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ZUID-WILLEMS-VAART

Het gegraven kanaal zal een lengte hebben van 122,5 kilometer en lopen
van Maastricht naar ’s-Hertogenbosch.
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ZUID-WILLEMS-VAART

Een gegraven kanaal lopend van Maastricht naar ’s-Hertogenbosch.

1826

24 augustus

2001

175 jaar de K’naal.

’s-Hertogenbosch, februari 2001
Henk Bruggeman.
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Foto: Orthenbrug.
Jaar: 1944.

-6-

Het verhaal rond: “ de Zuid-Willems-Vaart”
Op dezelfde plaats waar nu de eigenaar van cafétaria: “le Coq” zijn uitgebreid
assortiment van dranken en snacks aan de man (en de vrouw) brengt, stond vele
jaren lang de woning van de brugwachter.
Deze stond gebouwd op: “Rijksgrond”.
Een kennelijk belangrijke bepaling, want dit werd in bestekken en
correspondentie regelmatig genoemd.
Aan hem was de taak toevertrouwd om de daarbij gelegen brug ten behoeve van
het scheepvaartverkeer te bedienen.
In zijn woning was aan de zijde van de van Berckelstraat een lokaal aanwezig
welke eventueel bemand kon worden door zijn plaatsvervanger.
Op welke wijze deze wachters aan het signaal kwamen, dat er een schip
aangevaren kwam is mij nooit duidelijk geworden.
Toch waren er toen verhalen in omloop, dat de verschillende brugwachters via
een soort seinapparaat met elkander in verbinding stonden.
Op zo’n moment verliet hij zijn verblijfsruimte om op weg te gaan naar het
bedieningsplateau aan de rechterzijde van de brug. Dat was voor de
Muntelbewoners, welke komende van of op weg waren naar de stad, het sein
om er de pas in te zetten.
Geduldig wachten voor een geopende brug daar waren zij = ook nu nog = geen
geweldig voorbeeld van. Als de wachttijd wel erg lang duurde, dan begon het
commentaar.
De bomen c.q. de hekken van de brug had hij al gesloten toen er nog geen schip
aan de horizon te ontdekken was. Hij had er nog een zee van tijd voor gehad.
Weinigen van de wachtende voetgangers, fietsers, automobilisten voor de
geopende brug zullen enthousiast zijn over de aanwezigheid van het kanaal op
deze plaats. Oorspronkelijk vormde dit water de noordgrens van onze
toenmalige stad.
De ontwikkelingen en de uitvoering van de Muntelplannen zo rond 1915
zorgden er voor, dat hij nu een grens vormt tussen de oude en nieuwe stad.
Hoe verder de bebouwing van ’s-Hertogenbosch in noordelijke richting oprukte,
des te meer vormde deze Zuid-Willems-Vaart met zijn vele bruggen een
obstakel voor het wegverkeer.
Maar in alle eerlijkheid, zijn we in ’s-Hertogenbosch wel ooit gelukkig geweest
met de aanwezigheid van deze Zuid-Willems-Vaart?
In de periode 1822-1826 ontvouwde de Rijksoverheid plannen omtrent de
aanleg van dit kanaal. Het stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch protesteerde daar
heftig tegen.
Het was Koning Willem I welke zich – in het kader van zijn welvaartspolitiek –
een groot voorstander toonde inzake de aanleg van een dergelijk kanaal.
Niet geheel nieuw was deze gedachtegang. Al in 1645 waren er plannen
geweest tot het graven van een vaarwater met als doel:
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“Onze handelsbetrekkingen met de stad Luik te bevorderen”
Dit was toen niet doorgegaan.
Met de presentatie omtrent deze plannen van Koning Willem I en het
Provinciaal Bestuur leek de overheid steviger in het zadel te zitten. Het ging
immers om de economische ontwikkeling van het Zuiden van ons land.
Niet alleen het stadsbestuur maar ook zeer veel Bosschenaren welke als
handelaar, kraandrijver, voerman, sjouwer of in welke functie dan ook hun
brood verdiende op en aan de kade vreesden het ergste voor de
werkgelegenheid.
De aanleg van dit kanaal zou er immers toe kunnen leiden, dat de stad ’sHertogenbosch haar functie van: ‘overlaadplaats’ zou verliezen. Anno 2000
moeten we schrijven: ze hebben gelijk gekregen.
In de 19e eeuw vormde ’s-Hertogenbosch door haar ligging een belangrijke
doorvoerhandelsplaats.
Deze schakelpositie had de stad verworven dankzij een aantal belangrijke
factoren welke zij nu – door de aanleg van dit kanaal – dreigde te verliezen.
De basis van deze positie had zij te danken aan de aanwezigheid van de
‘stapelmarkten’ in Hollandse steden.
In de daar aanwezige loodsen lagen opgeslagen de producten welke van overzee
werden aangevoerd zoals Koffie – Thee – Zijde – Tabak – Specerijen – Rijst –
Textiel – etc.
Via veilingen werden deze verkocht aan de afnemers. Veel van deze artikelen
werden door middel van de binnenscheepvaart verzonden.
Een aantal van deze transporten per schip – welke bestemd waren o.m. voor de
steden Luik – Aken – Maastricht – etc. liepen via ’s-Hertogenbosch.
In de haven van onze stad werden ze door de stadskranen gelost uit de ruimen
van de schepen.
Een deel ervan werd door gespecialiseerde dragers in dienst van deze stadshaven
tijdelijk opgeslagen in de daar staande pakhuizen.
Een ander deel van de aangevoerde goederen werd direct verder getransporteerd
naar andere steden. Dit geschiedde onder meer met grote vrachtkarren. Deze
waren, afhankelijk van zowel de afstand als de belading, maar ook de toestand
van de wegen speelde een rol, bespannen met 2 – 4 soms zelfs 6 paarden.
Onze stad begreep, dat betere wegen de tijdsduur van deze transporten kon
bekorten waardoor haar positie van doorvoerplaats nog versterkt zou worden.
Zij investeerden hierin dan ook behoorlijk. Een voorbeeld hiervan was de
straatweg tussen ’s-Hertogenbosch en Luik, waarvoor onze stad in 1740 liefst
400.000 gulden leende. Helaas was het geld al op toen deze straatweg was
gevorderd was tot Best. In 1818 werd hij met rijkssteun afgemaakt.
Een andere factor welke aan de bloei van deze doorvoerhandel in onze stad het
zijne heeft bijgedragen was, dat de rivier de Maas door haar wisselende
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waterstanden moeilijk te bevaren was. Ook een toename van het aantal tollen op
deze rivier, zorgde ervoor, dat hij als transportroute minder in trek was.
Ook in tegenover gestelde richting kwam er vanuit het Zuiden vervoer van
goederen op gang met als bestemming de steden in Holland of transport over zee
naar elders.
We moeten daarbij denken: niet alleen aan nijverheidsproducten maar ook aan
kolen; ijzerproducten; natuursteen; etc.
Hierbij moeten we voegen de zeer omvangrijke transporten granen welke hier
met karren aangevoerd en overgeladen werden in schepen. Deze waren bestemd
voor de jeneverstokerijen te Schiedam en Rotterdam. De inkopers van deze
stokerijen deden daaromtrent zaken op de Bossche graanmarkt.
Aan dit alles zou een einde komen wanneer de plannen tot het graven en het in
gebruik nemen van het kanaal doorgingen.
De schepen konden dan doorvaren naar hun bestemming en zouden de Bossche
haven links ( of rechts) laten liggen.
Het Stedelijk Bestuur was fel tegen deze genoemde plannen en heeft zich ook
met alle middelen welke tot haar dienst stonden daartegen verzet.
Ze bleven wel steeds correct getuige de tekst uit een schrijven gedateerd
augustus 1822:
Aan Zijne Majesteit.
Sire,
Velen in de Provincien Holland; Gelderland: Noord – Brabant;
Luik; Namen; zullen juichen om de weldaad van het Kanaal.
Er is slechts èèn stad die deze aanleg zal betreuren.
En dat is ’s-Hertogenbosch.
Onze stad is misschien wel altijd treurig gestemd gebleven over deze vaart.
Zij blijft regelmatig aandringen op een oplossing inzake de problemen
veroorzaakt door de Zuid-Willems-vaart.
In 1909 presenteerde de gemeente ’s-Hertogenbosch een plan om het kanaal
vanaf sluis 1 (bij Den Dungen) tot aan de Dieze om te leggen. (via de Bossche
Pad, Gelderschedam en de Willem van Nassaulaan)
In 1911 antwoordde de regering, in haar brief, dat zij zich wel kon vinden hierin,
mits de stad ’s-Hertogenbosch de helft van de geraamde kosten geschat op fl.
800.000, -- voor haar rekening zou nemen.
Dit plan is in de ijskast gekomen; evenals al die andere ideeën, suggesties en
rapportages welke in de loop der jaren hierover zijn uitgebracht.
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In 1971 besloot de gemeenteraad een commissie in te stellen welke een rapport
uit moest brengen inzake de omlegging van dit kanaal. Het motief hiertoe was
onder meer: of deze waterweg nog wel van belang was voor deze stad.
Redenen daartoe waren onder meer het toenemend transport van goederen over
de weg en de steeds minder aantallen tonnages goederen welke via de Zuid
Willems-vaart werden vervoerd.
Aan deze laatste conclusie kunnen we nog toevoegen, dat het genoemde kanaal
met zijn vele sluizen en bruggen en beperkte diepgang geen ideale vaarweg is
voor de steeds grotere schepen.
In 1982 nam de regering het initiatief tot een voorstel, dat het in principe
wenselijk zou zijn de Zuid-Willems-vaart via Rosmalen naar de rivier de Maas
te verleggen.
De totale kosten bedroegen toen zo’n 160 miljoen gulden en zullen nu – anno
2001 – wel gestegen zijn tot een bedrag van 200 miljoen.
Nog altijd is er van de uitvoering van deze plannen om allerlei redenen niets
gekomen.
Het geweeklaag van de Bosschenaren over de openstaande bruggen over de
Zuid Willems-vaart zal daarom nog wel geruime tijd aanhouden.
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4. Foto: Veemarktbrug (Kasterensbrug) Jaar: 1928.
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5. Een verzameling gegevens over het 1e perceel van de Zuid Willems-vaart:
Lopende van de Stadshaven tot een baken nabij Sluis no. 1.

