
Stadsontwikkeling

Aan:

Het College van Burgemeester en Wethouders

Dordrecht, 29 mei 2006

Onderwerp: Advies inzake aanwijzing Brug over de Oude Maas tot beschermd rijksmonument.

Geacht college,

1. Samenvatting
Kennis genomen hebbend van de resultaten van het horen en het positieve advies van de
Welstands- en Monumentencommissie stel ik voor een positief advies uit te brengen inzake
de aanwijzing tot rijksmonument van de Brug over de Oude Maas. De bescherming betreft de
gehele brug.
Deze verkeersbrug is onderdeel van het nationale ensemble van 12 bruggen, gebouwd ter
uitvoering van het Rijkswegenplan 1927. De belangrijkste overweging om tot bescherming
over te gaan is, dat de brug deel uitmaakt van het ensemble dat de geschiedenis laat zien van
de planmatig aangelegde hoofdinfrastructuur van Nederland. De Brug over de Oude Maas is,
op wat kleine wijzigingen na, een zeer gaaf bewaard gebleven brug.

2. Inleiding
De Stichting Boogbrug Vianen heeft bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) een verzoek ingediend om de Brug over de Oude Maas op de rijksmonumentenlijst te
plaatsen, als onderdeel van een nationaal ensemble van 12 bruggen, gebouwd tussen 1930
en 1943 ter uitvoering van het Rijkswegenplan 1927.
Op 30 januari 2006 heeft de Staatssecretaris van OCW de raad van de gemeente Dordrecht
schriftelijk om advies gevraagd inzake de aanwijzing (zie bijlage Z1, ter inzage). Met de
inwerkingtreding van de Wet dualisering d.d. 8 maart 2006 is bepaald dat de minister i.c. de
staatssecretaris advies vraagt aan burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het
monument is gelegen. Het college is sinds die datum derhalve bevoegd advies uit te brengen.
Het advies dient voor 30 juni 2006 te worden uitgebracht. Het advies dient tenminste te
omvatten: een advies met betrekking tot de aanwijzing, verslagen van het horen van
belanghebbenden en het gegeven of het object binnen of buiten de bebouwde kom ligt.
Overigens is ook advies gevraagd aan de gemeente Zwijndrecht, gezien het feit dat de Brug
over de Oude Maas voor de helft op het grondgebied van deze gemeente ligt.

3. Voorgeschiedenis
In 2004 adviseerde de Stichting Boogbrug Vianen de Staatssecretaris van OCW de 12
bruggen van het Rijkswegenplan 1927 voor te dragen voor de Unesco Werelderfgoedlïjst.
Namens het college van B&W heeft de gemeente toen laten weten positief tegenover
bescherming te staan, maar twijfel te hebben over de internationale waarde van de bruggen.
Zie bijlage Z5.



4. Probleemstelling
De Brug over de Oude Maas was een essentiële schakel in het Nederlandse wegennet. Zeker
gezien het feit dat de A16 de drukste autosnelweg van Europa is. Nu is hiervoor in de plaats
de tunnel gekomen en heeft de brug vooral nog een regionale functie en een functie voor het
vervoer van gevaarlijke stoffen die niet door de tunnel mogen.
Wijzigingen die vanuit het gebruik nodig worden geacht, moeten kunnen plaatsvinden. De
monumentenpraktijk laat zien dat functionele wijzigingen doorgaans zeer goed in
overeenstemming zijn te brengen met het behoud van monumentale waarden. Bij deze brug is
bijvoorbeeld o.a. de trap voor fietsers en voetgangers aan Dordtse zijde geheel gewijzigd,
zodat deze nu veel beter beloopbaar is.

5. Doelstelling
De gemeente streeft het behoud na van cultuurhistorische waardevolle objecten. Met het
behoud van de 1 2 in het voorstel van de Stichting Boogbrug Vianen genoemde bruggen blijft
een deel van de Nederlandse cultuurgeschiedenis bewaard. De intrinsieke waarde van elke
individuele brug moet echter ook voldoende zijn om een plaats op de rijksmonumentenlijst te
rechtvaardigen.

