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De	  aanvraag	  is	  digitaal	  te	  vinden	  op:	  	  ‘home’	  en	  ‘nieuws’	  van	  http://www.stichting-‐boogbrug-‐vianen.nl
De	  internet-‐linken	  geven	  hierbij	  concrete	  verwijzingen.
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onderwerp:
aanvraag	  tot	  aanwijzing	  Gemeentelijk	  Monument
van	  de	  boogbrug	  over	  de	  Lek	  bij	  Vijfheerenlanden-‐Nieuwegein

aan:
College	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders
gemeente	  Nieuwegein
postbus	  1	  	  	  3430	  AA	  	  Nieuwegein
gemeente@nieuwegein.nl

Geacht	  College	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders,

Stichting	  Boogbrug	  Vianen,	  tot	  doel	  hebbende,	  het	  behouden	  van	  de	  12	  bruggen	  over	  de	  
grote	  rivieren	  die	  gebouwd	  zijn	  in	  het	  kader	  van	  het	  Rijkswegenplan	  1927,	  STATUTEN	  ,	  
zetelend	  te	  IJsselstein	  en	  kantoor	  houdende	  aldaar	  aan	  Walkade	  15,	  ten	  deze	  
rechtsgeldig	  vertegenwoordigd	  door	  haar	  bestuurder	  Wilhelmus	  Johannes	  van	  Sijl,	  
wonende	  te	  IJsselstein	  aan	  de	  Walkade	  17,	  verzoekt	  u	  de	  overbrugging	  over	  de	  Lek	  	  
(hierna	  genoemd:	  Boogbrug	  Vianen,	  gelegen	  op	  de	  percelen	  Vreeswijk	  B	  5398,	  5016,	  
Vianen	  B	  5193,	  2912,	  2894,	  3876,	  3124,	  3125,	  3126)	  aan	  te	  wijzen	  als	  beschermd	  
Gemeentelijk	  Monument.

Op	  grond	  van	  navolgende	  omstandigheden	  meent	  verzoekster	  dat	  de	  aanvraag	  
gerechtvaardigd	  is	  en	  bescherming	  van	  voormelde	  brug	  middels	  een	  gemeentelijke	  
monumentenstatus	  gewettigd	  is:

-‐	  INLEIDING	  nieuwe	  feiten	  en	  omstandigheden	  &	  uitnodiging
-‐ BESCHERMINGSPROCES	  korte	  samenvatting
-‐ AANVRAAG	  IN	  ONDERDELEN

In	  afwachting	  van	  uw	  reactie	  
namens	  Stichting	  Boogbrug	  Vianen

W.J.	  van	  Sijl

De	  aanvraag	  is	  digitaal	  te	  vinden	  op:	  	  ‘home’	  en	  ‘nieuws’	  van	  http://www.stichting-‐boogbrug-‐vianen.nl
De	  internet-‐linken	  geven	  hierbij	  concrete	  verwijzingen.
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INLEIDING	  	  nieuwe	  feiten	  en	  omstandigheden

S\ch\ng	  Boogbrug	  Vianen	  (hierna	  genoemd	  SBV)	  doet	  de	  aanvraag	  tot	  aanwijzing	  Gemeentelijk	  
Monument	  op	  grond	  van	  ‘nieuwe	  feiten	  en	  omstandigheden’:

1.	  
Boogbrug	  Vianen	  lag	  in	  2010	  op	  het	  grondgebied	  van	  de	  gemeenten	  Nieuwegein	  en	  Vianen.	  Sinds	  2019	  
ligt	  de	  brug	  op	  het	  grondgebied	  van	  Nieuwegein	  en	  Vij_eerenlanden.	  SBV	  hee`	  op	  21	  mei	  2020	  bij	  de	  
gemeente	  Vij_eerenlanden	  een	  aanwijzingsverzoek	  voor	  de	  brug	  ingediend.	  Het	  erfgoedbeleid	  van	  
Vij_eerenlanden	  is	  in	  ontwikkeling	  en	  hee`	  invloed	  op	  de	  aanwijzing	  door	  de	  gemeente	  Nieuwegein.	  De	  
brug	  hee`	  Nieuwegein	  (Vreeswijk)	  en	  Vianen	  80	  jaar	  fysiek	  verbonden.	  De	  culturele	  verbinding	  tussen	  
Nieuwegein	  en	  Vianen	  is	  veranderd	  in	  een	  verbinding	  tussen	  Nieuwegein	  en	  Vij_eerenlanden.	  
Het	  feit	  dat	  de	  erfgoed-‐rela\e	  tussen	  de	  gemeenten	  is	  veranderd	  rechtvaardigt	  de	  aanvraag	  bij	  de	  
gemeente	  Nieuwegein.	  
Nadere	  informa\e:	  pagina	  27,	  Wordingsgeschiedenis	  landmark	  van	  regio	  en	  provincie	  Utrecht	  

2.
Boogbrug	  Vianen	  is	  op	  21	  juni	  2015	  als	  ‘Vredesbrug	  Vianen’	  opgenomen	  in	  de	  beeldenroute	  Straße	  des	  
Friedens	  (Europese	  Weg	  van	  de	  Vrede)	  waardoor	  de	  brug	  ar\s\eke	  verbinding	  hee`	  gekregen	  met	  500	  
kunstwerken	  op	  de	  routes	  Moskou/Normandië	  en	  Den	  Helder/Zuid-‐Frankrijk.	  Tevens	  hee`	  Vredesbrug	  
Vianen	  verbindingen	  met	  vredesbruggen	  in	  Tbilisi,	  Willebroek,	  Londonderry,	  Ulaanbaatar,	  Buffalo,	  Calgary	  
en	  Suezkanaal.
Het	  feit	  dat	  de	  brug	  in	  2015	  is	  opgenomen	  in	  een	  mondiale	  culturele	  kunstroute	  rechtvaardigt	  de	  aanvraag	  
bij	  de	  gemeente	  Nieuwegein.	  Nadere	  informa\e:	  pagina	  34,	  Vredesbrug	  Vianen

3.
SBV	  hee`	  in	  2019	  de	  brug	  aangewezen	  als	  ‘ERFGOEDKUNSTWERK’.	  BOOGBRUG	  VIANEN	  	  Erfgoedkunstwerk	  2020
Het	  erfgoedkunstwerk	  bevat	  vijf	  herbestemmingen:
1. brug	  voor	  langzaam	  verkeer;	  	  2.	  ecoduct	  voor	  biodiversiteit;	  	  3.	  monument	  van	  func\onalisme;	  	  
4.	  monument	  van	  de	  Tweede	  Wereldoorlog;	  	  5.	  exposi\eruimte	  in	  de	  kazemalen
Door	  toepassing	  van	  de	  ‘Percentageregeling	  Beeldende	  Kunst’	  is	  het	  mogelijk	  om	  een	  percentage	  van	  de	  
kosten	  van	  bijvoorbeeld	  de	  A27-‐verbreding,	  begroot	  op	  €	  1,2	  miljard,	  te	  gebruiken	  voor	  renovatie	  en	  
beheer	  van	  Boogbrug	  Vianen.	  Bij	  het	  ministerie	  van	  OCW	  is	  inmiddels	  een	  verzoek	  ingediend	  voor	  het	  
opstellen	  van	  beleidsregels	  inzake	  erfgoedkunst.	  	  BELEIDSREGELS	  	  ERFGOEDKUNST	  2020	  
Het	  feit	  dat	  de	  brug	  in	  2019	  is	  aangewezen	  als	  erfgoedkunstwerk	  rechtvaardigt	  de	  aanvraag	  bij	  de	  
gemeente	  Nieuwegein.

4.
Sinds	  2010	  is	  het	  maatschappelijk	  draagvlak	  voor	  herbestemming	  van	  Boogbrug	  Vianen	  uitgebreid	  met	  
negen	  inhoudelijke	  ondersteuningen	  van	  erfgoedorganisa\es	  en	  specialisten.
Nadere	  verklaringen:	  pagina	  38	  t/m	  40.	  
Sinds	  2018	  hee`	  de	  Fietsersbond	  zich	  posi\ef	  uitgesproken	  voor	  openstelling	  van	  Boogbrug	  Vianen.
Open	  Brief	  Fietsersbond	  	  21	  dec.	  2018	  .
Het	  feit	  dat	  het	  draagvlak	  vóór	  behoud	  van	  de	  brug	  maatschappelijk	  is	  geëvalueerd	  rechtvaardigt	  de	  
aanvraag	  bij	  de	  gemeente	  Nieuwegein.

5.
De	  veiligheid	  voor	  het	  langzaam	  verkeer	  op	  de	  Jan	  Blankenbrug	  is	  sinds	  de	  verbreding	  van	  de	  A2	  in	  2010	  
verslechterd.	  Inmiddels	  hee`	  in	  2019	  het	  eerste	  dodelijke	  ongeluk	  plaatsgevonden.	  Gemeente	  Vianen,	  
CUMULA,	  Fietsersbond	  en	  Kracht	  van	  Utrecht	  hebben	  de	  ernst	  van	  de	  gevaarlijke	  situa\e	  op	  de	  Jan	  
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Blankenbrug	  al	  vanaf	  2012	  kenbaar	  gemaakt.	  Rijkswaterstaat	  (RWS)	  zelf	  erkent	  in	  meerdere	  rapporten	  de	  
gevaarlijke	  situa\e	  op	  de	  Jan	  Blankenbrug.	  verkeersonveiligheid	  op	  de	  Jan	  Blankenbrug	  	  13	  maart	  2019

Het	  feit	  dat	  de	  verkeersveiligheid	  op	  de	  Jan	  Blankenbrug	  sinds	  2010	  is	  verslechterd	  rechtvaardigt	  de	  
aanvraag	  bij	  de	  gemeente	  Nieuwegein.

6.
Onderzoek	  in	  opdracht	  van	  Rijkswaterstaat	  (2017)	  hee`	  uitgewezen	  dat	  hergebruik	  van	  de	  brug,	  ondanks	  
het	  feit	  dat	  vanaf	  1997	  geen	  onderhoud	  is	  gepleegd,	  gerechtvaardigd	  is:	  	  “...	  Zowel	  het	  beton	  als	  het	  staal	  
vertonen	  weinig	  mankementen,	  terwijl	  het	  materiaal	  toch	  al	  lang	  dienst	  doet	  als	  brug.	  Op	  basis	  van	  deze	  
observaVe	  kan	  worden	  aangenomen	  dat	  het	  om	  een	  hoge	  kwaliteit	  materiaal	  gaat.	  Dit	  wordt	  ondersteund	  
omdat	  de	  brug	  gebouwd	  is	  in	  een	  Vjdperk	  waarin	  zeer	  degelijke	  construcVes	  zijn	  uitgevoerd	  (p.38)	  ....”	  .	  
duurzaamheidsonderzoek	  hergebruik	  boogbrug	  vianen	  RWS	  2017)
Het	  feit	  dat	  de	  brug	  ‘kerngezond’	  is,	  hetgeen	  in	  2010	  niet	  beves\gd	  was,	  rechtvaardigt	  de	  aanvraag	  bij	  de	  
gemeente	  Nieuwegein.

7.
Sloop/verwijderings-‐plannen	  van	  Rijkswaterstaat	  zijn	  achterhaald.	  Milieuregels	  zijn	  sinds	  2010	  
aangescherpt.	  Duurzaamheid	  is	  een	  nieuwe	  factor	  waarop	  wordt	  gewogen.	  De	  substan\ële	  sloop-‐	  en	  
verwijderingskosten	  kunnen	  worden	  gebruikt	  voor	  het	  achterstallige	  onderhoud	  van	  de	  brug.
De	  omstandigheid	  dat	  sinds	  2010	  duurzaamheid	  en	  milieu	  belangrijke	  waarden	  zijn	  geworden	  
rechtvaardigt	  de	  aanvraag	  bij	  de	  gemeente	  Nieuwegein.

8.
Sinds	  2010	  zijn	  nieuwe	  bouwtechnische	  en	  cultuurhistorische	  feiten	  bekend	  geworden.	  Het	  feit	  dat	  
bovenin	  de	  bogen	  een	  ‘topscharnier’	  is	  aangebracht	  was	  in	  de	  aanvraag	  van	  2010	  niet	  bekend.	  
Nadere	  informa\e:	  pagina	  19,	  	  Bouwhistorische	  waarden:	  scharnierpunt	  bovenin	  de	  boog.
Boogbrug	  Vianen	  is	  door	  esthe\ek	  en	  ontwerp	  gecategoriseerd	  als	  toonbeeld	  van	  het	  func\onalisme.
Nadere	  informa\e:	  pagina	  23,	  Esthetische	  waarden:	  ligging	  rijstroken.
De	  omstandigheid	  dat	  sinds	  2010	  bouwtechnische	  en	  cultuurhistorische	  feiten	  bekend	  zijn	  geworden	  
rechtvaardigt	  de	  aanvraag	  bij	  de	  gemeente	  Nieuwegein.

&	  uitnodiging
Boogbrug	  Vianen	  is	  onbetwist	  één	  van	  de	  belangrijkste	  cultuurhistorische	  bruggen	  van	  Nederland	  en	  een	  
voornaam	  icoon	  en	  landmark	  voor	  de	  wijde	  omtrek	  van	  stad	  en	  regio.	  De	  brug	  biedt	  bijzondere	  
recrea\eve	  mogelijkheden.	  Behalve	  als	  veilige	  en	  prerge	  overbrugging	  voor	  wandelaars,	  fietsers	  en	  
landbouwverkeer,	  is	  de	  brug	  alrac\ef	  als	  ecoduct	  en	  exposi\eruimte	  (in	  de	  kazemalen	  in	  de	  rivierpijlers). 	  

Aanwijzing	  door	  Nieuwegein	  zal	  een	  lans	  breken	  in	  de	  jarenlange	  strijd	  tot	  behoud	  van	  de	  brug.	  
SBV	  wil	  daarom	  college	  en	  raad	  van	  de	  gemeente	  Nieuwegein	  van	  harte	  uitnodigen	  voor	  een	  persoonlijke	  
en	  informa\eve	  bezich\ging	  van	  Boogbrug	  Vianen.
De	  schoonheid	  en	  de	  bouwkundige	  verhevenheid	  van	  de	  construc\e	  zijn	  indrukwekkend.
ONGEZIEN	  IS	  ONBEMIND:	  vele	  bezoekers	  beoordelen	  de	  ruimte	  binnen	  de	  bogen	  als	  ‘kathedraal	  van	  staal’.	  
Dit	  kwetsbare	  object	  verdient	  het	  om	  door	  bestuurders	  en	  volksvertegenwoordigers	  van	  de	  gemeente	  
Nieuwegein	  met	  eigen	  ogen	  te	  worden	  gezien.

Wij	  vertrouwen	  op	  uw	  persoonlijke	  inzet	  en	  rekenen	  op	  een	  spoedige	  afspraak	  zodat	  u	  als	  gemeente	  
Nieuwegein	  een	  nieuw	  afgewogen	  oordeel	  kunt	  vellen.
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BESCHERMINGSPROCES	  korte	  samenvarng

S\ch\ng	  Boogbrug	  Vianen	  (SBV)	  is	  in	  1998	  opgericht	  nadat	  inzage	  was	  gekregen	  in	  de	  plannen	  voor	  een	  
3e	  nieuwe	  brug	  voor	  lokaalverkeer	  op	  de	  pijlers	  van	  Boogbrug	  Vianen	  die	  in	  2005	  gesloopt	  zou	  moeten	  
worden.	  RWS	  wil	  dus	  eerst	  een	  prach\ge	  gezonde	  cultuurhistorische	  brug	  slopen	  om	  op	  dezelfde	  plek	  een	  
nieuwe	  brug	  te	  kunnen	  bouwen:	  een	  twijfelach\g	  plan,	  waarop	  SBV	  in	  1999	  in	  ac\e	  kwam	  met	  een	  
aanwijzingsverzoek	  op	  grond	  van	  ar\kel	  3	  van	  Monumentenwet	  1988	  en	  op	  basis	  van	  een	  welluidend	  
rapport	  van	  de	  Nederlandse	  Bruggen	  SQchQng	  (NBS).	  

Sindsdien	  werkte	  SBV	  opbouwend	  aan	  het	  beschermingsproces	  in	  communica\e	  met:
-‐Hoofd	  Ingenieur	  Directeur	  (HID)	  RWS	  Bouwdienst,	  Rinus	  Olierook;	  	  -‐	  HID	  Uitvoering	  RWS,	  Peter	  Kie`;	  	  
-‐Directeur	  Rijksdienst	  voor	  de	  Monumentenzorg	  (RDMZ),	  Fons	  Asselbergs;	  	  -‐	  Hoofdcoördinator	  Industrieel	  
Erfgoed	  RDMZ,	  Peter	  Nijhof;	  	  -‐Voorziler	  NBS,	  Charles	  Vos;	  	  	  -‐	  Oprichter	  NBS,	  Jaap	  Oosterhoff.	  

Toen	  echter	  begin	  2001	  Charles	  Vos	  én	  de	  vrouw	  van	  Peter	  Nijhof	  én	  de	  zus	  van	  ondergetekende	  kort	  na	  
elkaar	  overleden,	  verloor	  het	  beschermingsproces	  een	  specifiek	  momentum.	  Een	  jubileumboek	  over	  ‘75	  
jaar	  Rijkswegenplan	  1927	  en	  de	  12	  grote	  rivierbruggen’,	  een	  voornemen	  van	  Charles	  Vos,	  kwam	  
bijvoorbeeld	  niet	  tot	  ontwikkeling.	  Voorts	  werd	  de	  brug	  bij	  Zaltbommel	  bedreigd.	  Vanaf	  2002	  
concentreerde	  SBV	  zich	  daarom	  ook	  op	  de	  aanwijzing	  van	  deze	  brug	  en	  de	  aanwijzing	  van	  ‘de	  12	  grote	  
rivierbruggen	  van	  het	  Rijkswegenplan	  1927’	  met	  in	  2004	  een	  verzoek	  tot	  UNESCO-‐Werelderfgoed	  en	  in	  
2006	  het	  aanwijzingsverzoek	  ‘Complex	  van	  de	  12	  bruggen’.

