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2.22 Weegbrug met huisje, Wolphaartsdijk, gemeente Goes, Zeeland 

 

 

 

Inleiding 

Dit type weegbruggen had men vroeger in bijna ieder dorp. Deze weegbrug 

van de Veerweg te Wolphaartsdijk heeft daar dienst gedaan van 1930 tot 

1966, terwijl het weeghuisje eind 19e eeuws is. Het geheel is in 1984 naar het 

museum overgebracht. 

Weegbrug: authentiek, weegmechaniek van het type met stangenstelsel en 

balans, gedeeltelijk onder het houten plankier, waarop de te wegen wagens 

gereden werden. Weegvermogen tot 10.000 kg. Het weeghuisje is een 

gedeeltelijke reconstructie. 

 
 

Vertelpunten 

- Voor het wegen van wagens zonder en met lading 
- Met name voor het wegen van aardappelen, voederbieten en pulp 

 

Basisinformatie presentatie 

Deze weegbrug diende voor het wegen 

van allerlei landbouwproducten 

grotendeels aardappelen, pulp en 

suikerbieten. Een enkele maal werd er 

een auto gewogen. Paard en wagen 

waren toen nog merendeels het 

vervoermiddel. De wagen werd zowel op 

de heenreis naar de haven (vol) als ook 

op de terugtocht (leeg) gewogen. De 

weger verstrekte de weegbriefjes aan de 

hand waarvan de leverancier voor zijn producten kreeg uitbetaald. 

De suikerbieten werden vanuit de haven van Wolphaartsdijk per binnenschip 

verder vervoerd naar West Noord-Brabant. Het vervoer per schip werd in de 
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loop van de tijd steeds meer verdrongen door de vrachtauto en zo kwam voor 

de weegbrug in 1966 het einde 

 

Verdieping 

De weger deed zijn werk vanuit het weeghuisje, dat na 1966 steeds meer in 

verval begon te raken. Het huisje stond in de berm van de Veerweg in de 

Oostlanderpolder. 

Voor dit alles was een vereniging opgericht: Vereniging Weegbrug `De 

Eendracht' te Wolphaartsdijk. De notulen van deze vereniging zijn deels in het 

ongerede geraakt, maar uit wat er nog over is kan worden opgemaakt dat het 

een doorlopende 'centenkwestie' was. Een steeds terugkerend geschilpunt 

vormde ook het salaris van de weger. Soms was er gekrakeel over de 

hoeveelheid klei die aan de aardappelen of suikerbieten zat (dat woog immers 

ook iets. . . ) 

Er kwamen verschillende attributen uit de tijd van 

de weegbrug mee. Waaronder de bel die aangaf 

dat het wegen klaar was en men verder kon 

rijden, het klembord met weegbriefjes, de lei met 

griffel. Het mooiste attribuut was de geelkoperen 

"monsternemer". Een steekding dat willekeurig in 

de juten zakken werd gestoken om monsters te 

nemen. In een zakje werden de monsters (met 

opdruk monster zonder waarde) opgevangen en 

opgestuurd naar makelaars in Rotterdam die de waarde bepaalden aan de 

hand waarvan de verkoopprijs van de producten werd bepaald. Die 

monsternemer was handgemaakt door een smid, van een granaathuls uit de 

Tweede Wereldoorlog en samen met de andere attributen aan de collectie van 

het NOM toegevoegd. 

Hoe weeg je een vracht piepers? 

Op deze weegbrug worden tussen 1898 en 1966 landbouwproducten gewogen. 

Suikerbieten, aardappelen, uien of wat er ook maar gewogen moet worden. De 

volgeladen wagen rijdt erop, wegen, lossen, en dan de lege wagen nog een 

keer opnieuw wegen. Het leeg en het vol gewicht worden op een weegbriefje 

gezet. Het verschil is het gewicht van de lading, en aan de hand daarvan krijgt 

de boer uitbetaald. De bediening gebeurt vanuit het weeghuisje. Het maximale 

gewicht dat op deze brug gewogen kan worden is 10.000 kilo. Tegenwoordig 

worden nog steeds weegbruggen gebruikt, maar met 10.000 kilo kom je 

natuurlijk niet ver meer. De capaciteit, en trouwens ook de nauwkeurigheid, 

van moderne weegbruggen is veel groter dan vroeger. 

 

Paard en wagen vervoerden de landbouwproducten van en naar de haven van 

Wolphaartsdijk. Vanuit het weeghuisje werd de weegbrug bediend. De wagens 

werden zowel vol als leeg gewogen. Op deze weegbrug kon maximaal 10.000 

kilo gewogen worden. Aan de hand van weegbriefjes waar het juiste gewicht 

op werd afgedrukt, kregen de boeren hun producten uitbetaald. Tussen 1930 

en 1966 diende de weegbrug vooral voor het wegen van aardappelen en 

suikerbieten.  

overgeplaatst. 

Monsternemer 
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Waar lag de weegbrug. 

 

 

 

 

Linken 

Loon naar wegen, de vereniging „weegbrug de eendracht" te Wolphaartsdijk, 

1898-1966, scan origineel, link pdf scan, 

 

Literatuur 

- B&M. 1985 no. 2 (pag. 71-84).  

- Gids 2014 pag. 47 

 

Afbeeldingen 

https://tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/his/1989-01-01/edition/0/page/77?query=LOON%20NAAR%20WEGEN,%20DE%20VERENIGING%20%E2%80%9EWEEGBRUG%20DE%20EENDRACHT%22%20TE%20WOLPHAARTSDIJK,%201898-1966&sort=relevance
../0_nom/bestanden_extrainfo_locaties/2.22%20loon%20naar%20wegen%20-%20weegbrug%20Wolphaartsdijk%201898-1966.pdf
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De weegbrug met weeghuisje ter plekke in 1983. 

 

Wolphaartsdijk, het interieur van 

het weeghuisje van de weegbrug De 

Eendracht voor de sloop en herbouw 

in Arnhem, 1982. Foto 

Openluchtmuseum Arnhem. 
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De weegbrug met weeghuisje ter plekke langs de weg naar de haven. 
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Wolphaartsdijk, weger de heer Flipse in het weeghuisje van  

de weegbrug De Eendracht, 1982. Foto Openluchtmuseum Arnhem. 

 


