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‘Kathedraal van staal’ .... eigentijdse slanke bogen, verheven hoge portalen en een overweldigend majestueus 
dwarsverband, gelegen symmetrisch in een oerlandschap....

Begin jaren 30 werd voor het eerst in Nederland een grote brug geheel uit staalplaat gebouwd. Daarmee kwam 
een einde aan het eeuwenoude toegepaste vakwerk waar de grote bruggen bij Nijmegen, Hendrik-Ido-Ambacht 
en Zwolle nog kenmerken van dragen. Ingenieur Harmsen en zijn team zochten naar nieuwe constructies en 
vormgeving. Bij de ontwikkeling van de boogbrug bij Vianen bestond onzekerheid over de krachtverdeling in de 
plaatconstructie. Voor de zekerheid werden plooiverstijvingen aan de bogen geklonken en een scharnierpunt 
bovenin de boog aangebracht. Achteraf bleken deze toepassingen niet noodzakelijk.





opening boogbrug 21 mei 1936
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oversteek
kathedraal van staal

inspiratiedocument voor hergebruik en
herbestemming van de boogbrug bij Vianen



Waarden van de 
boogbrug
In 1927 werd door de Nederlandse regering een 
intergraal Rijkswegenplan aangenomen waarin werd 
bepaald dat in het gehele land nieuwe autowegen 
moesten worden aangelegd en bestaande landwegen 
moesten worden verbeterd. Speciaal onderdeel van 
het plan was de bouw van 12 nieuwe bruggen over de 
grote rivieren. 
De regering bepaalde dat deze bruggen van Neder-
landse makelij moesten zijn. Zij mochten dus niet, 
zoals de 21 spoorbruggen uit de 19e eeuw, geïmpor-
teerd worden.

Voor de ontwikkeling van de 12 bruggen werd in 
1928 het Bruggenbureau ingericht. Ingenieur Willem 
Harmsen kreeg hierbij de leiding. Hij ging voorspoe-
dig te werk en ontwierp de eerste bruggen vanuit de 
bekende vakwerkconstructie. 
Bij het ontwikkelen van de zesde brug, de Viaanse 
brug, besloten Harmsen en zijn team deze te ontwer-
pen vanuit de plaatstaalconstructie: dus geen staven 
meer, maar grote staalplaten die de krachten moesten 
overbrengen. Voor een overspanning van 152 meter 
was deze constructiemethode een noviteit. Vanwege 
grote onzekerheden over de krachtenverdeling binnen 
de plaatstalen bogen verhoogde Harmsen de veilig-
heidsfactor, liet plooiverstijvingen aan en een schar-
nierpunt bovenin de boog aanbrengen.
Harmsen zocht in de plaatstalen constructie met name 
naar schoonheid en koos voor een samenspel tussen 
ingenieur en architect ¹.
Uit de literatuur blijkt hoezeer het nieuwe brugbeeld 
geslaagd was: deze werd hoger aangeslagen dan de 
bruggen bij Nijmegen, Arnhem en Moerdijk ² (zie 
pagina 15).

- In WOII (1945) werd de boogconstructie vernietigd 
en in 1948 herbouwd.  

- In 1967 werden door toename van verkeersdrukte 
aan de buitenzijde van de bogen rijstroken voor het 
langzaam verkeer aangebracht waardoor de elemen-
taire schoonheid ernstig werd aangetast.  

- In 1999 en 2003 werden naast de boogbrug twee 
identieke uitbouwbruggen gebouwd. Deze zijn door 
RWS en architect Mosje Zwarts in samenhang met 
de boogbrug ontworpen. Hierdoor is een bijzonder 
bruggenensemble ontstaan. 

¹  ... Ook over de ‘aesthetica’ in de bruggenbouw had 
Harmsen getuige het artikel uit 1939 een uitgesproken 
mening. Vanaf het midden van de jaren dertig was er 
part-time een architect (ir. Steur) aan het Bruggen-
bureau verbonden als ‘aesthetisch adviseur’. Dat was 
niet, zoals Harmsen schreef omdat “de civiel-ingenieur 
een min of meer bezielde rekenlineaal is, die zonder 
leiding van den architect niet in staat is een bouw-
werk te maken, dat behalve economisch en technisch 
verantwoord ook nog het aankijken waard is”. Een 
brug moest een “merkteeken van den tijd” zijn en in 
zijn omgeving passen. En hij vervolgde: “Een brug mag 
niet beschouwd worden als een toneel-décor, door 
een kunstenaar, den architect, ontworpen en door den 
ambachtsman, den ingenieur, in stof verwezenlijkt”. 
Het moest een samenwerking zijn “niet alleen van 
veel handen, maar ook van veel hoofden”. Het ont-
werp van grote bruggen ontstond volgens hem: “door 
samenwerking van verschillende technici. In deze 
harmonische samenwerking is ook voor den architect 
een plaats, echter niet als dirigent, maar als medewer-
ker”. Zo paste de architect in het team van de directie 
Bruggen.

