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Aanvrazq aanwijzing beschermd monument
Gemeente : Maasdriel
brug over de Maas te Hedel
Brug over de Maas

Gelet op de anikelen 3 en 4 van de Monumentenwet 1988 besluit ik het verzoek tot aanwijzing
als beschermd monument van bovenvermeld object aI te wtjzen en het object niet aan te wijzen
als beschermd monument.
Voor de overwegingen die aan dit besluit ten grondsiag liggen, wordt verwezen naar de hierbij
gevoegde bijlage, die geacht moet worden in dit besluit te zi.jn herhaald en opgenomen.
Een afschrift van dit besluit zend ik aan het college van burgemeester en vrethouders van de
betrokken gemeente, aan gedeputeerde staten van de betrokken provincie en, indien van
toepassing, aan de overige belanghebbenden.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit hem is
toegezonden schrifteli.jk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in
bij de minister van OCIW, onder vermilding van "Bezwaar" , ter attentie van CFI, Postbus 606,
270A ML in Zoetermeer. Meer informatie over het maken van bezvraar vindt u op
tu ru ut. b e na a ar s c b r ift m o c u. n l.

De minister van Onderwi.js, Cultuur en Vetenschap,
dr. Ronald H.A. Plasterk.
namens deze,
het hoofd van de afdeling Ondersteuning Venelijke Taken,

mr. M.P. Otten
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noom:
gemeente:
p roors:
stroot en huisnummer:

nummer:

Brug over de Moos
Moosdriel
by Hedel
n.v. t .

529923
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- bijloge bij besluit op verzoek tot oonwijzing ols beschermd monument ols bedoeld in ortikel 3, zesde lid, von de
Monumentenwet 1988 -

betreffende

C

VERZOEKER

Het verzoek tot bescherming ols r i jksmonument is bi j  br ief d.d. 29 september 2005
ingediend door de Stichting Boogbrug Vionen. De oo nwijzingsprocedu re, bedoeld in
ortikel 3 von de Monumentenwet 1.988, is gestort op 30 jonuori 2006.

AANWIJZINGSBELEID

Op l jul i  2007 is de Ti jdel i jke beleidsregel oonwijzing beschermde monumenten
2007, beleidsregel von de Minister von OCW von 13 juni 2007, Stcrt.  20 juni 2007,
nr. LL6, in werking getreden (hierno: Ti jdel i jke beleidsregel 2007).

In ort ikel 6, eerste l id, von de Ti jdel i jke beleidsregel 2007 is bepoold dot de
ort ikelen 2,3,4en 5 von toepossing zi jn op een monument, ten oonzien woorvon
no 23 jul i  2004 de oo nwijzingsproced u re is gestort.  In het onderhovige gevol is de
oo nwijzingsproced u re gestort no 23 juli 2002+.

In ortikel 6, tweede lid, von de Tijdelijke beleidsregel 2007 is bepoold dot de
ort ikelen ?,3, 4 en 5 niet von toepossing zi jn op een monument ten oonzien
woorvon v66r 23 juli 2004 door of nomens de minister bij belonghebbenden don wel
provincie of gemeente het gerechtvoo rdigde vertrouwen is gewekt dot het zol
worden oongewezen. ln het onderhovige gevol is dit  niet von toepossing.

Op grond von ort ikel 2 von de Ti jdel i jke beleidsregel 2007 vindt geen oonwijzing
ols beschermd monument ploots von gebouwde objecten die zi jn vervoordigd v66r
1940. Het obiect is vervoordiod v66r 1940.
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HOREN VAN BELANGHEBBENDEN

Ter voldoening oon het bepoolde in ort ikel 3, vierde l id, von de Monumentenwet
1988, heeft de gemeente belonghebbenden op de hoogte gesteld von het
beschermingsverzoek en hen in de gelegenheid gesteld zich te doen horen.
Von bezwoor is niet oebleken.

ADVIES GEMEENTE

De rood von de gemeente Moosdriel heeft bi j  besluit  d.d. 1- juni 2006 geodviseerd
posit ief te besl issen inzoke het verzoek tot bescherming ols r i jksmonument.

ADVIES PROVINCIE

Gedeputeerde stoten von de provincie Gelderlond hebben bi j  br ief d.d. 28 opri l
2006 geodviseerd positief te beslissen inzoke het verzoek tot bescherming ols
ri jksmonument.
De historische woorden von het object zi jn voor GS oonleiding om te odviseren het
object oon te wijzen ols beschermd monument.
Teneinde tot vorengenoemd oordeel te komen, hebben GS het volgende
overwogen.
1. Woordering ten oonzien von de historische geogrofie:

Ter verbetering von de belongri jke noord-zuidverbind ing von Utrecht noor
's-Hertogenbosch werd bij Hedel de brug over de Moos gebouwd. De brug is
von olgemeen belong vonwege de geogrofische betekenis ols onderdeel von het
bruggennetwerk in het r ivieren lo ndscho p. Tevens von belong wegens hoge
lo ndschoppeli jke woorde en kenmerkend voor de korokterist iek von het
r ivieren londscho p en von lokool belong wegens ensemblewoorde met
spoorbrug en snelwegbrug.

2. Woardering ten oonzien von de cultuurhistorie:
De boogbrug over de Moos bij Hedel behoort tot een von de twoolf bruggen voor
gewoon verkeer over de grote rivieren, die in het koder von het Rijkswegenplon
1927 werden gebouwd. De brug werd in 1937 ols negende von het
bruggen progrom mo gereol iseerd. De brug is von olgemeen belong vonwege
hoge cu l tu urhistorische woorde en ensemblewoorde in somenhong met het
Rijkswegenplon 1927.

3. Waardering ten oanzien von de historische bruggenbouw:
De brug is von olgemeen belong vonwege zeldzoomheid ols boogbrug met
trekbond in geklonken uitvoering, met een wijdte von circo l-20 meter, olsmede
vonwege de vormgeving en de oorspronkel i jke stoot woorin de brug thons
verkeert.  De brug heeft wegens uniciteit ,  zeldzoomheid en constructie een
hoge cu l tuu rh istorische woorde.
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ADVIES RAAD VOOR CULTUUR

De Rood voor Cultuur heeft bi j  br ief d.d. L2 opri l2007 geodviseerd negotief te
beslissen inzoke het verzoek tot bescherming ols rijksmonument.

De Rood heeft zijn odvies geboseerd op de bij de oonvroog verstrekte gegevens.
No ofweging hiervon en onder verwijzing noor het geldende beleid heeft de Rood
een negotief odvies uitgebrocht.

CONCLUSIE
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Nu het een object betreft dot is vervoordigd v66r 1940, en niet is gebleken von
feiten of omstondigheden die zouden moeten leiden tot-ofwijking von de Tijdelijke
beleidsregel 2007,-wordt het object, conform oriikel 2 ion C'e fiiOeti.1fe
beleidsregel 2007, NIET oongewezen ols beschermd monument.
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