


S'IICIITI\Ci BOOGBRLTG \,IANEN

Walkade l,s -]401 DR lJss€lstein tel/fax 0-]0 681 ?9 -.t4

IJsselstein, 29 september 2005

aanvraag tot aanwijzing beschermd monument van
de 12 bruggen van het Rijkswegenplan 1927

Staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
pia Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Broederplein 41
3'703 CD Zeist

unx\crn l lLnl  \ \ ' r incn

dalum

gcricht aan

Geachte Staatssecretaris,

stichting Boogbrug Vianen, 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 hoge uitzondering te maken op de
'tijclelijke beteidsregeL aanwijzing beschermde monumenten van d.d 14 iuLi 2004'
en het topmonument

DE 12 STALEN BRUCGEN OI'ER DE CROTE RIVIEREN

GEBOIJWD IN HDT KADER VAN HET RUKSWEGENPI.AII 1927

hierna te noemen "de l2 bruggen"
aan te wijzen als beschermd Rijksmonument.

De 12 bruggen, gebouwd in de periode 1930-1943, vormen een groep bruggen die cultuurhis-

torisch onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De groep, bezit voor de Nederlandse ge-

schiedenis en de Nederlandse geografie, een onmisbare ijlcrvaarde en is toonaangevend vool

de belangrijkste stromingen in de Nederlandse bruggenbouw.

In de navolgende onderwerpen, aanwijzingsbeleid, waardenstellingen, objectbeschrijving en

bijlagen wordt de aanvraag verantwoord.

Stichting Boogbrug Vianen ziet een deskundige oordeel en aanwijzing van de 12 bruggen met

vertrouwen tegfiroet.

Hoogachtend, I I

narnens Stichtifrg .Boogbrug Vianen

W.J. van Sijl



AANWUZINGSBELEID

Tijdens de beoordeling van de 12 bruggen in het Monumenten Inventalisatie Ploject en

Monumenten Selectie Project hebben onrechtmatigheden plaatsgevonden. Deze onrechtmatig-

heden konden voortduren omdat de complexiteit van de groep gloot is en omdat de beoolde-

lingscriteria door het ontbreken van informatie niet goed vastgesteld konden worden. Llier'

door zijn acht waardevolle bruggen onbeschernld geblcven' waaryan momenteel twee bruggen

door sloop bedreigd worden. Voor vier bruggcn geldt recds een beschermde status.

Op 22 juli 2004 hceft Stichting Boogbrug Viancn u verzocht de 12 bruggen bij de UNESCO

als Nederlands Wereldedgoed voor te dragen

uw antwoord d.d. 14 oktober 2004 luidde dat het Nederlandsc beleid rond het wereldellgoed

de uitgangspunten van de Global Strategy volgt, dat deze vooral gericht is op Wereldcrfgoed

welk buiten de 'westerse wereld'l igt en op erfgoed dat niet of nauweliiks op de Liist van het

Wereldertgoed voorkomt en dat u van dit voorgenomcn belcid niet af wilt wiiken. Voolts

wees u op het feit dat de 12 bruggen nation?ral beschermd moetcn ziin om genomineerd tc

worden.
In reactie op uw antwoord en ter verstelking van onderhavige aanvraag stellcn wij in deze dat

de groep van 12 bruggen een categorie vertegenwoordigt die nog niet op de Lijst van het

werelderfgoed voorkomt en op grond hiervan genomineerd kan worden. wanneel de Global

Strategy de nodige successen heeft bereikt en er nieuwe nominaties van westelse landcn

mogeli jk zrjn kan de groep van 12 bruggen alsnog voorgedragen worden. BetrelTendc nationa-

le bescherming van de 12 bruggen dient onderhavige aanvraag

Voor 6in van de 12 bruggen, de brug over dc Waal bii Zaltbommel, heeft Stichting Boogbrttg

Vianen d.d. 2l oktober 2002 een aanvraag tot aanwijzing bi;schermd monument bij u ingc'

diend. Op d.d. 13 mei 2004 heeft u besloten deze brug niet aan te wiizen als beschermd

monumcnt. c)mdat stichting Boogbrug Viancn om statutaire redenen niet-ontvankeli jk werd

verklaard hceft zii u nict kunnen wijzen op de onvolledige crl oniuiste afuegingen die aan het

besluit ten gronslag l iggcn.
Omdat de brug bij Zaltbomnel ondetdcei uitmaakt van ondcrhavige aanvraag dient dc btug

door ds in deze aanvraag gestelde criteria echter opnieuw te worden beoordeeld

WAARDENSTELLINGEN

Stichting Boogbrug Vianen heeft de conplcxiteit en de intrinsieke waarde van de 12 bruggcn

als volgt samengevat.

