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AANTEKENEN
Stichting Boogbrug Vianen
Valkade 15 p/a
3401 DR ITSSELSTEIN

uw brief/kenmerk on3 numm€f

MS-2005-5120

0noerwerp
Aanvraag aarw\zirry beschermd monument
Gemeente : \0erkendam
brug over de Bergsche Maas te \ferkendam
Brug over de Bergsche Maas
Monumentnummer: 5299 17

beh.odeld door

Monumentenregistratie

bijhge

- 2 Brochures

Hierbij deel ik u mede, dat ik heb ontvang€n uw verzoek tot aanwi.jzing als beschermd
monument in de zin ven aftikel 1, aanhef en onder d, van de Monumentenwet 1988 (Staatsblad
1988, 638) 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 object is gelegen buiten de bebouw& kom, aan
gedeputeerde $aten van de betrokken provincie. De adviestermijn bedraagt ten hoogste vijf
maanoen,
Een brief met onderstaande inhoud is verzon&n aan alle bii het Kadaster bekende eigenaren en
beperkt gerechtigden.

Ingevolge anikel 5 van & Monumentenwet 1988 (de zogenoemde voorbescherming) zljn vanal
heden de anikelen 11 tot en met 33 van de Monumentenwet 1988 van toepassing op het
bovenvermelde object. Dit betekent dat voor iedere wilziging 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 definitieve
bescherming wanneer het object wordt ingeschreven in het register als bedoeld in anikel 5 of
anikel 7 van de Monumentenv/et 1988. Het object wordt ingeschreven wanneer een besluit tot
aanwijzen als beschermd monum€nt onherroepelijk is geworden, dat wil zeggen wanneer de
beroepstermijn van 6 weken is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep negatief is
beslist.
Een besluit tot afq/iiz€n van uw verzoek leidt tot opheffing van de voorbescherming wanneer de
beroepstermijn van 6 weken is ver$reken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep negatief is
beslist.
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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 beslissiirg op uw verzoek binnen tien maanden
volgen.

De tekst van de Monumentenwet 1988 kunt u aantreffen op de Internet-site van de Rijksdiens
voor de Monumentenzorg (www.monumentenzorg.nl).
Een exemplaar van de Monument€nwet 1988 is te verkrijgen bij de afdeling voorlichting
(doorkiesnummer 030-6983456).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en \Tetenschap,
mr. Medy C. van der Laan,
namens ceze,
de Directeur van de Ri.iksdienst voor Monumentenzorg,
voor ceze,
het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,



AANTEKENEN
Stichting Boogbrug Vianen
\Talkade 15 p/a
3401 DR IJSSELSTEIN

uw brief/kenmerk ons nummer

MS-2005-4335

onderwerp
Aanvraag aanwijzing beschermd motrum€nt
Gemeente : Geenruidenberg

behrndeld door

Monumentenre gistratie

bijlrge

- 2 Brochures
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brug over Bergsche Maas bij Keizersveer te Raamsdonksveer
Brug over Bergsche Maas
Monumentnummer : 5299 76

Hierbij deel ik u mede, dat ik heb ontvangen uw verzoek tot aanwijziog als beschermd
monument in de zin van anikel 1, aanhef en onder d, van & Monumentenwet 1988 (Staatsblad
1988, 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 object is gelegen buiten de bebouwde kom, aan
gedeputeerde staten van & betrokken provincie. De adviestermijn bedraagt ten hoogste vijf
maanoen.
Een brief met onderstaande inhoud is verzon&n aan alle bij het Kadaster bekende eigenaren en
beperk 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 toepxsing op het
bovenvermelde object. Dit betekent dat voor iedere wijziging aan het objea een vergunning op
grond van de Monumentenwet 1988 moet worden aangevraagd bij burgemeester en wethouders
van d€ gemeente waarin het object is gelegen. De voorbescherming gaat over in de definitieve
bescherming wanneer het object wordt ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 6 of
anikel 7 van de Monumentenwet 1988. Het object wordt ingeschreven wanneer een besluit tot
aanwljz,en als beschermd monument onherroepelijk is geworden, dat wil zeggen wanneer de
beroepstermijn van 6 weken is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep negatief 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 negati€f is
beslist.
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Burgemeester en wethouders van de gem€ente waarin het objea is gelegen zullen u in de
gelegenheid $ellen te worden gehoord.

