
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IJsselstein	  24	  januari	  2015	  
	  
	  
	  

	  
	  
Cornelieke	  
	  
Fijn	  te	  horen	  dat	  het	  met	  jullie	  en	  je	  moeder	  goed	  gaat.	  
	  
Zoals	  telefonisch	  besproken	  wil	  ik	  namens	  Stichting	  Boogbrug	  Vianen	  een	  
symposium	  over	  herbestemmingen	  van	  de	  boogbrug	  organiseren	  en	  daarbij	  het	  
idee	  meenemen	  dat	  de	  brug	  als	  	  ‘infrastructureel	  kunstwerk’	  en	  ‘vredesbrug’	  
wordt	  opgenomen	  in	  de	  ‘Europese	  Vredesweg’.	  
	  
Bijgesloten	  is	  het	  inspiratiedocument	  ‘	  de	  Viaanse	  oversteek’	  waarin	  het	  idee	  
vermeld	  staat.	  
	  
Het	  zou	  goed	  zijn	  wanneer	  je	  bij	  het	  symposium	  op	  de	  brug	  aanwezig	  zou	  kunnen	  
zijn.	  
Het	  plan	  is	  om	  het	  symposium	  op	  21	  mei	  2015	  te	  laten	  plaatsvinden.	  
	  
Een	  omschrijvende	  bevestiging	  van	  de	  stichting	  Strasse	  des	  Friedens	  is	  alvast	  van	  
harte	  welkom:	  deze	  kan	  ik	  dan	  meenemen	  in	  het	  enthousiasmeren	  van	  de	  andere	  
participerende	  partijen.	  
	  
Ik	  hoop	  spoedig	  een	  reactie	  te	  horen.	  
	  
hartelijke	  groet	  
Wim	  van	  Sijl 
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De heer Dr. Frans Timmermans
Eerste vicevoorzitter van de
Europese Commassie

B - 1049 Brussel

BELGIEN

St. Wendel, 27 august!s 2015

Onderwe rp : V redesb rug Via nen

Geachte heer Timmermans

Vanuit de Duitse deelstaat Saarland, grenzend aan Luxemburg en Frankrijk, wordt er sinds 1979
gewerkt aan het project "StraBe des Friedens - StraBe der Skulpturen in Europa" (kort:

"skulpturenstraBe des Friedens"), een 5.500 km lange beeldenroute van Moskou naar Normandie
(4.000 km)en van Amsterdam naar de Pyreneedn (1.500 km). Oorspronkeli jk het idee van Otto
Freundlich, een in WOll vermoorde kunstenaar en fi losoof, ontwikkelde het vredesproject zich
echter pas tot zijn huidige vorm door toedoen van de Duitse beeldhouwer Leo Kornbrust.
Inmiddels staan er langs de twee trajecten meer dan 500 beelden. Bovendien inspireert het
project diverse andere kunstmanifestaties en vredesinit iatieven in heel Europa.

De betekenis van het woord "beelden" is vergeleken met vroeger veel ruimer geworden. Bij de
"SkulpturenstraBe des Friedens" gaat het 66k om installaties, land-art, performances en zelfs
gebouwen - dus bijv. ook om bruggen.

In januari 2015 kreeg onze organisatie een verzoek van Stichting Boogbrug Vianen om de
boogbrug over de Lek op te nemen in de Europese beeldenroute. Ons besluur (gevestigd in Sankt
Wendel, saarland) heeft op 21juni 2015 besloten de boogbrug bij Vianen als "vredesbrug" in de
route op te nemen. De organisatie beschouwt de boogbrug als metafoor bij uitstek voor
"vredesverbindingen". Dat de brug in Woll vernield werd, geeft haar als "vredesbrug" bovendien
bijzondere betekenis. Het feit dat de brug (eigenli jk) een monument is en als bouwwerk een
stukje Nederlandse geschiedenis weerspiegelt, verleent dit plan voor het Nederlandse gedeelte

van de beeldenroute duideli jk meerwaarde.

