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IJsselstein, 12 december 1999

aanvraag tot aanwijzing beschermd monument van de boogbrug bij Vianen

Minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschaPpen '
p/a Rijksdiensl voor de Monumentenzorg
Broederplein 4l
3703 CD Zeist

Excellentie,

Stichting Boogbrug Vianen doet bij deze een aanvraag tot aanwijzing beschermd monu-
nent van de stalen boogbrug over de Lek bij Vianen op grond van de Monumentenwet
1988 volgens bijgevoegde documenten.

Hopende op een spoedige behandel.ing verblijven wij,

Stichting Boogbrug Vianen,

I. Aanvraag tot aanwijzing beschermd monument van de stalen overbrugging over de Lek
bij Vianen.

Il. Kadastrale gegevens van het te beschermen object.
l l l . Notarieel vastgestelde statuten van Stichting Boogbrug Vianen.
IV. waarderingsrapport van de Nederlandse Bruggen Stichting.
V. l)it Bruggen in Nederland 1800-1940 pagina 298 tot 335; informatie over de 12 bruggen

over de grote rivieren die in het kader van het Rijkswegenplan 1921 werden gebouwd;

uitgegeven door Nederlandse Bruggen Stichting, 1997.
VI. Foto's van het te beschermen object.
VII. Kopieen u it hct vakblad Stqal, Ingenieu , Cronyck de Gein en van een afstudeerverslag.
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IJsselstein, 12 december 1999

aanvraag tot aanwijzing van de stalen overbrugging bij Vianen

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
p/a Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Broederplein 41
3703 CD Zeist

Excellentie,

Stichting Boogbrug Vianen, zetelend te IJsselstein aan Walkade 15 ten huize van haar
voorzitter, doet hierbij een aanvnag tot aanwijzing van de stalen overbrugging over de
Lek bij Vianen op grond van de Monumentenwet 1988.

De stalen overbrugging waar het in deze om gaat is gelegen op de percelen met kadastra-
le aanduidiDgen:
Vreeswijk B. 5398, 5016 en Viaren B, 5193, 2912, 2894, 3876, 3124, 3125, 3126
- zie bijlage I.-
en grenst aan de gemeente IJsselstein.

Stichting Roogbrug Vianen heeft blijkens artikel 2, Iid 1 van haar statuten onder meer
ten doel:
"het behouden van de boogbrug bij Vianen en het onder de aandacht brengen van haar
schoonheid en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des wootdsr'.
- zie bijlage II.-

Op grond van navolgende omstandigheden meent aanwaagster dat bescherming van
voormelde brug gewettigd is.



BESCHRJJVING VAN IIET OBJECT

1.
De stalen overbrugging heeft een totale Iengte van 500 metei en een bleedte van 16
meter. De brug heeft een symmetrisch aanzicht. De middenbrug, met een ovenpanning
van 160 neter, heeft als hoofdtiggers volwandige bogen met trekband en een laaggelegen
betonneD brugdek. De aanbruggen, met 4 overspanningen '/an 42,6 meter, hebben als
hoofdliggers volwandige liggers met hooggelegen betonnen wegdek.

2.
De stalen bruggen zijn uitgevoerd als geheel geklonken conshucties. Hoewel in de jaren
30 de techniek van het elektdsch lassen sterk in opkomst was, heeft men er wegens
onvoldoende e aring van afgezien deze verbindingswijze toe te passen oP grote bruggen.

3.
De aannemer van de middenbrug was de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlis-
singen, de aanbruggeD werden vervaardigd door de Nederlandse Dok Maatschappij te
Amsterdam. In verbald met de hee$ende werkeloosheid werd het Bruggenprogiamma
destijds versneld uitgevoerd en werden de werkzaamheden onder de Nederlandse aanne'
mers en fablikanten verdeeld.

De overbrugging lr:wam gereed in 1936 en verving de oude schipbrug uit 1340. De mid-
denbrug werd tijdens de Tw€ede wereldoorlog ilr 1945 verwoest waama deze in dezelfde
constructie in 1947 werd herbouwd. De overbrugging werd in de jaren 60 aan weerszijden
verbreed met een extra rijstrook voor langzaam verkeer,

- voor uitgebreide beschrijvingen: zie bijlage IIL p 3 -

WAARDENSTELLINGEN

cultuurhistorische waarden

l .
De brug over de Lek bi Vianen is in hoge mate van belang als uitdrukking van bouw-
technische oDhvikkelingen. Zij behoort tot een reeks van bruggen voot gewoon vetkeer
die in het kader van het Rijkswegenplan 1927 werden gebouwd. Ten behoeve van het
ontwerp en de uiwoering van de in dit plan opgenomen overbruggingen werd door
Rijkswaterstaat in 1928 een Bruggenbureau opgericht.
Na het irl 1890 gereedgekomen programma voor de spoorbruggen was er in Nederland
w€iDig verdere kelnis opgedaan over het ontwerpen en uitvoeren van grote bruggen. Het
Bruggenbureau moest deze kennis allereerst op peil brengen om veflolgens meuwe
voorschriften op te stellen voor de verkee^belasting, de toelaatbare spanningen en eisen
ten aanzien van op druk belaste delen.