Bijzondere omstandighe&n daargelxen, zal de beslissiirg op uw verzoek binnen tien maanden
vorten.

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 Monumentenwet 1988 is te verkrijgen bij de afdeling voorlichting
(doorkiesnummer 030-6983456).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cukuur en Wetenschap,
mr. Medy C. van der Laan,
namens cez€,
de Directeur van de Njksdienst voor Monumentenzorg,
voor &ze.
het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,



BRUG BIJ KEIZERSI'EER

Uw kenmerk:

Plaatseliike aanduiding:

Kadastrale aanduiding:

Exacte omvang:

'D
L93t - t9't8

MS-2005-4335

Brug over de Bergsche Maas gelegen in de Rrjksweg A27 eD de
gemeenten Geertruidenberg en Werkendam

KaamSOOnK r\ 542+, J lY l ,  J /Y6
Dussen P 227, 160

-oorspronkelijke vakwerkligger uit 1931 gesloopt en in 1978 vervan-
gen door zes parallelligers met ruitenvakwerk afkomstig van de brug
bij Moerdijk; lengte van de twee middenstukken 87,50 meter, lengte
van de andere vier brugdelen 100 meter, breedte tussen de
hoofdliggers 12 m., hoogte 12,5 meter.
-fwee landhoofden; verplaatst en verbreedt in 1978
-twee rivierpijlers; verbreedt in westelijke richting in 1978



DE OVIRBRUGGING VAN DI BXRCSCHI MAAS 3IJ
Krrzf ,RsvxrR, 19 31
Deze overbrugging was gelegen in de rijksweg van Utrecht naar
Breda en verving een ponweer, het Keizersveer Hetwas de eersre
overbmgging in het kader van het fujkswegenplan r9z7 die geheel
doorhet Bruggenbureau Rijkswarersraar werd voorbereid. Aan-
vankelijk was het de bedoeling om eerst de bruggen over de fujn
te Amhem en over de Waal te Ntmegen te bouwen. Hiervoor
moesten echler tUdrovende regelingen worden gerroffen mer de
provincie Gelderland en de gemeenten. Aan de brugbij Keizers-
veerwerd toen voorIang gegeven omdar hier de administratieve
voorbereiding eenvoudiger van aard was.

De brug had alleen drie openingen van ongeveer 86 m boven
het zomerbed. De rijdekbreedte was 8,5 m, de uirgebouwde zij-
paden waren z m breed, de totaie breedte tussen de leuningen was
t5,3 m. Voor de doorvaanwas ongeveer g m hoogte beschikbaar
boven her gemiddelde hoogwarer.

Van de drie identieke bruggen lagen de hoofdliggers han op
hart ro,4 m. Het waren vakwerkliggers mer een gebogen boven-
rand en schuine beijindigingen. Het stavenpatroon had de v-vorm.
De dwarsdragers, hart op han 7,5 m, waren geconsrueerd en had-
den een hoogte van circa r,5 m. De langsdragers waren gewalste
balken rNr55, han op han 1,4 m. Her brugdek was van beron.

Met de uiwoe ng werd in 1929 begonnen. In okrober r93l
werd de brugvoor herverkeer opengesreld.

De bovenbouw werd veffaardigd door Penn en Bauduin te Dor-
drecht met medewerking van De Plerterij v/h L.J. Enrhoven en Cie
te Delft en Werkspoor te Amsrerdam

De bruggen werden alle samengebouwd op een steiger in de
Oude Maas bij het fabrieksterrein van Penn en Bauduin re Dor-
drechr. Zij werden door invaren op hun plaats in de overbmgging
gebracht. I[ verband met her passeren van de dnaibrug in de
spoorbrue bij Moerdijk waren de pontons evenwijdig aan de bmg-
as geplaatst, hergeen minder gunstig was voorher invaren van de
bruggen te Keizersveer. Na de montage van een brug wetd deze
dwars weggeschoven boven tweejukken in de rivier die de brug
aan de uireinden ondersteunden. Bij laagwaterwerden er twee ge-
koppelde ponrons onder gevaren waama bij hoogwarer de brug
werd gelicht. Het rranspon geschiedde door De Wir's Berging- en
Transponondememing re Rorterdam.