Ve.eln stra(e des Frledens-stGRe derskulpturen in Europa - 0tto Freundlich Geselbchaft e.v.
Ges.hiiftsstel eLeiterini Frau Kerstin Sommer: Anlch rift: We6chweilerstraRe 14 D 66606 Sl.Wend€|.
Tel . /Fax:+49(0)53s13060303; Emai l :mai l@strasse desfr iedensde
Speideikontor (reissparkasse st. wendel, rBAN: DE815925102000000100 90, 3Lc:5ALADE51WN0
Schirmhercchal l :  Mnkte umti i .Bi ldungundKuturdesSaarLandes
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Overigens bieden de kazematten een uniek decor voor informatieve tentoonstell ingen en andere
(ti jdeli jke) acties die in het kader van de Europese eenwording en vrede geinit ieerd kunnen
worden, mede door de organisatie "SkulpturenstraBe des Friedens". De rol die particulieren en
non-profit organisaties op dit gebjed spelen (tegenover init iatieven van de overheid) is de laatste
jaren steeds belangrijker geworden en die trend zal zich in de toekomst alleen maar versterken.

De Stichting Boogbrug Vianen zal met betrekking tot de brug over de Lek bij minister Bussemaker
van OC & W op zeer korte termijn opnieuw een aanwiizingsverzoek tot ri jksmonument indienen.
Onze organisatie steunt deze stap en heeft minister Bussemaker inmiddels een briefgestuurd,
waarin wij haar verzoeken, in haar overwegingen met betrekking tot de status van de boogbrug
rekening te houden met ons besluit de brug als "vredesbrug" in de noord-zuid-route van de
"Europiische SkulpturenstraBe des Friedens" op te nemen. Wij verzoeken haar tevens de nieuwe
situatie die daardoor is ontstaan bij haar afweging te betrekken: de brug van Vianen is nu -
wereldwijd - de achtste "vredesbrug" in de geschiedenis geworden.*

Echter zal uiteindeli jk de minister van Infrastructuur en Milieu, mevr. drs. Schultz van Haegen,
beslissen of de geplande (gedeelteli jke) sloop van de brug ondanks deze ontwikkelingen gaat
plaatsvinden. Om deze reden hebben wij minister Schultz van Haegen een vri jwel geli jkluidende
brief gestuu.d waarin wij haar verzoeken, het belang van de brug in het kader van de "StraBe des
Friedens" in de besluitvorming mee te laten wegen.

Vanwege het feit dat het bestaansrecht van de brug niet alleen met financi€le, infrastructurele en
culturele aspekten samenhangt maar vooral ook in een {wereldomspannend) streven naar vrede
gezien moet worden, heeft het bestuur van onze organisatie bovendien de ministers van
Buitenlandse Zaken en Defensie op de hoogte gesteld. Wellicht doet zich een gelegenheid voor,
dat u de betrokken ministers bij hun besluitvorming in deze kwestie terziide kunt staan.

Bedankt voor uw ti jd en uw aandacht. Mocht u meer informatie nodig hebben dan bent u welkom
om contact op te nemen. Onze website wordt vernieuwd en is helaas nog niet online.

directeu Museum Sonkt Wendel

* De zeven reeds bestaande bruggen zijn in Tbil isi (Georgie), Willebroek (Belgid), Londonderry
(Noord lerland), Ulan Bator (Mongoli6), Buffalo (US), Calgary {Canada) en over het Suezkanaal
(Esypte).



Mevr. drs. M.H. Schultz van Haegen
Minister van Infrastructuur en Mil ieu
Postbus 20901.
2500 EX Den Haag

N IEDE RLANDE

St. Wendel, 31 augustus 2015

On de rwe ry : V rcd esbtug V io nen

Deze brief veNangt onze brief von 27 augustus jl. over dit onderwerp, woo n rccente
ontwikkelingen dbusievelijk niet zijn verwerkt

Geachte mevrouw Schultz van Haegen,

vanuit de Duitse deelstaat Saarland, grenzend aan Luxemburg en Frankrijk, wordt er sinds 1979
gewerkt aan het project "StraBe des Friedens - StraBe der Skulpturen in Europa" (kort:
"SkulpturenstraBe des Friedens"), een 5.500 km lange beeldenroute van Moskou naar NormandiE
(4.000 km) en van Amsterdam naar de Pyreneeen (1.500 km). Oorspronkeli jk het idee van Otto
Freundlich, een in WOll vermoorde kunstenaar en fi losoof, ontwikkelde het vredesproject zich
echter pas tot zijn huidige vorm door toedoen van de Duitse beeldhouwer Leo Kornbrust.
Inmiddels staan er langs de twee trajecten meer dan 500 beelden. Bovendien inspireert het
project diverse andere kunstmanlfestaties en vredesinit iatieven in heel Europa.