Deze	  bredere	  ac\viteiten	  verminderden	  de	  concentra\e	  van	  SBV	  op	  het	  nog	  steeds	  lopende	  
aanwijzingsproces	  van	  Boogbrug	  Vianen.	  Tegelijker\jd	  was	  de	  mondiale	  \jdgeest	  sinds	  2001	  veranderd.	  
Nieuwe	  aspecten,	  waaronder	  sociaaleconomische-‐	  en	  maatschappelijke	  ontwikkelingen,	  beïnvloedden	  het	  
waarderings-‐	  en	  aanwijzingsproces.	  RWS	  en	  RDMZ	  ondergingen	  interne	  transi\es	  en	  maakten	  nieuw	  
beleid.	  Herbestemming	  en	  aanwijzing	  van	  Boogbrug	  Vianen	  werd	  een	  financiële	  kwes\e.	  Het	  
aanwijzingsproces,	  dat	  in	  1999	  was	  begonnen,	  leidde	  zes	  jaar	  later	  tot	  afwijzing	  (2005)	  op	  grond	  van	  
onderhoudskosten	  en	  ‘selec\e’.	  Hierbij	  vormde	  de	  selec\e	  van	  de	  boogbrug	  bij	  Hendrik	  Ido	  Ambacht	  een	  
evidente	  rol.	  Deze	  brug	  was	  reeds	  in	  2000,	  op	  grond	  van	  ar\kel	  3	  en	  de	  toen	  heersende	  \jdsgeest,	  
‘geselecteerd’:	  hier	  duurde	  de	  aanwijzing	  slechts	  twee	  jaar!

Tijdens	  het	  beroep	  en	  hoger	  beroep	  van	  SBV,	  inzake	  de	  afwijzing	  door	  OCW,	  werd	  de	  brug	  bij	  Hendrik	  Ido	  
Ambacht	  aangevoerd	  als	  representant	  van	  het	  type	  ‘boogbrug	  met	  trekband’.	  Volgens	  de	  richtlijnen	  van	  
OCW	  was	  dit	  type	  in	  Nederland	  ‘voldoende	  beschermd’.	  Dat	  Boogbrug	  Vianen	  meer	  historische	  
kernwaarden	  bezit	  dan	  de	  brug	  bij	  Hendrik	  Ido	  Ambacht	  werd	  door	  de	  rechtbanken	  niet	  meegewogen.

Ter	  verduidelijking:	  Boogbrug	  Vianen	  is	  de	  eerste	  grote	  ‘boogbrug	  met	  trekband	  én	  plaatstalen	  
boogconstruc\e’	  in	  Nederland	  (wereld).	  Deze	  construc\e	  is	  een	  Nederlandse	  innova\e.	  Het	  hee`	  
bijzondere	  historische	  construc\eve	  kenmerken	  en	  een	  baanbrekende	  schoonheid,	  die	  werd	  ingepast	  in	  
één	  van	  de	  mooiste	  rivierenlandschappen	  van	  Nederland.	  Dit	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  brug	  bij	  Hendrik	  Ido	  
Ambacht,	  die	  vakwerkbogen	  hee`	  en	  waarvan	  er	  tallozen	  in	  de	  wereld	  liggen.	  
In	  Nederland	  zijn	  van	  dit	  type	  vakwerkboogbruggen	  nu	  drie	  bruggen*	  door	  het	  Rijk	  beschermd.	  Van	  het	  
type	  plaatstalen-‐boogbrug	  is	  niet	  één	  brug	  beschermd.	  

*
verkeersbrug	  bij	  Zwolle	  (1930);	  	  rijksmonument

verkeersbrug	  bij	  Hendrik	  Ido	  Ambacht	  (1939);	  	  rijksmonument
trambrug	  bij	  Schipluiden	  (1912);	  	  rijksmonument
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Boogbrug	  Vianen	  zou	  de	  Rijks-‐monumentenstatus	  reeds	  hebben	  gekregen,	  als	  deze	  tijdens	  het	  
Monumenten	  Inventarisatie	  Project	  (jaren	  80)	  was	  gewaardeerd.	  Dit	  is	  toen	  niet	  gebeurd	  omdat	  deze	  
onterecht	  werd	  beoordeeld	  als	  naoorlogse	  brug.

De	  Minister	  van	  OCW	  heeft	  bij	  brief	  d.d.	  11	  februari	  2020	  opnieuw	  besloten	  Boogbrug	  Vianen	  niet	  aan	  
te	  wijzen	  als	  Rijksmonument.	  Dit	  is	  voor	  SBV	  dé	  reden	  om	  de	  gemeenten	  Nieuwegein	  en	  
Vijfheerenlanden	  te	  verzoeken	  de	  brug	  als	  Gemeentelijk	  Monument	  aan	  te	  wijzen.

In	  2010	  hee`	  SBV	  bij	  de	  gemeenten	  Vianen	  en	  Nieuwegein	  eerder	  een	  verzoek	  voor	  aanwijzing	  
Gemeentelijk	  Monument	  ingediend.	  Beide	  gemeenten	  hebben	  dit	  verzoek	  toen	  afgewezen	  ondanks	  het	  
deels	  positieve	  advies	  in	  Nieuwegein	  en	  het	  unaniem	  positieve	  advies	  van	  de	  Commissie	  Monumenten	  
en	  Binnenstad	  van	  de	  gemeente	  Vianen.
Leidende	  mo\even	  tot	  afwijzing	  waren	  de	  vermeende	  onderhoudskosten	  en	  de	  sloopplannen	  van	  RWS.
Het	  hierop	  volgende	  beroep	  en	  hoger	  beroep	  bracht	  geen	  verandering	  in	  het	  beschermingsproces.

Inmiddels,	  10	  jaar	  later,	  is	  de	  situa\e	  veranderd.	  In	  2019	  is	  de	  nieuwe	  gemeente	  Vij_eerenlanden	  met	  
55.000	  inwoners	  ontstaan	  en	  aangesloten	  bij	  de	  provincie	  Utrecht.	  Industrieel	  erfgoed	  wordt	  door	  jongere	  
genera\es	  meer	  omarmd	  en	  gewaardeerd	  dan	  voorheen.	  Recrea\e	  en	  duurzaamheid	  is	  gemeengoed	  
geworden.	  Veiligheid	  en	  groei	  van	  fietsverkeer	  staat	  op	  agenda’s	  van	  overheden.	  Cultuurhistorie	  is	  
belangrijker	  geworden	  voor	  de	  iden\teit	  aan	  stad	  en	  regio.	  Aanwijzing	  van	  Boogbrug	  Vianen	  als	  
‘ERFGOEDKUNSTWERK’	  is	  actueel.	  Educa\e	  over	  geschiedenis	  en	  omgeving	  vragen	  fysieke	  toonbeelden.	  

Ten	  slole	  wordt	  opgemerkt	  dat	  de	  afwijzing	  van	  de	  aanvraag	  tot	  Rijksmonument	  d.d.	  11	  februari	  2020	  
door	  het	  ministerie	  van	  OCW	  niet	  defini\ef	  is.	  
Als	  voorbeeld	  geldt	  de	  John	  Frostbrug	  bij	  Arnhem	  die	  in	  2000	  in	  het	  Monumenten	  Selec\e	  Project	  door	  de 	  
Minister	  NIET	  werd	  geselecteerd	  om	  vervolgens	  WEL	  door	  de	  gemeente	  Arnhem	  als	  Gemeentelijk	  
Monument	  te	  worden	  aangewezen.	  
Nadat,	  in	  2005,	  SBV	  de	  aanvraag	  ‘Aanwijzing	  Complex	  Rijksmonument	  12	  bruggen	  RWP1927’	  had	  
ingediend,	  werd	  door	  Minister	  Plasterk	  in	  2010	  besloten	  de	  John	  Frostbrug	  alsnog	  als	  Rijksmonument	  aan	  
te	  wijzen!
http://www.stichting-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  toekenning	  Rijksmonument	  John	  Frostbrug	  25	  januari	  2010

De	  veranderde	  maatschappelijke	  situa\e	  en	  de	  nieuwe	  feiten	  en	  omstandigheden	  anno	  2020	  
rechtvaardigen	  het	  verzoek	  aan	  de	  gemeente	  Nieuwegein	  tot	  aanwijzing	  Gemeentelijk	  Monument.
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OMSCHRIJVING	  OBJECT

1.
De	  stalen	  overbrugging	  heeft	  een	  totale	  lengte	  van	  500	  meter	  en	  een	  breedte	  van	  16	  meter.	  
Het	  aanzicht	  van	  het	  brugbeeld	  is	  symmetrisch.	  
Boven	  de	  rivier	  ligt	  een	  boogconstructie	  met	  een	  overspanning	  van	  160	  meter.	  Aan	  de	  gebogen	  
volwandige	  hoofdliggers	  is	  een	  laaggelegen	  betonnen	  wegdek	  gehangen.	  
Om	  de	  spatkracht	  van	  de	  bogen	  op	  te	  vangen	  is	  aan	  de	  uiteinden	  van	  de	  bogen	  een	  trekband	  
gemonteerd.	  Deze	  trekband	  is	  in	  het	  wegdek	  geïntegreerd.	  	  
Boven	  de	  uiterwaarden	  liggen	  aan	  beide	  zijde	  vier	  overspanningen	  van	  42,6	  meter	  uitgevoerd	  als	  
volwandige	  stalen	  liggers	  met	  hooggelegen	  betonnen	  wegdek.

2.
De	  totale	  overspanning	  is	  een	  geklonken	  constructie.	  
De	  bouw	  van	  de	  boogbrug	  werd	  door	  ir.	  B.	  Braat	  beschreven	  in	  het	  maandblad	  STAAL	  (1936).
	  hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/	  ARTIKEL	  STAAL

3.
De	  stalen	  construc\e	  van	  de	  brug	  werd	  door	  acht	  staalverwerkende	  bedrijven	  gebouwd.	  	  
-‐	  Hoofdaannemer	  van	  de	  middenbrug	  was	  de	  Koninklijke	  Maatschappij	  De	  Schelde	  te	  Vlissingen.
-‐ Hoofdaannemer	  van	  de	  aanbruggen	  was	  de	  Nederlandse	  Dok	  Maatschappij	  te	  Amsterdam.
-‐ De	  landhoofden,	  de	  twee	  rivierpijlers	  en	  de	  zes	  pijlers	  in	  de	  uiterwaarden	  werden	  door	  de	  
Nederlandse	  Beton	  Maatschappij	  gebouwd.	  

-‐ De	  grondlichamen	  werden	  verzorgd	  door	  P.C.	  Zanen	  uit	  Bloemendaal.

4.
De	  overbrugging	  kwam	  in	  1936	  gereed	  en	  verving	  de	  oude	  schipbrug	  (sinds	  1840)	  bij	  Vreeswijk.

5.
Tijdens	  WO	  II	  werd	  de	  middenbrug	  in	  1945	  vernield	  en	  in	  1948	  opnieuw	  opengesteld.	  
-‐	  Werkspoor	  Utrecht	  herstelde	  de	  bogen	  en	  de	  hangers	  en	  verzorgde	  de	  montage.	  
-‐	  De	  Vries	  Robbé	  &	  Cie,	  Gorinchem	  herstelde	  de	  bovenwindverbanden	  en	  delen	  onder	  de	  rijvloer.	  
-‐	  Nederhorst,	  Gouda	  bouwde	  de	  hulppijlers	  en	  hulpjukken.

6.
In	  1967	  werden	  aan	  weerszijden	  van	  de	  brug	  door	  Krikke,	  Utrecht	  extra	  rijstroken	  van	  4	  meter	  breed	  
voor	  het	  lokaal	  verkeer	  aangebracht.
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WAARDENSTELLINGEN	  OBJECT

Het	  Rijkswegenplan	  1927

Door	  toename	  van	  het	  autoverkeer	  werd	  in	  1927	  door	  de	  Nederlandse	  regering	  het	  Rijkswegenplan	  1927	  
aangenomen,	  nadat	  in	  1926	  voor	  de	  financiering	  de	  Wet	  Motorrijtuigenbelasting	  was	  vastgesteld.	  
In	  het	  Rijkswegenplan	  1927	  werd	  bepaald	  dat	  oude	  rijkswegen	  over	  het	  gehele	  land	  moesten	  worden	  
verbeterd	  en	  nieuwe	  tracés	  moesten	  worden	  aangelegd.	  

De	  uitvoering	  van	  het	  Rijkswegenplan	  1927	  was	  één	  van	  de	  grote	  evolu\onaire	  ontwikkelingen	  binnen	  het	  
interbellum.	  De	  vele	  verbeteringen	  van	  de	  infrastructurele	  voorzieningen	  zorgde	  ervoor	  dat	  de	  
automobiliteit	  zich	  sterk	  kon	  ontwikkelen	  waarmee	  een	  aanzet	  gegeven	  werd	  tot	  de	  moderne	  \jd.

Om	  de	  doorgang	  van	  het	  autoverkeer	  bij	  de	  grote	  rivieren	  te	  bevorderen	  besloot	  het	  Rijk	  bij	  twaalf	  
pontveren	  nieuwe	  bruggen	  te	  bouwen.	  Deze	  twaalf	  grote	  rivierbruggen	  moesten	  in	  Nederland	  worden	  
geproduceerd	  zodat	  de	  technologie	  en	  de	  staalindustrie	  in	  Nederland	  een	  stimulans	  zouden	  krijgen.	  
In	  de	  19e	  eeuw	  waren	  de	  21	  grote	  spoorbruggen,	  vanwege	  het	  gebrek	  aan	  zware	  staalindustrie	  in	  
Nederland,	  nog	  vanuit	  het	  buitenland	  geïmporteerd.	  Het	  Rijk	  wenste	  een	  inhaalslag	  in	  deze	  industrie.

Het	  bouwen	  van	  twaalf	  grote	  rivierbruggen	  werd	  een	  bijzonder	  Nederlands	  project	  waar	  Rijkswaterstaat	  
in	  1928	  een	  Bruggenbureau	  voor	  oprichle	  en	  waarover	  ir.	  Willem	  Harmsen	  de	  leiding	  kreeg.	  
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Allereerst	  moesten	  diverse	  nieuwe	  bouwvoorschri`en	  worden	  opgesteld	  om	  vervolgens	  de	  situa\es	  ter	  
plaatse	  te	  beoordelen.	  Verantwoorde	  inpassing	  in	  de	  omgeving	  alsmede	  innova\e	  in	  de	  bouwconstruc\es	  
waren	  belangrijke	  uitgangspunten	  \jdens	  de	  ontwerp-‐fases	  van	  de	  bruggen.

Wat	  betre`	  de	  verscheidenheid	  in	  architectuur	  en	  techniek	  tonen	  de	  twaalf	  bruggen	  door	  hun	  
verschillende	  ontwerpen	  en	  construc\es	  de	  ware	  kracht	  van	  het	  interbellum:	  het	  doorbreken	  van	  oude	  
patronen,	  het	  ontdekken	  van	  nieuwe	  waarden,	  het	  zoeken	  naar	  moderne	  kwaliteiten.	  

De	  twaalf	  bruggen	  maken	  thans	  ook	  deel	  uit	  van	  'lokale	  ensembles'.	  In	  samenhang	  met	  nabij	  gelegen	  
bruggen	  en	  tunnels	  verrijken	  ze	  de	  belevingswaarde	  van	  de	  lokale	  situa\e	  en	  geven	  daar	  historische	  
meerwaarde.

De	  inleiding	  van	  het	  verzoekschri`	  ‘Aanwijzing	  Complex	  Rijksmonument	  12	  bruggen	  RWP1927’,	  door	  
S\ch\ng	  Boogbrug	  Vianen	  uit	  2005,	  gee`	  een	  historisch	  overzicht	  van	  de	  twaalf	  bruggen:	  
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl	  ...HET	  COMPLEX

Uitgebreide	  beschrijvingen	  van	  de	  geschiedenis	  van	  de	  Nederlandse	  Rijkswegen	  is	  te	  vinden	  in	  het	  rapport	  
De	  relaVe	  tussen	  beleidsvorming	  en	  planning	  in	  de	  geschiedenis	  van	  de	  aanleg	  en	  verbetering	  van	  
rijkswegen,	  Rijkswaterstaat	  1998:
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/	  ..	  Beleid	  en	  planning
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http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/AANVRAGEN_files/Boogbrug%20Vianen%20scherm%20kopie.PDF
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/AANVRAGEN_files/Boogbrug%20Vianen%20scherm%20kopie.PDF
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/RECHTSPRAAK_1_files/1.4%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%9CBeleid%20en%20planning%20in%20de%20wegenbouw%E2%80%9D%20p.%201%20t%3Am%20124.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/RECHTSPRAAK_1_files/1.4%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%9CBeleid%20en%20planning%20in%20de%20wegenbouw%E2%80%9D%20p.%201%20t%3Am%20124.pdf
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De	  twaalf	  bruggen	  van	  het	  Rijkswegenplan	  1927



Bouwhistorische	  waarden:	  sociaal	  economisch	  /	  cultuurhistorisch

Vanwege	  de	  economische	  crisis	  in	  de	  jaren	  ’30	  werd	  de	  bouw	  van	  de	  twaalf	  bruggen	  middels	  een	  
quantumregeling	  eerlijk	  over	  meerdere	  bedrijven	  verdeeld.	  Zo	  bouwde	  één	  bedrijf	  aan	  meerdere	  bruggen	  
en	  werd	  één	  brug	  door	  meerdere	  bedrijven	  gebouwd.	  Deze	  bijzondere	  vervlech\ng	  bevorderde	  de	  
Nederlandse	  staalindustrie,	  staalverwerkende	  bedrijven	  en	  de	  Nederlandse	  sociaal	  economische	  cultuur.	  

