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Excellentie,
StichtingBoogbrugVianen,zetelendte IJsselsteinaan Walkade 15 ten huize van haar
voorzitter,doet hierbij een aanvnagtot aanwijzingvan de stalenoverbruggingover de
1988.
Lek bij Vianenop grondvande Monumentenwet
waarhet in dezeom gaatis gelegenop de percelenmet kadastraDe stalenoverbrugging
le aanduidiDgen:
VreeswijkB. 5398,5016en Viaren B, 5193,2912,2894,3876,3124,3125,3126
- zie bijlageI.IJsselstein.
en grenstaande gemeente
StichtingRoogbrugVianenheeftblijkensartikel 2, Iid 1 van haar statutenonder meer
ten doel:
"het behoudenvan de boogbrugbij Vianenen het onder de aandachtbrengenvan haar
schoonheiden voorts al hetgeenmet een en ander rechtstreeksof zijdelingsverband
houdtof daartoebevorderlijkkan zijn, allesin de ruimstezin deswootdsr'.
- zie bijlageII.meent aanwaagsterdat beschermingvan
omstandigheden
Op grond van navolgende
voormeldebruggewettigdis.

BESCHRJJVING
VAN IIET OBJECT
1.
De stalen overbruggingheeft een totale Iengtevan 500 metei en een bleedte van 16
meter.De brug heeft een symmetrischaanzicht.De middenbrug,met een ovenpanning
volwandigebogenmet trekbanden een laaggelegen
van 160 neter, heeft als hoofdtiggers
met 4 overspanningen
betonneDbrugdek. De aanbruggen,
'/an 42,6 meter, hebbenals
betonnenwegdek.
volwandigeliggersmet hooggelegen
hoofdliggers
2.
Hoewel in de jaren
De stalenbruggenzijn uitgevoerdals geheelgeklonkenconshucties.
30 de techniekvan het elektdschlassensterk in opkomstwas, heeft men er wegens
toe te passenoP grote bruggen.
onvoldoendee aring van afgeziendezeverbindingswijze
3.
De Scheldete VlisDe aannemervan de middenbrugwas de KoninklijkeMaatschappij
werden vervaardigddoor de NederlandseDok Maatschappijte
singen,de aanbruggeD
werd het Bruggenprogiamma
Amsterdam.In verbald met de hee$endewerkeloosheid
onder de Nederlandseaanne'
destijdsversnelduitgevoerden werdende werkzaamheden
mersen fablikantenverdeeld.
De overbrugginglr:wamgereedin 1936en vervingde oude schipbruguit 1340.De middenbrugwerd tijdensde Tw€edewereldoorlogilr 1945verwoestwaamadezein dezelfde
werd in de jaren 60 aanweerszijden
constructiein 1947werd herbouwd.De overbrugging
verbreedmet een extrarijstrookvoor langzaamverkeer,
zie bijlageIIL p 3 - voor uitgebreidebeschrijvingen:
WAARDENSTELLINGEN
waarden
cultuurhistorische
l.

De brug over de Lek bi Vianen is in hoge mate van belangals uitdrukkingvan bouwZij behoort tot een reeksvan bruggenvoot gewoonvetkeer
technischeoDhvikkelingen.
1927werdengebouwd.Ten behoevevan het
die in het kader van het Rijkswegenplan
werd door
ontwerp en de uiwoering van de in dit plan opgenomenoverbruggingen
opgericht.
Rijkswaterstaat
in 1928een Bruggenbureau
programmavoor de spoorbruggen
was er in Nederland
Na het irl 1890gereedgekomen
w€iDigverderekelnis opgedaanover het ontwerpenen uitvoerenvan grote bruggen.Het
Bruggenbureau
moest deze kennis allereerstop peil brengenom veflolgens meuwe
de toelaatbare
spanningenen eisen
voorschriftenop te stellenvoor de verkee^belasting,
ten aanzienvan op druk belastedelen.
2.
De boogbrugis in hogematevanbelangals uitdrukkingvan tlpologischeontwikkelingen.
zochtennaar eigentijdsebrugvormen.In navol
De ontwerpersvan het Bruggenbureau
gingvan het buitenlanden als vervolgop de brug overde lJsselbij Zwolle werd er vooi
de brug over de Lek bij Vianengekozenvoor het tlpe boogbrugmet trekband.De bogen
werdenechteruiteevoerdals kokers,

