
Over de Lek bij Vianen liggen twee nieuwe en één 
oude brug gebroederlijk naast elkaar. Rijkswaterstaat wil 
de oude brug slopen en daarmee één van de belang-
wekkendste bruggen uit de geschiedenis vernietigen. 
De oude boogbrug is onderdeel van een uniek infra-
structureel wegennetwerk dat in de dertiger jaren       
speciaal voor de auto is aangelegd en waarvoor twaalf 
nieuwe bruggen over de grote rivieren werden gebouwd. 

De Viaanse brug vormt binnen de groep van de 
twaalf bruggen een historische spil. Met de 
tentoonstelling IK BOOG op MIJ wordt een appèl 
gedaan op de historische betekenis en de schoon-
heid van de boogbrug. Tevens wordt de vraag 
gesteld of slopen op grond van financiële redenen 
de vernietiging van ons erfgoed rechtvaardigt.

Historische samenvatting
Autorijden is in het begin van de 20e eeuw een 
nieuw fenomeen. Omdat in Nederland de landwegen 
slecht zijn, wordt in 1927 besloten tot een nieuw 
wegennetwerk. Oude wegen worden verbeterd, 
nieuwe wegen worden aangelegd. Voor een goede 
doorstroming bij de grote rivieren wordt besloten 
om twaalf nieuwe bruggen te bouwen. Ingenieur 
Willem Harmsen krijgt de specifieke opdracht de 
bruggen te realiseren. De eerste bruggen worden 
uitgevoerd in de alom bekende vakwerkconstructie.

 

Maar Harmsen wil de moderne tijd volgen en 
nieuwe constructies toepassen. Voor de brug bij 
Vianen ontwerpt hij met zijn medewerkers een 
plaatstalen brug. Voorbeelden van grote plaatstalen 
overspanningen zijn er niet, maar met veel inzet en 
doorzettingsvermogen ontstaat over de Lek een 
uniek en modern beeld. De grote dimensies zorgen 
echter voor veel onzekerheid en omdat men niet 
weet hoe de krachten van het wegdek op de boog 
zouden gaan uitwerken worden uit voorzorg plooi-
verstijvingen aan de boog bevestigd en bovenin de 
boog wordt een groot scharnierpunt aangebracht. 
Om de esthetische waarde te verhogen laat Harmsen 
de bogen aan de uiteinden verjongen (smaller 
worden) waardoor er een bijzondere elegantie 
ontstaat. Om dezelfde reden ontwerpt hij het 
wegdek binnen de bogen waardoor de boogcon-
structie goed in het zicht zou komen. De boogbrug 
wordt in de jaren dertig hoog gewaardeerd maar na 
de vernieling in 1945 en de wederopbouw in 1948 
verliest de boogbrug haar geschiedkundige context.

In 1967 laat Rijkswaterstaat buiten de bogen lelijke 
fietspaden aanleggen waardoor de brug een 
elementaire schoonheid verliest. Vervolgens wordt 
in de jaren negentig een nieuwe betonnen uitbouw-
brug naast de boogbrug gebouwd. Hoewel het 
solitaire zicht op de boogbrug is verdwenen komt 
het samenspel van oud en nieuw krachtig tot 
uitdrukking. De uitbouwbrug heeft duidelijke vorm-
technische relaties met de boogbrug, gekenmerkt door 
een bogenspel die beide bruggen nieuwe spanning geeft.

Acties tot behoud van de boogbrug
In de jaren tachtig blijkt de historische kennis over 
de grote bruggen niet op peil te zijn. Historici 
veronderstellen bijvoorbeeld dat de boogbrug in 
1948 gebouwd is. Deze foutieve datering wordt 
gemaakt tijdens de inventarisatie van historische 

monumenten en heeft zorgwekkende gevolgen. 
Rijkswaterstaat kan namelijk in 1998 besluiten om 
‘zonder monumentenvergunning’ de boogbrug te 
slopen.