Artikel over Ingenieur Willem Harmsen
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 2008
Marie-Louise ten Horn-van Nispen
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Boven: reeds in 1827 gaf Koning Willem I opdracht voor een ontwerp van een ‘kettingbrug’ bij Vianen. 
Daaronder: schipbrug ter vervanging van het eeuwenoude pontveer tussen Vreeswijk en Vianen  1840-1936.

Hieronder: ‘geboorte van de boog’ waar boog, trekstang en oplegging bij elkaar komen.



Boven: schets, ir. Steur:  de verjonging bovenin de boog drukt het brugbeeld, 1932. 
Daaronder: schets, ir. Steur:  de verjonging onderaan de boog verheft het brugbeeld, 1932.

Drie schetsontwerpen van de 
nieuwe overbrugging over de 
Lek, architect Mosje Zwarts, 
1990.  
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... ‘een brug moet een merkteken van de 
tijd zijn en in zijn omgeving passen’...

... ‘wil men hier niet tot slaafse navolging 
komen van hetgeen het buitenland biedt, 
maar een eigen bij het karakter van ons 
land aanpassende vormtaal spreken, dan 
moet men zoeken en tasten’... 

Willem Harmsen,

hoofdingenieur van het Bruggenbureau 1928-1945

directeur generaal RWS 1945-1951





De esthetische waarden van de boogbrug worden bepaald door de innovatieve constructievorm, het rustige eenvou-
dige bovenverband en de hoge portalen, door de ‘verjonging’ aan de uiteinden van de bogen en door de keuze om 
de rijstroken binnen de bogen te situeren zodat de constructie aan de zijkanten goed zichtbaar werd en de brug een 
slanke vorm kreeg.

Naast de boogbrug werden twee nieuwe bruggen gebouwd. Deze zogenoemde uitbouwbruggen werden in samen-
hang met de boogbrug ontworpen waardoor een eigentijds bruggenensemble is ontstaan.
.... ‘De uitbouwbrug ligt drie meter hoger t.o.v. de boogbrug. Om te voorkomen dat op de boogbrug een zichtbarriére zou 
ontstaan, is een oplossing gezocht in een voor uitbouwbruggen bijzondere vorm van de kokerdoorsnede: een ééncel-
lige koker met grote uitkragingen, die door schoren wordt ondersteund’...

ir. C.J.H.M. Smulders, Bouwdienst Rijkswaterstaat: Cement 1999
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... ‘Wanneer men de boogbrug  bij Vianen 
van verre over den verkeersweg nadert, 
doet haar rijzige slanke constructie denken 
aan de parijsche triomfpoort. 
Dichterbij komend ontvouwt zich de 
perspectief, tot men zich plotseling onder 
de steeds hooger huivende stalen regen-
bogen bevindt’...

²... ‘De brug te Vianen noem ik met opzet het laatst. 
Zij spant onherroepelijk de kroon. AIle goede eigen-
schappen in de voorafgaande beschreven drie bruggen 
Nijmegen, Arnhem en Moerdijk zijn hier vereenigd’...

... ‘Wanneer men de boogbrug  bij Vianen van verre 
over den verkeersweg nadert, doet haar rijzige slanke 
constructie denken aan de parijsche triomfpoort. Dich-
terbij komend ontvouwt zich de perspectief, tot men 
zich plotseling onder de steeds hooger huivende stalen 
regenbogen bevindt. De tijd, waarin zoo’n grootsch ge-
dacht bouwwerk tot stand komt, moet, trots de maat-
schappelijke inzinking, groot zijn. Kinds-kinderen zullen 
dit eerst recht kunnen zien aan dit adellijk bouwwerk. 
Een land, dat zo’n kunstwerk tot uitvoering brengt, kan 
meer, omdat een land dat in benarde omstandigheden 
het vertrouwen in de toekomst in zulk een daadwerke-
lijke vorm weet te verwezenlijken, reeds op weg is die 

toekomst voor zich te veroveren’...