Spaans benauwd moeten onze stadsbestuurders het hebben gekregen toen in
oktober 1819 de inspecteur-generaal van de waterstaatJr.A. Goudriaan in de
raadzaal van het stadhuis het plan inzake: ‘-het graven van een kanaal van
Maastricht tot ’s-Hertogenbosch-’ nader kwam toelichten.
Dit voorstel werd als volgt ter tafel gebracht;
Het gegraven kanaal van Maastricht tot ’s-Hertogenbosch komt in de stad
en loopt dan vanaf de kleine Hekel; vervolgens rechts door de moestuinen
tot aan de Plein; vervolgens in de noordelijke vestinggracht nabij de
Citadel.

De inspecteur-generaal voegde aan dit voorstel maar meteen een belangrijke
vraag toe:
Wat wil de stad ’s-Hertogenbosch in financiële zin aan dit plan bijdragen?
Als een lopend vuurtje verspreidde zich deze rampzalige tijding door de stad.
Ook bij de handelaren en de arbeiders aan de Bossche stadshaven kwam dit
bericht hard aan. Dit kon niet waar zijn.
In de geraadpleegde stadsresoluties van de jaren 1819-1829 vormde het
onderwerp: Zuid-Willems-Vaart een regelmatig terugkerend agendapunt.
Na een zeer lange: “deliberatie” besloot ons stadsbestuur uiteindelijk pas in
1822 een tegenvoorstel te doen aan Jr. Goudriaan. Ze begonnen met het
antwoord op de gestelde financiële vraag:
De Stad ’s-Hertogenbosch was bereid gedurende 20 jaren een bedrag van
f. 1000, -- s’jaars te betalen aan het Rijk.
Wat de loop van het kanaal betrof had men het iets anders gedacht.
De Vaart zou lopen van de kleine Hekel via de Handboogaard (ongeveer
bij het Groot Ziekengasthuis) naar de Kalkbrug (Handelskade-Smalle
Haven) om zich vervolgens te storten in het Stadswater (de Haven).
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Indien dit voorstel van de stad ’s-Hertogenbosch door de inspecteur-generaal
van de waterstaat zou worden goedgekeurd, dan hoopten de stadsbestuurders
daaemede te bereiken, dat de bedrijvigheid in de stadshaven, alsmede de opslag
van goederen in de daar staande pakhuizen nog enigszins werd veilig gesteld.
Of men omtrent de goede afloop van dit voorstel wel zo zeker was, stond nog te
bezien.
De speciale commissie welke in ’s-Hertogenbosch ingesteld was ter advisering
van het College inzake de loop van dit kanaal, had al eerder een plan
daaromtrent uitgebroed.
Of men het ook ingediend heeft bij de Landsregering is onbekend. Overigens,
het zou waarschijnlijk, gezien zijn inhoud, toch geen enkele kans van slagen
hebben gemaakt.
Het Plan:
Ergens aan de zuidelijke kant van onze stad zou de loop van de ZuidWillemsvaart komende vanuit Maastricht eindigen in een soort dok
(bassin. Het eindpunt van deze Vaart was tevens de plaats waar de
schepen gelost en geladen zouden worden. Daartoe moesten hier
opgesteld worden de benodigde kranen; alsmede gebouwd worden
geschikte pakhuizen.
Bij dit plan behield de stad zijn overlaad functie.
De aangevoerde goederen werden nu immers per kar vanuit het dok naar
de stadshaven vervoerd, om vervolgens in de daar afgemeerde schepen te
worden gehesen voor verder transport naar steden in Holland.
Ook in omgekeerde volgorde van de stadshaven naar het dok zouden deze
transporten plaats vinden.
Op 13 juni 1822 riep de Burgemeester de Bossche gemeenteraad met spoed
bijeen.
De reden hiervan was, dat hij:
“Bij gerucht had vernomen, dat door Zijne Majesteit bepaald zou zijn het
Kanaal om de stad ’s-Hertogenbosch heen te leggen”.
Nu zou men daar anders over denken, maar toen schrok men er toch flink van,
dat de Zuid Willems-vaart om de stad ‘s-Hertogenbosch zou lopen. In de Raad
waren zelfs geluiden te horen, dat dit een totale ondergang van de stad ten
gevolge zou hebben.
En dat was niet de bedoeling!.
Intussen vorderden de werkzaamheden aan dit object vanaf Maastricht zodanig,
dat er op 11 april 1822 de aanbestedingen plaats vonden inzake:
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Het graven van het Kanaal van Helmond tot een baken nabij de Stad ’sHertogenbosch.
Het werd aanbesteed voor een bedrag van f. 217.150, --.
De benodigde schutsluizen en bruggen werden aanbesteed voor f.
156.600, -De voor dit werk benodigde duikers werden aanbesteed voor f. 28.100, -Hoewel er nog steeds geen overeenstemming was met het gemeentebestuur van
’s-Hertogenbosch inzake de loop van het kanaal binnen deze stad zette de
Rijksoverheid haar plannen toch stug door.
Op 31 mei 1822 werd aanbesteed:
Het Perceel strekkende tussen:
Een baken: gelegen aan het punt nabij de stad ’s-Hertogenbosch
alwaar men begonnen is aan het gegraven gedeelte der ZuidWillemsvaart tot Helmond.
en
Een baken: gelegen op een punt nabij de kleine Hekel bij de stad ’sHertogenbosch.

