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Brug der
zuchfen
in het land
van

Het ontkurkên van de champagnê rond de voltooiing van de niêuwê
tolbrug over de Waal bll Tiel is vorige maênd niet doorgegaan
Schooruoetend trad de stjchting Waalbrug b!j Tiel . opdrachtgêeÍster
van het miljoenênproject, voorwaarts mêt eên sussendê ve.klaring
Bij monde van waarnêmend voorzitter H. Daêlderop heettê het dat
de aannemers bU de ujtwerking van de oorspronkelijke bouwwllre ot
ínoêiltkhedên waren sestuit. Daarom noesten zê besluiten ror een
andêrê ultvoeringswtze. ,,Dàar gaat, zo zegi dê waarnêmend vooÊ
zitier, ,,heelwat tjd meê hêèn. Dat is heel verklaarbaar. De bouw van
dezê brug is voor Nedenênd een unicum. Eên volgende keer zat hel
heel wat sneller gaan." Bij de overheid g.oeii intussen de onr!sr
ovêr dit mjlloenen verslindendê project. ln de vorige jaren kwam de
brug enige malen in opspraak door iwee korte gêdtngen dLe drie
scheepswerven hadden aangêspan.ef wegens dê naar hun me.tng
te geringê doorvaaÍthoogte. Dê brug blj Tiel blljft de gêmoederè. be-
roeren. Op dè schêiding van het land van Maas en Waal en de Betlwe
ligt een steen des aanstoots.

Maas en Waal

{i.
De aanremer. de Tielse bouwcombina-

lie, waarin Van Hattlm eh Blanken-
voort, Zaneí & VcÍstoep deelnemen, is
niet bereid dc achtergronden ván d. ver
tra!:inA toe 1e lichlen. Ook de Provincia-
l. WrteNt.at, die namen! de stichtiig
de directie voert. breekl het myslerie
nicl open en de srichting zell constrleerr
de ene hashcid ra d. rndere. Onldaan
van àlle ncvcicn komt ber p.obleen \À!
de àanne'ner, lolgcns de stichring, cÍ op
fcer drl dc geprefubriceerde Íukken
voorgesprnnc bcron nicl kunner s!.-
den S.bruilt omdar z€ hoÈjlijkhèden,
..r \ooÍ dc \ch.cplNart, rouden lrRrÊ
/rl.n. l)c sruLke. nN.l.n nu 1e. plutsc
ot ec! hulplilgcr $ord.n genarkt en
b.!csrj!d. \\'.'t !.cl rlld lon.

Ill\cvid hoorl !il nnd$e, {rlin!tlich
rc hur. drt dr \l.rgnrtic rn d. bolw.p
.rn gn,ve hcooÍd.lins\nn,r b.Í,^r. De
l!Lc c r!lhrhcL\ di. J! hrrlror..\pan-
nirs dfulc. /ijn ops.rtull.n iL s.qa-
p!fLl h.ror. Rijls$rrc^rL'rr hccn al cc.-
dcr lnrcn !o.Aeh.nr.ren drl ccn \r!len
rulhJus dc \.orl.ur !.niel. \1rrr io Iiel
is rnen nict rxr dic kriri.l !./$icht.
Ull oogfurr \rn rinrnciLn cn (rxiorh.ud
besl{rJl de \richtin{ l.t dc h.r* !r ..n
belonncn bru8. Vnn corircnt llell.g is
de gelijlmlljse \p!nnirs vi. d. luikr,
bels eràr dc bnrlr ran h!n!I. l)c urn.-
ne. d.cht de kahel\ in Éin kecr t. spro
ncn. Dit nu bleck nict .roscliik. i!d$r
krhel nroet te. pl!!r\c *ordetr gesfln
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karsei dàl zeler lien
maanden vertraSing oplcverl. Wat allcen
al áan .enlelerlies miljoenen Saat lo!
ten. Rij de êeAte bcgroting noemdc men
het cijler 37 miljoen. Nu valt al het
crle.57 mrlloen en de \er$achtin! l\
djr de brlc hjd( ople\erirs crn nordi
ge l0 miljoen sulden heell gckoí. Gc_
voegd bij de l2 friljoen van dc ranloer
rlegen \lil dat zeggen d.t .oráal 100
miljoen gulden .an her proj.cr worden

