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Arlvies van de lllonumentencommissie aan het college van B&W var Zaltbommel
m.b,t. (le a:rnwijzing van de oude verkeersbrug over de lVarl tot Rijksmonument'

2l).januarj ?0t)3

1. hrleiding

l)p initratiefva* dc $tichhnS Boogbrug viancn (sBV) heefi de fujksdicnst voor de Montuncntcnzolg (Rl)lvlz)

te Zeist tlc aauwijzi gsproccdure tot Rliksmonumcot (Monumentenwet 1988, arnkel 3) opgestsrt voor hct

object rJe oude Waaibrug (verkecrsbrug) te Zaitbornrrr€I. h, het kader van deze proccdr'ue heeft rle Rnlvlz in

heir bricfvun 7 novembcr 200? de Raad van dc Gemeente Zaltboftrncl, in welk gebied dezc brug ligt
(ovetige'ts cvenals de Cemecnte Neerijnen), orir advics gewaagd.
Onr hial st*ntlpr:nr tc hepalen, heeil bct collsge i,afl Burgemccster en Wethouders , contbnn de mondineflten-
verordcning, ain cir geniccntelijke Nlo}lulfrrntcncoElrrissie {MC) om ccn beargumenteerd advics vep.ocht
l)e lviC is d-rrarbij alJe relevantc corrcspondentie en velslagen voorgelegd, wrraronder de genoeltlde bricfcn hct

vurslagl van de hoorzitting op 12 decembcr 2002.
De &11 h,:e1i in halr vergadtring van l9 decembcr 2002 kennis genoracn van de ziensrvijze, weikc de belang-

hcbbenclen, de SBV cn de eigenear Rijkswarerstaal (RWS) in dcze vergadering kondcn toelichtetr en wdlke ook

kernis koqden nenrr:n van de beraadslagiogerr van de MC'
De SVll middels een afldwcziEc v€rtegenwoordiging, de RWS middels een tcr vergadeling voorgclcgdc l'ar.

Ogi< heeft de MC kcnnis gellofien va; rclevanteliteraruur bcrgffende bruggen en bruggenbouw in Nedetlarrd.

De Nl[ is vtn oordeel d*t pooitiefmoet lvorde( gcrcrgcerd op deze aanwijzing cn de oude verkeersbrug _
tlludwcrkeliik te registseren als Rijksmonument. In dit schrijvcn ncemt de MC-'haar bcarguntelteetd stsndpurlt
in. []c ]vlcmoric vatr ll"oelichfing geeft nader inzichl in dit advies.

2. Dc rnonumeltalc waalde

l-1 i)€ criterir
Ilcn ever uele danwijz-ing tot besdhurmd monB$rent firoet gcbaseerd ziin op een monumcntaie waardestelling.

I)ezc wordt vastgesrcld aan de hand van onderstaande criieria, die door de Rijksdienst voor dc MonumentcnzolE
zijn opggstslrt vo=or her MSP ( Monumenten Selc'Jtic Project), Deze criteria vormen een uitwerkiag vun dc in dc

N,ionrurientenwet 1988 opgevoerdc crireria, die de begripprn 'culh:urhistorische wgardcn', 'schoon}eid' en

'betckcnis voot de rvEtcnschap' kent:
l. cultuurhistorischewaardcn
7. orchilech:ur- co bbuwhistolischc waarden
3. ensemblcwaardi, ( sarncnhang) en stedenbourvkundige I landschappclijke waarden
Ulk gctoetst oan zcldsaamheid en authcnticiteit,

2.2 Het object: de oude verkeersbrug te Zeltbommel:

HQt buuell €en staleJr vakwerkligEerbrug uit 1933 bestaande uit dric hoofdoversponningen van elk.127,40 m cn

ccn ru[blug br:staande uit acht overspanningen van eilc 60,3 m. De gehele brug hceft daarmee een le glevan

86i,60 nr De brug hoorc'le bii de Rijksweg lJtrecht .Den Bosch uit het Rijkswegeflplan van I9?7'

