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CEMEENTE
VIANEN

stichting Boogbrug Vj.anen

t.  a.  v.  W. van Si j l

Walkade 15

3401 DR I.JSSEI,STEIN

Uw kenmerk:ons kenmerk:29GMc02.BRF

onalerwerp: Horen belanghebbende (n) inzake

adviser ing over r i  j  ksbescherming

Datun : 1.9 ju1i"  2000

yERZ0N0EN 2 r .rutrzooo
Geachee heer Van si j  1,

Naar aanleiding van een advies-aanvraag aan de gemeenteraad van vj.anen, d,d.

20 apri l  2000, van de staattssecretaris van ocw inzake een verzoek/voors te1

tot aanwijzing van i le Boogbrug in vianen tot beschermd monument schri jven wij

u deze br ief .

Hoewel uw st icht ing zelf  ini t iat iefnemer is en uw vlsie en standpunten reeals

uitgebreid zi jn toegelicht, stel len ir i j  u a1s belanghebbende in de gelegenheid

uw zienswi jze desgewenst mondel ing toe te l ichten,

op 21 augustus a.s,  houden we daartoe op het stadhuis een hoorzi t t ing o.1.v.

wethouder E.L.  van Di jk,  waar in voor u van 14:30 uur tot  15:00 uur ei jd j .s qe-

reserveerd. Hiervoor nodigen wij  u uit .  Bi j  verhindering verzoeken wij  u qaar-

ne t i jd iq ber icht .

Indien u zich bi j  een mondelinge reactie wenst te laten vertegenwoordigen door

een gemachtigde, dan dient deze een door u ondertekende machtj .ging te overleg'
gen. Deze nachtiging is niet nodig indien gernachtigde a1s advocaat of procu-

reur optreedt. Voor eventuele nadere toel icht ingen kunt u contact opnemen met

onderstaand contactpersoon voor de monumentenzorg in onze gemeente.

wethouders van Vianen,
7la hl , r -ahaaci-Ar

( . )<-
\L j \ \
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A..J.M. mw. drs.  D.A.M. Koreman

M.R.M. crone, te1. :  0347-369408

Hoogac lend,
BurgeFe ster en
de s6cr

St.rtlhrris: V)olstr.r.u jo. -l I J-r r\s Vi.rnlrD. p()stbus 16. .{ | io r,l Vi , r r rer .  tc lcfbol  (o j . l7)  . r6 ee r  r .  l . r \  (o l+7) l7 46 sl{



Verslag hoorzitting Boogbrug Vianen

Plaats: Stadhuis Vianen
Datum: 21 augustus 2000
Tijd: l4:30-l5:00 uur
Aanwezig: dhr. E.L. van Drjk (wethouder)

dhr. ing. A. Idzinga (Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Utrecht)
dhr. M.R.M. Crone (afd. BWT, verslaglegging)

De wethouder heet de heer Idzinga welkom en legt de heer Idzinga uit wat de functie van de hoorzitting binnen
de aanvraagprocedure is. De visie en gegevens van de heer Idzinga zullen worden meegenomen in het advies van
de Raad aan de minister van OCW. Tegen de beslissing van de minister kan de heer Idzinga in beroep gaan,
legen het advies van de Raad niet.
De heer Van Dijk zegt dat het een hoorzitting is en dat de heer Idzinga een halfuur de tijd krijgt zijn visie
nogmaals duidelijk te maken, zijn aanvraag op papier toe te lichten en/of nieuwe aspecten over het voetlicht te
brengen.

Dhr Idzinga maakt duidelijk dat het gebruiksklaar maken van de Boogbrug voor langzaam verkeer 25 miljoen
gulden bedraag. Om de brug uitsluitend te handhaven zijn ettelljke miljoenen nodig. De brug kan dan niet
eigenlijk niet belast worden. Het onderhoud kost over een paarjaar weer miljoenen.
Voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is de brug vanuit functioneel oogpunt niet interessant, wat de
brus voor hct Ministerie van OCW betekent is aan het Ministerie van OCW.



Verslag hoozitling Boogbrug Vianen

Plaats:
Datum:
Tijd:
Aanwezig:

Stadhuis Vianen
2l augustus 2000
l4:30-15:00 uur
dhr. E.L. van Dijk (wethouder)
dhr. W. van Sijl (aanvrager en afgevaardigde van Slichting Boogbrug Vianen)
dhr. M.R.M. Crone (af<l. BWT, verslaglegging)

De welhouder heet de heer Van Sijl welkom en legt de heer Van Sijl uit wat de functie van de hoozitting binnen
de aanvraagprocedure is. De visie en gegevens van de heer Van Sijl zullen worden meegenomen in het advies
van de Raad van de Gemeente Vianen aan de minister van OCW. Tegen de beslissing van de minister kan de
heer Van Sijl in beroep gaan, tegen het advies van de Raad van de Gemeente Vianen aan de minister niet. De
heer Van Sijl kan voor de behandeling van zijn aanvraag in de Raad van de Gemeente Vianen gebruik maken om
een kort pleidooi te houden. Ook kan hr.y tijdens de behandeling van zijn aanvraag in de Raad van de Gemeente
Vianen aanwezig zijn. De heer van Sijl zal daarover door de he€r Crone }vorden geinformeerd.
De heer Van Dijk geeft de heer Van Sijl het woord. Tijdens deze periode kan de heer Van Sijl zrjn visie
nogmaals duideluk maken, zijn aanvraag op papier toelichten erl/of nieuwe aspecten over het voetlicht brengen.

