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AANTEKENEN
Stichting Boogbrug Vianen
\flalkade 15 p/a
3401 DR TJSSELSTETN

uw bricf/kenmcrk or5 nummet

MS-2005-4343
b€handeld door

Monumentenregistratie

bijlage

- 2 Brochures
onderwerp
Aanvraag aanwijzing beschermd monument
Gemeente :'s-Henogenbosch
brug over de Maas te 's-Hertogenbosch
Brug over de Maas
Monumentnumm er:. 529922

3 0 iAtt, ?oo0

Hierbif deel ik u mede, dat ik heb ontvangen uw verzoek tot aanwijzing als beschermd
monument in de zin van artikel 1, aanhsf en onder d, van de Monumentenwet 1988 (Staatsblad
19SS, 538) van 66n of meer objecten met bovenvermelde adresgegevens; om welke objecten het
precies gaat is in uw verzoeVvoorstel aangegeven.
Inmiddels heb ik advies gevraagd aan de raad van de gemeente waarin het monument is gelegen,
aan de Raad voor Cultuur en, indien het obiect is gelegen buiten de bebouwde kom, aan
gedeputeerde staten van de betrokhen irovincie. De adviestermijn bedraagt ten hoogste vijf
maanoen.
Een brief met on&rstaande inhoud is verzonden aan alle bij het Kadaster bekende eigenaren en
beperkt gerechtigden.

Ingevolge anikel 5 van de Monumentenwet 1988 (de zogenoemde voorbescherming) i4n vantf
heden de anikelen 11 tot en met 33 van de Monumentenwet 1988 van toepassing op het
bovenvermelde objea. Dit betekent dat voor iedere wijziging aan het object een vergunning op
grond van de Monumentenwet 1988 moet worden aangevraagd bij burgemeester en wethouders
van de gemeente waarin het object is gelegen, De voorbescherming gaat over in de de{initieve
bescherming wanneer het object wordt ingeschreven in het register als bedoeld in anikel 6 of
anikel 7 van de Monumentenwet 1988. Het object wordt ingeschreven wanneer een besluit tot
aan.otljzen als beschermd monument onherroepelijk is gewor&n, dat wil zeggen wanneer de
beroepstermiin van 6 weken is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep neBatief is
beslist.
Een besluit tot afwijzen van uw verzoek leidt tot opheffing van de voorbescherming wanneer de
beroepstermijn van 6 weken is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep negatief is
beslist.

MoNU\luNt[ .NzoRG



a

RrJKsDtENsr vooR DE MoNuv rNrcxzonc
blrdziide
z
ons nunmer

MS-200s-4343

Burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het object is gelegen zullen u in de

, . gelegenheid stellen te worden gehoord,

' Bijzondere omstandigheden daargelaten, zal de beslissing op uw verzoek binnen tien maanden

, 
vorgen.

De tekst van de Monumentenwet 1988 kunt u aantreffen op de Internet-site van de Riiksdienst
voor de Monumentenzorg (www.monumentenzorg.nl).
Een exemplaar van de Monumentenwet 1988 is te verkrijgen bii de afdeling voorlichting

O 
(doorkiesnummer 030-6983456).

De Staatssecretaris van Onderwiis, Cultuur en \(etenschap,
mr. Medy C. van der Laan,
namens deze.
de Directeur van de Rilksdienst voor Monumentenzorg,
voor deze,
het HoofdMonumentenregistratie en Subsidies,
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AANTEKENEN
Stichting Boogbrug Vianen
Valkade 15 p/a
3401 DR IISSELSTEIN

uw b.ieflkenmerk orl3 nurnmer

MS-2005-5119
behandeld door

Monumentenre gistratie

btJlrge
- 2 Brochures

onderwerp
Aanvraag aanwi.jzing beschermd monu.ment
Gemeente : Maas&iel
brug over de Maas te Hedel
Brug over de Maas
Monumentnummer: 529923

3-0 JAll. 20|)0

Hierbij deel ik u mede, dat ik heb ontvangen uw verzoek tot aanwijzing als beschermd
monument in de zin van artikel 1, aanhef en onder d, van de Monumentenwet 1988 (Staatsblad
1988, 638) van 66n of meer objecten met bovenverm€lde adresgegevensl om welke objecten het
precies gaat is in uw verzoeVvoorstel aangegeven.
Inmiddels heb ik advies gevraagd aan de raad van de gemeente waarin het monument is gelegen,
aan de Raad voor Cultuur en, indien hgt objea is gelegen buiten de bebouwde kom, aan
gedeputeerde staten van & betrokken provincie, De adviestermijn bedraagt ten hoogste viif
maanden,
Een brief met onderstaande inhoud is verzonden aan alle bii het Kadaster bekende eigenaren en
beperkt gerechtigden.