2

3.
De brug over de Lek bij Vjanenis in redelijkematevan belangvoor het oeuvrevan de
ingenieursen Rijkswaterstaat
als bedriji Het ontwerpengeschiedde
ondervemnt$roorctelijkheid van hoofdingenieurir. W.J.H. Harmsendie in 1928 met de leiding van het
Bruggenbureau
van Rijkswaterstaat
werd belast.Ir. A.J. van der Steur vr'asdestiidsin
deelfijdals esthetisch
adviseuraanhet Bruggenbureau
verbonden.
vormgeYingswaarden
De boogbrugover de Lek bij Vianenis in hogematevan belangwegensde kwaliteitvan
de architectonische
en conskuctieve
vormgeving
en inpassingin het landschap.
Voor de overbrugging
over de Lek bij Vianenis bij het ontwerpenveel aandachtbesreeo
aan de architectonische
en esthetische
vormgeving.Bij het bepatenvan het hoofdbeeld
werd gestreefdnaar eenvoudigeen rustigevotmen.Men was destijdsvan oordeel dat
voor een brug met een overspanning
van 160 metet een vakwerkliggerbrug
niet in aanmerkingkwam.Men maaktetoen de keuzevan een boogbrugmet trekband.Ir. W.J.H_
Harmsenschreefhieroveiin 'De Ingenieur'van 21 sept.1934het volgende:
"h het widse iviercnlandschapdat hier wordt gevonde, moestvootts ernaar word.en
gesreefd.llet brugbeeldeenyoudigen rustigte houden.De omstand.itheiddat de bruguldelinggeheelsymmetischwastergemal.,kzlijkte
dit. DezeEmmetrie, d.egrote tegenstelling tussende afrnetilg der lnofdoverspanningtegenoverde zijove$pannin9n, de
stijgittgaan wee$zijdentuar die hoofdoverspanning
noodzakenop dit middengedeelte
de aandacht te concettrcrcn, Voar de hoofdoyerspanningis nu gekozenvoor een
baogbrug
met trckband."
Door het toepassen
van een trekbandwordt de spankrachtvan de boog inwendigopgenomen en komener geenhorizontalekachten vrij. Hietdoor ontstaateen construchevorm die het brugbeeldeen rustig uiterlijk geeft.De bogeDuitgevoerdals volwandige
kokers,in plaatsvan vakwerkbogen,
versterkendit eenvoudige
en rustigebeeld.
Tevenshebbende bogenter plaatsevan de opleggingen
een kleinerehoogtedan in het
midden van de brug waardooreen slankeruiterlijk wordt verkregen.Het verloop bedraagt ongeveerI meter.De in langsrichting
aan de buitenzijdevan de bogen aange,
brachteplooiverstijvingen
versterkendit slankeeffect.
De boogbrugovet de Lek bij Vianenis een markantbeeld in het wijdse vierenlandschapen vormt daarmeeeen harmonischgeheel.In het vakblad'Staal'van 1936werd
hieroverhet volgendegeschreven:
"Hoe.schoonwftoont dit bouh)werkin zin eenyou.lige,strakk lijn ziclx aan ons oo&
Niet meerde toch altijd eenigszitltonntstigeaandoendevableruigger.smet zijn vetwarrcndediatonalen,doclt de eenvoudige
boogmet trckband.Niet zoo tuaatwichti? aLsde
vakwerkbrugvertoontdit tJpezicll fu het landschap,waardoorhet in de omgevingniet
le sErk dominee ; nocfuansboeit het krlntbeerkhet oog reeds,zoodra fien het van
vcn? tc aa|\.hokwenl<rijgi'.
Aan de westzijdevan de stalerlboogbrugkomen twee nieuwe betonnenbruggen te
liggen.De eerstenieuwebrug is thansin 1999in dienstgesteld.De toevoegingvan de
tweenieuwebruggenis van gote invloedop het totaalbeeldvan de oeveflelbinding.De
architectenZwarts en Jansmaontwierpel de nieuwebetonnenbruggenop basisvan
samenhang
met de stalenboogbrug.Vanuithet westenis de samenhang
van de boogvan
de stalen brug en de lichte booglijnvan de onderkantvan de betonnenbrug reeds

duidelijkte zien. Vanuit het oostenblijft het aanzichtop de stalenboogbruggeheelintact
olschoonde schaduwwerking
van de achterliggende
betonnenbrug hei hisioiischeUeeld
enrgszlns
versloora,
De twee brugtypen die ontworpen zijn in vetschillendeperioden met ve$chillende
techniekenen verschillende
materialenlevereneen intetessanttoraalbeeldop. De combi
natie van dezedoor djd beheersteontwikkelingenis het sterkstwaarneembaar
vanafde
bruggenzelf. De grootsheidin maatvoering
gecombineerd
met de verfijndedetailontwerpen versterkende samenhang
tussende tweebrugtypen.
Het totaalbeeldvan de twee brugtypenis een goederepresentantvan de Nederlandse
bruggencultuur.

gaafheid
De brug over de Lek bij Vianenis in hogemate van belangvanwegede oorspronkelijke
staat waarin z[ thans verkeert.De boogbrugwerd in de Tweed; Wereldoorlogcloor
oorlogshandelingen
venield. In 1948is de brug weer in de oorspronkeliikevorm het_
steld,gebruikmakend
van overgebleven
en nieuwgemaakrebrugdelen.Om dc capaclrert
vaD de overbruggingte vergtotenwerd in de jaren zestigaan weerszijdeneen extra
rijstrookvoor langaam verkeetaangebracht.

