Na de <on{,ieringin hervoorgaaode
hier laai tot
dat de vasteoeververbindinsen
nu d€ va$teuingdat zij
rand kwamen,volgt
@k schakeksarenin een,eer primkief
sa.r de verhadingnog nauwelijkr
weg€nnei
aande ode sas,Herrou ror de periode
wat
18251850
durenvoor de wegbenFiingen

vand€ liin Liverpool-Manche$eiA15
milltair
van
ek geiiEre$erd in de ontwikkeling

eenKoninklijkBeduitror $and mereen
overicht vande gewenne
liinen,alsri.h.

ei neiomh iizerindstrie,djevoomameliik
wis g4oncentEed in d€ Gebe6e

snoerbii het verlenen
vanconces'eraan!e

a<hrerhoek,
on$ierp hijzijn €€6respooF
wegplanneien liet de A<hFrhoekdaanneen

$.at onderandereeenliin Utrcht-Vianen-

olspelen:vanAmrerdamvia NaadenAhetsfoon-Dieren-Doe
nchemof via

nen aanen ahakkingvanhet Riinspoor

U@chFArnhem-Westery@rt{end.ingen.
Sinds1820@s
Hei proce,verliepmoeizaam.

Amhen-Dieren'Zurphen'Enschede
ner daann

!eii<hillendemaaschappijen.
Op die lijst
Gorinchen-Breda.Om$reeks1860werkte
naarh€t nerden vanDuitsland,namelijk

ook de stoofrvalrt.i.h saanontwikkelen,
M€n kEec de indruk dat Ronedan

de 3p@rbrugover de ll$el bijZutphen.Dere
€n in 1865in
werdgebouwdop staaGkosten
Heruar de rwe€de
cebruikgenomen,

Anrserp€nBel a:n @u khnen en wilde
zo'n haasini€t m:ken.Er werdenook pkn-

llsslbrus na die vanwscnoort.
Het wa5duidelijkd,t de goie rivieren
softleo oveBp.nnen,frarrmene*
moesten
b€vEed voor de diikli.hihen die de over

To.h begonmen het werkaanhei

spanningen
hoesen !ragln,ln 1860bestu

neer algemeen
in dir deelvanhet land weF

nenonMikkeldom ahserdam aaneenbele
re warerverbinding
merde Riin te helpen.

denger$liseerd.Inl84l blijkt de oute
besnndt zijn en buigr
UtEchl-Zaltbommel

Rijnspoor
en wel via her tracaAmsterdam-

d*de men eenracd U@ch!

Bijde
dez€b ijBup n na a.Z alt bom helat
b€$raringvan1846koosnen voor hei eeBt

UrEcht-Arn hen-We{efl oorr7evenaai
Dir allei warvoortgekomeiuit de sfeer

t-Heirogenbos.h
overAmercngennel,maar

de rcuteover Geldermalsen
en Culefrborg.

mar. iniusen kregei
vin het vra.hrvervoet
va. her perbnenvervoer
de moseliikh€den

overCulemborg/
Zahbommel
en Hedel,di€ in
1868werdgeEaliseerd.In
1870kw:m de

de rivieen wasaantenliik,marr dir moet
vrn veel
wordengezientegende a.hr€rg@nd
de postkaanvan
hngeE Fistijden.VolgeN

glvolgdaaryanwerd
ook de aandachr,Als
eenspoorlijnaangelegd
vanAmsrerdannaar

Merdijkbrus roi sand en ii 1879de sp.oF
v.rbindingArnhem-Nijme9!n.
Het bliikt dus