Th. Haakma Wagenaar

Bouwkundig Weekblad Architectura  24 juni 1937



Procedures 
tot bescherming
Tijdens de bouw van de eerste nieuwe uitbouwbrug 
(1997) besloot de minister van Verkeer en Waterstaat 
voor een tweede (identieke) brug en sloop van de 
boogbrug. In het besluit was echter geen rekening 
gehouden met de monument-waardigheid van de 
boogbrug. Tijdens het Monumenten Inventarisatie 
Project (jaren 80) was een omissie ontstaan. 
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg had het 
bouwjaar van de boogbrug op 1948 gesteld waarmee 
de brug te jong zou zijn om als rijksmonument te 
worden aangewezen. De omissie werd door de 
Commissaris van de Koningin van de provincie Zuid-
Holland aan Stichting Boogbrug Vianen (SBV) bekend 
gemaakt. Zij adviseerde SBV om een ‘aanvraag tot 
aanwijzing’, op grond van artikel 3 van de Monumen-
tenwet 1988, bij de minister van OCW in te dienen. 
In 1999 werd de aanvraag tot bescherming in behan-
deling genomen. 
Door deze procedure werd in 2005 de sloopvergun-
ning voor de boogbrug ingetrokken. 
De aanvraag tot rijksmonument werd in 2007 afge-
wezen waarop SBV in 2010 een verzoek bij Vianen 
en Nieuwegein indiende tot ‘aanwijzing gemeentelijk 
monument’. Dit verzoek werd in 2012 afgewezen. 
Redenen van de afwijzingen: het sloopbesluit, de onder-
houdskosten, de aanwijzing van de bruggen bij Nijme-
gen, Hendik-Ido-Ambacht en Zwolle,  het niet erkennen 
van de waarden en het ontbreken van ‘bestemmingen’.

De Nederlandse Bruggen Stichting concludeerde in 
haar waarderingsrapport 1999  ‘dat het niet uitgesloten is 
dat de boogbrug t.z.t. in aanmerking komt als Rijksmo-
nument’.

In 2010 volgde een verzoek van de staatssecretaris van 
OCW aan SBV om ‘de 12 bruggen van het Rijkswe-
genplan 1927’ kandidaat te stellen voor nominatie 
UNESCO Werelderfgoed. Het complex werd in behan-
deling nog onvoldoende hoog gewaardeerd. 
Bij de volgende nominatieronde zal SBV de 12 bruggen 
opnieuw kandidaat stellen. 

Stichting Boogbrug Vianen werd in 1998 opgericht 
met als doel: ‘het behoud van de boogbrug bij 
Vianen‘. 
In 2003  werd het doel aangepast met:
‘het behouden van de 12 bruggen over de grote 
rivieren van het Rijkswegenplan 1927’. 

Naast de beschermingsacties voor de boogbrug 
deed SBV in 2002 een aanwijzingsverzoek voor 
de brug bij Zaltbommel en in 2005 een aan-
wijzingsverzoek voor  ‘de 12 Bruggen van het 
Rijkswegenplan 1927’. Beide aanvragen werden 
afgewezen. In 2007 werd de brug bij Zaltbommel 
gesloopt.

De gemeenten Maastricht, Dordrecht, Zwijndrecht, 
Maasdriel, Den Bosch en Arnhem adviseerden 
positief inzake de aanwijzing van  ‘de 12 bruggen 
van het Rijkswegenplan 1927’.

SBV ontving adhesie van Stichting Menno van 
Coehoorn, Projectgroep Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, Bond Heemschut, historische organisa-
ties uit Nieuwegein, Vianen en IJsselstein, Kracht 
van Utrecht, CUMELA, Federatie Stichts Cultureel 
Erfgoed, Gemeentelijke Monumentencommissie 
Vianen, USINE en gespecialiseerde gezagheb-
bende personen .

SBV wordt ondersteund door een honderdtal 
donateurs en bijgestaan door diverse technische, 
juridische, historische en artistieke adviseurs.
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de 12 grote bruggen van het Rijkswegenplan 1927



zicht op het Oosten en het pontje, kunstproject Uit De Verzameling Van 2006
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hergebruik:
langzaam verkeer
Met het besluit voor een tweede nieuwe snelwegbrug 
en sloop van de boogbrug plande de minister van 
Verkeer en Waterstaat in 1997 een derde nieuwe brug. 
Deze zou na uitbreidingen van de A2 in 2010 voor het 
langzaam verkeer noodzakelijk zijn. De derde brug bleek 
na vernieuwde regelgeving inzake ‘inrichting snelwegen’ 
niet nodig en RWS koos voor een oplossing om het lang-
zaam verkeer naast het snelverkeer te situeren. 
Ondanks dat de nieuwe snelwegbruggen hiervoor niet 
waren ontworpen en ondanks dat de rijstroken hier-
voor te smal zijn wordt het langzaam verkeer thans 
over deze bruggen geleid.