zeldzaamheid
De brug over de Lek bij Vianenis in hogemate vaDbelangwegenshaar zeldzaamheid.
De brug behoort tot de reeks bruggenvoot gewoonverkeerdie in het kader van het
Rijkswegenplan
1922werdengebouwd.Dit plan omvatteondermeereen programmavoor
de bouw van 12 verkeersbruggen
over de grote rivieteD.Als eerstevan diibruggcnpro_
grammawerd in 1930de brug over de IJsselbij Zwolle gerealiseerd.
Daarnavojiden in
1931de overbruggingvan de BergscheMaas,in 1933de overbruggingvan de Waal bij
Zaltbomrnei,in 1935de brug overde Rijn bij Arnhemen in 1936dJovirbru:siDe van oe
Lek bij Vianen.ln herzelfdejaar kwamende overbruggingen
van de Waat U'ilN"ij-"gen
en die van her Hollands Diep bij Moerdijk tot stand.Vervolgenskwam in 19:z Oe
overbrugging
van de Maasbij Hedelgereed.Daaoa volgdenin 1939de overbflrgging
van
de Oude Maasbij Dordrechten die over de Noord bt Hendrik Ido-Ambacht.--Tot
slot
kwamef in i943 de brug over de IJsselbtj Deventer.
De boogbiugmet trekbaDdoverde l_ekbij Via en en die over de Maasbij Hedel zijn de
enigeuitgevoerdebruggenwaarbijvolwandige
bogenwerdentoegepast.
Met een hoofdoverspanning
van 120 metei is de brug bii Hed;I kleiner dan die bij
Vianenr|let een hoofdovenpanning
van 160meter.
Ilet verschiltussel deze tweebruggenkomt verdcr in uitdlukkingin de hooste van cie
boog.Het pijl van de boog bij de brugvan Hedel bed(aagt21 meier terwijl trit pilt van
Vianen 28,8 meter bedmagt.Voorts is de hoogrevan de hoofr igger bij
9," !9r-q !u
Hedel kleiner.De hoogtein het middenvan de boogbedraagtbjj Hedel 2,7 met;en bij
Vianen3,Emerer

symbolische
\yaarden
De stalenbrug over de Lek bij Vianenis irr hogematevan belangwegenshaa! symbolischewaarden.Sinds de openstellingin 1936$erd de brug de eerst; en daard;or de

belangrijkstevasteoeververbinding
in het middenvan Nederland.V66r dezetid vormde
de Lek een natuurlijkegrenstussenhet noordenen zuidenvan het land die alleenkon
worden overgestokenmet behulp vaa veercchepen
en een schipbrugtussenVianen en
Vreeswjjk.
Door de vaste oeververbinding,met de stalenboogbrugals middenbrug,ontstondhier
nu een poort die het zuidenvan Nederlandontsloot.Dezepoort wordt vooralvotmgegeven door de sterk geprofileerdeeindportalenen K-verbandentussende bogendie eer
duidelijk portaal laten ontstaan.
De boogbrugbij Vianen kan vanwegedeze ve$chijningsvormin combinatiemet haar
belangrijkeligging en het feit dat het de ee$te vasteoevenerbindingwas,wordenbeti
poort naarhet zuiden).
teld als 'Historische

R.EDENENVOOR HET VERZOEK
1.
De stalen overbruggingis niet breed genoegom de huidigeen toekomstigegrote verkeerssromen te verwerken. Rijkswaterstaatheeft daarom plannen onhvikkeld voor
verbeteriDg.Deze plannen omvatten de bouw van twee naast elkaar gelegennleuwe
b ggenwestelijknaastde stalenbrug.De nieuwebruggenzijn kokeflormigedoorgaande
liggersuitgevoerdin voorgespannen
beton.Het gedeeltebovende vier heeft een overspanningvan 165 meter en evenalsde direct aansluitendeIiggerdeleneen gebogen
onderkant.-Deeerstebrug is thansin dienstgesteld.
In het jaar 2000zal Rijkswaterstaat
aanvangen
met de bouwvan de hveedenieuwebrug.
Deze brug zal omstreeks2003 gereedkomen.Ervan uitgaandedat het verkeer zjch
zodanigontwikkelt dat in de Dabijetoekomstde nieuwebetonnenbruggenvoldoende
capaciteitbiedenvoor niet alleen het snelverkeermaar ook voor het langzaamverkeer,
zal d€ stalenoverbruggingoverbodigwordenen kunnenwordengesloopt.
Er zijn echterplannenom in de toekomstde tweenieuwebruggenuitsluitendte bestemmen voor snelverkeer(2x vier rijstroken).In dat gevalis er een afzonderlijkebrug voor
Iangzaamverkeer nodig. Deze laatstefasewordt pas gerealiseerd
na het opstellenvan
eeDherziere trace-notaen het nemenvan het helzienetrace-besluit.
Voor de afzonderlijkebrug voor langzaamverkeerzou de stalen overbruggingdienst
kunnendoen.Deze behoeftdan wel groot onderhoud.
2.
De NederlandseBruggenStichtingheeft op verzoekvan de StichtingBoogbrugVianen
een waarderingsrapport
opgesteldvoor de stalenoverbrugging
over de Lek bij Vianen.
De belangrijkheidvan de brug is naar het oordeelvan de Nederlandse
BruggenStichting
zodanigdat zij niet uitsluitendat de stalenboogbrugte zijner tijd in aanmerkingkomt als
Rijksmonument.Zij concludeertals volgl
-

De stalenoverbruggingvan de Lek bij Vianenis een markanterepresentant
van de
in het kadervan het Rijkswegenplan
192?in Nederlandgebouwde
vetkee$bruggen
over de grote rivieren.De boogvormvan de hoofdoverspanning
is beeldbepalend
voor het geheel.