Na vemieling in de Tweede Wereldoorlog werd de brug in r948
in de oorspronkelijke vorm he$teld. In t976 werd de bovenbouw
gesioopt en vervangen door bruggen die afkomstig waren van de
overbrugging van her Hollandsch Diep bij Moerdijk die toen werd
vernieuwd.

Bronnen: Hdmsen 1932: Hatmsen ry39 r: Romiin 1976.



nieuwe bru over

|ten b"hoeue van de nieuwe oeververbinding bij Keizersveer
worden zes voormalige brugdelen van de Moerdijkbrug ge-
bruikt, die als twee bruggen naast elkaar komen te l iggen.
Hierdoor zullen twee hoofdrijbanen voor het snelverkeer
ontstaan, van elk I I meter breed.
De buitenste fietspaden worden gehandhaafd, terwij l de
binnenste fietspaden werden vervangen door een baan voor
landbouwverkeer.
Omdat ook hier gebruik wordt gemaakt van de bestaande
rivierpij lers, zij het dat deze worden uitgebreid, zullen de
twee middenoverspanningen ten behoeve van de nieuwe
oeververbinding moeten worden ingekort tot 87,50 meter.
De andere brugdelen houden hun oorspronkeli jke lengte van
100 meter.

l let transport van de brugdelen van Moerdijk naar Keizers-
veer geschiedt eveneens met behulp van een vaarstell ing.
Dit transport kan echter niet langs de kortste weg in ooste-
li jke richting plaats vinden, daar de Moerdijk-spoorbrug een
obstakel vormt. Er zal een aanmerkeli jke omweg moeten
worden gemaakt via de Dordtsche Kil, de Beneden Merwede
de Nieuwe lvlerwede en de Amer.
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AOVENAANZICHT VERPLAAIS''E F NIETJWE BRIJG EN ]NGE\'\NEN 2C NIEUWE FRUG



Eind maart 1976 zullen de werken ten behoeve van de
nieuwe landhoofden en de verbreding van de rivierpijlers in
westeli jke richting voltooid zijn-

Het eerste brugdeel dat bij de uitwisseling van de Moerdijk-
bruggen vrijkomt en in een later stadium zal fungeren als
middenoverspanning, wordt t i jdeli jk in een zijoverspanning
naast de bestaande brug geplaatst.

Daar ter plaatse zal een yeld terug een nieuw eindportaal in
het brugdeel worden gemaakt, waarbij tevens in het toe-
komstige nieuwe eindveld een aantal diagonalen worden
versterkt.
De bestaande betonnen rijvloer zal worden gesloopt en ver-
vangen door een rijvloer van licht beton. Vervolgens wordt
het versterkte brugdeel met behulp van een vaarstelling op-
genomen waarna het laatste veld wordt verwijderd. Na deze
werkzaamheden wordt het brugdeel op de beide rivierpijlers
geplaatst.
De eerstvolgende twee vrijkonrende brugdelen van de Moer-
dijk worden definit ief als zijoverspanningen geplaatst.

Ook hier worden licht betonnen djvloeren aangebracht.
In februari 197'7 zal het verkeer naar de nieuwe brug wor-
den omgelegd waarna de drie oude brugdelen van Keizers-
veer worden verwijderd en gesloopt

Een volgende fase in de realisering van deze nieuwe oever-
verbinding is de aanpassing van die gedeelten van de rivier-
pijlers waarop de oude brug was opgelegd, en de bouw van
twee nieuwe landhoofden.

