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Bijlage 5i: Noord-Brabant1

Frankeerstempel directie Noord-Brabant

1. Organisatie:
a. Periode tot 1 april 1849.

Onder de Bataafse Republiek vond in 1801 een reorganisatie van de waterstaat plaats2. Op 1
november 1803 werden zes waterstaatsdistricten gevormd, twee voor de rivieren en vier voor de
zeehavens en zeegaten3. Het 3e district (Domeinen van Nassau, Brabant en Zeeland) behoorde tot
‘zeehavens en zeegaten’. Tijdens het Koninkrijk Holland (1806-1810) werd de reorganisatie
afgerond in 18084 en het land werd in 12 districten ingedeeld. Het huidige Noord-Brabant viel deels
onder het 10e district (Scheveningen - Breda5) en het 11e district (noordelijk deel van Zeeland enz.
tot Bergen op Zoom).
Bij Keizerlijk Decreet van 14 november 1810, nr. 33 (Holland was ingelijfd door het Franse
Keizerrijk) werd een nieuwe organisatie voor de Waterstaat vastgesteld6. De zeven Hollandse
Departementen kwamen per 1 april 1811 onder de 16e inspectie van de Franse Dienst van Bruggen
en Wegen (Service de Ponts et Chaussées de France). Echter de zuidelijke provincies ressorteerden
onder een andere inspectie. Dit betrof het departementen Monden van de Rijn (Bouches au Rhin)
(Oost-Brabant, ten oosten van de Donge en Gelderland ten zuiden van de Waal) en Twee Neten
(deux Nèthes) (westelijk Brabant).

Briefomslag (geschreven Service Maritime) aan de prefet du Departement des Bouches du Rhin (Monden
van de Rijn) te Bois le Duc (= ’s-Hertogenbosch), 1810/1811.
Het betreft een briefomslag, omdat de enkel de adreszijde en de achterkant aanwezig is. Om een brief te
dateren en de vertrekplaats vast te stellen, kan de briefinhoud belangrijk zijn. Deze ontbreekt hier.
Het departement werd ingesteld op 14 april 1810. De beporting van brieven gebeurde na 1 april 1811 op
de postkantoren volgens de Franse voorschriften, uitsluitend met inkt op de voorzijde bij ongefrankeerde
brieven. Op deze omslag is ten onrechte met rood krijt 2 décimes of stuiver port genoteerd, zoals tijdens
de Republiek gebruikelijk was. Daarna is er een rood kruis overgeplaatst vanwege portvrijdom. Portvrijdom
moest altijd door de directeur of commies bevestigd worden, aangezien er zeer strikte regels golden. Het
vermelden van “service maritime” was in feite een verzoek van de afzender om voor portvrijdom in
aanmerking te komen. Conclusie: brief is verzonden tussen 14 april 1810 en 1 april 1811 (uit Nijmegen?).
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In de organogrammen zijn enkel de geografisch begrensde diensten opgenomen, dus geen de werktuigkundige en elektrotechnische diensten,
scheepvaartdiensten, studiediensten, aanlegdiensten etc.
NA 2.16.06 (Inspecteurs Waterstaat vóór 1850)
3
Staatsbesluit van 3 oktober 1803, nr. 42
4
De nieuwe organisatie had plaats bij Keizerlijk decreet van 30 maart 1808, nr. 47 met ingang van 1 mei 1808
5
Van Scheveningen tot achter Breda en Bergen op Zoom en Goeree en Overflakkee.
6
Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 1794-1814, een institutionele handleiding (J.G.M. Sanders, 2002)
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Deze organisatie bleef gedurende de Franse heerschappij voortbestaan. Nadat Napoleon in 1813
was verslagen werd de Franse bezetting beëindigd en keerde de laatste stadhouder Willem Frederik
van Oranje uit ballingschap terug. Al in januari 1814 werd een zelfstandige Generale Directie van
de Waterstaat in het leven geroepen7. In 1814 werd het 4e provisionele district (Noord-Brabant)
ingesteld8. Na de hereniging met de Zuidelijke Nederlanden vond in 1815 bij de waterstaat een
reorganisatie plaats9. Per 1 januari 1817 werden zestien waterstaatsdiensten ingesteld die
grotendeels de provinciegrenzen volgden10. Het 4e district (Noord-Brabant) werd in 1817 in drie
arrondissementen (Breda, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven) verdeeld11. De definitieve verdeling van
arrondissementen kwam pas eind 1817 tot stand door de verdeling in een Westelijk- en Oostelijk
arrondissement12. De grens tussen het Westelijk en Oostelijk Arrondissement liep langs de Donge
en weg nr. 9 (Breda-Gorichem) tot Sleewijk. Dit werd gehandhaafd tot 1 april 1849.

b. Periode van 1 april 1849 tot 1 juli 1903

Per 1 april 1849 werd het 6e district (Noord-Brabant) verdeeld in drie arrondissementen13: het
vroegere Westelijke arrondissement14 werd Derde arrondissement, het Oostelijk arrondissement
werd gesplitst in het Eerste- en Tweede arrondissement15. Op 1 april 1876 werd de Provinciale
Waterstaatsdienst in Noord-Brabant ingesteld16. Op 1 juni 1876 werd het aantal arrondissementen
weer tot twee teruggebracht: het Westelijk- en Oostelijk arrondissement. De grens liep van zuid
naar noord langs de rijksweg Goirle – Tilburg, de provinciale weg naar Sprang, daarna via de
Baardwijksche Overlaat, Drunen, Nieuwkuijk en Vlijmen noordwaarts naar de Maas bij Hedikhuizen.
Bij de grensregeling van 1883 werden de arrondissementen in het 6e district opnieuw vastgesteld17.
In het Westelijk arrondissement was de Biesbosch en het Bergsche Veld niet inbegrepen, wel de
rivieren met en ten zuiden de havenmond van Dintel.
Per 1 april 1883 werd in ‘s-Hertogenbosch de ‘Dienst Verlegging Maasmond’ opgericht om het
omvangrijke project van scheiding van Maas en Waal tot stand te brengen, voornamelijk door het
graven van de Bergsche Maas. Op 1 januari 1892 werd deze dienst opgeheven, terwijl de taken
werden overgenomen door de permanente organisaties, het 6e district en het 5e
rivierarrondissement.
Met ingang van 1 juli 1886 werd de eerstaanwezende ingenieur bij de werken van de Maasmond
tijdelijk belast met het beheer van de Amer met de daartoe behorende delen van de Donge en het
Oude Maasje en het zuidelijk gedeelte van de Killen van het Bergsche Veld18. In januari 1892 werd
bepaald19 dat tot het rivierbeheer hoorden:
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Soeverein besluit van 1 december 1813, nr. 26 en van 8 januari 1814, nr. 35
Soeverein besluit van 6 mei 1814, nr. 2804a
KB van 25 juli 1816, nr. 36 definitieve organisatie vastgesteld en de benoemingen bij KB van 25 december 1816 (LaX, nr. 26) per 1 januari 1817
10
KB van 8 september 1817; er waren 16 provincies omdat Nederland en België van 1815-1830 tot één staat waren verenigd onder de soevereiniteit
van het Huis van Oranje.
11
MB van 17 oktober 1817
12
ingesteld bij MB van 30 december 1817
13
KB van 8 februari 1849, Stbl. nr. 6
14
ingesteld bij MB van 30 december 1817
15
MB van 17 februari 1849, nr. 112
16
KB van 11 september 1875, nr. 30, PB 1875, nr. 26
17
MB van 14 juli 1883, nr. 6, afd. Waterstaat A
18
MB van 1 april 1886, nr. 37
19
MB van 25 januari 1892, La. A., afd. Waterstaat, 3e onderafd. b
8
9
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het in aanleg zijnde riviervak aanvangende in de Maas aan het Heleind en eindigende aan
de vereniging met de Donge met de daartoe behorende dijken en werken;
‐
het Heusdensche kanaal;
‐
de Amer en het benedendeel van de Donge tot aan de spoorwegbrug en het zuidelijk
gedeelte der Killen van het Bergsche Veld; in maart 189720 vervangen door de tekst “de
Amer en het benedendeel van de Donge tot de benedenzijde van de voormalige
penantbrug te Geertruidenberg en het zuidelijk gedeelte van de Killen van het Bergsche
Veld.”
‐
en werken tot afsluiting van het benedengedeelte der Maas.
De Baardwijksche overlaat behoorde wel tot de waterstaatsdienst in het 6e district.
‐

Portvrij verzonden rivierbericht aan het dienstkringhoofd C.E. Enthoven (1/6/1896-1/5/1903) betreffende de
waterhoogten aan de Baardwijksche Overlaat uit Drunen 25 feb 1897 naar Crèvecoeur (Hedel 26 feb 1897)
(In bijlage 8 wordt onder andere uitgelegd onder welke voorwaarden portvrijdom gold)

Op 1 augustus 1893 werd de dienst ‘Bouw Brug bij Heusden’ ingesteld. Na de opheffing van de
dienst op 31 oktober 1898 werden het beheer en onderhoud van de brug overgedragen aan het
Westelijk arrondissement.

20

MB van 25 maart 1897, nr. 138, afd. Waterstaat, 3e onderafd. b.
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De hoofdingenieur in het 6e district (Noord-Brabant) schreef in augustus 1884 aan de inspecteur in
de 2e inspectie dat er binnen zijn district zeven vaste opzichters waren: Moerdijk, Breda,
Geertruidenberg, Aarle-Rixtel, ’s-Hertogenbosch (2x) en Crèvecoeur21.

22

Kaart dienstkringen Noord-Brabant22

In de Staat uit 1896 was ook nog sprake van de dienstkring Besooijen. Dit betrof geen
vastgestelde dienstkring, omdat deze per 1 juli 1895 enkel als werkkring was aangewezen23. De
werkkring was gewijzigd in september 189624 door het gereedgekomen van de werken voor de
Maasmond-verlegging, voor zover hij daarmede door hoofdingenieur van het 6e district werd belast
en met uitzondering van de werktuigen der stoomgemalen25. In de vaststelling door de minister
van de dienstkringen in het 6e district van 1895 was Besooijen ook niet opgenomen26.

21
22
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24
25
26

brief van 2 augustus 1884, nr. 1166/122 (NA 2.16.07 inv. nr. 460)
NA 2.16.07 inv. nr. 460
MB van 12 juni 1895, La M
MB van 5 september 1896 nr. 131
NBA 262 inv. nr. 273
MB van 30 januari 1895, nr. 140 afd. Waterstaat, 3e onderafd. b
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Voorbedrukte briefkaart met vertrekstempel Besooijen (hulppostkantoor 1870-1883, naamstempel) met
transitostempel Waalwijk (18 april 1877, 8M-12M) met bestellerstempel in ovalen ring C.10 naar
‘s-Hertogenbosch(aankomststempel op achterzijde, niet getoond, 19 april 1877 8M-12M)

Aan het einde van de 19e eeuw (1896) beheerden de dienstkringen in Noord-Brabant de volgende
infrastructuur:
Dienstkring
‘s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch
(Vugt)
Aarle-Rixtel
Crèvecoeur

Moerdijk
Breda
Geertruidenberg

Areaal dienstkring 1896
De Zuid-Willemsvaart van ’s-Hertogenbosch tot het Boerdonksche veer
boven sluis nr. 5 te Erp;
Dijkinspectie van Grave tot Cuijk;
Rijksweg van ’s-Hertogenbosch naar Grave.
Rijksweg van ’s-Hertogenbosch naar Tilburg;
Rijksweg van Best naar Eindhoven;
Dijkinspectie van Grave tot Lith.
De Zuid-Willemsvaart van Boerdonksche veer boven sluis nr. 5 te Erp tot
de Limburgse grens;
Rijksweg Eindhoven – Limburgse grens.
Rivier de Dieze van ’s-Hertogenbosch tot de Maas;
Baardwijksche overlaat;
Schipbrug bij Hedel;
Pontveer over de Maas bij Lith;
Dijkinspectie van Crèvecoeur tot Lith.
Rijksweg Breda – Moerdijk;
De havenwerken te Moerdijk en Willemstad.
Rijksweg Breda – Belgische grens;
Rijksweg Princenhage – Tholensche veer.
Rijksweg Steenwijksche veer – Breda;
Rijksweg Breda – Tilburg.

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de Baardwijkse Overlaat onderdeel van de dienstkring
Crèvecoeur was.
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Ansichtkaart dijkdoorbraak Grave 1926

Met ingang van 1 mei 1902 werden onder meer de grenzen van de arrondissementen van het
Oostelijk- en Westelijk arrondissement opnieuw enigszins gewijzigd, waarbij de traverse van de
Beersche Maas en de zomerkaden in de bovenmond daarvan, evenals de Baardwijkse overlaat tot
het 6e district gingen behoorden27.