-

Bovendienzijn de bogen,zoalsin Nederlandbij boogbruggen
met grote overspanning maarweinigvoorkomt,uitgevoerdalsvolwandigekokers.

volmgevlngen lnpas'
Bij de waarderingkomen vooral de aspecten:construcheve
gaafheid
naarvoren.Deze
en zeldzaamheid
sing in het landschaptezamenmet de
als in lrcgemalebelatlSriik.
wordengewaardeerd

-

De NederlandseBruggenStichtingstelt:
-

Nader dient te worden beoordeeldin hoevefie de bestaandestalenbruggenna
zoudenk n'
groot oDderhouduit een oogpuntvan historischbelanggehandhaafd
nen biijven.

-

te zien met de waaldeing van
Het is aan te bevelende waarderingin samenhang
1927gebouwdebluggenover de
de overige,in het kadervan het Rijkswegenplan
grote rivieren.Op dezewijze kan in overlegmet de beheerdereen aantalbruggen
lvorder geselecteerd,

zie bijlageIII - voor het gehelewaarderingsrapport;
3.
StichtingBoogbrugVianen onderbouwthaar aanvraagtot aanwjzingbeschermdmonugrondenmaai wil tevensde symbolische
en beeldbepalende
ment op cultuurhistorische
lvaardenvan de boogbrugover de Lek brj Vianenbenadrukken
van
Met navolgendeargumenteuijvert StichtingBoogbrugVianenvoor de bestempeling
deze
hoopt
dat
De
stichting
van
de
Automobilit€it
de brug als Nationaal Monument
gronden.
argumentatieextm btdraagt aan de cultuurhistoscheen beeldbepalende
1927'werd
De stalenboogbrugbij Vianen,gebouwdin het kadervan het Rijkswegenplan
gewone
verkeer
in Neder_
vool
het
inftastructuur
in
de
nieuwe
schakel
belangrijke
een
nierrv,/
eeuw
uit
tot
een
loop
van
de
twiltigste
in
de
verkeer'groeide
land- Dit'gewone
van
roerloosheid,
het
geniale
triumviraat
'De
auto:
fenomeen:n.l. de automobiliteit.
delen,dat elke wenstussengenoten machtvewult' (Ritzerfeld),
sidderingen bewegeDde
werd het voeltuig dat zelfsde helewereldveroverde
betekendeeen revolutiein de algemenevooruit
Het zelfstandigkunnen voortbewegen
technologischen sociaal
gang met grote iDvloedop economisch,stedenbouwkundig,
gebied.Een zelfderevolutiewas te zien in de vorigeeeuwtoen met de invoedngvan de
plaatsvonden.
verschuivingen
en economische
trein grote naatschappelijke
Men kan stellendar de automobiliteit€€n van de meestinvloed jke fenomenenvan de
twiDtigsteeeuw is geworden.De 12 bruggenover de grote rivierendie in het kadervan
1927zijn gebouwd,kenmerkenhet begintijdperkvan dit automobilihet Rijkswegenplan
als leliekenvan dit fenomeenen markeZij kunnenwordenbeschouwd
teits-feDoneen.
ren met hun eigentijdsevormen, constructiesen materialenhet begintijdperkvan de
automobiliteit.
Met het openstellenvan de boogbrug
De boogbrugbij Vianenbezit echtermeenvaarde.
tussenhet noo(denen het zuideniD
in 1936ontstold er 6en €erstevasteoeverv€rbinding
werd door de cenhaleligging66n van de
het middenvan Nederland.Dezeoverbnrgging
belangrijksteer bekendstebruggenvoor het snelverkeerin N€derland.Mede door haar
sterk geprofileerdeeindpo(talenen K-verbandentussende bogenkan de boogbrugbij
Vianenwordenbetiteldals 'Historischepoort naarhet zuiden'.
groeidenin N€derlanddermatedat de 12 oude bruggenover de
De verke€rsstromen
In de meestegevallenwerdenvool
grote rivieren te smalwerdenvoor het snelverkeer.
het snelverkeernieuwebrederebruggengebouwden kregende oudebruggeneen functie
voor het langzaamverkeer.