Ingevolge anikel 5 van de Monumentenwet 1988 (de zogenoemde voorbescherming) zijn vanaf
heden de anikelen 11 tot en met 33 van de Monumentenwet 1988 van toepassing op het
bovenvermelde object, Dit betekent &t voor iedere wijziging aan het object een vergunning op
grond van de Monumentenwet 1988 moet worden aangevraagd bij burgemeester en wethouders
van de gemeente waarin het object is gelegen. De voorbescherming gaat o\er in de definitieve
bescherming wanneer het object wordt ingeschreven in het register als bedoeld in anikel 6 of
anikel 7 van de Monumentenwet 1988, Het objea wordt ingeschreveo wanneer een besluit tot
aanwijzen als beschermd monument onherroepelijk is geworden, &t wil zeggen wanneer de
beroepstermijn van 6 weken is ver$reken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep negatief is
beslist.
Een besluit tot afwiizen van uw verzoek leidt tot opheffing van de voorbescherming wanneer de
beroepstermijn van 6 weken is verstreken of, indien beroep is ingesteld op het beroep negatief is
beslist.

t .AN ONDERWI]S.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het object is gelegen zullen u in de
gelegenheid stellen te worden gehoord

Bijzondere omstandigheden daargelaten, zal de beslissing op uw verzoek binnen tien maanden
vorgen.

De tekst van de Monumentenwet 1988 kunt u aantreffen op de Internet-site van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg (www.monumentenzorg,nl).
Een exemplaar van de Monumenteny/et 1988 is te verkrijgen bij de afdeling voorlichting
(doorkiesnummer 030-6983456).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Vetenschap,
mr. Medy C. van der Laan,
namens deze.
de Directeur van de Rijksdienst voor Monumentenzorg,
voor oeze,
het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,

f (mr. M.P. onen)



BRUG BIJ I.IEDEL

Urv kenmerk:

Plaatselijke aanduiding:

Katl irstrale azrnduiding:

Exacte omvang:

i ; )
1937

MS-2005-4343

Brug over de Maas gelegen in de Oude Rilksweg in de gemeente
Kerkdriel en in de Treurenberg in de gemeente 'S-Hertogenbosch

'S-Hertogenbosch T 5937 , 5934
Hedel L 397

-vollewandligger boogbrug n-Iet trekband lengte 124,8 nleter, hoogte

-enkelwandige hoofdliggers (aanbrug) zuidzijde lcngte 87 mcter,
noordzijde lengte 217,5 n-reter, breedte 16 meter
-twee landhoofden
-twee rivierpijlers
-v11f landpillers



DX OVXRBRUGGING VAN DE MAAS BlJ HEDTI,  1937

Deze nieuwe oeververbinding was gelegen in de rijksweg van
Utrecht naar 's-Henogenbosch, aan de oostzijde van Hedei.

Erwas 66n hoofdopening in het zomerbed met een wijdte van
ongeveer r2o m en aan weerszijden daarvan in de uiterwaarden
aan de noordzijde vij f, aan de zlidzijde twee openingen van onge-
veer 40 m.

In de Maas was terhoogre van Hedel al gerijdenbeweging aan-
wezig. De onderkant van de middenbrug werd gelegd op dezelfde
hoogte als die van de oostwaarts ewan gelegen spoorbruguir 187o.
Dit hield in dat de doowaanhoogte bij gemiddelde vloed ongeveer
to m was. Bij de hoogsre te verwachten stand was deze nog ruirn

5m.
De breedte van het rijdekwas rr m. Aan weerszijden daarvan

waren verhoogde zijpaden.3ij de middenbrugwas de breedte
daarrat 2,T+m.Zijwerden, evenals bij de brug bij Vianen, om es'
rherische redenen binnen de hoofdliggers gelegd. Voor de vormge-
ving werden trouwens in het aigemeen dezelfde uitgangspunten
gehanteerd als te Vianen.