6e district
(Noord‐Brabant)

Westelijk
Arrondissement
1876‐1903

dienstkring
Geertruidenberg

dienstkring
Breda

Oostelijk
Arrondissement
1876‐1903

dienstkring
Moerdijk

dienstkring
's‐Hertogenbosch

dienstkring
's‐Hertogenbosch
(Vugt)

dienstkring
Aarle‐Rixtel

dienstkring
Crèvecoeur

c. Periode van 1 juli 1903 tot 1 mei 1918

Als uitvloeisel van de Grondwet 1887 kwam de Waterstaatswet 1900 (WW1900)28 tot stand, die
bepaalde dat de inrichting van de Rijkswaterstaatdienst vastgesteld zou worden bij algemene
maatregel van bestuur. De WW1900 werd per 15 juni 1902 in werking29.
Deze algemene maatregel van bestuur kwam in 190330 tot stand waarbij het KB van 1849 werd
ingetrokken. De centrale districten werden opgeheven en er werden directies gevormd, waarbij de
arrondissementen bleven bestaan als onderdelen van die directies. In augustus 1903 werd bepaald
dat de 7e directie (Noord-Brabant) verdeeld was in een Oostelijk- en Westelijk arrondissement31.
In 1904 kwam de verlegging van de Maasmond gereed en werden van het Rivierbeheer onder
andere de draaibrug over het Heusdensche Kanaal, de veren over de Bergsche Maas, de
sluiswerken Andel en het afwateringskanaal Den Bosch – Drongelen overgenomen.
27
28
29
30
31

MB van 22 april 1902, La. A., afd. Waterstaat T
wet van 10 november 1900, Stbl. 176
KB van 20 mei 1902, Stbl. 75
KB van 3 juni 1903, Stbl. 151
MB van 24 augustus 1903, nr. 188, afd. Waterstaat
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De arrondissementsingenieur in het Westelijk arrondissement deed een voorstel voor de wijziging
van het MB van 189532. Hij wilde per 1 augustus 1904 de Maasmondwerken onder brengen bij de
vijf dienstkringen. De hoofdingenieur was een andere mening toegedaan en wilde slechts vier
dienstkringen. Zo werd met ingang van 1 augustus 1904 de bestaande dienstkring Geertruidenberg
(en werkkring Besooijen) opgeheven33. Ook werden de nieuwe dienstkringen Almkerk, Heusden,
Breda-Oost en Geertruidenberg (Oost) ingesteld34. De standplaats Almkerk werd per 1 januari
1912 gewijzigd in Geertruidenberg (Noord).
In 1905 werden de grenzen van de dienstkringen in de 7e directie opnieuw vastgesteld35.
In mei 190636 werd onder meer de grensregeling van de arrondissementen in de 7e directie
(Noord-Brabant) gewijzigd, met dien verstande dat het kanaal ’s-Hertogenbosch – Drongelen met
in begrip van zijn uitwateringssluis in de nieuwe rivier de Maas voortaan geheel gerekend werd tot
de dienst van het Oostelijk arrondissement. Het afwateringskanaal ging onderdeel uitmaken van de
dienstkring Crèvecoeur. De dienstkringen in het Oostelijk arrondissement werden opnieuw
vastgesteld37.
In 1908 werd een voorstel38 gedaan om de dienstkring ’s-Hertogenbosch uit te breiden met de
rijksweg van Eindhoven naar de Limburgse grens. Deze weg was tot dan onderdeel van de
dienstkring Aarle-Rixtel, waardoor het centrum van de dienstkring in Eindhoven kwam te liggen. Bij
de komst van een nieuw dienstkringhoofd per 1 mei 1911 werd naam van de dienstkring gewijzigd
in dienstkring Eindhoven.
Op 1 januari 1906 werd in Tilburg een bureau ingericht voor de aanleg van het Wilhelminakanaal
dat aanvankelijk het Kanaal van de Zuid-Willemsvaart naar de Amer genoemd werd. Het bureauhoofd was verantwoording schuldig aan beide arrondissementsingenieurs. Vanaf 1912 was
Oosterhout vanaf de Amer via het Wilhelminakanaal bereikbaar. Na het gereedkomen van dit
kanaalgedeelte werd het in beheer en onderhoud genomen door de dienstkring Breda-Oost, zoals
ook het geval was met het aansluitende riviergedeelte Donge39.

Portvrije dienstkaart van de sluiswachter te Oosterhout (19/11/1921) aan het
hoofd van de dienstkring Breda-Oost (C.H. v.d. Vet 1/5/1921-16/5/1937)

Per 1 januari 1913 kwam er een nieuwe grensregeling voor de arrondissementen, waarbij er voor
het 7e district (Noord-Brabant) geen wijziging werd doorgevoerd. Enkel werd duidelijk omschreven
32

MB van 30 januari 1895, nr. 140 afd. Waterstaat, 3e onderafd. b
MB van 6 juli 1904, nr. 252, afd. Waterstaat
MB van 6 juli 1904, nr. 256, afd. Waterstaat
35
MB van 14 augustus 1905, nr. 219, afd. Waterstaat
36
MB van 9 mei 1906, nr. 192, afd. Waterstaat
37
MB van 7 december 1908, nr. 217, afd. Waterstaat
38
brief van 7 november 1908, nr. 4437P
39
MB van 7 november 1912, nr. 242, afd. Waterstaat: het benedendeel van de Donge tot de benedenzijde van de voormalige penantenbrug te
Geertruidenberg van 5e rivierarrondissement (dienstkring Geertruidenberg) naar directie Noord-Brabant (dienstkring Breda-Oost)
33
34
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dat het Westelijk arrondissement niet omvatte de gedeelten die behoorden tot de tweede en derde
directiën (5e rivierarrondissement)40.
Bij de grensregeling per 1 november 1915 werd ook het in de provincie Noord-Brabant gelegen
gedeelte van de rivier de Maas met haar winterbed bovenstrooms van kmr. 29 bij Well
uitgezonderd41. Dit werd veroorzaakt door de wijzigingen tussen de rivierdirectie en de 8e directie
(Limburg). Wel gingen tot het Westelijk arrondissement behoren het Oude Maasje, de ban- en
leidijken langs de Bergsche Maas met de afsluitdijk bij Well en de draaibrug over het Heusdensche
kanaal bij Nederweert. De aanleg van het Wilhelminakanaal vormde een afzonderlijke dienst.

7e directie
(Noord‐Brabant)

Westelijk
Arrondissement

dienstkring
Geertruidenberg
tot 1/8/1904 en
vanaf 1/1/1912
(Noord)

dienstkring
Geertruidenberg
(Oost) vanaf
1/8/1904

dienstkring
Moerdijk

dienstkring
Breda (Zuid)

Oostelijk
Arrondissement

dienstkring
Breda
(Oost)

dienstkring
Almkerk
1/8/1904‐
1/1/1912

dienstkring
Heusden
vanaf
1/8/1904

dienstkring
Den Bosch

dienstkling
Aarle‐Rixtel

dienstkring
Den Bosch
(Vugt) tot
1/5/1911

dienstkring
Eindhoven
vanaf
1/5/1911

dienstkring
Crevecoeur

d. Periode van 1 mei 1918 tot 1 augustus 1933.

Per 1 mei 1918 komt er een nieuw organiek besluit voor de inrichting van de Rijkswaterstaat42,
waarbij er sprake was van directie zonder nummering. De provincie Brabant omvatte de provincie
Noord-Brabant met uitzondering van de gedeelten die tot de directie Grote Rivieren en Limburg
behoorden. Per 15 november 1917 werden de namen van de arrondissementen gewijzigd in
arrondissement Breda en arrondissement ’s-Hertogenbosch43. Per 1 augustus 1921 werd het
organiek besluit van 1917 ingetrokken en opnieuw vastgesteld. Dit leidde tot een andere
begrenzing van de directie Noord-Brabant44. De directie Noord-Brabant omvatte de provincie
Noord-Brabant naast gedeelten van de provincie Gelderland ten zuiden van de Maas, Bergsche
Maas en Afgedamde Maas met uitzondering van de gedeelten die tot de directiën Grote Rivieren,
Zuid-Holland en Utrecht, Gelderland en Overijssel en Limburg behoorden. Dit leidde maar tot
ondergeschikte wijzigingen van de arrondissementen.
Op 4 april 1923 werd het Wilhelminakanaal officieel geopend toen het gehele kanaal voor de
scheepvaart kon worden opengesteld. Voor het oostelijke gedeelte van het Wilhelminakanaal werd
per 1 mei 1923 de dienstkring Tilburg ingesteld45, die tevens de rijksweg Vught – Tilburg – Goirle –
Belgische grens onder beheer kreeg. Tot de instelling van deze nieuwe dienstkring vielen de
gereedgekomen werken tijdelijk onder de dienstkring Eindhoven. Met ingang van 1 maart 1923
werd de dienst voor de aanleg van het Wilhelminakanaal opgeheven46.

40
41
42
43
44
45
46

MB van 7 november 1912, nr. 242, afd. Waterstaat
MB van 3 augustus 1915, nr. 228, afd. Waterstaat
KB van 5 november 1917, nr. 29
MB van 15 november 1917, nr. 252, afd. Waterstaat
KB van 23 juli 1921, nr. 24
MB van 2 februari 1923, La A, afd. Waterstaat T
MB van 2 februari 1923, La. A., afd. Waterstaat T
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Voorbedrukte portvrijdom dienstenveloppe, met port belast, van het dienstkringhoofd te Eindhoven
(J.Th.M. Smelt 1/5/1911-1/6/1938) aan zijn aannemer
Correspondentie van waterstaatsambtenaren gericht aan particuliere aannemers werd niet als dienst’ aangemerkt en kon dus niet portvrij
worden verzonden. Wel konden dergelijke ‘aannemersbrieven’ als ‘Aan Port Onderworpen Dienstbrief/briefkaart (APOD)’ worden verzonden,
waarbij de geadresseerde i.c. de aannemer, enkelvoudig port diende te betalen. Echter in de periode van 1 maart 1921 tot 15 januari 1923
was de mogelijkheid tot het verzenden van APOD-brieven opgeheven: de ontvanger diende het gewone ‘strafport’ te betalen, zijnde tweemaal
het ontbrekende te betalen. (2e gewichtsklasse beporting tweemaal 15 cent)

10

Dat het dienstkringhoofd wel wist dat enkel interne post
portvrij verzonden kon worden, blijkt uit de bovenstaande
afbeelding.

Enveloppe (gefrankeerd met 10 cent) van het dienstkringhoofd te Eindhoven naar
Amsterdam (11/3/1924), die onbestelbaar retour afzender werd gezonden
(zie stempel achterzijde)

Per 1 juli 1922 werd de standplaats van de dienstkring Heusden gewijzigd in Waalwijk en werd dit
de dienstkring Waalwijk47. Ook werden per 1 augustus 1922 de dienstkringen Geertruidenberg
(Oost + Noord) samengevoegd tot de dienstkring Geertruidenberg met standplaats Waalwijk48. Met
ingang van 1 oktober 1932 werd deze dienstkring Geertruidenberg opgeheven en de werken
verdeeld over de dienstkringen Waalwijk en Breda-Oost49.

50
Kaart dienstkringen in Noord-Brabant 1924 met nieuwe dienstkring Tilburg50

47
48
49
50

MB van 4 juli 1922, nr. 251, afd. Waterstaat T
MB van 14 juli 1922, nr. 267, afd. Waterstaat T
DG 16 juli 1932, nr. 369, Directie van de Waterstaat
NBA 262, inv. nr. 235
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directie
Noord‐Brabant

Arrondissement
Breda

dienstkring
Geertruidenberg
(Noord en Oost)
vanaf 1/7/1922
tot 1/10/1932

dienstkring
Moerdijk

dienstkring
Breda‐Zuid

Arrondissement
's‐Hertogenbosch

dienstkring
Breda‐Oost

dienstkring
Heusden/Waalwijk
per 1/7/1922

dienstkring
's‐Hertogenbosch

dienstkring
Aarlle‐Rixtel

dienstkring
Eindhoven

dienstkring
Crevecoeur

Portvrije dienstkaart van het hoofd van de dienstkring Waalwijk, P. Kuyper (1/4/1932-1/6/1941) (Heusden
1/6/1933) aan de Provinciale Waterstaat Noord-Brabant m.b.t. de doorzending aan zijn collega C. J. Jacobs
van de dienstkring Gorinchem (Bovenrivieren) van het ontwerp van de sluis van het Waterschap Het
Noorderafwateringskanaal in wiens beheersgebied de Afgedamde Maas behoort.

e. Periode van 1 augustus 1933 tot 1 april 1935
Met ingang van 1 augustus 1933 werd het organiek besluit Rijkswaterstaat aangepast onder meer
door de instelling van de directies Beneden- en Bovenrivieren51. De directie Noord-Brabant
omvatte:
‐
De provincie Noord-Brabant;
‐
De gedeelten van de provincie Gelderland gelegen ten zuiden van de Maas en de
Afgedamde Maas;
‐
De veerhaven en de veerweg te Willemsdorp;
‐
Niet tot deze directie behoort de in de vorige leden bedoelde gebied behorende tot de
provincies Zuid-Holland en Utrecht, Gelderland en Overijssel en Limburg.
De arrondissementen ’s-Hertogenbosch en Breda werden per die datum ook opnieuw vastgesteld52.
Echter de Directeur-Generaal (DG) had per brief van 18 september 1931, nr. 369 al overwogen de
arrondissementen Brielle en ’s-Hertogenbosch op te heffen en de daaronder vallende diensten
rechtstreeks onder de HID te brengen. De HID van de directie Noord-Brabant meldde bij zijn brief
van 26 januari 1938 dat per 1 april 1935 het arrondissement ’s-Hertogenbosch rechtstreeks onder

51
52

MB van 12 april 1933, La. N., Directie van de Waterstaat
MB van 25 juli 1933, La. N., Directie van de Waterstaat
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hem was geplaatst. Vanaf dat moment vond de correspondentie van en met de dienstkringen
rechtstreeks plaats met de HID.