De gunning van dit werk inzake het bovengenoemde perceel geschiedde tegen
de navolgende bedragen.
Graafwerk f. 94.000, -- Aannemer L. van Meerwijk.
Schutsluis f. 61.000, -- Aannemer Kortweg
Houten brug f. 5800,-- Aannemer J. van Hogerwoud.

Er ontstond bij de aanleg van het kanaal nog wel een tegenvaller voor het Rijk.
De totale kosten inzake de aanleg van de Zuid-Willemsvaart van Maastricht tot
‘s-Hertogenbosch vielen hoger uit dan geraamd was.
In 1824 zag de Nederlandse Staat zich genoodzaakt een extra geldlening
hiervoor aan te gaan, ten bedrage van:
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Twee millioenen
En
Twee honderd duizend gulden
Ten rente 4 ½ % ’s-Jaars.

Inmiddels waren de voorbereidingen ook gestart voor het leggen van de eerste
steen op dit werk.
Dit gebeurde – volgens het krantenverslag – op 11 november 1822 door Zijne
Exc. de Heere Staatsraad, Gouverneur van Limburg.
De plaats van handeling was: Schutsssluis No. 1.
Op deze steen bevond zich de navolgende inscriptie:
Willem de 1e
Koning der Nederlanden; Prins van Oranje-Nassau
Groot Hertog van Luxemburg; enz. enz. enz.
Beval in den jare achttien honderd twee en twintig de opening eens
Kanaals van Maastricht naar ’s-Hertogenbosch.
Hetwelk in de loop van dat zelfde jaar reeds aangevangen en van
laatstgenoemde stad tot Helmond gegraven is.
De eersten hoeksteen van de daartoe behorende kunstwerken werdt bij
kwalificatie in naam des Konings aan deze sluis plegtig gelegd op den 11
November 1822.
Door Hoogstdeszelfs Staatsraad Jonkheer Karel de Brouckerie, Ridder
van de orde van de Nederlandsche Leeuw, Gouverneur der Provincie
Limburg.
En aan dit Kanaal tevens gegeven de benaming van:
Zuid-Willems-Vaart.
Volgens het aangehaalde krantenverslag werd het:
“gesprokene vele malen onderbroken door het geroep van:
Leve de Koning; Leve Willem de Eerste !”.
Onder het lossen van het kanon en de muziek van het korps muzikanten
behorende tot de tweede afdeling van de Nationale Militie onder leiding van
Kapelmeester C.F.M. Riese werd de eerste steen gelegd. Deze werd aangebracht
aan de boomzijde ter rechterhand van de genoemde sluis.
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(De genoemde sluis no. 1, welke gelegen was nabij de huidige Lambooybrug,
werd in 1936 geruimd).
De rekening van deze feestelijke eerste steenlegging ten bedrage van f. 851,97 ½
kwam ten laste van de stad ’s-Hertogenbosch.
In de gemeentelijke verslagen over het jaar 1823 kwamen we nog steeds
correspondentie tegen welke betrekking had op het mogelijke aandeel, dat de
stad zou moeten betalen inzake de aanlegkosten van het kanaal.
Als in 1825 het Gemeentebestuur toch nog steeds halsstarrig haar standpunt
blijft innemen, getuige onderstaande aantekening:
“Eerst de rigting vaststellen en dan de bijdrage in de kosten van dit
Kanaal door de Stad”.
is het geduld bij de regering vrijwel op.
Namens Koning Willem I werd het volgende voorstel aangeboden:
Loop van de Vaart:
1. Buiten om de stad

kosten f. 75.500, --

2. Door de Hofstad

kosten f. 221.662, --

Voor de kleine Hekel
kosten f. 249.000, -en uitkomend in de gracht
bij de Citadel
’s-Hertogenbosch ervaarde dat het nu menens werd met de uitvoering van het
kanaalplan.
Na uitvoerige besprekingen op het stadhuis werd door het College het
navolgende besluit genomen:
“Er wordt gekozen voor variant 3 en mitsdien dan aanbiedt:
30 jaar lang 1000 gulden s-jaars te betalen”.
De overheid gaat met het voorstel accoord en de aanbesteding van Perceel 1 van
de Zuid-Willems-vaart wordt in gang gezet.
Volgens het: Bestek van 14 september 1825, werd er aanbesteed:
,
Het graven van een Kanaal door de Stad ’s-Hertogenbosch lopende van
de kleine Hekel tot aan de vereniging met de rivier de Dieze bij de Willem
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Maria Schans; benevens het, zoveel nodig, verdiepen van deze rivier tot
aan dezelver vereniging met de Maas bij het fort Crevecoeur.
Daaronder begrepen het bouwen van 2 sassluizen, respectievelijk in de
doorsnijding der Kapitale Wal en aan de Hinthamereinde-straatweg
welke op eene afstand van 123 El van elkander gelegen zijn, te zamen,
èène schutting daarstellen.
Het geheel verdeeld in rigtingen, aldus:
1e rigting:
Strekkende van het einde van het reeds gegraven gedeelte der ZuidWillems-Vaart tot en met de doorgang van de Kapitale Wal, een
lengte van 121 Ellen.
Maken van een sas-sluis
Aanbrengen van een ophaalbrug.
2e rigting:
Vanaf de Kapitale Wal tot de Hinthamereinde-straatweg; een lengte
van 138 Ellen. Maken van een sa-ssluis in de doorsnijding van de
gemelde straatweg.
Aanbrengen van een ophaalbrug.
3e rigting:
Vanaf de Hinthamereinde-straatweg tot aan de Willem Maria
Schans, een lengte van 1036 Ellen
Zoveel nodig verdiepen der rivier de Dieze tot aan de vereniging
met de Maas bij fort Crevecoeur.
Na opening der enveloppen kwamen als laagste inschrijvers uit de bus.
1e rigting v.d. Linden te Dordt