2.3 Fre uitwerkinE:

Ari l. De culhrurhistot'ische waarden:
a. De brug araakt dcel uit van het f,ijkswegenplan i9?7, wsarid dc verkeersverbitrding van

Noord-Ncdcrland met Zuid- un Oost-Nederland verbetcrd rvcrd door de vetbteding van rvegen en

dc urnleg vaa twaalf bn:ggen. Dit plan is ccn mijlpaal in de geschicrlcnis van NederlaM en irl de

ontwikhcling van de $soromie, de cprnmunicatie h:sscn Noord en Zuid Nederland en ds
inlias :uctuur. Hct is daarin vergelijkbaar met arrdere meer en rnhdcr recente grote irgrepefl zo.'r]s

tls I"loilandse Waterlinic, de Zuiderzeelverken r:n dc Deltawetkeu, en thans de HSL sn

Betlrl!eepoorlijn,
b. !t is gcko"e|r voor een lechnick dic niet de nieuwste wgs, maar bcwust is geJ(ozen vt]or

ecn techniek en vorm die aansloot bij de spoorbn-rg uit I869'



c. lJe bfug kan warclen gezied als hdus[iee] erfgoed, wrluraan de b€largrijke
construcriebedrijven Wcrkspoor uit Amsr€tdafi, Enthoven uit Delft ea Kloos uit Kindetdijk
neewcrktqn- De Lrruggenbouv bcLcksnde ook een infio\,atiu voor de scheepsbouwbed jvcn.

d. De brug hccil als inspiretiebrorr voor kunstenaars dienst gcdaan. Het bekendst is de dichter
iVlnriinus N-ijhnff naaf wie de nicuwe brug is venloeftd" (lk ging naar Bon:rncl om de hnrg 1e zien).

.{d ?. Archrtectuur rn bouwhistorische waordcn:
De stalen vcrkccrsbrug is ee$ zogcnaamde vakwerkligger, waafl'an er thans nog slccht! r,iif in

Nede anci aanwezig zijn. Dd vcrbirdingen zijn nog geklinknageld. -
a. De atitand van bijna 900 merer is unick. Het is met dc Mocrdijkbrug een vau dc langsre

brttggr:n van Nerierland, De oudc Moerdijkbrug bestaat niet reer ( ze.ldzsamheid ) . Er zijn nog wcl
vier kle jnere vrkwcrkliggers.
hia de vcrwoestingen in 1940 cn in 1945 werd de oude vorm met dezclfde tecbniek hersteld.

Ad "1 Jlnsernbir:. r:n stedenbouwkundige / landschappelijke waarden;
a. San:en rnet de i1 andere br*ggen vormt de brug van ZaltborEnel een historisch uniek

crrserlble lt hct kader van het Rijkswcgenplan 1927.
b, liamen ffier de spoorbrug en de nicurvc verkeersbrug vormt zij een uniek stelscl drietal

bruggen met opeenvolgende stappcn van telkens ongcvccr 70 jaar. die ds sociale eu ecDnotrlischs
o twikkeling vr,rr Ncdcrland weerspiegclcn.

Dcze aand*chlspunten wotde ir de Memorie !ofl Toelichting v€rder uitgewerkt.

?.4. Conclusie:
Op 6rond van mut mam€ cultuurhistorische waarden, maar ook de bouwhistorische waardc cn de
ensemblcwqarde kornt de MonumeDtencommissie van Zaltbommei tot de conclusie dat de aanvraag van de
Siichting Boogbnrfl r:m dc vukecrcbrug vad Zalfbom$el aan te wijzen als bescherrnd rijksmonument
gclcc:htvaardigd i:;.

W(:jl wordt hief het advies gegev€r dert cigeulijk ook dc andcre oude bruggcn uit het Rijkswcgcnplarr iangs rte
.,\2 hij Fled,;l cn Viatren als bcschermde r,ionumcnteu zouden rnoctcn worden aangc.r.czen om de historische
cLrnlcxl cn de ensr:nrblewaatde ook ir dc toekomst te rcccntueren, De bruggen van Nijmegcn, 7-u.olle en
I'l.endril* ldo Amhar:ht hebbcn rccds de stanrs vsa b€schermd Monument.