2.
De boogbrug is in hoge mate van belang als uitdrukking van tlpologische ontwikkelingen.
De ontwerpers van het Bruggenbureau zochten naar eigentijdse brugvormen. In navol
ging van het buitenland en als vervolg op de brug over de lJssel bij Zwolle werd er vooi
de brug over de Lek bij Vianen gekozen voor het tlpe boogbrug met trekband. De bogen
werden echter uiteevoerd als kokers,
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3.
De brug over de Lek bij Vjanen is in redelijke mate van belang voor het oeuvre van de
ingenieurs en Rijkswaterstaat als bedriji Het ontwerpen geschiedde onder vemnt$roorcte-
lijkheid van hoofdingenieur ir. W.J.H. Harmsen die in 1928 met de leiding van het
Bruggenbureau van Rijkswaterstaat werd belast. Ir. A.J. van der Steur vr'as destiids in
deelfijd als esthetisch adviseur aan het Bruggenbureau verbonden.

vormgeYingswaarden

De boogbrug over de Lek bij Vianen is in hoge mate van belang wegens de kwaliteit van
de architectonische en conskuctieve vormgeving en inpassing in het landschap.

Voor de overbrugging over de Lek bij Vianen is bij het ontwerpen veel aandacht besreeo
aan de architectonische en esthetische vormgeving. Bij het bepaten van het hoofdbeeld
werd gestreefd naar eenvoudige en rustige votmen. Men was destijds van oordeel dat
voor een brug met een overspanning van 160 metet een vakwerkliggerbrug niet in aan-
merking kwam. Men maakte toen de keuze van een boogbrug met trekband. Ir. W.J.H_
Harmsen schreef hierovei in 'De Ingenieur' van 21 sept. 1934 het volgende:

"h het widse iviercnlandschap dat hier wordt gevonde , moest vootts ernaar word.en
gesreefd. llet brugbeeld eenyoudig en rustig te houden. De omstand.itheid dat de brugul-
deling geheel symmetisch was tergemal.,kzlijkte dit. Deze Emmetrie, d.e grote tegenstel-
ling tussen de afrnetilg der lnofdoverspanning tegenover de zijove$pannin9n, de
stijgittg aan wee$zijden tuar die hoofdoverspanning noodzaken op dit middengedeelte
de aandacht te concettrcrcn, Voar de hoofdoyerspanning is nu gekozen voor een
baogbrug met trckband."

Door het toepassen van een trekband wordt de spankracht van de boog inwendig opge-
nomen en komen er geen horizontale kachten vrij. Hietdoor ontstaat een construche-
vorm die het brugbeeld een rustig uiterlijk geeft. De bogeD uitgevoerd als volwandige
kokers, in plaats van vakwerkbogen, versterken dit eenvoudige en rustige beeld.
Tevens hebben de bogen ter plaatse van de opleggingen een kleinere hoogte dan in het
midden van de brug waardoor een slanker uiterlijk wordt verkregen. Het verloop be-
draagt ongeveer I meter. De in langsrichting aan de buitenzijde van de bogen aange,
brachte plooiverstijvingen versterken dit slanke effect.

De boogbrug ovet de Lek bij Vianen is een markant beeld in het wijdse vierenland-
schap en vormt daarmee een harmonisch geheel. In het vakblad 'Staal' van 1936 werd
hierover het volgende geschreven:

"Hoe.schoon wftoont dit bouh)werk in zin eenyou.lige, strakk lijn ziclx aan ons oo&
Niet meer de toch altijd eenigszitlt onntstige aandoende vableruigger.s met zijn vetwar-
rcnde diatonalen, doclt de eenvoudige boog met trckband. Niet zoo tuaatwichti? aLs de
vakwerkbrug vertoont dit tJpe zicll fu het landschap, waardoor het in de omgeving niet
le sErk dominee ; nocfuans boeit het krlntbeerk het oog reeds, zoodra fien het van
vcn ? tc aa|\.hokwen l<rijgi'.

Aan de westzijde van de stalerl boogbrug komen twee nieuwe betonnen bruggen te
liggen. De eerste nieuwe brug is thans in 1999 in dienst gesteld. De toevoeging van de
twee nieuwe bruggen is van gote invloed op het totaalbeeld van de oeveflelbinding. De
architecten Zwarts en Jansma ontwierpel de nieuwe betonnen bruggen op basis van
samenhang met de stalen boogbrug. Vanuit het westen is de samenhang van de boog van
de stalen brug en de lichte booglijn van de onderkant van de betonnen brug reeds



duidelijk te zien. Vanuit het oosten blijft het aanzicht op de stalen boogbrug geheel intact
olschoon de schaduwwerking van de achterliggende betonnen brug hei hisioiische Ueeld
enrgszlns versloora,
De twee brugtypen die ontworpen zijn in vetschillende perioden met ve$chillende
technieken en verschillende materialen leveren een intetessant toraalbeeld op. De combi
natie van deze door djd beheerste ontwikkelingen is het sterkst waarneembaar vanaf de
bruggen zelf. De grootsheid in maatvoering gecombineerd met de verfijnde detailontwer-
pen versterken de samenhang tussen de twee brugtypen.
Het totaalbeeld van de twee brugtypen is een goede representant van de Nederlandse
bruggencultuur.