De boogbrugover de Lek bij Vianen was 66n van de laatsteoude bruggendie voot
snelverkeerwerd gebruikt.Met de komst van de eerstenieuwebetonnenbruq ove! de
Lek verloot ook de boogbrughaar oude functie voor het snelverkeerwaa;mee ner
begintijdperkvan de automobiliteitsymbolischwerd afgeslotenen er een nieuw tijdperk
aanving.De relatie tussende boogbrugbij Vianen en de automobiliteitis hierooor tn
hogemateversterkt.
StichtingBoogbrugVianen onderkentde importantievan de automobiliteitin de twintigste eeuw en wil dit voim gevendoor de boogbrugbij Vianenvoor te dragenals 'NationaalMonumentvan de Automobiliteit'AIs 66n van de belangrijkstebruggenin Nederlanden als ,Historischepooit naar het
zuiden' is de boogbrugbij Vianen bij uitstek geschiktom daaaeen extra monumenrenstatusaan te verlenen.Haar ligging,midden in het land, haar schoonheiden haar specifiekewaardenzijn overtuigendgenoegom dezevoordrachtte rechtvaardigen.
StichtingBoogbrugViaIen is van mening dat wanneerde boogbrugbij Vianen erkent
wordt als 'Nationaal Monument van de Automobilitiet' dit de ontwikkelinsenvan de
twintigsteeeuw zal wee$piegelenals een specifiekezelfteflektie hetgeen-eerr groLe
bijdragelevert aan het nationaalcultuurbesef.

StichtingBoogbrugVianen hoopt met voormeldeinformatieen bijlageneen compleet
beeld te hebbengegevenvan een object met gtote schoonheid€n belang jke historische
waardenvoor de Nederlandsecultuur.
Stichting Boogbrug Vianen vertrouwt op een deskundigoordeel van alle betrokken
Dartiien.

tend,
StichtingBoogbrugVianen

W.J.van

Dllagen:
I.
IL
III.
lY.

V.
VI.

Kadastralegegevens
van het te beschermen
object.
Notarieelvastgestelde
statutenvan StichtingBoogbrugVianen.
Waarderingsrapport
van de Nederlandse
BruggeaStichting.
Uit Bruggenin Nederland1800-1940pagina298 tot 335; informatie over de 12
bruggenover de grote rivieren die in het kader van het Rijkswegenplan192?
werdengebouwd;uitgegeven
door Nederlandse
BruggenStichting,1997.
Foto'svan het te beschermeD
object.
Kopieen uit het vakbladSlaal,Ingenieur,Crcntckde Geinen van een afstudeeflerslaA.
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OPRICHTINGSBESTUUR
\Yim van Sijl
Shtdeede beelde e kuist h Atne1laon et' aan de Jar van E ck te Matsticllt Heeft divede solo- en
sroepnenboBtellisen ap zifu naan stao . Haf zich ,net succesiheeet voor behod en beschemig van
verscllillen.leseneenteLijkeer njksDlottutnentente |9eIen:
1986

1991

1995

1997-1999

1999

Aanvraag tot aanwijzing besch€rmd monument loor de middeleeuws€
veslingwerkenlan lJsselsteinin saNenwerkingn€t Stichling Hhtorische
King IJssehtein.
Hernieuwde aanvraagtot aanwijzingbeschermdnonum€nl voor de vestingop Srondvan Monumenwe.ken van IJsselsteinah 'complex-omschrijving'
tedwet 1988.
Behoud wachthuisjeNozena, Radio-Nederlandwereldomroep te lJsselBehoud zendergebouwNozema;Radio-NederlandWereldomroepte IJsselstein in sanenlverkingmet StichtingHistorischeKring Usselstein.
Planontwikkelingen b€scherminglan Kasteelco'rplexUsselsleinin samen'
werking m€t Stichting HistorischeKring IJsselstein,B. Murk en B. Riel_
Tra n s fo rma l i e v a n w a c h th u i sj eN ozema,R adi o-N ederl andW €rel domroeP
te IJsselsteintot kunstwerkgetiteld 'Ter Reflektie"

COMITE

VAN AANBEVELING

B. Rielveld
sels/fit en Stichtittg 's Herenkorennnlen ls
Bestuusli.llredacteur van de Stichliri HistolXche King
auteur vat wrschillende allikelen over de hisbie ,an iJMkteit. Heefr zich ,\ezet voor het bdloud en
beschennnlgvan divase nrcttuDtenten.
1991
1995

Behoud middeleeuwsvestingwerkin Z.O. Usselstein
Behoud zendergebouwNozema,Radio-NederlandWereldomroeple IJssel-

1997-1999

Ussehtein
Planontwikkelingen beschermingvan Kasteelcomplex

H. \Vijnen
Studeerdebeeldendeku6t h TilbwAer aan Jan van Eyck te MaastrichLHeeft tienta en solo' en gnepsten'
tooEtelliryelt op zijn Matn staan i't d ede ,nutea en kudenaoBittitiatievar
1988

Realisering, et subsidievan ProvincieUtrecht, de installatie Synphonie
in binnen-en buiten'
van een brug'(BoogbruSbij Vianen) Is geexposeerd

ir. L.M.M. Oo.schol
een ahematief ontae,p voot een euweLekbtue' Sei6pirce op de huidiSe
Behaolde zin tl7enieu\titel
'net
oidezoek
tnat de boosbtut Sedaan.Is si4ll 1992 wetkzoatn tt de btug.nbouw.
boogbnA. Heeft hbtotirch

RESULTATEN
Stichting BoogbrugVianen heeft sjndshaar oprichting jn juni 1998de volgende
resultatengeboekt:
-