6. Horen
Op 3 april 2006 zijn de verzoeker en eigenaar gehoord. Het verslag van deze hoorzitting gaat
hierbij (bijlage 22), Evenals de in de vergadering uitgereikte memo van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat (bijlage 23.
Rijkswaterstaat laat de beoordeling van de monumentale waarde van de Brug over de Oude
Maas over aan de colleges van Dordrecht en Zwijndrecht, maar constateert wel dat de
vergelijkbare brug bij Vianen blijkbaar niet voldoende waarde had om op de rijkslijst te komen.
Verder voorziet Rijkswaterstaat belemmeringen door aanwijzing in de vorm van hogere kosten
en langere procedures.
De Stichting Boogbrug Vianen is van mening dat deze brug, mede gezien zijn gaafheid, in zijn
geheel beschermd dient te worden als onderdeel van het ensemble van de 12 bruggen.
Reactie:
Hogere kosten en langere procedures zijn doorgaans de argumenten van eigenaren tegen
bescherming. Daar tegenover staat echter het doel dat met de bescherming wordt gediend. In
de praktijk blijken de hobbels van kosten en procedures door goed overleg tussen eigenaar en
gemeente mee te vallen. Er is zeker niet altijd sprake van hogere kosten. Behoud en herstel is
bijvoorbeeld soms goedkoper dan vervanging. Zie verder onder 8. consequenties.
De Brug over de Oude Maas is één van de weinige bruggen die nog bijna in oorspronkelijke
staat verkeert en zelfs de Tweede Wereldoorlog ongeschonden is doorgekomen. Inmiddels is
de brug door de bouw van de tunnel wei een iets minder belangrijk onderdeel van het
wegennet geworden. De brug vormt echter nog steeds de hoofdverbinding voor het vervoer
over de weg van gevaarlijke stoffen.
Gezien de nationale ensemblewaarde, maar ook de intrinsieke waarde van de brug, wordt
bescherming aanbevolen.

7. Cultuurhistorische waarde
De 12 bruggen, gebouwd in de periode 1930-1943, vormen een groep bruggen die
cultuurhistorisch onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De groep bezit voor de Nederlandse
geschiedenis en geografie een onmisbare ijkwaarde en is toonaangevend voor de
belangrijkste stromingen in de Nederlandse bruggenbouw.
(Zie verder bijlage Z4)
De Welstands- en Monumentencommïssie komt in haar vergadering d.d. 20 april 2006 (zie
bijlage 4) tot het volgende advies:

"De commissie heeft grote waardering voor de aanvraag, waarbij de ensemblewaarde van
de serie bruggen wordt beargumenteerd, maar oppert dat het ensemble zich in feite niet
beperkt tot deze serie bruggen, maar het overkoepelende Rijkswegenplan 1927 zelf omvat,
waarvan de bruggen het gevolg zijn. Naast deze bruggen omvatte (en genereerde} dit
ensemble nog tal van andere belangwekkende objecten zoals tunnels, wegen en



beplantingen. Eén van die objecten is het Maastunneltracé in Rotterdam, dat inmiddels al
een rijksmonument is.
De commissie ondersteunt het uitgangspunt dat alles wat samenhangt met het
Rijkswegenplan 1927 als ensemble, in potentie rijksmonumentwaardig kan zijn. Het lijkt de
commissie echter van belang dat naast de ensemblewaarde ook de intrinsieke kwaliteiten
van de verschillende bruggen (of andere nog bestaande objecten) een aanwijzing tot
rijksmonument nader moeten ondersteunen.
De commissie is van mening dat dit laatste in het geval van de brug over de Oude Maas
voldoende is aangetoond, maar is niet overtuigd in het geval van de Moerdijkbrug. De
functie van de restanten (onderbouw) van de Moerdijkbrug als ankerpunt binnen het
ensemble - om het tracé van het Rijkswegenplan binnen het Hollandse deltalandschap te
markeren - wordt zónder aanwijzing niet 'bedreigd'. Alleen al het monument, dat herinnert
aan de oorspronkelijke en inmiddels gesloopte bovenbouw van deze brug, kan deze functie
voldoende vervullen.
Verder ondersteunt de commissie de oproep van de Stichting Boogbrug Vianen voor een
nader onderzoek/inventarisatie van het complete Rijkswegenplan 1927.

De commissie adviseert positief wat betreft de brug over de Oude Maas en negatief met
betrekking tot de Moerdijkbrug."

Reactie:
Geadviseerd wordt het standpunt van de commissie m.b.t. de Brug over de Oude Maas over
te nemen.

8. Consequenties
Plaatsing op de rijksmonumentenlijst levert enige beperkingen op, met name in procedurele
zin. Naast bouwvergunning is na plaatsing bij wijzigingen ook een monumentenvergunning
vereist. Dit leidt over het algemeen tot een langere proceduretijd. Bij de beslissing op de
vergunningaanvraag dienen burgemeester en wethouders het advies van de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg te laten meewegen. Verder zijn de subsidiemogelijkheden voor
restauratie en onderhoud momenteel minimaal.
De belangrijkste beperking is dat de brug niet mag worden gesloopt. Wijzigingen, met zoveel
mogelijk behoud van de cultuurhistorische waarden, blijven gewoon mogelijk.
Als de brug niet wordt beschermd als monument is de proceduretermijn bij eventuele
bouwaanvragen korter, zijn er helemaal geen subsidiemogelijkheden en blijft de slopershamer
altijd tot de mogelijkheden behoren.