gaafheid

De brug over de Lek bij Vianen is in hoge mate van belang vanwege de oorspronkelijke
staat waarin z[ thans verkeert. De boogbrug werd in de Tweed; Wereldoorlog cloor
oorlogshandelingen venield. In 1948 is de brug weer in de oorspronkeliike vorm het_
steld, gebruikmakend van overgebleven en nieuw gemaakre brugdelen. Om dc capaclrert
vaD de overbrugging te vergtoten werd in de jaren zestig aan weerszijden een extra
rijstrook voor langaam verkeet aangebracht.

zeldzaamheid

De brug over de Lek bij Vianen is in hoge mate vaD belang wegens haar zeldzaamheid.
De brug behoort tot de reeks bruggen voot gewoon verkeer die in het kader van het
Rijkswegenplan 1922 werden gebouwd. Dit plan omvatte ondermeer een programma voor
de bouw van 12 verkeersbruggen over de grote rivieteD. Als eerste van diibruggcnpro_
gramma werd in 1930 de brug over de IJssel bij Zwolle gerealiseerd. Daarna vojiden in
1931 de overbrugging van de Bergsche Maas, in 1933 de overbrugging van de Waal bij
Zaltbomrnei, in 1935 de brug over de Rijn bij Arnhem en in 1936 dJovirbru:siDe van oe
Lek bij Vianen. ln herzelfde jaar kwamen de overbruggingen van de Waat U'il N"ij-"gen
en die van her Hollands Diep bij Moerdijk tot stand. Vervolgens kwam in 19:z Oe
overbrugging van de Maas bij Hedel gereed. Daaoa volgden in 1939 de overbflrgging van
de Oude Maas bij Dordrecht en die over de Noord bt Hendrik Ido-Ambacht.--Tot slot
kwam ef in i943 de brug over de IJssel btj Deventer.
De boogbiug met trekbaDd over de l_ek bij Via en en die over de Maas bij Hedel zijn de
enige uitgevoerde bruggen waarbij volwandige bogen werden toegepast.
Met een hoofdoverspanning van 120 metei is de brug bii Hed;I kleiner dan die bij
Vianen r|let een hoofdovenpanning van 160 meter.
Ilet verschil tussel deze twee bruggen komt verdcr in uitdlukking in de hooste van cie
boog. Het pijl van de boog bij de brug van Hedel bed(aagt 21 meier terwijl trit pilt van
9," !9r-q !u Vianen 28,8 meter bedmagt. Voorts is de hoogre van de hoofr igger bij
Hedel kleiner. De hoogte in het midden van de boog bedraagt bjj Hedel 2,7 met;en bij
Vianen 3,E merer

symbolische \yaarden

De stalen brug over de Lek bij Vianen is irr hoge mate van belang wegens haa! symboli-
sche waarden. Sinds de openstelling in 1936 $erd de brug de eerst; en daard;or de



belangrijkste vaste oeververbinding in het midden van Nederland. V66r deze tid vormde
de Lek een natuurlijke grens tussen het noorden en zuiden van het land die alleen kon
worden overgestoken met behulp vaa veercchepen en een schipbrug tussen Vianen en
Vreeswjjk.
Door de vaste oeververbinding, met de stalen boogbrug als middenbrug, ontstond hier
nu een poort die het zuiden van Nederland ontsloot. Deze poort wordt vooral votmgege-
ven door de sterk geprofileerde eindportalen en K-verbanden tussen de bogen die eer
duidelijk portaal laten ontstaan.
De boogbrug bij Vianen kan vanwege deze ve$chijningsvorm in combinatie met haar
belangrijke ligging en het feit dat het de ee$te vaste oevenerbinding was, worden beti
teld als 'Historische poort naar het zuiden).

R.EDENEN VOOR HET VERZOEK

1.
De stalen overbrugging is niet breed genoeg om de huidige en toekomstige grote ver-
keerssromen te verwerken. Rijkswaterstaat heeft daarom plannen onhvikkeld voor
verbeteriDg. Deze plannen omvatten de bouw van twee naast elkaar gelegen nleuwe
b ggen westelijk naast de stalen brug. De nieuwe bruggen zijn kokeflormige doorgaande
liggers uitgevoerd in voorgespannen beton. Het gedeelte boven de vier heeft een over-
spanning van 165 meter en evenals de direct aansluitende Iiggerdelen een gebogen
onderkant.-De eerste brug is thans in dienst gesteld.
In het jaar 2000 zal Rijkswaterstaat aanvangen met de bouw van de hveede nieuwe brug.
Deze brug zal omstreeks 2003 gereedkomen. Ervan uitgaande dat het verkeer zjch
zodanig ontwikkelt dat in de Dabije toekomst de nieuwe betonnen bruggen voldoende
capaciteit bieden voor niet alleen het snelverkeer maar ook voor het langzaam verkeer,
zal d€ stalen overbrugging overbodig worden en kunnen worden gesloopt.
Er zijn echter plannen om in de toekomst de twee nieuwe bruggen uitsluitend te bestem-
men voor snelverkeer (2x vier rijstroken). In dat geval is er een afzonderlijke brug voor
Iangzaam verkeer nodig. Deze laatste fase wordt pas gerealiseerd na het opstellen van
eeD herziere trace-nota en het nemen van het helziene trace-besluit.
Voor de afzonderlijke brug voor langzaam verkeer zou de stalen overbrugging dienst
kunnen doen. Deze behoeft dan wel groot onderhoud.

