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De brug over de Zoom, die er was van 1932 tot en met oktober 1944 

Historie van een zeer fraaie brug die een beter lot had verdiend. Het verhaal van de historie is 

opgesteld aan de hand van krantenartikelen die zijn opgenomen op de website Delpher kranten.                                                                          

Andere bronnen staan vermeld bij foto’s en tekeningen.                                                                                                                                                                                                                   

De aanleiding van de bouw 

   

en de politieke gevoeligheid 

  

       

De verbinding over de Zoom kreeg al eerder aandacht en wel in 1926 
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Het gemeentebestuur wilde graag een ijzeren brug 

   

   

De beoogde noodbrug staat rechts op onderstaande foto uit Bergen op Zoom, Zo was het – deel 2                        
(overname met toestemming van tekstschrijver Arthur Suijkerbuijk van het boek op zaterdag 25 augustus 2018) 

 

De gemeenteraad dringt aan op de bouw van een dambrug 
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Ook de landelijke pers bericht 

 

  

                                                                                

De eerder beoogde dambrug zou dan de tweede dambrug worden over de Zoom. Een eerste was         

er al aan de Halsterseweg (foto volgende pagina links). Volledigheidshalve rechts van die foto een 

foto van de bedoelde eikenhouten brug bij het Ravelijn. Beide foto’s komen uit beeldbank van het 

Westbrabants Archief, nummers BOZ001031971 en – genomen door fotograaf Bartholomäus 

Wosyka - BOZ102000606.                                                                                                                       

    

Ook weer bericht in    van  

   

Goedkeuring van Gedeputeerde Staten voor de bouw 
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Tekeningen van de brug zoals aanwezig in het dossier op het Westbrabants Archief  

          

en nog wat nadere uitleg in verband met een gerucht 

  

    
De bouw is gerealiseerd 

  

     

 

De ligging en vorm van de brug worden zeer gewaardeerd in de pers                            
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 en niet alleen in de krant in het zuiden maar ook in het noorden 
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en zelfs bekendmaking bij krantenlezers overzee  

    

 

en nog twee foto’s met de omgeving van de brug 

    

Links: gezien vanaf Noordzijde Zoom naar hoek Zuidzijde Zoom – Van Overstratenlaan ; rechts: gezien van 

Zuidzijde Zoom richting Zandstraat, in de volksmond toen Hazekopweg (foto’s Westbrabants Archief nummers 

BoZ 10000607, genomen door fotograaf Bartholomäus Wosyka, en 102000484) 

En dan op 27 oktober 1944 opgeblazen door een Duits springcommando.                    
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Fotograaf J.H.M.Weijts, gebruik met goedvinden van zijn zoon Albert op 30 augustus 2018 

Helaas geen herstel, maar een besluit tot sloop 

      

    

Echter de fundering is gebleven onderin de Zoom, zodat Willem Kruf die op zaterdag 25 augustus 

2018 kon fotograferen. 

  aan de noordzijde deels achter  begroeiing     
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aan de zuidzijde van de Zoom grenzend aan het voetpad op de hoogte van de Van Overstratenlaan.   

 

En ter afronding op pagina 8 onderstaand een nog bestaand vergelijkbaar type burg in Limburg  

zoals opgenomen op de website van de Nederlandse Bruggenstichting. Met toestemming van             

Hans Rhee van de bruggenstichting bij mail van 29 augustus 2018. 

Bergen op Zoom, 30 augustus 2018 en aangepast op 20 november 2019 

Willem Kruf en Paul Brooijmans 
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