- De 12 bruggen werden gebouwd in het kader van het eerste modeme integrale wegen-

plan ter wereld. Binnen dit plan kregcn de bouw en de ontwikkeling van de 12 bruggen

een geheel zeltitandige organisatie en status waardoor de samenhang onlosmakeli jk

werd.

De 12 bruggcn werdcn gesitucerd op gcogralisch strategische en historischc plekken tn

het Ncderlandsc riviet enlandschap cn wcrdcn daardoor specifiekc ' landmarks' van dc

Hollandse Delta met plaatscli ike en regionale betekcnis. Landeli jk vormen zc ecn

nationaal geografische identiteit van Nederland.

De bouwwerken onder de 12 bruggen, de zogenaamde 'onderbouw', zijn allen nog

aanwczig en l iggen op hun oorspronkeli jke lokaties witardoor de gaatheid van de groep

in grote mate intact is geblcven. Van drie btttggen is de 'bovenbouw' gewiizigd waat-

door de saatheid verminderd is.



Om de bouw van de 12 bruggen,66n van de grootste bouwprojecten tijdens het rnter-
bellum in Nederland, te kunnen realiseren werd een afzonderlijk Bruggenbureau
ingericht welk buitengewoon invloedrijk is geweest op het gebied van de Nederlandse
bruggenbouw en vormgeving,

De 12 bruggen werden gebouwd onder leiding van hoofdingenieur ir. W.J.H. Harnsen.
een van de grootste ingenieurs van Nederland in de 20e eeuw. Voot de vormgeving
werd hij bijgestaan door de vooraanstaande ingenieur ir. A.J. van der Steur-

EIke brug wcrd met grote zorgvuldigheid ontworpen met inachtneming van esthetica cn
inpassing in stad en landschap. De verscheidenheid in vormgeving die door deze
zorgvuldigheid is ontstaan maakt de groep van 12 bruggen buitengewoon karakteristiek.

Met de bouw van de 12 bruggcn vond een bouwtechnische revolutie plaats, veroorzaakt
door nieuwe materialen, technieken en kennis. De boogconstructie verdreef de aloude
en bekende vakwerkligger. Op vier lokaties werden om esthische redenen nog vakwerk-
liggers gebouwd terwijl op dc ovcrige acht lokaties voor een boogbrug gckozcn wcrd
die typologisch van elkaar verschilden. De 12 bruggen markeren dan ook een tiidvak
waarbinnen belangwekkende bouwtechnische keerpunten hebben plaatsgevonden.

De 12 bruggen werden allen door Nedcrlandse bedrilven gebouwd waardoor de staal-
nijverheid gestimuleerd werd. Naast werkgelegenheid in de crisisjaren bracht het
bruggenproject nieuwe technologischc kennis waarop de Nederlandse staalniiverhcid
nat ionaal  cn internrt ionar l  kon grocien.
De bruggen werden als totaalproject gebouwd door zes scheepswerven en tien con-
structiewerkplaatsen die ieder een atgewogen quotum kregen toegewezen. Hicrdoor is
niet alleen een specilieke onderlingc band tussen de bruggen ontstaan maar ontstond
er ook een bijzondere relatie tussen de grote Nederlandse staalfabrieken.

De 12 bruggen maken thans deel uit van lokalc ensembles'. In samenhang met nabij
gelegen bruggen en tunnels vcrrijkcn zc de belevingswaarde van de lokale situatie en
geven hier grotc mccrwaarde.

Elf van de 12 bruggen zijn in WO II vernietigd geweest en zijn daarna in oorspronkelij-
ke vorm hersteld. Geschiedkundig cn in militair opzicht hebben alle 12 bruggen ccn
belangrijke strategische rol gespeel. Ze waarborgen plaatselijke, regionale cn landcliike
hennneringen.

De uitvoering van het Rijkswegenplan 1.927 was een van de grote evolutionaire ontwik-
kelingen binnen het interbellum. De grote verbeteringen van de infrastructurele voor-
zieningcn zorgde ewoor dat de automobiliteit zich sterk kon ontwikkelen waarmee een
aanzet gegcven werd tot dc moderne tijd. De 12 bruggen vormen de lysickc scharnier-
punten van de overgangsperiode van de oude naar de moderne tijd. Zij kunnen als
groep omschreven wordcn als evolutionair tijdsgewricht.

De 12 bruggen bezitten in zccr grotc matc ensemblewaarden in de context van het
Rijkswegenplan 1927. hct Nederlandse delta-rivierenlandschap, het Bruggenbureau, het
oeuvrc van hoofdingenieur Harmscn cn de quotumregeling bij de fabricage. Om dczc
redenen dienen de 12 bruggen bcoordceld te worden als ensemble met in zeer grote
mate cultuurhistorische samenhang.