It clit sladium van <r.e aanwijzing confofifl dc Monumentenwet 1988 hoeft een nicuwe fiurctie en dc
bchccrbaarlteid van de bnrg nog nior bekend te zUrr. Dat is de voigeflde stap. Het gaat nu allcen onr r.le
ir rcrrLtJclijke monumcntalc wazudestelling-

I)c Monunenteoconrmissie advisccrt dan ook het Collcgc van Burgenrrcster en Wethondcrs van Zaltbommel cn
de Gettteuneraad v0n Zaltbourmel dit standpunt over i6 nemcn cn bij de Rijksdionst voor de Moaumenten?org
bckerd re makcn.



3. Ivlemorie van lloeliohting (MvT)

3.1 Toclichting rtp de honuFentale n'aard€stelling
ln du MvT wordt rrnder ingegatn op dr cultuurhistorische, architectuur" en bouwhistorische. en
ensemblewgardc. Tevens wordt ingegaan op de ziensrvijze vEn Rtksrrvaterstaat dat de sloop van de hrug
onvermijdelijk zotr zijn.

r' Cu lmurlristorische waarde:
In hct Rljkswege[plan 1927 was een aanhl overbruggi.dgen van de grote rivieren voorzien, Allercc$t \.vts cr een
dri*tul acrord-zuid verbildingen;
- l)e weg vrn Rottcrdan nsar Bteda nle[ br$ggen in Dordrccht over de Oude Maas en bij Moerdijk over h€t

l,loilsrdsch Diep (thans de Alfi).
De weg, van Ulrecht naar 's.Hertogenbosch met bruggur t€ Vianen over de lek, bij Zaltbomn:el over de waal
crr bij l{cdcl ovcr cle Maas (thdns du A2).
De rveg var Ar:rhum naar 's-Hertogenbosch rnct bruggcn te Amhern over de Rijn, bij Nrjmegen over de
Waal cn bij Grave over de lvIiras. De laatste was al in 1928 gcrced gekomen (thans deuls dc.d50).

- Verder wrs ook een weg geplond vtui Vianen naar Breda over Gorinchem (thaus de .4,27). Dr brug ovcr dc
Merwede bij (iorinchem kwanr pas na 1t45 tot stand. lvol werd bij Keizetsvccr dc Bergsche maas
overbrugd.

" ()ok kwanr er vunafRotterdam een \rreg ooslwaarls nasr de Beturye ovcr de Noord bij Hendrik Ido Ambacht
(ldt cnkcle jaft:|l oflderdecl van de Al5).

Vrror dr: vorbinding van het midden van het lard rnct dc drie noordelijke provincies en Overi.issel en Achtcrhoek
$oes&n {:r lJssclbruggeu komer bij Zwolle, Deventer en Doesburg komen. De brug bij Westewoon uit 190i
lvcr<l in 193(i verbrecd.
In Limburg warun al verkeersbtugg,ln ovcr dc Maas. In 193? kwam bij Maastricht de nieuwe betonnen
Wilhelninabrug over de Maa! gcr€ed.

Ir hol kader van hr'I Rijk$wegenplan 19?7 kwamen de volgende twanlfbruggen ov€r de grote rivieren tot gtand:

*Arclritcctuur- en houwhistorlsrhe wrsrde
Dt ovcr.hnrgging vrn dc Wlal bij Zaltborrmel rvas geiegefl i! de Rijksweg van Hedel naar Cu.lcmborg cn
velai g h'rjt pontveel re Z[ltbomnrel. De plaats van de overbruggirrg was 50 meter wcstciijk vau de spoorbrug uit
r869.
L)c plaats van du pijlcrs en de landhoo('dcn van de nieurve brug werd geheel brpaald door die va-n de spoorbrug.
Zo kwtnrcn 9t ovet het zsmerhed drie openingr:n met rwee livieryijlcrs die werden ovcrbruBd met doorgaarrdc
vakwetklig6rrs met ovemparuringcn van 1:7,4m, l hct wintsrbed aan de noordzijde waren cr uch( opcningen
ovurspannell doot vahwcrkligge.rs, telkens doorgaande ovet twcc openingen ffiet ovcrsprnningen van 60,1 m.
De doon aarthoogte rn hct zomerbed was gelljk aan die van de spoorbruB ( ruim 9 m bovcn de hoogst
voorkorrrundc riviersloM,)
Dc overbrttgging krucg cen ri.jdekbreedtc van 1 l m fiet aa wccrszijden schampstsoken van 0,5 m, zodat de
brdudtc tussel de hool'dliggcrs 1? m was, tsuitcn de hoofdliggers rvarcn verhoogde podrn voor iangzaam verkcer
nrst een brerdtc van 2 nr,

Jaar vau PIEats Rivier

r 930 Zwolle IJssel
t9 l  I Keizcrsveet Betssche Maas
tq1) Maasticht Maas

Zaltbonrmel Waal
1 015 Amhem Riin
193 6 Viauru Lek
193 fi Niimeeen Waal
i9 l6 Mdcrdijk HO[ancscD uleD
19.17 Hedei Maas
l919 Dordrecht Oude Maas
r9l9 H.I.Amhaqht Noord
t94;t Deventer IJssel



IJij het vlsts1ellcr van de hoofdvoffil van d$ bovenbouw wfls het uilgangspunt dat samen met de spoorbrug eEn
behoorlijk beeld filuest wordEn vetlrregen, Er rverd cchter w€l besloten om teneinde verwarriag te vcrmijdrn aan
cl". verkccrsbrug een eigen vorm gr.gcvcn moeflt wordeu, Daatom koos mcn voor valwerkliggers met
cvenrviiclige rtrrrl$n (parallelliggers), terwijl bij dc spoorbrug de grote rivierbnrggen ecu gobogen bovenrand
haddsr. Voons werd gestrecfd naar ccn cenvoudig, rustig stavenpatroon. Dit werd het karakteristieke V-patroon
m€t vefiicale tn Echuine be€indigingen.
Ds dosrga4rde vakwerkliggers over de drie openingen in hct zomerbed, hart op han 12,9 m gclcgcn haddcn
scheinierr:plegging{tn op een van dc dvicrpijlers en op de andere roloplcggingen- In iedere oversp.,,rlrfing wafeR
ur l2 r'clden vao 10,6 m lcngte. f)e boveruand had ccn bakprofiel, de onderand wcrd gevormd door twee
liect)nstnrccrde U-Drofielen, du diagonaicn hadden dubbele wandcn, gckoppeld door vakwerken, de vcrricalcn
wurs:l geconsfiuccrrJc l-profielen. De dwarsdragcrs w8ren geconstrue{rd, dc langsliggers gewalste INP-balkerr,
HFt hovc#tdbiliteltsverband was oen rhombenvrkwetk, het ondrvcrband een diagonaalvakwcrk. Dc vlocr van
hct rjjdek en vat dr:; zijpaden was vaD gewf,pe$d beton, afgedEk met asfalt. Hct staal van de grote rivierbruggen
was St.52 Iinjon Raustahl van de Dorfinunder Union. Allccn voor onrlergeschikte dclcn werd het normalrr St. 37
scrhruikt.
Dc danbrug mer ol erspunningen vau 60,3 m en veldlcngtcn van 6 meter hadden ccn $ootgeliike cqnstructie.
I'Uer.vas hct mareriml St. 37.