2.
De Nederlandse Bruggen Stichting heeft op verzoek van de Stichting Boogbrug Vianen
een waarderingsrapport opgesteld voor de stalen overbrugging over de Lek bij Vianen.
De belangrijkheid van de brug is naar het oordeel van de Nederlandse Bruggen Stichting
zodanig dat zij niet uitsluiten dat de stalen boogbrug te zijner tijd in aanmerking komt als
Rijksmonument. Zij concludeert als volgl

- De stalen overbrugging van de Lek bij Vianen is een markante representant van de
in het kader van het Rijkswegenplan 192? in Nederland gebouwde vetkee$bruggen
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 overspan-
ning maar weinig voorkomt, uitgevoerd als volwandige kokers.



- Bij de waardering komen vooral de aspecten: construcheve volmgevlng en lnpas'
sing in het landschap tezamen met de gaafheid en zeldzaamheid naar voren. Deze
worden gewaardeerd als in lrcge male belatlSriik.

De Nederlandse Bruggen Stichting stelt:

- Nader dient te worden beoordeeld in hoevefie de bestaande stalen bruggen na
groot oDderhoud uit een oogpunt van historisch belang gehandhaafd zouden k n'
nen biijven.

- Het is aan te bevelen de waardering in samenhang te zien met de waaldeing van
de overige, in het kader van het Rijkswegenplan 1927 gebouwde bluggen over de
grote rivieren. Op deze wijze kan in overleg met de beheerder een aantal bruggen
lvorder geselecteerd,

- voor het gehele waarderingsrapport; zie bijlage III -

3.
Stichting Boogbrug Vianen onderbouwt haar aanvraag tot aanwjzing beschermd monu-
ment op cultuurhistorische en beeldbepalende gronden maai wil tevens de symbolische
lvaarden van de boogbrug over de Lek brj Vianen benadrukken
Met navolgende argumenteu ijvert Stichting Boogbrug Vianen voor de bestempeling van
de brug als Nationaal Monument van de Automobilit€it De stichting hoopt dat deze
argumentatie extm btdraagt aan de cultuurhisto sche en beeldbepalende gronden.

De stalen boogbrug bij Vianen, gebouwd in het kader van het Rijkswegenplan 1927' werd
een belangrijke schakel in de nieuwe inftastructuur vool het gewone verkeer in Neder_
land- Dit'gewone verkeer'groeide in de loop van de twiltigste eeuw uit tot een nierrv,/
fenomeen: n.l. de automobiliteit. 'De auto: het geniale triumviraat van roerloosheid,
siddering en bewegeDde delen, dat elke wens tussen genot en macht vewult' (Ritzerfeld),
werd het voeltuig dat zelfs de hele wereld veroverde
Het zelfstandig kunnen voortbewegen betekende een revolutie in de algemene vooruit
gang met grote iDvloed op economisch, stedenbouwkundig, technologisch en sociaal
gebied. Een zelfde revolutie was te zien in de vorige eeuw toen met de invoedng van de
trein grote naatschappelijke en economische verschuivingen plaatsvonden.

Men kan stellen dar de automobiliteit €€n van de meest invloed jke fenomenen van de
twiDtigste eeuw is geworden. De 12 bruggen over de grote rivieren die in het kader van
het Rijkswegenplan 1927 zijn gebouwd, kenmerken het begintijdperk van dit automobili-
teits-feDoneen. Zij kunnen worden beschouwd als lelieken van dit fenomeen en marke-
ren met hun eigentijdse vormen, constructies en materialen het begintijdperk van de
automobiliteit.
De boogbrug bij Vianen bezit echter meenvaarde. Met het openstellen van de boogbrug
in 1936 ontstold er 6en €erste vaste oeverv€rbinding tussen het noo(den en het zuiden iD
het midden van Nederland. Deze overbnrgging werd door de cenhale ligging 66n van de
belangrijkste er bekendste bruggen voor het snelverkeer in N€derland. Mede door haar
sterk geprofileerde eindpo(talen en K-verbanden tussen de bogen kan de boogbrug bij
Vianen worden betiteld als 'Historische poort naar het zuiden'.

De verke€rsstromen groeiden in N€derland dermate dat de 12 oude bruggen over de
grote rivieren te smal werden voor het snelverkeer. In de meeste gevallen werden vool
het snelverkeer nieuwe bredere bruggen gebouwd en kregen de oude bruggen een functie
voor het langzaam verkeer.



De boogbrug over de Lek bij Vianen was 66n van de laatste oude bruggen die voot
snelverkeer werd gebruikt. Met de komst van de eerste nieuwe betonnen bruq ove! de
Lek verloot ook de boogbrug haar oude functie voor het snelverkeer waa;mee ner
begintijdperk van de automobiliteit symbolisch werd afgesloten en er een nieuw tijdperk
aanving. De relatie tussen de boogbrug bij Vianen en de automobiliteit is hierooor tn
hoge mate versterkt.

