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ulv brief/ke||merk ons nummer

MS-2005-4336

onderwerp
Aanvraag aanwi.izing beschermd monument
Gemeente : Maastricht
brug over de Maas te Maastricht
'Wilhelminabrug

Monumentnummer : 529906

behsndeld door

Monumentenre gistratie

biJlrge

- 2 Brochures

MoNit \ tENTINzoRG

3 |1 JAil, 2006

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
19SS, 638) van i6n of meer obiecten met bovenvermelde adresgegevens; om welke objecten het
precies gaat is in uw verzoeVvoorstel aangegeven.
Inmiddels heb ik advies gevraagd aan de razd van de gemeente waarin het monument is gelegen,
aan de Raad voor Cultuur en, itrdien het object is gelegen buiten de bebouwde kom, aan
gedeputeerde stat€n van de betrokken provincie. De adviestermi.in be&aagt ten hoogste vijf
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 vtnaf
heden de anikelen 11 tot en met 33 van de Monumentenwet 1988 van toepassing op het
bovenvermelde object, Dit betekent dat voor iedere wijziging aan het object een vergunning op
grond van de Monumentenwet 1988 moet worden aangevraagd bii burgemeester en wethouden
van de gemeente waarin het object is gelegen. De voorbescherming ga,rt over in de definitieve
bescherming wanneer het object wordt ingeschreven in het register als bedoeld in anikel 6 of
artikel Z van de Monumentenwet 1988. Het object wordt ingeschreven wanneer een besluit tot
aanwijzen als beschermd monument onherroepelijk is geworden, dat wil zeggen wanneer de
beroepstermijn van 6 weken is verstreken ol indien beroep is ingesteld, op het beroep negatief is
beslist.
Een besluit tot 

^fwiz,en 
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.
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Burgemeester en 's'ethouders van de gemeente waarin het object is gelegen zullen u in de
gelegenheid stellen te worden gehoord,

Bijzondere omstandigheden daargelaten, zd & beslissihg op het verzoeVvoorstel binnen tien
maan&n volgen.

De tekst van de Monumentenwet 1988 kunt u vinden 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 030-6983455).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en \(etenschap,
mr. Medy C. van der Laan,
namens deze.
de Directeur van de Rijladienst voor Monumentenzorg,
loor oez€,
het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,
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RRLI(; BI,I NIi\,,\STRICIIT 1932 - 1960

Urv kcnmerk: MS-200-5-4336

Plaatscli jke aauduitl ing: Wilhchriratrrug ovcr dc

Kadastlrlc aanduiding; Maastricht E 29-53

E\rctc oDrvang:

Maas in de gemeentc Maastricht

-vollcwandliggcr ovcr dc rivier uit 1960; leDgte 100 nrctcr, breeclte
16 metcr
-twee rivierpii lers uit 1960 op dc oorspronkeli jke pii lcrs van 1932
-stalen portaalbrug over de door.raartopcniDg uit 1932; lengte 50
meter, breedtc 16 mctcr
-pi i lcr  op strukl i r  l  r let  t r i rppcI l
-landhoofd met trappcn aaD Wycker zijde



Dn MAASBRUGCXN TI MAASTRICHT, lg32 rN rg34
Reeds in de Romeinse tijd was er over de Maas te Maastricht een
bmg, vermoedelijk met een stenen onderbouw en een houten bo-
venbouw' ln de dertiende eeuw werd deze vewangen door een
stenen brug, de Sint"Servaasbrug. Toen er aan her eind van de ne-
genriende eeuw plannen kwamen om de bnrg re wijzigen, had de-
ze acht kJeine openingen mer halfronde bogen en aan de Wycker
zijde (de oostzijde) een grorere opening mer een korfuooggewelf.
Na een emstige overcrroming in t8 8o, die mede werd veroorzaalt
door het geringe afuoervemogen van de Maasbrug, kwamen er
vanuit Maastricht voorsteilen om de bmg afte breken en re ver,
vangen door een ijzerconstrucde. Dit plan raakte echrer van de
baan omdat er daarna geen grote overstromingen meervoorkwa-
men. Aan her eind van de negentiende eeuw gingen de scheep-
vaanbelangen echter een rol spelen. Zo was er omstreeks tg95 een
plan om aaR de Wycker zijde een grote doorvaanopening re ma-
ken. Dir voorstel ontmoetre, evenals bij voorgaande plannen, veel
tegenstand, vooral uir kringen van monumentenzorgers. Onder
andeten Victorde Sruers, de pioniervan de monumentenzorg, be-
moeide zich ermee.