Als het sloopbesluit bekend wordt, neemt kunstenaar 
en erfgoedbeschermer Wim van Sijl het initiatief om 
de boogbrug te behouden. Hij richt daarvoor Stichting 
Boogbrug Vianen op en start plaatselijke en lande-
lijke acties om het kennisniveau over de bruggen te 
verhogen. Van diverse kanten krijgt de stichting 
ondersteuning en van de Commissaris van de 
Koningin van Zuid Holland krijgt de stichting het 
verzoek om de omissie van de foutieve datering 
recht te zetten en de Minister van Cultuur te verzoeken 
de boogbrug alsnog als rijksmonument aan te 
wijzen, waaraan de stichting in 1999 voldoet. Het 
sloopbesluit van Rijkswaterstaat heeft dan echter al 
verstrekkende gevolgen. Diverse instanties, com-
missies en politieke partijen worden geconfron-
teerd met de financiële gevolgen van het onder-
houd. Het wordt een lastige strijd. De minister van 
Cultuur besluit in 2006 de boogbrug niet als rijks-
monument aan te wijzen. De stichting tekent 
bezwaar, beroep en hoger beroep aan maar deze 
procedures worden ongegrond verklaard.

De brug over de Waal bij Zaltbommel 
Rijkswaterstaat maakt in 2002 bekend dat ze ook de 
Bommelse brug gaat slopen. De stichting ziet hier 
een ernstige bedreiging van het voortbestaan van 
de twaalf bruggen en begint een heftige strijd. De 
Raad van Cultuur oordeelt dat de vakwerkligger 
grote culturele waarde bezit maar de Minister van 
Cultuur en de Minister van Verkeer oordelen anders 
en gaan door met de vernietiging. De stichting voert 
acht rechtszaken maar kan de definitieve sloop niet 
voorkomen.

De twaalf bruggen als complex
Omdat vier van de twaalf bruggen reeds rijksmonu-
ment zijn start de stichting in 2005 een aanwijzings-
procedure voor de groep als geheel, dus als ensemble 
ofwel als complex. Uit alle hoeken komen enthousiaste 
reacties. De twaalf bruggen zijn algemeen bekend 
maar velen weten niet dat ze als groep bij elkaar 
horen. De minister van Cultuur neemt het nieuwe 
verzoek in behandeling maar wijst de aanvraag 
uiteindelijk af. 

De twaalf bruggen als UNESCO werelderfgoed
De stichting ontvangt veel bijval van media en 
belanghebbende groeperingen als zij een verzoek 
doet om de twaalf bruggen als werelderfgoed te 
nomineren. De minister laat hierop weten dat 
Nederland voorlopig geen nominaties kan doen. Als 
in 2010 Nederland weer monumenten kan voordragen 
vraagt de staatssecretaris aan de stichting om een 
nieuw verzoek in te dienen. Uit 30 kandidaten 
worden in 2011 negen nieuwe monumenten bij 
UNESCO voorgedragen. De groep van twaalf bruggen 
is hier niet bij. De potentie blijft echter wel bestaan: 
de steden waaraan de bruggen liggen willen graag 
dat hun brug deze bijzondere status krijgt.

De status quo van de boogbrug
In 2010 doet de stichting een verzoek bij Vianen en 
Nieuwegein om de boogbrug als gemeentelijk 
monument aan te wijzen. Beide gemeenten wijzen 
het verzoek op twijfelachtige redenen af waarop de 
stichting de argumenten met vier rechtszaken 
aanvecht. De rechters blijven echter de twijfelachtige 
en onjuiste argumenten van de gemeenten verdedigen: 
reden om in 2014 bij het Europees hof een ‘eerlijk 
proces’ te vragen, met name omdat steeds meer 
organisaties de belangwekkende waarde van de 
boogbrug erkennen.

De tentoonstelling in MIJ geeft op eigentijdse en 
artistieke wijze uitdrukking aan het jarenlange 
beschermingsproces met verwijzingen naar de 
schoonheid van de boogbrug en de nationale en 
persoonlijke betekenissen van de twaalf bruggen .... 
THE EYES OPEN.