De	  stalen	  overbrugging	  bij	  Vianen	  werd	  uiteindelijk	  door	  acht	  staalverwerkende	  bedrijven	  gebouwd:
-‐ Koninklijke	  Maatschappij	  De	  Schelde	  te	  Vlissingen	  was	  hoofdaannemer	  van	  de	  hoofdoverspanning	  en	  
bouwde	  de	  bogen.

-‐ De	  Nederlandse	  Scheepsbouw	  Maatschappij,	  Amsterdam	  maakte	  de	  dwarsliggers,	  trottoirliggers	  en	  
bovenwindverbindingen.

-‐ De	  Rotterdamse	  Droogdok	  Maatschappij	  vervaardigde	  de	  langsliggers,	  het	  onderwindverband,	  de	  baan	  
voor	  de	  verfwagen	  en	  de	  hoofdliggers	  van	  de	  aanbruggen.

-‐ Scheepsbouwmaatschappij	  De	  Maas,	  Slikkerveer	  maakte	  de	  leuningen,	  de	  kantliggers	  en	  kabelbakken.
-‐ Smits	  Scheepswerven,	  Kinderdijk	  maakte	  de	  opleggingen,	  de	  rijijzers,	  trottoir	  overgangen	  en	  
verfwagen	  van	  de	  hoofdoverspanning.

-‐ De	  Nederlandse	  Dok	  Maatschappij,	  Amsterdam	  vervaardigde	  de	  aanbruggen.
-‐ Machinefabriek	  Braat,	  Rotterdam	  maakte	  de	  verfwagen	  voor	  de	  aanbruggen.
-‐ De	  montage	  werd	  uitgevoerd	  door	  Bijker’s	  Aannemingsbedrijf.	  

De	  Nederlandse	  staalindustrie	  en	  staalverwerkende	  bedrijven	  hebben	  in	  de	  20e	  eeuw	  historische	  en	  
interna\onale	  ontwikkelingen	  doorgemaakt.	  

Boogbrug	  Vianen	  herinnert	  aan	  de	  bijzondere	  periode	  van	  de	  jaren	  ’30	  waarin	  de	  staalverwerkende	  
bedrijven	  op	  na\onaal	  niveau	  samenwerkten.
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Bouwhistorische	  waarden:	  de	  eerste	  plaatstalen	  boogbrug

Begin	  19e	  eeuw	  werden	  stalen	  bruggen	  met	  name	  opgebouwd	  uit	  gegoten	  ijzeren	  onderdelen.	  In	  later	  
stadia	  werden	  met	  gewalst	  profielstaal	  grote	  vakwerkliggers	  geconstrueerd.	  
In	  de	  20e	  eeuw	  werden	  de	  eerste	  grote	  boogbruggen	  ontwikkeld,	  eerst	  nog	  met	  bogen	  uit	  vakwerk	  van	  
profielstaal	  en	  later	  met	  bogen	  uit	  stalen	  platen.	  

In	  de	  ontwerpen	  van	  de	  twaalf	  bruggen	  komt	  de	  bouwhistorische	  ontwikkeling	  van	  de	  boogbrug	  als	  
nieuwe	  en	  eigen\jdse	  construc\evorm	  tot	  uitdrukking.

Voor	  hoofdingenieur	  Harmsen	  was	  het	  symmetrische	  en	  weidse	  rivierenlandschap	  bij	  Vianen	  aanleiding	  
om	  extra	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  de	  esthe\sche	  kwaliteit	  van	  de	  boogbrug.	  Hij	  wilde	  in	  dit	  fraaie	  
rivierenlandschap,	  dat	  hij	  be\telde	  als	  “een	  der	  mooiste	  in	  Holland”,	  een	  rus\g	  en	  bescheiden	  brugbeeld	  
zonder	  “druk	  vakwerk”	  laten	  bouwen.	  Daarom	  ontwierp	  hij	  niet	  zoals	  bij	  Nijmegen	  en	  Zwolle	  bogen	  met	  
vakwerk	  (Duitse	  oorsprong)	  maar	  koos	  hij	  voor	  dichte	  bogen,	  geconstrueerd	  uit	  gebogen	  kokers.	  Deze	  
kokers	  werden	  opgebouwd	  uit	  grote	  stalen	  platen.	  Voor	  een	  overspanning	  van	  160	  meter	  was	  deze	  
construc\emethode	  een	  noviteit.	  
Voor	  het	  rus\ge	  brugbeeld	  werden	  ook	  de	  ‘bovenwindverbanden’	  uit	  stalen	  platen	  geconstrueerd.

Boogbrug	  Vianen	  was	  de	  ‘eerste’	  grote	  boogbrug	  met	  trekband	  in	  Nederland	  waarvan	  de	  bogen	  én	  de	  
bovenwindverbanden	  werden	  geconstrueerd	  uit	  stalen	  platen.

hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/	  ..	  Diverse	  Historische	  Ar\kelen	  
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/	  ..	  De	  Ingenieur..	  Harmsen	  
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/	  ..	  De	  Cronyck
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  NBS	  inleiding	  12	  bruggen
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/	  ..	  KRUISING	  Ververs
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  Waardenstelling	  E.	  Delgorge
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http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/AANVRAGEN_files/35.5.6%20%20%20%20diverse%20historische%20artikelen%20vakbladen.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/AANVRAGEN_files/35.5.6%20%20%20%20diverse%20historische%20artikelen%20vakbladen.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/RECHTSPRAAK_9_files/35.5.3%20%20%20%20artikel%20uit%20INGENIEUR,%20Ir.%20W.Harmsen%201934%20.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/RECHTSPRAAK_9_files/35.5.3%20%20%20%20artikel%20uit%20INGENIEUR,%20Ir.%20W.Harmsen%201934%20.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/RECHTSPRAAK_9_files/35.5.4%20%20%20%20artikel%20uit%20CRONYCK%20DE%20GEYN%20..%201988.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/RECHTSPRAAK_9_files/35.5.4%20%20%20%20artikel%20uit%20CRONYCK%20DE%20GEYN%20..%201988.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/RECHTSPRAAK_9_files/1.2%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%9CBruggen%20in%20Nederland%201800-1940%E2%80%9D%20p.%20298%20t%3Am%20335.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/RECHTSPRAAK_9_files/1.2%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%9CBruggen%20in%20Nederland%201800-1940%E2%80%9D%20p.%20298%20t%3Am%20335.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/NIEUWS_files/KRUISING%20%20%20De%20geschiedenis%20van%20pont%20en%20brug.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/NIEUWS_files/KRUISING%20%20%20De%20geschiedenis%20van%20pont%20en%20brug.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/RECHTSPRAAK_14_files/52.1.7%20%20%20%20prod.9%20ERIKA%20DELGORGE.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/RECHTSPRAAK_14_files/52.1.7%20%20%20%20prod.9%20ERIKA%20DELGORGE.pdf


Bouwhistorische	  waarden:	  plooiverstijvingen

Vanwege	  grote	  onzekerheden	  over	  de	  krachtenverdeling	  binnen	  de	  stalen	  platen	  en	  kokers	  verhoogde	  
hoofdingenieur	  Harmsen	  de	  veiligheidsfactor	  en	  liet	  vier	  plooivers\jvingen	  aan	  de	  zijkanten	  van	  de	  bogen	  
aanbrengen.	  Uiteindelijk	  waren	  deze	  plooivers\jvingen	  niet	  nodig	  zo	  blijkt	  bij	  de	  spoorbrug	  van	  Culemborg	  
uit	  1982	  die	  een	  zelfde	  dimensie	  en	  construc\e	  hee`	  maar	  geen	  plooivers\jvingen	  hee`.

De	  plooivers\jvingen	  herinneren	  aan	  de	  geschiedkundige	  bouwontwikkeling	  van	  de	  eerste	  grote	  
plaatstalen	  boogconstruc\es	  (kokerbogen)	  en	  zijn	  bepalend	  in	  de	  verschijningsvorm.	  
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vier	  plooivers\jvingen	  aan	  de	  buitenzijde	  van	  de	  boog



Bouwhistorische	  waarden:	  geklonken	  constructie

Hoewel	  in	  de	  jaren	  ’30	  het	  lassen	  in	  opkomst	  was	  hee`	  men	  wegens	  gebrek	  aan	  ervaring	  afgezien	  van	  
deze	  verbindingstechniek	  bij	  de	  bouw	  van	  de	  twaalf	  bruggen.
Hoofdingenieur	  Harmsen	  had	  een	  heel	  duidelijk	  oordeel	  over	  het	  elektrisch	  lassen	  van	  bruggen.	  Hij	  vond	  
dat	  de	  nodige	  voorzich\gheid	  geboden	  was	  en	  dat	  “dergelijke	  objecten,	  als	  de	  groote	  rivierbruggen	  …	  niet	  
als	  proef	  mogen	  dienen	  of	  als	  leerstuk	  om	  daarop	  ervaring	  op	  te	  doen”,	  zeker	  niet	  omdat	  “van	  de	  
uitvoering	  zooveel	  agangt”	  

Boogbrug	  Vianen	  is	  één	  van	  de	  weinige	  grote	  bruggen	  in	  Nederland	  die	  nog	  geheel	  geklonken	  is.
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elektrisch	  lassen	  van	  een	  grote	  construc\e	  werd	  in	  de	  jaren	  ‘30	  nog	  niet	  toegepast



Bouwhistorische	  waarden:	  scharnierpunt	  bovenin	  de	  boog

In	  de	  jaren	  ’30	  waren	  de	  bewegende	  krachten	  binnen	  de	  kokerbogen	  niet	  exact	  te	  berekenen.	  Om	  deze	  
reden	  werd	  bovenin	  de	  boog	  een	  scharnier	  aangebracht	  zodat	  de	  boog	  aldaar,	  a_ankelijk	  van	  het	  gewicht	  
op	  het	  wegdek,	  vrij	  kon	  bewegen.	  Bij	  het	  onderhoud	  van	  de	  brug	  in	  1967	  is	  het	  scharnier	  gefixeerd	  nadat	  
geconstateerd	  was	  dat	  het	  scharnier	  geen	  func\e	  had.	  
Het	  scharnierpunt	  is	  aan	  de	  buitenzijde	  te	  traceren	  en	  toont	  ook	  hier	  een	  bijzondere	  historische	  
bouwkundige	  ontwikkeling.
Opmerkelijk	  feit:	  doordat	  het	  wegdek	  aan	  de	  bogen	  hangt	  was	  er	  een	  duidelijke	  uitslag	  (deining)	  van	  het	  
wegdek	  in	  het	  midden	  van	  de	  boogconstruc\e	  voelbaar	  wanneer	  er	  zwaar	  verkeer	  passeerde.
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dwarsdoorsnede	  van	  het	  topscharnier	  met	  as	  en	  lager
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tussen	  de	  twee	  hel`en	  van	  de	  kokerbogen	  was	  een	  ruimte	  van	  zes	  cen\meter	  speling	  voor	  vrije	  beweging

bij	  een	  vakwerkboog	  zoals	  bij	  Alblasserdam	  was	  een	  scharnierpunt	  niet	  nodig,	  zo	  wist	  men	  uit	  ervaring



Esthetische	  waarden:	  geboorte	  van	  de	  boog	  

Eén	  van	  de	  fraaiste	  onderdelen	  van	  de	  boogbrug	  is	  het	  knooppunt	  onderaan	  de	  boog	  waar	  alle	  krachten	  
samen	  komen.	  Het	  ‘eigen’	  gewicht	  en	  het	  gewicht	  van	  het	  verkeer	  worden	  hier	  aan	  de	  uiteinden	  van	  de	  
boog	  via	  de	  oplegging	  afgevoerd	  en	  de	  spatkracht	  wordt	  hier	  via	  een	  trekstang	  opgevangen.	  Het	  
knooppunt,	  ook	  genoemd	  ‘de	  geboorte	  van	  de	  boog’,	  is	  een	  complex	  en	  betekenisvol	  detail	  en	  daardoor	  
een	  bijzonder	  merkteken	  van	  de	  jaren	  ’30.	  Harmsen	  streefde	  ernaar	  om	  dit	  technische	  detail	  goed	  
zichtbaar	  te	  houden.	  Het	  was	  één	  van	  de	  redenen	  om	  de	  rijstroken	  binnen	  de	  bogen	  te	  situeren.	  Sinds	  
1967	  is	  dit	  onderdeel,	  door	  de	  aangebouwde	  rijstroken,	  echter	  moeilijk	  te	  zien.

Boogbrug	  Vianen	  hee`	  vanwege	  de	  bijzondere	  technische	  ontwikkelingen	  grote	  industriële	  en	  
architectuur-‐historische	  waarde	  voor	  de	  Nederlandse	  bruggenbouw.
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Esthetische	  waarden:	  ligging	  rijstroken

Hoofdingenieur	  Harmsen	  versterkte	  de	  esthe\sche	  kwaliteit	  van	  de	  boogbrug	  door	  alle	  rijstroken	  binnen	  
de	  bogen	  te	  situeren.	  Bij	  de	  overige	  bruggen	  van	  het	  Rijkswegenplan	  1927	  (uitgezonderd	  de	  brug	  bij	  
Hedel)	  werden	  de	  rijstroken	  voor	  langzaam	  verkeer	  buiten	  de	  hoofdconstruc\es	  gesitueerd.	  Door	  de	  
rijstroken	  binnen	  de	  bogen	  te	  situeren	  ontstond	  er	  een	  evenwich\g	  brugbeeld	  tussen	  de	  esthe\sche	  
boogvorm	  en	  de	  plaatstalen	  bovenwindverbanden.	  Het	  rus\ge	  brugbeeld	  werd	  verder	  vergroot	  door	  de	  
hoge	  portalen	  die	  de	  verheffende	  werking	  accentueerde.
De	  fraaie	  hoge	  doorgang	  en	  het	  elegante	  brugbeeld	  werd	  in	  de	  literatuur	  vergeleken	  met	  de	  ‘Parijsche	  
triomfpoort’:	  
Th.	  Haakma	  Wagenaar	  schreef	  hierover	  in	  Architectura	  (1937)	  ...”De	  brug	  te	  Vianen	  noem	  ik	  met	  opzet	  het	  
laatst.	  Zij	  spant	  onherroepelijk	  de	  kroon.	  AIle	  goede	  eigenschappen	  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	  construcVe	  denken	  aan	  de	  Parijsche	  
triomfpoort.	  Dichterbij	  komend	  ontvouwt	  zich	  de	  perspecVef,	  tot	  men	  zich	  plotseling	  onder	  de	  steeds	  
hooger	  huivende	  stalen	  regenbogen	  bevindt.	  De	  Vjd,	  waarin	  zoo'n	  grootsch	  gedacht	  bouwwerk	  tot	  stand	  
komt,	  moet,	  trots	  de	  maatschappelijke	  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	  daadwerkelijke	  vorm	  weet	  
te	  verwezenlijken,	  reeds	  op	  weg	  is	  die	  toekomst	  voor	  zich	  te	  veroveren”....
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  Th.	  Haaksma	  1937

De	  extra	  aandacht	  voor	  de	  esthe\ek	  bij	  het	  ontwerp	  van	  de	  boogbrug	  paste	  geheel	  binnen	  de	  
ontwikkelingen	  van	  het	  func\onalisme	  van	  de	  jaren	  ‘30.
Boogbrug	  Vianen	  is	  door	  esthe\ek	  en	  ontwerp	  een	  toonbeeld	  van	  het	  func\onalisme.
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Parijsche	  triomfpoort

http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/AANVRAGEN_files/-%20nieuwe%20verkeersbruggen%20te%20Arnhem,%20Nijmegen,%20Moerdijk%20en%20Vianen%20Architectura%20%281937%29.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/AANVRAGEN_files/-%20nieuwe%20verkeersbruggen%20te%20Arnhem,%20Nijmegen,%20Moerdijk%20en%20Vianen%20Architectura%20%281937%29.pdf


Hoofdingenieur	  Harmsen	  schreef	  over	  de	  esthe\sche	  waarden	  van	  een	  brug:	  “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	  ontwerp	  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	  medewerker”.	  
De	  onderlinge	  verhoudingen	  tussen	  ingenieurs,	  tekenaars	  en	  architecten	  was	  een	  nieuw	  aspect	  binnen	  de	  
werkwijze	  van	  Rijkswaterstaat.	  Architect	  ir.	  A.	  van	  der	  Steur	  was	  bij	  het	  ontwerp	  van	  de	  boogbrug	  één	  van	  
de	  belangrijkste	  medewerkers	  van	  het	  team	  van	  het	  Bruggenbureau.
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Esthetische	  waarden:	  boogvormen

Hoofdingenieur	  Harmsen	  zocht	  naar	  esthe\sche	  schoonheid	  en	  een	  harmonieus	  samenspel	  tussen	  
ingenieur	  en	  architect.	  Eén	  van	  zijn	  uitspraken	  was:	  “een	  brug	  moet	  een	  merkteeken	  van	  den	  Vjd	  zijn	  en	  in	  
zijn	  omgeving	  passen.”	  Voor	  de	  brug	  bij	  Vianen	  liet	  hij	  architect	  ir.	  A.	  van	  der	  Steur	  de	  werking	  van	  
verjonging	  (verkleinen	  van	  de	  diameter/volume)	  in	  de	  plaatstalen	  bogen	  onderzoeken.	  Vanwege	  het	  
verheffende	  effect	  in	  het	  brugbeeld	  koos	  Harmsen	  voor	  'verjonging	  in	  de	  uiteinden'	  en	  niet	  voor	  
'verjonging	  bovenin	  de	  bogen'	  dat	  een	  drukkende	  werking	  had.	  