Dwingender waren de consequenties van een rappon uir rg l3
betreffende de kanalisarie van de Maas. In r 9zr mondde de discus-

- 

sie hieroveruir in een wet waarin onder meer de aanleg van het

- 
julianakanaal werd geregeld, van de noordzijde van Maasrricht
naar Born. Ook voor de Sewaasbrug waren voorzieningen nodig
mer betrekking tor de doorsrroming en de scheepvaart. Bovendien
kwam de noodzaak van een tweede Maasbrug naar voren in ver-
band methet toegenomen wegverkeer tussen debeide Maasoe-
vers. In r 926 nam de gemeenteraad wederom een besluit tot af-
braak van de brug, mede omdat in april r 926 een gedeehe van een
pijler instonte. Ook dir plan wekre een storm van lokaal en lande-
1tk protesr. Uireindelijk kwam men tot het compromis om aan de
Wycker zijde een doorvaanopening van 5o m te maken en de resr
van de brug in de oude vorm te handhaven. Uitgevoerd werd een
onrwerp op basis van voorctellen van de ingenieurs KIink en Van
Konijnenbrugvan Rijkswaterstaatwaarbij de doorvaarropening
werd overspannen met een ijzeren brug. Deze kreeg een door-
vaafihoogre van 5 m boven het hoogste vaarpeil mer de mogelijk-
heid om de brug later beweegbaar re maken voor een dooruaan-
hoogte van 7 m, waardoor, evenals op het Julianakanaal, de vaan
met 2ooo tons schepen mogeii jk zou worden.

Eerst kwam de nieuwe brug, de Wilhelminabrug, tot uiwoe-
dng, van r93o tor 1932. Zij lag 270 m benedenstrooms van de Ser-
vaasbrug en had vijf openingen van zo m, die mel betonnen ge-
welven werden overspannen. De doorvaanopening van 5o m aan
de Wycker zijde werd overspannen met een ijzeren brug. Her dj-
dek had een breedte van ll m met aan weerszijden voetpaden van
2,5 m. De dooryaanopening werd direct ingericht voor scheep-
vaan met 2ooo tons schepen, in verband waarmee de dooruaan-
hoogte werd vastgesteld op 7 m boven het hoogste vaarpeil. In ver-
band met de hoogteligging van het brugdekwas siechts een ruim-
te van t,6 m beschikbaar tot de onderkant van de brug. Aangezien
om esthetische redenen de hoofdliggers niet meer dan r,l m boven
het brugdek mochren uitsteken, was een consuuctiehoogre van
2,7 m beschikbaar, weinig voor een overspanning van 54 m. De
beide hoofdliggers aan weerszijden van het bmgdekwerden daar-
om dubbelwandig uitgevoerd en maakren onderdeel uitvan twee
portalen met kone koiommen op voetschamieren die voor een
aanmerkelijke ondasringvan de liggers zorgden. Voons werd er
hoogwaardig staal St.52 gebruikt.

Terstond na her gereedkomen van de Wilhelmiaabrue werd de
resraurade van de Servaasbmg, van rglz tot r934, tet. h.n-d qeno_
men. Zeven openingen merhalfionde bogen van de oude bi-rg
werden gehandhaafd, zij het dat de nieuwe gewelven in gewa"pend
beron werden uitgevoerd en alleen de b"kladi.rgan u"., n-"ruur_
steen waren..De dooryaanopening van 5o m kreeg een izerenbrug. De beide Maasbmggen werden aan de westzlde van de vaar-
geul verbonden door een strekdam.