De magistrale boog over de Lek. Foto Wim van Sijl

Foute fietspaden uit 1967. Foto Wim van Sijl

Actie tot behoud. Foto C. Alsbach

de 12 bruggen in het Rijkswegenplan 1927
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De magistrale 
boog over de Lek 
tentoongesteld

27 sept - 23 nov

ik boog 
op mij

Over de Lek bij Vianen liggen twee nieuwe en één 
oude brug gebroederlijk naast elkaar. Rijkswaterstaat wil 
de oude brug slopen en daarmee één van de belang-
wekkendste bruggen uit de geschiedenis vernietigen. 
De oude boogbrug is onderdeel van een uniek infra-
structureel wegennetwerk dat in de dertiger jaren       
speciaal voor de auto is aangelegd en waarvoor twaalf 
nieuwe bruggen over de grote rivieren werden gebouwd. 

Vrienden van MIJ genieten meer 
Museum IJsselstein ontvangt iedereen als vriend. We 
zien je graag. Willen je laten delen in alles wat we te 
bieden hebben. Staan open voor je ideeën. En houden je 
ook graag op de hoogte van wat er speelt in en rondom 
ons museum. Geef je e-mailadres aan ons door en we 
houden contact. Hoef je ook niets meer van ons te 
missen, als Vriend van MIJ. 

Wil je nog wat meer van het museum? Word een Goede 
Vriend van MIJ (met een ondersteuning van 10 euro per 
jaar; hoef je geen entree meer te betalen). Wil je het 
beste van en voor ons, word dan Beste Vriend van MIJ 
(voor 50 euro). Kunnen we nóg meer voor elkaar beteke-
nen? Jawel, word Zakenvriend van MIJ (laten we praten 
over de mogelijkheden).  

Wat het ook wordt, je gaat meer genieten. Wil je daar 
meer over weten? Of je direct als Vriend aanmelden? Kom 
naar MIJ of mail naar vrienden@museumijsselstein.nl.   
                
Vriendentip: doe MIJ cadeau
Op zoek naar een bijzonder persoonlijk geschenk? 
Maak iemand een Goede Vriend van MIJ. Voor slechts 10 
euro. Leuk voor hem en haar, jong en oud. En voor MIJ!  

Je vindt MIJ zo
mij | museumijsselstein
Walkade 2, 3401 DS IJsselstein | 030 - 688 6800
www.museumijsselstein.nl
Openingstijden: wo t/m zo 13.00 -17.00 uur
Ook de moeite waard: volg MIJ op Twitter @MIJmuseum

Handig voor fietsers: je vindt MIJ vlakbij fietsknooppunt 81 
en we hebben een oplaadpunt voor e-bikes.  

Stichting Boogbrug Vianen
Stichting Boogbrug Vianen is een 
initiatief van beeldend kunstenaar 
Wim van Sijl (IJsselstein 1955).

De stichting is opgericht in 1998 en wordt onder-
steund door meerdere adviseurs en een honderdtal 
donateurs.

Behoud van de boogbrug bij Vianen is één van de 
doelstellingen van de stichting en wordt onder-
steund door:
leden van de Nederlandse Bruggen Stichting, 
Historische Kring IJsselstein, Historische Kring 
Nieuwegein, Projectbureau Nieuwe Hollandse Water-
linie, Stichting Menno van Coehoorn, Kracht van 
Utrecht, CUMELA Nederland, Bond Heemschut, 
Utrechtse Stichting voor Industrieel Erfgoed, Federatie 
Stichts Cultureel Erfgoed, Gemeentelijke Monu-
mentencommissie Vianen, Erica Delgorge, Tjebbe 
Visser, Jan ter Brugge, Peter Kieft, Marie-Louise ten 
Horn-van Nispen.