Met de bouw werd eiud 1930 bcgonnen. Op l8 uovember 1933 werd de brug voorhct verkeer opengesield door
du Minister va Watr:rstaat ir. J.A. Kalff.

e ptote nvicrbruggen werden gcmaakt door Wetkspoor tc Amstcrdam, de aaubruggcn door De Pleterij vlr
Enlhov€n en Cie te Dclft, s8men met flauduin tc Dordrecht en Kloos cn Zoncn te Kinderclljk.
f,ett bijaundurheid bij de uiwocring was dat blj de dric grote overspauaingen dc methnde van de vrije uitbrru*,
wurd gchnrilct, lJurl;l wcrd de brug over de uoordelijke opening, die voor de scheepvaart van wcirig betekertis
w$s op cun ccnvoudig steigcrwerk Eebouwd. Van dc bcide andere openingca moe$t er een geheel yrli blijvcn
rclwijl tegeliikerltd in de andere opcning cen vak varr 60 ra voor de scheepvaart opcn moeit worden gehouden.
Ilet bnrggedeelte irr dc zuideliike opening wcrd gedeeltelijk gefiontccrd op een sreiger cn vcrdcr met iehulp van
twee vooral gorcedgenmakte hulpbruggen onder de hoofdliggers. De fiontago van d; zuidelijkr en dc
nooldc'iijke blug wsrd in de zofioer r,an i.932 uitgevoerd, Voot dd winter vsn lg]Z-193j werden de
steigetwerkcn uit de rivier vurwijderd ( een algcmcnc voorwaarde voor dc bouw van rivierbruggcn). De
Jholltuge van de tniddenhrug werd toun voortgezet door r'rijc uitbouw van vier vciden van u,eersziiden rvaama
h hhrugfien, dic vr:or de euideiijke opening war;n gebruik aal dc bcidc uiteiaden van dc uitlraginrie
brugdcicn met behrrlp van een drijvcnde bok wetd ingchangen. Ven'olgcns werd het midcleagcrlc-cltc, bestaande
uit zes veldcn, als schsrnierend brugdeei tuss{jr de beide kraagarmen gemonteerd. Dc sluiting- van de schrmrcrcn
vond plaats nadrtt dc hnrg het vollc eigen gewichl &oeg.
Itt 1940 cn l9'15 wcrdsn de clrie gtote zomcrbedhruggen door oorlogsbandulingeu vernield en weer in dczclfde
constructie hcrbouwd In 1996 werd de ovetbruggiqg vewangen door een Duiiburg.

ijinn: Hnrg8cu i Nddcrllnri 1800-.1940 VEstc hrugErn van ijrcr cn sft!.i. Uitgavr NEderlandse Erug3snsdchling / UilrcvErij Mrtrij5 Uffccht
I lq?, rud. Oostcrhol i

"Enselnblc cn stedi,nfuouwkundige / landschappelijke waarden
De stalen vcrkeersbrug ovcr de waal bi.j Zaltbommel is iu hoge mate van belang rvcgcns de kwaliteit van de
aruhitccionische un constructievc vormgeviag in het landschaD.
Vno: dc ovcrbruggirrg van de Waal bij Zsltbommel werd bii hct ontwerpen veel aandacht besteed aan de
ilrchitoElonis$ile sr csthetische vomrg€virg. De platts van de pijlers en iandhoofden rverd in verb$d m€t de
.inonli$g l'an het w;ltcr bcpaald door dic van de spoorbrug uit !869 die 50 metcr ooste)rjk vau de vcrkcr:rsbrug
l r !8.

ook bU het vast$tolicrr varr de hoofdvorm van de bovonbouw werd het uitgangsprmr bepaald door deze
spoorbruE die hlislond uit vakwtrkliggcrE. Er moest sffrlen met de spoorbrug sen behoorlijk becld vcrkrcg€rr
wo[<ion, 'l'evuns wercl besloter: om teneindc vcrwarring te vermijden, aan de vcrkeersbnrg een eigen vomi
gcgcven" I)aaronr koos lnen voor vakwerkliggers mct evenwijdige raudcn, terwiil de groie rivierbruggen val) il€
spoorbrug gebogen randeu haddce Voorts werd gesurcfd naar een eenvoutligc rustigi stavenpauoon- Gekozen
vret rl voor hct V-p*rroon mcl vsrticale eIi schujnc bceilrdig illgen.
tjt is ecn duide ii.iL luogtcvcrschil wa:rmi:smbaar russen de ambruggen en de hooi'dovcrsparningen. Llezc is
karal(telislick voot de stalen verkeersbntg. Ittt hoogteverschil is ottstad! door de leagteverschilien van de
ttvcrspanningen vm dc aanbruggcn cn de hoofdoverspanning, De hoogte van ccn hrug wordt groter nramatc de
DvercParuung grolcr wordt.