De	  verjonging	  in	  de	  uiteinden	  bracht	  een	  esthe\sche	  vorm	  in	  het	  brugbeeld.	  

Bij	  de	  spoorbrug	  bij	  Culemborg	  (1982),	  die	  een	  zelfde	  boogconstruc\e	  en	  dimensie	  hee`,	  is	  de	  verjonging	  
niet	  toegepast	  waardoor	  het	  brugbeeld	  minder	  esthe\sch	  is	  en	  daardoor	  zwaarder	  oogt.	  
Voor	  educa\e	  over	  verjonging	  in	  grote	  bouwwerken	  bieden	  de	  twee	  boogbruggen,	  die	  rela\ef	  dicht	  bij	  
elkaar	  liggen	  (20	  km),	  een	  bijzondere	  ervaring.
http://www.stichting-‐boogbrug-‐vianen.nl/....	  verjonging_in_de_bogen
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verjonging	  in	  de	  uiteinden	  werkt	  verheffend
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Wordingsgeschiedenis:	  icoon	  van	  mobiliteit

De	  twaalf	  bruggen	  van	  het	  het	  Rijkswegenplan	  1927	  zijn	  landmarks	  die	  de	  omvang	  van	  de	  Hollandse	  Delta	  
tonen.	  Door	  de	  centrale	  ligging	  in	  Nederland	  is	  de	  boogbrug	  één	  van	  de	  belangrijkste	  landmarks	  van	  de	  
delta.	  De	  hoge	  bogen	  vormen	  een	  icoon	  van	  de	  eeuwenoude	  Viaanse	  oversteek	  en	  het	  historisch	  
kruispunt	  van	  hoofdverkeersaders	  in	  Midden	  Nederland.	  Hier	  lag	  eeuwen	  geleden	  de	  splitsing	  van	  Lek	  en	  
Hollandse	  IJssel	  waaruit	  meerdere	  infrastructurele	  ontwikkelingen	  ontstonden.	  

Nadat	  de	  Hollandse	  IJssel	  bij	  Klaphek	  in	  1285	  was	  afgedamd	  liet	  Utrecht	  voor	  de	  scheepvaart	  in	  1373	  de	  
Vaartsche	  Rijn	  graven	  en	  een	  houten	  sluis	  bouwen	  waaruit	  later	  Vreeswijk	  is	  ontstaan.	  Deze	  
ontwikkelingen	  leidden	  er	  toe	  dat	  de	  oversteek	  bij	  Vianen	  uitgroeide	  tot	  een	  centrum	  van	  waterwegen	  
met	  in	  de	  19e	  eeuw	  een	  kruising	  van	  het	  Merwedekanaal	  en	  met	  in	  de	  20e	  eeuw	  de	  splitsing	  naar	  het	  
Lekkanaal.	  
De	  Viaanse	  oversteek	  was	  tevens	  eeuwenlang	  de	  meest	  ideale	  plaats	  waar	  de	  Lek	  met	  een	  veerpont	  kon	  
worden	  overgestoken.	  In	  de	  18e	  eeuw	  lagen	  hier	  maar	  liefst	  drie	  verschillende	  veerponten	  naast	  elkaar,	  
een	  Viaanse-‐,	  een	  Vreeswijkse-‐	  en	  een	  Rijksveerpont.	  Napoleon	  liet	  hier	  in	  1813,	  om	  zijn	  troepen	  snel	  te 	  
kunnen	  verplaatsen,	  een	  eerste	  schipbrug	  aanleggen.	  Koning	  Willem	  gaf	  in	  1827	  opdracht	  voor	  een	  
ontwerp	  van	  een	  vaste	  kettingbrug,	  die	  te	  duur	  bleek	  en	  om	  die	  reden	  niet	  werd	  gerealiseerd.	  Voor	  een	  
betrouwbare	  en	  vlotte	  oversteek	  werd	  van	  1840	  tot	  1936	  uiteindelijk	  een	  schipbrug	  tussen	  Vreeswijk	  en	  
Vianen	  aangelegd.	  Met	  de	  komst	  van	  de	  boogbrug	  in	  1936	  kreeg	  de	  Viaanse	  oversteek	  een	  geheel	  
nieuw	  karakter.	  Hier	  ontstond	  een	  centrum	  van	  automobiliteit	  met	  uitbreidingen	  van	  de	  A2	  in	  1967,	  
1999,	  2004	  en	  2010.	  Thans	  is	  de	  Jan	  Blankenbrug	  met	  150.000	  verkeersbewegingen	  per	  dag	  de	  
belangrijkste	  oeververbinding	  in	  Midden	  Nederland.	  

De	  20e	  eeuw	  zal	  herinnerd	  worden	  als	  een	  eeuw	  waarin	  de	  automobiliteit	  de	  Nederlandse	  economie,	  
haar	  samenleving	  én	  het	  landschap	  op	  zeer	  grote	  wijze	  beïnvloed	  heeft.	  De	  boogbrug	  is	  door	  haar	  
ligging	  bij	  Vianen	  en	  gelegen	  naast	  de	  Jan	  Blankenbrug	  een	  icoon	  bij	  uitstek	  die	  de	  transitie	  naar	  de	  
automobiliteit	  duidelijk	  aantoont.	  In	  1936	  lagen	  tussen	  de	  bogen	  nog	  maar	  twee	  rijstroken	  voor	  
autoverkeer.	  Thans	  is	  de	  overbrugging	  voor	  autoverkeer	  uitgegroeid	  tot	  twaalf	  stroken	  die	  direct	  naast	  
de	  boogbrug	  zijn	  komen	  te	  liggen	  en	  daardoor	  een	  historisch	  beeld	  van	  de	  verkeersgroei	  geeft.

Boogbrug	  Vianen	  herinnert	  aan	  de	  ontwikkelingen	  van	  het	  eeuwenoude	  centrum	  van	  verkeers-‐	  en	  
vaarwegen	  in	  het	  midden	  van	  Nederland.
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Wordingsgeschiedenis:	  landmark	  van	  regio	  en	  provincie	  Utrecht

Eeuwenlang	  werd	  de	  zuidgrens	  van	  de	  provincie	  Utrecht	  bepaald	  door	  Lek	  en	  Nederrijn.	  Deze	  barrière	  
(67	  km)	  werd	  in	  1936	  met	  Boogbrug	  Vianen	  fysiek	  open	  gebroken.	  

Vanwege	  de	  nieuwe	  en	  eenvoudige	  oversteek	  oriënteerde	  de	  Zuid	  Hollandse	  gemeente	  Vianen	  zich	  vanaf	  
1936	  steeds	  meer	  op	  de	  provincie	  Utrecht.	  In	  2002	  besloot	  de	  gemeente	  Vianen	  zich	  uiteindelijk	  bij	  de	  
provincie	  Utrecht	  aan	  te	  sluiten.	  De	  provinciale	  grens	  kwam	  hierdoor	  ten	  zuiden	  van	  Vianen	  te	  liggen.

Op	  1	  januari	  2019	  zijn	  de	  gemeenten	  Vianen,	  Leerdam	  en	  Zederik	  gefuseerd	  tot	  de	  nieuwe	  gemeente	  
Vij_eerenlanden	  en	  zijn	  de	  oorspronkelijke	  Zuid	  Hollandse	  gemeenten	  Leerdam	  en	  Zederik	  ook	  in	  de	  
provincie	  Utrecht	  komen	  te	  liggen.	  De	  provinciale	  grens	  is	  hierdoor	  verder	  naar	  het	  zuiden	  verlegd	  en	  zijn	  
beide	  oevers	  van	  de	  Lekzone,	  over	  een	  lengte	  van	  25	  kilometer,	  in	  de	  provincie	  Utrecht	  komen	  te	  liggen.

De	  landschappelijke	  waarden	  van	  de	  Lekzone	  gelegen	  in	  het	  gebied	  van	  het	  Groen	  Hart	  worden	  door	  de	  
Provincie	  Utrecht	  gewaardeerd	  in	  de	  categorie:	  
“uniek	  landschap	  met	  een	  zeer	  hoge	  cultuurhistorische	  waarde”.	  
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  Kwaliteitsgids_Groene_Hart_pag.	  41	  

Boogbrug	  Vianen	  is	  tot	  in	  de	  verre	  omtrek	  als	  landmark	  te	  zien	  en	  gee`	  het	  rivierenlandschap	  en	  de	  
Lekzone	  meer	  dan	  80	  jaar	  specifieke	  betekenis	  en	  cultuurhistorische	  waarden	  als	  vaste	  verbinding	  tussen	  
de	  dijken.	  

Boogbrug	  Vianen	  is	  industrieel	  erfgoed	  en	  een	  toeristische	  attractie	  met	  de	  mogelijkheid	  tot	  een	  
rondwandeling	  in	  een	  recrea\egebied	  van	  uiterwaarden,	  dijken,	  rivier	  en	  een	  pontje	  tussen	  Vianen	  en	  
Vreeswijk.

Boogbrug	  Vianen	  maakt	  deel	  uit	  van	  de	  iden\teit	  van	  de	  omwonenden.	  Men	  ziet	  de	  boog	  als	  landmark	  
voor	  stad	  en	  regio,	  mede	  daardoor	  als	  een	  object	  voor	  crea\eve	  ui\ngen	  in	  logo’s,	  foto’s,	  schilderijen,	  
installa\es,	  theater,	  ar\kelen,	  t.v	  en	  radio-‐items.

Boogbrug	  Vianen	  is	  voor	  de	  inwoners	  van	  Nieuwegein	  en	  Vij_eerenlanden	  een	  herkenningspunt	  met	  
symbolische	  en	  historische	  betekenis	  als	  ‘Poort	  over	  de	  Lek’.

Ergo:	  Boogbrug	  Vianen	  is	  een	  landmark	  voor	  provincie	  en	  regio	  met	  toeris\sche,	  cultuurhistorische,	  
educa\eve,	  inspira\eve	  en	  landschappelijke	  waarden.
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Nieuwe	  Hollandse	  Waterlinie

Boogbrug	  Vianen	  bevat	  unieke	  kazemalen	  in	  de	  rivierpijlers	  die	  pas	  in	  2007	  bekend	  werden.	  De	  vergeten	  
kazemalen	  werden	  door	  S\ch\ng	  Menno	  van	  Coehoorn	  bij	  brief	  bekend	  gemaakt:	  
..	  “het	  ontwerp	  van	  de	  kazemalen	  in	  Vianen	  is	  enig	  in	  zijn	  soort	  vanwege	  de	  inpassing	  hiervan	  in	  reeds	  
Vjdens	  de	  bouw	  door	  Rijkswaterstaat	  voorziene	  ruimten”...	  
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  brief	  S\ch\ng	  Menno	  van	  Coehoorn	  aan	  SBV	  

Boogbrug	  Vianen	  is	  door	  de	  aanwezigheid	  van	  de	  kazemalen	  in	  de	  rivierpijlers	  onderdeel	  van	  de	  Nieuwe	  
Hollandse	  Waterlinie	  (NHWL)	  en	  de	  Leklinie.

De	  boogbrug	  behoort	  tot	  de	  elementaire	  infrastructuur	  in	  het	  NHWL-‐gebied	  die	  verplaatsingen	  van	  
militair	  materieel	  en	  manschappen	  mogelijk	  maakte.	  
Historica	  Marie-‐Louise	  ten	  Horn-‐van	  Nispen,	  specialist	  in	  geschiedenis	  van	  techniek	  en	  infrastructuur,	  
schreef	  hierover	  in	  2013:
“Bij	  al	  de	  bruggen	  die	  eind	  jaren	  derVg	  klaar	  kwamen	  of	  in	  aanbouw	  waren,	  werd	  rekening	  gehouden	  met	  
de	  mogelijkheid	  dat	  ze	  als	  ‘militair	  object’	  zouden	  worden	  gebruikt.	  Daarover	  was,	  in	  de	  arVkelen	  die	  
Harmsen	  in	  De	  Ingenieur	  schreef,	  niets	  te	  vinden,	  zelfs	  niet	  in	  het	  arVkel	  over	  de	  brug	  bij	  Deventer	  uit	  
november	  1939.	  Maar	  in	  het	  jubileumboekje	  van	  de	  direcVe	  Bruggen	  in	  1978	  ging	  men	  er	  wel	  op	  in.	  
Defensie	  had	  alVjd	  al	  een	  inbreng	  bij	  de	  bouw	  van	  waterstaatswerken	  of	  kunstwerken,	  vooral	  als	  ze	  in	  de	  
omgeving	  van	  de	  waterlinie	  lagen.	  Met	  de	  dreiging	  vanuit	  Duitsland	  werd	  duidelijk	  rekening	  gehouden.	  Zo	  
werden	  in	  samenwerking	  met	  de	  Genie	  door	  de	  direcVe	  Bruggen	  ‘defensiekastjes’	  geleverd	  en	  aangebracht	  
in	  de	  staalconstrucVe,	  waardoor	  de	  brug	  onbruikbaar	  gemaakt	  kon	  worden	  maar	  de	  pijlers	  gespaard	  
bleven.”
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/..	  ar\kel	  Horn-‐van	  Nispen

De	  kazemalen	  zijn	  vanaf	  de	  boogbrug	  bereikbaar	  en	  vormen	  een	  unieke	  alrac\e.	  Projectgroep	  NHWL	  
schrij`	  hierover	  in	  2013	  bij	  brief	  aan	  de	  Minister	  van	  Infrastructuur	  en	  Milieu:	  
“...Toegang	  tot	  de	  kazemalen	  in	  de	  pijlers	  is	  vanaf	  de	  boogbrug	  goed	  realiseerbaar	  en	  vormt	  een	  unieke	  en	  
alracVeve	  belevenis....”
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  brief	  Projectgroep	  NHWL	  aan	  Minister	  I&M

S\ch\ng	  Menno	  van	  Coehoorn	  schrij`	  over	  de	  bereikbaarheid	  van	  de	  kazemalen:
“...Nu	  de	  brug	  bij	  Vianen	  een	  andere	  funcVe	  kan	  krijgen	  zou	  het	  zelfs	  mogelijk	  kunnen	  zijn	  deze	  kazemalen	  
weer	  zichtbaar	  en	  toegankelijk	  te	  maken....”
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  brief	  S\ch\ng	  Menno	  van	  Coehoorn	  aan	  SBV

Tijdens	  WOII	  hee`	  de	  boogbrug,	  van	  1943	  tot	  aan	  de	  vernieling,	  constante	  bewaking	  gekend.	  Aan	  de	  
Noordzijde	  was	  een	  versperring	  van	  2	  meter	  dikke	  betonnen	  muren	  opgericht	  en	  aan	  de	  Zuidzijde	  waren	  
barakken	  voor	  de	  manschappen	  gebouwd.	  
Op	  5	  januari	  1945	  werd	  de	  boogbrug	  door	  de	  geallieerden	  opgeblazen.	  Zeven	  “Typhoons”	  waren	  uit	  
Deurne	  bij	  Antwerpen	  opgestegen	  om	  de	  strategische	  boogbrug	  op	  het	  midden	  van	  de	  dag	  te	  vernielen.	  
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/	  ..	  KRUISING	  Ververs,	  	  1999	  	  	  pag.	  61-‐70	  	  	  

De	  inpassing	  van	  de	  kazemalen	  \jdens	  de	  bouw	  van	  de	  boogbrug,	  de	  bewaking	  van	  de	  brug	  \jdens	  WOII	  
en	  de	  vernieling	  van	  de	  middenbrug	  in	  1945	  zijn	  onafscheidelijk	  geschiedkundige	  zaken	  van	  na\onale	  en	  
regionale	  betekenis.

Pijlers	  (onderbouw)	  en	  stalen	  bovenbouw	  zijn	  historisch	  met	  elkaar	  verbonden	  en	  vormen	  tezamen	  een	  
bijzonder	  element	  in	  de	  NHWL.
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http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/NIEUWS_files/KRUISING%20%20%20De%20geschiedenis%20van%20pont%20en%20brug.pdf
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Wederopbouw

Twee	  dagen	  na	  de	  vernieling	  van	  de	  boogbrug	  werd	  op	  7	  januari	  1945	  de	  pontveer	  tussen	  Vianen	  en	  
Vreeswijk	  in	  gebruik	  genomen.	  Enkele	  dagen	  later	  werden	  de	  verwrongen	  brugdelen	  in	  de	  Lek	  opgeblazen	  
om	  een	  vaargeul	  van	  16	  meter	  breed	  voor	  vaarverkeer	  te	  forceren.	  
Na	  de	  bevrijding	  werden	  de	  brugdelen	  in	  juli	  1945	  uit	  de	  Lek	  gevist	  en	  naar	  Werkspoor	  Utrecht	  
getransporteerd.	  Vanwege	  het	  tekort	  aan	  het	  speciale	  St.	  52	  staal	  duurde	  het	  tot	  1947	  voordat	  de	  brug	  
geheel	  hersteld	  kon	  worden.	  Op	  een	  speciale	  grote	  uitslagvloer	  van	  Werkspoor	  werd	  de	  brug	  op	  ware	  
groole	  uitgelegd.	  De	  beschadigde	  	  delen	  werden	  in	  hun	  oude	  vorm	  teruggebracht,	  getrokken,	  gebogen	  en	  
aangevuld	  met	  materiaal	  dat	  voorhanden	  was.
Nadat	  in	  april	  1948	  een	  nieuwe	  lading	  staal,	  van	  Bethlehem	  Steel	  Corpora\on	  uit	  de	  Verenigde	  Staten,	  was	  
gearriveerd	  werd	  met	  grote	  spoed	  gewerkt	  aan	  verder	  herstel	  van	  de	  bogen	  en	  de	  nog	  ontbrekende	  delen.