Stichting Boogbrug Vianen onderkent de importantie van de automobiliteit in de twintig-
ste eeuw en wil dit voim geven door de boogbrug bij Vianen voor te dragen als 'Natio-
naal Monument van de Automobiliteit'-
AIs 66n van de belangrijkste bruggen in Nederland en als ,Historische pooit naar het
zuiden' is de boogbrug bij Vianen bij uitstek geschikt om daaa een extra monumenren-
status aan te verlenen. Haar ligging, midden in het land, haar schoonheid en haar speci-
fieke waarden zijn overtuigend genoeg om deze voordracht te rechtvaardigen.

Stichting Boogbrug ViaIen is van mening dat wanneer de boogbrug bij Vianen erkent
wordt als 'Nationaal Monument van de Automobilitiet' dit de ontwikkelinsen van de
twintigste eeuw zal wee$piegelen als een specifieke zelfteflektie hetgeen- eerr groLe
bijdrage levert aan het nationaal cultuurbesef.

Stichting Boogbrug Vianen hoopt met voormelde informatie en bijlagen een compleet
beeld te hebben gegeven van een object met gtote schoonheid €n belang jke historische
waarden voor de Nederlandse cultuur.

Stichting Boogbrug Vianen vertrouwt op een deskundig oordeel van alle betrokken
Dartiien.

tend,
Stichting Boogbrug Vianen

W.J. van

Dllagen:

I. Kadastrale gegevens van het te beschermen object.
IL Notarieel vastgestelde statuten van Stichting Boogbrug Vianen.
III. Waarderingsrapport van de Nederlandse Bruggea Stichting.
lY. Uit Bruggen in Nederland 1800-1940 pagina 298 tot 335; informatie over de 12

bruggen over de grote rivieren die in het kader van het Rijkswegenplan 192?
werden gebouwd; uitgegeven door Nederlandse Bruggen Stichting, 1997.

V. Foto's van het te beschermeD object.
VI. Kopieen uit het vakblad Slaal, Ingenieur, Crcntck de Gein en van een afstudeeflerslaA.



STICHTING BOOGBRUG VIANEN

Walkade 15
3401 DR Usselstein

tel/fax 030 - 681 29 34

kvk 30150201
ING bank rek. nr. 67 5419 484

OPRICHTINGSBESTUUR

\Yim van Sijl
Shtdeede beelde e kuist h Atne1laon et' aan de Jar van E ck te Matsticllt Heeft divede solo- en

sroepnenboBtellisen ap zifu naan stao . Haf zich ,net succes iheeet voor behod en beschemig van

verscllillen.le seneenteLijke er njksDlottutnenten te |9eIen:

1986 Aanvraag tot aanwijzing besch€rmd monument loor de middeleeuws€
veslingwerken lan lJsselstein in saNenwerking n€t Stichling Hhtorische
King IJssehtein.

1991 Hernieuwde aanvraag tot aanwijzing beschermd nonum€nl voor de vesting-
we.ken van IJsselstein ah 'complex-omschrijving' op Srond van Monumen-
tedwet 1988.

1995 Behoud wachthuisje Nozena, Radio-Nederland wereldomroep te lJssel-

Behoud zendergebouw Nozema; Radio-Nederland Wereldomroep te IJssel-
stein in sanenlverking met Stichting Historische Kring Usselstein.

1997-1999 Planontwikkeling en b€scherming lan Kasteelco'rplex Usselslein in samen'
werking m€t Stichting Historische Kring IJsselstein, B. Murk en B. Riel_

1999 Transformal ievanwachthuis jeNozema,Radio-NederlandW€reldomroeP
te IJsselstein tot kunstwerk getiteld 'Ter Reflektie"

COMITE VAN AANBEVELING

B. Rielveld
Bestuusli.llredacteur van de Stichliri HistolXche King sels/fit en Stichtittg 's Herenkorennnlen ls
auteur vat wrschillende allikelen over de hisbie ,an iJMkteit. Heefr zich ,\ezet voor het bdloud en

beschennnlg van divase nrcttuDtenten.

1991 Behoud middeleeuws vestingwerk in Z.O. Usselstein
1995 Behoud zendergebouw Nozema, Radio-Nederland Wereldomroep le IJssel-

1997-1999 Planontwikkeling en bescherming van Kasteelcomplex Ussehtein

H. \Vijnen
Studeerde beeldende ku6t h TilbwAer aan Jan van Eyck te MaastrichL Heeft tienta en solo' en gnepsten'
tooEtelliryelt op zijn Matn staan i't d ede ,nutea en kudenaoBittitiatievar

1988 Realisering, et subsidie van Provincie Utrecht, de installatie Synphonie
van een brug'(BoogbruS bij Vianen) Is geexposeerd in binnen- en buiten'

ir. L.M.M. Oo.schol
Behaolde zin tl7enieu\titel 

'net 
een ahematief ontae,p voot een euwe Lekbtue' Sei6pirce op de huidiSe

boogbnA. Heeft hbtotirch oidezoek tnat de boosbtut Sedaan. Is si4ll 1992 wetkzoatn tt de btug.nbouw.