De rwee bruggen werden gemaakt naar onrwerp van Rijkswater-
sraat waarbij de rijksbouwmeester ir. G.C. Bremer als esrherisch
adviseur oprrad.

In de Tweede Wereldoorlog stonden beide bmggen, zowel in
r94o als in r944, aan vernieling bloor. Vooral in r944 werden zij
door de Duitsers grondig verwoest. De Sewaasbrug werd weer in
de vorm van dejaren dertig hersreld, de Wilhelminabrug werd
uiteindelijk vervangen door een sralen brug ner grotere openin-
gen die in 196 o gereed kwam. De stalen bmg van de Seruaasbmg
werd rn l9 62 hefbaargemaakr.

Brannen: Bremer ry30: Egelie ryjo; De la Haye D84; Volker ry30.



De Wilhelminabrug ovel de Maas te Maastricht
Dc Wilhclnr inrbrug ovcr dc Maas tc Maastr icht  is  n ict  a l_
lccn van groot plaatscli jk bclang. nrulr vcrvult cvenccns ccn
bclangrijkc functic in hct doorfuilndc vcrkccr tusscn Bcigid.
Nedcr land eo Duits land.
Dc brug. tusscn 1930 cn l93l  gcbouwd, bcstond ui t  cen
stalclr overspanning bovcn dc vaargcul aan de oostzijdc cn 5
boogvormi-qc ovcrspanningcn aln dc rvestzijdc van dc Maas.
ln de oorlogsdagen van 1940 wcrd dc stalcn ovcrspanning
vcrnield. ln dc daarna volgcndc jarcn wcrd dezc provisorisch
hersteld mct de montageliggcrs van dc Rjjkswatcrstaat.
Dc ondcrdclen van dc vcrnicldc ovcrspanning wcrcien door dc
N.V- Werkspoor hcrsteld cn gcdurcndc de oorlogsjarcn in dc
fabrick achtcr gehouden.
Bij de oorlogshandclinscn in I944 werdcn dc hulpbru-u cn
dc 5 boogvormigc ovcrspanningcn allc opgeblazcn.
Dircct na dc'oorlog wcrd mct dc nrclntagc van brugdelcn aan_
gcvangcr terwi j l  in dc zomcr vun 1946 ccn noodbrug tcr  vcr_
vanglng van dc 5 vcrrvocstc bo-llcn rvcrd {cplnatst.

f  
rsrLl ,Jc olrrst l inr l i - r :her lcn rrr : r : rktcn hct  dr inccnJ noodzrkc-

l r l l  d( lc n(\ ,dtr  r {  tc ! ( rv i lnsr ' l l  t l , ror  c, . ,0 dcI in i t icvc oter_
sPanntng.
Mcn strccfdc cr tcscli jkcrl i jd naar onr hl.,t aanzicn van dc-
l l rug te vcrbetcrcn. Er dicncn aln dczc brug nanrel i jk  hogc
esthetischc eiscn tc wordcn gcstcld. Mcn hccft dcrhalve dc,
bruc cen vlakkcr aspcct g!-gcvcn. Het wertl nu cen gehccl sta-
len brug nrct 4 

-qrotcrc 
ovcrspanningcn. Dc fundcring van hct

dcsti jds ecprojectecrdc rcstaurant op dc wcstcli jkc ocvcr. is
afgcbrokc'n onr ccn bctcr doorzicht tc vcrkri jgcn.
Hct bclangr i jkstc bl i j l t  cvenrvcl  dc construct ie cn ui tvocr ing
van dc nicuwc stalcn ovcrspanningcn cn <Jc daarbij bchoren_
dc bourv van nicurvc pij lcrs.
Dc vcrnicurving van dc Wi lhclnr inabrug bcstond ui t  hct  gc_
dcsl tc tusscn dc doorvalr topcninp cn dc afr i t  naar dc Grotc
Markt door dJn vaslc stalcn brug. wclkc wordt ondcrst!,und
door dc 