f. 68790, --

2e rigting

Pallada te Vreeswijk

f. 58600, --

3e rigting

v. Meerwijk te Orten

f. 44000, --

De totale kosten van dit deel van de Zuid-Willemsvaart lopende van:
Kleine Hekel tot aan de Willem Maria Schans.
Uitdiepen Rivier de Dieze tot Crevecoeur.
Onderhoud der Vaart gedurende het eerste jaar na oplevering.
Stellen van een drietal houten ophaalbruggen, welke gelegen zijn bij:
Korte Nieuwstraat: Orthenpoort en Willem Maria Schans.
Bedragen: 218406, --
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Wel moesten er ter uitvoering van de bovenstaande loop der ZuidWillems-vaart door onze stad een aantal huizen worden afgebroken aan
het Hinthamereinde en aan het einde van de Tolbrugstraat.
Ook werden er aangekocht gronden welke in gebruik waren als
moestuinen.
Zij moesten afgestaan worden aan het Rijk tegen een bedrag hetwelk bij
taxatie zou worden vastgesteld.
In het Rijks-Archief van Noord-Brabant vonden we in het Archief van het
Provinciale Bestuur van Noord-Brabant 1814-1920 de aantekening:
“De Eigendommen te s-Bosch voor de Vaart ingenomen:
bedragen volgens rapportage: f. 82193,45”.
Deze laatste fase van de aanleg van dit ruim 122 kilometer lange kanaal
verloopt zo voorspoedig, dat eind augustus 1826 de officiële opening kon
plaatsvinden.
In het plaatselijk dagblad lazen we het navolgende verslag:
Op 24 Augustus 1826 op de verjaardag van Zijne Majesteit de
Koning is de volledige openstelling der Zuid-Willems-Vaart
geschied door Zijne Exc. den heere staatsraad, gouverneur der
provincie Limburg.
Op 26 Augustus des avonds op half elf is door de Zuid-WillemsVaart aan de sluis binnen onze stad gearriveerd Zijne Exc. den
heere staatsraad en de Inspecteur Generaal der Waterstaat in een
vaartuig, door een ander met vrachtgoederen beladen, gevolgd
wordende.
Den volgende morgen is Zijne Exc. verder het Kanaal gepasseerd.
Onmiddellijk daarop is tot aan de ingang deszelf een naar
Maastricht bestemd beladen schip, de nieuwe Vaart ingegaan.
Waarop geplaatst waren drie kleine stukjes geschut of draaibassen
welke tot buiten de Stad van tijd tot tijd gelost werden.
Het Kanaal was geopend!!
Dit eerste schip, dat op die gedenkwaardige 26 augustus 1826 uit onze
stad naar Maastricht vertrok zal er van gevrijwaard zijn geweest.
Alle volgende passanten moesten aan: “de respective sluizen voldoen de
regten in everedigheid van de afteleggen afstand en de lengte der
boezems”.
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6. Foto: Pontveer. (nabij nieuwbouw Kasterensbrug)
Jaar plm .1925.
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7. Een pakschuit beladen met gegevens over de Zuid-Willems-vaart.