Directie
Noord‐Brabant

Arrondissement
's‐Hertogenbosch
tot 1/4/1935

Arrondissement
Breda

dienstkring
Moerdijk

f.

dienstkring
Breda‐Oost

dienstkring
Breda‐Zuid

dienstkring
Waalwijk

dienstkring
Crevecoeur

dienstkring 's‐
Hertogenbosch

dienstkring
Aarle‐Rixtel

dienstkring
Eindhoven

dienstkring
Tilburg

Periode van 1 april 1935 tot 1 april 1946

Automaatpostzegel
Moerdijkbrug

Op 12 december 1936 werd ten westen van de spoorbrug over het
Hollandsch Diep de Moerdijkbrug voor het verkeer in gebruik
genomen.
Daarbij verviel de veerdienst in Moerdijk die onderdeel was van de
dienstkring Moerdijk. De veerdienst tussen Willemsdorp en Moerdijk
was door het Rijk in februari 1920 overgenomen van de NV Veer
Willemsdorp - Moerdijk53. Daartoe werd voorgesteld deze dienstkring
centraler in zijn gebied te vestigen. Per 1 juni 1938 werd de
dienstkring Moerdijk gewijzigd in de dienstkring Breda-West54. Verder
werd per 1 september 1939 de standplaats Aarle-Rixtel gewijzigd in
Helmond.

Directie
Noord‐Brabant

53
54

dienstkring
Moerdijk

dienstkring
Breda‐West

tot 1/6/1938

vanaf 1/6/1938

Arrondissement
Breda

dienstkring
Crevecoeur

dienstkring
Breda‐Oost

dienstkring
Breda‐Zuid

dienstkring
's‐Hertogenbosch

dienstkring
Aarle‐Rixel

dienstkring
Helmond

tot 1/9/1939

vanaf 1/9/1939

dienstkring
Eindhoven

dienstkring
Tilburg

dienstkring
Waalwijk

Wet van 28 februari 1920, Stbl. nr. 94
DG 10 september 1938, nr. 424, Directie van de Waterstaat
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Portvrije dienstkaart van het hoofd van de dienstkring Aarle Rixtel (J.L. Bootsgezel, dienstkringhoofd van 1/8/1912-1/12/1925)
aan zijn collega J.Th. Smelt van de dienstkring Eindhoven over verlof en vervanging

g. Periode van 1 april 1946 tot 1 januari 1957
Met ingang van 1 april 1946 werd het arrondissement ’s-Hertogenbosch opnieuw ingesteld en
vielen de dienstkringen ook hier weer onder de arrondissementsingenieur. In verband met de
noodzaak tot het versneld aanleggen van wegen, werd in 1953 de Afdeling Wegenaanleg ingesteld.
Deze afdeling diende ook ter ontlasting van het Arrondissement 's-Hertogenbosch en ressorteerde
rechtstreeks onder de directie Noord-Brabant.
In 1949 werd een gedeelte van de rondweg om Tilburg (km. 0 tot km 2.293) van rijksweg 63
(Breda – Tilburg – Eindhoven) toegevoegd aan de dienstkring Breda-Oost. Het gedeelte van deze
rondweg tussen km 2.293 tot Moergestel bij de dienstkring Tilburg en ook een gedeelte bij de
dienstkring Eindhoven.

Postzegelvelletje ‘Mooi Nederland’ Eindhoven
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Ten behoeve van een betere organisatie van het toezicht op de objecten die waren voorzien van
een electrisch-mechanische of mechanische inrichting of installatie, werd in 1955 de
Werktuigkundige Dienst ingesteld. Deze dienst ressorteerde in 1955 administratief onder het
Arrondissement Breda en met ingang van 1967 onder het Arrondissement 's-Hertogenbosch.

Telefoonkaart EWD
directie Noord-Brabant

Directie
Noord‐Brabant

Arrondissement
's‐Hertogenbosch
vanaf 1/4/1946

Arrondissement
Breda

dienstkring
Breda‐West

dienstkring
Breda‐Oost

dienstkring
Breda‐Zuid

dienstkring
Waalwijk

dienstkring
Crevecoeur

dienstkring
's‐Hertogenbosch

dienstkring
Helmond

dienstkring
Eindhoven

dienstkring
Tilburg

h. Periode van 1 januari 1957 tot 1 januari/augustus 1967

In januari 1957 kwam er een nieuw organiek besluit voor de Rijkswaterstaat55. De directie NoordBrabant omvatte vanaf 1 januari 1957:
‐
De provincie Noord-Brabant;
‐
De gedeelten van de provincie Gelderland gelegen ten zuiden van de Maas en de
Afgedamde Maas;
‐
Het in de provincie Zeeland gelegen gedeelte van de brug in de Rijksweg nr. 59 over het de
Eendracht en het aan het Rijk behorende gedeelte van de westelijke oprit naar deze brug;
‐
De in de provincie Zuid-Holland gelegen gedeelte van de brug in de Rijksweg nr. 16 over
het Hollandsch Diep, met inbegrip van het noordelijk landhoofd;
‐
Het in de provincie Gelderland gelegen gedeelte van de afsluitdijk van de afgedamde Maas
bij Well en de daarop gelegen weg;
‐
Het in de provincie Gelderland gelegen gedeelte van de brug in de Rijksweg nr. 26 over de
Maas bij Hedel met inbegrip van het noordelijk landhoofd;
‐
Niet tot deze directie behoort, wat binnen het in het bovenbeschreven gebied behoort tot
de directie Zuid-Holland, Gelderland, Limburg Benedenrivieren en Wegen.
In de nieuwe grensregeling van 1957 werd met ingang van een nader te bepalen datum de directie
Noord-Brabant verdeeld in drie arrondissementen56, vanwege de overbelasting voor de bestaande
twee arrondissementen.

55
56

MB van 3 januari 1957, nr. 244, afd. P, Directie van de Waterstaat
MB van 3 januari 1957, nr. 245, afd. P, Directie van de Waterstaat
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Directie
Noord‐Brabant

Arrondissement
Breda

dienstkring
Breda‐West

i.

dienstkring
Breda‐Oost

dienstkring
Breda‐Zuid

Arrondissement
's‐Hertogenbosch

dienstkring
Waalwijk

dienstkring

dienstkring
Crevecoeur

's‐Hertogenbosch

dienstkring
Helmond

dienstkring
Eindhoven

dienstkring
Tilburg

Periode van 1 januari/augustus 1967 tot 19 november 1973.

Pas 10 jaar later werd per 1 januari 1967 het arrondissement Eindhoven ingesteld57. Bij brief van
de DG werd deze beschikking van september 1966 ingetrokken en de beschrijving van de
arrondissementen werd gewijzigd58. Voor de dienstkringen had dit tot gevolg dat de dienstkring
Waalwijk van het arrondissement Breda naar het arrondissement ’s-Hertogenbosch overging.
Onder het arrondissement Eindhoven kwamen de dienstkringen Tilburg, Eindhoven en Helmond,
die afkomstig waren van het arrondissement ’s-Hertogenbosch, waaronder de dienstkringen
Crèvecoeur en ’s-Hertogenbosch gehandhaafd bleven59. De nieuwe vaststelling van de
dienstkringen in Noord-Brabant vond in de loop van dat jaar plaats60. Mede vanwege de uitbreiding
van de wegen in West-Brabant werden de dienstkringen Breda-Oost en Breda-Zuid gewijzigd en
een nieuwe dienstkring Roosendaal ingesteld per 1 april 196561. De dienstkring Breda-West bleef
op dat moment nagenoeg ongewijzigd. Per 1 september 1969 vond er nog een grenswijziging
plaats tussen de dienstkringen Roosendaal en Breda-West62.

Directie
Noord‐Brabant

dienstkring
Breda‐Zuid

j.

dienstkring
Breda‐Oost

dienstkring
Breda‐West

Arrondissement
Eindhoven

Arrondissement

Arrondissement
Breda

's‐Hertogenbosch

dienstkring
Roosendaal
vanaf 1/4/1965

dienstkring
's‐Hertogenbosch

dienstkring
Crevecoeur

vanaf 1/7/1967

dienstkring
Walwijk

dienstkring
Eindhoven

dienstkring
Helmond

dienstkring
Tilburg

Periode van 19 november 1973 tot 1 oktober 2004

De behoefte om de Rijkswaterstaatdienst te maken tot een onder alle omstandigheden slagvaardig
optredende dienst leidde er toe dat men in de periode 1965-1975 de gelaagde structuur van de
dienst kritisch ging bezien. De aanwezigheid van het arrondissementsniveau tussen het niveau van
de regionale directie en dat van de dienstkringen werd als ondoelmatig en overbodig ervaren. De
reorganisatie werd aangekondigd in de nieuwjaarsrede van de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat, uitgesproken op 3 januari 1972. De mogelijkheid hiervoor werd geschapen bij KB van
14 januari 1971, Stbl. 42 (Organiek besluit Rijkswaterstaat).
In de directie Noord-Brabant werden met ingang van 19 november 1973 de arrondissementen
opgeheven en vervangen door functioneel bepaalde afdelingen, ingepast in het centrale apparaat
van de directie.

57
58
59
60
61
62

MB van 21 september 1966, nr. 56666, afd. PZ, Directie van de Waterstaat
DG van 28 april 1967, nr. PFF 2611, afd. P
brief DG van 1 augustus 1967, nr. PFF 46393
brief DG van 1 augustus 1967, nr. PFF 46394
DG van 8 april 1965, nr. 20913, afd. P
DG van 3 maart 1970, nr. PPF 12574
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Directie
Noord‐Brabant

Hoofdafd. Bestuurszaken,
Bedrijfseconomische
Zaken en Regionale
Ontwikkeling (RF)

dienstkring
Breda‐West

dienstkring
Breda‐Zuid

Hoofdafdeling
hoofdafd. Wegen en
Oeververbindingen

dienstkring
Roosendaal

dienstkring
Crevecoeur

Hoofdafdeling
Waterhuishouding en
Vaarwegen

dienstkring
Eindhoven

dienstkring
Tilburg

dienstkring
Breda‐Oost

dienstkring
's‐Hertogenbosch

dienstkring
Waalwijk

Hoofdafd.
Nieuwe Werken

dienstkring
Helmond

De dienstkringen waren nog niet functioneel ingedeeld en werden wat zwaartepuntprincipe
opgehangen aan de ‘droge’ of ‘natte’ hoofdafdeling.
Het zou tot 1 april 1982 duren dat een einde kwam aan deze geografische indeling van de
dienstkringen en er een functionele indeling kwam. Er ontstonden een drietal dienstkringen
autosnelwegen (de object-dienstkringen Breda, ’s-Hertogenbosch en Heeze) en de regio
dienstkringen West-, Midden-, Noordoost- en Zuidoost-Brabant, die naast de natte objecten en de
niet-autosnelwegen ook belast werden met de overige waterstaatszaken binnen hun regio. Op 1
april 1986 werden de dienstkringen West- en Midden-Brabant samengevoegd tot de nieuwe
dienstkring Midden-Brabant.

Frankeerstempel dienstkring West-Brabant

Directie
Noord‐Brabant

Hoofdafd.
Bestuurszaken,
Bedrijfseconomische
Zaken en Regionale
Ontwikkeling (RF)

dienstkring
Autosnelwegen Breda

Hoofdafdeling
hoofdafd. Wegen en
Oeververbindingen

Hoofdafdeling
Waterhuishouding en
Vaarwegen

dienstkring

dienstkring
Wegen

West‐Brabant

's‐Hertogenbosch

tot 1/4/1985

dienstkring
Autosnelwegen Heeze

Hoofdafdeling
Nieuwe Werken

dienstkring

dienstkring

dienstkring

Midden‐Brabant

Noordoost‐Brabant

Zuidoost‐Brabant

tot 1/1/1991

tot 1/1/1991

tot 1/1/1991

Op 1 januari 1991 vond de volgende wijziging plaats door de organisatie van de directie NoordBrabant aan te passen en te richten op integrale verantwoordelijkheid. Er kwam een hoofdafdeling
Waterbeheersing en Instandhouding Infrastructuur, waaronder de dienstkringen kwamen. Voor de
regio-dienstkringen kwamen in de plaats de dienstkring Zuid-Willemsvaart en de dienstkring
Wilhelminakanaal met een regionale functie. Op 1 juni 1995 werden deze dienstkringen
samengevoegd tot de dienstkring Waterwegen Noord-Brabant.
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Frankeerstempel dienstkring Waterwegen Noord-Brabant

Directie
Noord‐Brabant

hoofdafd. Bestuurszaken,
Bedrijfseconomische Zaken
en Regionale Ontwikkeling
(RF)

dienstkring
Autosnelwegen Breda

dienstkring
Autosnelwegen
's‐Hertogenbosch

hoofdafdeling
hoofdafdafdeling

Waterbeheersing en
Instandhouding
Infrastructuur

dienstkring
Autosnelwegen Heeze

Infrastructuur en Verkeer

dienstkring

dienstkring

Wilhelminakanaal

Zuid‐Willemsvaart

tot 1/6/1995

tot 1/6/1995

dienstkring
Waterwegen
Noord‐Brabant
vanaf 1/6/1995

Kaart met de dienstkringen Autosnelwegen in Noord-Brabant

k. Periode van 1 oktober 2004 tot 1 januari 2006
Via het Ondernemingsplan 2004 werd de Rijkswaterstaatorganisatie klaar gemaakt voor de
vereisten van de agentschapstatus. De regionale diensten kregen daarbij een uniforme structuur
met binnen de diensten drie directies: Bedrijfsvoering, Wegen & Verkeer, en Water en Scheepvaart
met directeuren aan het hoofd, die samen met de hoofdingenieur-directeur het directieteam van
een dienst vormden. Het begrip ‘directie’, tot dat moment gebruikt voor de regionale organisatie-
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vorm, was daarmee vervangen door ‘dienst’. Afgesproken werd dat voor de eenduidigheid alle
diensten per 1 oktober 2004 in plaats van de tot dan toe gebruikelijke aanduiding (bijv.) ‘directie
Noord-Brabant’ zou worden: ‘RWS Noord-Brabant’.
Per 15 april 2005 werden de dienstkringen in de Limburg al gewijzigd in wegen- en waterdistricten,
waarbij de Noord-Limburgse kanalen overgingen in beheer en onderhoud naar RWS NoordBrabant. Hiervoor werd het district Waterwegen Noord-Brabant ingesteld tot per 1 januari 2006
ook in Brabant de wegen- en waterdistricten werden ingesteld.