CUMELA en de Kracht van Utrecht klagen over de 
gevaarlijke en ongewenste situatie en pleiten voor 
hergebruik van de boogbrug voor langzaam verkeer. 
Ook de veiligheid op de A2 is in geding. Uit rapporten 
van RWS blijkt dat de Jan Blankenbrug onveilig is. 

	  

CUMELA, brancheorganisatie van land-
bouwondernemers, klaagt over de onveilige 
situaties op de westelijke rijstrook van de 
Jan Blankenbrug. Op de rijstrook, die alleen 
bestemd is voor landbouwvoertuigen, worden 
fietsers gedwongen om over de barrier te 
klimmen waardoor ze op de snelweg terecht 
komen. Voorts meldt de organisatie dat de ge-
hanteerde breedte (3,45 meter) niet voldoet 
aan de gestelde eisen.

In het benchmarkrapport Veilig over Rijkswegen 
van RWS (febr.2012) wordt geconstateerd:  
‘de Jan Blankenbrug in de A2 valt in de top-17 van 
verkeersonveilige bruggen van het Rijkswegennet.’ 

In het benchmarkrapport van december 2013 wordt 
de onveiligheid samengevat: 
‘Op de Jan Blankenbrug op de A2 hebben in de 
periode 2008-2012 30 ongevallen plaatsgevonden, 
waarvan bij 8 slachtofferongevallen in totaal 9 
slachtoffers vielen’. 
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De ‘Kracht van Utrecht’, een participatiegroep 
van experts op gebied van OV en fietsverkeer 
heeft meerdere keren (inspraak, brieven, web-
site, tv-item, hoger beroep) geklaagd over de 
gevaarlijke situatie aan de oostzijde van de Jan 
Blankenbrug. Hier is de rijstrook voor fietsers en 
wandelaars een krappe 2,8 meter. Volgens regel-
geving is dit verre van voldoende. Een breedte 
van 4,5 meter is minimaal. Er zijn specifieke voor-
waarden in relatie tot: helling, wind, uitwijkmo-
gelijkheden, spitsdrukte.
De ‘Kracht van Utrecht’ stelt ook dat de lage bar-
rier (0,9 meter) de fietsers, bromfietsers en wan-
delaars onvoldoende scheidt van het snelverkeer. 

Het wachten is op een ernstig ongeluk! 



herbestemming 1:
kazematten
Tijdens de bouw van boogbrug in 1933 besloot 
RWS op verzoek van Ministerie van Oorlog om in de 
rivierpijlers kazematten aan te brengen. Reden voor 
deze ingreep waren de ontwikkelingen in Duitsland. 
De dreiging uit het Oosten groeide en de nieuwe 
overbrugging over de Lek was van strategisch belang, 
dus werden de bouwplannen aangepast en wer-
den bovenin de rivierpijlers ruimten gebouwd waar 
manschappen, zware mitrailleurs en munitie konden 
worden ondergebracht. Deze zogenoemde kazematten 
werden opgenomen als onderdelen van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie.
In 2013 erkende de Projectgroep Nieuwe Hollandse 
Waterlinie de kazematten als ‘vergeten elementen’ 
en nam deze op in haar programma. In een brief aan 
de Minister van Infrastructuur en Milieu vroeg de 
projectgroep voor behoud van de kazematten en de 
boogbrug. De projectgroep adviseerde tevens om de 
kazematten voor publiek open te stellen en de boog-
brug als historische en attractieve route een nieuwe 
functie te geven.
Openstelling van de kazematten kan worden gereali-
seerd door vanaf de boogbrug wenteltrappen aan te 
brengen. Het publiek ervaart hierdoor de onderkant 
van de boogbrug en de unieke ruimten.

SATELLIETLOCATIE van MUSEUM IJSSELSTEIN (MIJ)
Om de kazematten een eigentijdse en kunstzin-
nige beleving te geven wil Museum IJsselstein de 
kazematten adopteren als satellietlocatie. 
Kunstenaars kunnen hier ‘site-specific’ installaties 
realiseren die meerwaarde aan de kazematten 
geven.