-

-

-

-

16 artikelen in landelijke en regionalekranten met daarin aandachtvoor
het behoud van de boogbrug. (Utrechts Nieuwsblad,De Telegraaf,Het
Contact,Cobouw, Zenderstreekrnieuws
en ReformatorischDagblad)
Artikel van Stichting I-eerplar Ontwikleling, getiteld 'De boogbtug bij
I/ianen; een herkenningstekenin het land', over de doelstellingen van Stich,
ting BoogbrugVianen.
Voorjaar 2000 zal het boek De Pijlers,door Jos Steehouderverschijnen.
Dit boek, uitgegevendoor Europese Bibliotheek i.s.m. Rijkswaterstaat,
bevat een hoofdsluk getiteld Een monumentvoot de automobiliteit'en is
gewijd aan de doelstellingenvan StichtingBoogbrugVianen.
Videoreportagevan J. Danversover StichtingBoogbrugVianen.
Nieuwsreportageover Stichtiry BoogbrugVianen, door TV Utrecht.
Discussieprogramma
over het behoud van de brug, door Radio M. in
samenwerkingmet Rijkswaterstaat,Monumentenzorgen drie leden van
StichtingBoogbrugVianen.
Schriftelijkereactiesvan diverseinstantiesen politieke partijen.
Rapport over de boogbrug bij Vianen door NederlandseBruggen Stichhng.
Presentatiesvan Sticbting Boogbrug Vianen tijdens de Kunstmanifestatie
Janskerkte Utrecht en in het Stadsmuseum
IJsselstein.

StichtingBoogbrugVianen wordt anno 1999ondersteunddoor 60 donateurs.
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Voor de gq44!9{4g van de overbruggingvan de Lek bij Vianen zijn de criteda toegepast
zoals dezein het rapportvan de NBS, "Waarderingen Selectie",opgesteldin 1994,,ijn
aargegeven:
Selectlecnteua
I Cultuurhistorische waarden
l. lJelalg van de bnrg als urtdnrKlQngvan een
bouMechnischeontwikkelins
z. Ijelang van de bnrg als ultoruxKrngvan een
typologischeontwikkeling

Waardeflng

+
+

J. IJelangvan de bmg voor net oeuvrevan
.--

i-^ ..i-, , ,

^f

L- , 1. iif

4. betang van ce Dnrgvoor oe gescnleoenls
van de stad,regio, buurt erE.
II Vormgevingswaarden
l. ljelallg van qe Drugvoor oe gescrueclenls
van de architectuur

n.v.t
n.v.t.

2. Belangvan de brugwegensde kwahtelt
van de architectonische
en de coNtructieve
vormgevingen de inpassingin staden
Iandschap
J. betang van oe Drugvoot net oeuvte van
een architect

n.v,t,

III Ensemblewaarden
. uelangvan de bnrgals onderdeel
var een
waterbouwkundig
complexof vaneen
gebouwencomplex

n.v.t

z. belang van een groep van onrggen,ole
visueeleen geheelvormen.

n.v,t,

J. uelangvan Dnrggen,
ole overeen
vaarwater,in eenverkeerswegof een
spoorwegvoorkomenen eeneenheid
votmen
4. tselangvan de brugals centrumvoor latere
bebouwing
IV GaaJheid
Belangvande brugwegenshetnog
verkerenin de oorsprookelijke
staat
V Zeldzaamheid
Selangvan oe onrg01eendeelervan
wegenshaarzeldzaamheid
(in relatietot I,lI oflll)
Betekenisrvaardering
= in zeerhogemate
+

n.v.t.

+

= in L^oe

6'ra

= in redelijkemate
j
n.v.t. = nietvan toepassing

n.v.t.

+
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Usselstein,14januari 2000
aanvullingten behoevevan de aanvraagtot aanwijzingbeschermdmonument
van de boogbrugbij Vianen
aan alle aangeschrevenen
d.d. 20 december1999

L.S,
SrichtingBoogbrugVianen heeft d.d. 12 december1999 aanvraaggedaan tot aanwijzing
beschermdnonument van de stalenoverbruggingover de Lek bij Vjanen. Zij heeft U d.d.
20 december1999hjervanop de hoogtegebracht.
Aanvraagsterheeft de ontbreIn de aanvraagontbrekenechter enkeleevidentegegevens.
kende gegevensondergebrachlin vijf nieuwebijlagenen deze inmiddelsverstuurd naar de
Minister.
Om u zo volledigmogelik te informeren sturen wij U hierbij de bijlagen IX. en X.a. en

x.b.
Met vriendelijkegroet.

artikelen vetschetnt h Ttout , UtrecllE Nieuasblad en Zerulerctrceknieuwi Tevenszijn
et rcportaSesgetnaaktdoor TV. WercldonlraepNede and, Radio Rinnond, Radio M.
en TY. Utrecl .
StichtingBoogbrug t4anen v,il bij dee iedercendie de Stbhting trnancieel ondercteunl
dank zeg4en