- Wat betreft de verscheidenheid in architectuur en techniek tonen de 12 bruggen door
hun verschil lende ontwerpen en constructics de ware kracht van het interbcllun: hct
doorbreken van oude patronen, het ontdekken van nieuwe waarden, het zoeken naar
moderne kwaliteiten. Aan deze aspecten kunnen geen ensemblewaarden ontleend
worden in de zin van eenvormigheid en materiaalgebruik. De verscheidenheid is echter
dermate karakteristiek, t i idsbepalend en aan elkaar gelieerd dat de 1.2 bruggen een
onlosmakeli jke groep vormen.

- Aantasting van het ensemble c.q. de grocp door sloop van een van de onderdelen
betekent definit ieve ondermijning van de ensemblewaarden en van de karakteristieke
groepsvorming en is om deze reden cultuurhistorisch cn om bouwhistorische redenen
onverantwoord en onacceptabel.

- Bescherming van de 12 bruggcn als groep is hoogst noodzakeli jk.

Uitgebreiderc omschrijvingen van de waardenstell ingen zijn verwerkt in bij lage II: "Verzoek
tot voordracht UNESCO Werelderfgoed van de 12 bruggen van het Rijkswegenplanl92T".
Bij lagen III en IV dienen als ondersteuning van de genoemde waardenstell ingen.

OBJECTOMSCHRIJITNG EN KADASTRALE AANDUIDINGEN

De groep bestaat uit de volgende onderdelen:

1 BRUG o1tsR DD IJSSEL BIJ zwoLLE (KATERVEER) .1930-
Kadastrale aanduiding: bil u bekend vanwege ri jks bescherming

2 BRUG o\tsR DE BERGSCHE MAAS BIJ KEIZERSVEER .1931-

Kadastrale aanduiding: Geertruidenberg K3424, 3797,3798
Werkendam P 22'7 . 160

3 BRUG ovER DE MAAS BrJ MAASTRTCHT (WTLHELMINABRUG) -1932-
Kadastrale aanduiding: Maastricht E 2953

4 BRUG o\ER DE WAAL BrJ ZALTBOMMEL .1933-

Kadastrare aanduiding: 
fi,^i:?:ffi :lr"rti! 4. 2j s. 281. z.o

5 BRUG olTR DE RjJN BrJ ARNHEM (JOHN FRoSTBRUG) -1935-
Kadastrale aanduiding: bij u bekend vanwegc gemeenteli jke bescherming

6 BRUG o\tsR DE LEK BrJ VTANEN -1936-
Kadastrare aanduiding: 

ffiil"f itff:i nl[.tlrno, 3Bi 6, 3124. 3rzs. 3'26

7 BRUG orrR DE WAAL BtJ NIJMEGEN (WILHELMINABRUG) -1936.
Kadastrale aanduiding: bij u bekcnd vanwegc ri jks bescherming

8 BRUG olTR HET HoLr-ANDSCH DIEP BtJ MoERDIJK -1936-
Kadastrale aanduiding: Moerdiik O t3li5

Dordrecht V 782, 229



10

BRUG OVER DE MAAS BU HEDEL -1937-
Kadastrale aanduiding:'sHertogenbosch T 5937, 5934

HDL 01 L 00609. 00397

BRUG OVER DE OIJDE MAAS BIJ DORDRECHT -1939.
Kadastrale aanduiding: Dordrecht K 7552, D 6622, 6621., 6619, 652I, 6299, L 2805

Zwijdrecht C 3358,331.8 3414

BRUG OVER DE NOORD BU EENDRIK IDO-AMBACET .1939.
Kadastrale aanduiding: bij u bekend vanwege rijks bescherming

BRUG OVER DE IJSSEL BU DEVENTER (WILIEU\4INABRUG) -1943-
Kadastrale aanduiding: DVT 00 D 3123,3720, E70542
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BULAGEN

bijlage I:
bijlage II:

bijlage III:

bijlage IV:

statuten van Stichting Boogbrug Vianen
Venoek tot voordracht UNESCO Werelderfgoed van de 12 bruggen van het Rijkswe-
genplan 1927: Stichting Boogbrug Vianen, 2004:
ISBN 90 800528 8 4
pagina's 298 t/m 334 uit "Bruggen in Nederland 1800-19210:
Nederlandse Bruggen Stichting, 1997: ISBN 90 5345 100 5
pagina's 58 tlm 72 dt "Bruggen visie op archiactuur & cotntructie"
Nederlandse Bruggen Stichting, 2004: ISBN 90 5345 258 3