-qrotc 
stroonlpi. j ler, nvce pij lcrs opnicuw in dc rivicr

tc bouwcn. ccn nicuwc landpi j lcr  ( tc bouwcn tusscn hct
kf  t  Lui t  .U""str ichr en dc paral lc l  l iggcncic r iv icr  dc
Mras).  cn hcl  t . '  vcr l rouwcn lundiroofd van d. ,  l f r i t  naar t lc
markt .

Constructie van de pijlers

Hct ccrstc gcdccltc van dit programma bcstond uit dc
bouw van dc nicuwc pij lcrs. het slopcn van dc oprit en hct
landhoofd aan dc Kcsselskadc. alsmcde hct slopcn van dc
bcstaande noodbrug cn twec rivicrpij lcrs.
Dc vrocgcr bestaandc tussenpij lcrs zijn ti jdcns dc oorlogs_
handclingcn tcn dclc verdwencn.
Voor de opbourv van dc nicuwc brugconstructic hccft nrcn
fond dc bestaandc tc handhavcn pij lcrfundcring ecn danr_
wrndkuip gcplaatsr.
Van dc oudc pij lcrs wcrdcn slcchts dc fundcringsplaat van
2 pij le'rs cn van hct landhoofd nog gcbruikt. Dc nicuw op rc
bouwc-n pij lcrs lvcrdcn gcconstruccrd van bcton nrct ccn
kalkstcenbck lcrl ing.
Dc nicuwc rivicrpij lcrs wcrden bcklccd ntct ccn nicuwc na_
Iuufstccn. wclkc zovccl nrogcli jk past bij dc aanwczirc Fran_
sc kalkstccn; hicrvoor is dc kcus gcval le,n op I)ui tsc kalk-
stccn (Jurit kalkstccn). Dc lanclpij lcr wcrd bcorctscld mct
ttc z.r.:. Kunradcrstccn, rvclkc vri jre,konrt,n is l) i j  hct slopcn

van lrct grotc landhoofd en dc oprit aan dc Kcssclskadc.
Dc oudc natuurstcen, welke cvencens hicrbij vri jkwam, werd
gcbruik onr dc aanwezigc natuurstcnen bcklcdingcn tc hcrstel_
lcn cn aan tc vul lcn.

Stalcn bovcnbouu

Dc bestaandc doorvaartopening van dc Wilhelminabrug
bleef onvcrandcrd. Deze 50 metcr brede doorvaartopening
rverd overspannen door een stalen vaste brug van 54 meter.
waarvan dc onderzi jde J igt  op N.A.P. *  52.30 nr.
Dc nicuw gcbouwde brug bcstaat uit 4 overspanningen
van respektievcli jk 48.90 mcter, 50.60 metcr. 41.77 mcter
en 33 mcter. Dcze overspanningen bestaan uit dric stalen
volwandigc hoofdliggers met daar ovcrheen een stalcn ri j_
vlocr. Op dezc vlocr is later een beschcrnringslaag van 5 cnr.
gictasfalt aangcbracht. Voor dc constructie van dc brug
is in totaal ongcvecr 900 ton staal verwerkt.
Dc nicuwc brug hccft een ri jwcgbrccdte van I I nlctcr. Tr,r
rveerszijdcn l igt ccn 2.25 mctcr brccd trottoir. Het ri jdck
is van dc trottoirs algcschcidcn door 75 cnt. brcclc schamp_
stroken.
Dc totalc lcngtc van hct gehecl bedraagt 229 m., waar_
van dus 175 m. vernicurvd zijn en 54 mctcr uit de rccds
aanwczlgc brugovcrspanning bestaat.