De betekenis van het woord "beelden" is vergeleken met vroeger veel ruimer geworden. Bij de
"SkulpturenstraBe des Friedens" gaat het 66k om installaties, land-art, performances en zelfs
gebouwen - dus bijv. ook om bruggen.

In januari 2015 kreeg onze organisatie een verzoek van Stichting Boogbrug Vianen om de
boogbrug over de Lek op te nemen in de Europese beeldenroute. Ons bestuur (gevestigd in Sankt
Wendel, Saarland) heeft op 21juni 2015 besloten de boogbrug bij Vianen als "vredesbrug" in de
route op te nemen. De organisatie beschouwt de boogbrug als metafoor bij uitstek voor
"vredesverbindingen". Dat de brug in WOll vernield werd, geeft haar als "vredesbrug" bovendien
bijzondere betekenis. Het feit dat de brug (eigenli jk) een monument is en als bouwwerk een
stukje Nederlandse geschiedenis weerspiegelt, verleent dit plan voor het Nederlandse gedeelte
van de beeldenroute duideli jk meerwaarde.

Vereln StraRe des Fri€dens-StraRe de.Skulpturen in Europa OttoFreundlkhGesells.hafte.V.
Ges.hiiftsstellel€iterinr Fra! (€rstin Sommer: ansch rift: we6chweilerstraRe 14 D 66606 Sr.wendel.
T€|./Fax:+49(0)5351a050303; Emalr mail@itraise-d€efried€nsde
Spendenkontor Kreissparkasse St, WendeL,IBAN: OEa15925102000000100 90, B C:5AtADE51WNO
SchirmhEnschaft: M nkterium fijrBildungund KulturdesSaaf andes



Overigens bieden de kazematten een uniek decor voor informatieve tentoonstell ingen en andere
(ti jdeli jke) acties die in het kader van de Europese eenwording en vrede geinit ieerd kunnen
worden, mede door de organisatie "SkulpturenstraBe des Friedens". De rol die particulieren en
non-profit organisaties op dit gebied spelen (tegenover init iatieven van de overheid) is de laatste
jaren steeds belangrijker geworden en die trend zal zich in de toekomst alleen maar versterken.

De Stichting Boogbrug Vianen zal met betrekking tot de brug over de Lek bjj minister Bussemaker
van OC & W op zeer korte termijn opnieuw een aanwijzingsierzoek tot ri jksmonument indienen.
Onze organisatie steunt deze stap en heeft minister Bussemaker inmiddels een brief gestuurd,
waarin wij haar verzoeken, in haar overwegingen met betrekking tot de status van de boogbrug
rekening te houden met ons besluit de brug als "vredesbrug" in de noord-zuid-route van de
"Europii ische SkulpturenstraBe des Friedens" op te nemen. Wij verzoeken haar tevens de nieuwe
situatie die daardoor is ontstaan bij uw overwegingen te betrekken: de brug van Vianen is nu -
wereldwijd - de achtste "vredesbrug" in de geschiedenis geworden.*

Echter zult u uiteindeli jk beslissen of de geplande (gedeelteli jke) sloop van de bruS ondanks deze
ontwikkelingen gaat plaatsvinden. Om deze reden verzoeken wij ook u, het belang van de brug in
het kader van de "StraBe des Friedens" in uw besluitvorming mee te laten wegen.

Vanwege het feit dat het bestaansrecht van de brug niet alleen met financidle en infrastructurele
aspekten samenhangt maar vooral in een culturele context en het (wereldomspannende) streven
naar vrede gezien moet worden, heeft het bestuur van onze organisatie ook uw collega-ministers
van Buitenlandse Zaken en Defensie over deze kwestie geinformeerd. Bovendien hebben wij de
heer Dr. Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, ervan op de
hoogte gesteld.