Haanemin lS3tseixplolteerddoor de

l809l8lo Ek€nde men voor U!E.hF
vjjrtiotruur,w,aryanrien
rHertogenborch

Hollandse
llzerenspooru.eMaats.happii.
Her Riinrp@rbeEiktein 1843UtRhr eh iD

dat onsreeksl8.lo de spoorwegaanieg
vrii
aadelendop grng kwamen dar ongeveer
veenigjaar larerde drie noord{uidverbin-

uur voor de ktuwe, en voor arnhem-Gr.te

1845Arnhem.Na 1845vermindedede Duitse
belangsteilins,
omdatmen da.. eenvoorkeur

Her oponihoudbij de overganslnwn

vande gbie
De ee6t€oveBp.nningen
rivi.En in dir g€biedbeircfengen bruggen
vmr her re9erkeer haar spoorbruggen.
De €eKe ip@rliin vindt nen in
tngelandin 1825,na eenv@rge<hiedenis
venher railvervoer
in de miinen,Toen
An$erpen na l83Ode havenrtldw€rdvan
het zellitandigwordende&lei. en de moge
lijkhed.nzaevaneenkhelde-Riinverbinding,
werdmen hier wakkergerchudt€n .anzien

ontsikkeldev@r de eigenzeehavenr
kmburg en BFmen.Pasin 1856werdde
geea|neerd.
lanslu'ringbij Oberhau5en
Intu$n kwlm in Holhnd ei uirechtde Iiin
tor ltand di€ wij iu de"Randnadlijn"rcuden
kunnenno.men.ln1859wa,in Selgidruim
kilonerer5poorliinaance
Evenri€nhonded
lesd,her in oB hnd,dd vel binnenvlarr
hrd,wasdar slechtsruim driehond.!dkilomeier,mer $acasdie de g@rerivieEn
In 1852werd *n :tspraak g€maaktmet
AmnerdamB€lgiovoor €enverbinding

v.n deremogeliike
concurrenr
van
Am$erdamen Rotrerdam,
Het g€volgsas
dar piannenwerdenontwikk€ldvoor een

Moerdiik,Hethad hier tot danioe onibo-

het"Rijn5p@r".
Dme Amssdam'Keul€n,
W-A.Bake
DaaFmw€rdiuiten?nrkolon€l
gestuurd
on de zakeDda.. te
naarEnseland

$ige spoorwegnet
medeomdatde Egering
en *xploibrie
hei ideevanstaa6aanleg

v:n de opening
bstuderenler gelesenheid

reds hld afgewezen.ln
185/kran {hter

Roft€rdanmereensoomveerdienrt
bij
kei arn een*ructuEle vi5ieop he! toekom-

de Kaher k@suheindelijk
voor de Duie

dingenin her spoornerovei het rivie€nse
biedwaEnaangelegd
meteennegental
ij!een brug:€nop rtenenpiileFin de dviei
Het zou nogvijftigjalr duEn v@rdat
dezetechni€k seld toegepa{ ten behoev€
vanhet we*erkeerDir tijdsven@pvraagt
om eennadereverkli.ing,worbii Ne aken
verdienen.ln
de e€6replaats
de aandacht
d. aurobr in het middei vande
speelde
jarenNinrig eenonberekeneide
rol bii her
vefrer overde weg.lnde !s4de pl$ts
tagenin de EeKeWereldooriog
de grre
werkenaande infrastruflur stil.Na een
koite bloeiperiod-r
brachten
de .risisi:En

De nieuqem€elijkhed.nvan her5p@r
verkeerbewerkten
immense
veranderinsen
ten oprichievande n.arloor benaande
mogelijkheden
rot mobiiiteiiHei revolurion,iF eriecrdaarvanwordttegenwoordig
w&6chijnlijkonds(hat. De rci$iid/nodig
om her rivier€igpbied
over !e iteken,b al
evenvermeld.
DeafsEndCulsmbors-Hedel

r$

bri z*bond4

de openingvannieuwe,taiont

Tehmenda.rbijd€ rcch. en vaartijden
op

vand. verbindingmet de gierpont.In1906

vande drieveerponten
v.n elk eenhalf tor

da.ht m€naaneenv€rke.Gbrug
n,a5tde

eenuur,dadEsuheendat in eenrisiijd van
viereneenhelt
ror negenuui He! rreihtiajed

