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De Viaanse oversteek is met een geschiedenis van meer 
dan 800 jaar een belangrijk historisch kruispunt in 

Centraal Nederland 1. Hier lag de splitsing van Lek en 
Hollandse IJssel. 

Toen in 1285 de Hollandse IJssel bij Klaphek werd 
afgedamd kreeg het gebied bijzondere betekenis. 

Het plaatsje Vianen ontwikkelde door zijn strategische 
ligging tot een levendige stad en het plaatsje IJsselstein 
kon door de beschutting van de dam uitgroeien tot een 

invloedrijke vestingstad. 

Om handelswaar vanuit Utrecht over de Lek te kunnen 
blijven vervoeren werd in 1373 de Vaartsche Rijn 

gegraven en Vreeswijk gesticht. Al deze ontwikkelingen 
leidden ertoe dat de Viaanse oversteek een centrum van 

infrastructuur werd met in de 18e eeuw wel drie verschil-
lende pontveren op een stuk rivier van 200 meter lengte.

In de 19e eeuw werd hier ook de oversteek van het 
Merwede kanaal gesitueerd en in 1933 kwam hier de 
verbinding naar het Amsterdam-Rijnkanaal te liggen. 
Voor Franse, Pruisische, Deense en Russische troepen-
machten was de Viaanse oversteek van strategisch belang 
en vaak dagenlang het toneel van overzettingen van 
manschappen en materieel.
Koning Willem I liet plannen maken voor een vaste brug-
verbinding hetgeen te kostbaar bleek. 
Een schipbrug zorgde van 1840 tot 1936 voor een 
betrouwbare en vlotte oversteek.

De boogbrug en de Jan Blankenbrug markeren thans 
de oeververbinding van de moderne tijd. Met 145.000 
verkeersbewegingen op de A2 per dag is het één van de 
belangrijkste kruispunten van Nederland.
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spectaculair uitzicht 
op de Viaanse oversteek

en de plaatsen Vianen, Vreeswijk en IJsselstein

de Viaanse oversteek =
Lek  +  Hollandse IJssel  +  Merwede kanaal  +  
Klaphek  +  sluizen  +  dijken  +  uiterwaarden  +  
veerpont  +  A2  +  Jan Blankenbrug  +  boogbrug



Centre NL



10 11

CentreNL, met vergaderruimten en een draaiend 
restaurant, verrijkt de beleving van het specifieke rivieren-

landschap en biedt een buitengewoon mooi perspectief op 
de bijzonder historische boogbrug.

Aangetoond is dat in de jaren 30 de boogbrug werd ont-
worpen vanuit innovatie en schoonheid en dat ir. Willem 

Harmsen hier een sieraad van staal heeft geïnitieerd 2. 
De boogbrug is een toonbeeld van de geschiedenis en een 

landmark in de regio. 

Ter bescherming van de boogbrug heeft Stichting Boog-
brug Vianen in november 2015 een nieuw verzoek tot aan-
wijzing rijksmonument bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed 

ingediend 4. Nieuwe zienswijzen van deze rijksdienst zijn 
erop gericht om erfgoed te verbinden met 

een uitzichtpunt verrijkt 
de boogbrug  

andere ruimtelijke opgaven op gebied van economie, 
veiligheid en duurzaamheid. Dit beleid geeft de boogbrug 
nieuwe betekenis. 

Voorts biedt een uitzichtpunt met horecagelegenheid 
stimulans aan het ontwikkelingen van:
1. een gedenkbrug met ruimte voor herdenkings-monu-

menten in de holle bogen 3

2. ‘Vredesbrug Vianen’ zoals geïnitieerd op 21 juni 2015 3 

3. culturele activiteiten op de brug en in de kazematten 3

Een infocentrum/bezoekerscentrum met parkeervoor-
ziening op en bij het oude A2-viaduct biedt eenvoudige 
toegang tot deze bijzondere attracties in het Centrum van 
Nederland.

de boogbrug = 
gedenkbrug met 12.000 herdenkingsplaatsen  + 
8e vredesbrug in de wereld  + 
locatie voor speciale culturele evenementen +  
brug voor langzaamverkeer  
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De laatste ontwikkeling in het gebied van de 
Viaanse oversteek (Ruimte voor de Lek) laat een attractief 

recreatiegebied ontstaan waarin rivierenlandschap en 
verkeer over land en water levendig verweven zijn.

Viaanse burgers hebben een ‘Rondje . Pontje . Boogbrug’ 
voorgesteld: een eerste aanzet om in dit fraaie 

recreatiegebied een daadwerkelijke rondwandeling te 
realiseren.

Wanneer de boogbrug voor langzaamverkeer wordt 
opengesteld kan het gevaarlijke fietspad op de 

Jan Blankenbrug worden gesloten.
 

organisaties verbonden
 aan de Viaanse oversteek

  

Stichting Boogbrug Vianen geeft met CentreNL een nieuwe 
impuls aan het bestaansrecht van de boogbrug en 
promoot daarbij het specifieke landschap. 

De stichting doet hierbij een dringende oproep aan alle 
organisaties die verbonden zijn met de Viaanse oversteek 
om zich gezamenlijk in te zetten voor behoud van de 
boogbrug, de realisatie van CentreNL en het verder 
verlevendigen van de Viaanse oversteek.

Rijkswaterstaat  +  Rijksdienst Cultureel Erfgoed  +  
Nieuwe Hollandse Waterlinie  +
gemeenten Vianen, Nieuwegein, IJsselstein  +  
Provincie Utrecht  +
waterschappen: Stichtse Rijnlanden  +  Rivierenland



©Stichting Boogbrug Vianen, januari 2016
Walkade 15
3401 DR IJsselstein
030 6872934
info@stichting-boogbrug-vianen.nl
www.stichting-boogbrug-vianen.nl

isbn    978-90-75447-12-5
druk   LibertasPascal Utrecht
layout  Bart Rietveld

*  meer informatie:

 1  Kruising   De geschiedenis van pont en brug
 2  De Viaanse Oversteek - kathedraal van staal
 3  Masterplan - herbestemming boogbrug Vianen
 4  Verzoek tot aanwijzing rijksmonument

te vinden op www.stichting-boogbrug-vianen.nl onder  ‘nieuws’