De shlen verkccreblug ovcr dc waal bij Zaltbommcl is van belang orndat zij deel uitmaakt van cen grocp van
bruggen die visuceil een gehecl vormen. Vijftig metcr odErclijk ligt de heinbrug, uitgcvoerd als r'r,,ee



cnkcl$tlo ge vaktvcrkliggs'rs. Dertig met€r westelljk ligt de Martinus Nijhoffbrug, ccn bctonacn vcrkccrsbrug
ditguyocrd als ruibnrg rnet etalco kabels-
De hoofdvorrn van cen vakwerkligger is edn drichock. Aan elkaar verbonden vomren de driehoeken een
vornlvdst cl€nrent jnet hofizontalc, verticale en diagonale lijnen, De onder- en bovenrand beptlen de horizontalc
iijn. de mssenliggende staven bepalen de vsrticalc en diagonale richtingen. De hoofdvom va een tuibrufl is
cvoreens eett dricbouk. Dc pylonen vr:ffietr iriel de ve icalc lijncn, hct wcgdck markeert de horiz"ontale lijn en
de luikabcis her ,schuine liifltnspcl.
De complexiteit van hot lijnenspel vormt een harrt lnicuzu ccnhcid cn vormt visueel eeu geheel.

Du clrie hnrggen dic ontworpen zijn in v€rschiilende pcrioden met verschillende technieken en verschillende
nrirltri$lcr lcveren een u iek totsalbucld op. De combinatie vau deze door de tijd behcrrste ortwiklelingen is
$to!k watrneeftbfidr vanaf de bruggeu zelf, met mfie vuraf dc stalcn vcrkeersbrug.
I-leFt tomslbceld van de drie brug4pcn is ccn gocde representant van de Nededaudsc bruggcncultuu.

Dc drio bruggen o!,er de Waal bij Zaltbommel liggen op een zeer uitgcsprokcn locatie van Nederland. Het
riviererrlandschap heeft hier hsar au&entiekc uieichten behouden en zijn kerelteristiek voor dc Hollgndse
idenritpit waarin brccdstromende uitmondirgen van grotr: rivieren bepalend zijn,
IL(tt aanEicht op Wilardenburg cn Zelibonulel is vanaf de btuggrn van ccn zcldzame schoonireid. El zijn rveinig
FJaaIs€n fu Ncdsrland waar zulk ee wijds rivicrenlandschap en haar iflfrastruclr-uele wcrkcn zo als totaalbeeld is
tg cr! arell,

De stcrkstc belevirrg van het totaalbeeld l,indt plqats op de oude stslen vcrkeersbrug. De landschappelijke
waat'de vatuf dczu posifie is in zeer hoge mate belangrijk.

Bm il\ilnvr|)rBtat csrlwijzing bcschcrmd Monum.nt vRn dc stalelr verkeirsbrug ovEr dE WaBlbii Zlltbommel, Stichting Bo,lgbtugViajlcn,
UF5{rlstcijn 2002 ( Bijhgc bii bricl a ) AanvnEu !.,$ dc Riiksdicnst voor de Monumfitcn"ora-)

3,2 -4rgumenttn vnn Rijl$waterstlai (RWS] ten fav€ure van sloop vsn dc oudo vofkeersbrug te
fl:rltbom|rrcl.

Itijkswatelsmut heeft schriftflijk d0 MC op de haogte gebtacht vaa haar hezwareB tegen het b€hriud van de brug.
I'Iut ruplieh is curs ial weergegeven.