RWS
Noord‐Brabant

Directie

Directie

Water en
Scheepvaart

Wegen en Verkeer

Dienstkring
Autosnelwegen
Eindhoven

l.

dienstkring
Autosnelwegen

dienstkring
Autosnelwegen
Breda

's‐Hertogenbosch

Dienstkring
Waterwegen Noord‐
Brabant tot
15/4/2005

District Waterwegen
Noord‐Brabant
vanaf 15/4/2005

Periode van 1 januari 2006 tot 1 april 2013

Per 1 januari 2006 was de reorganisatie bij RWS Noord-Brabant gereed en de wegen- en
waterdistricten ingesteld.
RWS
Noord‐Brabant

Directie Wegen
en Verkeer

Wegendistrict
Eindhoven

Wegendistrict
's‐Hertogenbosch

Directie Water
en Scheepvaart

Wegendistrict
Breda

Waterdistrict
Noord‐Brabant

m. Periode na 1 april 2013
In het in juni 2011 verschenen Ondernemingsplan 2015 (‘Eén Rijkswaterstaat, elke dag beter!’)
werd een nieuwe koers aangekondigd met een nieuwe hoofdstructuur voor Rijkswaterstaat. Vanuit
het principe van één Rijkswaterstaat, werden de districten opnieuw ingericht zodat wegen en water
gecombineerd zijn. Op 1 april 2013 werd de nieuwe organisatiestructuur vastgesteld, waarbij de
combidistricten een gewone afdeling werden binnen de regionale directies. De Noord-Limburgse
kanalen gingen weer terug naar het Limburgse. RWS Noord-Brabant en RWS Limburg werden
samengevoegd tot Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

2. Beheersobjecten.
a. Natte infrastructuur
Zuid-Willemsvaart (en Máximakanaal)
In 1804 wilde keizer Napoleon het transport over water in Nederland en België verbeteren voor
militaire doeleinden. Al voordat de Zuid-Willemsvaart werd aangelegd, was er een waterverbinding
tussen Maastricht en 's-Hertogenbosch: de Maas. Dit was echter een lange omweg, bovendien was
de Maas vaak erg ondiep en dus maar vijf maanden per jaar bevaarbaar. De Willemsvaart heeft
haar naam te danken aan koning Willem I, die in 1822 besloot een verbindingskanaal te graven
tussen Maastricht en 's-Hertogenbosch. De graafwerkzaamheden begonnen in 1822. Bij de aanleg
van de Zuid-Willemsvaart werd het tussen 1808 – 1811 aangelegde van Hocht bij Maastricht tot
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Lozen (Belgisch-Nederlandse grens) verruimd tot scheepvaartkanaal en van Lozen tot Nederweert
werd het door Napoleon aangelegde Canal du Nord gebruikt. Vanaf Nederweert werd een nieuw
kanaal gegraven door het dal van het riviertje de Aa. Toen er later in Drenthe ook een
Willemsvaart werd aangelegd, werd aan het Brabantse kanaal het woordje 'Zuid' toegevoegd. Op 1
juli 1825 was het gedeelte van ’s-Hertogenbosch tot Helmond klaar en in 1826 kon het hele kanaal
worden geopend. Het kanaal is 123 km lang, waarvan ruim 78 km in Nederland en om het
hoogteverschil van 40 meter te overbruggen waren er oorspronkelijk 21 sluizen nodig. In het
huidige kanaal liggen nog 16 sluizen.
Tot het einde van 1846 werd de Zuid-Willemsvaart hoofdzakelijk gevoed uit de Jeker. In dat jaar
werd begonnen met de doortrekking van het kanaal langs de linkeroever van de Maas tot Luik en
sindsdien wordt de Zuid-Willemsvaart uit de Maas gevoed. Het circa 25 km lange kanaal LuikMaastricht dat eveneens door de Maas wordt gevoed, is in 1850 voor de scheepvaart geopend. Bij
Traktaat van 12 mei 1863, gewijzigd 11 januari 1873, is de voeding van de Zuid-Willemsvaart
geregeld.
63

Kaartje Zuid-Willemsvaart 1822-182663

Aan het einde van de twintigste eeuw zijn verbredingwerken uitgevoerd, waarvan de meest
ingrijpende was de omleiding ten oosten van de stad Helmond. Sinds 1975 werd aan de omlegging
Helmond begonnen. Het zuidelijk gedeelte van deze omlegging, waarin begrepen de nieuwe sluis te
Helmond (vervanging van de sluizen 7,8 en 9) is in 1992 opgeleverd. Het noordelijk gedeelte van
de omlegging is op 11 december 1993 officieel opgeleverd en bevaarbaar voor scheepvaartklasse
IV. Met ingang van 26 augustus 1994 werd het gedeelte van de traverse door Helmond van de
Zuid-Willemsvaart, tussen de Houtse Parallelbrug en de Aarle Rixtelsebrug, aan de bestemming
voor het openbaar scheepvaartverkeer onttrokken. Dit kanaalgedeelte (incl. sluis 7) is
overgedragen aan de gemeente Helmond. Traverse Zuid bij KB 95 007 596 en traverse Noord bij
KB 96 002 131.
In de jaren 2000/2003 werden de sluizen 10 t/m 13 volledig vervangen in plaats van te renoveren
omdat na onderzoek bleek dat de fundering van de sluizen te slecht was.
De Zuid-Willemsvaart liep tot eind 2014 vanaf Den Dungen door het centrum van ’s-Hertogenbosch
en is daar slechts geschikt voor scheepvaartklasse II. Daarom werd vanuit Den Dungen een nieuwe
aftakking (9 km) gegraven naar de rivier de Maas. Bij Berlicum en Empel zijn twee nieuwe sluizen
gekomen en het kanaal is op 19 december 2014 om 10.00 uur geopend, waardoor het hele kanaal
geschikt is voor scheepvaartklasse IV. Op vrijdag 20 september 2013 werd bekend gemaakt dat
het nieuwe kanaalgedeelte de naam ‘Máximakanaal’ kreeg. Ook is eind 2014 het aansluitende stuk
over 13 km tot sluis 4 in Veghel opgewaardeerd, zodat ook schepen met drie lagen containers
vanuit de Maas Veghel kunnen bereiken. Tussen 2008 en 2010 zijn de verouderde sluizen 4, 5 en 6
(50x20 m) vervangen door nieuwe sluizen (110x12,5 m).
63

Jaarbericht RWS 1982
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Na het gereedkomen van de omlegging zal de traverse ’s-Hertogenbosch door de gemeente in
beheer en onderhoud worden overgenomen (incl. bediening en excl. waterkwantiteitsbeheer dat
naar het waterschap Aa en Maas gaat)64. Opgemerkt kan worden dat het kwaliteitsbeheer van de
Zuid-Willemsvaart vanaf de inwerkingtreding van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren al bij
het Waterschap De Aa berust. Het kwantiteitsbeheer van de Zuid-Willemsvaart, een rijkswater,
berust bij de Rijkswaterstaat.
Ook het gedeelte van de vaarroute tussen Veghel en Eindhoven wordt geschikt gemaakt voor
grotere schepen, zodat er meer vervoer kan plaatsvinden over de Zuid-Willemsvaart, het
Wilhelminakanaal en het Beatrixkanaal. Men hoopt dat alle werkzaamheden in 2015 gereed komen.

Dienstenveloppe Waterschap ‘Het Stroomgebied van de Aa’ (21/9/1957);
de heer A.C.M. Schampers was van 1930-1965 griffierpenningmeester van het waterschap De Aa.

De Zuid-Willemsvaart in de provincie Noord-Brabant was onderdeel van de dienstkring Aarle-Rixtel,
later Helmond voor het oostelijk gedeelte en van de dienstkring ’s-Hertogenbosch voor het
westelijk gedeelte. Per 1 april 1982 kwam een einde aan de geografisch ingedeelde dienstkringen
en werd de start van de droge en de natte dienstkringen in Noord-Brabant. De dienstkringen
Noordoost- en Zuidoost-Brabant voerden tot 1 januari 1991 het beheer toen er een dienstkring
Zuid-Willemsvaart werd ingesteld. Per 1 juni 1995 werden de dienstkringen Zuid-Willemsvaart en
Wilhelminakanaal samengevoegd tot de dienstkring Waterwegen Noord-Brabant. Per 15 april 2004
werden de Midden-Limburgse kanalen hierbij gevoegd en vanaf 1 januari 2006 was er sprake van
het waterdistrict Noord-Brabant. Per 1 april 2013 vinden er grote reorganisatieveranderingen
plaats.
Wilhelminakanaal en Markkanaal
In 190565 werd besloten tot de aanleg van rijkswege van een scheepvaartkanaal ter verbinding van
de Zuid-Willemsvaart en de rivier de Mark onderling en met de rivier de Amer. De uitvoering liet
nog 5 jaren op zich wachten. De naam Wilhelminakanaal voor dit kanaal werd in februari 1906

64
65

Overeenkomst NB 6257, Staatscourant, jaargang 2007, nr. 245.
Wet van 15 juni 1905, Stbl. nr. 212
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vastgelegd66. Het Wilhelminakanaal was het eerste kanaal dat vernoemd werd naar een vorstin.
Het Wilhelminakanaal loopt van de rivier de Amer bij Geertruidenberg naar de Zuid-Willemsvaart
tussen Beek en Donk en Aarle-Rixtel en is 68 kilometer lang.
Op 1 januari 1906 was in Tilburg het bureau ‘Aanleg Wilhelminakanaal’ ingesteld. In het voorjaar
van 1910 werd met de aanleg begonnen met het op de gewenste diepte brengen van de Donge
vanaf Geertruidenberg. Vanaf 1912 was Oosterhout vanaf de Amer via het Wilhelminakanaal
bereikbaar. Toen dit deel van dit kanaal gereed was, werd dit in beheer en onderhoud genomen
door de dienstkring Breda-Oost, zoals ook het geval was met het aansluitende riviergedeelte
Donge67.
Voor de overbrugging van het hoogteverschil van 15 meter zijn vijf sluizen nodig, die ter
onderscheiding van de sluizen in de Zuid-Willemsvaart aangeduid werden met de Romeinse cijfers I
– V. Er was voor de aanleg van het Wilhelminakanaal binnen de directie Noord-Brabant een
afzonderlijke dienst68. Op 14 februari 1919 (officieel op 28 april 1919) werd het kanaal tussen de
los- en laadplaats van Dongen en de losplaats van Tilburg voor de scheepvaart opengesteld. Op dat
moment had Tilburg nog geen echte haven die pas tussen 1921 en 1923 werd aangelegd. Deze
kwam op 20 maart 1923 gereed en op 4 april 1923 werd het Wilhelminakanaal officieel geopend
toen het gehele kanaal voor de scheepvaart kon worden opengesteld. Per 1 mei 1923 werd de
afzonderlijke dienst voor de aanleg van het Wilhelminakanaal opgeheven en ontstond per die
datum de dienstkring Tilburg voor het oostelijke gedeelte van het Wilhelminakanaal per 1 mei
192369.