De Zuid-Willems-vaart bleef en blijft in het nieuws.
Regelmatig vinden we in kranten, tijdschriften, notulen etc. informatie
over het kanaal, de sluizen en de bruggen.
Soms heeft het betrekking op de nog altijd noodzakelijke geachte
omlegging van dit vaarwater. Maar evenzeer uitgebreide informatie over
verbeteringen en onderhoud aan bruggen, sluizen en dijken.
Nog altijd is de Zuid-Willems-vaart een: “levendig vaarwater”. Het wordt
nog steeds – zij het in mindere mate dan vroeger – bevaren, ondanks zijn
beperkingen. Want die zijn er wel!
De lengte van het gegraven kanaal is in al die jaren een vast gegeven
gebleven: 122,5 kilometer. Het hoogteverschil tussen Maastricht en ’sHertogenbosch evenzo: 40 meter.
Maar verbeteringen zijn aangebracht inzake de sluizen. Van het
oorspronkelijke getal 21 is inmiddels bijna de helft vervallen; een winst
ten opzichte van de vaarsnelheid.
Was het kanaal ooit een zuiver Nederlandse aangelegenheid, na de
afscheiding van België in 1830, stroomt het voor een deel door dit
buurland.
De maximale diepgang van ca. 1.90 meter legt beperkingen op aan de
steeds groter wordende schepen.
Al vrij kort na de ingebruikneming in 1826 kreeg ‘s-Hertogenbosch van
de Landsregering toestemming om de kanaaldijken binnen de stad te
verfraaien en te verbeteren.
Alle uitgaven hiervoor kwamen wel voor rekening van onze stad.
Een eerste voorstel aan de Raad daartoe betrof het beplanten van de
zuidelijke kanaaldijk met lindebomen.
Om aan het officiële voorschrift van de overheid te voldoen inzake de
breedte van de kanaaldijken, vroeg het College van ’s-Hertogenbosch in
1829 aan de Raad toestemming tot het aangaan van een lening voor dit
doel.
De nadere omschrijving:
De dijken van de Vaart moeten aan weerszijden 10 Ellen breed zijn.
Om dit te bereiken moeten er aangekocht worden gronden, tuinen
en gebouwen, welke geheel of gedeeltelijk ter verbreding van de
dijken behoren afgestaan te worden.
Het bedrag, dat hiervoor uitgetrokken dient te worden, bedraagt: f.
18588,80
De gemeentelijke bouwverordening geeft nog de volgende informatie:
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De gebouwen moeten staan 12 ellen uit de kanaalsboord
De stoep moet breed zijn èèn el en 25 duimen.
We komen – overigens zonder nadere toelichting – in de notulen een
aantekening tegen, dat, indien de stad het verbeteren en verfraaien van de
dijken van deze Vaart voor haar rekening neemt, het Rijk van de
aangeboden 30.000, -- gulden als bijdrage in de aanlegkosten van de ZuidWillemsvaart zal afzien.
Het ontbreken van nadere informatie maakt het ons niet duidelijk wat er
gebeurd is met dit aanbod.
Voor het ophogen en vereffenen van de kanaaldijken had de
Gemeentelijke Overheid dringend grond nodig.
Zij kreeg hiervoor een aanbod van de aannemer welke bezig was met het
uitdiepen van de Dieze.
Deze bood aan de uitgebaggerde grond gratis beschikbaar te stellen ter
verhoging en ter aanvulling van de dijken langs het kanaal.
Alleen de meerdere kosten inzake het vervoer zouden door deze aannemer
in rekening worden gebracht.
De herinrichting aan weerszijden van de Zuid-Willems-vaart door de
gemeente ’s-Hertogenbosch bood de mogelijkheden tot bouw zowel van
woningen als bedrijfspanden.
Vooral ondernemingen welke voor de aanvoer van hun grondstoffen en
transport van hun producten aangewezen waren op vervoer over water
vestigden zich hier.
In zijn eerste periode werd het kanaal bevaren door trek- en pakschuiten.
Toen rond 1850 stoomboten hun intrede deden, vestigden zich aan dit
water naast sleepbootdiensten, ook stoombootondernemingen voor
lijndiensten op andere steden zowel voor passagiers; goederen als vee.
Op 27 juni 1829 kwam Zijne Majesteit de Koning onze stad bezoeken.
Nu de problemen welke onze stad had inzake de aanleg van de ZuidWillemsvaart als een voldongen feit door haar geaccepteerd zijn, kreeg
de burgemeester van de raad het advies om Zijne Majesteit te polsen over
het navolgende:
1. Toestemming tot aanleg van een rijweg buiten de kleine Hekel.
2. Om de toren, bevindende bij de Citadel aan de ingang van de
Kanaal te mogen amoveren en wel om twee redenen:
a. omdat de invaart voor schepen en vaartuigen vooral bij
storm en hoog water allergevaarlijkst is.
b. Het Kanaal zelve ontsierd wordt.
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Hoewel er over het antwoord van de Koning niets beschreven staat in de
raadsverslagen, willen we aan de tweede gestelde vraag toch enige
toelichting geven.
Het gaat hier om de oostelijke verdedigingstoren van de Waterpoort:”den
Boom”.
In 1880 werd voor bijna 23000 gulden het Zuidwestelijke Bastion van de
Citadel geruimd omdat de scheepvaart hierdoor belemmerd werd.
Regelmatig wordt er in de archieven gesproken over: “Het gegraven
Kanaal”.
Het moet een enorm werk zijn geweest om een dergelijke hoeveelheid
grond uitsluitend met mankracht te verzetten.
Over deze “gravers” is, in de door ons geraadpleegde Bossche archieven,
weinig beschreven.
Wel troffen we in het plaatselijk blad van ’s-Hertogenbosch onderstaande
beschrijving aan inzake een ongeluk hetwelk plaatsvond op 31 augustus
1822.
Heden morgen om kwartier voor vijf uur had alhier een droevig
ongeluk plaats. Een vaartuig met welke men de arbeiders aan het
Kanaal over de gracht, de kleine Hekel genaamd, overbrengt, welke
daar aan het 1e deel werken van het gegraven kanaal, was door
overbelading gezonken.
Er bevonden zich 40 à 50 personen op dit vaartuig.
Bij dit ongeval zijn 4 dodelijke slachtoffers te betreuren.
Peter van de Wiel, 22 jaar. Loon op Zand
Arnoldus van der Linden Oss
Hendrik Kools. Ginneken bij Breda
4e persoon is niet herkend kunnen worden.
Het was niet het eerste ongeluk; maar wel het eerste dodelijke
ongeval. Men schijnt zich hier aan niet te storen. Deze arbeiders,
die tijdelijk in de stad vertoeven, willen allemaal op hetzelfde
moment overvaren om zich naar hun werkzaamheden te begeven.
Om meer gegevens te verzamelen over deze “gravers”zijn we te rade
gegaan in de archieven van de Dienst der Fortificatiën eveneens uit deze
periode.
Daarmede kregen we enigszins een beeld inzake de omstandigheden
waaronder deze mensen werkten en de organisatie welke voor een werk
van een dergelijke omvang vereist was.
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Toch blijven er nog vele vragen over, met name die, welke betrekking
hebben op het sociale aspect.
Voor de werving van de benodigde aantallen arbeiders werden zowel in
de steden, als dorpen en gehuchten de nodige publiciteit gegeven.
De ingezetenen hiervan werden door middel van aanplakbiljetten en
publicaties in kranten uitgenodigd om tegen: “billijke prijzen”te komen
werken. Op het biljet stond nader vermeld de plaats en de aard der
werkzaamheden; de vermoedelijke tijdsduur en waar men zich kon
melden.
Als voorbeeld hebben we genomen de Citadel-kazerne welke ten tijde van
de Belgische opstand (1830) in staat van verdediging moest worden
gesteld. Volgens publicatie waren hiervoor nodig:
200 aardewerkers; 40 timmerlieden en metselaars;
42 baggerwerkers; zandkarren met èèn zowel met twee paarden;
hoogkarren voor boomstammen; voerlieden; etc.
Het Rijk betaalde aan een aardewerker een daggeld van 80 cents; aan een
timmerman en metselaar een daggeld van 120 cents.
Een zeer groot deel der werkzaamheden inzake de aanleg van de ZuidWillems-vaart bestond uit graafwerk en het aanleggen van de dijken.
Het zijn de gravers en de kruiers die belast waren met dit zware werk van
grond verzetten.
De enigste hulpmiddelen die zij hiervoor ter beschikking hadden waren
kruiwagen en schop.
Hadden zij op dit werk een bepaalde diepte bereikt waardoor de
kruiwagens niet meer bruikbaar waren bij het transport, dan werd
overgegaan op manden. Deze werden door de gravers gevuld met zand en
door de kruiers op de rug genomen. Hiermede liepen ze over smalle
loopplanken voorzien van dwarslatjes de dijk op om daar hun manden te
ledigen.
We hebben het vermoeden dat gravers en kruiers lager gekwalificeerd
stonden in loon als de aardewerkers.
Het loon van deze werkers aan het kanaal zal daarom hooguit 40 tot 50
cents hebben bedragen per dag.
En dat waren dan wel zeer lange dagen!
Aan de hand van de bijgehouden werkstaten van het werk aan de Citadel
zien we, dat deze werkers niet alleen uit ’s-Hertogenbosch en directe
omgeving kwamen maar ook uit verder, soms zelfs zeer ver, afgelegen
plaatsen.
Ook de aannemers van het graafwerk aan de Zuid-Willems-vaart waren
verplicht lijsten bij de Directie in te leveren waarop de namen vermeld
stonden van de arbeiders, die bij hen in dienst waren. Helaas zijn deze
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lijsten vernietigd. De aard van het werk: Het graven en bevaarbaar maken
van de Zuid-Willemsvaart bracht met zich mede, dat we ook vele andere
beroepen hier tegenkomen. We noemen: timmerlieden; metselaars;
baggeraars; voerlieden; pompers; etc. Ook de leidinggevende beroepen
waren ruim vertegenwoordigd.
Het verloop onder de gravers; kruiers; aardewerkers moet in de oogsttijd
van: “veldvruchten”groot zijn geweest. De reden hiervan was, dat zij met
het oogsten van deze producten mèèr geld konden verdienen.
Het inzetten van verschillende grote groepen arbeiders aan het werk van
de Zuid-Willemsvaart was mede mogelijk omdat men dit object in
percelen had verdeeld.
Daardoor kon er op meerdere plaatsen tegelijk gegraven worden. Tussen
de verschillende percelen bevonden zich dammen welke pas op het laatste
moment werden afgegraven.
Uiteraard moesten de van elders komende arbeiders in de nabijheid van
zo’n perceel worden ondergebracht.
In de grotere steden lukte dit veelal bij de daar aanwezige logementen.
Bij het bericht over het ongeluk bij de kleine Hekel lezen we daaromtrent,
dat de arbeiders werkzaam op het werk aan de Zuid-Willems-vaart
tijdelijk in onze stad vertoeven.
Op de meer afgelegen plaatsen leverde deze huisvesting nog wel eens
problemen op. Speciaal hiervoor opgetrokken houten keten of schuren
moesten dan voor een oplossing zorgen.
De aannemers hadden nog wel eens moeite om een ploeg gravers en
kruiers samen te stellen, die voldoende op elkaar afgestemd waren op het
werk. Zo’n groep bestond uit 20 tot 30 personen en was in een bepaalde
verhouding verdeeld in gravers en kruiers. Elke groep stond onder leiding
van een ploegbaas; ook wel putbaas genoemd. Hij regelde het werk in
overleg met de Directie. Hij nam ook het geld in ontvangst en zorgde voor
uitbetaling hiervan aan zijn mensen.
Omdat deze uitbetaling soms plaatsvond in een herberg bleef er nog wel
eens wat van dit geld aan de kasteleins-strijkstok hangen.
Hij moest ook in staat zijn bij problemen in zijn ploeg bemiddelend op te
treden.
In bepaalde gevallen werd er ook gebruik gemaakt van gespecialiseerde
werkers welke in groepsverband van werk tot werk trokken.
Zij zorgden voor opbouw van hun eigen onderkomen. Hun aantal en de
samenstelling waren dikwijls zeer wisselend. Over het algemeen hadden
ze geen beste naam. In de dorpen, waar zij tijdelijk verbleven, was men ze
liever kwijt dan rijk.
Bij sommige van deze ploegen waren èèn of meerdere mannen vergezeld
van hun vrouw.
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Zij waren dan belast met het schoonhouden van de verblijven: verzorging
van het eten; wassen en verstellen van de kleding; enz. Overigens waren
ze ook niet te beroerd om hun handen uit de mouwen te steken op het
werk zelf.
Het seizoen van deze werkers liep ongeveer van de lente tot en met de
herfst, een periode van gemiddeld 9 maanden, mede afhankelijk van de
weersomstandigheden.
In de winter was de grond door de invallende vorst onmogelijk te
bewerken.
Velen van hen keerden dan terug naar hun streek om in het voorjaar hun
schouders weer onder een nieuw werk te zetten.
Er waren ook gravers en kruiers die in hun tijdelijk werkgebied bleven
wonen en daar een nieuw bestaan opbouwden.
Bijna hadden deze gravers en kruiers in 1841 terug moeten keren naar het
gegraven kanaal van Maastricht tot ’s-Hertogenbosch. Er waren grote
moeilijkheden ontstaan onder meer aan de aanwezige sluizen.
Er wordt een officiële mededeling geplaatst in vrijwel alle, in dit gebied,
verschijnende kranten.
De Gouverneur van Noord-Brabant in overleg met de Gouverneur
van Limburg maken bekend, dat men zowel in Belgisch als
Nederlandsch Limburg het water op het bovendeel der ZuidWillemsvaart zal laten aflopen waardoor stremming van de Vaart
zal zijn gedurende een tweetal maanden te rekenen van 1 augustus
1841. De sluizen ’s-Hertogenbosch =Asten vindt in beperkte mate
schutting der vaartuigen plaats.