De constructie

Een grotc nrociti jkheid ti jdens de werkzaamhcden vormde het
fcit. dat de vcrnicuwing van dc brug moest plaats vinden
zondcr dat een ingrijpcndc storing in hct verkeer over dc
brug plaats vond.
Daar dc St. Scrvaasbrug. gclcgen ten zuidcn van de Wil_
hclminabrug, nict al het vcrkeer kan vcrwerkcn, kon ti jdens
dc hcrstclwcrkzaamhcden aan laatstgenoemde brug het ver-
kecr hicrovcr nict of slechts zccr t i jdeti jk (t.w. 's nachts)
gestrcmd wordcn. Om dit mogeli jk te maken, werd reeds
Iang tcvorcn ecn schema opgesteld aan de hand waarvan de
verschil lcndc werkzaamhcdcn wcrden uitgevoerd.
De bcstaandc noodbrug moest opdat de oude pij lers kondcn
wordcn gesloopt en dc nieuwe pij lers kondcn worden ge-
bouwd, ti jdeli jk ondcrstcund worden door een aparte con-
structic.
V66rdat mct hct slopen van het landhoofd tussen het kanaal
Luik-Maastricht en de Maas en de bouw van een nieuwe
landpij lcr daar tcr plaatse kon worden begonnen, moest
hicr een ti jdcli jke noodbrug worden gcmaakt.
De nieuwe stalcn brug wcrd gemonteerd naast de bestaan-
de noodbrug; daarvoor nroest eerst de stalen brug ovcr het
kanaal Luik-Maastricht in zuideli jkc richting worden ver-
schovcn.
Om dit mogcli jk tc makcn moestcn diverse noodstcunpunten
worden gcmaakt.
Dc montagc van dc nicuwc stalen brug begon medio 1958;
mcdio 1959 wcrd hct vcrkccr ovcr dezc brug geleid.
Tocn allc voorzicningcn airn dc pij lcrs en hct landhoofd gc-
rccd gckomcn warcn wcrd dc stalcn brug op de dcfinit icvc
plaats gcschovcn. (bcgin 1960).
Dczc hanclclwijzc is na 1945 bij hcr hcrstcl van dc
tc Arnhcm cvcnecns locgcpast.
Dc brug is op l7 nrci  1960 of f ic iccl  in gcbruik

Rijnbrug

gcnomcn.



t / l ,T i i f l  l i l  , ' .  l l r l  i  l t  f l  I l ] l l l l l l l -
ot ! ) r i t r  i r  ) ! l r r :  I  10! ,

TOT3TAND-

I

OOODJ

o
n 0 vi l l ,

I
F
E

!
o
Fr)

E

I

{

-
?
i<tE

NITUVT



t '
i

oof,r , . , ,o,  n-n-

D0DDsnrOr L-L-

DO ilAAnZtCIlT_

!vl'_.b9(l6-._

o
Vt

I

o

s
o
oo

o

E

d

CI

o



Kadastraal bericht object pagina 1 van I

hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ROERMOND
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen
Betreft: MAASTRICHT E 2953

Maasmolendijk 88
Toestandsdatum: 22-11 -2005

MAASTRICHT

zJ-t l

2005
9:45:09

Kadastraal obiect
Kadastrale aanduiding:

G rootte:
Co6rdinaten:

Ontstaan op:

Ontstaan uil:

Omschrijving kadastraal object:
RIVIER BRUG STREKDAM

Locatie:

MAASTHICHT E 2953
10ha42a90ca
176732-31812'l

Maasmolendijk 88
MAASTRICHT
WILHELMINABRUG 88
MAASTRICHT
q-7-100t

MAASTRICHT E 2234 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object
T.A.V, (ON)BEBOUWDE PEBCELEN, ZIE SPECIAAL ARTIKEL 35 T/M 37 M
ONUMENTENWET 1988
BESCHERMD STADS- OF DORPSGEZICHT, ZIE MONUMENTENWET 1988; INL. BIJ DE
GEMEENTE
Ontleend aan: POS 665 d.d. 6-4-1998