RESULTATEN

Stichting Boogbrug Vianen heeft sjnds haar oprichting jn juni 1998 de volgende
resultaten geboekt:

- 16 artikelen in landelijke en regionale kranten met daarin aandacht voor
het behoud van de boogbrug. (Utrechts Nieuwsblad, De Telegraaf, Het
Contact, Cobouw, Zenderstreekrnieuws en Reformatorisch Dagblad)

- Artikel van Stichting I-eerplar Ontwikleling, getiteld 'De boogbtug bij
I/ianen; een herkenningsteken in het land', over de doelstellingen van Stich,
ting Boogbrug Vianen.

- Voorjaar 2000 zal het boek De Pijlers, door Jos Steehouder verschijnen.
Dit boek, uitgegeven door Europese Bibliotheek i.s.m. Rijkswaterstaat,
bevat een hoofdsluk getiteld Een monument voot de automobiliteit' en is
gewijd aan de doelstellingen van Stichting Boogbrug Vianen.

- Videoreportage van J. Danvers over Stichting Boogbrug Vianen.
- Nieuwsreportage over Stichtiry Boogbrug Vianen, door TV Utrecht.
- Discussieprogramma over het behoud van de brug, door Radio M. in

samenwerking met Rijkswaterstaat, Monumentenzorg en drie leden van
Stichting Boogbrug Vianen.

- Schriftelijke reacties van diverse instanties en politieke partijen.
- Rapport over de boogbrug bij Vianen door Nederlandse Bruggen Stich-

hng.
- Presentaties van Sticbting Boogbrug Vianen tijdens de Kunstmanifestatie

Janskerk te Utrecht en in het Stadsmuseum IJsselstein.

Stichting Boogbrug Vianen wordt anno 1999 ondersteund door 60 donateurs.
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Voor de gq44!9{4g van de overbrugging van de Lek bij Vianen zijn de criteda toegepast
zoals deze in het rapport van de NBS, "Waardering en Selectie", opgesteld in 1994,,ijn
aargegeven:

Selectlecnteua Waardeflng
I Cultuurhistor isc he waarden
l. lJelalg van de bnrg als urtdnrKlQng van een

bouMechnische ontwikkelins
+

z. Ijelang van de bnrg als ultoruxKrng van een
typologische ontwikkeling

+

J. IJelang van de bmg voor net oeuvre van
. - -  i -^ . . i - , , ,  

^ f  
L- ,1. i i f

4. betang van ce Dnrg voor oe gescnleoenls
van de stad, regio, buurt erE.

n.v.t

II Vormgevingswaarden
l. ljelallg van qe Drug voor oe gescrueclenls

van de architectuur
n.v.t.

2. Belang van de brug wegens de kwahtelt
van de architectonische en de coNtructieve
vormgeving en de inpassing in stad en
Iandschap

J. betang van oe Drug voot net oeuvte van
een architect

n.v,t,

III Ensemblewaarden
. uelang van de bnrg als onderdeel var een
waterbouwkundig complex of van een
gebouwencomplex

n.v.t

z. belang van een groep van onrggen, ole
visueel een geheel vormen.

n.v,t,

J. uelang van Dnrggen, ole over een
vaarwater, in een verkeersweg of een
spoorweg voorkomen en een eenheid
votmen

n.v.t.

4. tselang van de brug als centrum voor latere
bebouwing

n.v.t.

IV GaaJheid
Belang van de brug wegens het nog
verkeren in de oorsprookelijke staat

V Zeldzaamheid
Selang van oe onrg 01 een deel ervan
wegens haar zeldzaamheid
(in relatie tot I,lI oflll)

+

Betekenis rvaardering
+ = in zeer hoge mate
+ = in L^oe 6'ra

j = in redelijke mate
n.v.t. = niet van toepassing
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Usselstein, 14 januari 2000

aanvulling ten behoeve van de aanvraag tot aanwijzing beschermd monument
van de boogbrug bij Vianen

aan alle aangeschrevenen d.d. 20 december 1999

en TY. Utrecl .

Stichting Boogbrug t4anen v,il bij dee iedercen die de Stbhting trnancieel ondercteunl
dank zeg4en

L.S,

Srichting Boogbrug Vianen heeft d.d. 12 december 1999 aanvraag gedaan tot aanwijzing
beschermd nonument van de stalen overbrugging over de Lek bij Vjanen. Zij heeft U d.d.
20 december 1999 hjervan op de hoogte gebracht.
In de aanvraag ontbreken echter enkele evidente gegevens. Aanvraagster heeft de ontbre-
kende gegevens ondergebrachl in vijf nieuwe bijlagen en deze inmiddels verstuurd naar de
Minister.

Om u zo volledig mogelik te informeren sturen wij U hierbij de bijlagen IX. en X.a. en
x.b.

Met vriendelijke groet.

artikelen vetschetnt h Ttout , UtrecllE Nieuasblad en Zerulerctrceknieuwi Tevens zijn
et rcportaSes getnaakt door TV. Wercldonlraep Nede and, Radio Rinnond, Radio M.