Bedankt voor uw ti jd en uw aandacht. Mocht u meer informatie nodig hebben dan bent u welkom
om contact op te nemen. Onze website wordt vernieuwd en is helaas nog niet online.

Met vriendeli jke groet,

d rs. e Lagerwaard

Vercin SkulpturcnstvBe des Friedens
dirccteu Museum Sqnkt Wendel

* De zeven reeds bestaande bruggen zijn in Tbil isi (Georgi€), Willebroek (Belgi6), Londonderry
(Noord lerland), Ulan Bator {Mongolid), Buffalo (Us), calgary (canada) en over het suezkanaal
(Eeypte).



De heer B, Koenders
Minister van Buitenlandse Zaken
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

NIEDERLANDE

Vereln StraRe des Fri€dens -StraBe derSkulpturen in Europa 0tto Freundli.h Geiellschaft e.V
Ges.hlifBsteleleitefnr FGU (e6tin Sommer:Ansch il: We6chw€ile6traRe 14 D-65606 Sr. Wende.
Tel./Fax: +49 (0)63514060303j8ma l: mail@slrasse des friedens.de
Spendenkontor Kre $parkasse 5t. Wende, |BAN: oEa15925102000000100 90, 3tc: SALADE5IWND
Schnmh€rrschaft: M nkrerium fiirBildunBund KulturdesSaa.andes

St. Wendel, 27 augustus 2015

Onderwerp: Vredesbrug Vianen

Geachte heer Koenders,

vanuit de Duitse deelstaat Saarland, grenzend aan Luxemburg en Frankrijk, wordt er sinds 1979
gewerkt aan het project "StraBe des Friedens - StraBe der Skulpturen in Europa" (kort:

"SkulpturenstraBe des Friedens"), een 5.500 km lange beeldenroute van Moskou naar Normandi6
(4.000 km) en van Amsterdam naar de Pyreneeen (1.500 km). Oorspronkeli jk het idee van Otto
Freundlich, een in WOll vermoorde kunstenaar en fi losoof, ontwikkelde het vredesproject zich
echter pas tot zijn huidige vorm door toedoen van de Duitse beeldhouwer Leo Kornbrust.
Inmiddels staan er langs de twee trajecten meer dan 500 beelden. Bovendien inspireert het
project diverse andere kunstmanifestaties en vredesinit iatieven in heel Europa.

De betekenis van het woord "beelden" is vergeleken met vroeger veel ruimer geworden. Bij de
"SkulpturenstraBe des Friedens" gaat het 66k om installaties, land-art, performances en zelfs
gebouwen - dus bijv. ook om bruggen.

In januari 2015 kreeg onze organisatie een verzoek van Stichting Boogbrug Vianen om de
boogbrug over de Lek op te nemen in de Europese beeldenroute. Ons bestuur (gevestigd jn Sankt
Wendel, Saarland) heeft op 21juni 2015 besloten de boogbrug bij Vianen als "vredesbrug" in de
route op te nemen. De organisatie beschouwt de boogbrug als metafoor bij uitstek voor
"vredesverbindingen". Dat de brug in WOll vernield werd, geeft haar als "vredesbrug" bovendien
bijzondere betekenis. Het feit dat de brug {eigenli jk) een monument is en als bouwwerk een
stukje Nederlandse geschiedenis weerspiegelt, verleent dit plan voor het Nederlandse gedeelte
van de beeldenroute duideli jk meerwaarde.



Overigens bieden de kazematten een uniek decor voor informatieve tentoonstell ingen en andere
(ti jdeli jke) acties die in het kader van de Europese eenwording en vrede geinit ieerd kunnen
worden, mede door de organisatie "SkulpturenstraBe des Friedens". De rol die particulieren en
non-profit organisaties op dit gebied spelen (tegenover init iatieven van de overheid) is de laatste
jaren steeds belangrijker geworden en die trend zal zich in de toekomst alleen maar versterken.