De boogbrug en ook de omgeving zijn bijzondere 
inspiratiebronnen die kunnen leiden tot buitenge-
wone kunstwerken met mondiale uitstraling. 
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Op 5 januari 1945 werd de boogbrug door de geallieerden 
vernield. Een bombardement vanuit zeven vliegtuigen 
veroorzaakte een dusdanige zwakte aan de westkant van 
de zuidelijke rivierpijler dat de boogbrug naar beneden 
zeeg en in de Lek terecht kwam. Omdat de oversteek bij 
Vianen één van de belangrijkste van Nederland was werd 
al snel een pontveer in de vaart genomen die vervolgens 
door een schipbrug werd vervangen. Met grote inspan-
ningen van o.a. ir. Harmsen, inmiddels bevorderd tot 
directeur generaal van RWS, werd de boogbrug hersteld 
en in 1948 opengesteld. De kazematten werden tijdens 
de herstelwerkzaamheden dichtgemetseld en daarmee 
raakte de geschiedenis van deze bijzondere ruimten in 
vergetelheid. Zij werden ook niet vermeld in het over-
zichtsboek van de geschiedenis van oeververbindingen bij 
Vianen “Kruising” M.J. Ververs 1999.
Pas in 2007 bracht Stichting Menno van Coehoorn teke-
ningen en beschrijvingen van de kazematten boven water.



	  

herbestemming 2:
wandelroute
In het gebied ‘de Viaanse oversteek’ wordt momenteel 
de uiterwaarden opnieuw ingericht (Ruimte voor de 
Rivier) waardoor een hogere ruimtelijke kwaliteit ont-
staat. Voor wandelaars en fietsers wordt het gebied 
aantrekkelijker doordat er nieuwe natuur komt. 
Kinderen kunnen zich straks uitleven in de natuur. Er 
komt een vissteiger, de historische haven van Vianen 
wordt hersteld en er komen uitzichtpunten en extra 
wandel- en fietsroutes. 
De ruimtelijke kwaliteit wordt verhoogd wanneer de 
boogbrug als ‘landmark’ in een wandelroute wordt 
opgenomen. Samen met de Jan Blankenbrug is een 
fascinerend brugbeeld te ervaren: zowel op de boog-
brug als onder de brug en met name vanaf de zijkant.
Met deze herbestemming wordt een historische en 
recreatieve rondwandeling mogelijk. De wandelaar 
kan over de nieuwe wandelpaden langs de Lek en in 
de waarden eenvoudig het pontje bereiken. Wanneer 
met het pontje de Lek wordt overgevaren kan men 
aan de overzijde naar de boogbrug wandelen om 
daar opnieuw de Lek over te steken. Hier kan men de 
‘kathedraal van staal’ beleven, de onderkant van het 
bruggenensemble bekijken en de kazematten en de 
kunstinstallaties bezoeken: het zijn meerwaarden die 
deze route bijzonder maken.

Bij het ontwerp van de boogbrug werd 
ervoor gekozen om alle rijstroken binnen de 
bogen te situeren. Het zicht vanaf de zijkant 
op de ‘geboorte van de boog’, de trekstang 
en oplegging was van betekenis. Ook het 
zicht vanaf de rijstroken op de ‘slanke rijzige 
constructie’ was daarbij bepalend. 
In 1967 werden buiten de bogen extra rij-
stroken aangebracht die de elementaire en 
oorspronkelijke schoonheid verstoren. Het 
historische karakter wordt hersteld wanneer 
deze overbodige rijstroken worden ver-
wijderd. De beleving zal versterkt worden 
wanneer de boogbrug de oorspronkelijke 
groene kleur terug krijgt.
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herbestemming 3:
themapark
Infrastructuur heeft in Nederland grote betekenis.  De 
Nederlandse ruimtelijke ordening en de inrichting van de 
infrastructuren (water-, spoor- en verkeerswegen) wor-
den geroemd om de goede organisatie en regelgeving. 
Voor een transportnatie is goede infrastructuur van 
belang en Nederland heeft hier eeuwenlang in gegeïn-
vesteerd. Het is een gemis dat over deze kwaliteit geen 
themapark is opgericht waar kennis in beeld en woord 
kan worden beleefd.

‘De Viaanse oversteek’ is een historisch kruispunt 
van hoofdverkeersaders gelegen midden in het land 
en dit domein biedt een uitdaging om een attractief 
‘Themapark Infrastructuur’ te realiseren. In zo’n 
nationaal   centrum is het mogelijk, met de modernste 
middelen, een overzicht te geven over hoe Nederland 
de verschillende infrastructuren ruimtelijk heeft vorm 
gegeven. Met films en historisch materiaal kan hier 
een onderbelichte identiteit van Nederland worden 
gereflecteerd.