Van de middenbmg, die een overspanning van r24,8 m had,
waren de hoofdliggers r7,r m hart op harr gelegen. Zij waren vol-
wandige bogen met trekbanden, met een pijl van zr m en een
hoogre van 2,7 m in het midden. De bogen hadden een hoedvor-
mige doorsnede rnet aan beide zijden twee langsverstijvingen. Er
waren tz velden van to,4 m. De hangen hadden een geccnstrueer-
de t-doorsnede, de dwarsdragers waren eveneens geconsfrueerd,

de langsdragers waren gewalste Dlx-balken. Zij droegen een dek

van gewapend beron.
Bij de aanbruggen was de brugvloer hooggelegen Hij werd ge-

dragen doorvolwandige hoofdliggers in enkelwandigeuiwoenng

met een hoogte van 3,4 rn die aan de noordzijde over vij f en aan de

zuidzijde over rwee openingen doorgingen met overspanningen

van 43,5 m. De vloerconstmctie was ongeveer gelijk aan die van de

middenbrug met dien verstande dat de zijpaden hier op consoles

Iagen.
Het staal was voornamelijkvan Britse herkomst. Erwerd zowel

St.5z (vooral in de middenbrug) als St.44 en St.37 gebmikt.

De hoofdaannemer vool de bovenbouw was De Pletterij v/h L J
Enlhoven en Cie te Delft die de overbrugging in combinatie met

een aantal andere constructiewerkPlaatsen vewaardigde De mon-

tage geschiedde dobrBii'ker's Aannemingsbedrijf te Rotrerdam

Bij de montage van de boogbrug moest een scheepvaartope-

ning van ten minste 3o rn worden wijgehouden. Aan weenzijden

hiervan kwamen houtenjulken waalop als hulppijlers delen wer-

den geplaatst van de oude spoorbrug over de IJssel bij Zwolle De

scheepvaanopening werd overbrugd met delen van de hoofdlig-

gers van de aanbruggen. Over de resterende openingen werden

tralieliggers gelegd van de hielvoor genoemde oude spoorbrug.

op deze ondersteuningen werden eerst de trekbanden en de

vloerconstructie gemonteerd. Op de rrekbanden werden de han-

gers geplaatst die tijdens de montage de bogen ondersteunden'

omdar ze in die fase op drukwerden belast werden ze djdelijk te-

gen uitknikken verstijfd.
De brug werd oP 29 december t937 in gebmik genomen

Aan her einde van de Tweede Wereldoorlog werd de overbrug-

gingvemield. Tijdelijk deed een schiPbrug dienst. Daarnawerd ze

in de oorspronkeli jke vorm weer opgebouwd

De ovtt'ntgging van Ae Maas bij Hedet, 1y7. zi)aar'zicht. l$^rmse 1e37)
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Kadastraal bericht object pagina 1 van 2

hadaster

.7\
ct4 )
l
I

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te EINDHOVEN
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen
Betreft: 'S-HEHTOGENBOSCH T 5934

Treurenburg
Toestandsdatum: 22-11-2OO5

'S-HERTOGENBOSCH

23-11
2005

9:54:11

Kadastraal obiect
Kadastrale aanduiding:

Grootte:
Coordinaten:
Omschrijving kadastraal object:

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

'S-HERTOGENBOSCH T 5934
7 ago ca
146823-416664

BOUWWEBKEN - WATERWERKEN WEGEN

Treurenburg
D-ntrn |  \J\rEr\E \JD\Jn

16-12-1997

'S-HEBTOGENBOSCH T 4659 gedeeltelijk

Gerechtigde

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 EPL00/ 1900
Eerst genoemde object in brondocument:

EIGENDOM BELAST MET OPSTAL
DE STAAT (VEFKEER EN WATERSTAAT)
Stationsplein 3
4811 BB BREDA
Postadres:

Zetel:

Poslb$ 2222
48OO CE BREDA
'S-GRAVENHAGE

d.d. 8-4-1988

EMPEL A 1569

RTR00/ 2949 d.d.  1 1-7-1988
BEKTIFIKATIE VERZOCHT
4 5858/ 2 RMD
BEKTIFIKATIE VERZOCHT
4 72981 13 RMD
REKTIFIKATIE VERZOCHT
2Bt 80017/ BDA
AKTE [/.8.T. RECHTEN ZONDER BEPAALDE AANWIJZING
4 9739/ 40 BDA
FIEKTIFIKATIE VERZOCHT
LBD 51270
PERCEELSVORMING OPGESCHORT

d.d. 20-12-1991

d.d.  21 -8-1990

d.d.  1 1-1-1995

d,d.6-9-2005



Kadastraal bericht object pag\na 2 van 2

hadaster
'S-HERTOGENBOSCH T 5934 23-1'l

2005
9:54:11Treu ren bu rg

Toestandsdatum: 22-11 -2005

,S-HERTOGENBOSCH

Gerechtigde

Postadres:

OPSTAL
DE GEMEENTE'S-HERTOGENBOSCH
Wolvenhoek 1
5211 HH'S.HERTOGENBOSCH

Postbus 12345
52OO GZ'S-HERTOGENBOSCH
S HEBTOGENBOSCH

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 4'12685133
Eerst genoemde object in brondocument:

d.d. 3-2-1997

'S-HERTOGENBOSCH T 4653 gedeelteliik
Rechl ontleend aan: 4120181 34
Eerst genoemde object in brondocument:

LBD 10063

did. 1 -3-1996

'S-HERTOGENBOSCH T 4653 gedeeltelijk

d.d.22-11-2005
d.d. 21-8-2000

PERCEELSVOR l\il I NG OPG ESCHORT
LBD 10341 d.d.9-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
juncto artikei 6lid 3 van de Databankenwet.



Hypothecair bericht object pagina I van I

hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers le EINDHOVEN
Gegevens uit de kadaslrale registratie inzake hypotheken en beslagen
Betreft: 'S-HERTOGENBOSCH T 5934

Treurenburg
Toestandsdatum: 22-11-2005

,S-HERTOGENBOSCH

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
'S-HERTOGENBOSCH T 5934
Er bestaan op de toestandsdatum met betrekking tot het hierboven genoemde object geen
inschrijvingen inzake hypotheken en beslagen.

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
junclo artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

2005
9:54:28



Uittreksel Kadastrale Kaart

Deze kaart is noordgericht
12345 Perceelnummer Kadastrale gemeente 'S-HERTOGENBOSCH

2s Huisnummer Sectie T
- Kadastrale grens Perceel 5934

'^"-- Bebouwing It- Ovetige lopografie

Voor een eensloid€nd ointeksel, EINDHOVEN,23 november 2005
Do bewaarder van het kadasler en de openbae esisteE

aan dil uitrekselkunnen oeen betouwbr€ mal6n worden ontl€€nd
De Or€nslvoorhet kadasler en de openbaE EgElels behoudt zich de inlelleluele
eioendomsrechlen voor, waaonder hsl al]lo!6reht e. h€t databakenrecbt.



Kadastraal bericht object
\  , l ru" '
f , l ' i pagina I van 2

hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers le EINDHOVEN
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen
Betreft: 'S-HEBTOGENBOSCH T 5937

Treurenburg
Toestandsdatum: 22-11 -2005

'S-HERTOGENBOSCH

23-11
2005

9:52:55

Kadastraal obiect
Kadastrale aanduiding:

Grootte:
Coordinaten:
Omschrijving kadastraal objecl:

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

'S-HERTOGENBOSCH T 5937
14 a 80 ca
146812-416733

BOUWWERKEN - WATERWEBKEN WEGEN

Treurenburg
'S-HERTOGENBOSCH
16-12-1997

'S-HERTOGENBOSCH T 4657, gedeeltelijk

Gerechtigde
OPSTAL
DE GEMEENTE'S.HERTOGENBOSCH
Wolvenhoek.l
5211 HH 'S-H ERTOGENBOSCH
Postadres: Postbus 1 2345

52OO GZ'S-HERTOGENBOSCH
Zetel: S HERTOGENBOSCH
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht onlleend aan: 4 12685/ 33
Eerst genoemde object in brondocument:

d.d.  3-2-1997

'S-HERTOG ENBOSCH T 4657 gedeelteliik
d.d.  1-3-1996Becht ontleend aan: 4120181 34

Eerst genoemde object in brcjndocument:

4 404411 62
LBD 10063

'S-HERTOGENBOSCH T 4657 gedeeltelijk

d.d.22-11-2005
d.d. 2l -8-2000

PERCEELSVORMING OPGESCHORT
LBD 10341 d.d.9-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHOBT



Kadastraal bericht object

Betreft:

pagina 2 van 2

hadaster
'S-HERTOGENBOSCH T 5937 23-11

2005
9:52:55Treurenburg

Toestandsdatum: 22-11-20Q5

,S-HERTOGENBOSCH

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET OPSTAL
DE STAAT (FINANCIEN. DOMEINEN}
Stationsplein 3
4811 BB BREDA
Postadres:

zelel:

POSTBUS 2222
48OO CE BREDA.
'S-GRAVENHAGE

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 EPL00/ 1896
Eerst genoemde object in brondocument:

EMPEL A 1562

d.d.  18-2-1988

2023 d.d. 13-3-1990
AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDER BEPAALDE MNWIJZING
LBD 30'197 d.d. 23-8-2002
PERCEELSVOBMING OPGESCHORT

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare regislers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2lid 1
juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te EINDHOVEN
Gegevens uit de kadastrale registratie inzake hypotheken en beslagen
Betreft: 'S-HERTOGENBOSCH T 5937

Treurenburg
Toestandsdatum: 22-11-2005

,S-HERTOGENBOSCH

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
.S-HEBTOGENBOSCH T 5937
Er bestaan op de toestandsdatum met betrekking tot het hierboven genoemde object geen
inschrijvingen inzake hypotheken en beslagen.

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudl zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
juncto artikel 6lid 3 van de Databankenwet.

23-11
2005

9:53: '19



LJittreksel Kadaslrale Kaart

Deze kaart is noordgerichl
12345 Perceelnummer Kadastrale gemeente 'S-HERTOGENBOSCH

2s Huisnummer Sectie T
- Kadastrale grens Perceel 5937
------- Bebouwing It- Overige topografie

Voor een ssnsluid€nd uitt.ekse!. EINOHOVEN,23 novenber 2005
O€ bewaader v& hel kadaster en de ooerbare footsten,

kunn€n o€€n betrolwbde malen wo.ds onlleend.
n kadasler 6n deoD€nbar€ reoisre's beho{rdrz'chde intelre.tuolo
. v@r. wdond6.het auteuEi*ht en het databa.ken€chl



Kadastraal bericht obiect | " .-,2 pagina I van I

hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ARNHEM
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen
Betreft: HEDEL L 397

DE MAAS HEDEL
Toestandsdatum: 22-11 -2005

2005
9:57:57

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

Grootte:
Codrdinaten:
Omschrijving kadastraal object:

Locatie:

Ontstaan op:

HEDEL L 397
3ha5a10ca
146772-416899

TERREIN (GRASLAND)

DE MAAS
HEDEL
26-7-1989

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (FINANCIEN. DOMEINEN)
(ln de naamgeving zijn diakritische tekens niet opgenomen)
Hanzelaan 31 0
8017 JK ZWOLLE
Postadres:

Zelel:

POSTBUS 635
SOOO AP ZWOLLE
S.GRAVENHAGE

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Becht ontleend aan: 491251 1
Eerst genoemde object in brondocument:

HtrnFt I  ao7

4 309201 10 d.d.22-11-2005

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ARNHEM
Gegevens uit de kadastrale registratie inzake hypotheken en beslagen
Betreft: HEDEL L 397

DE MAAS
Toestandsdatum: 22-11 -2005

HEDEL

23-1'l
2005

9:58:14

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
HEDEL L 397
Er bestaan op de toestandsdatum met betrekking tot het hierboven genoemde object geen
inschrijvingen inzake hypotheken en beslagen.

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
.iuncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.



Uittreksel Kadastrale Kaart

Deze kaart is noordgericht
12345 Perceelnummel

25 HUiSnUmmet
- Kadastrale grens

Bebouwing
- overige topografie

Kadastralegemeente HEDEL
Sectie L
Perceel 397 It

Vooree. eenslJidend uirteksel, ABNHEM,2J novenbe, ?005
De bewaardervan hel kadasleren de

ku.ne6 oe€n belrouwba.e malen worden ontleend
rl kaosie.en deo@noaE rcosle6 benoudlach de rllell6lJele
n voor, waaronoer her aureuGiechl en her daraoa.kenrechl
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hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ARNHEM
Gegevens uit de kadastrale registralie, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen
Betreft: HEDEL L 609

DE MAAS
Toestandsdatum: 22-11 -2OO5

HEDEL
2005

9:56:59

Kadastraal obiect
Kadaslrale aanduidino:

Grootte:
Coordinaten:
Omschrijving kadastraal object:

Locatie:

Ontstaan op:

HEDEL L 609
tha49a80ca
147281-416870

WATEH

DE MAAS
HEDEL
26-7-1989

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (FINANCIEN. DOMEINEN)
(ln de naamgeving zijn diakritische tekens niet opgenomen)
Hanzelaan 310
8017 JK ZWOLLE
Postadres:

Zelel:
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere ob.iecten)

Recht onlleend aan: 84 HDL01/ 3288
Eerst genoemde object in brondocument:

HEDEL L 609

POSTBUS 635
SOOO AP ZWOLLE
S.GRAVENHAGE

d.d. 26-7-1989

d.d.22-11-2005

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
juncto artikel 6lid 3 van de Databankenwet.
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hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ARNHEM
uegevens utt de kadastrale registratie inzake hypotheken en beslagen
Betreft: HEDEL L 609

DE MMS
Toestandsdatum: 22-1i-ZOO1

23-11
2005

9:57:18

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
HEDEL L 609
Er bestaan op de toestandsdatum met betrekking tot het hierboven genoemde object geen
inschrijvingen inzake hypotheken en beslagen.

Einde ovezicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudi zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Stichting Boogbrug Vianen
Valkade 15
3401 DRIJSSELSTEIN

uw brief/kenmerk
d.d. 29 september 2005

ons trummer
MS-2005-4343

behandeld door
,\. van der Meulen

doorkiesnummer
030-5983389

datum
onderwerp
Verzoek aanwiizing beschermd monument
Gemeente's-Flenogenbosch

bijlage
Tiide$k€ beleidsregel
aanwiizing beschemrd
monument

13 OKT, 2005

Obiectgegevers:
naaln : Brug over de Maas bij

's- Flertogenbosch

Hiermede bevestig ik de onwangst van uw verzoek om bovenvermeld object onder de

bescherming van de Momrmentenwet 1988 te brengen'

Oo erond van het bepaalde in aniirel3, tweede en &rde li4 van & Monumeffens/et 1988 dien ik

;fi, t";;;;" 6iia. u.,-lt*" gemeehte, bij de betrokken_provincie als het object is.

".Le.r, 
b.,it.n d. bebouwde t o-.n'uij de Raad voor cultuur. ook dien ik de eigenaren, beperk

;;Attili;t;; rtp.*.."i* *rt"n le(s) van de adviesaanvraag op de hoogte te stellen'

Omdat de geqevens bereffende het object nog niet toereiland zijn om aan bet bovenstaande te

k";;;;fd;";het mii thans niet mogeli.ikle proced're als bedoeld in de Monumentenwet

1988 in werking te stellen.

Ik stel u in & gelegenheid uw verzoek binnen een termijn van een maand na datum van deze

brief te completeren.

Aan uw verzoek ontbreek het volgende:

- De juiste en volledige plaatseliike aanduiding: gemeente, plaats' postcode' stra(a)t(en)'

huisnummeds)
?Ab'i;;;il *.en adres heeft dan moet worden vermeld de-postcode van}ct laagste

postbnsnom-.i itt de betreffende plaats en de aanduiding 'gelegen brl"' 
" 

ot'gelegen

rcgenover..'.

- De exacte omvang van hetgeen voor bescherrning wordt voorgedragen' toegelicht met

kadastraal' en ander kaartmateriaal

VAN ONDFRV'I IS,



a
Rttt ist t t t , i . r t  \ ' ( ) ( )R l ) t i  Mo\t  \ r  t i !  r r r r ! r ( )R(,

bladzijde
2
nummer
..Postregistratie
nD)

- Namen en adressen van alle gercchtigden op de betreffende percelen en van eventuele
hypothecaire schuldeisers, zoals die bi.i de Dienst voor het kadaster en de openbare registen
bekend zi.jn

- Recenteoriginelekleurenfoto's:
- overzichts foto's
- detailopnamen van archftectr:ur- of bouwhistorisch interessante onderdelen.

Als de ontbrelande tegevens mij niet binnen de gestelde termiin hebben bereik, kan ik uw ver-
zoek niet in behandeling nemen en zullen de reeds ingediende stukken.worden teruggezonden.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Grhuur en Wetenschap,
mr. Medy C van der Laan,
namens ceze.
de Directeur van de Rijlsdienst voor de Monumentenzorg,
voor deze,
het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,

', ) ot*