spoo.brus,metsebruikmaking
van dezelfde
pijleii.Da.rcpvolgdeeendebatove. de

i5 achEniwiirigkilofrererlaig en meteen

piaaaw.ar de verkeeBbrug.ou
moetenwoF

ktuisnelheidvin respectievelijk
derig of

dengelegd.lnde notllen vande Povin.iale

ze$igkilometerkomt hen tot eeneistijd

Siaienen de biibehorende
bijlagenkan men

van eenhrlf ror eenheeluuiclobaal rou

dar allesin deiailvolgen,alseen$edebouF
kundigerohan,dieeigenlijkin geenleerb@k

meed.Het zouiot n: de Ee6teWeEldooiog
h Gbru,r

mei de unbEidingvan her spoorwegnet
de
wegenranleg
en wegenbouw
zichrichrtenop

neEi Met eenriirelheid vanlijf oi tien
kilometerper uur kos dat drie tot ,es uur

mendu5kunnenregsln dar de Fi$iiden
door de komstvande !rein warengedeci
van AftP

teerd€nzi.h op hei n.a$bijziinde
Grion en
vandraruit wedengo€deren
en mensen
gednnibueerd.
Men ziei in die tijd zelfsdai

Werdin 1648in Nijm€geneenva{€
bruc al w€nelijkgeachr,
in 186?gebeunle
dai opni€uq,nubijde inzendingen
ak antroord op eenprijqraagvoor v?rbeterins

over de ouderijkswegen
bedraagt
deiiis kilG

D. .'lf

ker elkaarin roenemeide
naie aanvulden,
en tramweg€n
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door de onrwikkeling
van.uroverker
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over nedebouwzou mogenonrbreken.lnl9ll
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voor een
brug/"@5!v:n de !!ad/aanslultend
op de
sinselbij de BelvedaE".In
Arnh?mrpeelde
,ich eendeeelijkdeb.r af omnreeksl9l0/
waarhen Ticheed richre op hei
Roermondsplein.
De auto duiki daarook
voor he! ee6t op in het verkeBbeld bii een
verkeeEt€lling
op :ondagI en woensdag
4.ugustui l?26.Overde schipbruggingen
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deze.iife6 overzondagen werkdagkomr
het roonm:ligeluxehrakte. vand€.uro rot
uitins.Op het momentd* men .an de
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ru,liserinsvande bruggenoverde sot.
rivieEnin de Beluween lus ook ii
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ren/vhk na de oorlosversorvenop basn
vand€ rpoorw€grakigrtr$ snellveerveF

:ann0itingop S.hipholni€t ror 5tandkohen.

De,jruk op
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Opwegnaarde toekomst
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Hoeveelstijgt het zeewater?Hoe snelgroeitde bevolking?
Waarontstaaninfrastructurele
knelpunten?
Dit zijn slechtsenkelevragen,waarmeeontwerpersvantoekomstigeinfrastru c t u u r e k e n i n gho u d e n .H e d e n d a a g se
plannenmakermoeten
s
nu alvoor uitkijken.Tien,
twintigof zelfsviiftig jaar. Hoede toekomster preciesuitzietweetniemand.Welzijn er
ideednvoor de nabijeen verre toekomst,waarvaner hier enkelevoor het voetlichttreden,

BO UI ?LN
A A N D ' P C O i I I A N E URCPA

l

E

T
\
i

{\

'