In	  september	  1948	  begonnen	  drie	  construc\ebedrijven	  aan	  de	  montage	  van	  de	  boogbrug	  boven	  de	  Lek.	  
De	  manier	  van	  monteren	  verschilde	  duidelijk	  met	  de	  wijze	  waarop	  de	  brugonderdelen,	  die	  door	  zeven	  
scheepswerven	  waren	  vervaardigd,	  in	  1935	  werden	  gemonteerd.	  Toen	  werd	  de	  boogbrug	  als	  het	  ware	  als	  
een	  schip	  gebouwd	  op	  een	  werkvloer	  bestaande	  uit	  vakwerkliggers.	  Onder	  andere	  de	  nieuwe	  
vakwerkligger	  bij	  Dordrecht	  (één	  van	  de	  twaalf	  bruggen	  van	  het	  Rijkswegenplan	  1927)	  was	  hier	  toen	  naar	  
toe	  getransporteerd.	  
In	  plaats	  van	  een	  werkvloer	  kozen	  de	  construc\ebedrijven	  in	  1948	  voor	  vier	  hulppijlers	  en	  hulpjukken	  die	  
grote	  gemonteerde	  boogstukken	  op	  de	  juiste	  plaats	  fixeerden.	  Het	  was	  ‘trapeze	  werk’	  met	  grote	  
bouwsnelheid	  tot	  gevolg.	  Binnen	  drie	  maanden	  was	  de	  boogbrug	  vrijdragend	  en	  kon	  Rijkswaterstaat	  
beginnen	  aan	  een	  \jdelijke	  rijstrook	  bestaande	  uit	  een	  Baileybrug	  die	  in	  de	  boogbrug	  werd	  gelegd.	  Op	  23	  
december	  1948	  was	  de	  boogbrug	  voldoende	  hersteld	  en	  werd	  opengesteld	  voor	  al	  het	  verkeer.

Het	  spoedige	  herstel	  van	  de	  boogbrug	  was	  van	  grote	  na\onale	  betekenis	  voor	  de	  wederopbouw	  periode.	  
Gelegen	  in	  Midden	  Nederland	  was	  de	  boogbrug	  van	  evident	  belang.	  Ir.	  Harmsen,	  inmiddels	  Directeur-‐
Generaal	  van	  Rijkswaterstaat	  en	  verantwoordelijk	  voor	  het	  herstel	  van	  de	  vele	  lotgevallen	  bruggen,	  was	  
daadkrach\g	  in	  het	  herstel	  van	  onder	  andere	  de	  boogbrug.	  Harmsen	  was	  in	  Nederland	  één	  van	  de	  
grootste	  leiders	  binnen	  de	  wederopbouwperiode	  en	  kreeg	  hiervoor	  in	  1947	  een	  eredoctoraat.
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/..	  ar\kel	  Horn-‐van	  Nispen

Boogbrug	  Vianen	  is	  een	  betekenisvol	  toonbeeld	  van	  de	  wederopbouw	  periode.
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brugdelen	  in	  juli	  1945	  uit	  de	  Lek	  gevist

http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/support_files/Harmsen%20door%20ten%20Horn.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/support_files/Harmsen%20door%20ten%20Horn.pdf
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montage	  bogen	  1935	  met	  werkvloer	  bestaande	  uit	  een	  vakwerkligger	  van	  de	  brug	  bij	  Dordrecht
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  Fotoboek	  over	  de	  bouw	  in	  1936	  en	  1948	  	  

montage	  bogen	  1948	  met	  hulpjukken

http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/AANVRAGEN_files/-%20BOUW%20fotoboek%20over%20de%20bouw%20van%20de%20boogbrug%20over%20de%20Lek%20bij%20Vianen%20%28%202000%29.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/AANVRAGEN_files/-%20BOUW%20fotoboek%20over%20de%20bouw%20van%20de%20boogbrug%20over%20de%20Lek%20bij%20Vianen%20%28%202000%29.pdf


Ruimtelijke	  Kwaliteit

Ten	  westen	  van	  Boogbrug	  Vianen	  werd	  in	  1999	  en	  2004	  de	  Jan	  Blankenbrug	  gebouwd.	  Zwarts	  en	  Jansma	  
Architecten	  maakte	  hiervoor	  verschillende	  schetsontwerpen	  waarbij	  de	  rela\e	  met	  de	  boogbrug	  een	  
belangrijke	  rol	  speelde.	  	  	  	  	  	  
hlps://www...	  Zwarts	  en	  Jansma

Het	  uiteindelijke	  ontwerp	  viel	  op	  een	  uitbouwbrug,	  een	  betonconstruc\e	  van	  ter	  plekke	  gestort	  beton,	  
gebouwd	  als	  uitkraging	  aan	  weerszijde	  vanaf	  de	  pijlers.
Ir.	  C.J.H.M.	  Smulders,	  Bouwdienst	  Rijkswaterstaat	  schrij`	  hierover:
...”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	  ééncellige	  koker	  met	  grote	  uitkragingen,	  die	  door	  schoren	  wordt	  ondersteund	  ....
de	  gekozen	  bijzondere	  vorm	  van	  de	  kokerdoorsnede	  heen	  geleid	  tot	  een	  estheVsch	  fraai	  ogende	  brug”.
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  Smulders	  1999

De	  enkele	  koker	  en	  het	  ruimtelijke	  effect	  van	  de	  uitwaaierende	  drukstaven	  geven	  de	  Jan	  Blankenbrug	  een	  
bijzonder	  slank	  uiterlijk.	  De	  hoofdpijlers	  aan	  het	  water	  kregen	  extra	  aandacht	  en	  bestaan	  uit	  drie	  
kegelvormige	  kolommen:	  de	  buitenste	  twee	  taps	  toelopend	  naar	  boven,	  de	  middelste	  omgekeerd,	  
hetgeen	  een	  fraai	  eigen\jds	  brugbeeld	  oplevert.

Het	  bruggenensemble	  hee`	  door	  de	  symmetrie	  boven	  het	  fraaie	  rivierenlandschap	  en	  uiterwaarden	  en	  
door	  de	  nabijheid	  van	  de	  bebouwing	  van	  Nieuwegein	  en	  de	  historische	  kern	  van	  Vianen	  grote	  
stedenbouwkundige	  en	  landschappelijke	  waarde.

In	  de	  waardenstelling	  van	  architectuur-‐historica	  E.	  Delgorge	  2013	  werd	  het	  ensemble	  als	  volgt	  beoordeeld:	  
“	  ...Bouwhistorisch	  is	  de	  brug	  bij	  Vianen	  één	  van	  de	  belangrijkste	  bruggen	  in	  Nederland	  en	  gelegen	  naast	  
de	  nieuwe	  vlakke	  bruggen	  is	  en	  blijn	  de	  boogbrug	  een	  historisch	  ijkpunt	  in	  een	  prachVg	  rivierenlandschap.“
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl	  ...	  Waardenstelling	  Erica	  Delorge

In	  het	  boek	  ‘De	  Nederlandse	  Brug,	  NBS	  2012	  wordt	  het	  ensemble	  gekenmerkt	  als	  DRIE	  OP	  EEN	  RIJ.	  	  	  	  
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  “DRIE	  OP	  EEN	  RIJ”	  .	  NBS	  	  2012
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vier	  ontwerpen	  van	  de	  nieuwe	  brug	  in	  relatie	  met	  de	  oude	  boogbrug	  door	  Zwarts	  &	  Jansma	  Architecten

https://www.zja.nl/nl/page/995/bridges-over-the-river-lek--vianen
https://www.zja.nl/nl/page/995/bridges-over-the-river-lek--vianen
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/NIEUWS_files/SMULDERS%20artikel%20o.a.%20over%20de%20schoren%20aan%20de%20onderzijde%20v%3Ad%20uitbouwbrug1999.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/NIEUWS_files/SMULDERS%20artikel%20o.a.%20over%20de%20schoren%20aan%20de%20onderzijde%20v%3Ad%20uitbouwbrug1999.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/AANVRAGEN_files/Waardestelling%20van%20de%20brug%20over%20de%20Lek%20bij%20Vianen%20door%20Erica%20Delorge%20%282013%29.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/AANVRAGEN_files/Waardestelling%20van%20de%20brug%20over%20de%20Lek%20bij%20Vianen%20door%20Erica%20Delorge%20%282013%29.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/RECHTSPRAAK_14_files/52.1.8%20%20%20%20prod.10%20BOEK,%20De%20Nederlandse%20Brug%20%20NBS.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/RECHTSPRAAK_14_files/52.1.8%20%20%20%20prod.10%20BOEK,%20De%20Nederlandse%20Brug%20%20NBS.pdf


Het	  ensemble	  van	  de	  nieuwe	  betonnen	  Jan	  Blankenbrug	  en	  de	  oude	  stalen	  boogbrug	  toont	  een	  uniek	  spel	  
van	  verschillende	  boogvormen:	  een	  boog	  gelegen	  boven	  het	  wegdek	  en	  een	  boog	  gelegen	  onder	  het	  
wegdek.	  
Voorts	  tonen	  de	  twee	  onderscheidende	  brugsoorten	  verschillende	  \jdvakken	  van	  de	  Nederlandse	  bruggen	  
bouwgeschiedenis	  van	  de	  jaren	  ’30	  en	  de	  jaren	  ’90.
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uitwaaierende	  drukstaven	  en	  taps	  toelopende	  kolommen

bruggenensemble	  met	  een	  spel	  van	  boogvormen

http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/RECHTSPRAAK_14_files/52.1.8%20%20%20%20prod.10%20BOEK,%20De%20Nederlandse%20Brug%20%20NBS.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/RECHTSPRAAK_14_files/52.1.8%20%20%20%20prod.10%20BOEK,%20De%20Nederlandse%20Brug%20%20NBS.pdf


Vredesbrug	  Vianen

Boogbrug	  Vianen	  is	  op	  21	  juni	  2015	  als	  ‘Vredesbrug	  Vianen’	  opgenomen	  in	  de	  beeldenroute	  Straße	  des	  
Friedens	  (Europese	  Weg	  van	  de	  Vrede)	  waardoor	  de	  brug	  ar\s\eke	  verbindingen	  hee`	  gekregen	  met	  500	  
kunstwerken	  op	  de	  routes	  Moskou/Normandië	  en	  Den	  Helder/Zuid-‐Frankrijk.	  Tevens	  hee`	  Vredesbrug	  
Vianen	  verbindingen	  met	  vredesbruggen	  in	  Tbilisi,	  Willebroek,	  Londonderry,	  Ulaanbaatar,	  Buffalo,	  Calgary	  
en	  Suezkanaal.
hlps://nl.wikipedia.Strasse	  des	  Friedens

De	  organisa\e	  Verein	  Straße	  des	  Friedens	  (D)	  beschouwt	  Boogbrug	  Vianen	  als	  metafoor	  bij	  uitstek	  voor	  
‘vredesverbindingen’.	  Zij	  stelt:	  “Dat	  de	  brug	  in	  WOII	  vernield	  werd,	  geen	  haar	  als	  vredesbrug	  bijzondere	  
betekenis.	  Het	  feit	  dat	  de	  brug	  (eigenlijk)	  een	  monument	  is	  en	  als	  bouwwerk	  een	  stukje	  Nederlandse	  
geschiedenis	  weerspiegelt,	  verleent	  voor	  het	  Nederlandse	  gedeelte	  van	  de	  beeldenroute	  duidelijk	  
meerwaarde.	  Overigens	  bieden	  de	  kazemalen	  een	  uniek	  decor	  voor	  informaVeve	  tentoonstellingen	  en	  
andere	  (Vjdelijke)	  acVes	  die	  in	  het	  kader	  van	  de	  Europese	  eenwording	  en	  vrede	  geïniVeerd	  kunnen	  worden,	  
mede	  door	  de	  organisaVe	  ‘Skulpturenstraße	  des	  Friedens’.	  De	  rol	  die	  parVculieren	  en	  non-‐profit	  
organisaVes	  op	  dit	  gebied	  spelen	  (tegenover	  iniVaVeven	  van	  de	  overheid)	  is	  de	  laatste	  jaren	  steeds	  
belangrijker	  geworden	  en	  die	  trend	  zal	  zich	  in	  de	  toekomst	  alleen	  maar	  versterken”.
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  Brieven	  van	  SdF	  aan	  instan\es
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/..	  Persbericht

Boogbrug	  Vianen	  legt	  als	  ‘infrastructureel	  kunstwerk’	  verbinding	  tussen	  de	  beeldenroute	  Straße	  des	  
Friedens	  en	  het	  kunstproject	  De	  Nollen	  in	  Den	  Helder	  dat	  door	  kunstenaar	  Ruud	  van	  de	  Wint	  (1942-‐2006)	  
is	  opgericht.	  Kunst-‐	  en	  natuurproject	  De	  Nollen	  kenmerkt	  zich	  door	  het	  oogduincomplex	  waarin	  
vijfentwin\g	  bunkers	  liggen	  behorende	  tot	  de	  Stelling	  van	  Den	  Helder.	  Het	  totaalkunstwerk	  van	  Van	  de	  
Wint	  bevindt	  zich	  in	  de	  bunkers	  en	  in	  het	  duinenlandschap.	  Aanslui\ng	  van	  De	  Nollen	  bij	  de	  Europese	  Weg	  
van	  de	  Vrede	  is	  aanstaande.	  
hlps://www.projectdenollen.nl/

Voorts	  wordt	  in	  ´s-‐Hertogenbosch	  gewerkt	  aan	  een	  beeldenproject.	  Deze	  Stad	  wordt	  een	  keramische	  
sculptuur	  van	  Anne	  Wenzel	  voor	  het	  Anne	  Frankplein,	  nabij	  de	  synagoge	  gerealiseerd.	  De	  sculptuur	  wordt	  
gezien	  als	  een	  belangrijk	  markeringspunt	  voor	  de	  vrede	  in	  de	  publieke	  ruimte.	  De	  plek	  zal	  o.a.	  benut	  
worden	  voor	  de	  start	  of	  finish	  van	  een	  aantal	  ac\viteiten	  die	  in	  het	  kader	  van	  de	  vrede	  georganiseerd	  
worden,	  zoals	  bijv.	  de	  Walk	  of	  Past-‐Peace-‐Present.	  Het	  kunstwerk	  zal	  er	  in	  oktober	  van	  dit	  jaar	  staan	  en	  
opgenomen	  worden	  in	  de	  Europese	  Weg	  van	  de	  Vrede.

De	  Europese	  Weg	  van	  de	  Vrede	  bestaat	  sinds	  1979.	  Sinds	  2004	  is	  de	  organisa\e	  Straße	  des	  Friedens	  
interna\onaal	  ac\ef	  en	  werkt	  samen	  met	  diverse	  partners	  in	  verschillende	  netwerken.	  In	  de	  flyer	  van	  
Straße	  des	  Friedens,	  verspreid	  in	  zes	  talen,	  wordt	  de	  Vredesbrug	  Vianen	  genoemd	  en	  getoond.	  
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/	  ...	  Flyer	  NL.

Op	  de	  nieuwe	  interac\eve	  website	  van	  de	  Europese	  Weg	  van	  de	  Vrede	  zijn	  de	  kunstwerken	  op	  loca\e	  te	  
vinden	  zodat	  men	  een	  eigen	  lokale	  of	  interna\onale	  beeldenroute	  kan	  uitzelen.	  
De	  website	  is	  gepland	  in	  2020.
www.strasse-‐des-‐friedens.com	  

De	  nieuwe	  bestemming	  Vredesbrug	  Vianen	  voor	  de	  boogbrug	  is	  een	  aanwinst	  voor	  de	  wereld,	  Europa,	  
Nederland,	  provincie	  Utrecht	  en	  de	  steden	  Vij_eerenlanden,	  Nieuwegein	  en	  IJsselstein.	  
Op	  grond	  van	  deze	  erkenning	  zijn,	  voor	  onderhoud,	  hergebruik	  van	  Boogbrug	  Vianen	  en	  het	  toegankelijk	  
maken	  naar	  de	  kazemalen,	  Europese	  subsidies	  mogelijk
hlps://dutchculture.nl/nl/overige-‐eu-‐subsidies-‐voor-‐erfgoed-‐en-‐cultuur
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Stra%C3%9Fe_des_Friedens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Stra%C3%9Fe_des_Friedens
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/NIEUWS_files/brieven%20van%20Strasse%20des%20Friedens.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/NIEUWS_files/brieven%20van%20Strasse%20des%20Friedens.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/NIEUWS_files/Persbericht%20strass.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/NIEUWS_files/Persbericht%20strass.pdf
https://www.projectdenollen.nl/rw-van-de-wint
https://www.projectdenollen.nl/rw-van-de-wint
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/AANVRAGEN_files/Flyer%20SdF%20NL.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/AANVRAGEN_files/Flyer%20SdF%20NL.pdf
http://www.strasse-des-friedens.com/
http://www.strasse-des-friedens.com/
https://dutchculture.nl/nl/overige-eu-subsidies-voor-erfgoed-en-cultuur
https://dutchculture.nl/nl/overige-eu-subsidies-voor-erfgoed-en-cultuur
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flyer	  NL	  2018

ar\kel	  over	  het	  nieuwe	  monument	  van	  de	  Europese	  Weg	  van	  de	  Vrede	  in	  Saint	  Aubin	  sur	  Mer	  Fr.	  2016



Brug	  voor	  lokaal	  verkeer

Sinds	  1936	  draagt	  Rijkswaterstaat	  als	  eigenaar	  /	  beheerder	  van	  de	  boogbrug	  de	  zorg	  voor	  een	  veilige	  
overbrugging	  over	  de	  Lek	  voor	  het	  lokaal	  verkeer.	  Van	  1936	  tot	  1966	  waren	  de	  rijstroken	  voor	  autoverkeer	  
en	  langzaam	  verkeer	  binnen	  de	  bogen	  van	  de	  boogbrug	  gesitueerd	  en	  van	  1967	  tot	  2005	  lagen	  de	  
rijstroken	  voor	  lokaal	  verkeer	  gescheiden	  van	  het	  snelverkeer	  buiten	  de	  bogen.