De heer Van Sijl komt als afgevaardigde van de Slichling Boogbrug Vianen. HU overlegl foto's van de bouw van
de Boogbrug om te illustreren hoe stevig, 'kloek'en overberekend de brug is gebouwd. De constructiewijze is
uniek in Nederland. Deze foto's zullen op cd-rom ter beschikking worden gesteld en ter inzage gelegd worden
voor de Raad van de Gemeente Vianen. Van Sijl wijst zowel op de volwandige constructie als op het
dikteverloop van de bogen. De bogen zijn aan de voet dunner dan in de top. Deze keuze is vanuit esthetische
oogpunt gemaakt want vanuit constructief oogpunt is het logischer de bogen beneden dikker te construeren en in
de top wat smaller. De krachten worden immers naar beneden afgeleid.
De heer Van Sijl benadrukt het belang van de vaste oeververbinding. De brug is de verbinding tussen Noord- en
Zuid-Nederland. Deze oeververbinding ligt ten grondslag aan de orientatie van Vianen op Utrecht en niet op
Gorinchem. Door de specifreke vormgeving van de bogen is de Boogbrug over de Lek bij Yianet een landmark
geworden. Volgens De heer Van Sijl heeft de Boogbrug de kwaliteit om uit te groeien tot een nationaal
monument van de automobiliteit.
Volgens De heer Van Sijl staat de brug bij Zwolle over de IJssel reeds op de rijksmonumentenlust. De brug bU
Hendrik-ldo-Ambacht over de Noord en de brug bij Ntjmegen over de Waal maken een goede kans om op
dezelfde lijst geplaatst te worden. Alle genoemde bruggen zijn opgenomen tijdens het Monumenten Selectie
Project, de Boogbrug bij Vianen niet. De heer Van Sijl heeft advies ingewonnen bij Nederlandse
Bruggenstichting. Volgens deze stichting heeft de Boogbrug voldoende kwaliteit om op termijn op de
Rijksmonumentenlijst opgenomen te worden.
De brug vormt een poort naar het zuiden en heeft daarom een qymbolische waarde. Vanuit cultuurhistorisch
perspectief mag de brug niet onderschat worden. In nationaal opzicht was de brug van belang omdat het
bouwwerk noord met zuid verbond, vanuit regionaal oogpunt heeft de brug veel betekenis Sehad voor de
orientatie van Vianen op Utrecht.
De nieuwe brug versterk het beeld van de oude brug en de oude brug bekrachtigl het aangezicht van de nieuwe
brug. De ongelijke hoogte van dc wegdekken draagt daartoc bij. De bruggen zUn beide representanten van een
andere periode in bruggenbouw. Het verschillend materiaalgebruik, de daarmee samenhangende constructiewijze
en ontwerp is goed waar te nemen vanaf de twee bruggen. Beide bruggen hebben hun eigen esthetiek. Vanaf de
nieuwe brug is goed te zien hoe het wegdek van de Boogbrug is opgehangen en hoe gaaf de profilcring van de
klinknagels en de vier plooiverstijvingen nog is. Vanafde Boogbrug is de moderne betonconstructie te zien. Het
ene wegdek wordt middels metaal opgehangen, het andere wegdek wordt door beton ondersteund. De t$ee
bruggen zijn beidc nodig om de afzonderlijke kwaliteiten naar voren te laten komen. De heer Van Sijl noemt hel
een lwee-6dnheid. De tweede nieuwe brug zal het beeld nogmaals versterken.
De heer Van Sijl meldt dat de Nationale Bruggenstichting een grote inventarisatie van bruggen heefl gemaakt.
De bruggen zijn inmiddels ook beschreven en beoordeeld. Dezelfde stichting acht het goed mogelUk dat de
Boogbrug op termijn op de rijkslijst tcrecht zou kunnen komcn.
De heer Van Sijl is tegen de albraak van de Boogbrug teneinde de fundamenten van de brug te gebruiken voor
een eventuele derde nieuwe bmg in 2010. Deze plannen voor zo'n dcrdc brug zijn nog niet direct aan Ce orde
maar ook niet ondenkbeeldig met de huidige groei van het autoverkeer. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg
heefl tcgenovcr De heer Van Sijl geopperd de Boogbrug in te pakkcn om vcrder ven'al tegen te gaan en de tUd le
krijgen om naar betaalbare alternati€ven te zoeken d€ Boogbrug le behouden.



De heer Van Sijl wijst erop dat de CDA- en PvdA-fractie binnen de Raad van de Gemeente Vianen voor behoud
van de brug waren. Hun belangrijkste argument was de hoogte van de huidige nieuwe brug. De hoogte van de
Boogbrug is fietsvriendelijker.
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Naar aanleiding van de hoorzitting d.d. 21 augustus 2000 wil Stichting Boog- ]
brug Vianen het onderwerp betreffende het hoogteverschil van de twee brug- I
geu nogmaals verwoorden. 