Een goede locatie voor het themapark is het Noordelijke 
grondlichaam waar voorheen de snelweg lag. Deze 
locatie, direct gelegen aan de A2, heeft een goede 
lichtval en biedt uitzicht op snelweg, dijken, rivier, 
bruggen, uiterwaarden en Vianen. 
Dit is dé locatie: hier is complexe infrastructuur in 
realiteit direct te ervaren en in het themapark als 
overzicht te beleven. 

Een horecagelegenheid verbonden aan het themapark 
is aantrekkelijk voor wandelaars, fietsers en bovenal 
voor bezoekers van themapark, boogbrug, kazematten 
en evenementen (zie bestemming 4).

De boogbrug was decennialang de ‘poort’ van de 
‘noord-zuidverbinding’ en is daardoor een historisch 
infrastructureel ‘kunstwerk’.
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herbestemming 4:
cultuurbrug
De boogbrug is tussen de bogen 16 meter breed en 
biedt, naast het langzaam verkeer, voldoende ruimte  
voor concerten, eigentijdse kunst, markten, sporten en 
beurzen. Deze uitingen geven ‘de Viaanse oversteek’ 
een extra dynamiek. 
Anderzijds biedt de architectuur, de grootse constructie 
en het landschap inspiratie voor bijzondere activiteiten. 
De boogbrug wordt reeds gebruikt als oefenobject 
voor abseilen / klimmen maar kan gebruikt worden 
voor sportwedstrijden, schoonspringen/high diving, 
muziekconcoursen, oldtimer- en motorontmoetingen, 
boeken- en automarkten, kunstinstallaties en spekta-
keltoneel.

-Bovenal heeft een brug symbolische betekenissen van 
‘verbinding’ en ‘verbroedering’. In dit kader stond de 
boogbrug, tijdens de viering van ‘700 jaar IJsselstein’, 
symbool voor de cultuurhistorische verbinding tussen 
Vianen en IJsselstein (2010).

Een brug bezit symbolische betekenis!

Op de brug kunnen symposia en netwerkbijeenkomsten 
worden georganiseerd die  verbinding en verbroedering 
uitdragen. Stichting IWEE (International Women for 
Employment and Entrepeneurship) heeft reeds ideeën 
om de boogbrug hiervoor in 2016 als ontmoetingsplek 
en metafoor te gebruiken.

SBV is voornemens de boogbrug op te nemen in de 
Europese beeldenroute ‘Strasse des Friedens’. 
Op deze route (5.500 km) van Moskou naar Saint-
Aubin-sur-Mer (Fr) en van Amsterdam naar S. Martin 
de Fenouillet (Fr) staan momenteel 500 kunstwerken. 
Als ‘vredesbrug’ krijgt de boogbrug extra symbolische 
betekenis.
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boogbrug bijna voltooid (1935): stroomopwaarts de schipbrug uit 1840



‘de Viaanse oversteek’ 
een domein met een rijk verleden waar, sinds eeuwen de 
Lek wordt overgestoken:
- pontveer vanaf 13e eeuw (sinds 2002 weer in de vaart) 
- schipbrug 1840 - 1936
- boogbrug 1936  (sinds 2005 buiten gebruik) 
- Jan Blankenbrug 1999 en 2003  

Meerwaarden hergebruik en herbestemming boogbrug:
- veiligheid voor snel- en langzaamverkeer,
- historische uitstraling op het domein ‘de Viaanse over-

steek’ en Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
- culturele en economische uitstraling op de historische 

steden Vianen, Vreeswijk en IJsselstein, 
- uitdagende mogelijkheden voor kunst, cultuur, sport, 

recreatie en evenementen,
- nationale significatie van erfgoed,
- internationale belangstelling voor de Nederlandse infra-

structuur,
- toekenning van symbolische betekenissen.



uitgave:  Stichting Boogbrug Vianen, januari 2015
 www.stichting boogbrug vianen.nl 

foto’s:   Bart Rietveld, Hugo Boxhoorn, Wim van Sijl, 
 Rijkswaterstaat en niet getraceerden

druk:  Libertas Utrecht 

dank:  Bart Rietveld, Corien Alsbach, Bert Murk, 
 Henk Wijnen, Anke Schuijlenburg

isbn:   978-90-75447-08-8

	  


