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Tekst tbv spreekrecht bij agendapunt 2 tijdens de vergadering van de Commissie 
Fysiek Domein op 11 februari 2020. 
 
Goedenavond dames en heren, 
 
Drie maanden geleden is er over het Heicop in Kockengen een nieuwe brug geplaatst. 
 
Al direct werd door dorpsbewoners opgemerkt dat deze brug hoger was dan de oude brug.  
 
In de dagen en weken daarna kwamen er klachten over de steilte van de brug. Met name  
 
ouderen – al of niet met een rollater of scootmobiel – fietsers en zelfs sommige wagens  
 
kunnen er niet of nauwelijks over. Daardoor is het voor deze inwoners niet mogelijk om de  
 
kerk en/of winkels aan de overzijde van het Heicop te bereiken, of heelhuids aan de  
 
overkant te komen: er hebben al enkele ongevallen plaatsgevonden!  
 
Eind november 2019 heeft het Dorpscomité de hoogte c.q. steilte van de brug onder de  
 
aandacht van de gemeente gebracht en daarbij gevraagd of bij het ontwerpen van de brug  
 
ook rekening is gehouden met de BAT-norm. December jl. heeft huisarts Sloeserwij de  
 
gemeente middels een brief van zijn zorgen dat er ongelukken zouden kunnen gebeuren  
 
op de hoogte gebracht. Kort voor de feestdagen heeft het Dorpscomité opnieuw bij de  
 
gemeente hiervoor aandacht gevraagd. Half januari is ter plekke gesproken met een  
 
gemeenteambtenaar over de situatie aldaar. Tijdens dat gesprek werd ondermeer van  
 
gemeentezijde opgemerkt dat de brug niet aan de BAT-norm behoeft te voldoen en dat de  
 
hoogte is gebaseerd op de eisen die HDSR daaraan stelt. Wij hebben op dat moment  
 
gesteld dat wij nog steeds willen vernemen waarop gebaseerd is dat deze brug niet aan  
 
de BAT-norm behoeft te voldoen.  
 
Het Dorpscomité heeft ook contact opgenomen met HDSR om te vernemen wat hun eisen  
 
waren voor het verlenen van een vergunning. Het antwoord luidde dat er een vergunning  
 
was verleend conform de vergunningaanvraag zoals gedaan door de gemeente. Er heeft  
 
zover bekend geen nader overleg omtrent de vergunningaanvraag plaatsgevonden van de  
 
gemeente met HDSR. 
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Een week na het gesprek met de gemeenteambtenaar ontvingen wij van hem het  

volgende bericht, ik citeer daaruit het volgende: 

“Naar aanleiding van onderstaande mail kan ik ... antwoorden dat de brug niet voldoet 

aan de zogeheten BAT norm. Ons inziens is deze norm niet van toepassing op de brug, 

omdat deze binnen een 30 km zone valt en een minimale doorvaarthoogte als eis 

heeft. 

Hieronder heb ik het antwoord van onze beleidsmedewerker kunstwerken toegevoegd op 

een vraag van een andere bewoner in de buurt van de brug: ….. 

‘De oude beweegbare Drie Stammenbrug moest vanwege de slechte staat worden 
vervangen. 

Op het advies van de belanghebbenden heeft het college van de gemeente Stichtse 

Vecht besloten deze beweegbare brug te vervangen door een vaste brug. 

Bij vervanging van deze brug bepaalt het waterschap De Stichtse Rijnlanden de eis met 

betrekking tot doorvaarthoogte. Wij zijn gebonden aan deze eis. Het belang van het 

waterschap is dat het onderhoud aan de watergang doorgang kan blijven vinden. De 

maaiboot moet altijd onder de brug door kunnen varen. Voor de nieuwe Drie 

Stammenbrug heeft het waterschap een doorvaarthoogte van 65 cm geëist. Dit is meer 

dan in de oude situatie en is net voldoende voor de maaiboot. ….. 

Aanpassen van de helling is niet mogelijk, de brug zou dan volledig vervangen moet  

worden.’ 

…….”  

Tot zover dit citaat. 

Dit antwoord levert ons de volgende vragen en opmerkingen op: 

- op grond waarvan kan de gemeente stellen dat binnen de 30km-zone de BAT-regeling  

  niet van toepassing is?  

- wie zijn de belanghebbenden, die de gemeente geadviseerd hebben er een vaste brug   

  van te maken? 

- waarom is er niet gekeken naar de gevolgen voor het verkeer? 

De oude brug was op papier nog een beweegbare brug, maar in de praktijk al decennia    

niet meer. Een beweegbare brug wordt aangekondigd met het verkeersbord J15 en   

eventueel een waarschuwing middels bebakening X06.  
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Indien men de situatie ter plekke goed had bekeken, had men kunnen zien dat het  

betreffende verkeersbord hier niet stond en als men hierover met inwoners en/of HDSR  

had gesproken, had men kunnen vernemen dat de maaiboot desondanks zijn werk deed:  

de boot werd uit het water gehaald en aan de andere kant weer te water gelaten.  

We zijn er van overtuigd dat HDSR bereid was en is dat hier te blijven doen. 

 

Over deze aangelegenheid is er de afgelopen weken door het Dorpscomité ook contact  

geweest met de heer Adrie de Lange daar een aantal winkeliers zich ten behoeve van hun  

klanten/klandizie ook beklagen over de steilte van de brug. De heer De Lange heeft enige  

tijd terug bij wethouder Van Dijk – hij was daar in verband met een ander onderwerp - ook  

de brug ter sprake gebracht. Toegezegd werd volgens de heer De Lange dat mede- 

werkers van de gemeente met hem een afspraak zouden gaan maken om de situatie  

ter plekke nog eens met elkaar door te nemen. Vorige week vernam hij dat de gemeente  

er vanuit gaat dat hij het initiatief zou nemen. De heer De Lange heeft daarop aan de  

gemeente laten weten dat dit niet conform de afspraak was, maar daarop heeft hij – zover  

ons nu bekend - nog geen reactie ontvangen. 

 

Gegeven de urgentie, nl. het voorkomen van verdere ongevallen, wil het Dorpscomité   

zich richten op het realiseren van een spoedige oplossing voor de ontstane situatie. Een  

oplossing, die het mogelijk maakt dat iedere inwoner van Kockengen de Drie Stammen- 

brug kan gebruiken.  

Wij dringen er daarom bij de gemeente op aan de steilte van de hellingen van de brug te  

verminderen. Het eerder vermelde overleg met de heer De Lange kan mogelijk bijdragen  

om te bezien of volstaan kan worden met aanpassingen van de huidige brug. Zolang de  

hellingen nog niet zijn aangepast, wil Kockengen een tijdelijke voet- en fietsbrug over het  

Heicop vanaf de Korte Kerkweg naar het Kerkplein.  

 