J
belangvan goederenveridee- denvan de infraslructuur.
Daarnaast
zal economisclre
Daarvoor
bestaan
enkele
scheppen.
gebruikvan bestaandejnJra- voer,di€ntdit
mogelijk
hinderte
zoweinig
in efficjAnter
en. Zo voorzet het 'PlanWaterman'
uitkomst
beden.Ditkanopver hebbenvanopstopprngen.
van andrn de Noordzee,structuur
drooglegging
infragebruik Eilici0ntergebrulkvan bestaande
manieren.
Efficidfter
tussenDenHaagen HoekvanHolland.schillende
in van weger kan bijvoorbeeld
door meer strLctuurbetekentbovenden dat de ver'
inpoldering
Eenanderideeisdeverdere
vervoersmogelijkheden
op het
van schllende
zoaLsinvoering
het lJsselmeergebied.
De aanlegvand€ verkeersbeheersing,
perspoorenvia
opel
de
weg
beter
verkeerssignalerjng,
toe
water,
lvlarkerwaard
zo! metnamekunnen
bildra- ?ekeningriiden',
Goede'
word€nafgestemd.
gen aan het opLossen
overde kaarmoeten
van ruimteproble ritdosering
en betereinforrnatie
perschipenpertrein
heeJtlm'
verkeerssituatie.
Automobilisienrenvervoer
Delandhorger
ten actLrele
rnenrondAmsterdam.
behoevevan woningbouuindustrleter zullenif de nabijeioekornsiwetenhoe- merswerniglastvanfiles.
tijd€nsspitsurerzulienverder
reirenen wegenzou gesUd wordenien lang een file duurter of het de moeiie Knelpunten
wordenopgeost door
gunste
structureelmoeten
Had,alsdatdan loonteenandereroLtete kiezen.
vanhetGroene
van carpoolen,verDete'
moeten
snel- het bevorderen
kleir 0nderhoudswerkzaamheden
nogbestaat.
Enwanneer
Schipholte
vervoer
en betere
er rneermet el- ringvanhetopenbaar
zo! worden,kaneentweedegrote uchf er wordenalgehandeld
naar
te
slappen
gecornb
om
over
neerd,
zodatbepaalmogelijkheden
havenin de lvlarkerwaard
of n zeeworden kaarworden
kun
Bovendien
aangelegd.
de rijstrokenof wegenzo kort mogelijk eenandervervoermidde.
een rol
schevernieuwingen
moetener meer nen elektron
afgesloten
bLijven.Tevens
op osslng.Met
komen voor specifeke spelenbij eenstructurele
E F F I C I i N T E R GEsRUIK
voorzieningen
sneweg' kaneencom_
2oalseen
aparte
ristrook de 'elektronische
Detoenernende
mobilieitsbehoefte
wordt weggebruikers,
gedeeltelijk
vanwegehet grote puter thursvia een netwerkin contact
opgevangen
met het uitbrei- voor vrachtverkeer,
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staanrnetde complterop de werkplek.ongeveer
250 km,/u.
Hetis voledgge' envanbolwenontwikkeld
zljn,d e vervui
gebruikers
0ok kunnen
vrade 'electron.automatrseerd;
rernmen
en gasgeverzijr lrngvan water,bodemen lLchttot een
schesnelweg'
wrnkelen.
Veelmensen
hoe overbodig.
vendannietaliijd
meerlijfelijk
aanwezigteNaastde zogenoemde
HogeSnelhe
ds Hoede toekomster ook u tziet,overheid
zijn op kantoor,in een bedrif of n een Autoweg,
kandemiddenberrn
ookworden enbevoik
ngzullersamen
moeten
zoeken
gebruiktvoorcontanervervoer.
Demain- naarde bestmogelijke
oplossingen,
zo.
portsRotterdam,
Schipholei industriele dat ons andleefbaar
ef werkbaar
bijft
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cenirazjn met ekaarverborden
door vooronszelf
envoordegeneraties
naons.
n deverretoekomsi
za er meerenTneertransportbanden,
dieongehinderd
doorf
sprake
zlnvaneenindellng
n afstands
er lesvolledig
computergestuurd
contaners
vervoersklassen.
Het verkeerbeweegl
zichop drieniveaus:
woon-werkverkeer
in
de regloi nterregonaal
verkeer;Eufo
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peesangeafstandsverkeer.
ln 2050die- Het m eubelang
drukl steedszwaarder
nende snelwegen
projecten.
n de Randstad
noguit- op Inkastructurele
HergebrLrik
2
slLiendvoorlokaalverkeer.
Het arge- vangrondstoffen
za daaromsteedsmeer
alstandsverkeer
beweegtz ch voortover ifgangvinden.
Di geidtnietalleeivoor
eengeleidera geplaatstbovende rnd betonen staal,maarookvoorhetherwin
3
denberm
vanbestaande
autosnelwegen.
nenvanmaieralenuitveroiireirigd
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