Zijn ook deze werkzaamheden voltooid, dan zullen de drie
voorlopig geplaatste brugdelen begin november 1977 met
behulp van een yaarstelling verplaatst worden naar het laatst
aangepaste gedeelte van de rivierpijlers en de nieuwe land-
hoofden (verplaatsing in oostelijke richting). Deze hele
operatie zal niet meer dan 24 uur in beslag nemen.
De procedure voor het aanpassen van de tweede midden
overspanning en het plaatsen van de overige overspanningen
geschiedt op dezelfde wijze als hiervoor beschreven.
De nieuwe oeververbinding bij Ke?ersveer zal medio
november 1978 sereed ziin.

De verkeersbrug over de Bergsche Maas bii K6iz6rsve€r werd voltooid
in 1931.

"  : t  r i '  j r_ 
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Kadastraal bericht obiect pagina I van I

hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te BREOA
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen
Betreft: RAAMSDONK K3798 2-12-2005

Maasdijk RAAMSDONKSVEER 13:33:33
Toestandsdatum: 1-12-2005

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: - 

-:\

RAAMSDONK K 3798 /) t) 
)

Grootte: t ha 3 a 35 ca /
Codrdinaten: 120609-414356
Omschrijving kadastraal object:

WEGEN

Locatie: Maasdijk
BAAMSDONKSVEEB
BYKSWEG A27
BAAMSDONKSVEER

Ontstaan op: 8-6-1998

Ontstaan uit: RAAMSDONK K 3385 gedeeltblijk

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT)
Stationsplein 3
4811 BB BREDA
Postadres:

ZeIel:

POSTBUS 2222
48OO CE BREDA
.S-GRAVENHAGE

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 RDKo2y 3665 d.d. 1 1 -1 1-1986
Eerst genoemde object in brondocument:

RAAMSDONK K 1 14

80017 d.d.  21 -8-1990
AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDER BEPAALDE AANWIJZING
84 RTB00/ 2949 d.d. 1 1 -7-1988
REKTIFIKATIE VEFZOCHT
2Bt 80017/ BDA d.d. 21 -8-1990
AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDER BEPAALDE AANWIJZING

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.



Hypothecair bericht object
hadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers
Gegevens uit de kadastrale registratie inzake
Betreft: RAAMSDONK K 3798

Maasdijk
Toestandsdatum: 1-12-2OOs

RAAMSDONKSVEEB

pagina I van 1

2-12-2005
'13:33:51

-hadaster

Kadastraal obiect
Kadastrale aanduiding:
RAAMSDONK K 3798
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
juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

l le l  Kadaslcr  bcvorder l  de rechlsz( 'kerhci( i

b i j  hel  mf l i r ls(  hdpp. l i jk  \erkocr in Iaslgoor l .



lr.adaster

Uittreksel Kadaslrale Kaart

4166

D !

Deze kaart is noordgericht
12345 Petceelnummef Kadastrale gemeente RAAI\4SDONK

25 Huisnummer Sectie K
- Kadastrale grens Perceel 3798

Bebouwing It
voor een eensluide.d uln€ksel, aBEDA,2 d€cember 2005
Oe bewerder ve het kadaster en de ooenba.e eoisteB

l r i j  l r  I  I I r , ' l r , l r , r t , t , . l r i l ,  \ ,  rk" '  r  i I  \ r .11, , , ,1



Kadastraal bericht object pagina I van 2

hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te BREDA
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen
Betreft: RAAMSDONK K 3797 2-12-2005

Keizersveer RAAMSDONKSVEEB 13:29:09
Toestandsdatum: 1-12-2005

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

BAAMSDONK K 3797
Grootte: 5 a 10 ca
Coordinaten: 120657-4'14452
Omschrijving kadastraal object:

WEGEN

Locatie: Keizersveer
RAAMSDONKSVEER

Ontstaan op: 8-6-1998

Ontstaan uit: RAAMSDONK K 3385 gedeeltelijk

Gerechtigde
OPSTAL
DE GEMEENTE GEERTRUIDENBERG
Vrijheidstraat 2
4941 DX RAAMSDONKSVEER
Postadres: POSTBUS 10001