Sluis te Oosterhout in 1974 (bron https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia)

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werden verbeteringswerken aan de rivier de Mark en aan
het Wilhelmina- en Markkanaal uitgevoerd, waardoor de industrieterreinen van Breda en
Oosterhout bereikbaar waren voor 1350 tons (klasse IV) schepen. In 1977/1978 kwamen de
werken, waaronder de bouw van twee nieuwe sluizen (120x14 m) gereed. Ook werd het gedeelte
tot even ten westen van Tilburg (tot Dongen) voor klasse IV geschikt gemaakt. De nautische
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beperkingen bij Geertruidenberg werden opgeheven door de aanleg van een nieuwe kanaaltak naar
de Amer.
Het Wilhelminakanaal wordt, met uitzondering van het eerste pand dat in open verbinding staat
met de Donge, gevoed door de Zuid-Willemsvaart en als die onvoldoende water beschikbaar heeft,
wordt water opgemalen vanuit het eerste pand naar de bovenliggende panden.
Op 7 november 2007 ondertekenden het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie NoordBrabant en de gemeente Tilburg een convenant over de verbreding en verdieping van bijna 5 km
kanaal. Ook behelst deze afspraak het slopen van sluis II (65x16 m) en het omleggen van het
kanaal bij sluis III. Dit is nodig omdat de huidige sluis III de enige bajonetsluis in Nederland is en
gerekend wordt tot een industrieel monument. Deze sluis blijft na buitengebruikstelling
gehandhaafd en behoudt een waterkerende functie. In de omlegging komt een nieuwe, grotere
sluis, die een hoogteverschil van meer dan zeven meter moet overbruggen. Bij de sluis wordt een
vijzelturbine gerealiseerd om met dit waterverval energie op te wekken. De nieuwe sluis III krijgt
de grootste composiet sluisdeuren van de wereld. De puntdeuren van het bovenhoofd (6 m hoog
en 6,2 m breed) zijn op 10 oktober 2015 geplaatst. De veel grotere deuren van het benedenhoofd
(13x6,2 m) worden medio 2016 in het benedenhoofd gezet. Composiet (een vezelsterke kunststof)
is sterk, licht, onderhoudsarm en eenvoudig te plaatsen. Op 14 januari 2013 zijn de
werkzaamheden gestart en in 2016 is het Wilhelminakanaal geschikt voor scheepvaartklasse IV
(105x9,5 m). Ook het gedeelte vanaf de instroom van de Donge tot aan het oostelijke einde van de
kade Kraaiven (Tilburg) wordt daarvoor verbreed en verdiep. Later wordt door en voor rekening
van de gemeente Tilburg nog het gedeelte tussen Kraaiven en de insteekhaven Loven in het oosten
gerealiseerd.
Het Markkanaal is een bijna 6 km lang kanaal tussen het Wilhelminakanaal bij Oosterhout
(Marksluis) en de rivier de Mark bij Terheijden, ten noorden van Breda en is te beschouwen als een
zijtak van het Wilhelminakanaal. Het kanaal werd op 14 oktober 1915 voor de scheepvaart
opengesteld zodat vooral Breda nu via de Mark, het Markkanaal en de Donge een goede
scheepvaartverbinding kreeg. Op 3 november 1944 vond de slag om het Markkanaal plaats. Hierbij
raakten Poolse troepen die oprukten naar het noorden slaags met de Duitse troepen, waarbij veel
slachtoffers vielen70. In 1976 werd het kanaal nog verbreed.
Het Wilhelminakanaal was, zoals vermeld onderdeel van de dienstkringen Breda-Oost en Tilburg.
Het Markkanaal was in beheer bij de dienstkring Breda-Oost.
Zoals al bij de Zuid-Willemsvaart is vermeld, kwam per 1 april 1982 een einde aan de geografisch
ingedeelde dienstkringen en dit was de start van de droge en de natte dienstkringen in NoordBrabant. Het vervolg van de organisatieveranderingen tot 1 april 2013 is daar ook te vinden.

Frankeerstempel Hoogheemraadschap West-Brabant

Op 1 januari 1975 was het waterkwaliteitsbeheer van het Markkanaal, het Wilhelminakanaal met
uitzondering van het buitenpand, maar ook het Oude Maasje vanaf de geprojecteerde afsluitdam
nabij de Bergsche Maas en het aansluitende Zuiderkanaal tot het Afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch-Drongelen overgedragen aan het Hoogheemraadschap West-Brabant (per 1 januari 2004
met nog vier waterschappen gefuseerd tot het Waterschap Brabantse Delta). In het kader van het
Bestuursakkoord Water zullen deze waterstaatswerken (Oude Maasje, Zuiderkanaal, Markkanaal en
westelijke dijk afwateringskanaal), met uitzondering van het beheer en eigendom van de Marksluis
(inclusief remmingwerken en aanlegplaatsen) overgedragen worden aan het Waterschap Brabantse
Delta per 1 januari 201471. Het gedeelte van de rivier de Donge en Zuidergat was eind 2004 al
overgedragen aan de gemeente Geertruidenberg72.
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Frankeerstempel gemeente Geertruidenberg

Dieze (Gekanaliseerde Dieze en Kanaal Henriettewaard- Engelen) en het
afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch – Drongelen
Achter de overlaat bij Beers tussen Cuijk en Grave lag een traverse waardoor het overtollige water
in westelijke richting kon wegvloeien. Het water van de Bergsche Maas kwam zo uiteindelijk terecht
in het gebied rond ‘s-Hertogenbosch, waar het via de Dieze werd afgevoerd. Door de afdamming
van de Dieze bij fort Crèvecoeur kon geen water meer worden geloosd en hierdoor werd ook de
scheepvaart tussen ‘s-Hertogenbosch en de Maas onmogelijk gemaakt.
Na grote overstromingen werd in 1766 ten westen van de Dieze eindelijk de Baardwijkse overlaat
aangelegd, waar langs het Maaswater bij hoge waterstanden kon wegstromen via de Langstraatse
landerijen.
De afsluiting van de Dieze vond plaats met twee sluizen: een uitwateringssluis en een schutsluis in
fort Crèvecoeur (1858-1861). Tussen 1883 en 1904 werd tussen Heusden en Geertruidenberg de
Bergsche Maas gegraven, waardoor de Maas een nieuwe monding kreeg. In verband met de lagere
waterstanden op de Maas die tot gevolg hadden dat de sluis in de Dieze voor de scheepvaart te
hoog zou komen te liggen, werd van 1897 tot 1902 bij Engelen een aftakking van de Dieze naar de
Maas gemaakt: het kanaal Engelen-Henriettewaard. Via sluis Engelen was er verbinding met de
Maas. Om de Dieze bij hoge waterstanden te ontlasten werd bovendien tussen ‘s-Hertogenbosch en
Drongelen een 19 km lang afwateringskanaal gegraven (1905-1911), waarlangs het overtollige
water van de Dommel kon wegvloeien naar de Bergsche Maas. Het kanaal loopt vanaf de overlaat
voor de Dommel bij Vugt tot de Baardwijkse Overlaat en vandaar naar het noorden tot bij
Gansooijen bij Waalwijk. Daar watert het via de Bovenlandse sluis uit in de Bergse Maas. Na het
gereedkomen van dit werk kwamen de werken bij de dienstkring Crèvecoeur. Bij de wijziging van
de grensregeling van 190673 was al bepaald dat het kanaal ’s-Hertogenbosch-Drongelen met
inbegrip van zijn uitwateringssluis in de nieuwe rivier de Maas voortaan geheel gerekend werd tot
de dienst van het Oostelijk arrondissement van de 7e directie (Noord-Brabant).
Vijfenzestig jaar na de laatste renovatie, werd in 1987 de oude spuisluis gesloopt. Op 6 april 1988
is de nieuwe spuisluis die ten zuiden ligt van het voormalige fort in de oude Dieze officieel
geopend. Hij vormt in velerlei opzicht het sluitstuk van een lange waterstaatkundige ontwikkeling.
Het moderne kunstwerk dat tevens de oeververbinding vormt met de polder Henriettewaard zorgt
niet alleen voor de afwatering van de stroomgebieden van de Dommel en de Aa, maar maakt ook
deel uit van de hoogwaterkering langs de Maas. De huidige spuisluis verzorgt met vier grote
stuwen het peil van de Dieze en bepaalt daarmee de afvoer van de rivier de Aa, de ZuidWillemsvaart en een deel van de rivier de Dommel. Als het Maaspeil hoger is dan de waterstand in
de Dieze wordt het water via het Drongelens Kanaal bij Waalwijk op de Maas geloosd. De bediening
geschiedt vanuit de sluis Engelen.
Het afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch-Drongelen werd in het kader van Brokx-Nat overgedragen
aan het waterschap Aa en Maas74. De bruggen van het afwateringskanaal in Helvoirt75, Vught76 en
Oploo77 aan de gemeenten.
De Gekanaliseerde Dieze is het verlengde van de Zuid-Willemsvaart en ook opgenomen in het
bijzonder reglement van politie van dit kanaal78. De Oude Dieze werd in het kader van Brokx-Nat
overgedragen79. De waterkering langs de westzijde van het afwateringskanaal, inclusief de sifon
Gansoyen, wordt in het kader van het Bestuursakkoord Water aan het Waterschap Brabantse Delta
overgedragen.
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Het Peelkanaal
Dit kanaal is beschreven in bijlage 5k.
In Noord-Brabant is het Peelkanaal overgedragen80 en later ook de bruggen81.
Afgedamde Maas, Bergsche Maas c.a.
De Afgedamde Maas is een oude tak van de rivier de Maas tussen Noord-Brabant en Gelderland en
vormt de verbinding tussen de Waal en de Bergsche Maas. In 1904 werd bij Well en bij
Poederoijensehoek een dam gelegd, waardoor de Afgedamde Maas ontstond.

82
Oude kaart van de Heerewaardensche Overlaten82

De Heerewaardense Afsluitdijk zorgde voor de splitsing tussen de Afgedamde Maas en de
Wilhelminasluis bij Andel (circa 1896). De sluis werd vernoemd naar koningin Wilhelmina die
enkele jaren daarvoor de troon had betreden. Het is een Rijksmonument met sluisdeuren van het
type waaiervlotdeur. Het is de enige waaiersluis in Nederland met een ‘groene kolk’: de wanden
van de sluis zijn met gras bekleed en niet gemetseld of van gestort beton. De oude
bewegingswerken van de sluis zijn nog allemaal aanwezig, maar worden niet langer gebruikt voor
het schutten van de scheepvaart. Eind vorige eeuw is de sluis gemechaniseerd. Naast de
Wilhelminasluis ligt er een keersluis, de Kromme Nolkering in het Heusdensche Kanaal. Deze sluis
werd aangelegd nadat zich in 1995 zeer hoge waterstanden voordeden en bleek dat de dijken langs
het Heusdensche Kanaal en de Afgedamde Maas onvoldoende bescherming boden.
Doordat de Maas tussen 1888 en 1904 bij Andel werd afgesloten, werd deze rivier via de nieuw
gegraven Bergsche Maas verbonden met de Amer en het Hollandsch Diep. De Bergsche Maas loopt
vanaf Well via Heusden tot voorbij Geertruidenberg, waar hij overloopt in de Amer (zie ook bijlage
5l). In 1971 en 1972 werd de rivier verlegd bij Heusden over een lengte van circa 2,5 km.
In het kader van Brokx-Nat werd de noordelijke dijk van de Bergsche Maas tussen Heusden en
Keizersveer overgedragen aan het waterschap Alm en Biesbosch83 en later de zuidelijke dijk84. In
Heusden werd de noorddijk overgedragen85.
Overige overdrachten natte infrastructuur
In het voorgaande zijn al veel overdrachten vermeld. Te vermelden zijn nog de haven Moerdijk86,
de Markiezaatskade en de Nieuwe Merwede- en Sasdijk87 en nog wat kleine waterstaatswerken.
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b. Droge infrastructuur
Wegenareaal tot RWP1932
In 1a zijn de areaalgegevens opgenomen van de dienstkringen in Noord-Brabant volgens de Staat
1896. Ook zijn deze gegevens bekend uit 192488. In onderstaande tabel zijn de rijkswegen in die
periode aangegeven:
Dienstkring
‘s-Hertogenbosch
’s-Hertogenbosch
(Vught)
Eindhoven

Wegenareaal 1896
Rijksweg ’s-Hertogenbosch – Grave.
Rijksweg ’s-Hertogenbosch – Tilburg;
Rijksweg Best – Eindhoven.

Aarle-Rixtel
Crèvecoeur

Rijksweg Eindhoven – Limburgse
grens.
Pontveer over de Maas bij Lith.

Moerdijk

Rijksweg Breda – Moerdijk.

Breda

Rijksweg Breda – Belgische grens;
Rijksweg Princenhage – Tholensche
veer.

Rijksweg Vught - Boxtel – Best;
Rijksweg Best - Eindhoven Valkenswaard - Belg. grens;
Rijksweg Eindhoven - Geldrop Heeze - Limb. grens;
Zijtak naar de Hulsche brug en
verbindingsweg.

Breda-Oost
Breda-Zuid
Geertruidenberg
Tilburg

Wegenareaal 1924

Rijksweg Steenwijksche veer –Breda;
Rijksweg Breda – Tilburg.

Schipbrug en het veer te Hedel en
Lith;
Rijksweg Hintham – Grave;
Rijksweg ’s-Hertogenbosch - de Maas
bij fort Crèvecoeur.
Rijksweg Breda-Moerdijk;
Moerdijkse veer.

Rijksweg Tilburg tot de Driesprong;
Rijksweg het Keizersveer – Breda.
Rijksweg Breda tot Belgische grens;
Zijtak Princenhage - Tholense Veer;
Rijksweg in de Hogerwaardpolder
rijksweg Sleeuwijkseveer – Breda;
Het Keizersveer.
Rijksweg Vught - Goirle – Belg.
grens.