Op 4 oktober melden de beide Gouverneurs in een officiële publicatie, dat
de:
“Situatie op de Zuid-Willems-Vaart weer normaal is”.

- 26 -

8. Foto: Brug Hinthamereinde
Jaar 1936.
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9. Bruggen en Brugwachters, Sluizen; Sluiswachters en Sluisknechts.
Brug- en Sluisgelden.

We beginnen dit onderwerp met de brug- en sluisgelden. In het archief
troffen we aan een perfect bijgehouden lijst inzake de opbrengst van
sluisgelden Zuid-Willemsvaart. Aan de hand hiervan kunnen we ons een
beeld vormen omtrent de intensiviteit waarmede dit kanaal bevaren werd.
Deze staat bevat onder meer de gegevens van:
“Sluis 0”en Sluis 1”beiden gelegen in de gemeente ’s-Hertogenbosch..
Van deze de onderstaande notities.
Jaaropbrengst

1826

f. 2521,67½

Jaaropbrengst

1827

f. 6070,47½

Jaaropbrengst

1828

f. 3392,16½

Uit de hierboven aangehaalde perioden kwamen we eveneens op het spoor
van een tarievenlijst inzake het “bruggeld”op de Zuid-Willemsvaart.
Tot 10 ton

geladen f. 0,50
ledig f. 0,25

10 tot 20 ton

geladen f. 0,75
ledig f. 37 ½

20 tot 30 ton

geladen f. 1,25
ledig f. 0,62 ½

30 tot 40 ton

geladen f. 1,75
ledig f. 0,87 ½

40 tot 50 ton

geladen f. 2,25
ledig f. 1,12 ½

De berekening van “sluisgeld”geschiedde op basis van de tonnage van het schip
en de af te leggen vaarroute door de schipper.
Bij het gelijktijdig passeren van brug en sluis verviel voor de schipper het
bruggeld.
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Verdere informatie over de sluizen is beperkt. Onze stad heeft nog slechts èèn
schutsluis binnen haar grenzen: “Schutsluis 0”.
De “Schutsluis No. 1”welke gelegen was nabij de huidige Burgemeester
Lambooybrug werd in 1936 geruimd.
Over de beide hierboven genoemde sluizen vonden we in de bestekken omtrent
de aanleg van de Zuid-Willemsvaart nog enige technische gegevens.
De sluisopeningen bedragen 7 Ellen. Ze worden voorzien van twee
eikenhouten puntdeuren welke beslagen zijn met ijzer.Elke sluisdeur heeft
een breedte van 4 El 10.
Volgens de aanwezige personeelslijst van 1 november 1828 waren aan de
sluizen van de Zuid-Willemsvaart te ‘s-Hertogenbosch de navolgende personen
aangesteld.
J. van Vlijmen.

Aangesteld als sluiswachter op 21-5-1825
Tegen een loon van f. 300, -- per jaar.

D. Kuijenburg

Aangesteld als sluiswachter op 30-7-1828
Tegen een loon van f. 300, -- per jaar.

M. Brekelmans

Aangesteld als sluisknecht op 12-5-1828
Tegen een loon f. 200, -- per jaar.

Het sluispersoneel had bij de indiensttreding ontvangen het boekje:
Instructies voor de Sluiswachter aan de Zuid-Willems-Vaart 1825.
Enkele bepalingen hieruit:
De (Brug en Sluis) Wachters moeten nuchteren en bekwamen personen
zijn.
Van èèn uur na zonneondergang tot èèn uur voor zonneopgang
zal met de sluizen niet geschut moge worden.
In het archief was ook bewaard gebleven de personeelslijst der wachters uit
1854 met de volgende namen:

Henricus Mulder.

