
ADVP S
RnA D v4.( €* [ 'ru 

'-t(Q



Raadvoor Cultuur

Aon
Dc S taatssecretaris vao Ondcrwijs,

Cultuur en \fl eteoschaPPeo
p/a Rijksdicusr voor de Monumeotcnzorg
Postbus 1001

3700 BA Zcist

Aanwi jziog beschermd monument

\Taardenburg (gem. Neerijoen) en

Zaltbommel (gem. Zaltbommel)
uorkecrtbag wer & Vazl

R J,S<hlmmd .Ennlncuaan 3

Poqbus6t243

2t'o6 N Dcn Haag

Telehon O70-31066As

. Telatax 070 - 351 17 27

E-moil r],r[.'juta.uh)ur,l

Dtttum

I I JUill 2003
07 -l]^-20o2

RNO-20O2-3177 en
RNO-2002-307t
K|f:lmerk

moo-2002,5053/2 en
roon-2O92.7Oi4lj

Mevrouw dc S taatssecretaris'

Op I november 2002 heeft dc Raid voor Cultuut uw adviesverzoeken

met de hicrnaast vcrmelde kenmcrkeo onwaogcn. Deze verzockcn

hebbea bctrekking op dc aanwijzing tot tilksmonurneot van het obiect

verk."rsbtug ovet dc \Vaal re lfaardenburg cn Zaltbommcl' Na

afueging vao de bij uw adviesaanvraag ter beschikking gestelde

gcgcvcns hceft dc Raad bct volgcnde gcconcludecrd.

b. 
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is afkomstig vao dc Stichting Boogbrug Vianen. Deze

beccft een stalen verkeersbrug over de Waal, gebouwd in 1931, in het

ka;dcr van hci Rijkswcgcnplan uit 1927' In 1940 co 1945 wcrdcn dc

brugdelen over het zomerbed vcrnield en in dczclfde vorrn herbouwd'

In het kader van het Riikswegcnplan ziio twaalf grotc verkcersbruggeo

gebouwd, vier vakwctkbruggeo en acht boogbruggcn. Van deze acht

boogbruggco zijn er op dit moment dric aangewezcn als riiksmooumcot:

dc brug ovct de IJsseI bij Zwolle (1930), dc brug ovcr de lfaal bij

Niimegen en de brug over de Noord bii Hcn&ik-Ido-Ambacht (1939)'

De Raad is van mening &t, als tastbare herinnering aao de

bruggcobouw uit het Rillawegeoplaa, naast dczc boogbruggen- tevcns

cco y4kwgglbr"e bewaard zou moctgn bliiven. Van de oorspronkeliik

vier vakwerkbruggen uit hct Riikswegenplao is ct 66n oiet meer

aanwczig (Moerdijk) co 66n vervaogen (Kciz*svcer). In vrijwcl origiuele

st""t ovcrg.bl.v.o vakwerkbruggen ziin de brug over dc Oude Maas bij

Dordrcchi cn de brug ovet de Waal bii Zaltbommel. Hierdoor verkriigen

laatstgeoocmdc twee bruggeo een hogc rypologische
zel&aamhcidswaardc.
Eco belaogriike meerwaarde van de btug bij Zaltbommel is de

cnsemblewaarde met de twee naastgelegen bruggen. Vijftig rDeter teu

oostea vao deze vetkeersbrug ligt een treinbrug, gcbouwd in 1869,

uitgcvoerd als twee eokelsporige vakwcrkliggers. Dettig meter westelijk

ligi dc Matinus Ni.ihoffbrug, cen bctouneo vcrkeersbrug uitgevoetd als
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Ln kabcls, gcbouwd io 1996. Dit easemble vao drie

bruggcn uit veschillende bouwprioden is culruurhistorisch van bclang

' omJ":t hierin de geschicdenis van de bruggenbouw duidelijk zichtbaar is'
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Een bijzondet architectuurhistorisch aspecr is dat de verkeersbrug uit
1933 is ontworpen io relarie mcr de spoorbrug uit 1869. De spoorbrug
hecft dc plaats van de pijlcrs co laodhoofdeo van de vcrkecrsbrug
bepaald. Voor een rustig beeld werd voor de verkecrsbrug besloten rot
cen twcede vakwerkbrug, de vorm van de brug wcrd echrer bcwusr
afuijkeod vao de spoorbrug uicgcvocrd: de spoorbrug had
vakwcrkliggers met gebogen raodcn, de vcrkeersbrug vedsecg lechre
randcn.
Vaawcge deze hoge typologische, archircctuu!- co cultuurhistorische
waardc adviseert dc Raad voot Culcuur u positief te beslisscn inza.ke hcr
verzoek tot rijksbescberming.

Dit irdvies is voorbcrcid door dc Bi jzoirdere Commissie Monumcntco eo
Archeologic van de Raad voor Cuhuur.
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