Deel van het Rijkswegenplan 1932 in de provincie Noord-Brabant
88

opgaven diensten n.a.v. brief Inspecteur-generaal in Algemene Dienst van 28 april 1924, NR 6286 (NA 2.16.05 inv. nr. 1775)
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Wegenareaal na RWP1932:
In de jaren ‘20 voelde men vanwege het toenemende verkeersaanbod de behoefte tot uitbreiding
en modernisering van het wegenbestand. Dit resulteerde in de totstandkoming van de
Rijkswegenplannen 1927 en 1932 (RWP1932). In het RWP1932 werden voor het eerst aan de
rijkswegen administratieve nummers toegekend. Deze administratieve nummering werd in de
daaropvolgende RWP1938, RWP1948 en RWP1958 niet gewijzigd. Met het RWP1938 zouden
autosnelwegen integraal onderdeel uit gaan maken van het nationale wegenstelsel. Een grote
verandering volgde in het roemruchte RWP1968, het meest uitgebreide rijkswegenplan in de
Nederlandse geschiedenis.
Volgens het RWP1932 betrof dit in Noord-Brabant wegen van categorie II (blauw): rijkswegen
Moerdijkbrug – Breda - Belg. grens (nr.16), Utrecht – Den Bosch (nr. 26), Gorinchem - Breda (nr.
27), de categorie III (groen): rijkswegen Moerdijkbrug – Roosendaal (nr. 17), Oud-Gastel - Zijpe
(nr. 18), Grave – ’s-Hertogenbosch (nr. 55), Breda – Bergen op Zoom (nr. 56), Woensdrecht –
Belg. grens (nr. 57), Bergen op Zoom –Zeeuwse grens (nr. 58), Breda – Tilburg – Best (nr. 63), ’sHertogenbosch – Eindhoven (nr. 64), ’s-Hertogenbosch – Tilburg (nr. 65), Grave – Helmond (nr.
66), Eindhoven – Limburgse grens (nr. 67), Eindhoven – Weert (nr. 68) - evenals van de categorie
IV (geel): de rijkswegen Bergen op Zoom – Tholen (nr. 59), Moerdijk – Breda (nr. 62), Tilburg –
Goirle - Belg. grens (nr. 65) en Eindhoven – Valkenswaard – Belg. grens (nr. 69).
Zoals uit het kaartfragment blijkt, zijn in het RWP1932 bestaande wegen opgenomen (zie
wegenareaal) maar ook nieuw aan te leggen verbindingen (gestippeld). In de volgende beschrijving
zien we wat er van deze plannen is terechtgekomen en welke wijzigingen zijn opgetreden. Het
geeft ook een beeld van de ontwikkelingen van de droge infrastructuur, waarmee de dienstkringen
kregen te maken.
Van rijksweg 26, 64, 68 en 75 tot Rijksweg 2 (A2)
De huidige A2 heeft onder diverse administratieve wegnummers bekend gestaan in de loop der
jaren. In het RWP1932 bestond rijksweg 2 slechts van Amsterdam tot Utrecht. Vanaf Utrecht tot 'sHertogenbosch was het rijksweg 26 en van 's-Hertogenbosch tot Eindhoven rijksweg 64. Van
Eindhoven tot Roermond was het rijksweg 68, gevolgd door rijksweg 75 van Roermond tot
Maastricht. Het deel van Maastricht tot Eijsden was genummerd als rijksweg 79.
In het RWP1958 werd voor rijksweg 26 en 65 een nieuw tracé opgenomen via een randweg om ’sHertogenbosch en verviel rijksweg 64 in het centrum van Eindhoven (inkorting tot de Boschdijk).
In het RWP1968 veranderde de administratieve nummering. Rijksweg 2 werd verlengd naar
Amsterdam tot Eindhoven. Rijksweg 26 verviel en werd onderdeel van rijksweg 2. Ook rijksweg 64
verviel en rijksweg 75 werd verlengd van Kelpen via Eindhoven en liep ten oosten daarvan tot bij
Arnhem. Vanaf het RWP1984 heeft de gehele huidige route het nummer rijksweg 2 gekregen. In
het RWP1984 volgende de omnummering van de westelijke randweg (rijksweg 69, Poot van Metz)
in rijksweg 2. Rijksweg 75 kwam te vervallen en werd het gedeelte Eindhoven – Maastricht
omgenummerd in rijksweg 2.
In 1955 was besloten om de kaarsrechte rijksweg 2 tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven naar
2x2 rijstroken te verdubbelen. Het grootste deel was in 1962 verbreed naar 4 rijstroken, behalve
de rondweg van Boxtel die op 17 oktober 1967 opende als autoweg. De reden dat dit deel niet
direct als autosnelweg werd uitgevoerd, was dat men in de jaren '60 voorzag dat de autosnelweg
oostelijk van Eindhoven en verder door de Strabrechtse Heide zou worden aangelegd naar Weert.
Dit vond niet plaats en op 12 februari 1979 werd door de minister besloten dat de bestaande
rijksweg omgebouwd werd tot autosnelweg. In 1986 werd begonnen met de voorbereidende
werkzaamheden voor de ombouw tot autosnelweg, waarbij veel aandacht werd gegeven aan de
esthetiek. De snelweg bij Vught en Best werd daardoor verdiept aangelegd en kwam in 1991
gereed. Op 17 april 1996 volgde pas de officiële openstelling van de A2 tussen 's-Hertogenbosch en
Eindhoven.
De A2 is de enige mogelijkheid om Eindhoven via een hoogwaardige route te passeren in een wijde
regio. De westelijke randweg leverde steeds grotere problemen op. Er werd gekozen voor een
parallelstructuur, waarbij de hoofdrijbanen de status van autosnelweg hebben (A2) en de
parallelbanen zijn uitgevoerd als autoweg (N2). In principe zijn er overal minimaal 4x2 rijstroken.
Het werk startte in 2006 en in 2009 werd de parallelstructuur in gebruik genomen en op 8 juni
2010 werd het project door minister Eurlings geopend. Het is alleen bij de knooppunten mogelijk
om van parallel- naar de hoofdrijbaan te gaan en andersom.
Rijksweg 16
In het RWP1932 was rijksweg 16 in Noord-Brabant opgenomen als de verbinding vanaf de
Moerdijkbrug naar de Belgische grens ter hoogte van Wernhout. De Moerdijkbrug werd in 1936
opengesteld (het rijksveer verviel daardoor) en de verbinding tussen Dordrecht en de Moerdijkbrug
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werd enkelbaans in 1938. Door oorlogshandelingen liep de verbinding tussen Rotterdam en NoordBrabant grote schade op, vooral aan de Moerdijkbrug. Na de oorlog werd de brug provisorisch
hersteld met liggers van de parallelle spoorbrug. In 1946 was de schade volledig hersteld.
In de periode 1953-1955 werd de verbinding tussen de Moerdijkbrug en Breda als autosnelweg
aangelegd.
Tot het RWP1948 zou rijksweg 16 vanaf Breda het tracé Zundert en Wernhout volgen. In het
RWP1958 werd voor het eerst het huidige verloop van rijksweg 16 tussen Breda en Hazeldonk
opgenomen. In 1971 werd dit gedeelte gerealiseerd en sloot aan op de gelijktijdig geopende
Belgische E10 naar Antwerpen (thans E19). Voor het oude tracé betekende dit het einde als
doorgaande weg. Uiteindelijk werd de weg in delen aan de provincie overgedragen. Halverwege
de jaren 80 werd het gedeelte tussen Breda en Zundert overgedragen. Het wegvak tussen Zundert
en de Belgische grens zou tot 1992 beheerd worden door Rijkswaterstaat die de weg administratief
nummerde als rijksweg 754. In het kader van de Wet herverdeling Wegenbeheer werd ook dit
gedeelte overgedragen aan de provincie Noord-Brabant.

Portvrije dienstkaart van de kantonnier te Princenhage (korte balkstempel 28/6/1933)
aan het hoofd van de dienstkring Breda-Zuid (J. A. Crucq 1/10/1932-1/2/1950)
over een ernstig auto-ongeluk, waarbij ook wielrijders werden aangereden.
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Het door files en twee grote mistongevallen geplaagde smalle deel van de A16 tussen de
Moerdijkbrug en Breda werd aan het begin van de 21e eeuw samen met de aanleg van de HSL-zuid
onder handen genomen. In 2004 kwam de verbreding van grote delen van het wegvak tussen de
Moerdijkbrug en Breda gereed. Bij Breda en Prinsenbeek werd de rijksweg verdiept in een open
bakconstructie gelegd en plaatselijk van een 'stadsduct' voorzien. In 2006 werd de geheel naar 2x3
rijstroken verbrede A16 tussen de knooppunten Klaverpolder en Galder voor het verkeer
vrijgegeven.

Frankeerstempel HSL-organisatie te Breda

Rijksweg 17
In het uitgewerkte RWP1932 was de geheel nieuwe verbinding tussen Roosendaal en de
Moerdijkbrug gepland om een snellere verbinding tussen Zeeland, Bergen op Zoom, Roosendaal
enerzijds en de Hollandse steden anderzijds mogelijk te maken.
In 1962 werd het wegvak tussen Zevenbergen en Roosendaal als enkelbaans weg opengesteld en
in 1968 was het enkelbaans gedeelte voorzien van een tweede rijbaan. Een jaar later was ook het
wegvak tussen Zevenbergen en rijksweg 16 bij knooppunt Klaverpolder gereed. De aansluiting van
rijksweg 17 op rijksweg 16 was alleen naar en vanuit noordelijke richting. Verder valt nog te
vermelden dat in 1972 knooppunt Noordhoek (afslag A59 richting Zierikzee) werd opengesteld en
in 2004 knooppunt Klaverpolder werd voorzien van directe verbindingsbogen met de A16 in
zuidelijke richting.
Rijksweg 27

hersteld.

Postzegel brug Keizersveer op transport na WOII

In het RWP1932 is voor Noord-Brabant het gedeelte van rijksweg 27
opgenomen tussen Gorinchem en Breda. Belangrijk was daarbij de aanleg
van de brug bij Keizersveer over de Bergsche Maas, die in 1931 voor het
verkeer beschikbaar kwam. Op 13 mei 1940 bliezen de Nederlandse
strijdkrachten de brug op bij het terugtrekken. Op 31 oktober 1944 werd
de brug gedeeltelijk (en een dag later geheel) opgeblazen door
terugtrekkende Duitse strijdkrachten. Na de oorlog is de brug wederom

In het RWP1958 werd rijksweg 27 doorgetrokken naar rijksweg 16 zuidelijk van Breda. In 1961
was het wegvak Lexmond – verkeersplein Gorinchem – Merwedebrug (grens Zuid-Holland) –
Keizersveer als autosnelweg aangelegd. Op 6 december 1968 is de A27 naar Breda geopend als
snelweg met twee rijbanen met twee rijstroken. De bestaande Keizerveersbrug vormde door het
toenemende gebruik al vrij snel een flessenhals waardoor files toenamen. Om deze reden zijn eind
jaren ‘70 de overspanningen vervangen door zes oude overspanningen van de eveneens
vervangen Moerdijkbrug. Deze zes delen zijn koppels van drie delen naast elkaar geplaatst zodat
voor beide richtingen brede rijbanen konden ontstaan. De Spijkenissebrug bij Spijkenisse is
eveneens herbouwd met oude brugdelen van de Moerdijkbrug. Op 1 december 1978 is de Brug bij
Keizersveer heropend.
Rijksweg (56) en 58
In het RWP1932 was rijksweg 58 opgenomen van Bergen op Zoom richting Zeeland. In 1939 werd
de rondweg van Roosendaal geopend voor het verkeer met 1x2 rijstroken. In het RWP1958 werd
het tracé van rijksweg 56 zuidelijk van Breda gewijzigd doordat rijksweg 27 doorgetrokken werd
tot rijksweg 16. Tussen Roosendaal en Bergen op Zoom is rijksweg 58 geleidelijk omgevormd tot
autosnelweg. In 1953 opende één rijbaan over een nieuw tracé van Roosendaal naar Vijfhoek (net
ten oosten van Bergen op Zoom) dat in 1966 is verdubbeld naar 2x2 rijstroken, maar nog niet
ongelijkvloers was. Bovendien was het spoorviaduct net ten zuidwesten van Roosendaal wat langer
enkelbaans. De volledige omvorming tot autosnelweg was omstreeks 1974 gereed.
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In het RWP1968 werd aan rijksweg 58 het gedeelte Ossendrecht – Breda – Tilburg toegevoegd,
verviel rijksweg 63 en werd het gedeelte Tilburg – Eindhoven opgenomen in rijksweg 58 en
verlengd tot rijksweg 75.
In 1971 opende de A16 tussen Breda en de grens, waar de A58 ook overheen loopt. Al iets eerder,
in 1968 opende de N58 als een 2x2 autoweg door Etten-Leur. Tevens werd de rondweg van
Roosendaal dat jaar verbreed naar 2x2 rijstroken. Begin jaren 70 werden diverse delen
opengesteld, zoals tussen Etten-Leur en Willebrord en een deel langs Bergen op Zoom. Het deel
tussen Etten-Leur en Roosendaal was oorspronkelijk een gevaarlijke driestrooksweg, die in 1977
werd opengesteld als een 2x2 autosnelweg. Wat westelijker opende in 1974 het deel tussen Heerle
en knooppunt Zoomland, zodat er een doorgaande snelweg begon te ontstaan. In 1975 werd de
snelweg verlengd tot Rilland.
In het RWP1984 kwam er een nieuw tracé Hoogerheide – Breda. In december 1989 werd het
gedeelte van rijksweg 58 ten zuiden van Breda opengesteld voor het verkeer. Tot de openstelling
werd de functie vervuld door de zuidelijke rondweg in Breda (rijksweg 760). In 1993 kwam het
knooppunt Markiezaat bij Bergen op Zoom gereed en de omlegging langs Etten-Leur in 1999. In
2004 werd de A58 dan een doorgaande snelweg tussen Etten-Leur en Breda, toen het knooppunt
Princeville opende voor het verkeer.
Voor het oostelijk gedeelte werd al in 1950 en 1956 één rijbaan van de A58 opengesteld tussen
Oirschot en Tilburg. In 1961 opende een 2x2 snelwegdeel tussen Eindhoven-Centrum en Oirschot,
waarbij wat nu de A2 is tot Eindhoven-Centrum onderdeel was van de A58. In 1966 werd de rest
tot aan Tilburg met 2x2 rijstroken geopend. Midden jaren ‘60 werden eveneens de tracébesluiten
genomen voor een verdere aanleg tussen Tilburg en Breda, waarna in 1971 het wegvak tussen de
knooppunten De Baars en Sint Annabosch werden opengesteld.
Het deel ten zuiden van Breda langs tot knooppunt Galder opende echter pas relatief laat, vlak
voor de Kerst van 1989. Daarvoor ging het verkeer over de zuidelijke rondweg van Breda dat een
stadsautoweg met ongelijkvloerse aansluitingen was. Het westelijk deel hiervan is al behoorlijk
vroeg aangelegd en opende circa 1939-1940 voor het verkeer. Vermoedelijk in 1963 opende het
oostelijke deel, inclusief de tunnelbak, tegelijkertijd met de A27 tussen Breda en Oosterhout. Toen
in 1989 de A58 zuidelijk van Breda opende, verviel de doorgaande functie van de stadsautoweg. In
2010 werd het project Randweg Eindhoven opgeleverd, waarbij de A50 werd doorgetrokken
tot knooppunt Ekkersweijer. Hiermee werd de A58 effectief ingekort tot aan knooppunt Batadorp.
In 2011 opende alleen richting westen een derde rijstrook op de A58 tot Oirschot.
Rijksweg (66, 75) en 50
In het RWP1932 kwam nog een rijksweg 50 voor in Noord-Brabant. Deze rijksweg verliep vanaf ‘sHertogenbosch tot Nijmegen. Rijksweg 66 verliep in dit plan van Oss tot Helmond en rijksweg 67
van Helmond naar Eindhoven. De route via Veghel was in dit rijkswegenplan nog geen rijksweg.
In het RWP1938 werd rijksweg 66 tussen Oss en Helmond geschrapt. Verkeer van Eindhoven naar
Nijmegen werd geacht om via ‘s-Hertogenbosch te rijden. Dit bleef in de RWP1948 en 1958
ongewijzigd, maar met het beroemde RWP1968 werd het netwerk drastisch veranderd. De
kruispunten van rijkswegen in de stadscentra maakten plaats voor nieuwe knooppunten buiten de
steden. De nieuwe rijksweg 75 werd in het leven geroepen voor de route van Eindhoven naar
Arnhem, ten westen van Nijmegen langs, min of meer via de huidige route. Rijksweg 55 tussen ‘sHertogenbosch en Oss bleef nog bestaan. Begin 1973 werd de A50 opgeleverd met 2x2 rijstroken
tussen Geffen en knooppunt Bankhoef.
In het RWP1984 werd rijksweg 75 (Grijsoord, Arnhem – Eindhoven) omgenummerd in rijksweg 50.
Het deel vanaf ‘s-Hertogenbosch tot Oss werd toen al als rijksweg 59 genummerd, hoewel de
feitelijke omnummering pas plaatsvond toen de nieuwe rijksweg 50 tussen Eindhoven en Oss werd
geopend in 2005-2006.
Het zuidelijkste deel van de A50 is tevens het jongste deel van de snelweg. De voorlopers van de
huidige A50 gaan terug tot de jaren 70, toen in 1970 een tracébesluit werd genomen voor
de rijksweg 75 van Eindhoven naar Ravenstein. Dit werd echter niet uitgevoerd. In 1977 opende
het noordelijke deel van de Randweg Eindhoven, tot aan Ekkersrijt. Dit was destijds een onderdeel
van de A58.
Rijksweg 18 en 59
In het RWP1932 werd rijksweg 18 in Noord-Brabant opgenomen voor de verbinding tussen Oud
Gastel en de Tholensche brug (op 10 oktober 1928 officieel in gebruik genomen ter vervanging van
het eeuwenoude pontveer)
Rijksweg 18 werd in het RWP1984 geheel omgenummerd naar rijksweg 59. De eerste delen die
openden waren onderdelen van andere snelwegen, zoals de A16 tussen Moerdijk en Zonzeel in
1953 en 1955 en de A17 tussen Noordhoek en Klaverpolder in 1969. In datzelfde jaar opende één
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rijbaan van de A59 tussen Terheijden en Vlijmen en pas in 1989 verdubbeld werd. In 1971 opende
het dubbelgenummerde deel met de A29, waarna in 1972 het deel tussen de knooppunten Sabina
en Noordhoek opende. In 1973 opende het deel tussen Geffen en Bankhoef als rijksweg 50.