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (FINANCIEN. DOMEINEN)
(ln de naamgeving zijn diakritische tekens niet opgenomen)
Stationsplein 3
48,I 1 BB BREDA

Postbus 2222
48OO CE BREDA
S-GRAVENHAGE

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 MTT00/ 12280
Eerst genoemde object in brondocument:

MAASTRICHT E 2234

Postadres:

ZeleL

d.d.  28-8-1987

2023t EHV d.d.  13-3-1990
AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDER BEPAALDE AANWIJZING
4119771 32 d.d.  19-1-2000
REKTIFIKATIE VERZOCHT

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.



Hypothecair bericht object pagina 1 van I

hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers le ROERMOND
Gegevens uit de kadastrale registratie inzake hypotheken en beslagen
Betreft: MAASTRICHT E 2953

Maasmolendijk 88 MAASTRICHT
Toestandsdatum: 22-11-2005

2005
9:45:41

Kadastraal obiect
Kadastrale aanduiding:
MAASTRICHT E 2953
Er bestaan op de toestandsdatum met betrekking tot het hierboven genoemde object geen
inschrijvingen inzake hypotheken en beslagen.

Einde overzicht

De Diens't voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
iuncto artikel 6lid 3 van de Dalabankenwet.
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Stichting Boogbrug Vianen
'$ilalkade 15
3401 DR IJSSELSTEIN

uw brief/kenmerk
d.d. 29 september 2005

Qbieslgcgplaglet
naam

ons nummer
MS-200s-4315

behstrdeld door

'{- van der Meulen
doorkiesnummer
030-6983389

;t)

onderwerp
Verzoek aanwijzing beschermd monument
Gemeente Maastricht

bij lsge
Tijdelijke beleidsregel
aanwijzing beschermd
monument

o

M()NUNILNtLNZoRc

13 0(T,2005

: Brug over de Maas bii
Maastricht (V4lhelminabrug)

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

bescherming van de Monumentenwet 1988 te brengen.

op erond van het bepaalde in anilal 3, tweede en derde li4 van de Monumentenwet 1988 dien ik

;i"i:.; ;. *i"o.n U^i; de betrokken gemeente, bii de betrokken provincie als het obiect is.

;;.;;t;* de bebouwde kom .ttii.i de Raad voor Grltuur. Ook dien ik de eigenaren, beperk

!.*?liiia.iri." hpothecaire schuldele($ van & adviesaanvraag op de hoogte te stellen.

Omdat de gegevens betreffende het object-nog.niet toereikend ziin om aan het bovenstaande te

ko .r, .,roid6.., i. het mii thans niet mogelijk-de proced're als bedoeld in de Monumentenwet

1988 in werking te stellen.

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 aanduiding: gemeente, plaats, postcode' stra(a)t(en)'

huisnummer(s)
(Als het obiect seen adres heeft dan moet worden vermeld de postcode van het laagste

pottb*nu--.i itt de betreffende plaats en de aanduiding 'gelegen bij"' .' ol 'gelegen

tegenover... .'

- De exacte omvang van hetgeen voor beschemring wordt voorgedragen, toegelicht met

kadastraal- en ander kaartmateriaal
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De Staatssecretaris van Onderwijs, Grltuur en Wetenschap,
mr. Medy C van der Laan,
namens ceze,
de Directeur van de Rijlsdienst voor de Monumentenzorg,
YOOr OeZ€,

het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,

-?
fl(Mr. 

M.P. otten)

&@

bladzijde
2
nummel
.iPostregistratie
fft)

- Namen en a&essen van alle gerechtigden op de betreffende percelen en van eventuele
hypothecahe schuldeisen, zoals die bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registen
bekend zijn

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

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