Als de íichling Tich Seconlronteerd
zict me! deze spring\loed aan bou\tk6_
ten is zij n!uwelijks leronlrust De tolra_
rieven zullcn nauwelijks oplopen. zo veÊ
zekeÍ zii. waardoor de oorspronkelijkc
tBee euidcD per personcnauro gehand_
heafd zullen blij!en. FiraDci:,ilc desku!-
diae. ziin crvan overtuigd drt de taÍic-
lcn me.kbaàr rnoelc. srijsen om dc ex' b!-houwkoslen op rc vdngen. hocwel

]L gevur niel dc.kbeeldiS is dal de
.-rug zichzell dalrbii ui1 de markt con-
c!rÍeefi. omdat de mccíe aulonrobilis-
teD dan de áltem.ljclc waalbtue-qen bij
Zàllbonnel en Ewijk (cind ?5 gerced)

Het scenarb van de brug rran in 1951
als in dc provinciale srrtcn !àn GeldeÈ
land de tlenselijkheid crvan wordt be-
pleil. Het Econonrisch-Techtologisch ln-
sljluul Gelderland rerliondigl echter d!t
de regionale belansctr niel le8en dc
bouwkosten opweecn. Pas in '61 koml
een werkcommissie lot íend, wearin dc
gemeenten Tiel. wamcl, de Kamer lan
Koophandel en dc Relangensemccn
schap Geldex riricÍcnscbied ve'1eeen
soordisd zijn. Dc conmlssie .dviscert
kÍ bouw en cxpLojtàiic lin een ldb.ug
door een aizonderLijkÈ rechtspeNoon.
Spoedig dierl de íicJrting ..waàlbrug bij
'liel zjch aan. Drjjycnde kracht i'r dc
loop lan de jaren is de Ticlsc burge-
leeÍer 8oric. Ëen encÍgicke íiguur,

-,en .,klcjne NixDn . zorls $nmigen
hen noetutn. In ieder gcval een nár dic
er in sl.agt door hatdig lobbYen be
drjjislelen en overheid voor dc tolbrug
tc inrcresse.ed. De brus trordt zijn lc_

' vensw!rl. ..'l'er nrcc..lerè glorie van
Ro.Íie. mener enk.lc I'etrokkenen. Dc
íjchtins mol':1;seeÍ iníjtuljonelc be1e3'
ge6 en bcrcikt ook d.t dc Ticlse bou$
conbinrtic. specialisi in belonconslruc
lies. in de lolbru-p paíicipecrt. Hoofd-
mrriel lot de bouw lrn de rolbtug
noemi de sïichting,,de stimulering ràn
de economiscbc onlwikkelirg vln her
land ran Nlaas en waal en de Betuwc .

Dc stichtins onrworsteh de provincie
Gclderland dc f]nanciële sarantic loor
rcnle ef rllossing !rn de lcnirgcn lotdat
dc brug als een lollrij ondcÍdcÈl in hel
lecundrire wegenpl.n 1961t kan sorden

Maar zovcr is hct nog lans niel er dc
aanncner heefr de slichLjng àl uitstel
vàn opleverin-s gevraagd zonder de clau-
sulaire boete van I0.{)00 Suldc)1 pff
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week in .clcning tè b.engen. Hel ver
zoek is via Provincialc Warerstàat in
handcr geschoven van her college vrn
Gedcputcc.dc Stàten dat er zich nu diel