Ansichtkaart Tholensche brug over de rivier De Eendracht

In het RWP1958 kwam rijksweg 59 te vervallen en het vrijkomend nummer gebruikt voor het
wegvak Willemstad – Zevenbergen. In het RWP1984 kwam rijksweg 18 te vervallen en geheel
omgenummerd naar rijksweg 59. Toegevoegd werden de delen Zonzeel – Empel (provinciale
Maasroute) en Hintham – Oss (ex rijksweg 55).
In het SVV uit 1977 werd de A59 tussen Terheijden en Zonzeel voor het eerst opgenomen. Het
doorgaande verkeer moest tot het gereed komen van deze snelweg, die overigens nooit is
gerealiseerd, gebruik maken van de N285 (Terheijden – Zevenbergen). Deze secundaire weg werd
tot 1992 administratief genummerd als rijksweg 755 en werd per 1 januari 1993 in het kader van
de Wet Herverdeling Wegen overgedragen aan de provincie Noord-Brabant.
Met de provincie Noord-Brabant werd per 1 april 1985 een ruiling van wegen doorgevoerd, waarbij
het Rijk de Maasroute (rijksweg 59) en het gedeelte provinciale weg in de gemeente Woensdrecht
(dat deel uitmaakte van de A58) overnam. De provincie nam een aantal oude rijkswegen over
(rijksweg 263 [Tilburg – Breda] en rijksweg 321 [Oss – Grave]) en tevens werd afgesproken dat
begonnen werd met de doortrekking van de Maasroute op rijksweg 16.

Frankeerstempel gemeente Oss, van de A50 tot de Maas

Midden jaren 2000 werd de A50 gebouwd tussen Eindhoven en Oss en werd het deel van
's-Hertogenbosch naar Oss omgenummerd naar A59. In diezelfde tijd is ook het deel tussen
Rosmalen en Geffen omgebouwd naar autosnelweg.
Rijksweg 65
Rijksweg 65 van ’s-Hertogenbosch naar Tilburg bestond al als doorgaande weg en in 1955 werd het
besluit genomen om de weg te verdubbelen naar 2x2 rijstroken. Een uitbouw naar autosnelweg
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werd toen nog niet noodzakelijk geacht. In 1959 en 1960 werd de N65 met 2x2 rijstroken
geopend. In 1964 opende het snelwegdeel door Vught, waarbij het knooppunt Vught in 1995 werd
omgebouwd tot zijn huidige vorm. In oktober 1967 werd een nieuwe verbinding met gescheiden
rijbanen van rijksweg 65 met rijksweg 63 ten oosten van Tilburg voor het verkeer opengesteld. In
het RWP1968 was nog voorzien in een doortrekking van rijksweg 65 naar de Belgische grens, ten
westen van Goirle die in het RWP1984 verviel. Tot aan Oisterwijk bevinden zich een flink aantal
kruispunten op de N65. Na Oisterwijk wordt de N65 weer een snelweg en kent nog twee
aansluitingen tot aan knooppunt De Baars, waar de A65 overgaat in de A58 richting Breda.
Rijksweg 67
In het RWP1932 werd een nieuwe verbinding opgenomen van Eindhoven via Helmond naar Venlo,
die in het RWP1958 verviel en een nieuwe verbinding van de Belgische grens via Eindhoven en
Venlo naar de Duitse grens. Hiervoor werd in 1957 een tracébesluit voor de A67 als transitroute
genomen. In 1963 openden de eerste delen tussen Veldhoven en Waalre met één rijbaan en verder
naar Geldrop als 2x2 autosnelweg. In 1965 en 1966 werd dit stuk in twee fases verder oostwaarts
verlengd tot aan Asten. In 1968 werd het deel van Veldhoven naar Waalre verdubbeld naar
autosnelweg en in 1969 werd het deel van Asten tot Helden opgeleverd. Een jaar later volgde de
verlenging tot aan de grens met Duitsland, inclusief de Noorderbrug over de Maas bij Venlo. In
1972 werd het deel van Eersel tot Veldhoven opengesteld met 2x2 rijstroken en een jaar later
volgde het laatste deel tot de grens met België, waarmee de A67 in 10 jaar tijd is opgeleverd.
In 2004 werd tussen de knooppunten De Hogt en Leenderheide een plusstrook in beide richtingen
opgeleverd en tussen 2006 en 2010 werd dit deel grootschalig omgebouwd naar een parallelstructuur van 2+3+3+2 rijstroken in het kader van de Randweg Eindhoven. Op 5 september 2011
opende de nieuwe aansluiting Hapert met de N284 ten westen van Eersel.
Rijksweg 69
In het RWP1932 stond de bestaande rijksweg opgenomen tussen Eindhoven via Valkenswaard naar
de Belgische grens. In het RWP1968 kwamen de gedeelten door Valkenswaard en Waalre te
vervallen en doorgetrokken langs de westkant van Eindhoven en genummerd als rijksweg 69. Deze
randweg (provinciale Poot van Metz) werd in het RWP1984 omgenummerd naar rijksweg 2. De
rijksweg (N69) bleef dwars door de centra van Aalst en Valkenswaard lopen en veroorzaakte
hierdoor grote leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen in Aalst en Valkenswaard, omdat deze
plaatsen nooit rondwegen hebben gekregen. De N69 is hiermee redelijk uniek. Op 1 januari 2009
werd de N69 overgedragen aan de provincie Noord-Brabant.
Rijksweg 62
In het RWP1932 was deze weg opgenomen als verbinding tussen Breda en voorbij Moerdijk. Vanaf
het RWP1958 verviel de rijksweg door Breda en werd een nieuwe wegverbinding tussen Tilburg en
Gorinchem opgenomen. In het RWP1968 verviel het gedeelte tussen Gorinchem en Giessen, maar
bleef het overige gedeelte (Waalwijk – Tilburg) behouden als planweg. Slechts een klein gedeelte
van deze geplande autosnelweg werd ook daadwerkelijk aangelegd. In 1974 werd de autosnelweg
tussen Loon op Zand en Tilburg geopend voor het verkeer. Later werd de weg onderdeel van de
N261 en werd door zijn autosnelwegstatus genummerd als A261. De N261 liep van Waalwijk naar
Loon op Zand en van het Tilburgse centrum via Goirle naar de grens met België nabij Poppel.
Bij de invoering van het RWP1984 werd rijksweg 62 afgevoerd als planweg en dientengevolge
halverwege de jaren ‘80 overgedragen aan de provincie Noord-Brabant. Het wegvak tussen Tilburg
en de Belgische grens zou tot de Wet Herverdeling Wegenbeheer (WHW) per 1 januari 1993 door
Rijkswaterstaat beheerd worden. Dit weggedeelte was administratief bekend als rijksweg 776. Bij
de invoering van de WHW in 1993 werd het routeverloop van de N261 ingekort. Het gedeelte
tussen de A58 ten zuiden van Tilburg en de Belgische grens werd hernummerd tot N283 (in 2003
wederom N630).
Rijksweg 259
Sinds de opening van de A4 om Halsteren op 20 december 2007 behoren de Randweg Noord van
Bergen op Zoom en de Halsterseweg en Steenbergseweg in Halsteren niet meer tot de N259. Deze
route is gedowngrade en heeft een lagere maximumsnelheid gekregen voor de veiligheid en om
doorgaand verkeer te weren. Op 18 juni 2012 werd net ten noorden van Klutsdorp een tijdelijke
verbindingsweg van/naar de A4 geopend, waardoor verkeer direct van de N259 de A4 opgestuurd
wordt. Hierdoor heeft de N259 ten zuiden van Klutsdorp geen doorgaande functie meer. Begin
2015 werd de A4 om Steenbergen afgerond, waardoor er nog veel veranderde aan de N259. Door
de bouw van de A4 wordt de N259 afgestoten naar een lagere wegbeheerder. De N259 is namelijk
niet meer belangrijk voor doorgaand verkeer en verliest de status als rijksweg. Naar verwachting
zullen de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen het beheer van de oude weg overnemen.
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Rijksweg 4
In het RWP1932 was in Noord-Brabant voor bedoelde verbinding rijksweg 59 van Steenbergen tot
Bergen op Zoom rijksweg 58 rond Bergen op Zoom en rijksweg 57 vanaf Bergen op Zoom tot de
Belgische grens opgenomen. In het RWP1938 werden een aantal rijkswegen in het westen van
Noord-Brabant geschrapt, zodat alleen rijksweg 58 bij Bergen op Zoom overbleef. Dit werd in de
Rijkswegenplannen van 1948 en 1958 niet gewijzigd. In het RWP1968 kwam een deel van de
huidige nummering tot stand. Tevens werd rijksweg 19 toegevoegd van Delft naar Schiedam en
verder via Willemstad en Bergen op Zoom naar de grens met België. In het Structuurschema
Verkeer en Vervoer (SVV) van 1977 werd rijksweg 19 omgenummerd tot rijksweg 4. In dit schema
werd rijksweg 4 voorzien als ononderbroken verbinding, dus ook met het deel van het knooppunt
Benelux tot Klaaswaal en het deel rond Steenbergen. Hierna bleef de nummering feitelijk
ongewijzigd hoewel het deel van Klaaswaal tot Dinteloord als de A29 werd bewegwijzerd, maar dit
stuk is administratief altijd de rijksweg 4 gebleven. In het RWP1984 werd als rijksweg 4
toegevoegd Den Haag – Bergen op Zoom – grens (ex rijksweg 19, die geheel omgenummerd werd
tot rijksweg 4).
Bij de Volkeraksluizen komt rijksweg 4 Noord-Brabant binnen. In 1971 en 1976 opende het deel
tussen het Hellegatsplein en Dinteloord in twee fases, eerst als rijksweg 19 en vanaf 1976 als A29.
Bij het knooppunt Sabina waar de A59 in oostelijke richting afslaat naar Den Bosch, is de weg weer
bewegwijzerd als A4. De snelweg loopt dan naar het zuidwesten en steekt het riviertje de Dintel
over, waarna hij bij Dinteloord eindigt op de N259 die verder naar Steenbergen en Bergen op
Zoom loopt.
Zoals al vermeld zal begin 2015 het ontbrekende stuk rond Steenbergen naar Bergen op Zoom
gereed zijn. Bij het knooppunt Zoomland voegt de A58 uit Roosendaal en Breda in en een
dubbelnummering langs Bergen op Zoom begint. Dit deel werd tussen 1973 en 1976 geopend. De
A4 loopt eerst richting zuiden, maar buigt bij Woensdrecht naar het westen af. Hierna volgt
het knooppunt Markiezaat, waar de A58 rechtdoor gaat richting Goes en Vlissingen. De A4
slaat naar het zuiden af richting Antwerpen. In 1993 werd dit zuidelijkste gedeelte
tussen knooppunt Markiezaat en de Belgische grens opengesteld.
Rijksweg langs de Zuid-Willemsvaart (N266)
Deze weg is nooit onderdeel geweest van een rijkswegenplan, maar was tot 1992 in beheer
bij Rijkswaterstaat en administratief genummerd als rijksweg 766. Van 's-Hertogenbosch via Beek
en Donk en Weert liep deze weg (bewegwijzerd als N266) naar de Nederlands-Belgische
grens nabij het Belgische Lozen. Tot het gereedkomen van de A2 tussen Knooppunt Vught
en Knooppunt Ekkersweijer vervulde de N266 een belangrijke rol in het verkeer tussen
de Randstad en Zuid-Limburg. Nadat de A2 in 1996 als autosnelweg voor verkeer werd opengesteld
werd het doorgaande verkeer over de N266 zo veel mogelijk geweerd. Daar begin jaren ‘90 geen
bovenregionale functie voorzien was voor de N266 werd deze per 1 januari 1993 in het kader van
de Wet herverdeling wegenbeheer grotendeels overgedragen aan de provincies Noord-Brabant en
Limburg. Kleine gedeelten tussen Beek en Donk en Helmond en de Weertse ring werden
overgedragen aan de betreffende gemeenten.
Rijksveren
Veren over de Bergsche Maas
In 1883 kwam de Wet op de Verlegging van de Maasmond tot stand89. Deze wet beoogde de
afsluiting van de Maas tussen Heusden en de Waal/Merwede bij Woudrichem en het verleggen van
de Maasmond naar de Amer. Vanaf Heusden tot aan de Amer (Dongemond) moest een nieuw
kanaal worden gegraven, zodat de Maas voortaan via de Amer op het Hollandsch Diep zou
afwateren in plaats van op de Waal/Merwede. De nieuwe rivier die later Bergsche Maas ging heten,
was een hele ingreep in een bewoond gebied, waardoor wegen, landerijen en kerkpaden werden
doorsneden en complete dorpen van de kaart verdwenen. In een speciale Onteigeningswet stond
dat het Rijk zich zou ontfermen over het herstel van de gescheiden samenleving. Het inzetten van
gratis stoompontveren was één van de tegemoetkomende maatregelen. Aanvankelijk zou er ook in
Heusden een pont komen, maar de plaatselijke bevolking kreeg het uiteindelijk door een
Kamermeerderheid voor elkaar dat er een brug kwam, de Heusdensche brug. Eind 1887 werd
daadwerkelijk met het werk begonnen. Na het gereedkomen van de Bergse Maas werden de
werken overgedragen aan het 6e district (Noord-Brabant), inclusief het Bernse-, Drongelse- en
Capelseveer en de draaibrug over het Heusdense Kanaal.
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Postzegelvelletje ‘Mooi Nederland’ Heusden