De Stichting Boogbrug Vianen zal met betrekking tot de brug over de Lek bij minister Bussemaker
van OC & W op zeer korte termijn opnieuw een aanwijzingsverzoek tot ri iksmonument indienen.
Onze organisatie steunt deze stap en heeft minlster Bussemaker inmiddels een briefgestuurd,
waarin wij haar verzoeken, in haar overwegingen met betrekking tot de status van de boogbrug
rekening te houden met ons besluit de brug als "vredesbrug" in de noord-zuid-route van de
"EuropAische SkulpturenstraBe des Friedens" op te nemen. Wij verzoeken haar tevens de nieuwe
situatie die daardoor is ontstaan bij haar afweging te betrekken: de brug van Vianen is nu -
wereldwijd - de achtste "vredesbrug" in de geschiedenis geworden.*

Echter zal de minister van Infrastructuur en Milieu, mevr. drs. Schultz van Haegen, uiteindeli jk
beslissen of de geplande (gedeelteli jke) sloop van de brug ondanks deze ontwikkelingen gaat
plaatsvinden. Om deze reden hebben wij minister Schultz van Haegen een vri jwel geli jkluidende
brief gestuurd, waarin wij haar verzoeken, het belang van de brug in het kader van de ,,StraBe des
Friedens" in de besluitvorming mee te laten wegen.

Vanwege het feit dat het bestaansrecht van de brug niet alleen met infrastructurele en culturele
aspekten samenhangt maar vooral ook ln een (wereldomspannend) streven naar vrede gezien
moet worden, heeft het bestuur van onze organisatie ook uw collega-minister van Defensie over
deze kwestie geinformeerd. Tevens hebben wij de heer Dr. Frans Timmermans, eerste
vicevoorzitter van de Europese Commissie, ervan op de hoogte gesteld.

Bedankt voor uw ti jd en uw aandacht. Mocht u meer informatie nodig hebben dan bent u welkom
om contact op te nemen. Onze website wordt vernieuwd en is helaas nos niet online.

Met vriendeltke groet,

drs. Corneliek rwaard

directeur Museum Sqnkt Wendel

* De zeven reeds bestaande bruggen zijn in Tbil isi (Georgid), Willebroek (Belgi6), Londonderry
{Noord lerland), Ulan Bator (Mongolie), Buffalo (US), Calgary {Canada) en over het Suezkanaal
(Egypte).



Mevr. J.A. Hennis-Plasschaert
Ministervan Defensie
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

NIEDERLANDE
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St. Wendel,27 augustus 2015

Onderwery: Vredesbtug Vianen

Geachte mevrouw Hennis-Plasschaert,

vanuit de Duitse deelstaat Saarland, grenzend aan Luxemburg en Frankrijk, wordt er sinds 1979
gewerkt aan het project "StraBe des Friedens - StraBe der Skulpturen in Europa" (kort:
"SkulpturenstraBe des Friedens"), een 5.500 km lange beeldenroute van Moskou naar Normandi€
(4.000 km)en van Amsterdam naar de Pyreneedn (1.500 km). Oorspronkeli jk het idee van Otto
Freundlich, een in WOll vermoorde kunstenaar en fi losoof, ontwikkelde het vredesproject zich
echter pas tot zijn huidige vorm door toedoen van de Duitse beeldhouwer Leo Kornbrust.
Inmiddels staan er langs de twee trajecten meer dan 500 beelden. Bovendien inspireert het
project diverse andere kunstmanifestaties en vredesjnit iatjeven in heel Europa.

De betekenis van het woord "beelden" is vergeleken met vroeger veel ruimer geworden. Bij de
"SkulpturenstraBe des Friedens" gaat het 66k om installaties, land-art, performances en zelfs
gebouwen - dus bijv. ook om bruggen.

In januari 2015 kreeg onze organisatie een verzoek van Stichting Boogbrug Vianen om de
boogbrug over de Lek op te nemen in de Europese beeldenroute. Ons bestuur (gevestigd in Sankt
Wendel, Saarland) heeft op 21juni 2015 besloten de boogbrug bij Vianen als "vredesbrug" in de
route op te nemen. De organisatie beschouwt de boogbrug als metafoor bij uitstek voor
"vredesverbindingen". Dat de brug in WOll vernield werd, geeft haar als "vredesbrug" bovendien
bijzondere betekenis. Het feit dat de brug (eigenli jk) een monument is en als bouwwerk een
stukje Nederlandse geschiedenis weerspiegelt, verleent dit plan voor het Nederlandse gedeelte
van de beeldenroute duideli jk meerwaarde.