Een onplezicrise bijkomíighcid ls het
foeglijdig gcrcedkomen van de aan
lo€rwegen naar de brug. zolang de ee
gen íiet bered.n kunn€n sorden. is er
sphke lan eeD hoekhoudLundj! verlies
dat óok enkelc ftiljoeren zal bedrasen.
Dc stichÍing b6triidr diti ,,De aanvoer
wegen Daar de brue hadden bij de 3e"
plande opcning klaar klnnen ziin. ma.r
de leÍraging yan de brug *erd al voor
zien. Drs werd bcsloten de ophoringen
tcn behoeve ran dc *egen me€r tijd te

scven om ie kuDncn razakken. Daaronl
wo.dt de laarste ]aas lsfall ir he1 voor
iaar '74 aanjtebr.chl. De kosten van dc
aanvoeruegen zijn inmiddeh -seí.gcn!a. ló naar 32 mjljoen. ..Een duÍe lcs.'
zeer de heer WijDbcÍge !àn het collcse
van GS. De discu$ie ove. bet rende-
ment !àn de b.ug is no-q i'r volle eang.
Bij de planning hoopte men dai de t(rl
btu! de.egio vii de secundaire wes
i |tzorvel naar het noordcn áls hcr zui-
den zou ontsl!iten. De platning loorziet
c!crwel jn nieuwe rolbtuggcf t'ij wijk
bil Duu^tede en Melen. De boorzittin
ee! 'oor deze lolbugsen Tiln deze

nuind gehouden- zodal de bouw iog
jarcn or zich kan laten wachlen.

De ptu!incie Cclderland schai h$
MnÍ.| auio\ dat de lolbrug bii Tiel tcr
ehaal zal fasseren op ó000. enkele dur
zenden lager dan de ciife.s \.n de stich
tine. die de inkomsten nogal royrrl
heeft Bctàrcerd. ()p de íeu. vat d.
Tjehe bcvolking hoelt de slichline nicr
te rekcncn. Het rect tij Tiel heefl nu
nog eef hoge frequcntie van één kccr
per IieD ninuten en geniet bovendic.
subsidic van de provincie. Dlt alles rrlt
eec als dc bruÊ in werking treedL
Br;mfielses cn Lietsero zlllen dan lijl
lilometcr od moeten rijden om de waaL
via de tolb.ug olcr te Íeken. In htl
.ndcre geval moetcn ze srmen mct de
voctgangers een half uur oi langer op
het rcc. wàchien. Niet iedereen in'liel
is evcn gehkkig mcL dàt Pe.spcctjct.

De srore voorvechter Borie is jnttN'
sen burgemeeÍer lan Rheden gewordc.
e! bcnn)eit zich niet meer met de afiai-
.e. Nl.ar her collcge !an Gedepulecrílc
Sra1c. !àn Gelderland lmagt zich !l
hoc dc teko.ten gcdelgd tnoelen qordcn.
Onrdal de provincie zich linanciecl er-
rant heell gesield is bet zonder tw;jlÈ1
de belasringbetllcr die uileiDdelijk dc tol
looÍ deze brug tc betalen krijgt.

Urcn, dasen, maanden. jaren en mil_
joenen vlicgen àh een schad!w heen
Over ccn nàend of licn 2àl het spel mcl
miljocncn rond een p.oject var tqijfel
lchtige waarde 1ot hel verledeD behoren.
Tegen die achte.s.ond zullcn chanpàg'
ne en n)astjes !e6e za!ft in birrerheld

À.nÉ /ê Aok

rlln,Í:,?iin
zelÍklevende etiket

op uw produkt)

, at
moetef zfln

lvr n,.i.rt rl;r er'
steeds meer bqdrijven
Geostick inschakelen)

Geosrick kent al zo'n hahc
eeuN her ABC v.n .Je erikdr.n
\ías !ark de eeÍsie nr.i i.rs

\vaarii 1'! e j,sroot" zijn
cl,cck dnr eens ran de hànd
van eer scherpe krlkLrlatic roor
een zelfkleLend meerklcuren-etikct.

\ Zou \aeL eens e€n verras-
sende kennlsr11xkins kLrnnen ziiD.

EEosilÍtí
v.nzellklevend beler

ZclÍkhrc.dc erkettdr - erikcrteÍ
ippiratrur compleE syrondr pnF.
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