BIJI,AGE IX,

AANBEVELING MET BETREKKING TOT DE FIETSPADEN VAN 1967

Siichting Boogbrug Vianen doet bij deze een aanbeveling met betrekking tot de fietspaden
die in 1967 aan weerszijde van de stalen overbrugging over de l,ek bij Vianen zijn aange-
bracht. Deze fietspaden zijn destijds aangebouwd om de snelweg uit te bteiden tot 2 x
twee rijstroken. Ais de stalen overbrugging in de toekomst echter gebruikt wodt voor het
lokaal verkeer dan zal de breedte van het wegdek tussen de bogen voldoende capacitert
bieden voor dit lokaal verkeer. De fietspaden kunnen dan gesloopt worden. Met het
verdlvijnen.van de fietspaden zullen belangrijke vormgevingsaspecten van de boogbrug
terugkeren en in beeld komen.
In de beschrijvinS van de overbrugging van de Lek bij Vianen wordt jn het boek 8ru88?n
in Nede and 1800 - 1940, van de Nederlandse Bruggen Slichling -zie bijlage IV. p. 321-,
hierover het volgende geschreven:

Op de middenbrug had het r;jdek een breedte van 11 meter met daarnaasi
zijpaden van 2,75 meter die, ont €sthetische r€denen, binnen de hoofdliggers
rverden geplaatst.

Dit betekent dat de constructievorm 'boog met trekband' buiten het oorsprcnkeljjke
wegdek geplaatst is. De bogen lopen dus langs het wegdek naar onder toe. Aan de uitein
den van de bogcn zijn de trekbanden gemonteerd. Tevens bevinden zich daar de opleggin-
gen. De opleggingen zorgen voor de afdracht van de vertikale krachten teNijl de trekband
voor de opvang van de horizontale krachten zorgt. In dit complexe knooppunt. ook wel 'de
geboorte van de boog' genoemd is het krachtenspel duidelijk waarneembaar. Omdat de
geboorte van de boog buiten het wegdek geplaatst is krijgt het brugbeeld een eenvoudig
en rustig uiterlijk.
De aangebouwde fietspaden van 1967 belemmeren nu het zicht op dit signifikante onderd-
eel van de boogbrug. Slichling Boogbrug Vianen doet om deze reden de aanbeveling om
de fietspaden tc slopen zodal hel oorspronkelijke zicht op de opleggingen en de knoop-
purlten van bogen en trekbanden weer hersteld wordt. Tevens zullen de verbindingen van
de hangers met het wegdek weer zichtbaar worden en krijgen de stalen aanbruggen hun
oonpronkclijke aanzicht terug.



BUI-AGE X. a.

KANTTEKENING BIJ HET WAARDERINGSR qPPORT cultuurhistorische waarden

Stichting Boogbrug Vianen plaarst bij deze een kan(ekening bij het waarderingsrapport
van de Nederlandse Bruggen Stichting.
In het rapport wordt bij de selectiecriteria, onder adturhistotische waa le\ punt 4,
'belang van d€ brug voor d€ g€schiedenis van de stad, regio, buurt enz.,, geen waatden
toegekend- Het criterium wordt beoordeeld als 'niet van toepassing'.

Stichting Boogbrug Vjanen wil met de volgende argumenten aantonen dat de stalen
overbrugging over de Lck bt Vianen in zeer hoge mate van belang is voor de geschiedenis
van de stad, de geschi€denis van het land en de geschiedenis van de automobiliteit.

belang van de brug voor de geschiedenis van d€ stad

De stalen overbrugging over de l-ek brj Vianen is voor de stad Vianen van
groot belang geweest in de recente geschiedenis. Sinds de opening van de
brug is de stad Vianen zich meer en meer op Utrecht gaan orienteren.
Vianen behoort al eeurven tot de provincie Zuid,Holland. Thans is de discus
sie gaande omtrent e€n overgang van Vianen naar de provincie Utrecht.

b€laDg van de brug voor de geschiedenis van hel tand

De stalen overbrugging over de l-ek bij Vianen was de eerste vaste oeverver-
binding in het midden van het land en daardoor een zeer belangrijke poort
die het zuiden van Nederland ontsloot. De brug heeft na de Tweede Wereld-
oorlog in grote mate bijgedragen aan de economische wedetopbouw van
Nederland. (zie ook de aanvraag p. 4 en 5.)

belang van de brug voor de geschiedenis van de automobilileit

De stalen overbrugging over de Lek bij Vianen vormt een belangri.jk onder-
decl in de geschiedenis van de automobiliteit in Nederland. In het collectieve
b€wustzijn is de brug niet anders bekend dan om baar file's. Deze file's wer-
den evenwel nict veroorzaakt door de brug maar door de toename van de
automobiliteit: een fenomeen dat zo kenmerkend is voor de huidige
sanrenleving. Het is onder andere daarom dat de brug wordt voorged€gen als
monument van de automobiliteit. (zie ook de aanvraag p.6 en 7.)

Srichr ing Boogbnrg Vrdnen slel t  ui t  heL voorgainde heL volgende:

De stalen overbrugging over de Lek bij Vianen is van belang voor de g€schiedenis van dc
stad Vianen, dc geschiedenis van Nederland en voor de geschiedenis van de automobili,
teit. Waardering is dus van toepassing.
Uit het bovenvermelde €n hetgeen hierover in de aanvraag is verm€ld concludeert Stich-
ting Boogbrug Vianen het volgende:

Het belang van de brug in de geschiedenh van de stad, de geschiedenis van het land en de
de Beschiedenis van de automobiliteit is dermate speciaal dat ze beoordeeld dient te
worden als _"in zcer boge mate belangrijk".