Overigens bieden de kazematten een uniek decor voor informatieve tentoonstell ingen en andere
(ti jdeli jke) acties die in het kader van de Europese eenwording en vrede geinit ieerd kunnen
worden, mede door de organisatie "SkulpturenstraBe des Friedens". De rol die particulieren en
non-profit organisaties op dit gebied spelen (tegenover init iatieven van de overheid) is de laatste
jaren steeds belangrijker geworden en die trend zal zich in de toekomst alleen maar versterken.

De Stichting Boogbrug Vianen zal met betrekking tot de brug over de Lek bij minister Bussemaker
van OC & W op zeer korte termijn opnieuw een aanwiizingsverzoek tot rtksmonument indienen.
Onze organisatie steunt deze stap en heeft minister Bussemaker inmiddels een brief gestuurd,
waarin wij haar verzoeken, in haar overwegingen met betrekking tot de status van de boogbrug
rekening te houden met ons besluit de brug als "vredesbrug" in de noord-zuid-route van de
"Europeische SkulpturenstraBe des Friedens" op te nemen. Wij verzoeken haar tevens de nieuwe
situatie die daardoor is ontstaan bij haar afweging te betrekken: de brug van Vianen js nu -
wereldwijd - de achtste "vredesbrug" in de geschiedenis geworden.*

Echter zal de minister van Infrastruduur en Milieu, mevr. drs. Schultz van Haegen, uiteindeli jk
beslissen of de geplande (gedeelteli jke) sloop van de brug ondanks deze ontwikkelingen gaat
plaatsvinden. Om deze reden hebben wij minister Schultz van Haegen een vri jwel geli jkluidende
brief gestuurd, waarin wij haar verzoeken, het belang van de brug in het kader van de "StraBe des
Friedens" in de besluitvorming mee te laten wegen.

Vanwege het feit dat het bestaansrecht van de brug niet alleen met infrastructurele en culturele
aspekten samenhangt maar vooral ook in een (wereldomspannend) streven naar vrede gezien
moet worden, heeft het bestuur van onze organisatie ook uw collega-minister van Buitenlandse
Zaken over deze kwestie geinformeerd. Tevens hebben wij de heer Dr. Frans Timmermans, eerste
vicevoorzitter van de Europese Commissie, ervan op de hoogte gesteld.

Bedankt voor uw ti jd en uw aandacht. lMocht u meer informatie nodig hebben dan bent u welkom
om contact op te nemen. Onze website wordt vernieuwd en is helaas nog niet online.

Met vriendeli jke groet,

drs.

directeur Museum Sonkt Wendel

* De zeven reeds bestaande bruggen zijn in Tbil isi (Georgi€), Willebroek (Belgi6), Londonderry

{Noord lerland), Ulan Bator (Mongoli6), Buffalo (US), Calgary (Canada) en over het Suezkanaal
(Esypte).



Mevr. J. Bussemaker
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Postbus 16375
2500 Bl Den Haag

NIEDERLANDE

Verein SraRe des Friedens-str.R€ d€rSkulpturen in Europa OttoFreundlichGesellschafte,V,
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St. Wendel, 27 augustus 2015

Onderwe rp : V redesbrug Via ne n

Geachte mevrouw Bussemaker,

vanuit de Duitse deelstaat Saarland, grenzend aan Luxemburg en Frankrijk, wordt er sinds 1979
gewerkt aan het project "StraBe des Friedens - StraBe der Skulpturen in Europa" (kort:
"SkulpturenstraBe des Friedens"), een 5.500 km lange beeldenroute van Moskou naar Normandie
(4.000 km) en van Amsterdam naar de Pyreneeen (1.500 km). Oorspronkeli jk het idee van Otto
Freundlich, een in WOll vermoorde kunstenaar en fi losoof, ontwikkelde het vredesproject zich
echter pas tot zijn huidige vorm door toedoen van de Duitse beeldhouwer Leo Kornbrust.
Inmiddels staan er langs de twee trajecten meer dan 500 beelden. Bovendien inspireert het
project diverse andere kunstmanifestaties en vredesinit iatieven in heel Europa.