Met	  de	  komst	  van	  de	  Jan	  Blankenbrug	  veranderde	  de	  situa\e	  voor	  lokaal	  verkeer	  toen	  in	  1997	  besloten	  
werd	  om	  een	  tweede	  nieuwe	  snelwegbrug	  te	  bouwen.	  Voor	  het	  lokaal	  verkeer	  werd	  op	  basis	  van	  vier	  
‘Nieuwbouwvarianten’	  besloten	  een	  betonnen	  brug	  te	  bouwen	  op	  de	  pijlers	  van	  de	  boogbrug.	  Hiervoor	  
moest	  de	  boogbrug	  in	  2005	  worden	  gesloopt	  zodat	  de	  nieuwe	  brug	  voor	  lokaal	  verkeer	  in	  2010,	  vóór	  de	  
uitbreiding	  van	  de	  A2,	  gereed	  zou	  zijn	  (zie	  Variant	  I.	  met	  bouwkosten,	  sloopkosten	  e.a:	  	  fl.	  35	  miljoen).
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/	  ...	  Schema	  en	  Kostenoverzicht	  bouw	  brug	  voor	  lokaal	  verkeer	  

Conform	  dit	  besluit	  werd	  in	  2005	  een	  sloopbudget	  gereserveerd	  en	  Boogbrug	  Vianen	  voor	  alle	  verkeer	  
afgesloten	  zodat	  Rijkswaterstaat	  met	  de	  sloopvoorbereidingen	  kon	  beginnen.	  Het	  lokaal	  verkeer	  werd	  
\jdelijk	  over	  de	  Jan	  Blankenbrug	  geleid	  met	  een	  westelijke	  en	  oostelijke	  rijstrook.	  Deze	  rijstroken	  waren	  
toen	  voldoende	  breed	  voor	  een	  veilige	  overbrugging.	  

In	  maart	  2005	  vroeg	  Rijkswaterstaat	  bij	  de	  gemeente	  Vianen	  een	  sloopvergunning	  aan.	  Ingevolge	  de	  
lopende	  aanwijzing	  procedure	  maakte	  S\ch\ng	  Boogbrug	  Vianen	  bezwaar	  tegen	  deze	  aanvraag	  waardoor	  
de	  sloopaanvraag	  werd	  ingetrokken.	  Verdere	  sloopvoorbereidingen	  werden	  s\lgelegd.
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  Sloopvergunning	  2005

Het	  plan	  voor	  de	  bouw	  van	  een	  brug	  voor	  lokaal	  verkeer	  kreeg	  in	  2007	  door	  de	  Nieuwe	  Ontwerp-‐richtlijnen	  
Autosnelwegen	  (NOA)	  een	  nieuwe	  wending.	  Door	  deze	  richtlijnen	  werd	  het	  mogelijk	  om	  de	  linker	  
vluchtstroken,	  die	  voorheen	  bij	  vierbaans	  wegen	  verplicht	  waren,	  te	  laten	  vervallen.	  Op	  de	  Jan	  Blankenbrug	  
werd	  daartoe	  besloten	  zodat	  de	  tijdelijke	  rijstroken	  voor	  het	  lokaal	  verkeer	  aan	  de	  buitenzijden	  van	  de	  Jan	  
Blankenbrug	  na	  2010	  in	  gebruik	  konden	  blijven.	  Sloop	  van	  de	  boogbrug	  had	  derhalve	  geen	  prioriteit.

Door	  de	  uitbreiding	  van	  de	  A2	  in	  2010	  werden	  de	  rijstroken	  voor	  het	  lokaal	  verkeer	  dermate	  versmald	  dat	  
ze	  niet	  meer	  voldoen	  aan	  de	  huidige	  normen	  en	  eisen.	  Voorts	  zijn	  de	  lage	  barriers	  als	  afscheiding	  tussen	  
snelverkeer	  en	  lokaal	  verkeer	  onveilig	  voor	  de	  kwetsbare	  fietsers	  en	  wandelaars.	  Brancheorganisa\e	  
CUMELA	  meldt	  dat	  de	  rijstrook	  voor	  landbouwvoertuigen	  gevaarlijk	  geworden	  is	  en	  dat	  fietsers	  bij	  het	  
passeren	  van	  de	  voertuigen	  over	  de	  barrier	  klimmen	  en	  op	  de	  snelweg	  terecht	  komen.	  CUMELA	  en	  
adviesgroep	  De	  Kracht	  van	  Utrecht	  klagen	  sinds	  2012	  over	  de	  gevaarlijke	  en	  ongewenste	  situa\e	  en	  
pleiten	  voor	  openstelling	  van	  de	  boogbrug.	  Gemeente	  Vianen	  hee`	  de	  gevaarlijke	  situa\e	  bij	  brief	  aan	  
Rijkswaterstaat	  bekend	  gemaakt.	  Sinds	  2018	  voert	  ook	  de	  Fietsersbond	  ac\e	  voor	  een	  bredere	  rijstrook	  
voor	  fietsers	  en	  wandelaars	  en	  pleit	  voor	  openstelling	  van	  de	  boogbrug.
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/....	  brief	  gemeente	  Vianen	  aan	  RWS	  	  2012
hlp://www.krachtvanutrecht-‐ini\a\ef.nl/...	  Hergebruik	  Boogbrug	  2012
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  Open	  Brief	  Fietserbond	  2018

hlps://www.youtube....	  Film	  over	  de	  gevaarlijke	  situa\es	  op	  de	  Jan	  Blankenbrug

Breder	  maken	  van	  de	  rijstroken	  voor	  lokaal	  verkeer	  is	  geen	  op\e	  in	  verband	  met	  de	  veiligheid	  op	  de	  A2.	  
Feit	  is	  dat	  de	  Jan	  Blankenbrug	  NIET	  ontworpen	  is	  voor	  het	  lokaal	  verkeer	  en	  dat	  de	  rijstroken	  daar	  \jdelijke	  
voorziening	  zijn.	  Het	  plan	  van	  Rijkswaterstaat	  om	  de	  Jan	  Blankenbrug	  defini\ef	  te	  gebruiken	  voor	  het	  
lokaal	  verkeer	  is	  achterhaald.	  Hergebruik	  van	  de	  boogbrug	  is	  duurzaam,	  biedt	  een	  veilige	  overbrugging	  en	  
wordt	  door	  erfgoedpar\jen	  breed	  gedragen.	  Voorts	  is	  hergebruik	  financieel	  voordeliger	  dan	  nieuwbouw	  
van	  een	  betonnen	  brug	  voor	  lokaal	  verkeer	  (zie	  Variant	  III.	  bouwkosten,	  sloopkosten	  e.a:	  	  fl.	  46	  miljoen).
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http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/NIEUWS_files/1997%20schema%20sloop%20en%20kostenvariant%20boogbrug%20RWS%20......%20.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/NIEUWS_files/1997%20schema%20sloop%20en%20kostenvariant%20boogbrug%20RWS%20......%20.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/RECHTSPRAAK_9_files/39%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20SLOOP%20vergunningaanvraag%20ingetrokken%2019%20april%202005.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/RECHTSPRAAK_9_files/39%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20SLOOP%20vergunningaanvraag%20ingetrokken%2019%20april%202005.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/RECHTSPRAAK_14_files/brief%20Vianen%20met%20bijlage%20CUMELA.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/RECHTSPRAAK_14_files/brief%20Vianen%20met%20bijlage%20CUMELA.pdf
http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuws-2/182-boogbrug-vianen-behouden-voor-prachtige-wandel-en-fietsverbinding-over-de-lek
http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuws-2/182-boogbrug-vianen-behouden-voor-prachtige-wandel-en-fietsverbinding-over-de-lek
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/NIEUWS_files/KRIJGER%202%20Boogbrug%20Vianen,%20open%20brief%20%2820181221-2%29.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/NIEUWS_files/KRIJGER%202%20Boogbrug%20Vianen,%20open%20brief%20%2820181221-2%29.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=J1ndpNbyVe4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=J1ndpNbyVe4&feature=youtu.be
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Kostenoverzicht	  vier	  Varianten	  voor	  overbrugging	  lokaal	  verkeer:	  	  Variant	  0.	  renova\e	  boogbrug,	  kosten	  fl.	  26	  mln

Schema	  van	  sloop	  boogbrug	  en	  bouw	  brug	  lokaal	  verkeer	  	  	  	  17	  juli	  1997
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/	  ...	  Schema	  en	  Kostenoverzicht	  bouw	  brug	  voor	  lokaal	  verkeer	  

http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/NIEUWS_files/1997%20schema%20sloop%20en%20kostenvariant%20boogbrug%20RWS%20......%20.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/NIEUWS_files/1997%20schema%20sloop%20en%20kostenvariant%20boogbrug%20RWS%20......%20.pdf


Citaten	  Erfgoedorganisaties

FederaQe	  SQchts	  Cultureel	  Erfgoed:	  	  
“....temeer	  waar,	  na	  grondig	  onderhoud,	  de	  brug	  tot	  in	  lengte	  van	  jaren	  een	  publieke	  funcVe	  kan	  blijven	  
vervullen.	  Immers,	  een	  nuqg	  gebruik	  is	  alVjd	  de	  beste	  voorwaarde	  voor	  het	  behoud	  van	  monumenten.	  Terecht	  
stelt	  u	  dat	  de	  brug,	  dankzij	  het	  contrast	  met	  de	  nieuwe	  betonnen	  bruggen,	  een	  fraai	  eigen	  karakter	  behoudt	  
waardoor	  zij	  ook	  als	  landschappelijk	  element	  haar	  waarde	  niet	  verliest....”	  	  [directeur	  drs.	  A.L.	  Jordaans	  	  1998]
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  Federa\e	  S\chts	  Cultureel	  Erfgoed	  e.a

Nederlandse	  Bruggen	  SQchQng:	  	  	  
“	  ....bij	  de	  waardering	  komen	  vooral	  de	  aspecten:	  construcVeve	  vormgeving	  en	  inpassing	  in	  het	  landschap	  
tezamen	  met	  de	  gaageid	  en	  zeldzaamheid	  naar	  voren.	  Die	  worden	  gewaardeerd	  als	  'in	  hoge	  mate	  belangrijk'.	  
Ofschoon	  de	  waardering	  niet	  in	  de	  categorie	  "in	  zeer	  hoge	  mate	  belangrijk"	  valt,	  is	  de	  belangrijkheid	  naar	  het	  
oordeel	  van	  de	  NBS	  zodanig	  dat	  het	  niet	  uitgesloten	  is	  dat	  deze	  stalen	  boogbrug	  te	  zijner	  Vjd	  in	  aanmerking	  
komt	  als	  Rijksmonument....”	  	  [Waarderingsrapport	  	  1999]
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/....	  Waarderingsrapport	  NBS	  1999

Marie-‐Louise	  ten	  Horn-‐van	  Nispen:	  	  	  
“....Gezien	  de	  verschillende	  geografische	  situaVe	  werd	  niet	  gekozen	  voor	  een	  'standaardtype',	  maar	  voor	  een	  
aan	  de	  plaats	  en	  situaVe	  aangepast	  ontwerp.	  Dat	  leverde	  een	  prachVge	  reeks	  grote	  bruggen	  die	  samen	  met	  de	  
wegen	  uit	  het	  Rijkswegenplan	  zorgden	  voor	  de	  mobiliteit	  en	  modernisering	  van	  Nederland.	  De	  wegen	  volgen	  de	  
basis	  van	  het	  huidige	  Rijkswegennet,	  de	  bruggen	  vertegenwoordigen	  een	  zodanig	  groot	  historisch	  belang	  dat	  
bescherming	  noodzakelijk	  is....”	  	  [historica	  techniek,	  infrastructuur	  	  2004]
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  Marie-‐Louise	  ten	  Horn-‐van	  Nispen

ir.	  Tj	  Visser,	  ir.	  J.	  ter	  Brugge,	  ir.	  P.	  Kie\:	  	  	  
“....De	  Lekbrug	  is	  bijzonder	  fraai	  van	  vorm	  en	  uniek	  van	  construcVe.	  Het	  is	  bovendien	  goed	  denkbaar	  dat	  de	  brug	  
weer	  een	  gebruiksfuncVe	  krijgt.	  Wij	  onderschrijven	  bijgaande	  stelling	  van	  SVchVng	  Boogbrug	  Vianen	  dat	  de	  
brug	  een	  historisch	  moment	  in	  de	  bruggenbouw	  markeert,	  namelijk	  de	  eerste	  toepassing	  van	  een	  
plaatwerkboog	  in	  Nederland....”	  	  [oud	  HID’s	  Rijkswaterstaat	  	  2007]
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/....	  Drie	  HID’s	  RWS

SQchQng	  Menno	  van	  Coehoorn:	  	  	  
“....Wij	  ondersteunen	  gaarne	  de	  bezwaren	  van	  uw	  sVchVng	  tegen	  de	  sloop	  van	  de	  besproken	  boogbrug.	  Het	  
verloren	  gaan	  van	  de	  kazemalen	  zou	  een	  groot	  verlies	  zijn	  voor	  ons	  naVonale	  erfgoed.	  Nu	  de	  brug	  bij	  Vianen	  
een	  andere	  funcVe	  kan	  krijgen	  zou	  het	  zelfs	  mogelijk	  kunnen	  zijn	  deze	  kazemalen	  weer	  zichtbaar	  en	  
toegankelijk	  te	  maken....”	  	  [voorziler	  E.N.	  Westerhuis	  	  2007]
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  brief	  S\ch\ng	  Menno	  van	  Coehoorn	  aan	  SBV

Historische	  Kring	  Nieuwegein:	  	  	  
“....Wij	  hebben	  in	  1988	  al	  aangegeven	  dat	  de	  boogbrug	  over	  de	  Lek	  bij	  Vianen-‐Nieuwegein	  als	  Gemeentelijk	  
Monument	  zou	  moeten	  worden	  aangemerkt.	  Wij	  vinden	  dat	  de	  brug	  moet	  blijven	  en	  zelfs	  weer	  in	  gebruik	  zal	  
worden	  gesteld	  als	  fiets-‐	  en	  voetgangersverbinding....”	  	  [secretaris	  P.	  Stennekes  2010]
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  Historische	  Kring	  Nieuwegein

Commissie	  Monumenten	  en	  Binnenstad	  van	  de	  gemeente	  Vianen:	  	  
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http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/RECHTSPRAAK_9_files/35.6.3%20%20%20%20ADHESIE%20betuigingen.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/RECHTSPRAAK_9_files/35.6.3%20%20%20%20ADHESIE%20betuigingen.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/AANVRAGEN_files/-%20waarderingsrapport%20boogbrug%20Vianen%20Nederlandse%20Bruggen%20Stichting%20%281999%29.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/AANVRAGEN_files/-%20waarderingsrapport%20boogbrug%20Vianen%20Nederlandse%20Bruggen%20Stichting%20%281999%29.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/support_files/52.1.15%20%20prod.18%20Marie-Louise%20ten%20Horn-van%20Nispen.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/support_files/52.1.15%20%20prod.18%20Marie-Louise%20ten%20Horn-van%20Nispen.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/support_files/52.1.16%20%20prod.19%3A29%20adhesie%203%20x%20HID%20RWS%20TJebbe%20Visser.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/support_files/52.1.16%20%20prod.19%3A29%20adhesie%203%20x%20HID%20RWS%20TJebbe%20Visser.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/support_files/49.5.1%20%20%20MENNO%20VAN%20COEHOORN%20%2017%20juli%202007.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/support_files/49.5.1%20%20%20MENNO%20VAN%20COEHOORN%20%2017%20juli%202007.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/RECHTSPRAAK_14_files/52.1.17%20%20prod.21%20Historische%20Kring%20Nieuwegein.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/RECHTSPRAAK_14_files/52.1.17%20%20prod.21%20Historische%20Kring%20Nieuwegein.pdf


“....De	  commissie	  erkent	  het	  belang	  van	  de	  boogbrug	  en	  adviseert	  unaniem	  posiVef	  over	  het	  verzoek	  tot	  
bescherming	  Gemeentelijk	  Monument.	  De	  commissie	  benadrukt	  de	  herkenbaarheid	  van	  de	  brug	  in	  het	  
landschap.	  De	  brug	  is	  volgens	  de	  commissie	  een	  beeldbepalend	  element	  van	  belang	  voor	  de	  beleving	  van	  de	  
omgeving	  van	  Vianen	  als	  landmark.	  De	  brug	  is	  voor	  de	  gemeente	  Vianen	  uniek,	  in	  vormgeving,	  maat	  en	  
tijdstypering	  en	  is	  in	  die	  zin	  voor	  de	  gemeente	  behoudenswaardig....”	  [uit	  notulen	  voorzitter	  ing.	  Piet	  den	  Hertog	  	  2010]