BIJI-{GE X. b.

KANTTEKENING BIJ HET WAARDERINGSRAPPORT ensembtewaarden.

Stichting Boogbrug Vjanen plaatst b,j deze een kanttekening bij her waarderingsrapport
van de Nederlandse Bruggen Stichtjng.
In het rapport wordt bij de selec(iecriteria geen dNemblewaarden toe1ekend. Het criterium
'belaog van een groep van bruggen, die visueel een geheel vorm€n' wordt beoordeeld a1s
'niet van toepassing',
ln de aanwaag tot aanwijzing beschermd monument van de stalen overbrugging over de
Lek bij Vianen is echter aangetoond dat de twee brugtypen door hun samenhang ecn
geheel vormen.

Nu de betonnen brug gereedgekomen en opengesteld is kunnen de samenhang en de
visuele eenheid tussen de fwee brugtypen vollediger wordcn beschrevcn.
Stichting Boogbrug VianeD wil de volgende visuele meerwaarden voordragen die ontstaan
door het hoogteverschil van ca.3 meter tussen de wegdekken van de twee btuggen.

l. Vanaf de hogere positie van de betonnen brug krjjgt het hangende wegdek van de
oude brug een nieuw perspectiei Hierdoor wordt het visueel inzichtelijk hoc het
wegdek middels de hangers aan de boog hangt en als het ware zweeft boven cle

2. Vanaf de hogere ligging van de betonnen brug worden de esthetische waarden van
de boog goed zichtbaar. Het verloop van de boog, de visueel verslerkende ploojver-
stijvingen en de verfijnde textuur van de klinknagels worden hier duid€lijker waar-

3. Vanaf de lager gelegen stalen brug is de bijzordere constructie aan de onderkant
van de betonnen brug goed te aanschouwen. Deze onderkant is kenmerkerd voor
de betonnen brug.

5.

2.

3.

4.

1.

Vanaf de stalen brug is de elegante constructie van de rij schoren, aangebracht over
de gehele lengle van de betonnen brug, van dichrbij goed re zien. De bewegingstij,
nen van de schoren dje meevloeien met de bosen vormen hier een uniek
schouwspel.

De conische pijlers die het lichte karakter van de beronnen brug verst€rken en de
spannende onderdoorkijkjes, met op sonmige plaatsen vergezichten op het westelij-
ke rivierenlandschap, laten vanaf de lagere stalen brug een uniek samenspel der
bruggcn ontstaan.

Voorts wil Stichtjng Boogbrug Vianen d€ visuele meerwaarden voordragen dje ontstaan
doordat de bruggen zo dicht bij elkaar liggen.

Vanaf de ,A2 js de stalen boogbrug een 'landmark' die van verre duideljjk zichtbaar
is en aankondigt dat de Lek genaderd wordt. Omdat de twee bruggen zo dicbt bij
elkaar liggen is het 'landmark' een onderdeel gebleven van de 42.

Tevens is ranat de 42. bi j  het naderen van de wee bruggen, goed waarneembaar
hoe de breedte van het wegdek in de loop vao de geschiedenis is toegenoDen. Dit
kan worden afgelezen omdat de oude breedte van de 42, die tussen de twee bogen
lag, hier voor het oog duidelijk te ondersche;den is.

In de aanvraag wordt de boogbrug voorgedragen als 'monumeDt van de automobili-
teit'. Omdat de boogbrug zo prominent en dicht naast de nieuwe overbrugging ligt
zal ze als 'monument van de automobiliteit' bij honderd duizenden automobilisten,
die dagelijks de L€k oversteken, een visuele zelfreflectie oproepen. Het zal de



automobilist doen beseflen dat er een monument is opgericht voor datgene waar ze
op dat moment direct een relatie mee hebben,

De voorgedragen visuele meerwaarden versterken de samenhang tussen de twee brugt'?€n
in zeer hoge mate en maken aanschouwelijk hoe de twee bruggen een zeldzame eenheid
vormen. De tweede betonnen brug die in het jaar 2003 gereed zal komen zal geen afbrcuk
doen aan de samenhang omdat deze brug geen directe vhuele aansluiting heeft met de
stalen brug. De verwachting js dat de tweede betonnen brug het beeld van de eetste
betonnen brug zal versterken en daarmee de groep van bruggen als geheel.

Stichting Boogbrug Vianen stelt uit het voorgaande het volgende:

Waardering van de ensemblewaarde is van toepassing op de huidige en toekomstige
situatie van de groep van bruggen over de Lek bij Vianen. In de aanvraag is de samenhang
tussen de brugtypen beschreven en wordt door het bovenvemelde vetsterkt.
De conclusie is dat het samenspel tussen de stalen en betonnen brug dermate zeldzaam is
en visueel dermate een geheel vormt dat de groep van bruggen gewaardeerd dient te
worden als "in zeer hoge mate belangrijk".
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