4940 GA BMMSDONKSVEER
Zetel: GEERTBUIDENBERG
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Becht ontleend aan: 4113601 52 d.d. 12-3-1998
Eerst genoemde object in brondocument:

RAAMSDONK K 3385 gedeelteliik
Brondocumenten mogelijk van belang:

412299t 40 d.d.21-10-1999

Aantekening recht
HAADPLEEG BRONDOCUMENT
Ontleend aan: 4113601 52 d.d. 12-3-1998



Kadastraal bericht object

Betreft: BAAMSDONK K 3797
Keizersveer

Toestandsdatum: 1-12-2005
RAAMSDONKSVEEB

pagina2 van2

2-12-2005
13:29:09

hadaster

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET OPSTAL
DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT)
Stationsplein 3
4811 BB BREDA
Postadres: POSTBUS 2222

48OO CE BREDA-
ZeIel: 'S-GBAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 RDKo2/ 3665 d.d. 1 1 -1 1-1986
Eerst genoemde object in brondocument:

RAAMSDONK K 707

2Bt 80017 d.d.  21-8-1990
AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDER BEPMLDE AANWIJZING
84 RTR00/2949 d.d. 11-7-1988
REKTIFIKATIE VEFIZOCHT
2Bt 80017/ BDA d.d. 21-8-1990
AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDER BEPAALDE AANWIJZING

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.



Hypothecair bericht object pagina 1 van I

hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te BREDA
Gegevens uit de kadastrale registratie inzake hypotheken en beslagen
Betreft: RAAMSDONK K 3797 2-12-20Q5

Keizersveer RAAMSDONKSVEER 13:29:30
Toestandsdatum: 1-12-2005

Kadastraal obiect
Kadastrale aanduiding:
BAAMSDONK K 3797
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 Kaan

Deze kaart is noordgericht
12345 Perceelr'ummer Kadastrale gemeente RMMSDONK

25 Huisnummer Sectie K
- Kadastrale gfens Perceel 3797
- Bebouwing
- overige topograie Ir
Voor ee. eensLlidend lift.eksel. BFIEDA.2 december 2005
0€ bewaardor van hel kadasler e. de ooenba.e .eqisteB

Aa. dit linreksel kunne. o@n belmuwba.e malen woden o eend.
De oiensrv@fher kadsie. en deopenbare eqisteB behoudl zich de nreLl@rueLe
e qendomsrechten voor, waaronder hel auleuArehl en hel dalabankenrecht



Kadastraal bericht object pagina 1 van 1

hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te BREDA
Gegevens uit de kadasirale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen
Betreft: RAAMSDONK K 3424 2-12-2005

Bergsedrjk RAAMSDONKSVEER 13:28:11
Toestandsdatum: 1 -12-2OOs

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

RAAMSDONK K 3424
Grootte: 18 ha 57 a 60 ca
coordinaten: 119971-414645
Omschrijving kadastraal object:

WATER

Locatie: Bergsedijk
RAAMSDONKSVEEH

Ontstaan op: 20-1-1997

Ontstaan uit: RAAMSDONK K 704 gedeeltelijk
RAAMSDONK K 684 gedeeltelijk

Gerechtigde
EIGENDOM
REGIONALE DIRECTIE DOMEINEN ZUID
Stationsplein 3
4811 BB BREDA
Postadres: POSTBUS 2222

48OO CE BREDA
ZeTeI. BREDA
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 RDK02/ 3664 d.d. 1 1 -1 1-1986
Eerst genoemde object in brondocumeni:

RAAMSDONK K 704

701 15 d.d.  21 -8-1990
AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDER BEPAALDE AANWIJZING
2Bt 80021 d.d.  21 -8-1990
AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDER BEPAALDE AANWIJZING
2Br 80061 d.d.21-8-1990
AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDER BEPMLDE MNWIJZING
2Br 80018 d.d.21-8-1990
AKTE M.B.T. FIECHTEN ZONDER BEPAALDE AANWIJZING

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.