De veren zijn altijd de belangrijkste objecten geweest van de dienstkring Waalwijk en voorgangers
en na 1 april 1984 van de dienstkring West-Brabant respectievelijk Midden-Brabant. Per 1 februari
2009 droeg Rijkswaterstaat de Bergsche Maasveren over aan de vijf oevergemeenten Aalburg,
Heusden, Waalwijk, Werkendam en Zaltbommel. De drie veerverbindingen konden al vele jaren
niet meer gerekend worden tot de hoofdstructuur van Nederland. In de Wet Herziening
Wegenbeheer werd vanaf 1 januari 1993 ook in de decentralisatie van rijksveren voorzien. De
oevergemeenten richtten de stichting Bergsche Maasveren op met een Raad van Toezicht. De
stichting had als doel de drie veerverbindingen Capelse veer (Dussen – Sprang-Capelle), het
Drongelse veer (Waalwijk – Drongelen) en het Bernse veer (Bern – Herpt) plus het reserveveer in
stand te houden. Met de overname van de veren was een bedrag voor enkele miljoenen gemoeid.
Dit bedrag ontvingen de gemeenten van het Rijk. De stichting belegde deze som zodanig dat de
veren, voor minimaal 30 jaar, gratis bleven voor de gebruikers. Op grond van de eerder genoemde
wetten van 1883 en 1885 was het Rijk slechts gehouden een verbinding over de Bergsche Maas te
verzorgen. Destijds was hier uitvoering aan gegeven door het instellen van drie pontveren die het
Rijk in beheer had. Na overdracht bleef er sprake van een verbinding over de Bergsche Maas.
Moerdijkse Veer
Per 1 september 1920 werd het veer over het Hollands Diep tussen Willemsdorp en Moerdijk door
het Rijk overgenomen van de NV Veer Willemsdorp – Moerdijk90. Er was al eerder een veer van 19
augustus 1822 tot 2 oktober 1885 als stoombootveer en daarna tot 7 juli 1877 als zeil- en roeibootveer, als verbinding in de weg van Rotterdam over Dordrecht en Moerdijk naar Breda. Door de
aanleg van de spoorwegen nam het verkeer op de rijksweg af, waardoor besloten werd tot
complete opheffing van het veer op 7 juli 1877. Door de opkomst van de auto was er behoefte aan
een veer in de rijksweg. De NV Veer Willemsdorp – Moerdijk hervatte op 27 april 1912 de veerdienst, waarvoor concessie werd verleend tot heffing van veergelden91. Mede door de oorlog
verminderden de veeropbrengsten, waardoor de exploitatie gevaar liep. Dit heeft geleid tot overname door het Rijk van de veerdienst op deze belangrijke verbinding.
Toen op 12 december 1936 de nieuwe verkeersbrug Moerdijk voor het wegverkeer werd opengesteld, was het veer niet meer nodig. De dienstkring Moerdijk (beheerder van de havenwerken
Moerdijk en de rijksweg van Moerdijk naar Breda) werd per 1 juni 1938 gewijzigd in dienstkring
Breda-West92.
Overdrachten Wet Herverdeling Wegverkeer
In de provincie Noord-Brabant zijn, zoals hierboven beschreven vele autosnelwegen aangelegd,
waardoor er oude rijkswegen niet meer in de rijkswegenplannen voorkwamen en aan lagere
overheden moesten worden overgedragen. Laatstelijk heeft dit in het kader van de Wet
Herverdeling Wegverkeer per 1 januari 1993 plaatsgevonden.
Veel van deze niet-planwegen zijn aan de provincie Noord-Brabant overgedragen zoals rijksweg
754 ( Zundert – Wernhout - Belg grens), voormalige rijksweg 16, rijksweg 755 (Terheijden –
Moerdijk), rijksweg 776 (Tilburg – Belg grens), voormalige rijksweg 62. Rijksweg 766
(‘s-Hertogenbosch – Veghel – Helmond – Nederweert- Belg grens) werd grotendeels overgedragen
90
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aan de provincies Noord-Brabant en Limburg, evenals kleine gedeelten aan gemeenten. Rijksweg
759 (Halsteren – Tholen, rijksweg 59 uit het RWP1932) werd gedeeltelijk aan de provincie en
gemeenten overgedragen. Verder werden aan verschillende gemeenten overgedragen de
rijkswegen 760 (Breda, oud tracé rijksweg 58), 762 (Sleeuwijk – Hank – Oosterhout, voormalig
tracé rijksweg 27), 764 (’s-Hertogenbosch - Boxtel – Eindhoven, voormalige rijksweg 64), 765 (‘sHertogenbosch – Hedel, oude rijksweg 2) en rijksweg 767 (Poot van Metz, voormalige A2).
Wegenareaal in Noord-Brabant per 1 januari 2000
Dienstkring Autosnelwegen Breda:
A29/59: Volkerakbrug – knooppunt Sabine (2,8 km)
A29: knooppunt Sabine – Dinteloord (4,5 km)
N259: Dinteloord – Bergen op Zoom (18,7 km)
A4/58: Bergen op Zoom – knooppunt Zoomland (10,1 km)
A4: knooppunt Zoomland – Belgische grens (7 km)
A16: Moerdijkbrug – Belgische grens (28,0 km)
A27: knooppunt St. Annabosch – Raamsdonk, rijksweg 59 (18 km)
A58: Tilburg – knooppunt Galder, rijksweg 16 (16,3 km)
N58: Breda, rijksweg 16 Princenville – Etten-Leur (7,2 km)
A58: Etten-Leur – Bergen op Zoom, knooppunt Zoomland (25,1 km)
A58: Korteven, knooppunt Markiezaat – Woensdrecht (1,1 km)
A59: knooppunt Sabina, rijksweg 4 – knooppunt Noordhoek, rijksweg 17 (10,6 km)
A59: knooppunt Zonzeel, rijksweg 16 – Wagenberg – Raamsdonkveer, rijksweg 27 (14,7 km)
Dienstkring Autosnelwegen Eindhoven:
A2: Best – rijksweg 58, knooppunt Ekkesweijer (31,1 km)
A2: rijksweg 67, knooppunt Leenderheide – Maarheeze (16,5 km)
Rw 50: De Bokt, rijksweg 58 – Eindhoven (1,5 km)
N265: Eindhoven – Veghel (14,3 km)
A58: De Bokt, Eindhoven – Tilburg (39,9 km)
A65: Tilburg – knooppunt De Baars, rijksweg 58 (3,7 km)
A67: Belgische grens – knooppunt De Hogt (18,3 km)
A67/2: knooppunt De Hogt – knooppunt Leenderheide (5 km)
A67: knooppunt Leenderheide – Helenaveen (30,3 km)
N69: Valkenswaard – Belgische grens (9,4 km)
N69: Eindhoven, rijksweg 67 – Valkenswaard, rijksweg 69 (7,1 km)
Dienstkring Autosnelwegen ‘s-Hertogenbosch:
A2: Maasdriel – Vught – Liempde – Best (31,6 km)
A27: Raamsdonk, rijksweg 59 – Gorinchem, brug over de Merwede (16,2 km)
N265: Veghel – Uden – Oss-Oost (18,9 km)
A50: Oss-Oost, rijksweg 59 – Schaijk – Ravenstein (8,3 km)
N59: Raamsdonkveer, rijksweg 27 – Raamsdonk (0,1 km)
A59: Raamsdonk – Waalwijk (14,9 km)
N59: Waalwijk (1 km)
A59: Waalwijk – ‘s- Hertogenbosch – knooppunt Empel, rijksweg 2 (16,9 km)
A50: knooppunt Hintham, rijksweg 2 – Maliskamp (2,9 km)
N50: Maliskamp – Geffen (6,2 km)
A50: Geffen – Schaijk, rijksweg 50 (9 km)
A65: knooppunt – Vught (2,8 km)
N65: Vugt - Berkel-Enschot (12,9 km)
A65: Berkel-Enschot – Tilburg (2,4 km)
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‘Bijzonder poststuk’
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Bron veiling Hillesum
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Vouwbrief van de heer A. Hollestelle aan de
hoofdingenieur van de waterstaat te
’s-Hertogenbosch voorzien van Franco in
kastje stempel op Koning Willem III
postzegel. Op de achterzijde naamstempel
van hulppostkantoor Yersekendam.
De landpostroute liep van Yersekendam via
het overzetveer naar Gorishoek,
Scherpenisse en Tholen naar Bergen op
Zoom (9/12/1862). Deze route van Bergen
op Zoom naar Middelburg was met ingang
van 1 april 1845 (Staatsraad Gouveneur van
de Provincie Zeeland van 11 maart 1845
ingesteld. Dit blijft zo tot in 1868 de vaste
treinverbinding tussen Brabant en Zeeland
via de Kreekrakdam tot stand komt,
waardoor de post per trein over land tot
Goes kan worden vervoerd. Het doortrekken
van de spoorlijn over de in 1871 aangelegde
dam door het Sloe voltooit de volledige
over-landroute tot Vlissingen.
Adriaan Hollestelle (7/5/1832 – 29/3/1923)
is een markante persoon geweest in de
Zeeuwse geschiedenis. Hij bracht het van
koejongen en landarbeider via onderwijzer
tot opzichter eerste klasse bij
Rijkswaterstaat, schrijver van enige bekende
werken over de poldergeschiedenis, lid van
Provinciale Staten van Zeeland en
wethouder van Tholen.
In 1862 was Hollestelle geslaagd voor het
examen ‘opzichter van de Rijkswaterstaat’
en werd benoemd tot ‘opzichter van de
Brede waterkering bewesten Yerseke’.
Daardoor had hij volgens deze brief geen zin
om als tijdelijk opzichter bij de dienst in
Noord-Brabant te komen werken. Later werd
hij van 1/11/1883 tot 1/5/1898 hoofd van
de dienstkring Tholen van Rijkswaterstaat.
Voor meer informatie over Hollestelle zie:
http://people.zeelandnet.nl/leohanneke/bio_
adriaan.html
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