BIJI,AGE IX,
AANBEVELING MET BETREKKING TOT DE FIETSPADEN VAN 1967
SiichtingBoogbrugVianen doet bij dezeeen aanbevelingmet betrekkingtot de fietspaden
die in 1967aan weerszijdevan de stalenoverbruggingover de l,ek bij Vianen zijn aangebracht. Deze fietspadenzijn destijdsaangebouwdom de snelweguit te bteiden tot 2 x
twee rijstroken.Ais de stalenoverbruggingin de toekomst echter gebruikt wodt voor het
lokaal verkeer dan zal de breedtevan het wegdek tussende bogen voldoende capacitert
bieden voor dit lokaal verkeer. De fietspadenkunnen dan gesloopt worden. Met het
van de boogbrug
verdlvijnen.van de fietspadenzullen belangrijkevormgevingsaspecten
terugkerenen in beeld komen.
van de Lek bij Vianen wordt jn het boek 8ru88?n
In de beschrijvinSvan de overbrugging
in Nede and 1800 - 1940,van de NederlandseBruggenSlichling -zie bijlage IV. p. 321-,
hierover het volgendegeschreven:
Op de middenbrughad het r;jdek een breedte van 11 meter met daarnaasi
zijpadenvan 2,75 meter die, ont €sthetischer€denen,binnen de hoofdliggers
rverdengeplaatst.
Dit betekent dat de constructievorm'boog met trekband' buiten het oorsprcnkeljjke
wegdekgeplaatstis. De bogenlopen dus langshet wegdeknaar onder toe. Aan de uitein
den van de bogcn zijn de trekbandengemonteerd.Tevensbevindenzich daar de opleggingen.De opleggingenzorgenvoor de afdrachtvan de vertikale krachten teNijl de trekband
voor de opvangvan de horizontalekrachtenzorgt. In dit complexeknooppunt. ook wel 'de
geboortevan de boog' genoemdis het krachtenspelduidelijk waarneembaar.Omdat de
geboortevan de boog buiten het wegdekgeplaatstis krijgt het brugbeeldeen eenvoudig
en rustig uiterlijk.
De aangebouwdefietspadenvan 1967belemmerennu het zicht op dit signifikanteonderdeel van de boogbrug.SlichlingBoogbrugVianen doet om deze reden de aanbevelingom
de fietspadentc slopen zodal hel oorspronkelijkezicht op de opleggingenen de knooppurlten van bogen en trekbandenweer hersteldwordt. Tevenszullen de verbindingenvan
de hangersmet het wegdekweer zichtbaarworden en krijgen de stalen aanbruggenhun
oonpronkclijke aanzichtterug.

BUI-AGE X. a.
KANTTEKENING BIJ HET WAARDERINGSR qPPORT cultuurhistorische
waarden
Stichting Boogbrug Vianen plaarst bij deze een kan(ekeningbij het waarderingsrapport
van de NederlandseBruggenStichting.
In het rapport wordt bij de selectiecriteria,onder adturhistotischewaa le\ punt 4,
'belang van d€ brug voor d€ g€schiedenis
van de stad, regio, buurt enz.,,geen waatden
toegekend-Het criterium wordt beoordeeldals 'niet van toepassing'.
Stichting Boogbrug Vjanen wil met de volgendeargumentenaantonen dat de stalen
overbruggingover de Lck bt Vianen in zeer hogemate van belangis voor de geschiedenis
van de stad, de geschi€denis
van het land en de geschiedenis
van de automobiliteit.
belangvan de brug voor de geschiedenis
van d€ stad
De stalen overbruggingover de l-ek brj Vianen is voor de stad Vianen van
groot belang geweestin de recentegeschiedenis.
Sinds de openingvan de
brug is de stad Vianen zich meer en meer op Utrecht gaanorienteren.
Vianen behoort al eeurventot de provincieZuid,Holland.Thans is de discus
sie gaandeomtrent e€n overgangvan Vianen naar de provincieUtrecht.
b€laDgvan de brug voor de geschiedenis
van hel tand
De stalen overbruggingover de l-ek bij Vianen was de eerstevasteoeververbinding in het midden van het land en daardooreen zeer belangrijkepoort
die het zuiden van Nederlandontsloot.De brug heeft na de TweedeWereldoorlog in grote mate bijgedragenaan de economischewedetopbouwvan
Nederland.(zie ook de aanvraagp. 4 en 5.)
belangvan de brug voor de geschiedenis
van de automobilileit
De stalen overbruggingover de Lek bij Vianen vormt een belangri.jkonderdecl in de geschiedenis
van de automobiliteitin Nederland.In het collectieve
b€wustzijnis de brug niet andersbekend dan om baar file's. Deze file's werden evenwel nict veroorzaaktdoor de brug maar door de toenamevan de
automobiliteit: een fenomeen dat zo kenmerkend is voor de huidige
sanrenleving.Het is onder anderedaaromdat de brugwordt voorged€genals
monument van de automobiliteit.(zie ook de aanvraagp.6 en 7.)

SrichringBoogbnrgVrdnenslelt uit heLvoorgaindeheLvolgende:
De stalen overbruggingover de Lek bij Vianen is van belangvoor de g€schiedenis
van dc
stad Vianen, dc geschiedenis
van Nederlanden voor de geschiedenis
van de automobili,
teit. Waardering is dus van toepassing.
Uit het bovenvermelde€n hetgeenhierover in de aanvraagis verm€ld concludeertStichting Boogbrug Vianen het volgende:
Het belangvan de brug in de geschiedenhvan de stad,de geschiedenis
van het land en de
de Beschiedenisvan de automobiliteit is dermate speciaaldat ze beoordeeld dient te
worden als _"in zcer boge mate belangrijk".