Hypothecair bericht object pagina I van I

.hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te BREDA
Gegevens uit de kadastrale registratie inzake hypotheken en beslagen
Betreft: RAAMSDONK K 3424

Bergsedijk
Toestandsdatum: 1-12-2005

RAAMSDONKSVEER

Kadastraal obiect
Kadastrale aanduiding:
RAAMSDONK K 3424
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
luncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.



Uinreksel Kadastrale Kaart

Deze kaart is noordgericht
12345 Perceelnummer Kadastrale gemeente DUSSEN

25 Huisnummer Sectie P
..........- Kadastrale grens Perceel 227
- Bebouwing ItOverige topografie

Voor ee. eensLoidend uinreksel, BFEDA,2 december2005
De be*aarcor van hol kadaster e. de oDenbare reoisteE

Aan dil u tlrekseLkunnen oe€n betowbare malen worden ontleend.
0s O,€.sr voo.hel kaoasle.e. deopenDaro r€g ste6 oFhoLdrzich de..re lefudo
eioendoTsrecl^ren voor. waao.der her aJreu6€chl e. l^er daubankenrechr
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Stichting Boogbrug Vianen
\Ualkade 15
3401 DRIJSSEISTEIN

uw brief/kenmerk
d.d. 29 september 2005

Objectgegevens:
naam

RllKsDtINsr Vo ()  r {  r )  l :

ons nummer
MS-2005-4335

: Boogbrug over de Bergsche
Maas bij Keizenveer

behandeld door
.,{- van der Meulen

,.-'>7_\

t :,)

doorkiesnummer
030-6983389

onderwerp
Verzoek aanwiizing beschermd monument
Gemeenten Geerlruidenberg, \Terkendam

bij lage
Tijdelijke beleidsregel
aanwijzing beschermd
monument

13 0KI,2005

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

bescherming van de Monumentenwet 1988 te brengen-

op erond van het bepaalde h artiirel 3, tweede en derde lid, van de Monumentenwet 1988 dien ik

"a'r€, 
i" ,. *i"n.n bij de betrokken gemeenten, bii de betroklren provincie als het object is

selegen buiten de bebouwde kom en bij de Raad voor Cultuur' Ook den tk de egenaren! bePerxr

i...?friiia.i"l ." ttpothecaire schuldeise(s) van de adviesaanvraag oP de hoogte te stellen'

Omdat de gegevens betreffen& het object nog-niet toereikend zijn om aan het bovenstaande te

k rn r.n ,noido"ett it het mil tlars niet mogelijk de procedure als bedoeld in de Monumentenwet

1988 in werking te stelien.

Ik stel u in de 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 aanduidingl gemeente, plaats, postcode, stra(a)t(en)'

huisnummer(s)
(ek h.t obi..i e.en adres heeft dan moet worden vermeld de postcode van het laagste

po.tb*rr.t--.i itt de betreffende plaaa en de aanduiding 'gelegen bij"' '' of 'gelegen

tegenover. , . .

MoNr,\r .NfLNZol lc
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..Oostregistratie

nD

- De exacte omvang van hetgeen voor bescherming wordt voorye&agen, toegelicht met
kadastraal- en ander kaartmateriaal

- Namen en adressen van alle gettchtigden op de betref{ende percelen en van eventuele
hlpothecaire schuldeisen, zoals die bi.j de Dienst voorhet kadaster en de openbare registen
bekend zijn

- Recenteoriginelekleutenfoto's:
- overzichts foto's
- detailopnamen van architectuur- of bouwhistorisch interessante onderdelen.

Als de ontbrekende gegevens mij niet binnen de gestelde termijn h.bb.r, b"Utc, torr ik uw ver-
zoek niet in behandeling nemen en zullen de reeds ingedien& stullan worden teruggezonden.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Grftuur en Veterschap,
mr. Medy C van der Laan,
namens oeze,
de Directeur van de Rijlsdienst voor de Monumentenzorg,
voor ceze.
het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,

<?
O 

cff(Mr. M.P. onen)
n .r7
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