Sluiswachter “Sluis no. 0”.
Salaris f. 300, -- per jaar.
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Reinier van Vlijmen.

Sluiswachter “Sluis no. 1”
Salaris f. 300, -- per jaar.

Theunis van Heukelom.

Brugwachter aan: Brug 1 en 2
(Sluis 0 en Hinthamereinde)
Salaris f. 100, -- per jaar en vrije woning

Gerrit Kulder.

Brugwachter aan:
Brug 3 (Veemarktbrug)
Salaris f. 50, -- per jaar.

In het dossier vonden we ook nog enkele aantekeningen omtrent de
brugwachters en de brug die zij bediende op 1 november 1828.
Uit deze aantekeningen blijkt, dat erbij de “Citadel”ook een brug aanwezig was.
F. Mulder.

Bedient de bruggen aan de Citadel
en de Orthenpoort.

G.Pijnenburg.

Bedient de brug op de nieuwe straatweg.
(Hinthamereinde)

A. vd Meerendonk.

Bedient de brug “Sluis 1”.

We gaan nu over op de beschrijving van de geschiedenis van de “Bossche
bruggen”over de Zuid-Willemsvaart.

ORTHENBRUG.

De oudste brug op deze plaats dateerde waarschijnlijk uit de periode 1825-1827.
Uit de aanbesteding weten we, dat hij van eikenhout vervaardigd was.
De bouwkosten bedroegen f. 6740, -De aannemer hiervan was Zimmermann.
De constructie van deze brug bestond uit 2 vaste delen en 1 beweegbaar deel.
Ieder vast deel rustte op een drietal jukken; ieder juk bestond uit 6 palen.
Het onderdek van de vaste delen was 5 ellen breed en vervaardigd van eiken
planken.
Het bovendek van de vaste delen was 3,45 ellen breed en bedekt met grenen
planken van 5 duims dikte.
De ophaalbrug was 3 ellen en 25 duims breed.
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De opening tussen de beide vaste delen bedroeg ten behoeve van de scheepvaart:
7 ellen en 30 duimen.
De aannemer moest deze brug bouwen: “binnen de tijdsduur van 5 maanden”.
We vonden ook nog een briefje met de prijzen uit die periode.
Kubieke El vierkant bezaagd eiken hout f. 70, -Kubieke El vierkant bezaagd grenen hout f. 70, -Nederlandsche pond gesmeed ijzer f. 00,45
In het jaar 1878 werd deze houten brug van een aantal nieuwe elementen
voorzien.
De kosten hiervan bedroegen f. 10.200, -Zowel in de meidagen van 1940 als in de oktoberdagen van 1944 werd deze
brug door oorlogshandelingen zwaar beschadigd.
In 1956 werden er plannen ontwikkeld voor een brug met een naar de eisen
destijds aangepast wegdek.
Aan F. Kloos en Zonens, Werkplaatsen N.V. te Kinderdijk werd toen opdracht
verleend tot het vervaardigen; leveren en bedrijfsvaardig opstellen van een
ophaalbrug voor een bedrag van f. 115.604, --

KASTERENSBRUG
Oorspronkelijk werd deze brug genoemd de: Veemarktbrug; een verwijzing naar
de veemarkt welke op het nabij gelegen plein (Kardinaal van Rossumplein) tot
1931 werd gehouden.
Toen de veemarkt verplaatst was naar de overdekte veehallen (Brabanthallen)
heeft men een andere naam bedacht: de Kasterensbrug.
Een verwijzing naar de molen welke vanaf eind 16e eeuw geruime tijd in
eigendom was van Marcelis van Casteren. Deze molen stond op de
Kasterenswal nabij de Rûckertbrug.
Aanvankelijk voelde de Rijksoverheid er weinig voor om op deze plaats de
bouw van een brug in het bestek omtrent de aanleg van de Zuid-Willems-vaart
op te nemen.
Bij de besprekingen tussen de Gemeente ’s-Hertogenbosch en de Rijksoverheid
inzake het tracé en de financiering van dit waterproject wist de Stedelijke
Overheid te bedingen, dat er ter plaatse toch een verbinding zou komen tussen
de beide kanaaloevers.
Deze eerste brug welke dateerde uit de periode zo rond 1828 was van hout
vervaardigd.
De aannemer was van Meerwijk uit Orthen. De bouwkosten bedroegen f. 6666, -
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De bediening van de brug ten behoeve van de scheepvaart geschiedde met de
hand.
In de loop der jaren werd deze brug regelmatig vernoemd in de
onderhoudsbestekken van Rijkswaterstaat.
Met het onderhoudsbestek uit het jaar 1850 werd het houten hameigebint en de
balans van deze brug vervangen door: “Gegoten ijzer”. Ook de houten
brugliggers werden door ijzeren vervangen.
Rond 1880 werden waarschijnlijk de bovenjukken van de houten onderbouw
door ijzeren exemplaren vervangen.
Ondanks intensief onderhoud bleek deze brug na een aantal jaren toch niet meer
te voldoen aan de eisen welke men daaraan mocht stellen.
In 1928 besloot men om zowel de onder- als de bovenbouw door nieuwe
elementen te vervangen; de brug werd nu ook elektrisch bediend.
Het ontwerp van deze nieuwe veemarktbrug was van de hand van dhr.Jonker,
dienstkringhoofd van de Rijkswaterstaat, Directie Noord Brabant.
De nieuwbouw werd uitgevoerd door de directie van de Rijkswaterstaat een en
ander in overleg met de Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Deze laatste droeg 50% bij
in de bouwkosten. De uitvoering geschiedde door:
Onderbouw:

L. van Drunen te Hintham

Bovenbouw: Noord-Nederlandsche-Machinefabrieken te Winschoten
De totale kosten bedroeg: f. 68.331,33.

Deze brug liep in de meidagen van 1940 zware schade op, toen hij door de
Nederlandse militairen werd opgeblazen.
Ook in oktober 1944 bij de bevrijding van onze stad werd deze brug andermaal
zwaar beschadigd door oorlogshandelingen.
Alleen de balans van de brug bleek bij de wederopbouw in 1950 nog bruikbaar
te zijn.
In de archieven kwamen we nog tegen het bestek inzake de sloop oude brug en
nieuwbouw Kasterensbrug uit 1925.
Interessant daarin is de bepaling, dat de aannemer moet zorgen voor een
pontveer.
Van het ogenblik dat het verkeer over de oude brug wordt gestremd tot het
ogenblik dat na de gereedkomen van de ijzeren bovenbouw, de nieuwe
brug voor het verkeer is open gesteld, stelt de aannemer in dienst en
onderhoudt hij op werkdagen van des morgens 6 uur tot des avons 8 uur,
ten behoeve van voetgangers, een overzetveer tusschen de beide oevers
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met behulp van een vaartuig naar het oordeel van de Directie geschikt
voor het veilig overbrengen van ten minste 18 voetgangers op èèn maal.
Hij maakt en onderhoudt ten behoeve van dit veer de noodige
toelidingstrappen met leuningen en zorgt voor de noodige verlichting tot
genoegen van de Directie.
Het personeel voor de bediening van het veer en de brandstof voor de
verlichting zijn niet langer ten laste van den aannemer, dan tot oplevering
van het werk.
Toen bij èèn van de daarop volgende winters de Zuid-Willemsvaart geheel
bevroren was en het pontveer dus gèèn dienst kon doen, heeft men een noodbrug
aangelegd.

