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Onderwerp: advies van het college van de gemeente Moerdijk over het vezoek om de MoFrdijkbrug aan te wijzen als monument

Geachte heer. mevrouw.

U heeft een veeoek ingediend bll de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om de
Moerdukbrug aan te wijzen als beschermd rijksmonument, als onderdeel van het Rukswegenplan 1927.
Zoals de Monumentenwet vereist, is het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid
gesteld de minister te advlseren over uw verzoek.

Hei coilege heeft besioien om cie minister positief te adviseren voor zover het de pijlers van de brug
betreft en negatief voor het overige deel van de brug. Het advies is gebaseerd op het door de
monumentencommissie aan het college uitgebrachte advies. De monumentencommissie is positief over
de aanwijzing van de Moerdijkbrug als beschermd monument. Het advies van de commissie van I mei
2006 treft u bi.i deze brief aan.
Voor zover het gaat om de bovenbouw van de brug kan het college zich niet vinden in het advies van de
monumentencommissie. De bovenbouw van de brug is namelijk nog geen vUftig jaar oud, en voldoet
daarmee niet aan het criterium dat in artikel 1, lid b sub 1 van de Monumentenwet imoliciet wordt
gegeven.

lk ga er van uit dat ik u hiermee voldoende heb geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeesjer€{ wethouders van Moerdijk,
afdeling Vergunningen ed Handryaving
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MEMO

: mw. A.M.W. Dirken
: Monumentencommissie gemeente Moerdijk
: Verzoek om advies over voorgenomen aanwijzing rlksmonument
: 8 mei 2006

Mw. Dirken,

Naar aanleiding van uw memo van 3 mei 2006 met bijlage (verzoek Stichting Boogbrug Vianen tot
aanwijzing Moerdijkbrug als beschermd monument) heeft de monumentencommissie de informatie in
de bijlage van uw memo overwogen. De cofimissie komt op basis van de beschikbare informatie tot
de volgende conclusie en advies;

De brug over het Hollandsch Diep bij Moerdijk (de 'Moerdijkbrug') heeft bijzondere
verkeershistorische, cultuurhistorische en historisch-geografische wdarde in nationaal en
internationaal perspectief,

De brug maakt deel uit van een historisch landelijk stelsel van 12 verkeersbruggen uit de
eerste helft van de 20o" eeuw. Vier van deze bruggen zijn aangewezen als rijksmonument. Het
ensemble van bruggen is gebouwd in het kader van het rijkswegenplan van 1927 met het doel
om de positie van Nederland als distributieland te versterken. De realisatie van dit plan valt
tevens samen met de laatste functionele fase van de Nieuwe Hollandse Waterline (nationaal
proJecrr.

Met de nog oudere spoorbrug (1871) en de recente HSL-brug yormt de Moerdijkbrug een
markante landschappelijke en visuele eenheid.

Het herstel van de Moerdijkbrug n6 oorlogschade in 1945 en de vervanging van de
bovenbouw in 1978 heeft de onderbouw uit 1936 ongewijzigd gelaten.

Vanwege een feitelijk kennisgebrek is de Moerdijkbrug niet opgenomen in de MIP uit begin
jaren 90.

Advies
De monumentencornmissie adviseert positiefover het verzoek van de Stichting Boogbrug
Vianen.

Commissieleden:
GM. Yan der Waal (samenroeper)
C. Smink
D. Ellens