- Rccds eelder gemcakte afspraken, Een sloopvergunning kanjuridisch be,stuurlijk worden opgachort als
!i4:h nieuwE inzichlen yoordoen. Dat wordl in artikel 3 van de ly.lonumenten\eet 1988 geregelt!. Er blijken
nog geet verstlichlhtgen adngegaan met slopers.

" Dc toekonni.igc uitbreiding van de 42. dic met een tweede brug recds op dezelfde iocatie staat
geprojcct€erd, Ia he! verletlen zijn ft ook alternatieve trucds getekend , )tlls aan de aostkant van
Z:ttltbonncl. ln de laekomst zullen ook unneltechniekcn gemeengted zijn gewonlen (Zie Betuu,alijn en
HSI.)

, L.audschappnlijke lteeldkwdliteit , nagesheefd met de bourv van de Martinus Niihoffbrug. De L:waliteit va
hct ensemltlu gucftjuist , eet:u')uarde aan het geheel vat bruggen.

- Vergrotirrg verkeersveilighsid op hct water doof lieuwc brug zondcr middenpijler, alsmede gunstige
uitwcrking op wf,ltjralvoercapaciteit van de Waal: ZolanE de middenpijler.'",an da spoorhrug aanwe:ig Lr
vennh tlit uryument,

. Zecr hoge kosten om brug ( nret functie) te b0houden, waawoor RWS niet veruflrwoordelijk wil zijn; lJe
oude hrug had veel te liidEf, van het rware en lrrquente varkeer. Ook het zoutstooien in tle winter it
ongunxliE Be$,eesl, Rj extensiever en lichler lohtal verkeer konen de hosten uit het verleden in een unrlcr
dag cht te aa . De belangr[ikste ondprhoud\activiteit is het petiodiek ven'et1. De eenmalige kosten ya
lholt kunnen aangewentl worden on deze periodieke kosten te dekke . Er zijn \uk untlcre.functies denkbaar
dun u!!een lacddl ven,oer, die economirch intercssant tiir,,

' FIet ttldstip van dc discr,rssie terwijl dc sloopvergunning "onherroepclijk "is. Zia ook eetste punt.

' Mogelijklcden de culnruJhistorische waarde van (en kennis over) de brug andcrszins bchoudcn
(beschikbaar stullen van k€nflis cn materiaal). Documentatie alleeh is een ahenulieldls hel nic.l aNIeE
kan-

w



- L)c naastliggcndc spoorbrug met hagenoeg gelijke cultuurhistolischE waarde waawoor het voorncmer
bestaat tot behoud in de toekonrsti .Oal y'e spoorbrug behouden zal wotden ls mooi; dat stelt het eflseffible
tcilig cn hovetdien vemalt hiermee het argument tan de veilipheid, De middenpijler blijft staan.

- Du "cnkel en ulleeu in samenhang te beleven cultuurhistorische waarde van de 12 bruggen die zljn
aangelegd irr ltet kudcr van hct Wogcnvcrkccrsplan 1927, dic nu "tysiclc niet mogclijk is".
in dit laatntc punt vraagt RWS als het ware hoe het komt dat uiet yoor aile 12 bnrggen een artikel 3
a4nwaag is ingedicnd. Hierover wordt uu overleg opgestafi waarhij de Sticlrtiug Boogbrug Vianea. dc
RDMZ, de Riikshonwmeester (Rljksgebouwendiensr) ea Rijtswaterstaat zijtl betrokker.
Aok de i'lonunenlencammissie yan T.altbonmel geeft het advia .Idt eigenlijk ook de bruggen van Hedel en
lfia.nen dezelf'le: besthennitg zoutlcn noetEn krijgEn. De aanvrager 1BV is het daartrle eEtls-

Zalthonrmcl, 20 janu{rl 2002

ir J.C.A.NI. Eervaes
voorzittcr van de gerneentelijke Mouumentencommissie vsn Zsltbommel

TETFL F. E?
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