9. Beslispunten
Onder verwijzing naar het advies van de Welstands- en Monumentencommissie en de
publicatie Het Complex van de Stichting Boogbrug Vianen positief adviseren ten aanzien van
plaatsing van de Brug over de Oude Maas, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie D
nummer 6299, sectie K nummer 7552, sectie L nummer 2805, op de rijksmonumentenlijst
met als belangrijkste overweging, naast de intrinsieke waarde, de ensemblewaarde als
onderdeel van de 12 bruggen van het Rijkswegenplan 1927.

Hoogach



DE O V E R B R U G G I N G VAN DE OUDE MAAS TE

D O R D R E C H T , 1939

Deze overbrugging is gelegen in de rijksweg van Rotterdam naar
Moerdijk, westeüjk van de spoorbrug uit 1872. Zij verving een
pontveer dat overigens nog wel tot 1966 in dienst bleef.

Aan de noordzijde waren drie openingen van ongeveer 30 m.
Daarna volgden twee grote openingen van respectievelijk onge-
veer 84 en 74 m, terwijl aan de zuidzijde een dubbele hasculebrug
was gelegen met een doorvaartwijdte van 48 m. De doorvaart-
hoogte was onder de vaste bruggen circa n m boven hoog water.

De breedte van het rijdek was n m met aan weerszijden
schampkanten van 0,5 m zodat de wijdte russen de hoofdliggers 12
m was. Buiten de hoofdliggers lagen zijpaden voor wielrijders en
voetgangers met een breedte van 4 m.

De aanbrug aan de noordzijde weid gedragen door volwandige
geconstrueerde hoofdliggers met een hoogte van 2,9 m die over
drie openingen doorgingen met overspanningen van 33,6 m. Zij
lagen op een onderlinge afstand van 13,0 m hart op hart. Daartus-
sen waren geconstrueerde dwarsdragers, hart op hart 5,6 m, hoog
circa 1,6 m, en langsdragers van gewalste balken. De hoofdliggers
waren van St.sz, de overige delen van 81.37. >

De bruggen over de grote openingen hadden vakwerkhoofdlig-
gers volgens het v-patroon. Zij hadden overspanningen van 8 8,7
en 77 m en waren doorgaand over de beide openingen. De veld-
lengten waren respectievelijk^ en 7,7 m, de systeemhoogte was
9,3 m. De dwarsdragers, hart op hart 7,4 en 7,7 m, waren volwan-
dig geconstrueerd met een hoogte van circa z m. Daartussen lagen
langsdragers van gewalste balken. De hoofdliggers en de dwars-
dragers waren van S 1.52, de overige delen van St.37. Zowel de aan-
brug als de hoofdbruggen hadden een betonnen dek.

Met de onderbouw werd begonnen in november 1935. Op 24
juni 1939 werd de brug feestelijk geopend door de minister van
waterstaat mr.dr. J.A.M, van Buuren.

De bovenbouw werd vervaardigd door Werkspoor te Amster-
dam voor wat de twee grote overspanningen betreft. De aanbrug
aan de noordzijde werd gemaakt door de Nederlandsdie Staalin-
dustrie te Rotterdam.

De bruggen die de twee grote openingen overspanden, werden
eerst bij de bouw van Je grote boogbrug over de Waal te Nijmegen
als montagebruggen gebruikt. Zij werden vandaar in 1937 op ge-
koppelde elevatorbakken naar Dordrecht gevaren. Bij het passeren
van de vaste bruggen te Zaltbommel en Baanhoek moesten de bak-
ken worden volgepompt om te zakken en daarna weer leegge-
pompt omdat het transport met gevulde pontons het sleepwerk te
zwaai zou maken. Omdat de spoorbrug te Dordrecht in de weg lag,
moest via de hefbruggen te Barendrecht, Spijkenisse en Rotter-
dam worden gevaren. Soms, waar de doorvaartwijdte te klein was,
moesten de bakken dwais op de stroom worden gesleept. De vaar-
route was 140 km, het langste transport van een brug over water.
In Dordrecht aangekomen moesten de bruggen eerst nog enkele
meters worden opgevijzeld waarna men ze door het pompen van
water in de bakken op de opleggingen liet zakken. Het transport
geschiedde door het Bouw- en Montagebedrijf te Rotterdam.'

De overbrugging werd tijdens de Tweede Wereldoorlog niet be-
schadigd en is thans nog in de oorspronkelijke vorm aanwezig.
Toen in 1977 de Drechttunnel onder de Oude Maas in gebruik
werd genomen kreeg de overbrugging de functie van 'stadsbrug'
tussen Dordrecht en Zwijndrecht.
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De avabruggmQ van di Oude Maas te Dordrecht, 1939. Zijaanzicht