HINTHAMEREINDE BRUG

Rond 1850 werden bij een aantal bruggen over de Zuid-Willemsvaart de
oorspronkelijke houten gebinten en de balansen vervangen door delen
vervaardigd van gegoten ijzer.
Voor de Hinthamereinde brug gebeurde dit in het jaar 1853.
De bruggen rond deze plaats kunnen bogen op een lange historie.
De oudst bekende brug lag weliswaar niet over de Zuid-Willems-vaart, doch hij
deed dienst over een daar aanwezige zijarm van de Dieze.
De naam was de Zwijmel- of Zwengelbrug.
Deze was oorspronkelijk van hout vervaardigd maar werd in 1447 vervangen
door een stenen brug.
De eerste brug over de Zuid-Willemsvaart welke dateerde uit 1826 stond
centraal bij een ernstig ongeluk.
Krantenbericht.
Op 16 Februari 1831 gebeurde er een ongeluk op s’-Lands brug liggende
over de Zuid-Willems-Vaart in de strekking van de straatweg op het
Hinthamereinde. Onder het neerlaten van de brug waarop zich enige
personen bevonden, is de ketting losgeraakt, waardoor de balans, het
evenwicht verloren hebbende, benevens de brug, door de val aan stukken
zijn geslagen.
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Brugwachter Pijnenburg stortte in het water maar werd door spoedig
hulp gered, hebbende eene zware kneuzing aan het hoofd met
belemmeringen der geestvermogens.
Verder werden genoemd:
J. van Gorp: kneuzing linker oog en beide lippen.
J. Mesotte: kneuzing linker arm en lendenen.
F. Groenendaal: achter in het hoofd gewond en daardoor zijn
geestvermogens gekrenkt zijn.
Maria de Beyer: hoofd en oog ernstig gewond.
Kinderen Debadts: twee kinderen van de kastelein Debadts zijn zwaar
gewond aan het hoofd.
Deze 3 laatste personen gaven bloed op en verkeren in een gevaarlijke
toestand.

Uit de archieven blijkt, dat ook aan deze brug niet alleen regelmatig onderhoud
werd gepleegd; maar er werden ook steeds verbeteringen aangebracht.
Oorlogshandelingen beschadigden tot tweemaal toe deze brug zeer ernstig.
Na de laatste renovatie van november/december 2000 ligt de Hinthamereinde
brug er weer fier en degelijk bij.
Hopelijk voor een zeer lange tijd.

SINT ANTHONIE BRUG.

Naast de hierboven genoemde naam werden er aan deze brug ook nog andere
namen gegeven door de bevolking van onze stad. We kennen de naam: “Brug bij
Sluis 0”, genoemd naar de daar aanwezige sluis.
Ook de naam: “Plantsoenbrug”werd veel gebruikt, daarmede een link leggende
naar het plantsoen nabij de voormalige muziekkiosk.
De huidige naam heeft betrekking op het verdedigingswerk, dat in het verleden
hier aanwezig was: Bastion Sint Anthonie.
Rond het jaar 1827 werd hier de eerste brug gelegd welke van eikenhout
vervaardigd was.
Een verbeterde versie van deze brug, aangepast aan de toen geldende eisen,
dateerde uit 1877.
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Ver vòòr de tweede wereldoorlog leverde deze brug met zijn wegdek van
nauwelijks 3 meter breedte al problemen op voor het steeds drukker wordende
verkeer.
Er was slechts passage mogelijk voor èèn voertuig, zonder gelijktijdige
gebruikmaking ervan door voetgangers en wielrijders.
Op 11 mei 1940 werd deze brug door de Nederlandse militairen opgeblazen.
Bij de opbouw in 1941 drong het Gemeentebestuur bij de bevoegde instanties er
op aan een breder wegdek toe te passen. Zij waren bereid 25% van de daaraan
verbonden meerkosten voor haar rekening te nemen.
In oktober 1944 zijn het de Duitse troepen die deze brug vernielen.
Na de bevrijding van onze stad door Engelse eenheden werd er door hen
tijdelijk een Bailey Brug hier gelegd.
Een verbeterde versie hiervan – een Bailey Hefbrug – heeft tot 1958 dienst
gedaan op deze plaats.
Het lag in de bedoeling om al in 1954 hier een nieuwe brug te plaatsen, maar:
“In verband met gerezen moeilijkheden bij de aanbesteding”
werd dit uitgesteld.
De toename van het verkeer op deze overgang van de Zuid-Willems-vaart, was
voor het Gemeentebestuur aanleiding bij de officiële instanties aan te dringen op
plaatsing van een brug met een rijvlak van 6 meter en aan weerszijden ruimte
voor fietsers en voetgangers.
De meerkosten van dit bredere wegdek zouden voor 50% gedragen worden door
het Rijk en voor 50% door de Gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Onze stad kreeg hiervoor toen een nota gepresenteerd ten bedrage van f.
66581,11.
Aan Lubbers Constructiewerkplaats en Machinefabriek “Hollandia” N.V. te
Krimpen aan de IJssel werd volgens bestek van 19 maart 1956 opdracht gegeven
tot het vervaardigen, leveren en bedrijfsvaardig opstellen van een ophaalbrug.

LAMBOOY BRUG.

Sinds 1970 bevindt zich op deze plaats een vaste brug over de Zuid-Willemsvaart. Hij vormt de verbinding tussen de Aawijk en de wijk Zuid in onze stad.
De totale lengte van deze brug is 186 meter. De totale breedte is 20 meter,
waarvan 14 meter als rijbaan.
De brug is vernoemd naar:
Burgemeester Mr. R.J.J. Lambooy.
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10. Foto: Anthoniebrug
Jaar 1957.
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11. Bronnen.
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Rijksarchief Noord-Brabant.
Archief van de inspecties en kantoren van het Staatsbedrijf
der P.T.T. van Noord-Brabant 1814-1926.
Nummer toegang 046.03. Inv. No 457.
Archief Rijkswaterstaat in Noord-Brabant 1811-1953.
Nummer toegang 083.04 Inv. No’s 740-751. 1034-1035.
Archief Rijkswaterstaat in Noord-Brabant 1954-1973
Nummer toegang 046.06 Inv. No’s 22-23-89.
Archief van de Familie van den Bogaerde-van Terbrugge
Nummer toegang 094-01 Inv. No 618.
Archief van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant
1814-1920.
Nummer toegang 095-01. Inv. No: 4666.
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Info Kasterensbrug.
Dhr. B. Steketee.

Verzorging boekjes.
Jacqueline van Tiel-Bruggeman.
Mariët Kuys-Bruggeman.
Robin van Tiel.
Copy Master te Rosmalen.
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13.Foto: Veemarktbrug (Kasterensbrug)
Jaar: 1928
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