De betekenls van hel woord "beelden" is vergeleken met vroeger veel rujmer geworden. Bij de
"SkulpturenstraBe des Friedens" gaat het 66k om installaties, land-art, performances en zelfs
gebouwen - dus bijv. ook om bruggen.

In januarj 2015 kreeg onze organisatie een verzoek van Stichting Boogbrug Vianen om de
boogbrug over de Lek op te nemen in de Europese beeldenroute. Ons bestuur (gevestigd in Sankt
Wendel, Saarland) heeft op 21juni 2015 besloten de boogbrug bij Vianen als "vredesbrug" in de
route op te nemen. De organisatie beschouwt de boogbrug als metafoor bij uitstek voor
"vredesverbindingen". Dat de brug in WOll vernield werd, geeft haar als "vredesbrug" bovendien
bijzondere betekenis. Het feit dat de brug (eigenli jk) een monument is en als bouwwerk een
stukje Nederlandse geschiedenis weerspiegelt, verleent dit plan voor het Nederlandse gedeelte
van de beeldenroute duideli jk meerwaarde.



Overigens bieden de kazematten een uniek decor voor informatieve tentoonstell ingen en andere

{ti jdeli. ike) acties die in het kader van de Europese eenwording en vrede geinit ieerd kunnen
worden, mede door de organisatie "SkulpturenstraBe des Friedens". De roldie particulieren en
non-profit organisaties op dit gebied spelen (tegenover init iatieven van de overheid) is de laatste
jaren steeds belangrijker geworden en die trend zal zich in de toekomst alleen maar versterken.

De Stichting Boogbrug Vianen zal met betrekking tot de brug over de Lek bij u op zeer korte
termijn opnieuw een aanwiizingsverzoek tot ri jksmonument indienen. Onze organisatie
ondersteunt deze stap. Wij verzoeken u in uw beslissing met betrekking tot de status van de
boogbrug rekening te houden met ons besluit de brug als "vredesbrug" in de noord-zuid'route
van de "Europeische SkulpturenstraBe des Friedens" op te nemen. Wij verzoeken u tevens de
n ieuwe situatie die daa rdoor is ontstaan bij uw overwegingen te betrekken: de brug van Vianen
nu - wereldwijd - de achtste "vredesbrug" in de geschiedenis geworden.*

Hoe de minister van tnfrastructuur en Milieu, mevr. drs. Schultz van Haegen, in verband met een
(gedeelteli jke) sloop van de brug uiteindelUk zal beslissen is natuurli jk ook afhankeli jk van uw
oordeel. Inmiddels hebben wij minister 5chultz van Haegen een vri jwel gelikluidende brief
gestuurd waarin wij haar verzoeken, het belang van de brug in het kader van de "straBe des
Friedens" in de besluitvorming mee te laten wegen.

Vanwege het feit dat het bestaansrecht van de brug niet alleen met infrastructurele en culturele

aspekten samenhangt maar vooral ook in een {wereldomspannend) streven naar vrede gezien

moet worden, heeft het bestuur van onze organisatie ook uw collega-ministers van Buitenlandse
zaken en Defensie over deze kwestie geinformeerd. Bovendien hebben wij de heer Dr. Frans
Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, ervan op de hoogte gesteld.

Bedankt voor uw ti jd en uw aandacht. Mocht u meer informatie nodig hebben dan bent u welkom

om contact op te nemen. Onze website wordt vernieuwd en is helaas nog niet online.

Met vriendeli jke groet,

directeur Museum Sonkt wendel

* De zeven reeds bestaande bruggen zijn in Tbil isi (Georeid), Willebroek (Belgid), Londonderry
(Noord lerland), Ulan Bator (Mongolie), Buffalo (US), Calgary {canada) en over het Suezkanaal
(Eeypte).


