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Naar aahleiding van uw verzoek om ad'.,!es (ex artikel 3, tweede lid, van de Monumentenwet 1938)

inzake hei vei-zoeu.".ooistel iat aanvr'ijzing iot bcqchermd rnonurnentvq- d,"^Oil": t.:t91:?*S

. ovei de Waal bi1 Zaltbommel kadastraal bekend: gemeente Zaltbommel B 488 .en gemeente
'Nberijnen, Waardenburg.E 294,279,281' 28Q, delen wij u het volgende mede'

De cultuurhistorische waarde en de hisiorisch:geografische waarde van het object zijn voor: oni

aanleiding om te adviseren.het objeih "verkeersbiug over de waal bu zaltbommel" aan te wijzen

tot beschdrmd monumenL
Wij zijn vdn oordeel det er voldoende waarden aanr,riezig zijn om het vcioigenoemde obiectop te

nemen in hetiegistervan beschermde monumenten en datbescherming op basis van de Monu-

mentenwet 1 988 gerechtvaardigd is.

. Teneinde ioi vorbngenqemd oordeel te komen, hebben wij het volgende overwogen'

.Ten aanzien van de historische geografie

Terverbetering vin de b'elangrijke noord-zuid verbinding van Utrecht naar's-Hertogenbosch werd

. bij Zaltbommel de brug oveir de Wabl geboUwd-

De=e c,.'er-\iusging 'r35''';ng het pohtveei bij Zalt-bcmrnel'

De stalen verkeersbrug over de.Waat bij Zaltbommel behoort tot een van de twaalf bruggen voor

jewoon verkeer over de grote rivieren-, die in.het kader van het Rijkswegenplan 1927 werden ge-

bouwd.
De brug werd in 1933 als vierde vah het bruggenprogramma gerealiseerd

Geconstaieerd wordt dat de brug hoge landschappelijke waarde bezit en van belang is voor de
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Teii aanz;e van de euifuurhistorie
De brug over de waar is ontworpen ars vakwerkligger in gekronken staren uifuoering, waarbrj deplaats van de pijlers en de landhoofden werden bepaald doorde uit 1869 daterende o-ostelijk gele-
gen spoorbrug (boogbrug met vakwerkbogen).
Als gevclg van deze verschlllende lengte-overspanningen is een duidelijk hoogteverchil ontstaan
tussen de hoofdoverspanning en de aanbruggen.
De hoofdvorm van de brug wordt bepaard door horizontaar evenwijdige vakwerkriggers met een
stavenpahoon in V-vorm.
Van dittype brug (vakwerkligger) zijn.br thans nog slechts drie aanwezio.

' De verkeersbrug overde waar bij zartbommeris in zeer hoge mate vah blang vanwege de vorm_
geving en de oorspronielijke staat waarin de brug thans v-erkeerl :
De brug heeftwegens uniciteit, zeldzaamheid en conskuctieeen bijzonderhoge cultuurhistorische
waarde.

' 
Resumerend concluderen wij dat de verkeersbrug oiier de Waal bij Zaltbommel van waardevolle
beiekenis is. 
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