I
Het hoogteverschil tussen de twee wegdekken levert een extra spanning, die I
als toegevoegde waarde, de diversiteit tussen de twee brugtypen benadrukt. I
Dit betekent dat het hoogteverschil de contrastwaarde tussen de twee bruggen I
verhoogd. Oud en nieuw worden hierdoor duidelijk herkenbaar en de twee I
verschillende brugkonstructies kunnen expleciter worden waargenomen. I
Voorts wordt door het hoogtev6pschil de silhouetvormen van beide bruggen I
rersrerkt, n=. f)/\,*-/ \& *.*-*;-"u*, t 4 L.nr h -,,-y)-t-4'^.er/- |
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I r r  dc 'Aarrvraag tot  aanwi jzrug 6eschernld Jnroni . .n,? leei t  Sr icht ing Boog- - /  

|
hrug Vianen gemeld:  

I
De toevoeging van de huee nieuwe brtrygen is van grote invloed op het totaalbeeld I
van de oeveruerbinding. De architecten T,warts en Jansma ontwierpen de niettwe I
betonnen bruggen op basis van samenhang met de stalen boogbrug. Varutit het I
westen is de samenhang van de boog van de stalen brug en de lichte booglijn van I
de onderkant van de betonnen brug reeds duidelijk te zien. Varutit het oosten blijft I
het aanzicltt op de stalen boogbrtrg geheel intact ofschoon de schaduwwerking t,an I
de achterliggende betonnen brug het historische beeld enigszins verstoort. I
De twee brlrgtypen die ontworpen zijn in verschillende perioden met verschillende I
tecluieken en verscltillende materialen leveren een interessant totaalbeelcl op. De I
combinatie t,an deze door tijd beheerste ontwikkelingen is het sterkst waarneenT- |
baar vanaf de bnrygen zelf. De grootsheid in maatvoering gecombineerd met de I
veffinde detailontwerpen versterken de samenhang tLLssen de twee brugtypen. I
Het totaalbeeld van de nvee brugq,pen is een gctede representont van de Neder- |
lot tdse bn tgg,e t tculut tu ' .  

I
I

Vewolgens heeft zij in bijlage X. b. gemeld: I
I

Nu de betonnen brug gereedgekomen en opengesteld is kan de samenhang en de I
vistLele eenheid tttssen de twee brtryrypen vollediger worden beschreven. I
Stichting Boogbrug Vianen wil de volgende vintele aspecten voordragen;

l. Het v'egdek t,an de betoruten brug ligt ca. 3 n'Leter hoger dan het wegdek van I
de stolen brug. Dil hoogteverscltil levert bijzondere nteerwnn'den op.

2. Vanaf de hogere positie van de betonnen brug lo'ijgt het hangende wegdek
van de oude brug een nieuw perspektief. Hierdoor wordt het visueel inzichte-
lijk hoe het wegdek middels de hangers aan de boog hangt en als hel ware
zweeJt bot,en de rivier.

3. Vanaf de hogere ligging van de betonnen bnry wordt het esthetische aspekt
van de boog goed zichtbaar. Het verloop van de boog, de visueel versterken-
de plooit,erstijvingen en de verfijnde textuur van de klinknagels worden hier
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dt Lide I ij ker w a a ntee ntba ar.

Vnnaf de lager gelegen stalen brttg is de bijzondere consttactie aan de onder-

kant van de betonnen brug goed te aanschouwen De onderkant is kenmer-

kend voor de betonnen brug.

Vanaf de stalen brug is de elegante constnrctie van cle rij stutten, aange-

bracht over de gehele lengte van de betoruten brug, van dichtbij goed te zien'

De bewegingslijnen varl de stutten die meevloeien met de bogen vormen hier

een tLitgelezen schottwspel.

De conische pijters die het lichte karrakter van de betonnen brug versterken

en de spannende onderdoorkijkjes, net op sommige plaatsen vergezichten op

het westelijke rivierenlandsschap, laten vanaf de lagere stalen brug een

unieke samenspel der bruggen ontstaan.

De voorgedragen visLtele aspekten versterken de samenhang tussen de twee brugty'

pen in zeer hoge mate en maken aanschouweliik hoe de nvee bruggen een zeldza'
^nte 

eenheitl ,ornten. De tweede betonnen brug die in het jaar 2003 gereed zal

komen kan geen albreuk doen aan de samenhang omdat deze brug geen directe

t,isLtele aansluiting heefi met de stalen brug. De verwachting is dat de tweede

betonnen brug het beeld van de eerste betonnen brug zal versterken en daarmee de

groep van bruggen als geheel.

Samenvattend is de conclusie dat het hoogteverschil van de wegdekken van de

twee bruggen een extra spanning teweeg brengt die de samenhang versterkt

en een uniek fgtaalbeeld oplevert. l-4
\L '* ;  '^

namens Stichting Boogbrug Vianen
W.J. van Si j l