BIJI-{GE X. b.
KANTTEKENING BIJ HET WAARDERINGSRAPPORT ensembtewaarden.
Stichting Boogbrug Vjanen plaatst b,j deze een kanttekeningbij her waarderingsrapport
van de NederlandseBruggenStichtjng.
In het rapport wordt bij de selec(iecriteriageendNemblewaarden
toe1ekend.Het criterium
'belaogvan een groep van bruggen,die visueeleen geheelvorm€n' wordt beoordeeld a1s
'niet van toepassing',
ln de aanwaagtot aanwijzingbeschermdmonumentvan de stalen overbruggingover de
Lek bij Vianen is echter aangetoonddat de twee brugtypen door hun samenhangecn
geheelvormen.
Nu de betonnen brug gereedgekomenen opengesteldis kunnen de samenhangen de
visueleeenheidtussende fwee brugtypenvolledigerwordcn beschrevcn.
StichtingBoogbrugVianeDwil de volgendevisuelemeerwaardenvoordragendie ontstaan
door het hoogteverschilvan ca.3 meter tussende wegdekkenvan de twee btuggen.
l.

Vanaf de hogerepositie van de betonnenbrug krjjgt het hangendewegdek van de
oude brug een nieuw perspectiei Hierdoor wordt het visueel inzichtelijk hoc het
wegdek middels de hangersaan de boog hangt en als het ware zweeft boven cle

2.

Vanaf de hogereligging van de betonnenbrug worden de esthetischewaarden van
de boog goed zichtbaar.Het verloop van de boog, de visueelverslerkendeploojverstijvingenen de verfijnde textuur van de klinknagelsworden hier duid€lijker waar-

3.

Vanaf de lager gelegenstalen brug is de bijzordere constructieaan de onderkant
van de betonnenbrug goed te aanschouwen.
Deze onderkant is kenmerkerd voor
de betonnenbrug.

4.

Vanaf de stalenbrug is de eleganteconstructievan de rij schoren,aangebrachtover
de gehelelengle van de betonnenbrug,van dichrbij goed re zien. De bewegingstij,
nen van de schoren dje meevloeien met de bosen vormen hier een uniek
schouwspel.

5.

De conischepijlers die het lichte karakter van de beronnenbrug verst€rken en de
spannendeonderdoorkijkjes,met op sonmige plaatsenvergezichtenop het westelijke rivierenlandschap,
laten vanaf de lagere stalen brug een uniek samenspelder
bruggcnontstaan.

Voorts wil StichtjngBoogbrug Vianen d€ visuelemeerwaardenvoordragendje ontstaan
doordat de bruggenzo dicht bij elkaar liggen.

1.

Vanaf de ,A2 js de stalenboogbrugeen 'landmark'die van verre duideljjk zichtbaar
is en aankondigtdat de Lek genaderdwordt. Omdat de twee bruggenzo dicbt bij
elkaar liggenis het 'landmark'een onderdeelgeblevenvan de 42.

2.

Tevensis ranat de 42. bij het naderenvan de wee bruggen,goed waarneembaar
hoe de breedtevan het wegdekin de loop vao de geschiedenis
is toegenoDen.Dit
kan worden afgelezenomdat de oude breedtevan de 42, die tussende twee bogen
lag, hier voor het oog duidelijk te ondersche;den
is.

3.

In de aanvraagwordt de boogbrugvoorgedragenals 'monumeDtvan de automobiliteit'. Omdat de boogbrugzo prominent en dicht naast de nieuwe overbruggingligt
zal ze als 'monumentvan de automobiliteit'bij honderd duizendenautomobilisten,
die dagelijksde L€k oversteken,een visuele zelfreflectie oproepen. Het zal de

automobilistdoen beseflendat er een monumentis opgerichtvoor datgenewaar ze
op dat moment direct een relatie mee hebben,
De voorgedragenvisuelemeerwaardenversterkende samenhang
tussende twee brugt'?€n
in zeer hoge mate en maken aanschouwelijk
hoe de twee bruggeneen zeldzameeenheid
vormen. De tweedebetonnenbrug die in het jaar 2003gereedzal komenzal geen afbrcuk
doen aan de samenhangomdat deze brug geen directe vhuele aansluitingheeft met de
stalen brug. De verwachtingjs dat de tweede betonnen brug het beeld van de eetste
betonnen brug zal versterkenen daarmeede groep van bruggenals geheel.
StichtingBoogbrugVianen stelt uit het voorgaandehet volgende:
Waardering van de ensemblewaardeis van toepassingop de huidige en toekomstige
situatievan de groep van bruggenover de Lek bij Vianen.In de aanvraagis de samenhang
tussende brugtypenbeschrevenen wordt door het bovenvemeldevetsterkt.
De conclusieis dat het samenspeltussende stalenen betonnenbrug dermatezeldzaamis
en visueel dermate een geheel vormt dat de groep van bruggengewaardeerddient te
worden als "in zeer hoge mate belangrijk".