Historische	  Vereniging	  Het	  Land	  van	  Brederode:	  	  
“....De	  oude	  boogbrug	  is	  in	  de	  visie	  van	  de	  vereniging	  een	  beeldbepalend	  element	  op	  de	  natuurlijke	  historische	  
scheidslijn	  die	  de	  Lek	  vormt	  tussen	  IJsselstein	  en	  Nieuwegein	  aan	  de	  ene	  en	  Vianen	  aan	  de	  andere	  kant	  van	  de	  
rivier.	  Met	  name	  vanuit	  het	  westen	  gezien	  is	  de	  visuele	  samenhang	  van	  de	  stalen	  boogbrug	  met	  de	  recentere	  
betonnen	  brug	  krachVg.	  De	  robuuste	  uitstraling	  van	  de	  boogbrug	  wordt	  versterkt	  door	  de	  nieuwe	  brug	  en	  is	  van	  
een	  opmerkelijke	  estheVsche	  kwaliteit.	  Vanuit	  het	  oosten	  is	  het	  oorspronkelijke	  aanzicht	  op	  de	  boogbrug	  goed	  te	  
zien	  en	  na	  verwijdering	  van	  de	  fietspaden	  uit	  1967	  kan	  ook	  de	  oorspronkelijke	  schoonheid	  van	  de	  onderkant	  van	  
de	  boogconstrucVe	  weer	  in	  het	  zicht	  komen....”	  	  [voorziler	  Josien	  de	  Jonge-‐Verduin	  	  2012]
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  Historische	  Vereniging	  Het	  Land	  van	  Brederode

Utrechtse	  SQchQng	  voor	  Industrieel	  Erfgoed:	  	  	  
“....De	  brug	  is	  in	  goede	  staat,	  en	  vergeleken	  met	  veel	  bruggen	  in	  de	  Verenigde	  Staten	  is	  ze	  zo	  goed	  als	  nieuw.	  
Waarom	  houdt	  Rijkswaterstaat	  vast	  aan	  het	  idee	  de	  brug	  te	  slopen?	  Voor	  de	  rijkswegen	  is	  de	  brug	  niet	  meer	  
nodig.	  En	  het	  is	  waar	  dat	  de	  brug	  op	  de	  lange	  termijn	  onderhoud	  nodig	  heen.	  De	  brug	  zal	  mogelijk	  ook	  niet	  
meer	  aan	  toegenomen	  eisen	  voldoen.	  Maar	  die	  argumenten	  gaan	  ook	  op	  voor	  veel	  woonhuizen	  waar	  nog	  met	  
tevredenheid	  in	  wordt	  gewoond.	  Of	  kan	  Rijkswaterstaat	  moeilijk	  terugkomen	  op	  eerder	  ingenomen	  
standpunten?	  Er	  waren	  tenslole	  argumenten	  nodig	  om	  twee	  geheel	  nieuwe	  verkeersbruggen	  te	  bouwen.	  
Waarom	  is	  deze	  brug	  volledig	  uit	  het	  verkeer	  gehaald?	  De	  ruime	  rijbanen	  zijn	  bijvoorbeeld	  een	  plezier	  om	  over	  
te	  fietsen.	  Met	  weinig	  grondwerk	  en	  een	  asfaltstrookje	  op	  de	  oprilen	  naar	  de	  brug	  is	  ze	  zo	  weer	  te	  gebruiken.	  
Het	  onderhoud	  kan	  nog	  enkele	  Ventallen	  jaren	  worden	  uitgesteld	  als	  uitsluitend	  fietsverkeer	  wordt	  toegestaan.	  
Het	  zou	  een	  mooi	  iniVaVef	  van	  de	  gemeenten	  Vianen	  en	  Nieuwegein	  zijn	  om	  zich	  over	  de	  brug	  onvermen.	  
Rijkswaterstaat	  kan	  misschien	  nog	  wel	  (het	  gereserveerde	  sloop-‐)	  geld	  toegeven.	  Gewoon	  regelen,	  als	  grote	  
mensen	  onder	  elkaar....”	  	  [voorziler	  Eric	  Nijhof	  	  2012]
hlp://www.usine-‐utrecht.nl/boogbrug-‐vianen-‐geen-‐oud-‐ijzer/

Bond	  Heemschut:	  	  	  	  
“....Het	  Rijkswegenplan	  van	  1927	  biedt	  een	  'eerste'	  beeld	  van	  een	  voor	  het	  wegverkeer	  samenhangende	  
infrastructuur	  in	  Nederland.	  Realisering	  maakte	  het	  noodzakelijk	  om	  de	  Grote	  Rivieren	  op	  meerdere	  plaatsen	  te	  
kruisen	  waarmee	  een	  grootschalig	  civieltechnisch	  project	  een	  start	  maakte,	  vergelijkbaar	  met	  de	  
spoorwegbruggenbouw	  uit	  het	  einde	  van	  de	  negenVende	  eeuw.	  Deze	  bruggen	  bieden	  inzicht	  op	  het	  
civieltechnisch	  kunnen	  van	  Nederlandse	  ingenieurs	  in	  de	  jaren	  twinVg	  en	  derVg	  van	  de	  vorige	  eeuw.	  Voeg	  
daaraan	  toe	  dat	  de	  ontworpen	  bruggen	  in	  'architectonisch	  gesproken'	  modernisVsche	  sVjl	  zijn	  opgezet	  en	  in	  vele	  
gevallen	  perfect	  zijn	  ingepast	  in	  het	  omringende	  landschap.	  Daarmee	  tot	  aan	  de	  dag	  van	  vandaag	  -‐	  ondanks	  
alle	  omgevingsveranderingen	  -‐	  zeer	  gewaardeerde	  landschappelijke	  herkenningspunten	  zijn	  gebleven.	  O.i.	  
moeten	  de	  gebouwde	  twaalf	  (op	  dit	  moment	  minus	  één)	  verkeersbruggen	  in	  hun	  totaliteit	  als	  een	  
'civieltechnische'	  monument	  worden	  beschouwd....”	  	  [secretaris	  T.V.	  van	  Es	  	  2012]
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  Bond	  Heemschut

Projectbureau	  Nieuwe	  Hollandse	  Waterlinie:	  	  
brief	  aan	  minister	  Schultz,	  	  	  “	  ....lk	  verzoek	  u	  het	  belang	  tot	  behoud	  van	  dit	  militair	  erfgoed	  bij	  uw	  overwegingen	  
te	  betrekken	  en	  de	  boogbrug	  te	  behouden.	  Veel	  objecten	  van	  de	  Waterlinie	  zijn	  opengesteld	  voor	  publiek.	  
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http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/support_files/bredero.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/support_files/bredero.pdf
http://www.usine-utrecht.nl/boogbrug-vianen-geen-oud-ijzer/
http://www.usine-utrecht.nl/boogbrug-vianen-geen-oud-ijzer/
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Toegang	  tot	  de	  kazemalen	  in	  de	  pijlers	  is	  vanaf	  de	  boogbrug	  goed	  realiseerbaar	  en	  vormt	  een	  unieke	  en	  
alracVeve	  belevenis.	  Daarbij	  anVcipeer	  ik	  tevens	  op	  de	  mogelijkheid	  om	  de	  brug	  te	  benulen	  als	  recreaVeve	  
route	  ....”	  	  [voorziler	  mr.	  Ed	  d'Hond	  	  2013]
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  Projectgroep	  NHWL

Historische	  Kring	  IJsselstein:	  	  	  	  
“....De	  oude	  boogbrug	  heen	  nadrukkelijk	  cultuurhistorische	  waarde,	  omdat	  met	  de	  brug	  in	  Midden-‐Nederland	  
de	  eerste	  vaste	  oeververbinding	  werd	  gerealiseerd.	  De	  brug	  was	  decennialang	  het	  ulVeme	  symbool	  voor	  de	  
overgang	  van	  Noord-‐	  naar	  Zuid-‐Nederland,	  van	  Randstad	  naar	  het	  Zuiden.	  Vanuit	  cultuurhistorisch	  perspecVef	  
is	  de	  brug	  een	  beeldbepalend	  object	  in	  de	  regio,	  dat	  naar	  mate	  de	  Vjd	  verschrijdt	  meer	  tot	  de	  verbeelding	  zal	  
spreken.	  Bovendien	  is	  deze	  brug	  een	  van	  de	  weinige	  bewaard	  gebleven	  iconen	  van	  industrieel	  erfgoed	  in	  de	  
regio	  en	  verdient	  alleen	  al	  om	  haar	  uniciteit	  vanuit	  deze	  invalshoek	  onderschrijving	  van	  de	  wens	  tot	  behoud.	  Wij	  
brengen	  voorts	  in	  herinnering	  het	  onderzoek	  van	  de	  historische	  vereniging	  Menno	  van	  Coehoorn,	  waaruit	  naar	  
voren	  is	  gekomen	  dat	  wegens	  de	  strategische	  ligging	  van	  de	  brug	  in	  de	  Nieuwe	  Hollandse	  Waterlinie	  bij	  de	  
bouw	  in	  1933	  –	  uniek	  in	  Nederland	  –	  in	  de	  pijlers	  kazemalen	  voor	  mitrailleurposten	  zijn	  gebouwd....”	  	  
[voorziler	  Bart	  Rietveld	  	  2013]
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  Historische	  Kring	  IJsselstein

Erica	  Delgorge:	  	  	  
“....Voor	  het	  eerst	  in	  Nederland	  werden	  de	  bogen	  niet	  uitgevoerd	  als	  vakwerkbogen,	  zoals	  toegepast	  bij	  de	  
bruggen	  bij	  Zwolle	  en	  Nijmegen,	  maar	  werden	  zij	  opgebouwd	  uit	  stalen	  platen.	  Dit	  was	  een	  bouwkundige	  
noviteit.	  Bouwhistorisch	  is	  de	  brug	  bij	  Vianen	  één	  van	  de	  belangrijkste	  bruggen	  in	  Nederland	  en	  gelegen	  naast	  
de	  nieuwe	  vlakke	  bruggen	  is	  en	  blijn	  de	  boogbrug	  een	  historisch	  ijkpunt	  in	  een	  prachVg	  
rivierenlandschap	  ....”	  	  [kunsthistorica,	  auteur	  	  2013]
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl	  ...	  Waardenstelling	  Erica	  Delorge

Verein	  Strasse	  des	  Friedens:	  	  
brief	  aan	  diverse	  ministeries	  en	  EU	  “....De	  organisaVe	  Skulpturenstrasse	  des	  Friedens	  beschouwt	  de	  boogbrug	  
als	  metafoor	  bij	  uitstek	  voor	  ‘vredesverbindingen’.	  Dat	  de	  brug	  in	  WOII	  vernield	  werd,	  geen	  haar	  als	  
‘vredesbrug’	  bovendien	  bijzondere	  betekenis.	  Het	  feit	  dat	  de	  brug	  (eigenlijk)	  een	  monument	  is	  en	  als	  bouwwerk	  
een	  stukje	  Nederlandse	  geschiedenis	  weerspiegelt,	  verleent	  dit	  plan	  voor	  het	  Nederlandse	  gedeelte	  van	  de	  
beeldenroute	  duidelijk	  meerwaarde	  ...Overigens	  bieden	  de	  kazemalen	  een	  uniek	  decor	  voor	  informaVeve	  
tentoonstellingen	  en	  andere	  acVes	  die	  in	  het	  kader	  van	  de	  Europese	  eenwording	  en	  vrede	  geïniVeerd	  kunnen	  
worden,	  mede	  door	  de	  organisaVe	  Skulpturenstrasse	  des	  Friedens....”	  	  [voorziler	  Cornelieke	  Lagerwaard	  	  2015]
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  Strasse	  des	  Friedens

SQchQng	  Cuypersgenootschap:	  	  	  	  
“....De	  boogbrug	  heen	  net	  als	  de	  andere	  bruggen	  die	  in	  1927	  gerealiseerd	  zijn	  in	  het	  kader	  van	  het	  
Rijkswegenplan	  een	  grote	  cultuurhistorische	  waarde.	  De	  brug	  is	  een	  prachVge	  illustraVe	  van	  de	  modernisering	  
van	  Nederland	  in	  de	  20e	  eeuw	  en	  de	  opkomst	  van	  de	  auto.	  Bovendien	  is	  de	  brug	  een	  beeldbepalend	  element	  in	  
het	  landschap....."	  	  [voorziler	  prof.	  dr.	  V.V.	  S\ssi	  	  2016]
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  CUYPERSGENOOTSCHAP

SQchQng	  Erfgoed	  op	  Weg:	  	  	  	  	  
“....Wij	  hopen	  van	  harte	  dat	  de	  markante	  brug	  bij	  Vianen,	  waar	  zo	  velen	  herinneringen	  aan	  hebben,	  behouden	  
blijn....”	  	  [mailbericht	  voorziler:	  Peter	  Nijhof	  	  2016]
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Historische	  kernpunten	  beschermingsproces

1989
Tijdens	  het	  Monumenten	  Inventarisa\e	  Project	  (MIP)	  werd	  de	  boogbrug	  niet	  geïnventariseerd.	  
Rinus	  Verweij,	  des\jds	  betrokken	  bij	  dit	  project	  schrij`	  hierover:	  
“de	  MIP-‐inventarisaVe	  in	  Vianen	  vond	  plaats	  in	  1989.	  De	  Vjdgrens	  bij	  de	  inventarisaVe	  lag	  bij	  de	  Tweede	  
Wereldoorlog.	  Aangezien	  de	  brug	  volgens	  de	  informaVe	  die	  ik	  toen	  had	  na	  de	  oorlog	  is	  herbouwd,	  viel	  hij	  
er	  net	  buiten.	  De	  brug	  bevond	  zich	  slechts	  half	  op	  Zuid-‐Hollands	  grondgebied	  en	  ik	  moest	  mij	  tot	  louter	  
Zuid-‐Hollandse	  objecten	  beperken.	  Met	  de	  huidige	  inzichten	  zou	  ik	  de	  brug	  zeker	  hebben	  meegenomen,	  
zeker	  nu	  de	  monumentwaardigheid	  van	  de	  Wederopbouw-‐periode	  steeds	  meer	  wordt	  erkend	  en	  daarbij	  
opgemerkt	  dat	  de	  brug,	  na	  te	  zijn	  opgeblazen	  in	  de	  oorlog,	  naar	  het	  ontwerp	  uit	  de	  jaren	  ’30	  is	  herbouwd”.

1997
De	  omissie	  leidde	  in	  1997	  tot	  een	  besluit	  van	  minister	  Jorritsma	  waarin	  werd	  voorzien	  om	  een	  tweede	  
betonnen	  brug	  te	  bouwen,	  de	  boogbrug	  te	  slopen	  en	  op	  de	  pijlers	  van	  de	  boogbrug	  in	  2010	  een	  nieuwe	  
brug	  voor	  lokaal	  verkeer	  te	  plannen.	  Voor	  het	  sloopbesluit	  van	  de	  boogbrug	  was	  door	  de	  omissie	  uit	  1989	  
geen	  monumentenvergunning	  vereist	  en	  behoefde	  Rijkswaterstaat	  geen	  rekening	  te	  houden	  met	  de	  
monumentale	  waarden	  van	  de	  boogbrug.

1998
In	  1998	  werd	  S\ch\ng	  Boogbrug	  Vianen	  opgericht	  om	  de	  boogbrug	  alsnog	  op	  grond	  van	  Monumentenwet	  
1988	  ar\kel	  3,	  door	  de	  Minister	  van	  OCW	  als	  rijksmonument	  te	  laten	  aanwijzen;	  mede	  op	  verzoek	  van	  
Provincie	  Zuid	  Holland.
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  Provincie	  Zuid	  Holland	  16	  oktober	  1998

1999
In	  1999	  deed	  de	  s\ch\ng	  een	  Aanvraag	  tot	  Rijksmonument	  voor	  de	  boogbrug	  met	  daarin	  vermeld	  de	  
conclusies	  van	  het	  adviesorgaan	  de	  Nederlandse	  Bruggen	  SQchQng:	   
* De	  bestaande	  overbrugging	  van	  de	  Lek	  bij	  Vianen	  is	  een	  markante	  representant	  van	  de	  in	  het	  kader	  van	  
het	  Rijkswegenplan	  van	  1927	  in	  Nederland	  gebouwde	  verkeersbruggen	  over	  de	  grote	  rivieren.	  De	  
boogvorm	  van	  de	  hoofdoverspanning	  is	  beeldbepalend	  voor	  het	  geheel.

* Bovendien	  zijn	  de	  bogen,	  zoals	  in	  Nederland	  bij	  boogbruggen	  met	  grote	  overspanning	  maar	  weinig	  
voorkomt,	  uitgevoerd	  als	  volwandige	  kokers.

* Bij	  de	  waardering	  komen	  vooral	  de	  aspecten:	  construcVeve	  vormgeving	  en	  inpassing	  in	  het	  landschap	  
tezamen	  met	  de	  gaageid	  en	  zeldzaamheid	  naar	  voren.	  Deze	  worden	  gewaardeerd	  als	  'in	  hoge	  mate	  
belangrijk'.	  