Stichting Boogbrug Vianen heeft aan meerdere 
exposities deelgenomen:
- VIER DE KUNSTVLAAI  Westergasfabriek, 
  Amsterdam (2000) 
- KUNSTVLAAI 5  Westergasfabriek, Amsterdam  
  (2004) 
- KUNSTVLAAI 6  Westergasfabriek, Amsterdam  
  (2006) 
- SPEKTRAAL ROOD  SOLOS,  Amsterdam (2007) 
- KUNSTVLAAI 7 A.P.I.  Westergasfabriek, 
  Amsterdam (2008) 
- KUNSTVLAAI 8 ARTPIE  Westergasfabriek, 
  Amsterdam (2010)
- IK BOOG DE BOGEN VAN VIANEN EN 
  CULEMBORG, Lekart, Culemborg (2010)
- KUNSTVLAAI 9 INexaclty THIS  Sint Nicolaas 
  Lyceum, Amsterdam (2012) 
- BRUGELEMENT  Museum van Zuilen, Utrecht
  (december 2013 - mei 2014)

Voor meer informatie: 
www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN

foto Bo Vrinten
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gesteld of slopen op grond van financiële redenen 
de vernietiging van ons erfgoed rechtvaardigt.
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Maar Harmsen wil de moderne tijd volgen en 
nieuwe constructies toepassen. Voor de brug bij 
Vianen ontwerpt hij met zijn medewerkers een 
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overspanningen zijn er niet, maar met veel inzet en 
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teerd met de financiële gevolgen van het onder-
houd. Het wordt een lastige strijd. De minister van 
Cultuur besluit in 2006 de boogbrug niet als rijks-
monument aan te wijzen. De stichting tekent 
bezwaar, beroep en hoger beroep aan maar deze 
procedures worden ongegrond verklaard.
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Raad van Cultuur oordeelt dat de vakwerkligger 
grote culturele waarde bezit maar de Minister van 
Cultuur en de Minister van Verkeer oordelen anders 
en gaan door met de vernietiging. De stichting voert 
acht rechtszaken maar kan de definitieve sloop niet 
voorkomen.
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Omdat vier van de twaalf bruggen reeds rijksmonu-
ment zijn start de stichting in 2005 een aanwijzings-
procedure voor de groep als geheel, dus als ensemble 
ofwel als complex. Uit alle hoeken komen enthousiaste 
reacties. De twaalf bruggen zijn algemeen bekend 
maar velen weten niet dat ze als groep bij elkaar 
horen. De minister van Cultuur neemt het nieuwe 
verzoek in behandeling maar wijst de aanvraag 
uiteindelijk af. 
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belanghebbende groeperingen als zij een verzoek 
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nomineren. De minister laat hierop weten dat 
Nederland voorlopig geen nominaties kan doen. Als 
in 2010 Nederland weer monumenten kan voordragen 
vraagt de staatssecretaris aan de stichting om een 
nieuw verzoek in te dienen. Uit 30 kandidaten 
worden in 2011 negen nieuwe monumenten bij 
UNESCO voorgedragen. De groep van twaalf bruggen 
is hier niet bij. De potentie blijft echter wel bestaan: 
de steden waaraan de bruggen liggen willen graag 
dat hun brug deze bijzondere status krijgt.

De status quo van de boogbrug
In 2010 doet de stichting een verzoek bij Vianen en 
Nieuwegein om de boogbrug als gemeentelijk 
monument aan te wijzen. Beide gemeenten wijzen 
het verzoek op twijfelachtige redenen af waarop de 
stichting de argumenten met vier rechtszaken 
aanvecht. De rechters blijven echter de twijfelachtige 
en onjuiste argumenten van de gemeenten verdedigen: 
reden om in 2014 bij het Europees hof een ‘eerlijk 
proces’ te vragen, met name omdat steeds meer 
organisaties de belangwekkende waarde van de 
boogbrug erkennen.

De tentoonstelling in MIJ geeft op eigentijdse en 
artistieke wijze uitdrukking aan het jarenlange 
beschermingsproces met verwijzingen naar de 
schoonheid van de boogbrug en de nationale en 
persoonlijke betekenissen van de twaalf bruggen .... 
THE EYES OPEN.

Geklonken plaatstalen bogen. Foto Wim van Sijl

Gloednieuw in 1936. Foto Rijkswaterstaat

IK BOOG 2010. Foto Wim van Sijl

Videostill "Daar Onder de Brug" 2012 Ienke Kastelein, Henk Wijnen, Wim van Sijl

Lekart 2010, "Purperzaal". Foto Hugo Boxhoorn
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