* Ofschoon	  de	  waardering	  niet	  in	  de	  categorie	  "in	  zeer	  hoge	  mate	  belangrijk"	  valt,	  is	  de	  belangrijkheid	  
naar	  het	  oordeel	  van	  de	  NBS	  zodanig	  dat	  het	  niet	  uitgesloten	  is	  dat	  deze	  stalen	  boogbrug	  te	  zijner	  8jd	  
in	  aanmerking	  komt	  als	  Rijksmonument

hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  Aanvraag	  Rijksmonument	  Boogbrug	  1999
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/....	  Waarderingsrapport	  NBS	  1999

2005
In	  2005	  oordeelde	  de	  Minister	  van	  OCW	  nega\ef	  op	  de	  aanvraag	  tot	  rijksmonument	  van	  de	  boogbrug	  met	  
name	  op	  grond	  dat	  de	  boogbrug	  over	  de	  Noord	  bij	  Alblasserdam	  als	  rijksmonument	  geselecteerd	  was	  en	  
deze	  brug	  een	  zelfde	  construc\e	  hee`	  als	  de	  boogbrug.	  De	  minister	  was	  van	  oordeel	  dat	  één	  boogbrug	  
met	  trekband	  voldoende	  was	  om	  als	  rijksmonument	  te	  worden	  aangewezen.	  In	  het	  besluit	  is	  de	  
monumentale	  waarden	  van	  de	  kazemalen	  niet	  meegewogen	  omdat	  dit	  aspect	  pas	  in	  2007	  bekend	  werd.	  
In	  het	  besluit	  van	  de	  Raad	  van	  State	  (2007)	  werd	  dit	  aspect	  ook	  niet	  meegewogen.	  

41

http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/AANVRAGEN_files/35.6.1%20%20%20%20reactie%20van%20provincie%20ZUID%20HOLLAND.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/AANVRAGEN_files/35.6.1%20%20%20%20reactie%20van%20provincie%20ZUID%20HOLLAND.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/AANVRAGEN_files/-%20verzoek%20tot%20aanwijzing%20Rijksmonument%20van%20de%20boogbrug%20over%20de%20Lek%20bij%20Vianen%20%281999%29.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/AANVRAGEN_files/-%20verzoek%20tot%20aanwijzing%20Rijksmonument%20van%20de%20boogbrug%20over%20de%20Lek%20bij%20Vianen%20%281999%29.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/AANVRAGEN_files/-%20waarderingsrapport%20boogbrug%20Vianen%20Nederlandse%20Bruggen%20Stichting%20%281999%29.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/AANVRAGEN_files/-%20waarderingsrapport%20boogbrug%20Vianen%20Nederlandse%20Bruggen%20Stichting%20%281999%29.pdf


2010
In	  2010	  deed	  S\ch\ng	  Boogbrug	  Vianen	  een	  Aanvraag	  tot	  Gemeentelijk	  Monument	  bij	  de	  gemeenten	  
Vianen	  en	  Nieuwegein.	  Onderhoudskosten,	  het	  sloopbesluit	  en	  het	  niet	  func\oneren	  van	  de	  boogbrug	  
waren	  de	  belangrijkste	  redenen	  voor	  afwijzing	  van	  de	  aanvraag,	  ondanks	  dat	  de	  monumentencommissie	  
van	  Vianen	  unaniem	  posi\ef	  had	  geadviseerd.	  
Het	  nega\eve	  advies	  van	  Rijkswaterstaat	  aan	  de	  gemeente	  Vianen	  en	  Nieuwegein	  is	  gegrond	  op	  de	  
bestreden	  afwijzing	  van	  de	  Minister	  van	  OCW	  (2005)	  en	  de	  uitspraak	  van	  RvS	  (2007).
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  advies	  RWS	  aan	  gemeente	  Vianen

2010
In	  2010	  werd	  ingevolge	  de	  aanvraag	  ‘Aanwijzing	  Complex	  Rijksmonument	  12	  bruggen	  RWP1927’	  van	  
Stichting	  Boogbrug	  Vianen	  uit	  2005	  aan	  de	  Minister	  van	  OCW,	  de	  brug	  over	  de	  Rijn	  bij	  Arnhem	  als	  
rijksmonument	  aangewezen.	  Hierdoor	  zijn	  inmiddels	  vier	  van	  de	  twaalf	  bruggen	  van	  het	  Rijkswegenplan	  
1927	  als	  rijksmonument	  aangewezen	  (Arnhem,	  Nijmegen,	  Alblasserdam	  en	  Zwolle).	  
http://www.stichting-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  toekenning	  Rijksmonument	  John	  Frostbrug	  25	  januari	  2010

2015
In	  2015	  publiceerde	  S\ch\ng	  Boogbrug	  Vianen	  het	  inspira\edocument	  DE	  VIAANSE	  OVERSTEEK.	  
Rijkswaterstaat	  reageerde	  op	  dit	  inspira\edocument	  met	  vier	  relevante	  uitspraken:	  
1. “Indien	  de	  brug	  als	  monument	  aangewezen	  was	  dan	  zou	  RWS	  het	  beheer	  overeenkomsVg	  die	  status	  
gevoerd	  hebben”	  

2. “De	  brug	  heen	  zijn	  funcVe	  verloren.	  Voor	  onderhoud	  is	  geen	  budget.	  Hij	  dient	  dus	  gesloopt	  te	  worden”	  
3. “AIs	  een	  investeerder	  interesse	  zou	  hebben	  is	  er	  te	  praten	  over	  koopsom	  en	  onderhoudsplicht”
4. “De	  pijlers	  hebben	  historische	  betekenis	  vanwege	  de	  erin	  aanwezige	  waterliniekazemalen	  en	  blijven	  
voorlopig	  staan”

2017
In	  2017	  publiceert	  Rijkswaterstaat	  het	  rapport	  Duurzaamheidsonderzoek	  hergebruik	  boogbrug	  Vianen	  
waaruit	  blijkt	  dat	  hergebruik	  van	  de	  boogbrug	  gerechtvaardigd	  is:	  
“....	  de	  condiVe	  v.d.	  hoofddraagconstrucVe	  van	  de	  boogbrug,	  fietsbrug	  en	  de	  aanbruggen	  lijkt	  op	  eerste	  
gezicht	  goed....de	  eerste	  indruk	  is	  dat	  er	  voldoende	  resterende	  levensduur	  beschikbaar	  is	  om	  hergebruik	  te	  
rechtvaardigen..	  (p.44)”	  	  
“...	  Voor	  dit	  onderzoek	  is	  een	  aanname	  gedaan	  van	  de	  resterende	  levensduur.	  Zowel	  het	  beton	  als	  het	  staal	  
vertonen	  weinig	  mankementen,	  terwijl	  het	  materiaal	  toch	  al	  lang	  dienst	  doet	  als	  brug.	  Op	  basis	  van	  deze	  
observaVe	  kan	  worden	  aangenomen	  dat	  het	  om	  een	  hoge	  kwaliteit	  materiaal	  gaat.	  Dit	  wordt	  ondersteund	  
omdat	  de	  brug	  gebouwd	  is	  in	  een	  Vjdperk	  waarin	  zeer	  degelijke	  construcVes	  zijn	  uitgevoerd	  (p.38)	  ....”
103073-‐17-‐011-‐567-‐rapd-‐defini\ef-‐rapport-‐boogbrug-‐vianen.pdf	  (18.15MB)

2019
S\ch\ng	  Boogbrug	  Vianen	  doet	  op	  grond	  van	  nieuwe	  feiten	  een	  hernieuwe	  aanvraag	  ‘Aanwijzing	  
Rijksmonument’.	  De	  aanvraag	  werd	  in	  2020	  na,	  uitgebreide	  corresponden\e	  en	  gesprekken,	  vanwege	  
gewijzigd	  aanwijzingsbeleid	  afgewezen.
reac\e	  OCW	  op	  corresponden\e	  en	  gesprekken	  met	  SBV	  	  	  11	  febr.	  2020	  

2020
In	  2019	  werd	  de	  boogbrug	  aangewezen	  als	  ERFGOEDKUNSTWERK:	  een	  nieuwe	  dicipline	  binnen	  de	  kunst	  
en	  het	  cultureel	  erfgoed.	  Hierop	  volgde	  in	  2020	  een	  verzoekschri`	  aan	  het	  Minister	  van	  OCW	  om	  voor	  
deze	  actuele	  dicipline	  beleidsregels	  op	  te	  stellen.	  Door	  toepassing	  ‘Percentageregeling	  Beeldende	  Kunst’	  
kunnen	  geldmiddelen	  beschikbaar	  komen	  voor	  onderhoud	  en	  beheer	  van	  Boogbrug	  Vianen.
BOOGBRUG	  VIANEN	  	  Erfgoedkunstwerk	  2019
BELEIDSREGELS	  	  ERFGOEDKUNST	  2020
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http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/NIEUWS_files/reactie%20OCW%20op%20de%20brieven%2013%20maart%20en%2025%20april%202019.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/NIEUWS_files/Erfgoed%20kunstwerk%20kl._1.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/NIEUWS_files/Erfgoed%20kunstwerk%20kl._1.pdf
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/NIEUWS_files/BELEID%20+%20bijlage%20ERFGOEDKUNST%209%20maart%202020.pdf
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Maatschappelijk	  draagvlak

Het	  adviesorgaan	  Nederlandse	  Bruggen	  SQchQng	  hee`	  in	  1999	  geconcludeerd:	  “Ofschoon	  de	  waardering	  
niet	  in	  de	  categorie	  "in	  zeer	  hoge	  mate	  belangrijk"	  valt,	  is	  de	  belangrijkheid	  naar	  het	  oordeel	  van	  de	  NBS	  
zodanig	  dat	  het	  niet	  uitgesloten	  is	  dat	  deze	  stalen	  boogbrug	  te	  zijner	  Vjd	  in	  aanmerking	  komt	  als	  
Rijksmonument”
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/....	  Waarderingsrapport	  NBS	  1999

Anno	  2020	  zijn	  de	  nieuwe	  feiten	  voldoende	  bewezen	  om	  een	  aanwijzing	  Gemeentelijk	  Monument	  te	  
rechtvaardigen	  mede	  door	  het	  maatschappelijk	  draagvlak	  dat	  als	  volgt	  kan	  worden	  samengevat:	  

1.
De	  Commissie	  Monumenten	  en	  Binnenstad	  van	  de	  gemeente	  Vianen	  hee`	  in	  2010	  geadviseerd:	  
“....De	  commissie	  erkent	  het	  belang	  van	  de	  boogbrug	  en	  adviseert	  unaniem	  posiVef	  over	  het	  verzoek	  tot	  
bescherming	  Gemeentelijk	  Monument.	  De	  commissie	  benadrukt	  de	  herkenbaarheid	  van	  de	  brug	  in	  het	  
landschap.	  De	  brug	  is	  volgens	  de	  commissie	  een	  beeldbepalend	  element	  van	  belang	  voor	  de	  beleving	  van	  
de	  omgeving	  van	  Vianen	  als	  landmark.	  De	  brug	  is	  voor	  de	  gemeente	  Vianen	  uniek,	  in	  vormgeving,	  maat	  en	  
Vjdstypering	  en	  is	  in	  die	  zin	  voor	  de	  gemeente	  behoudenswaardig....”	  	  

2.
Meer	  dan	  zes\en	  erfgoed-‐organista\es	  en	  -‐specialisten	  hebben	  gemo\veerde	  posi\eve	  adviezen	  en	  
waardenstellingen	  gegeven	  voor	  hergebruik	  van	  de	  boogbrug.

3.
Brancheorganisa\e	  CUMELA,	  Fietsersbond	  en	  adviesgroep	  Kracht	  van	  Utrecht	  zijn	  van	  mening	  dat	  de	  
boogbrug	  een	  goed	  alterna\ef	  biedt	  voor	  een	  veilige	  overbrugging	  van	  het	  lokaal	  verkeer.	  
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  CUMELA	  2012	  	  
hlp://www.krachtvanutrecht-‐ini\a\ef.nl/...	  Hergebruik	  Boogbrug	  2012	  	  	  

hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  Open	  Brief	  Fietserbond	  2018

4.
De	  media	  hee`	  in	  ca.	  300	  ar\kelen	  en	  ca.	  35	  t.v.-‐	  en	  radio-‐items	  verslag	  gelegd	  over	  de	  boogbrug	  en	  de	  
twaalf	  bruggen	  van	  het	  Rijkswegenplan	  1927	  waaruit	  blijkt	  dat	  dit	  onderwerp	  in	  de	  maatschappij	  en	  de	  
samenleving	  sterk	  lee`.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  MEDIA

5.
De	  toewijzing	  ‘vredesbrug’	  door	  de	  organisa\e	  Strasse	  des	  Friedens	  is	  een	  aanwinst	  voor	  de	  wereld,	  
Europa,	  Nederland,	  provincie	  Utrecht	  en	  de	  steden	  Vij_eerenlanden,	  Nieuwegein	  en	  IJsselstein	  en	  hee`	  
een	  uniek	  interna\onaal	  draagvlak.
hlp://www.s\ch\ng-‐boogbrug-‐vianen.nl/...	  Strasse	  des	  Friedens
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Kernwaarden	  Boogbrug	  Vianen

De	  kernwaarden	  van	  de	  boogbrug	  zijn	  als	  volgt	  samengevat:
1. de	  boogbrug	  is	  één	  van	  de	  belangrijkste	  bruggen	  van	  het	  Rijkswegenplan	  1927	  en	  een	  toonbeeld	  	  van	  

sociaal-‐economische,	  cultuurhistorische	  en	  infrastructurele	  ontwikkelingen	  in	  de	  20e	  eeuw	  van	  
Nederland

2. de	  boogbrug	  is	  met	  belangwekkende	  esthe\sche	  kenmerken,	  mede	  ontworpen	  door	  leidinggevende	  
ir.	  Harmsen	  en	  architect	  Van	  der	  Steur,	  een	  toonbeeld	  van	  het	  Nederlandse	  func\onalisme

3. de	  bogen	  en	  de	  bovenwindverbanden	  van	  de	  boogbrug	  zijn	  voor	  het	  eerst	  in	  de	  geschiedenis	  
uitgevoerd	  als	  volwandige	  kokers	  en	  zijn	  uniek

4. de	  boogbrug	  hee`	  door	  de	  verjonging	  in	  de	  bogen	  en	  de	  nabij	  gelegen	  spoorbrug	  bij	  Culemborg	  
esthe\sche,	  bouwhistorische	  en	  educa\eve	  waarden

5. de	  boogbrug	  hee`	  unieke	  bouwhistorische	  kenmerken	  met	  o.a.	  plooivers\jvingen,	  scharnierpunten	  
en	  fraaie	  booguiteinden

6. de	  boogbrug	  is	  vanwege	  de	  vernieling	  in	  WOII	  en	  het	  spoedige	  herstel,	  mede	  door	  Directeur	  Generaal 	  
Rijkswaterstaat	  ir.	  Harmsen,	  een	  toonbeeld	  van	  de	  Nederlandse	  wederopbouwperiode

7. de	  onderbouw	  van	  de	  boogbrug	  is,	  middels	  de	  kazemalen	  in	  de	  rivierpijlers,	  beschermd	  als	  element	  
van	  de	  NHWL

8. de	  boogbrug	  hee`	  door	  haar	  ligging	  iconische	  betekenis	  en	  vormt	  een	  belangrijk	  landmark	  voor	  regio	  
en	  auto-‐	  en	  vaarverkeer

9. de	  boogbrug	  hee`	  als	  industrieel	  erfgoed	  recrea\eve	  en	  inspira\eve	  aantrekkingskracht
10. de	  boogbrug	  vormt	  samen	  met	  de	  Jan	  Blankenbrug	  een	  uniek	  bruggenensemble	  met	  historische	  en	  

hedendaagse	  brugbeelden
11. de	  boogbrug	  hee`	  vanwege	  de	  status	  ‘vredesbrug’	  interna\onale	  betekenis
12. de	  boogbrug	  kan	  duurzaam	  worden	  herbestemd	  voor	  een	  veilige	  overbrugging	  voor	  lokaal	  verkeer

Consequenties	  van	  aanwijzing	  Gemeentelijk	  Monument

In	  2015	  hee`	  Rijkswaterstaat,	  zoals	  op	  ‘pagina	  42	  onder	  2015’	  vermeld,	  gereageerd	  op	  het	  
inspira\edocument	  	  DE	  VIAANSE	  OVERSTEEK	  met	  de	  uitspraak:	  	  
“Indien	  de	  brug	  als	  monument	  aangewezen	  was	  dan	  zou	  RWS	  het	  beheer	  overeenkomsVg	  die	  status	  
gevoerd	  hebben”

Dit	  betekent	  dat	  wanneer	  de	  boogbrug	  als	  Gemeentelijk	  Monument	  is	  aangewezen,	  Rijkswaterstaat	  als	  
eigenaar	  en	  beheerder	  de	  boogbrug	  als	  Cultureel	  Erfgoed	  zal	  erkennen	  om	  vervolgens	  daarop	  het	  beheer	  
overeenkoms\g	  die	  status	  uit	  te	  voeren.
Voorts	  komen	  bij	  aanwijzing	  onder	  andere	  de	  volgende	  extra	  financiële	  aspecten	  in	  beeld:

1. 	  Subsidieregeling	  instandhouding	  monumenten	  (Sim)

2. 	  Subsidie	  provincie	  Utrecht:	  Erfgoedparels

3. 	  Europese	  Subsidies	  op	  grond	  van	  de	  toekenning	  Vredesbrug	  
(voorbeeld:	  de	  Vereniging	  Regio	  Water	  ontvangt	  vanuit	  Interreg	  Europe	  voor	  een	  jaagpad	  langs	  de	  Oude	  Rijn,	  nabij	  Woerden	  
een	  bijdrage	  van	  1,5	  miljoen	  euro	  voor	  nieuwe	  en	  bestaande	  recreaIeve	  ontwikkelingen	  in	  gebieden	  direct	  aan	  of	  verbonden	  

met	  de	  Oude	  Rijn.)	  	  
hlps://dutchculture.nl/nl/overige-‐eu-‐subsidies-‐voor-‐erfgoed-‐en-‐cultuur
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